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يكن قرار وزير الأمن الداخلي لم 

الإ�سرائيلي اأمير اأوحنا الراف�ض 

تطعيم الأ�سرى الفل�سطينيين �سد فيرو�ض 

كورونا مفاجئًا، فهو قرار يحيل اإلى منهج

العنف البنيوي الرا�سخ في العقيدة الأمنية، 

والممار�سة ال�ستعمارية ال�سهيونية �سد 

ال�سعب الفل�سطيني واأ�سراه، واإلى الم�سمون 

العن�سري ال�سامل للكيان.

ذّكر باإطعام الأ�سرى الفل�سطينيين 
ُ
اإنه قرار ي

الم�سربين عن الطعام في �سجن نفحة في �سنة 

1980 ق�سراً، الأمر الذي اأدى اإلى ا�ست�سهاد 

ين بعد 
َ
ذّكر اأي�سًا بقتل اأ�سير

ُ
ثالثة منهم،1 وي

اعتقالهما خالل عملية فدائية في قطاع غزة 

ذّكر بمواقف عدة 
ُ
في �سنة 198٤. 2 كما ي

م�سوؤولين �سهيونيين كانوا يقولون رداً على 

اإ�سرابات الأ�سرى الجماعية والفردية عن 

الطعام: ''اأقل ما يقلقني هو موت الإرهابيين 

الم�سربين عن الطعام''،3 وبالتاأكيد يعيد اإلى 

الذاكرة الفل�سطينية ا�ست�سهاد 266 اأ�سيراً 

فل�سطينيًا داخل �سجون ال�سلطة ال�ستعمارية 

ب�سبب الإهمال الطبي والتعذيب في زنزانات 

التحقيق واأقبيته.٤

اإن رف�ض/معار�سة قرار اأوحنا هذا من 

عبد الرازق فرّاج*

احلركة الأ�سرية الفل�سطينية: الواقع والتحديات

كانوا قد  الفل�سطينيين حقوقًا  الأ�سرى  ل�سلب  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطة  ت�سعى 

انتزعوها من المحتل عبر ن�سال �ساق، لكن الحركة الوطنية الأ�سيرة التي تمكنت 

بوحدتها من انتزاع تلك الحقوق، تواجه اليوم، ف�ساًل عن التغول الإ�سرائيلي في 

انق�سامًا في  ينعك�سان  انق�سام حاد،  واأزمة  فل�سطينيًا  �سيا�سيًا  ت�ستتًا  الوح�سية، 

لمواجهة  مجدداً  �سفوفهم  توحيد  اإلى  الأ�سرى  يدعو  الذي  الأمر  الأ�سرى،  �سفوف 

الوح�سية الإ�سرائيلية من جهة، والقيام بدور في اإعادة توحيد ال�سف الفل�سطيني، 

اأدواراً  تاريخيًا،  اأدت،  الأ�سيرة  الوطنية  الحركة  اأن  وخ�سو�سًا  اأُخرى،  جهة  من 

محورية في ال�ساأن الوطني الفل�سطيني العام اأي�سًا.

* اأ�سير �سابق اأم�سى 18 عامًا متقطعة داخل �سجون 
الحتالل، وهو ينتظر المحاكمة منذ عام ون�سف عام.
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بون والقتلة، يبقون ب�سراً  ن فيهم المغت�سِ
َ
بم

لهم حقوق اأ�سا�سية من �سمنها الحّق في 

الرعاية ال�سحية.''9

ُ الأ�سري كورونا ال�سجن: اأ�سرْ

اإن النقا�ض بين اأقطاب ال�سلطة ال�ستعمارية 

ب�ساأن حق الأ�سرى في التطعيم �سد فيرو�ض 

كورونا، وحقهم في الرعاية ال�سحية، يعيد 

اإلى الأذهان ما كتبه مي�سيل فوكو عن ''ال�سلطة 

البيولوجية''، وحديثه عن تحول الحق ال�سيادي 

القديم الذي يمتلكه الحاكم في قتل النا�ض اأو 

تركهم يعي�سون، اإلى حق جديد متج�سد في 

�سلطة بيولوجية تمتلك القوة في جعل النا�ض 

تركون للموت. وهذا ما تفعله 
ُ
يعي�سون اأو ي

مثاًل �سلطة الحتالل داخل ال�سجون في 

قراراتها المتعلقة ب�سحة الأ�سرى.10

فمنذ و�سول الفيرو�ض اإلى دولة الحتالل 

في اآذار/مار�ض2020، لم تتخذ م�سلحة 

ال�سجون �سوى اإجراءات محدودة جداً لمنع 

انت�ساره في ال�سجون ومراكز التوقيف 

والتحقيق، مغلِّبة اعتبارتها الأمنية على �سحة 

الأ�سرى، على الرغم من حقيقة اأن الأ�سرى 

ي�سنَّفون �سمن المجموعات الأكثر عر�سة 

لالإ�سابة بالفيرو�ض الم�ستجد، وذلك ب�سبب 

�سروط العتقال وظروفه، واأهمها حالة 

الكتظاظ في الزنزانات وغرف الحتجاز، 

وحالة الحتكاك اليومي ''المفرو�سة'' مع 

ال�سجانين، �سواء خالل اإح�ساء الأ�سرى ثالث 

مرات يوميًا، اأو فح�ض �سبابيك واأر�سيات 

وجدران الغرف مرتين يوميًا، عالوة على 

عمليات التفتي�ض المتكررة في غرفهم 

واأق�سامهم، والتي تنفذها �سرطة ال�سجون 

ووحدات القمع الخا�سة ذات الت�سميات 

المتعددة.

طرف وزارة ال�سحة الإ�سرائيلية وم�سوؤولين 

ر�سميين اآخرين، والجدل الذي اأثاره لديهم، 

و�سوًل اإلى البدء بتطعيم الأ�سرى �سد 

الفايرو�ض،5 ل يعك�ض تجاوزاً ل�سيا�سة الإهمال 

�سة �سد الأ�سرى على نطاق 
َ
الطبي الممار

وا�سع، واإنما خ�سية من انفجار الأو�ساع في 

ال�سجون اإذا ما ا�ستمر تف�سي المر�ض فيها، 

وبالتالي فاإن تلك المعار�سة تندرج في اإطار 

�سيا�سة الحتواء اأو ما ا�سُطلح على ت�سميته 

''�سيا�سة القب�سة الحريرية'' التي ت�ستخدمها 

ال�سلطة ال�ستعمارية بالتوازي مع �سيا�سة 

العنف البنيوي اأو ''القب�سة الحديدية''.

