
075 مقاالت

في 
ظهيرة اأحد اأيام الأ�سبوع الأول من 

ني�سان/اأبريل 1988، لحظنا من داخل 

اأق�سام �سجن النقب )اأن�سار 3( ا�ستنفاراً غير 

م�سبوق للجنود والآليات، وبعد قليل �ساهدنا 

طوافات تحوم فوق المكان، وما هي اإّل لحظات

حتى دخل اإلى الق�سم الذي كنت موجوداً فيه، 

ع�سرات الجنود وال�سباط والحرا�س بلبا�س مدني.. 

كان ال�سيف الكبير الذي جاء لتفّقد ال�سجن هو 

وزير الحرب الإ�سرائيلي يت�سحاق رابين الذي ذاع 

�سيته في حينه ب�سبب �سيا�سة تك�سير الأطراف 

التي انتهجها في م�سعاه لإخماد النتفا�سة 

واإيقافها.

وقفنا في طوابير ننظر اإلى هذا ال�سيف الذي 

لم يكن مرحبًا به اأو مرغوبًا فيه، فهو نف�سه �سبب 

اح 
ّ
وجودنا هنا في ال�سحراء ك�سجناء ولي�س ك�سي

اأو �سيادين، وهو نف�سه الذي اأ�سرف على الحملة 

التي اقتلعت عائلتي و�سكان مدينتي ''اللد'' في 

�سنة 1948، اإذ اإنه ك�سابط تنفيذي، اأ�سدر الأمر 

باإخالء المدينة من �سكانها بعد المجازر التي 

ارُتكبت في �سوارعها، وبعد اجتياحها المفاجئ 

من طرف كتيبة المغاوير رقم 89 بقيادة مو�سيه 

دايان التابعة للواء الثامن.

 رابين و�ساألني عن عمري فقلت له 
ّ
نظر اإلي

�سبعة ع�سر عامًا، فقال: ''ماذا تفعل هنا؟'' اأجبته 

 قائاًل اإن 
ّ
اأن الجنود اأتوا بي اإلى هذا المكان، فرد

جنوده ل يعتقلون الأبرياء، واإنني قمت بر�سق 

الحجارة و�ساركت في فاعليات النتفا�سة، 

ولذلك اأنا معتقل هنا.

لم يكن هذا الحوار الق�سير مع وزير اإ�سرائيلي 

، فقد كنت خائفًا ومرتبكًا 
ّ
�سهاًل بالن�سبة اإلي

خالد فراج

 النتفا�ضة الأوىل:

الأمل وخيبة الأمل

الجماعي،  والعقاب  الجماعية  العتقال  مع�ضكرات  تجربة  معهم  ال�ضهيونيون  جلب 

ال�ضيا�ضة خالل حرب 1948، �ضد  هذه  وطبقوا  لألمانيا،  النازية  اأوروبا خالل حكم  من 

الفل�ضطينيين، وخ�ضو�ضًا المدنيين منهم.

على اأن التجربتين الأكثر تميزاً، كانتا اأوًل، خالل الجتياح الإ�ضرائيلي للبنان في �ضنة 

''اأن�ضار'' لالعتقال الجماعي، والذي زّجت فيه  الإ�ضرائيلي مع�ضكر  الجي�ش  اأقام  1982، حين 

عدة  اأقامت  عندما  فل�ضطين،  في  والثانية  الأولى  النتفا�ضتين  خالل  وثانيًا،  ال�ضبان،  اآلف 

مع�ضكرات اعتقال، كان اأحدها مع�ضكر ''اأن�ضار 3'' في �ضجن النقب، وعنه تتحدث هذه المقالة.
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يجري اعتقالهم يوميًا منذ اندلع النتفا�سة 

الأولى. لم اأكن بطاًل من اأبطال النتفا�سة، اأو 

قائداً ميدانيًا لأحد مواقعها، اأو زعيمًا �سيا�سيًا 

في اأحد الأحزاب اأو الحركات ال�سيا�سية، فقط كنت 

اأحد نا�سطيها الفاعلين. ففي تلك الأيام تبلور 

وعيي ال�سيا�سي وفهمت اأن المخيم الذي ن�ساأت 

فيه لي�س مكانًا طبيعيًا، اإنه مح�سلة جريمة 

كبيرة ارُتكبت قبل نحو اأربعين عامًا ا�سمها 

النكبة، وما المخيم وحياة البوؤ�س والفقر اإّل من 

تجلياتها الب�سيطة.

المبادرة ال�سعبية التي دخلت القامو�س 

ال�سيا�سي والإعالمي العالمي با�سم النتفا�سة، 

رفت فيما بعد با�سم النتفا�سة الأولى ــ والترقيم 
ُ
ع

هنا يعود اإلى اندلع انتفا�سة في �سنة 2000، 

والتي ا�سُطلح على ت�سميتها النتفا�سة الثانية.

وبعد ثالثين عامًا نكت�سف كم تغيرت 

الأ�سياء، فالحائط الذي كنا نكتب �سعارات 

النتفا�سة وقرارات قيادتها عليه لم يعد منبراً 

وو�سيلة، واإنما حل محله حائط افترا�سي في 

''الفاي�س بوك''، كما اأن المن�سور الورقي 

التح�سيدي، اأو بيانات قيادة النتفا�سة 

ن 
َ
والأحزاب، لم يعودا اأداة متداولة يتعين على م

يوزعها اأن يتلثم بالكوفية الفل�سطينية خ�سية 

اعتقاله من طرف �سلطات الحتالل، بل باتت 

و�سائل التوا�سل الجتماعي )فاي�س بوك وتويتر 

واإن�ستغرام وغيرها( هي البديل، ولم يعد الليل 

وال�سوارع والميادين والأحياء والجبال هي 

الأوقات والأمكنة الأمثل لممار�سة الأن�سطة 

النتفا�سية.

وعليه، فاإن مخاطر توزيع من�سور اأو الكتابة 

على الجدران، وكذلك المالحقة والعتقال اأو 

القتل والإ�سابة لم تعد موجودة، وبات ما يحتاج 

اإليه اأي �سخ�س لعر�س فكرة �سيا�سية اأو توزيع 

بيان اأو من�سور تحري�سي، هو جهاز كمبيوتر اأو 

حتى اأحد الأجهزة اللوحية اأو الهواتف الذكية 

المنت�سرة بين اأيدينا اليوم لي�سل اإلى الآلف 

خالل ثواٍن معدودة. وهكذا لم تعد الم�ساألة 

بحاجة اإلى كثير من العناء والمخاطرة للو�سول 

يت 
ّ
ر الوجه واأت�سبب عرقًا، لكنني ا�ستمد

ّ
ومحم

بع�س القوة في حديثي معه عندما �ساهدت 

�سقيقي في ال�سف المقابل، و�سعرت ب�سرورة اأن 

اأكون متما�سكًا، ل ل�سبب، اإّل لأثبت ل�سقيقي اأنني 

اأ�سبحت رجاًل واأ�ستطيع المواجهة.

