
173
شهادات

اأ�سعة �سم�س دافئة في �سجن تحت 

النقب في اأواخر �سنة 1991 

ا�سطف الأ�سرى ي�ستمعون اإلى ن�سرة اأخبار 

الظهيرة من اإذاعة �سوت ''اإ�سرائيل 

بالعربية'' )لم يكن غيرها من الإذاعات 

متاحًا ومتوفراً، وكان البث عبر مكبرات 

ال�سوت(. في ذاك اليوم كانت الأخبار تتوالى 

عن عملية �سيا�سية بين العرب واإ�سرائيل، واأن 

رف 
ُ
التح�سير جاٍر لعقد موؤتمر دولي لل�سالم ع

فيما بعد بموؤتمر مدريد.

�سعر كثيرون من الأ�سرى باأن الفرج بات 

لين على فكرة اأن اأي عملية 
ّ
قريبًا، معو

�سيا�سية يجب اأن ي�سبقها ما ي�سمى مبادرات 

ح�سن نية من الطرفين، اأقّلها اأن تفرج اإ�سرائيل 

عن الأ�سرى، وتحديداً عن الإداريين منهم 

الذين ل لوائح اتهام بحقهم، ول يوجد اأي 

م�سوغ قانوني لحتجازهم.

ومع اأن م�سادر معلومات الأ�سرى �سحيحة 

وفي معظمها اإ�سرائيلية، اإّل اإن مواقف 

الف�سائل المتعددة بداأت تظهر بين موؤيد 

ومعار�س لهذه العملية ال�سيا�سية التي بداأت 

تقترب من اأن تكون اأكثر جدية وواقعية على 

خالف المبادرات التي �سبقتها. فقد جاءت 

هذه المبادرة بعد حرب الخليج الأولى وانهيار 

التحاد ال�سوفياتي والمنظومة ال�ستراكية 

ل العالم اإلى اأحادي القطب بزعامة 
ّ
وتحو

الوليات المتحدة الأميركية.

في اأثناء ا�ستماعنا اإلى البرنامج 

الإخباري، كان اأحد الأ�سرى الإداريين يغ�سل 

ثيابه في و�سط �ساحة اأحد اأق�سام ال�سجن، 

وكان البرنامج قد و�سل اإلى خبر فحواه اأن 

الجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطين رف�ست 

وترف�س اأي موؤتمر ل تكون قاعدته الأ�سا�سية 

الحقوق الفل�سطينية كاملة، وجرى حينها بث 

ت�سجيل �سوتي لالأمين العام للجبهة ال�سعبية 

جورج حب�س يقول فيه: ''ل قاطعة مانعة 

لموؤتمر مدريد ال�ست�سالمي.'' وقتها �ساح هذا 

م 
ّ
الأ�سير باأعلى �سوته كا�سراً الهدوء الذي يخي

على �ساحة ال�سجن، وقال موجهًا حديثه اإلى 

ر ال�سوت مخاطبًا حب�س: ''لي�س اأنت من 
ّ
مكب

'' كلمة 
ّ
' في �سجون هذه ال�سحراء''، و''يبح

ّ
ِبح

َ
'ي

ن يغ�سل الثياب. قال 
َ
عامية فل�سطينية تقال لم

ذلك من باب التندر والنكتة، ممازحًا رفاقه 

في ال�سجن باأنه ي�سهل على القادة رف�س 

المبادرات ال�سلمية اأو غيرها من القرارات 

والتوجهات من دون اأن ي�سعروا بما ي�سعره 

الذين يرزحون تحت الحتالل، ولي�س 

بال�سرورة ال�سجناء فقط.

خالد فرّاج

االنتفا�ضة تتداعى: الطريق اإىل مدريد
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محالها التجارية بح�سب ما كانت تعلن 

القيادة الموحدة لالنتفا�سة، وقد قّدم التزام 

هوؤلء ب�ساعات الفتح والإغالق م�سهداً اإعالميًا 

كبيراً �سّكل نموذجًا من الن�سباط عك�س وحدة 

الموقف النتفا�سي؛ وكذلك التزامهم بقرار 

القيادة عدم دفع ال�سرائب اإلى �سلطات 

الحتالل التي ا�ستخدمت و�سائل الترهيب 

والترغيب كلها لدفعهم اإلى دفع م�ستحقاتهم 

ال�سريبية، لي�س بهدف جمع المال، واإنما 

لفر�س �سلطتها على النا�س وعدم فقدان 

ال�سيطرة.