وبالن�سبة اإلى وزير ال�سحة الإ�سرائيلي 

ه 
ّ
يولي اإدل�ستاين، فاإنه وب�سرف النظر عن حب

اأو كرهه لخطوة تطعيم الأ�سرى، يعتبر اأنه 

يجب القيام بذلك، كاأنه اأراد اأن يقول نحن 

م�سطرين اإلى ذلك بهدف تجنب الأ�سواأ.6 بينما 

راأى الرئي�ض الإ�سرائيلي روؤوفين ريفلين اأن 

اإنقاذ حياة الب�سر يندرج في اإطار القيم 

الأخالقية لدولته ول�سعبه،7 وهو ادعاء ُت�ستم 

منه رائحة العن�سرية، عن�سرية لم تعد تظهر 

في ممار�سات واأحداث محددة ومنف�سلة، 

واإنما في ''دولة تمييز عن�سري''، وذلك وفقًا 

لتقرير لموؤ�س�سة ''بيت�سيلم'' الحقوقية 

الإ�سرائيلية، جاء على ل�سان مديرها العام 

هغاي اإلعاد: ''هذه لي�ست ديمقراطية م�سافًا 

اإليها احتالل، بل نظام تمييز عن�سري بين 

ا زهافا غالئون وهي رئي�سة 
ّ
النهر والبحر.''8 اأم

�سابقة لحزب ميريت�ض الم�سنف على ''الي�سار 

ال�سهيوني''، فقالت اإن اأوحنا يتعلم درو�سًا في 

الوح�سية من الرئي�ض الأميركي ال�سابق دونالد 

رت عن عن�سريتها 
ّ
ترامب، لكنها اأي�سًا عب

بالقول: ''من المهم التاأكيد اأنه ل توجد في 

اإ�سرائيل عقوبة الإعدام، فال�سجناء المدانون، 



075 مقاالت احلركة األسيرة الفلسطينية: الواقع والتحديات

ِر الأ�سير'' اأو ''العزل 
ْ
يذّكر ذلك ب�سيا�سة ''اأ�س

النفرادي'' في ظروف قا�سية جداً، ينعدم فيها 

الحد الأدنى من ال�سروط الإن�سانية، وهي 

�سيا�سة ا�ستهدفت الع�سرات من قيادات الحركة 

الأ�سيرة منذ �سنة 1967، لكن مرحلتها الأ�سد 

�سعوبة ُك�سرت نتيجة اإ�سراب الأ�سرى عن 

الطعام في �سنة 2012، قبل اأن تعود م�سلحة 

ال�سجون اإلى ا�ستئناف هذه ال�سيا�سة في 

الأعوام الالحقة واإن كان على نطاق اأقل.13

لقد �سعت دول العالم، ول تزال ت�سعى، 

لإيجاد نوع من التوازن بين العتبارات 

ال�سحية والعتبارات القت�سادية في 

محاولتها لل�سيطرة على الجائحة، بينما 

رجحت مديرية م�سلحة ال�سجون، ووزارة 

الأمن الداخلي، وعلى راأ�سها اأوحنا، ومن 

خلفهما ال�سلطة ال�ستعمارية بم�ستوياتها 

 الأمنية على 
َ
واأجهزتها المتنوعة، المعايير

المعايير ال�سحية والحقوق ال�سحية لالأ�سرى 

مثلما تن�ض عليها المواثيق الدولية.1٤ 

فتوا�سلت الإجراءات الأمنية في مختلف 

المجالت، الأمر الذي يف�سر ات�ساع انت�سار 

الإ�سابات في �سفوف الأ�سرى خالل ال�سهرين 

الأخيرين من العام الما�سي وال�سهر الأول من 

العام الجاري، لي�ساف ذلك اإلى العديد من 

اءها نحو 
ّ
الأمرا�ض المزمنة التي يعاني جر

700 اأ�سير واأ�سيرة في �سجون ال�سلطة 

ال�ستعمارية.15

بني الإهمال ال�سحي واحلق يف 

الرعاية ال�سحية

في اأعوام الحتالل الأولى بعد هزيمة 

1967، كان المظهر الأبرز لتعامل ال�سلطة 

ال�ستعمارية العن�سرية مع الأ�سرى المر�سى 

والم�سابين هو الإهمال ال�سحي، وبالتالي 

في الوقت ذاته توا�سلت حمالت العتقال 

وتكثفت في زمن الكورونا، فمنذ انت�سار 

الجائحة في فل�سطين ل يكاد يمر يوم واحد 

من دون تنفيذ جي�ض ال�سلطة ال�ستعمارية 

حمالت اعتقال �سد المواطنين الفل�سطينيين 

في ال�سفة الغربية، وتحويلهم اإلى زنزانات 

التحقيق ومراكز التوقيف وال�سجون، الأمر 

الذي وّفر مناخًا اإ�سافيًا لنت�سار الفيرو�ض في 

اأو�ساط الأ�سرى.11

ومن �سمن اإجراءاتها المبكرة لمحا�سرة 

المر�ض، عمدت م�سلحة ال�سجون اإلى تقييد 

زيارات اأهالي الأ�سرى لت�سبح مرة كل �سهرين 

بدًل من مرتين �سهريًا مثلما كانت عليه الحال 

قبل الكورونا، كما اأنها قيدت حركة التنقالت 

بين مختلف ال�سجون، وا�ستبدلت ح�سور 

الأ�سرى الموقوفين والإداريين اإلى محاكمهم 

الع�سكرية بم�ساركتهم عبر تطبيق ''الزوم'' من 

داخل �سجون احتجازهم، بينما تم ح�سر عالج 

الأ�سرى المر�سى خارج �سجونهم بالحالت 

الطارئة فقط!

ومع تف�سي الجائحة في �سفوف الأ�سرى 

ب�سورة وا�سعة النطاق منذ ت�سرين الثاني/

نوفمبر الما�سي،12 اأغلقت م�سلحة ال�سجون 

معتقالت جلبوع، ورامون، والنقب، وعوفر، اأي 

اأنها اأوقفت تنقالت الأ�سرى )ما ي�سمى 

البو�سطات( من واإلى جميع ال�سجون، ومنعت 

زيارات الأهل والمحامين تمامًا، كما اأوقفت 

حركة ممثلي الأ�سرى بين اأق�سام ال�سجن 

الواحد. وفي اأق�سام ال�سجون التي اكُت�سفت 

فيها الإ�سابات جرى منع الأ�سرى من الخروج 

اإلى �ساحات النزهة اليومية ''الفورة''، واأُبقوا 

في قيد الحجز داخل غرفهم ب�سورة متوا�سلة، 

كاأن واقع ال�سجن بحد ذاته و�سروط العتقال 

القا�سية ل يكفيان اأ�ساًل!
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ول تقت�سر معاناة الأ�سير المري�ض على 

ذلك، بل ت�سمل اأي�سًا النقل في ''�سندوق 

الحديد'' الم�سمى ''بو�سطة''، وتاأجيل متوا�سل 

لإجراء العمليات الجراحية والعمليات 

ال�سرورية لالأ�سرى المحتاجين اإليها.

ا الق�سم الم�سمى مجازاً ''م�ست�سفى'' �سجن 
ّ
اأم

حتجز فيه 16 اأ�سيراً مري�سًا 
ُ
الرملة، والذي ي

وم�سابًا، فاإن الكلمات تعجز عن و�سف الواقع 

الماأ�سوي والقا�سي جداً الذي يعي�سه اأولئك 

الأ�سرى. ففي هذا المكان يكون الإهمال الطبي 

هو القاعدة، وبالتالي لي�ض تعبير ''ال�سهداء 

الأحياء'' مبالغة.