خالل جولته التفقدية، رافقه اثنان من 

المعتقلين الذين يتحدثون العبرية، وكانوا ينقلون 

اإليه م�سكالت ال�سجن ومطالب الأ�سرى. ا�ستعطف 

اأحدهما رابين م�سيراً اإلى اأن اأو�ساع ال�سجن 

قا�سية وكميات الأكل قليلة واللحوم فا�سدة 

وهناك حاجة اإلى مزيد من ال�سجائر والأكل 

ا 
ّ
والمياه وتح�سين اأو�ساع العتقال عامة، اأم

الآخر فتناول المو�سوع ال�سيا�سي والحقوقي 

و�ساأله اأمام الأ�سرى: ''اإلى متى �سيبقى هذا ال�سجن 

الذي يفتقر اإلى الحد الأدنى من مقومات الحياة 

وحقوق الإن�سان؟'' كما تحدث عن النتفا�سة 

كحق لل�سعب الفل�سطيني في مواجهة الظلم 

 رابين باأنه ما دام هناك 
ّ
والحتالل، فرد

انتفا�سة فاإن كت�سيعوت )ال�سم العبري لل�سجن( 

�سيظل، فاأجابه ال�سجين ما دام هناك كت�سيعوت 

هناك انتفا�سة.

انق�سم الأ�سرى حيال النقا�س الذي جرى مع 

د النقا�س ال�سيا�سي المتعلق 
ّ
رابين: ق�سم اأي

با�ستمرارية النتفا�سة، وق�سم اآخر ذهب اإلى 

�سرورة تح�سين اأو�ساع العتقال المعي�سية 

ولي�س الحقوقية. وهذا النق�سام في الراأي لي�س 

جديداً، فالحركة الأ�سيرة خا�ست هذا النقا�س في 

مواجهتها الم�ستمرة مع م�سلحة ال�سجون، ومع 

ذلك، فاإن المطلب ال�سيا�سي والقانوني الذي رافق 

ن�سال الحركة الأ�سيرة ينطلق من اعتبار الأ�سرى 

الفل�سطينيين اأ�سرى حرب، وتنطبق عليهم اتفاقية 

جنيف الرابعة.

''�ضنوات الأمل''

افُتتح �سجن )اأن�سار 3( في اآذار/مار�س 

1988 ب�سبب عجز ال�سجون الإ�سرائيلية عن 

ا�ستيعاب مئات الأ�سرى الفل�سطينيين الذين كان 
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الإ�سرائيلي بالن�سحاب من مراكز المدن، وحل 

مختلف اللجان البلدية والمحلية المعينة من قبل 

الإدارة المدنية و�سلطات الحتالل، واإطالق 

معتقلي النتفا�سة، واإغالق معتقالت الفارعة 

والظاهرية واأن�سار 2 واأن�سار 3.

وفي البيان نف�سه دعت القيادة اإلى اإغالق 

ال�سوارع واإحراق اإطارات ال�سيارات، واإلى رفع 

الأعالم والتمرد على اأوامر منع التجول. واخُتتم 

البيان بـ:

ليعرف كل العامل اأن بركان النتفا�سة الذي 

اأ�سعله �سعب فل�سطني لن يتوقف اإّل باإجناز 

ال�ستقالل بدولة فل�سطينية عا�سمتها القد�س.

قمت مع رفاقي بتوزيع هذا البيان في ال�سوارع 

والأزقة وفي القرى المجاورة بمنتهى الندفاع 

والحيوية، وراقبنا النا�س في �سباح اليوم 

ة الن�سوة، وكنا 
ّ
التالي، يقراأون النداء وهم في قم

ننظر اإلى وجوه النا�س ونكاد نقول لهم بغرور 

ن وّزعه.
َ
اأننا نحن م

ليلة اخلام�ش من اآذار/مار�ش 1988

م�سى على اندلع النتفا�سة نحو ثالثة اأ�سهر 

وقد ات�سعت رقعتها، وكان للمخيمات في ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة الح�سور الأو�سع في 

النتفا�سة التي باتت تقلق الو�سَطين ال�سيا�سي 

والع�سكري الإ�سرائيليين، وخالل تلك الأ�سهر 

الثالثة احتل ''الجلزون''، اأحد مخيمات ال�سفة 

الغربية، �سدارة الإعالم الدولي والعربي 

والإ�سرائيلي، اإذ ا�ستطاع �سبان المخيم و�ساباته 

ت�سكيل نموذج وحدوي للعمل النتفا�سي عبر 

ت�سكيل اللجان بمختلف اأنواعها من اللجان 

ال�سعبية ولجان الم�ساعدات ولجان التعليم 

ولجان التنمية ولجان تنفيذ قرارات القيادة 

الموحدة لالنتفا�سة، وعملت جميع هذه اللجان 

ين على وعي 
َّ
ين مبني

َ
بتن�سيق وان�سجام عالي

�سيا�سي راكمته التجربة القديمة للحركة الوطنية 

في المخيم. واإلى جانب هذه اللجان واظب اأهالي 

اإلى النا�س، ومع ذلك، فاإن و�سائل التوا�سل 

الجتماعي لم تعد اآمنة بالكامل، ذلك باأن 

المحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية اأ�سحت تحاكم 

ن�سر في هذه ال�سفحات، كما اأنه 
ُ
على اأ�سا�س ما ي

جرى ت�سكيل وحدة جديدة في الجي�س لمراقبة ما 

ن�سر وتحليله، ثم تنفيذ اعتقالت مرتبطة به.
ُ
ي

والمفارقة الغريبة اأنه ف�ساًل عن الجداريات 

والمنا�سير واإغالق الطرق لإعاقة قوات الحتالل 

عند اقتحام ومداهمة القرى والمدن والمخيمات 

والأحياء، وعالوة على تنظيم التعليم ال�سعبي رداً 

على �سيا�سة التجهيل التي مار�ستها �سلطات 

الحتالل مع اأول اأ�سهر النتفا�سة الأولى، فاإن 

رفع علم فل�سطين على اأعمدة الكهرباء والبنايات 

�سبط وهو 
ُ
ن ي

َ
العالية كان التحدي الأكبر، لأن م

�سجن ويحاكم اأمام محاكم ع�سكرية.
ُ
يفعل ذلك ي

مع اأن النتفا�سة الأولى لم تحقق اأهدافها 

َلم 
َ
بالتحرر والخال�س من الحتالل، فاإن رفع الع

اأ�سبح متاحًا وم�سموحًا به، ول �سجن ومحاكم 

ن يرفعه، اإنها حقًا مفارقة غريبة!
َ
ع�سكرية لم

ل �ضوت يعلو فوق �ضوت النتفا�ضة

نداء.... نداء... نداء

ام واإخوة 
ّ
يا جماهري �سعبنا العظيم، اأحفاد الق�س

ورفاق اأبو �رشار وخالد نزال وكنفاين، يا �سعب 

النتفا�سة املجيدة...

كان هذا النداء رقم 2 الذي اأطلقته القيادة 

الوطنية الموحدة، والذي يدعو الجماهير اإلى 

ت�سعيد الفعل النتفا�سي والمقاومة �سد المحتل. 

ّقع با�سم 
ُ
وقبل ذلك بيومين تم توزيع نداء و

القوى الفل�سطينية الوطنية، دعا اإلى التم�سك 

بالوحدة الوطنية وت�سعيد العمل النتفا�سي.