وبعد اأن كان الجمهور ينتظر بفارغ ال�سبر 

بيان القيادة الموحدة لالنتفا�سة، اأ�سحى هذا 

البيان يو�سع على كرا�سي المقاهي من دون 

ع اأو يتم ل�سقه على الجدران في المدن  اأن يوزَّ

ا نا�سطو 
ّ
والمخيمات والأحياء ال�سكنية. اأم

النتفا�سة، فاأ�سبحوا يحترفون لعب الورق 

في المقاهي، لي�س في �ساعات الم�ساء فقط، بل 

في �ساعات ال�سباح والظهيرة والم�ساء اأي�سًا، 

لت البطالة اأعلى م�ستوى لها، في الوقت 
ّ
و�سج

الذي ا�ستمر اإغالق الموؤ�س�سات التعليمية من 

مدار�س وجامعات من طرف �سلطات الحتالل.

اإن التباين في المواقف ال�سيا�سية 

الفل�سطينية لم يكن حديث العهد على تركيبة 

النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بمكونه الأ�سا�سي 

منظمة التحرير الفل�سطينية، ومع ذلك فاإن هذا 

التباين اأ�س�س لمرحلة جديدة من الخالفات 

ات�سمت بعمقها و�سدتها وو�سلت في مراحل 

معينة اإلى التهام بالتخوين، وتحديداً من 

طرف الجبهة ال�سعبية التي كثيراً ما اتهمت 

قيادة حركة ''فتح'' والمنظمة بالتفريط 

بالحقوق الوطنية الفل�سطينية، ودائمًا ما 

طالبتها باإ�سالح المنظمة على اأُ�س�س 

ديمقراطية، وب�سرورة عدم ا�ستحواذ ف�سيل 

هذه النكتة التي اأطلقها �سديقنا انت�سرت 

كالنار في اله�سيم بين اأق�سام ال�سجن، ل بل 

تعدته اإلى الخارج.

الرتقب واالنتظار �ضيدا املوقف

وهنت النتفا�سة، وتراجعت فاعلياتها 

الكفاحية والميدانية، وبداأت تخبو مظاهر 

الإبداع فيها، واأ�سحت الرتابة هي ال�سمة 

الأبرز. وبدًل من الت�سامن والتكافل 

الجتماعيين بداأ يظهر وب�سورة اأكثر و�سوحًا 

العديد من المظاهر ال�سلبية في المدن والقرى 

والمخيمات، كالإعدام غير المبرر للمتهمين 

بالعمالة، باأوامر ت�سدر عن الم�ستوى الميداني 

ولي�س عبر قيادات العمل الوطني، والذي تحول 

لحقًا اإلى عمليات ثاأر عائلية تحت م�سمى 

العمالة لإ�سرائيل واأجهزة اأمنها؛ ثم بداأ ظهور 

كثير من المجموعات الم�سلحة تحت م�سميات 

متعددة )''الفهد الأ�سود'' و''الن�سر الأحمر'' 

و''�سقور 'فتح' '' وغيرها من الأ�سماء(، ف�ساًل 

عن الظهور الالفت لل�سالح غير المقاوم الذي 

بات ي�سكل م�سدر قلق وخوف كبيرين لدى 

النا�س؛ اإلى جانب ذلك، ومع تزايد م�سادر 

الم�ساعدات النقدية والعينية، ظهر ب�سورة 

وا�سحة ال�سراع على هذه الم�ساعدات �سواء 

داخل العائالت نف�سها اأو بين اأفراد التنظيم 

الواحد اأو بين التنظيمات. واأ�سحت هذه 

الظواهر م�سدراً لنقمة الأهالي على 

النتفا�سة، وبداأ التذمر يتزايد، فالأهالي هم 

ن احت�سن نا�سطي النتفا�سة وقام 
َ
م

بحمايتهم وفتح لهم بيوته، واأعطى النتفا�سة 

زخمًا جماهيريًا واإعالميًا. فعلى �سبيل المثال، 

ُتعتبر فئة التجار من الفئات التي �ساهمت 

وب�سورة كبيرة في اإنجاح فاعليات 

النتفا�سة، وذلك من خالل التزامها اإغالق 
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، وخالل اأقل من 24 �ساعة 
ّ

الأ�سفاد في يدي

اأُبّلغ بقرار اعتقالي اإداريًا.