منظومة عنف واحتواء متكاملة

يج�سد تعامل ال�سلطة ال�ستعمارية 

ال�سهيونية مع اأزمة تف�سي كورونا في 

�سجونها والحقوق ال�سحية لالأ�سرى مثلما ورد 

اآنفًا، �سورة ''م�سغرة'' لنهج تعاملها منذ 

بدايات ا�ستعمارها مع اأ�سرى الحرية 

الفل�سطينيين والعرب في �سجونها، وال�سعب 

الفل�سطيني ب�سورة عامة.

وفي هذا الإطار، داأب الم�ستعمر ال�سهيوني 

على ا�ستخدام منظومة متكاملة من و�سائل 

القمع والعنف ال�سديد الكامنة في بنيته، متكئًا 

في ذلك اأي�سًا على خبرة الأنظمة 

ال�ستعمارية، وخبرة اأعتى الأنظمة الفا�سية 

وال�ستبدادية في العالم، هذا اإلى جانب 

ا�ستخدامه اأي�سًا منظومة متكاملة من الو�سائل 

المتنوعة التي تندرج في اإطار محاولت 

 الوعي، وتطبيع 
ّ
الحتواء، والتطويع، وكي

العالقة مع الم�ستعمرين.

ين 
َ
لقد عملت ال�سلطة ال�ستعمارية بالم�سار

معًا )العنف البنيوي، والحتواء - التحييد( 

ين يكمل اأحدهما الآخر، مغّلبة اأحدهما 
َ
كم�سار

لي�ض مبالغة القول اإن حبة ''الأكامول'' كانت 

الو�سفة ال�سحرية لعالج الأمرا�ض والإ�سابات 

كافة. لكن الأ�سرى تمكنوا بالتدريج من انتزاع 

حقهم في الحد الأدنى من الرعاية ال�سحية 

من خالل ن�سالهم الجماعي المنظم، واأبرز 

و�سائله الإ�سراب المفتوح عن الطعام، ومع 

ذلك، فاإن الحق في الرعاية ال�سحية مثلما 

ه المواثيق الدولية كان، ول يزال، مقيداً 
ّ
تقر

بالم�سمون ال�ستعماري العن�سري للكيان 

واعتباراته الأمنية التي يعطيها الأولوية على 

�سواها دائمًا.

وثمة وقائع عديدة توؤكدها تجربة الأ�سرى، 

فالطريقة التي تعاملت بها ال�سلطة 

ال�ستعمارية مع انت�سار جائحة كورونا في 

ال�سجون لي�ست �سوى مثال واحد لذلك، اإذ 

تحولت حاجة الأ�سرى اإلى عالج حقيقي من 

اأمرا�سهم المزمنة واإ�ساباتهم، وكذلك 

حاجتهم اإلى اإ�سراف طبي في حالة 

الإ�سرابات المفتوحة الطويلة عن الطعام، اإلى 

عقاب اإ�سافي لهم حين يتم نقلهم اإلى 

م�ست�سفيات مدنية خارج عيادات �سجونهم. 

فهم يبقون فيها واأيديهم واأرجلهم مقيدة 

بالأ�سفاد، حتى في اأثناء العمليات الجراحية 

وق�ساء الحاجة وال�ستحمام والنوم، وتتحول 

نقلون اإليها بغر�ض 
ُ
غرف الم�ست�سفيات التي ي

الإ�سراف الطبي اأو العالج اإلى زنزانات بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى. فخالل �ساعات الليل 

يبقى الأ�سير مربوطًا بـ ''�سرير ال�ست�سفاء'' مع 

يه واإحدى يَديه ب�سورة 
َ
تقييد اإحدى قدم

متعاك�سة، وهذا في ظل اإزعاج متعمد 

ومتوا�سل من طرف ال�سجانين الموجودين 

داخل الغرفة، بينما تجود قيمهم الأخالقية 

خالل �ساعات النهار بتقييد القدم فقط 

بال�سرير!16
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وحدك... ذاكرة حرية تتدفق'' اأ�ساليب تعامل 

انيها مع 
ّ
م�سلحة ال�سجون واإداراتها و�سج

اأ�سرى حرية فل�سطين خالل الأعوام الأولى من 

عمر احتالل �سنة 1967 بالقول:

واأفراد  اأ�سرى حرية،  ل  ''مخربون''،  اأنتم 

حاجات  بل  لكم،  حقوق  ل  جماعة،  ل 

لكم  حّق  ل  ال�سلوك''،  ''ح�سن  �سرط  تلبي 

في الورقة، ول في القلم، ول في الن�ساط 

المدنية،  المالب�ض  في  ول  الريا�سي، 

ا 
ّ
اأم والمحامين.  الأهل  زيارة  في  ول 

الطعام،  وتناول  الزنزانة،  اإنارة  مواعيد 

فتحددها  والحركة  وال�سحو،  والنوم، 

بالهدوء  اللتزام  وعليكم  ال�سجن،  اإدارة 

التام، فال تزعجون الحرا�ض، ول تغّنون، 

بين  تنادون  ول  ال�سوت،  ترفعون  ول 

ال�سباك  لن�سج  العمل  الزنزانات، وعليكم 

ودباباته،  الدفاع''  ''جي�ض  لمجنزرات 

وعدم  ''اأبرا�سكم''  بطانيات   
ّ
طي وعليكم 

النهار، لكم  التمدد عليها طوال �ساعات 

اليومية  النزهة  باحة  في  تتم�سوا  اأن 

يتم�سى  اأن  �سرط  �ساعة،  ن�ض  ''الفورة'' 

مطاأطىء  وهو  منفرداً،  منكم  اأ�سير  كل 

ول  الوراء،  اإلى  اليدين  معقود  الراأ�ض، 

نادى 
ُ
ي ن 

َ
م كل  وعلى  اأحد،  مع  يتحدث 

طلب منه �سيء اأن يرّد بالقول: 
ُ
منكم اأو ي

بما  القبول  وعليكم  �سيدي''،  يا  ''حا�سر 

قدم لكم من زاد هزيل كمًا ونوعًا ]...[ 
ُ
ي

ال�ستقبال''  ''حفلة  بـ  القبول  كما عليكم 

عند  لها  تتعر�سون  التي  الوح�سية 

دخولكم ال�سجن على يد جنود ي�سطفون 

في �سفين، يركلون باأقدامهم، ويلطمون 

بقب�ساتهم، وينهالون باأعقاب بنادقهم 

وهراواتهم الغليظة.17

على الآخر اأحيانًا، وذلك بح�سب الواقع الذي 

يكمن في جوهره م�ستوى الوحدة الداخلية 

الفل�سطينية، وانعكا�سها على م�ستوى النهو�ض 

الوطني والن�سالي الفل�سطيني في مواجهة 

الم�سروع ال�ستعماري.