كان النداء رقم 2 يعك�س حالة تنظيمية 

ا�ستوعبت حجم النتفا�سة وعمقها، واأنها لم تكن 

ة، ففي هذا البيان طالبت القيادة 
ّ
مجرد هب

الموحدة بوقف �سيا�سة القب�سة الحديدية، 

وتحريم انتهاك المقد�سات، واإخراج �سارون من 

البلدة القديمة في القد�س، كما طالبت الجي�س 
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الإ�سارة اإلى اأن ذاك اليوم كان يوم �سبت، اأي اأنه، 

وفق مفاهيم نا�سطي النتفا�سة، يوم عطلة في 

اإ�سرائيل، واأن الجي�س نادراً ما يقوم بعملية 

وا�سعة، الأمر الذي يدفع النا�سطين اإلى التراخي 

في حذرهم.

�سّن الجنود الإ�سرائيليون، بالتن�سيق مع قوى 

ال�ستخبارات، حملة ع�سكرية على المخيم داهموا 

فيها معظم البيوت، وا�ستمرت العملية حتى ع�سر 

ذلك اليوم، وانتهت باعتقال نحو 300 �ساب من 

�سباب المخيم جرى احتجازهم بداية في مدر�سة 

وكالة الأمم المتحدة لغوث وت�سغيل الالجئين 

الفل�سطينيين في ال�سرق الأدنى )الأونروا(، ثم 

زِّعوا على ال�سجون في �سمال ال�سفة الغربية  ُ
و

وجنوبها. اإن اعتقال هذا العدد من ال�سبان من 

مخيم �سغير، يعني اأن معظم العائالت اعُتقل اأحد 

اأبنائها في ذلك اليوم. وقد مار�س الجنود في 

اأثناء عملية العتقال اأب�سع اأنواع التعذيب 

وال�سرب المبرح بحق ال�سبان، كاأن الأمر انتقام 

�سخ�سي منهم �سد ال�سبان الذين ُك�سرت اأيدي 

واأرجل بع�سهم.

واأطلق جنرالت الجي�س الإ�سرائيلي 

الت�سريحات المتفائلة بعد هذه الحملة، مهللين 

باأن النتفا�سة، اأو اأعمال ال�سغب على حد قولهم، 

انتهت بف�سل الحملة على مخيم الجلزون، واأن 

ا�ستخدام القوة المفرطة هو ال�سبيل اإلى عودة 

الهدوء اإلى ''المناطق''.

لكن �سرعان ما عاد المخيم لي�ستعل من جديد 

عتقل، فا�ستعلت جذوة النتفا�سة 
ُ
ن لم ي

َ
ع م

ّ
بعد تجم

من جديد، كما اأن كثيرين من ال�سبان الذين لم يكن 

لهم اأي ن�ساط �سيا�سي انخرطوا بعد هذه الحملة في 

الأن�سطة النتفا�سية في داخل المخيم.

كنُت اأحد معتقلي حملة مت�ضناع

في 5 اآذار/مار�س 1988، اأم�سيت ليلتي في 

منزل اأحد الأ�سدقاء خ�سية العتقال، فقد كنت 

اأتوقع اأن يكون ا�سمي �سمن قائمة اأ�سماء طويلة 

يحملها الجنود ــ وت�سمى قائمة المطلوبين 

المخيم بف�سائلهم المتعددة على ال�ستباك 

اليومي مع جنود الحتالل الذين اأقاموا المواقع 

والنقاط الع�سكرية على اأطراف المخيم، وطوال 

الأ�سهر الثالثة الأولى لم يتمكن الحتالل من 

اقتحام المخيم على الرغم من ع�سرات المحاولت 

التي نفذها، فيقظة لجان الحرا�سة كانت تحول 

دائمًا دون القتحام، فبمجرد اأن ي�سمع ال�سبان اأو 

يالحظوا حركة غريبة ل�سيارات ع�سكرية اأو مدنية 

تبداأ التكبيرات والأ�سوات المتفق عليها بين 

ال�سبان لتف�سل محاولة القتحام.

اأمر وزير الحرب الإ�سرائيلي يت�سحاق رابين 

ج فيما بعد بطاًل وهميًا على عر�س 
ّ
الذي �سيتو

جائزة نوبل لل�سالم، جنوده و�سباطه في �سباط/

فبراير 1988، بتك�سير اأطراف ال�سبيبة المنتف�سة 

في �سوارع ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وكان هذا 

القرار بالن�سبة اإلى الجنود وال�سباط بمثابة 

هدية، فلم يتوانوا عن تك�سير اأطراف ال�سبية في 

مختلف المناطق، وكانوا يتباهون بما يفعلون، 

كما كان الفيديو الذي الُتقط لجنود يقومون 

بتك�سير عظام �سبان بالحجارة والع�سي خير 

�ساهد على متعة الجنود.

واأمر قائد المنطقة الو�سطى )ال�سفة الغربية( 

في جي�س الحتالل، عمرام مت�سناع ــ الذي 

�سي�سبح ''حمائميًا'' فيما بعد كرئي�س لبلدية حيفا 

ومر�سح لرئا�سة الحكومة الإ�سرائيلية عن حزب 

العمل في �سنة 2001 ــ جنوده بتنفيذ قرار وزير 

الحرب رابين. والمفارقة هنا اأن العديد من الذين 

روا عظام اأطفالنا اأ�سبحوا فيما بعد دعاة 
ّ
ك�س

�سالم وحمائم، وهذا التو�سيف ل يقت�سر على 

رابين ومت�سناع فح�سب، بل على كثير اأي�سًا من 

روؤ�ساء الموؤ�س�سة الأمنية وقادتها الذين �سرعوا، 

بعد ت�سريحهم من الخدمة، في البحث عن م�ستقبل 

�سيا�سي عبر خطاب �سلمي حمائمي.

قاد مت�سناع حملة ع�سكرية على مخيم 

الجلزون في 5 اآذار/مار�س 1988 على راأ�س 

مئات الجنود الذين داهموا المخيم مع �ساعات 

الفجر الأولى، وذلك بعد اأن فر�سوا طوقًا ع�سكريًا 

على التالل المطلة عليه وعلى مداخله. وتجدر 
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المتكررة للذهاب اإلى ق�ساء الحاجة اأو �سرب 

الماء، ودائمًا كان رد الجنود بالمنع اأو ال�سرب، 

حتى اإن بع�س الجنود كان يقول للمعتقلين اأن 

ن فعل تجنبًا 
َ
يتبول في لبا�سه، ومنهم م

لل�سائقة.

لم اأكن خائفًا، بل اإن معنوياتي ارتفعت عندما 

راأيت هذا العدد الكبير من المعتقلين، واعتقدت اأنه 

زتهم من 
ّ
اعتقال للت�سلية مع الأ�سدقاء الذين مي

اأ�سواتهم، اأو من روؤيتهم من تحت الع�سبة.