وقد بداأت الإدارة المدنية الإ�سرائيلية في 

�سنة 1999 بانتهاج �سيا�سة كانت ت�ستهدف 

ح�سراً نا�سطي النتفا�سة، وذلك من خالل 

بطاقات هوياتهم؛ اإذ اإنه بمجرد اأن يطلب منك 

الجنود بطاقة الهوية وتعطيهم هوية خ�سراء 

ُختم عليها: ''ل يحق ل�ساحب هذه الهوية 

الدخول اإلى اإ�سرائيل''، حتى ينهالوا عليك 

بالهراوات.

انتخابات جامعة بري زيت هي احلكم

كانت جامعة بير زيت دائمًا محط اهتمام 

القيادة الفل�سطينية �سواء تلك الموجودة في 

الداخل اأو في دم�سق اأو في تون�س، فغالبًا ما 

كانت القيادات ترى في انتخابات جامعة بير 

زيت ا�ستفتاء �سعبيًا على الق�سايا ال�سيا�سية، 

ومحدداً لأحجام القوى، ومقيا�سًا لم�ستوى 

التاأييد لبرامج الف�سائل الفل�سطينية. وفعاًل، 

فاإن جامعة بير زيت التي لم يكن عدد طلبتها 

يتجاوز 3000 طالب كانت تمثل معظم 

ال�سرائح ال�سيا�سية والطبقية والجغرافية، 

فطلبة قطاع غزة كانوا ي�سكلون ن�سبة تزيد 

على 30% من طلبة الجامعة، والأمر هو نف�سه 

بالن�سبة اإلى طلبة �سمال ال�سفة الغربية 

وجنوبها، علمًا باأن الجامعة اليوم ُتعتبر 

جامعة رام اللـه وبدرجة اأقل القد�س، وذلك 

لثالثة اأ�سباب: اأول، الزيادة الكبيرة في عدد 

الجامعات، وخ�سو�سًا بعد قيام ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية؛ ثانيًا، الح�سار المفرو�س 

على قطاع غزة الذي يحول دون التحاق طلبة 

القطاع بجامعات ال�سفة الغربية؛ ثالثًا، 

الحواجز الإ�سرائيلية بين مدن ال�سفة الغربية 

التي اأقيمت مع اندلع النتفا�سة الثانية، اإذ 

واحد على مفا�سل الحياة فيها. وعلى الرغم 

من ذلك، فاإن هذه الخالفات لم ت�سل اإلى 

ا�ستخدام ال�سالح اأو اإلى القطيعة التامة بين 

اأقطاب الحركة الوطنية الفل�سطينية. وتعود 

حّدة هذه الخالفات اإلى مجموعة من الأ�سباب:

اأوًل، الظهور القوي لتيار الإ�سالم ال�سيا�سي 

الفل�سطيني، وخ�سو�سًا حركة ''حما�س'' التي 

اتخذت موقفًا مناه�سًا للعملية ال�سيا�سية 

تها. وقد �سربت جذور هذه الحركة عميقًا 
ّ
برم

في الأو�ساط الفل�سطينية من خالل انخراط 

اأع�سائها ومنا�سريها في فاعليات 

النتفا�سة، اإذ كانوا ي�ستجيبون للبيان 

ال�سهري ال�سادر عن قيادة الحركة ولي�س 

لبيان القيادة الوطنية الموحدة لالنتفا�سة.

ثانيًا، اإدراك معار�سي العملية ال�سيا�سية 

اأن القيادة الفل�سطينية جّدية في النخراط في 

العملية ال�سيا�سية بهدف فك عزلتها ال�سيا�سية 

والمالية التي بداأت بعد خروج المقاومة 

الفل�سطينية من لبنان في �سنة 1982، وبعد 

انتهاء حرب الخليج الأولى، وتداعي وانهيار 

التحاد ال�سوفياتي والكتلة ال�ستراكية، 

وا�ستفراد الوليات المتحدة الأميركية بقيادة 

العالم.

غير اأن التباين والنق�سام في حينه بقيا 

في اإطار المقبول والديمقراطي ــ اإن �سح 

التعبير ــ ولم ي�سال اإلى حد المواجهة الم�سلحة 

كما حدث في �سنة 2007، حين تاأ�س�س 

النق�سام الفل�سطيني وتماأ�س�س.