اإن القمع والتنكيل المبا�سر اأو العنف 

البنيوي لي�ست هدفًا بحد ذاتها، فالهدف هو 

ر 
َ
الو�سول اإلى حالة يتم فيها اإخ�ساع الم�ستعم

اأو تفريغه من م�سمونه الوطني. وبما اأن 

ال�سجن يخت�سر ويكثف عالقة ال�سراع 

ر، فاإننا 
َ
المحتدمة بين الم�ستعِمر والم�ستعم

نجد اأن ال�سلطة ال�ستعمارية ال�سهيونية 

ا�ستح�سرت منذ بدايات ال�سراع جميع و�سائل 

القمع والتنكيل والحرمان من الحرية والحياة، 

في اإطار منظومة متكاملة من العنف البنيوي، 

كما ا�ستح�سرت منظومة القتل المعنوي �سد 

الأ�سرى الفل�سطينيين، تمامًا مثلما هو واقع 

ممار�ساتها �سد ال�سعب الفل�سطيني عامة.

كيف يتجلى ذلك، وكيف واجهه الأ�سرى، 

واإلى اأي مدى تبدلت تلك الو�سائل، وما اأ�سباب 

ذلك؟

المظهر الرئي�سي خالل اأعوام الحتالل 

الأولى كان التعذيب بمختلف اأ�سكاله، اإذ كان 

يتم ا�ستقبال الأ�سرى الجدد بجولت من 

ال�سرب المبرح والتنكيل والإهانات والتفتي�ض 

العاري، قبل و�سولهم اإلى غرف احتجازهم، 

وهو ما كان يتكرر با�ستمرار في ظل �سروط 

احتجاز قا�سية للغاية، اإذ ل رعاية �سحية 

بقي 
ُ
جّدية، والطعام، بكميته ونوعيته، بالكاد ي

الأ�سرى في قيد الحياة، ف�ساًل عن الحرمان 

التام من زيارات الأهل... اإلخ.

ا�ستقبال وح�سي

ي�سف علي جرادات في كتابه ''ل�ست 
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ال�سعب الفل�سطيني واأَ�سراه، اإّل اإن ذلك لم يلِغ 

محاولتها احتواء وتطويع الأ�سرى ودفعهم 

اإلى تطبيع العالقة مع الحتالل. وفي هذا 

ال�ساأن يقول �سعدات:

لقد واجه رواد الحركة الوطنية الأ�سيرة 

اإدارات  كانت  التي  التنظيم  اأ�سكال 

الأ�سرى،  على  فر�سها  تحاول  ال�سجون 

فقد عمدت هذه الإدارات على تعيين عدد 

من الأ�سرى كممثلين للحركة الأ�سيرة في 

كل �سجن لتعزيز �سيطرتها، اأي محاولة 

بدءاً  والف�سائلي،  العتقالي  للتنظيم 

من ممثلي الغرف وممثل ال�سجن العام، 

كالور�ض  الإنتاجية  المرافق  وم�سوؤولي 

والم�سانع التي كانت تقيمها، ومنحتهم 

التكتالت  و�سجعت  هزيلة،  امتيازات 

اإلى جانب ذلك تنظيم  البلدية وال�سللية، 

داخل  مزروعة  �سرية  عمالء  �سبكة 

مجتمع الأ�سرى، وعليه كان على الرواد 

الداخلية  الجبهة  جبهتين،  في  القتال 

وجبهة مواجهة الإدارة و�سيا�ساتها.20

وي�سيف:

عن  بالإفراج  الحتالل  �سلطات  قامت 

مئات الأ�سرى قبل اإنهاء مدد اأحكامهم، 

اعتقاداً منها باأن ت�سفية وجود المقاومة 

في الأردن في �سنَتي 1970 - 1971، 

واإ�سعافها في غزة، �سي�ساعدها في نزع 

الجماهير،  وتدجين  والغ�سب  الحتقان 

وقد  للمقاومة.  محاولتهم  واحتواء 

عامة  �سيا�سة  مع  الخطوة  هذه  ترافقت 

للتخفيف من اإجراءات الحتالل وقيوده 

الجتماعية  المواطنين  حركة  على 

ذلك غي�ض من في�ض محاولت اإخ�ساع 

 بكرامتهم 
ّ

الأ�سرى والإمعان في اإذللهم والم�ض

واإفراغهم من م�سمونهم الوطني التحرري في 

تلك المرحلة من العنف البنيوي المماأ�س�ض 

لدى الم�ستعِمرين.

اقت�ساد �سيا�سي للم�ستعِمرين

يقول اأحمد �سعدات عن تلك المرحلة 

الع�سيبة من تاريخ الحركة الوطنية حين كان 

اأ�سيراً اآنذاك: ''لقد ُفر�ض العمل الإنتاجي على 

الأ�سرى المحكومين في مجالت عديدة من 

�سمنها ن�سج �سباك الدبابات والعمل في 

التجارة ومجالت اأُخرى، ]و[ ا�ستمر ذلك عدة 

�سنوات اإلى اأن فر�ض الأ�سرى اإلغاءه ب�سالح 

اإ�سراباتهم الجماعية عن الطعام.''18 اإن ذلك 

م�ستن�سخ من ممار�سات اأفظع اأنظمة ال�ستبداد 

والعن�سرية في العالم، كالنظام العن�سري في 

جنوب اأفريقيا، الذي فر�ض على اأ�سرى الموؤتمر 

الوطني الأفريقي العمل في اقتالع 

الحجارة.19

يمكن قراءة ذلك في اإطار القت�ساد 

ال�سيا�سي للم�ستعِمرين الذين لم يكتفوا 

بممار�سة الإبادة الجماعية والقتالع 

وال�سطهاد �سد ال�سكان الأ�سليين، بل عمدوا 

اإلى ا�ستغاللهم وفر�ض العمل الإنتاجي على 

اأ�سراهم لي�ض فقط من اأجل بناء اقت�ساد 

الم�ستعمرين، بل اأي�سًا كي ي�ساهموا في اإنتاج 

رين!
َ
اأدوات قتلهم كم�ستعم

الن�سال على جبهتني

مع اأن المظهر الأبرز خالل تلك الحقبة من 

تاريخ الحركة الأ�سيرة كان ممار�سة ال�سلطة 

ال�ستعمارية للعنف البنيوي المماأ�س�ض �سد 
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باتجاهها  دفع  القت�سادي،  ون�ساطهم 

تحت  ديان  مو�سيه  اآنذاك  الدفاع  وزير 

على  الليبرالي  الطابع  اإ�سفاء  عنوان 

حكومة  اعتقاد  فح�سب  الحتالل، 

الحتالل، قد ت�ساعد هذه الإجراءات في 

اأحوال  ن 
ّ
يح�س �سيا�سي  م�سروع  تمرير 

ال�سيطرة  ويكر�ض  الفل�سطينيين  ال�سكان 

والحتالل في نف�ض الوقت.21

لقد كان على رواد الحركة الوطنية الأ�سيرة 

الأوائل الن�سال على جبهتين مترابطتين: 

الأولى، بناء التنظيم العتقالي الخا�ض بكل 

ف�سيل، والتنظيم العتقالي الموحد بمعنى 

التمثيل واللجنة الن�سالية وال�سندوق العام 

ولجنة الحوار مع اإدارات ال�سجون، وتعزيز 

الوعي والثقافة والنتماء الوطني لدى جميع 

الأ�سرى، ومحاربة قيم الأنا والفردانية، 

وتعزيز قيم الجماعة الثورية، والثانية، وهي 

جبهة ت�سع الأولى اأ�سا�سًا لها، هي مواجهة 

عنف ال�سلطة ال�ستعمارية واإجراءاتها بما 

فيها �سيا�سات الحتواء، وانتزاع الحق في 

�سروط اعتقال اإن�سانية من اأنياب ال�سلطة 

ال�ستعمارية.