الذي اأخافني وحّط من معنوياتي وو�سعني 

في مزاج ع�سبي حاد وجعلني قلقًا وعدائيًا حتى 

في حديثي مع الجنود، هو اأنني ا�ستطعت اأن اأميز 

بين المعتقلين �سقيقي الأكبر الذي يكبرني 

باأربعة ع�سر عامًا، والذي لم تكن عالقتي به 

مجرد عالقة باأخ، واإنما احتل مكانة الوالد بعد 

ين 
َ
وفاة والدي عندما كنت طفاًل لم يتجاوز العام

من العمر، فقد كنت اأخ�ساه واأح�سب له مئة ح�ساب 

في حياتي اليومية، فكيف �ستكون الحال في 

داخل ال�سجن؟ اعتقدت اأن وجودي اإلى جانبه في 

ال�سجن �سيقلل من حريتي، وخ�سو�سًا اأنني كنت 

اأ�سرق اللحظات لأدخن وكان يمنعني بق�سوة؛ هذا 

اإلى جانب ال�سعور بالألم، فروؤية اأخي، هذه 

ال�سخ�سية القوية والمتما�سكة، مع�سوب العينين 

ل اليدين ويركله الجنود بق�سوة بين الحين 
ّ
ومكب

والآخر، حّزت في نف�سي، وتاألمت لأنني لم اأ�ستطع 

م�ساعدته؛ تاألمت لألمه، وانتابني �سعور بتاأنيب 

ال�سمير اإذ اعتقدت اأن الجي�س ذهب اإلى منزلنا 

لعتقالي وعندما لم يجدني اعتقله، كما تاألمت 

ين، فنحن اأربعة 
ّ
لألم والدتي التي �ستعاني الأمر

اأ�سقاء و�سقيقة: واحد مغترب، والثاني في �سجن 

ع�سقالن يق�سي حكمًا بال�سجن ل�ستة اأعوام، 

واثنان اعُتقال �سباح ذاك اليوم.

اإىل جنوب ال�ضفة الغربية )معتقل 

جديد(

بطت 
ُ
منذ العتقال في �ساعات الفجر الأولى ر

�سبت اأعيننا ولم ُتفك اإّل عند منت�سف 
ُ
اأيدينا وع

Pongo ــ وخ�سو�سًا بعدما داهم الجنود منزلي 
مرة لعتقالي لكني لم اأكن موجوداً، ومنذ ذلك 

الحين لم اأعد اأنام في المنزل خ�سية العتقال.

لم يكن �سباح 5 اآذار/مار�س 1988، كاأي 

�سباح، فقد ا�ستيقظت على اأ�سوات ك�سر باب 

المنزل الذي كنت نائمًا فيه، واإذا بع�سرات الجنود 

المدججين باأ�سلحتهم يدخلون اإلى المنزل. �ساألني 

اأحد الجنود عن ا�سمي فحاولت التمل�س بذكر ا�سم 

اأبي وا�سم جدي من دون اأن اأقول ا�سمي الأول 

وا�سم عائلتي، لكن هذه المحاولة لم تمر على 

ه اإلى وجودي في ذلك المنزل 
ّ
الجنود، فقد تنب

�سابط ال�ستخبارات ''ماهر'' الذي �سبق اأن 

اعتقلني قبل هذا التاريخ بنحو �سهرين ون�سف 

�سهر من منزلي، وكان ذلك بعد اأقل من ع�سرة 

اأيام على اندلع النتفا�سة. وما هي اإّل لحظات 

بطت يداي خلف ظهري، 
ُ
�سبت عيناي ور

ُ
حتى ع

، و�سيحات: ''مخرب، 
ّ
وبداأت الهراوات تنهال علي

را�سق حجارة''، من الجنود تبرر لهم �سربي 

بهراواتهم واأيديهم.

اقتادني الجنود تحت �سرب الهراوات 

مع�سوب العينين ومكبل اليدين ب�سريط بال�ستيكي 

في �سيارة ع�سكرية اإلى �ساحة مدر�سة ذكور 

المخيم، حيث األقوا بي اأر�سًا، ولم اأكن قادراً على 

التحرك لأن ال�سريط البال�ستيكي كان ي�سد على 

مع�سمي عند اأدنى محاولة للحركة. لكن على 

الرغم من ذلك، ا�ستطعت، في �ساحة المدر�سة، اأن 

اأرى قلياًل من تحت الع�سبة، وما �ساهدته 

و�سمعته كان مفاجئًا ومذهاًل، فهذا العتقال لم 

ان 
ّ
ي�ستهدفني مع مجموعة �سغيرة من �سب

المخيم، بل �سمل الع�سرات.. ل بل المئات من 

اأبناء المخيم ومن جميع القوى ال�سيا�سية ومن 

جميع الأعمار، حتى اإن الحملة �سملت كبار ال�سن 

و�سمنهم كان مدير المخيم )بح�سب ت�سنيفات 

الأونروا(، وكان الكل ملقى على الأر�س مقيد 

اليدين ومع�سوب العينين تثقله هراوات الجنود 

الذين كانوا يتفقدون المعتقلين في ال�ساحة 

ب�سربهم ومنعهم من الكالم مع بع�سهم البع�س. 

وكان ال�سبان يزعجون الجنود بطلباتهم 



110جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 0802017

لين ومع�سوبي الأعين، فالجندي والمجندة 
ّ
مكب

وال�سابط والممر�س والطبيب كلهم �سارك في 

�سربنا بوح�سية.

لم يكن �سجن الظاهرية مهيئًا ك�سجن، فقد 

جرى افتتاحه في 21 كانون الثاني/يناير 

1987، اأي بعد 12 يومًا من اندلع النتفا�سة، 

ولم اأكن جديداً عليه، اإذ كنت قد اعُتقلت ليلة 21 

كانون الأول/دي�سمبر من ال�سنة قبلها، في ليلة 

ماطرة، وجرى اقتيادي اإلى ذاك ال�سجن مدة 18 

يومًا احترازيًا، وكنت اأحمل الرقم 44، دللة على 

اأنني كنت النزيل الرابع والأربعين في هذا ال�سجن

كانت اأول وجبة طعام في ال�ساعة الواحدة 

بعد منت�سف الليل، في 1988/3/6، وكانت 

�سعنا في 
ُ
نة من قطعة خبز ومربى. وقد و

ّ
مكو

ن 
َ
اإ�سطبالت الخيول، ول اأبالغ اإذا قلت اإن عدد م

كانوا معي في الإ�سطبل رقم 1 تجاوز ال�ستين 

ق ل يت�سع لأكثر من ع�سرة 
ّ
معتقاًل في مكان �سي

اأ�سخا�س، وطبعًا ل يوجد منافع �سحية في 

الإ�سطبل، وكان المرحا�س عبارة عن برميل 

غّطاه المعتقلون ببطانية.

كان الحّط من اإن�سانيتنا وكرامتنا مق�سوداً 

ومدرو�سًا، فنحن بالن�سبة اإليهم كّنا قادة 

النتفا�سة ونا�سطيها، واإخمادها يجري عبر هّز 

بنيتنا الداخلية ودفعنا اإلى التفكير في اأنف�سنا، 

ولي�س في ق�سيتنا وحقوقنا الوطنية.

نعت زيارات الأهالي والمحامين ومندوبي 
ُ
م

اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، وا�ستمر احتجازنا 

في هذا ال�سجن حتى 24 اآذار/مار�س، في اأو�ساع 

غير اإن�سانية على الإطالق، حتى اإنه لم ي�سمح لنا 

بال�ستحمام �سوى مرة واحدة فقط ومن دون 

توفير غيارات داخلية.

اإىل اأق�ضى جنوب فل�ضطني )�ضجن 

النقب/اأن�ضار 3/كت�ضيعوت(

�سعدنا اإلى الحافالت مع�سوبي الأعين 

لي الأيدي ل نعرف اإلى اأين �ستكون الوجهة 
ّ
ومكب

الجديدة، لكن الالفت اأن الجنود في الحافلة التي 

الليل، وكنا قد اأم�سينا الوقت نتلقى الهراوات 

وال�ستائم من الجنود الذين ل يجيدون من اللغة 

العربية �سوى الكالم البذيء.

اأم�سينا اأكثر من 14 �ساعة في الحافالت، 

ونحن ل نعرف الوجوه ونتهام�س ونتحزر اإلى اأي 

معتقل نحن ذاهبون، وماذا �سيفعلون بنا وما هو 

نوع العتقال: هل �سنذهب اإلى اأقبية التحقيق 

كمقدمة لتقديمنا اإلى المحاكم، اأم اإلى العتقال 

الإداري، اأم العتقال الحترازي لعدة اأيام نعود 

بعدها اإلى بيوتنا؟ الكل ا�ستبعد العتقال 

الحترازي، فال بد من اأن هذه الحملة الوا�سعة لها 

هدف معين، وفي حالتي ا�ستبعدت العتقال 

الإداري فاأنا ما زلت �سغير ال�سن ــ بمفاهيم 

الحتالل القانونية ــ كما اأن العتقال الإداري 

غالبًا ما كان يطاول قادة ال�سف الأول من 

الحركة الوطنية، فا�ستقر الراأي على اأنني �ساأذهب 

اإلى اأحد مراكز التحقيق.

في �ساعات الليل و�سلت الحافالت اإلى بلدة 

الظاهرية جنوب ال�سفة الغربية، وتحديداً اإلى 

مع�سكر فيه مبنى �سيدته �سلطات النتداب البريطاني 

كمركز للقيادة، ويت�سمن اإ�سطبالت للخيول.

دين ومع�سوبي 
ّ
نزلنا من الحافالت مقي

الأعين، وا�سطف على ي�سارنا ويميننا جنود 

يحملون الهراوات ومهمتهم هي �سربنا بق�سوة، 

وكانوا ي�سيحون: ''اأنتم انتفا�سة اأم اأنتم 

فو�سى؟'' تلقيت ع�سرات ال�سربات، ووجدت نف�سي 

ملقى في �ساحة ال�سجن الرئي�سية. لم يكن �سقيقي 

الكبير في الحافلة نف�سها التي كنت فيها، 

واعتقدت اأنهم ذهبوا به اإلى �سجن اآخر، وفي 

ال�ساحة �سمعت �سيحات �سقيقي، و�سمعت الجنود 

ينهالون عليه بال�سرب بق�سوة؛ تاأثرت جداً 

ب�سماع �سوته يتاألم وبداأت اأ�ستم الجنود الذين 

هاجموني و�سربوني بق�سوة، الأمر الذي 

ا�سطرهم اإلى نقلي اإلى عيادة المع�سكر، بعدما 

�سالت الدماء من اأنفي، وفي العيادة هاجمني 

الممر�س والطبيب.

ل يمكن و�سف الحالة اله�ستيرية للجنود 

الذين خلت قلوبهم من اأي رحمة، تجاه اأ�سخا�س 
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اليوم كانت دبابات الميركافا تتحرك بمحاذاة 

 فيه، الأمر الذي يعني 
ّ
كل ق�سم تجري عملية العد

اأن اأي حالة ا�ستباه قد ت�سمح للجندي بفتح النار 

 فيقتل 
ّ
على مئات المعتقلين الجال�سين للعد

الع�سرات منهم.

في اأن�سار 3 لم يكن هناك مكتبة كما في 

ال�سجون القديمة التي تديرها م�سلحة ال�سجون، 

والكتاب الوحيد الذي كان موجوداً هو القراآن 

الذي جرى اإدخال عدة ن�سخ منه عن طريق 

ال�سليب الأحمر، كما اأُدخل اإلى ال�سجن ال�سطرنج 

وطاولة الزهر ''النرد''. وكان المعتقلون يم�سون 

كثيراً من الوقت نيامًا �سواء في �ساعات الليل اأو 

في �ساعات النهار، والأمر الوحيد الذي كان 

'' ثالث مرات 
ّ
ينّغ�س �ساعات النوم هذه هو ''العد

في اليوم: واحدة في �ساعات ال�سباح الباكر وبها 

يعكر نوم ال�سباح، والثانية وقت القيلولة، 

والثالثة في �ساعات الم�ساء، هذا عدا القتحامات 

المتكررة لأغرا�س التفتي�س، واأحيانًا للتنغي�س 

علينا فقط.

كان المعتقلون يم�سون �ساعاتهم واأيامهم 

في لعب النرد وال�سطرنج وي�سكلون الفرق 

ويجرون المباريات. وفي �ساعات الم�ساء، عندما 

تخف وطاأة الحر، يتم�سون في �ساحة ال�سجن، 

وتكون اأحاديثهم ب�سورة عامة عن النتفا�سة 

وم�سيرها، اأو عن بطولتهم، اأو عن تجارب 

اعتقالتهم ال�سابقة، وكانوا يجرون المقارنات 

بين ال�سجون واأو�ساع العتقال في مختلف 

المناطق والأزمنة.

مع هذه الأو�ساع القا�سية كلها، كان عدد 

المعتقلين الذين يعك�سون جواً من الإحباط 

والندم وقلة الثقة بالنف�س وبالم�ستقبل والخوف 

قلياًل، وكانت النكتة داخل ال�سجن تعك�س جواً من 

المعنويات المرتفعة والمرح، كاأن هوؤلء ال�سبان 

م�ساركون في مخيم �سيفي ولي�س في مع�سكر 

اعتقال. واأحد اأ�سباب هذا التما�سك المعنوي يكمن 

في اأن عدداً ل ي�ستهان به من المعتقلين كان من 

الأ�سرى المحررين في �سفقة تبادل الجبهة 

ال�سعبية ــ القيادة العامة في �سنة 1985، وهوؤلء 

اأقّلتنا كانوا اأقل وح�سية. كانت الوجهة من 

الظاهرية جنوبًا، حيث ل يوجد بعدها اإّل �سحراء 

النقب الفل�سطينية، ثم الحدود الم�سرية، وهنا بداأ 

الأ�سرى يتكهنون باأن الوجهة هي نحو الحدود 

الم�سرية، وباأن الجنود �سيلقون بنا خارج 

�سطلح عليه بالإبعاد اإلى 
ُ
الحدود وهو ما كان ي

خارج الوطن، والذي كان ي�ستهدف عدداً من 

النا�سطين.

اأخيراً و�سلت الحافلة اإلى مع�سكر اإ�سرائيلي 

كبير جداً ا�سمه كت�سيعوت، اأو ما ا�سُطلح على 

ا ''اأن�سار 2'' 
ّ
ت�سميته فيما بعد ''اأن�سار 3''، اأم

فكان قد اأقيم في وقت �سابق في غزة، واأُطلق 

عليه هذا ال�سم ن�سبة اإلى المعتقل الكبير الذي 

اأقامه الجي�س الإ�سرائيلي في قرية اأن�سار في 

جنوب لبنان خالل الجتياح الإ�سرائيلي في 

�سنة 1982، وزج فيه اآلف الفل�سطينيين 

واللبنانيين.