ل تاأخذوا كل ال�سف، اأعطوين 

ن�سيبي منه

لقد نجح اأ�سرى ع�سقالن عبر ن�سالهم 

الجماعي المنظم والموحد، في البدء بك�سر 

حلقات العنف البنيوي �سدهم و�سد الحركة 

الأ�سيرة عامة، وذلك بعد اإ�سرابهم عن الطعام 

في �سنة 1970، والذي اأرغم ال�سجانين على 

التراجع عن ا�ستراط مخاطبة الأ�سرى لهم 

بالقول ''حا�سر يا �سيدي''، وكذلك الحد من 

ا�ستخدام العنف الج�سدي والتفتي�سات المذلة.

ُك�سر ا�ستعالء العن�سريين الم�ستعِمرين 

بثمن كبير، فقد ارتقى �سهيداً الأ�سير عبد 

القادر اأبو الفحم خالل الإ�سراب المذكور اآنفًا، 

نتيجة التغذية الق�سرية، لكن ذكراه ظلت ملهمة 

لأجيال جديدة من الأ�سرى حين خاطب لجنة 

الإ�سراب الوطنية التي �سعت لإقناعه بعدم 

الم�ساركة في الإ�سراب ب�سبب و�سعه ال�سحي 

اء اإ�سابته بجروح خالل اعتقاله 
ّ
ال�سعب جر

قائاًل: ''اأنا واحد منكم، ل تاأخذوا كل ال�سرف، 

اأعطوني ن�سيبي منه.''22

انتزع الأ�سرى خالل الفترة الممتدة من 

�سنة 1967 حتى توقيع اتفاقية اإعالن 

المبادىء في اأو�سلو في �سنة 1993، 

الإنجازات الأكثر اأهمية لجهة تح�سين �سروط 

اعتقالهم، وذلك بعد اأن تمكنوا من ك�سر العديد 

من حلقات منظومة ال�سيطرة عبر وحدة 

الإرادة والعمل الجماعي المنظم الم�ستند اإلى 

التفاف ودعم جماهيري وا�سع لن�سالهم، اإذ لم 

ل خالفاتهم ال�سيا�سية وتناق�ساتهم 
ُ
َتح

الداخلية الخا�سة بتنظيم حياتهم العتقالية، 

ن 
َ
دون البقاء موحدين في مواجهة ال�سجان وم

يقف خلفه.

لقد نجح الأ�سرى خالل معارك الأمعاء 

الخاوية الجماعية في فر�ض اعتراف م�سلحة 

ال�سجون بموؤ�س�ساتهم العتقالية التمثيلية، كما 

نجحوا في ك�سر ح�سارهم الثقافي، وفر�سوا 

على ال�سجان اإدخال الدفتر والقلم والكتاب 

والجريدة والراديو والتلفاز، وانتزعوا الحق في 

التزاور بين اأق�سام ال�سجن الواحد، وفي زيارات 

الأهالي وتح�سين الرعاية ال�سحية ونوعية 

الطعام وكميته، واأي�سًا اإن�ساء الكانتينا 

وال�سماح بالن�ساط الريا�سي، وحقوق اأُخرى 

متنوعة.
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المبادىء في اأو�سلو التي يدعمها الأ�سير، واأنه 

يعلن نبذه ''الإرهاب''.2٤

يقول جرادات عن هذه المرحلة من تاريخ 

الحركة الأ�سيرة، التي ي�سميها ''مرحلة 

التراجع''، والتي ''تمتد من منت�سف ت�سعينات 

القرن الما�سي حتى �سنة 2007''، اإنها 

''مرحلة تفكك �سبيكة الحركة الأ�سيرة، بلجانها 

العتقالية، واأولها لجان التمثيل العتقالي 

الوطني الموحد، بفعل النعكا�سات ال�سلبية 

لدينامية التفكيك الجهنمية التي اأ�سابت 

الحركة الوطنية الفل�سطينية المعا�سرة خالل 

25 عامًا الأخيرة، بما تخللـها من انق�سامات 

والتبا�سات وت�سوهات بنيوية.''25

كانت �سنة 2007 مف�سلية في تاريخ 

الحركة الوطنية الفل�سطينية ون�سالها �سد 

ال�ستعمار ال�ستيطاني، فقد حدث النق�سام 

الكارثي الذي ترك اآثاراً عميقة على واقع 

الأ�سرى، اإذ لأول مرة في تاريخ الحركة 

مت اأغلبية اأق�سام ال�سجون على 
ّ
الأ�سيرة ُق�س

اأ�سا�ض �سيا�سي بين المكوَنين الكبيرين 

للحركة، اأي ''فتح'' و''حما�ض''، وغابت، ب�سورة 

عامة، الأق�سام التي ت�سم �سائر الأ�سرى من 

مختلف الف�سائل، واختفى الن�سال الجماعي 

الوحدوي في مواجهة اأدوات الهيمنة 

وال�سيطرة ال�ستعمارية ال�سهيونية �سد 

الأ�سرى، وبات المظهر الرئي�سي لن�سال 

الأ�سرى ''احتجاجات واإ�سرابات مفتوحة عن 

الطعام'' ف�سائلية وفردية، بعيداً عن المواجهة 

الجماعية الم�ستندة اإلى قرارات وا�سحة 

لموؤ�س�سات اعتقالية جامعة لمكونات الحركة 

الأ�سيرة.

لقد وظفت ا�ستخبارات ال�سجون النق�سام 

الفل�سطيني لخدمة اأجندتها الخا�سة 

بالحتواء، والحيلولة دون العودة اإلى اأ�سكال 

كان الراحل الكبير نيل�سون مانديال قد 

ف ال�سجن باأنه ''مكان ثابت في عالم 
ّ
ر

َ
ع

متحرك''،23 ويمكن القول هنا اإن الأ�سرى 

الفل�سطينيين اأف�سلوا خالل تلك الفترة 

محاولت الحتالل عزلهم عن محيطهم، 

وقتلهم معنويًا، واأ�س�سوا ثقافة ووعيًا وطنيًا، 

وفر�سوا دوراً وح�سوراً في ال�ساأن الوطني.

تبدلت يف اأدوات ال�سيطرة

لأن الأ�سرى هم الفئة الأكثر ح�سا�سية تجاه 

اأي تغييرات اإيجابية اأو �سلبية تطال الواقع 

الفل�سطيني ب�سورة عامة، فاإن المرحلة التي 

اأعقبت توقيع اتفاق اأو�سلو اأّثرت �سلبًا في بنية 

فت قوة التنظيم 
ُ
الحركة الأ�سيرة، اإذ �سع

والموؤ�س�سات العتقالية العامة والوحدة 

الوطنية والقيم الجماعية في مواجهة اإجراءات 

مديرية م�سلحة ال�سجون التي زادت في 

ا�ستخدام �سيا�سات الحتواء، وخففت من 

�سيا�سات العنف البنيوي.