في النقب، حيث الأ�سالك ال�سائكة والخيام 

المن�سوبة واأبراج المراقبة والحر�س والم�ساحات 

ال�سحراوية ال�سا�سعة والرمال وال�سم�س الحارقة 

في النهار والبرد القار�س لياًل. واجهنا، ف�ساًل عن 

اأو�ساع العتقال القا�سية، م�سكلة عدم تاأقلم 

اأج�سامنا مع الطق�س ال�سحراوي، فمعتقلو �سجن 

النقب قادمون ب�سورة عامة من جبال ال�سفة 

الغربية، اأو �ساحل قطاع غزة، وغير معتادين على 

المناخ ال�سحراوي.

يوجد ''كت�ضيعوت'' يوجد انتفا�ضة، 

والعك�ش �ضحيح

اإدارة �سجن اأن�سار 3 اأو النقب، كانت بيد 

وحدات الجي�س التي تفتقر اإلى الحد الأدنى من 

الخبرة في اإدارة ال�سجون اأو اإدارة �سجناء 

مدنيين، فعلى �سبيل المثال كان ال�سباط 

يدخلون اإلى اأق�سام ال�سجن ب�سالحهم ال�سخ�سي 

ومعهم ع�سرات الجنود من الحرا�س الم�سلحين 

والمتاأهبين لإطالق النار في اأي لحظة كاأنهم في 

 ال�سجناء ثالث مرات في 
ّ
ميدان القتال. وعند عد
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المعتقلين على الحرا�س، وا�ستطاعوا الح�سول 

على ال�سحف العبرية التي كانت تترجم على 

م�سامع الجميع. عالوة على ذلك كان بع�س 

المعتقلين الذين يعملون في مرافق ال�سجن اأو 

التنظيف، يبحث في النفايات عن �سحف قديمة، 

وقام بع�سهم ب�سرقة مذياع اأحد الجنود، الأمر 

الذي اعُتبر كنزاً داخل ال�سجن، فكان وجود هذا 

المذياع النافذة الوحيدة اإلى العالم الخارجي.

ومن خالل ال�سحف المهربة �سمعنا خبر 

اغتيال خليل الوزير اأبو جهاد في تون�س، في 16 

ني�سان/اأبريل 1988، واأن �سوارع ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة ت�ستعل رداً على جريمة الغتيال، 

وقبل ذلك بعدة اأيام وتحديداً في 12 ني�سان/

اأبريل اأعدمت �سلطات ال�سجون اأحد المنا�سلين 

عية اأنه انتحر، وهذا 
ّ
الفل�سطينيين في زنزانته مد

القائد وا�سمه اإبراهيم الراعي، كان قد تعر�س 

لأب�سع اأنواع التعذيب خالل التحقيق معه. بعد 

هذين الغتياَلين حاول المعتقلون في ال�سجن 

ة المواجهة مع الإدارة، لكن الأو�ساع 
ّ
ت�سعيد حد

لم تكن نا�سجة بعد.

جاء حزيران/يونيو وتموز/يوليو واآب/

اأغ�سط�س، اأي اأ�سهر الحر القائظة، وبداأت الح�سرات 

والزواحف والأفاعي تظهر وت�سكل خطراً وتهديداً 

على حياة المعتقلين، وكانت الإدارة تتحكم في 

كمية المياه التي ُت�سرف لأق�سام ال�سجن، فيكون 

المعتقل محظوظًا اإذا اأُتيح له ال�ستحمام مرة في 

ا مياه ال�سرب فكانت قليلة جداً 
ّ
الأ�سبوع، اأم

و�ساخنة.

كنا في الق�سم ''اأ''، وعلى بعد اأقل من كيلومتر 

واحد كان الق�سم ''ب'' الذي ي�سم اأكثر من األف 

معتقل، جزء منهم من معتقلي قطاع غزة؛ وقرر 

ل  دعى ''دافيد ت�سيمح'' اأن ي�سغِّ
ُ
قائد ال�سجن وكان ي

المعتقلين في مرافق ل عالقة لها بال�سجن 

وال�سجناء، منها بناء الجدران والأ�سالك ال�سائكة، 

وطلب من ممثلي ال�سجناء اأن يبداأوا بت�سغيل 

ف�س رف�سًا قاطعًا، فلم 
ُ
المعتقلين، الأمر الذي ر

يرق الأمر لقائد ال�سجن و�سباطه، وبداأت مرحلة 

جديدة من العقوبات الجماعية والتحدي بين 

في معظمهم كانوا من قيادات ال�سف الأول 

للحركة الوطنية الفل�سطينية، الأمر الذي �ساهم 

في تما�سك المعتقلين الجدد، وخ�سو�سًا ال�سباب 

طلق عليهم.
ُ
ال�سغار، اأو الأ�سبال كما كان ي

واأذكر اأن اأحد المعتقلين المحررين، الذي 

اأم�سى نحو خم�سة ع�سر عامًا في الأ�سر، اأعلن 

ن ي�سطد األف ذبابة يح�سل على 
َ
اإجراء م�سابقة ''م

�سيجارة''، وبداأ المدخنون ال�سرهون بمحاولة 

ا�سطياد الذباب الذي كان ينّغ�س حياتنا، ذلك 

باأن اإدارة ال�سجن لم تكن توّفر المبيدات للتخل�س 

منه ومن غيره من الح�سرات.

انتفا�ضة النقب امتداد لالنتفا�ضة

في الأ�سبوع الأول من وجودنا في ال�سحراء 

تم تبليغنا اأننا معتقلون اإداريون بقرار من قائد 

المنطقة الو�سطى ووزير الأمن، واأنه يحق لنا 

ال�ستئناف على قرار العتقال الإداري، وجرى 

ن�سب كرفانات بعيدة بع�س ال�سيء عن اأق�سام 

ال�سجن، كانت بمثابة مقر المحكمة الع�سكرية. 

وكانت مداولت محاكم ال�ستئناف بمثابة 

م�سرحية هزلية يقودها �سابط في الجي�س 

وظيفته اأن يقول للمعتقل: اإن الملف ال�سري 

الخا�س بك ي�سير اإلى اأنك تهديد على اأمن 

المنطقة، ولذا فاإن ا�ستئنافك مرفو�س. وبالتالي، 

ل يكون للمحامي الذي ل يحق له الطالع على 

محتويات الملف ال�سري اأي حول ول قوة. وفي 

بع�س الأحيان كانت التهامات الموجهة اإلى 

الأ�سرى في محاكم ال�ستئناف الم�سرح بها 

تهم اأبكم 
ُ
عقل اأن ي

ُ
منافية للمنطق.. اإذ هل ي

تهم 
ُ
عقل اأن ي

ُ
بالتحري�س بمكبرات ال�سوت؟ وهل ي

ي يجهل القراءة 
ّ
تهم اأم

ُ
د باإلقاء الحجارة؟ اأو ي

َ
قع

ُ
م

والكتابة بكتابة ال�سعارات؟!

ا�ستمر احتجازنا من دون ال�سماح لالأهالي 

باأي زيارات، وبالكاد زارنا المحامون لينقلوا 

اإلينا �سالمات الأهل واأخبار النتفا�سة، 

وخ�سو�سًا اأن اإدارة ال�سجن رف�ست اإدخال 

ال�سحف والمذياع، ومع ذلك تحايل بع�س 
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زار �سقيقي، فكانت فرحته غير م�سبوقة مع اأنه 

داخل ال�سجن، و�ساركه المعتقلون فرحته وباركوا 

له من دون اأن ي�ستطيع تقديم الحلوى اإليهم كما 

جرت العادة.

لين ومع�سوبي 
ّ
�سعدنا اإلى الحافالت مكب

الأعين مع اأن الوجهة كانت اإلى منازلنا، وذلك 

لأن المنطقة التي كنا ُنحتجز فيها ُتعتبر منطقة 

لون، اإّل اإن ذلك لم 
ّ
ع�سكرية مغلقة. ومع اأننا مكب

يكن له اأي معنى، لأن وجهتنا هي المنزل.. وهي 

حريتنا.. وهي النتفا�سة مرة اأُخرى، والتي 

منحتنا الأمل، وت�سعيدها �سيمنحنا مزيداً من 

الأمل.

في اأثناء الو�سع الطبيعي يحتاج المرء اإلى 

�ساعتين ون�سف �ساعة كي يقطع الم�سافة بين 

الظاهرية ورام اللـه، لكنه مع ا�ستداد عنفوان 

النتفا�سة وعنف قمع �سلطات الحتالل لها، 

قطعنا الم�سافة في خم�س �ساعات، ب�سبب انت�سار 

حواجز التفتي�س التي ن�سبها الجي�س الإ�سرائيلي، 

اأو المتاري�س التي و�سعها نا�سطو النتفا�سة.

وبداأت بيانات قيادة النتفا�سة التي تدعو 

اإلى ت�سعيد النتفا�سة، وتدعو العمالء اإلى التوبة 

والعودة اإلى �سعبهم، بمطالبة التجار بعدم دفع 

ال�سريبة اإلى �سلطات الحتالل، وبالع�سيان 

المدني.

 من ال�سجن وكان النداء رقم 25 قد 
ُ
خرجت

ّزع على الجماهير في ال�سفة الغربية وقطاع 
ُ
و

غزة، وطالبت القيادة الموحدة لالنتفا�سة 

الجماهير باإحياء الذكرى ال�ساد�سة لمجزرة �سبرا 

و�ساتيال، كما طالبت بمنا�سبة اإعالن حكومة 

عموم فل�سطين في �سنة 1948، بتوطيد �سلطة 

ال�سعب عبر بناء مزيد من اللجان ال�سعبية، على 

طريق اإعالن ال�ستقالل الناجز لدولتنا العتيدة، 

ثم دعت القيادة اإلى يوم للت�سامن مع الموؤ�س�سات 

التعليمية المغلقة، واإلى اإ�سراب �سامل ت�سامنًا 

مع المعتقلين ومطالبة باإغالق اأن�سار 3.

لم يكن هناك مجال للراحة بعد العتقال، 

فالجو مملوء بالحركة والعمل، وبالرغبة في 

الخال�س، وهناك قناعة بقرب تحقيق الأهداف، 

اإدارة ال�سجن والمعتقلين.

في 16 اآب/اأغ�سط�س 1988 اأمر قائد ال�سجن 

باقتحام خيام المعتقلين، وطلب من الأ�سرى 

المتثال للتفتي�س، وبطريقة م�ستفزة �ساأل قائد 

ال�سجن: ''هل يوجد رجل بينكم؟'' واإذ ب�ساب لم 

يبلغ الع�سرين من عمره يقول له: ''اأنا رجل ماذا 

تريد؟'' وهنا اأخذ قائد ال�سجن بندقية اأحد الحر�س 

الواقفين اإلى جانبه واأطلق النار من دون اأي 

تحذير على �سدر ال�ساب اأ�سعد ال�سوا من مدينة 

 �ساب اآخر من مدينة 
ّ
غزة واأرداه على الفور، فهب

جنين ا�سمه ب�سام ال�سمودي لم�ساعدة رفيقه، فما 

كان من قائد ال�سجن اإّل اأن اأطلق النار عليه اأي�سًا 

واأرداه على الفور.

انتف�ست جميع اأق�سام ال�سجن وتحولت اإلى 

�ساحات مواجهة بين الجنود والمعتقلين ا�ستخدم 

خاللها الأ�سرى الحجارة القليلة المتوفرة في 

�ساحات الأق�سام والأحذية وقطع ال�سابون، بينما 

اأطلق الجنود الر�سا�س المطاطي والغاز الم�سيل 

للدموع.

وت�سكلت لجان تحقيق دولية واأُخرى 

اإ�سرائيلية، ا�ستدعت �سهوداً من المعتقلين اإلى 

المحكمة العليا الإ�سرائيلية.

بعد انتفا�سة النقب جرى التخفيف ــ ولو 

�سمن الحد الأدنى ــ من اأو�ساع العتقال 

ن 
ّ
مح لالأهل بزيارة اأبنائهم، وتح�س

ُ
القا�سية، و�س

الطعام بع�س ال�سيء، وبداأت الوفود الدولية ــ 

وخ�سو�سًا اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر ــ 

بزيارة ال�سجن، وكذلك بع�س نواب الكني�ست 

الإ�سرائيلي، الأمر الذي اأدى بطريقة اأو باأُخرى 

اإلى و�سع اإطار رقابي يحد من النتهاكات التي 

تمار�سها اإدارة ال�سجن بحّق المعتقلين.

�ضوارع النتفا�ضة مرة اأُخرى

اأُفرج عني وعن �سقيقي في منت�سف اأيلول/

�سبتمبر 1988، وكانت زوجة �سقيقي و�سعت 

قبل موعد الإفراج ب�سهر مولودها الثاني، وكنا 

قد علمنا بهذا النباأ من خالل اأحد المحامين الذي 
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ال�ساخنة في ال�سفة والقطاع، واأعلنت ال�سفة 

الغربية منطقة ع�سكرية مغلقة، لكن ذلك لم يمنع 

الأهالي من الحتفال من على �سرفات منازلهم 

بالزغاريد والأغاني والقرع على الطناجر والطبول. 

كانت الفرحة تعلو وجوه النا�س ومعنوياتهم 

مرتفعة، على الرغم من ق�سوة الأو�ساع المعي�سة، اإذ 

قاربت النتفا�سة على اإطفاء �سمعتها الأولى وهي 

في ذروة زخمها وعطائها.

لم اأ�ستق اإلى رفاقي في النقب، ولم اأ�ساأ اأو 

اأرغب في العودة اإلى هناك، لكن كمينًا لفرقة 

م�ستعربين لم اأ�ستطع الإفالت منه، اأخذني اإلى 

العتقال الإداري في النقب مرة اأُخرى.

وعندما عدت اإلى اأن�سار 3، وجدت اأن كثيراً 

من الأو�ساع تغير اإلى الأف�سل ولو ب�سكل طفيف، 

وكان ذلك بف�سل ن�سالت المعتقلين 

واإ�سراباتهم المتتالية عن الطعام، وبف�سل حركة 

الت�سامن الكبيرة معهم خارج ال�سجن، ف�ساًل عن 

اأن القيادة الموحدة لالنتفا�سة واظبت على 

ذكرهم والمطالبة بالإفراج عنهم.