وظهر التبدل في اأدوات ال�سيطرة لم�سلحة 

الحتواء في ال�ستراطات التي فر�ستها ال�سلطة 

ال�ستعمارية على مئات الأ�سرى الذين وافقت 

على الإفراج عنهم في اإطار اتفاق اأو�سلو؛ تلك 

الموافقة التي لم تاأِت �سوى بعد خو�ض جزء 

عد 
ُ
من الأ�سرى اإ�سرابات عن الطعام ذات ب

�سيا�سي، كانت موجهة اإلى ال�سلطة الفل�سطينية 

لل�سغط عليها لإدراج مو�سوع الإفراج عن 

الأ�سرى �سمن التفاقيات الموقعة.

ن 
ّ
ورف�ست ال�سلطة ال�ستعمارية الإفراج عم

تهم، با�ستعالء وعن�سرية، ''اأ�سحاب الأيدي 
ّ
�سم

الملطخة بدماء اليهود''! عالوة على اأ�سرى 

الداخل الفل�سطيني، وا�سترطت اأن يوّقع اأي 

ًا يوؤكد علمه 
ّ

اأ�سير توافق على الإفراج عنه، ن�س

باأن الإفراج عنه ياأتي في اإطار اتفاقية اإعالن 
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في  الأ�سير  ج�سد  يعد  فلم  النهار،  طوال 

الم�ستهدف  هو  الحداثة  بعد  ما  ع�سر 

الروح  هما  الم�ستهدف  واإنما  مبا�سرة، 

والعقل.27

اأحاجج هنا باأن التعذيب في �سجون ال�سلطة 

ال�ستعمارية ال�سهيونية، واإن كان فعاًل ل 

ي�سبه التعذيب في �سجون الأنظمة ال�ستبدادية 

في العالم، اإّل اإنه لم يكتِف با�ستهداف الروح 

والعقل فقط في ع�سر ما بعد الحداثة، ذلك 

باأن ا�ستهداف ج�سد الأ�سير بالعنف والتعذيب 

يبقى قائمًا في بنية الم�ستعمر، ويتجلى في 

عدة مظاهر، بل اإن المرجح هو ا�ستهداف 

الوعي اأي�سًا خالل هذه المرحلة، لأنه بالن�سبة 

اإلى ال�سلطة ال�ستعمارية ال�سهيونية، يحقق 

نتائج ب�سرعة اأكبر في اإطار فر�ض منظومة 

ال�سيطرة.

والأمثلة لذلك متعددة، ومن �سمنها 

القتحام المتكرر لل�سجون من طرف وحدات 

القمع الخا�سة، والتنكيل بالأ�سرى والعتداء 

عليهم بال�سرب المبرح ور�ّسهم بالغاز، وفي 

هذا الإطار يبرز اقتحام اإحدى وحدات القمع 

اأحد اأق�سام �سجن رامون في �سنة 2019، 

عقابًا لأ�سرى الق�سم على حرق فر�سة واحدة 

في حمامات غرفهم احتجاجًا على تركيب 

اأجهزة ت�سوي�ض في ق�سمهم، اإذ جرى العتداء 

بال�سرب المبرح على 90 اأ�سيراً يقطنون 

الق�سم، وتم تغريمهم مبلغًا ي�ساوي 270.000 

�سيكل!

ا �سبق، يبرز التحقيق الميداني 
ّ
ف�ساًل عم

مع الأ�سرى و''التحقيق الع�سكري''، ويطَلق 

عليهما ''تحقيق ال�سرورة'' الذي ي�ستهدف 

مبا�سرة تحطيم الج�سد وتك�سيره. ومن الأمثلة 

لذلك التعذيب الج�سدي الذي مور�ض �سد عدد 

المواجهة الجماعية المنظمة �سد �سيا�ساتها 

من طرف الأ�سرى ككل، ولعبت على وتر 

التناق�سات لي�ض بين مختلف مكونات الحركة 

الأ�سيرة فح�سب، بل اأي�سًا داخل المكون الواحد 

نف�سه، بما يخدم الأجندة الم�سار اإليها. كذلك 

ا�ستخدمت اأدوات ال�سيطرة القديمة، عبر 

ا�ستح�سار النتماءات المحلية والع�سائرية 

والقيم الفردانية، وذلك في اإطار محاولة 

احتواء الأ�سرى وممثليهم، عبر منطق ''اأن 

هناك ما تخ�سرونه اإن لم تتما�سوا مع هذه 

ال�سيا�سة!''

ا�ستهداف العقل واجل�سد اأي�سًا

ر مدير م�سلحة ال�سجون الأ�سبق يعقوب 
ّ
عب

جنوت بو�سوح �سديد عن �سيا�سات ''القب�سة 

الحديدية'' عبر الحتواء و�سهر الوعي الوطني 

حين قال في حديث اأدلى به في �ساحة جلبوع 

متوجهًا اإلى وزير الأمن الداخلي جدعون عزرا 

بعد ت�سّلمه الوزارة في �سنة 2006، وعلى 

م�سمع من الأ�سرى: ''اطمئن... عليك اأن تكون 

واثقًا باأنني �ساأجعلهم يرفعون العلم 

الإ�سرائيلي وين�سدون )الهاتكفا(''، 26 اأي الن�سيد 

الإ�سرائيلي.

وعن ا�ستهداف روح الأ�سير وعقله كتب 

وليد دقة الذي م�سى على اعتقاله المتوا�سل 

35 عامًا ما يلي:

ال�سجون  في  والتعذيب  القمع  ي�سبه  ل 

الإ�سرائيلية حالت القمع والتعذيب التي 

ت�سفها اأدبيات ال�سجون في العالم، لي�ض 

هناك حرمان فعلي من الطعام اأو الدواء، 

ن هم محرومون ومدفونون 
َ
ولن تجدوا م

في  كما  الأ�سرى  ل 
ّ
َكب

ُ
ي ل  الأر�ض،  تحت 

الروايات ب�سال�سل م�سدودة لكتل حديدية 
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يبدو ت�سريع الدور الع�سكري الإ�سرائيلي 

وتطبيع الم�ستوطنات في المناطق.28

حتديات كبرية

تقف الحركة الأ�سيرة الفل�سطينية اليوم 

اأمام تحديات كبيرة، لي�ست جائحة كورونا 

�سوى واحدة منها، اإذ يكت�سب الخروج من 

دائرة الوباء مع الحفاظ على ال�سالمة اأهمية 

خا�سة وكبيرة في ظل اإ�سرار م�سلحة 

ال�سجون على تغليب معاييرها الأمنية 

المتعلقة ب�سحة الأ�سرى.

ومع ذلك يكمن التحدي الأهم اأمام الحركة 

الأ�سيرة في العمل على اإعادة بناء الموؤ�س�سات 

العتقالية الجامعة لمكونات الحركة كلها، 

والمق�سود هنا هو التمثيل العتقالي الوطني 

الموحد، واللجنة الن�سالية الموحدة، ولجنة 

الحوار الموحدة مع اإدارات وم�سلحة ال�سجون.