عندما عدت وجدت اأن اإدارة ال�سجن و�سعت 

مكبرات �سوت كانت تنقل لنا البّث من المذياع 

ثالث مرات في اليوم، لكن على �سوت اإ�سرائيل 

بالعربية فقط: البرنامج ال�سباحي اأخبار وبع�س 

الفيروزيات؛ برنامج الظهيرة اأخبار لمدة �ساعة؛ 

برنامج الم�ساء ن�سرة اأخبار واأغنية لأم كلثوم 

التي كان ي�سدح �سوتها عبر مكبرات ال�سوت في 

�سحراء مترامية الأطراف.

واكت�سفت اأن اإدارة ال�سجن �سمحت باإدخال 

بع�س الكتب التي كانت تخ�سع للرقابة، كما 

جرى اإدخال كرة الطاولة اإلى كل ق�سم، و�سبكة 

ن الطعام بع�س ال�سيء، 
ّ
لكرة الطائرة، وتح�س

ع مرة في  مح باإدخال البريد الذي كان يوزَّ
ُ

و�س

الأ�سبوع، علمًا باأن اإدارة ال�سجن كانت ت�ستخدم 

الر�سائل ك�سكل من اأ�سكال العقاب، فتارة ت�سمح 

بدخول البريد وخروجه وتارة ل ت�سمح.

بقيت اأربعة اأعوام على هذه الحال: عدة اأ�سهر 

خارج ال�سجن، و�ستة اأو ت�سعة اأ�سهر في العتقال 

الإداري.

ولذا انخرطت مع المفرج عنهم حديثًا في 

فاعليات النتفا�سة بحيث ات�سعت رقعة الن�ساط 

من المخيم اإلى اأرياف رام اللـه واأحيائها.

�سهر واحد بين الإفراج عني وبين مداهمة 

الجي�س لمنزلي مرة اأُخرى بحثًا عني، الأمر الذي 

دفعني اإلى التواري وعدم المكوث في المنزل، 

واللتحاق بجي�س المطلوبين من �سبان 

النتفا�سة.

لم تتراجع فاعليات النتفا�سة، واإنما اأخذت 

رقعتها تت�سع في الأرياف والمدن والقرى، وبداأت 

خبرة ال�سبان المنتف�سين بالتراكم، فعندما ت�سن 

ال�سلطات حمالت اعتقال بحّق المنتف�سين 

ن ي�سد الفراغ، وهكذا لم ين�ساأ 
َ
تلقائيًا كان هناك م

تراٍخ اأو تراجع لفاعليات النتفا�سة، على الأقل 

يها الأول والثاني.
َ
في عام

العيون تتجه اإىل العا�ضمة 

اجلزائرية

في 15 ت�سرين الثاني/نوفمبر 1988 اأعلن 

يا�سر عرفات خالل انعقاد المجل�س الوطني 

الفل�سطيني في الجزائر، قيام دولة فل�سطين: ''فاإن 

المجل�س الوطني يعلن، با�سم اللـه، وبا�سم ال�سعب 

العربي الفل�سطيني، قيام دولة فل�سطين فوق 

اأر�سنا الفل�سطينية، وعا�سمتها القد�س ال�سريف.''

كان ذلك الإعالن بمثابة انت�سار لنا ــ نحن 

�سبيبة النتفا�سة ــ فقد �سعرنا باأن العالم �سمع 

بنا وبداأ ي�ساند ن�سالنا، وخ�سو�سًا بعد اأن بداأت 

عدة دول تعلن تاأييدها لإعالن الجزائر، فقد بلغ 

عدد الدول التي اأيدت الإعالن واعترفت بدولة 

فل�سطين 105 دول.

وكّنا مجموعة من ال�سبان موجودين في اأحد 

الجبال القريبة من رام اللـه، ن�سمع المذياع 

 الدول التي تعترف باإعالن 
ّ
ونح�سي ونعد

الجزائر، وكّنا ن�سفق وتعلو �سيحاتنا عندما 

تعلن هذه الدولة اأو تلك اعترافها بدولة فل�سطين.

�سددت �سلطات الحتالل قب�ستها يوم اإعالن 

الجزائر، وفر�ست حظر التجول على جميع المناطق 
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ح من عمله، 
َّ
عتقلون كان ي�سر

ُ
ال�سباب الذين كان ي

الأمر الذي ينطبق اأي�سًا على الجرحى وعلى 

عائالت ال�سهداء.

ومع ذلك، فاإن انتفا�سة 1987 التي اندلعت 

كمبادرة �سعبية اأ�سا�سها فكرة الخال�س من الظلم 

والقهر المنظم الذي مار�سه الحتالل طوال ثالثة 

عقود، �ستبقى المرحلة الأكثر اإ�سراقًا في التاريخ 

الفل�سطيني، وذلك على الرغم من الأعوام العجاف 

جت بالحكم الذاتي واأظهرته 
ّ
التي تلتها، والتي ُتو

كاإنجاز لهذه النتفا�سة التي حلمت وهدفت اإلى 

ما هو اأكثر من اأو�سلو.

اإن حالة فقدان الأمل التي اأنتجها اتفاق 

اأو�سلو، والتي رافقها حالة من الالمبالة 

والتراخي في اأو�ساط ال�سباب الفل�سطيني، لم ولن 

تمنع الأجيال الجديدة من المحاولة من جديد 

مرة وع�سرات المرات، وما الحراكات ال�سبابية 

التي تنتف�س بين الحين والآخر هنا وهناك من 

اإ�سقاط برافر، اإلى بناء قرية باب ال�سم�س، اإلى 

ة ال�سباب في �سوارع ال�سفة الغربية في 
ّ
هب

ت�سرين الأول/اأكتوبر 2015، اإّل اإ�سارة اإلى عدم 

فقدان البو�سلة. 

لم تكن النتفا�سة باأعوامها الثالثة الأولى 

وردية، كما يظهر في كثير من الأدبيات اأو 

الروايات ال�سفهية اأو ال�سهادات، واإنما �سابها عدة 

هت �سورتها: دور ال�سينما اأُغلقت 
ّ
�سلبيات �سو

خالل اأعوام النتفا�سة في كل من رفح وجنين 

ورام اللـه وبيت لحم؛ َقْتل العمالء افتقد في كثير 

ل في بع�س 
ّ
غات وطنية وتحو

ّ
من الحالت م�سو

الأحيان اإلى عمليات ثاأرية؛ الف�سائل اأغرقت 

البالد بالأموال واأ�سبح ذلك عنوانًا للف�ساد 

وال�سرقات، كما اأن جزءاً من الم�ساعدات لم ي�سل 

اإلى م�ستحّقيه واأ�سحابه؛ بع�س نا�سطي 

النتفا�سة، وبالتكال على �سرعيتها، باتوا 

ات؛ 
ّ
ي�سكلون ع�سابات ترغم العباد على دفع الخو

فئة كبار التجار ــ وعلى الرغم من ت�سحياتها ــ 

ا�ستفادت ب�سورة كبيرة من مقاطعة النتفا�سة 

للمنتجات الإ�سرائيلية، وتحكمت في اأ�سعار 

المنتجات الفل�سطينية؛ جزء من اأ�سحاب 

الم�سانع الذين تلقوا كثيراً من الم�ساعدات من 

قيادة منظمة التحرير تعوي�سًا عن خ�سائرهم 

وعن الأ�سرار التي لحقت بهم، لم يعطوا �سباب 

النتفا�سة حقهم في وظائف كريمة وتحكموا 

فيهم وفي ُقوتهم، وخ�سو�سًا اأن ق�سمًا من 
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