اإن اإعادة بناء هذه الموؤ�س�سات يمثل رافعة 

النهو�ض بواقع الحركة الأ�سيرة والت�سدي 

للق�سم المتدرج للحقوق، والتاأ�سي�ض لنتزاع 

حقوق اإ�سافية واإنجازات جديدة، كاإلغاء 

�سيا�سة العقاب الجماعي والعزل النفرادي، 

وا�ستكمال تركيب الهاتف العمومي في جميع 

ال�سجون، وزيارات الأ�سرى الغزيين، وتح�سين 

ا التحدي الآخر الذي 
ّ
الرعاية ال�سحية، اإلخ. اأم

ا �سبق فهو تحدي اإنهاء 
ّ
ل يقل اأهمية عم

ظاهرة الف�سل ال�سكني بين الأق�سام في 

مختلف ال�سجون.

وقد يعتقد البع�ض اأن هكذا خطوات تبدو 

غرد خارج ال�سرب، لكنني اأحاجج هنا 
ُ
ن ي

َ
كم

باأن هذا اأمر ل غنى عنه على الإطالق لإعادة 

العتبار اإلى دور الحركة، لي�ض على �سعيد 

ال�سراع مع ال�سجان فقط، بل اأي�سًا على �سعيد 

الدور الوطني العام خارج ال�سجون اأي�سًا، 

من الأ�سرى في مركز الم�سكوبية خالل الفترة 

اأيلول/�سبتمبر - ت�سرين الثاني/نوفمبر 

2019، والذي و�سل اإلى حد تعري�ض بع�ض 

الأ�سرى للموت. وهو تعذيب مماثل لذلك الذي 

ا�سُتخدم في ال�سنوات الأولى لحتالل 1967، 

وقد حظي بدعم وتغطية كامَلين من الجهاز 

الق�سائي ال�ستعماري.

والالفت في الآونة الأخيرة، و�سمن 

�سيا�سات ال�سيطرة عبر الحتواء وتطبيع 

العالقات، دخول جهاز الأمن العام ''ال�ساباك'' 

على خط الأ�سرى مبا�سرة، لي�ض ب�سيغة 

ال�ستدعاء للتحقيق كمحقق اأو اأ�سير، واإنما في 

اإطار محاولة عقد لقاءات حوارية مماثلة لدور 

ا�ستخبارات ال�سجون اإزاء الأ�سرى، وهنا يبدو 

من غير طبيعي اأن تختلف مكونات الحركة 

الأ�سيرة ب�ساأن الموقف من هكذا لقاءات 

وهدفها.

وربما نجد في القتبا�ض التالي ما يو�سح 

واحدة من الآليات التي يعمل من خاللها 

جهاز ''ال�ساباك'':

جهاز  اأن�ساأ   2016 عام  �سيف  في 

بوك''  ''الفي�ض  على  �سفحة  ''ال�ساباك'' 

نعي�ض''  ''بدنا  عنوانها  العربية  باللغة 

]....[ وبعد عامين من ذلك، ان�سم �سباط 

مختلف  عن  الم�سوؤولين  ''ال�ساباك'' 

الن�ساط  اإلى  وغزة،  ال�سفة  في  المناطق 

�سفحات  وفتحوا  بوك''  ''الفي�ض  على 

]....[ وكان الهدف من ذلك  خا�سة بهم 

لالحتالل،  الفل�سطينيين  مقاومة  كبح 

لكن على ما يبدو هناك هدف اآخر لهم، 

ب�ساأن  الفل�سطينيين  وعي  تغيير  هو 

اإ�سرائيل  وب�ساأن  ال�سفة،  في  و�سعهم 

الطاغي  اأو  المهيمن  الهدف  اإن  عامة. 
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الأ�سرى اأن تكلفة الطعام وال�سراب والمالب�ض 

ومواد التنظيف والحاجات الخا�سة لالأ�سير 

الواحد التي تتحملها هيئة �سوؤون الأ�سرى 

وذوو الأ�سرى تتراوح في المتو�سط بين 60 

اإلى 70% من التكلفة، الأمر الذي يعني اأن 

الحد الأق�سى لما تتحمله م�سلحة ال�سجون هو 

٤0 % فقط من تكلفة الأ�سير الكلية!

واأخيراً فاإن في كلمات ال�ساعر الكبير الراحل 

محمود دروي�ض ما يدعو اإلى الأمل والتفاوؤل:

في ال�سجن ل تقول انتهى كل �سيء

في ال�سجن تقول ابتداأ كل �سيء،

والبداية هي الحرية.29 

باعتبار الحركة الوطنية الأ�سيرة مكونًا 

رئي�سيًا من مكونات الحركة الوطنية 

الفل�سطينية، وذلك تزامنًا مع التطورات 

الإيجابية في ال�ساحة الفل�سطينية خالل 

الأ�سابيع الأخيرة.

واأحاجج اأي�سًا باأن اإعادة بناء الموؤ�س�سات 

العتقالية الموحدة �سيكون رافعة رئي�سية 

للت�سدي لأدوات ال�سيطرة الحتاللية، وفي 

مقدمها محاولت الإخ�ساع والحتواء التي 

يغذيها النف�سال.

وثمة اأي�سًا تحدٍّ اآخر هو مراجعة معالجة 

م�ساألة ''تمويل العتقال''، وما ين�ساأ عنها من 

نزعة ا�ستهالكية �سارة بكل المقايي�ض. اإذ يقّدر 

املصادر

ا�ست�سهد كل من علي الجعفري ورا�سم حالوة واإ�سحق مراغة نتيجة م�ساعفات تغذيتهم ق�سريًا بهدف   1

ك�سر اإ�سرابهم عن الطعام.

اأبو جامع وهما في قيد الحياة بعد  ين مجدي و�سبحي 
َ
لالأ�سير اإحدى ال�سحف العبرية �سوراً  ن�سرت   2

اعتقالهما، وقد اأثار ذلك جدًل لدى المحتلين �ُسكلت في اإثره لجنة تحقيق �سكلية.

خالل   ،2٠1٤ �سنة  في  نتنياهو  حكومة  في  الداخلي  الأمن  وزير  اأردان  غلعاد  ت�سريحات  مثاًل  انظر   3

اإ�سرابات الأ�سرى الفل�سطينيين عن الطعام، في:

 Times Of Israel Staff, “Erdan: We Hope Hunger Strike Prisoners Break Before  

They Flood the Hospitals”, The Times of Israel, 6 April 2019, https://www.
timesofisrael.com/erdan-we-hope-hunger-strike-prisoners-break-before-they-

flood-the-hospitals.
'' 'الحركة الأ�سيرة' قدمت ٤ �سهداء في �سجون الحتالل خالل عام''، موقع قناة ''الميادين''، ٦/12 /2٠2٠،   ٤

tinyurl.com/3tm57f45 :في الرابط الإلكتروني التالي

في  ''ال�سجناء''  على حق  بالتركيز  بداأ  الإ�سرائيلي  الإعالم  من  اأن جزءاً  ال�سخرية  تثير  التي  المفارقة   5

التطعيم �سد فيرو�س كورونا، وذلك بعد اإ�سابة والدة اإحدى المعار�سات الإ�سرائيليات ال�سهيرات بالوباء، 

ب �سريبي وا�سعة.
ّ
وهي معتقلة بتهمة التعاون مع ابنتها في ق�سية تهر

''اإدل�ستاين: تطعيم الأ�سرى الفل�سطينيين �سد كورونا.. الأ�سبوع المقبل''، موقع ''عرب ٤٨''، 2٠21/1/1٤،   ٦

tinyurl.com/4afgydnf :في الرابط الإلكتروني التالي
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ع�سمت من�سور، ''اآخر اأ�سلحة نتنياهو النتخابية: ت�سيي�س اللقاح بعد ت�سيي�س كورونا!''، موقع ''المركز   7

الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية/مدار''، 1٨ كانون الثاني/يناير 2٠21، في الرابط الإلكتروني التالي: 

https://bit.ly/3r7mKzg
 Joseph Krauss, “Leading Human Rights Groups Calls Israel an ‘Apartheid’  ٨

State,” “Associated Press”, 12 January 2021, https://apnews.com/article/religion-
race-and-ethnicity-israel-mediterranean-sea-west-bank-3c9adae04858a7735b031

 e58e3419c64.
 Zehava Galon, “Cruelty Is in High Demand, Israel’s Police Minister Learns From  9

Trump,” Haaretz, 20 January 2021, https://tinyurl.com/mdpfyr4z.
المجتمع:  عن  الدفاع  ''يجب  فوكو،  مي�سيل  انظر:  وتحولتها،  ال�سلطة  لأ�سكال  فوكو  نقا�س  عن  لمزيد   1٠

درو�س اأُلقيت في الكوليج دي فران�س ل�سنة 197٦''، ترجمة الزواوي بغورة )بيروت، دار الطليعة للطباعة 

والن�سر: 2٠٠3(.

على �سبيل المثال، اعُتقل في ت�سرين الثاني/نوفمبر ٤13 مواطنًا فل�سطينيًا من ال�سفة الغربية، انظر:   11

''موؤ�س�سات الأ�سرى: الحتالل اعتقل ٤13 فل�سطينيًا بينهم ٤9 طفاًل خالل ال�سهر الما�سي''، موقع وكالة 

الأنباء والمعلومات الفل�سطينية )''وفا''(، 2٠2٠/12/12، في الرابط الإلكتروني التالي:

https://wafa.ps/Pages/Details/14463  

ت�سير الإح�ساءات اإلى وقوع ما يقارب 335 اإ�سابة منذ بداية الجائحة. انظر: '' '�سوؤون الأ�سرى': 335 اأ�سيراً   12

في �سجون الحتالل اأ�سيبوا بـ 'كورونا' ''، موقع ''فل�سطين اأون لين''، 2٠21/1/2٨، في الرابط الإلكتروني 

ttps://tinyurl.com/3wuguvyh :التالي

دار  )بيروت:  القيد''  ''�سدى  �سعدات،  اأحمد  انظر:  النفرادي،  العزل  �سيا�سة  ب�ساأن  المعلومات  من  لمزيد   13

الفارابي، 2٠17(.

لمزيد عن الحقوق ال�سحية وواقع الإهمال الطبي داخل �سجون الحتالل انظر: ''الأ�سر والإهمال الطبي:   1٤

قفالن على زنزانة واحدة''، موقع ''موؤ�س�سة ال�سمير لرعاية الأ�سرى وحقوق الإن�سان''، 2٠19/5/2٦، في 

https://tinyurl.com/u5zpvbc0 :الرابط الإلكتروني التالي

''مطالبات بالإفراج عن الأ�سرى الفل�سطينيين بعد تف�سي كورونا ب�سجن جلبوع''، موقع  جهاد بركات،   15

https://tinyurl.com/28cd9euw :العربي الجديد''، 2٠2٠/11/٤، في الرابط الإلكتروني التالي''

عا�س كاتب هذه ال�سطور التجربة الم�سار اإليها خالل م�ساركته في الإ�سراب المفتوح عن الطعام الذي   1٦

نّفذه ع�سرات المعتقلين الإداريين في ربيع �سنة 2٠1٤.

،)2٠19 الفل�سطينية،  الدرا�سات  موؤ�س�سة  )بيروت:  تتدفق''  حرية  ذاكرة  وحدك،  ''ل�ست  جرادات،  علي   17 

�س 17 - 1٨.

اأحمد �سعدات، ''محا�سرات غير من�سورة'' )�سجون الحتالل، 2٠19(.  1٨

انظر: نيل�سون مانديال، ''م�سيرة طويلة نحو الحرية: ال�سيرة الذاتية لنيل�سون مانديال''، ترجمة فاطمة   19

ن�سر )القاهرة: دار الهالل، 1995(.

�سعدات، م�سدر �سبق ذكره.  2٠

الم�سدر نف�سه.  21

جرادات، م�سدر �سبق ذكره، �س 19.  22

مانديال، م�سدر �سبق ذكره، �س 275.  23

''اأنا الموقع اأدناه... رقم الهوية... اأتعهد بالمتناع عن كل اأعمال  جاء في وثيقة التعهد الن�س التالي:   2٤
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الإرهاب والعنف، كما اأعلن اأنني اأعرف تمام المعرفة باأن التوقيع على هذه الوثيقة هو �سرط لإخراجي 

من ال�سجن، واأعلم باأن هذا الإفراج قد تم في اإطار مفاو�سات م�سيرة ال�سالم التي اأدعمها بين اإ�سرائيل 

ومنظمة التحرير الفل�سطينية لتنفيذ اإعالن المبادىء التي تم التوقيع عليه في 1993/9/13.''

والمعلومات  الأنباء  وكالة  موقع  بالأ�سرى''،  المتعلقة  الإ�سرائيلية   - الفل�سطينية  ''التفاقيات  انظر:   

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3947 :الفل�سطينية )''وفا''(، في الرابط الإلكتروني التالي

جرادات، م�سدر �سبق ذكره، �س 115 - 11٦.  25

وليد دقة، ''�سهر الوعي اأو في اإعادة تعريف التعذيب'' )الدوحة: مركز الجزيرة للدرا�سات والدار العربية   2٦

للعلوم، 2٠1٠(، �س 32.

الم�سدر نف�سه، �س 2.  27

اقتبا�س من مقال للبروف�سور هليل كوهن، رئي�س دائرة الدرا�سات الإ�سالمية وال�سرق اأو�سطية في الجامعة   2٨

العبرية، في:

 Hillel Cohen, “Via Facebook, Israel is Trying to Change Palestinian Perception of  

the Occupation,” Haaretz, 8 August 2020, https://www.haaretz.com/israel-news/.
premium.MAGAZINE-on-facebook-israel-is-trying-to-change-how-palestinians-

 see-the-occupation-1.9051855.
مقطع من ق�سيدة يوميات الحزن العادي.  29
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