خالل فترة النتفا�سة كان العتقال 

، اذ كان يكفي اأن 
ّ
الإداري �سيفًا م�سلطًا علي

اأُجبر على التوقف اأمام حاجز طيار للجي�س 

الإ�سرائيلي على مداخل رام اللـه ويتحقق 

الجنود من رقم هويتي ليعلن ال�سابط 

الم�سوؤول عن الحاجز اأنني مطلوب، فتو�سع 
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عندما تتداخل رايات الف�ضائل يف 

اجلامعة

تنت�سر في �ساحات الجامعة الرايات 

ال�سفراء والحمراء والخ�سراء، وُترفع اأعالم 

الف�سائل الفل�سطينية عندما تكون الحملة 

النتخابية في جامعة بير زيت في اأوجها. 

فهناك قطبان: الأول، القطب المنا�سر والموؤيد 

لل�سالم مع اإ�سرائيل وبناء الدولة الفل�سطينية 

ا الآخر فهو 
ّ
على اأ�سا�س تفاهمات اأو�سلو، اأم

القطب الراف�س للت�سوية والموؤيد للمقاومة. 

وللمفارقة فاإن العلم الأحمر الي�ساري )ال�سعبية 

ين 
َ
رفع اإلى جانب العلم

ُ
والديمقراطية( ي

الأخ�سر والأ�سود )''حما�س'' والجهاد 

رفع مع 
ُ
الإ�سالمي(، في حين اأن الأ�سفر ي

الأحمر الآخر )''فتح'' وحزب ال�سعب(.

ا و�سائل الإعالم فاأ�سبح �سغلها ال�ساغل 
ّ
اأم

انتخابات جامعة بير زيت؛ لي�س النتائج 

فح�سب، بل الدعايات والمناظرات النتخابية 

وال�سعارات ال�سيا�سية التي رفعتها الكتل 

النتخابية، فمن الـ CNN، اإلى الـ BBC، اإلى 

مختلف الوكالت والمحطات الأجنبية التي 

اتخذت مواقع لها في الجامعة لت�سوير هذا 

الحدث التاريخي.

وبالن�سبة اإلى تحالف الي�سار مع الإ�سالميين 

في جامعة بير زيت، فقد �سخر اأحد قيادات 

حركة ''فتح'' في الجامعة، وخالل اإحدى 

المناظرات النتخابية، من تحالف ال�سعبية 

والديمقراطية مع حركة ''حما�س'' والجهاد 

الإ�سالمي قائاًل: اإن �سعار هذا التحالف ''يا 

عمال العالم �سّلوا على النبي''، في ا�ستخدام 

للمقولة ال�سهيرة ''يا عمال العالم اتحدوا''.

وخالل مناظرة انتخابية رئي�سية طلب 

ممثل كتلة ''حما�س'' من ممثل ''فتح'' اأن يخلع 

الزي الع�سكري )لب�س الزي الع�سكري للقول اإن 

اإن هذه الحواجز تعرقل و�سول الطلبة اإلى 

جامعاتهم.

لم يقت�سر النقا�س في الجامعة ب�ساأن 

العملية ال�سيا�سية واتفاق اأو�سلو على الطلبة 

فقط، بل تجاوز ذلك اأي�سًا، بحيث اأ�سحت بير 

زيت مزاراً لقادة العمل ال�سيا�سي في الداخل 

الفل�سطيني، فالكل اأ�سبح لديه الرغبة في 

التدخل والنخراط في التاأثير في توجهات 

الطلبة، ذلك باأن النتخابات الطالبية قادمة 

ونتائجها �ستحدد اتجاهات العمل لجميع 

الف�سائل الفل�سطينية، كما اأنها �ستكون بمثابة 

ا�ستفتاء على العملية ال�سيا�سية.

لالنتخابات في بير زيت نكهة خا�سة، 

فعلى الرغم من اأن اأغلبية الموؤ�س�سات 

والجامعات والنقابات كانت تنظم النتخابات 

ب�سورة دورية، فاإن جامعة بير زيت، ونظراً 

اإلى ثقلها ومكانتها التاريخية، كانت 

انتخاباتها الموؤ�سر الأكثر و�سوحًا والأكثر 

اعتماداً وقبوًل. ومع ذلك يمكن الجزم باأن 

المجتمع الفل�سطيني في ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة ــ قبل توقيع اتفاق اأو�سلو ــ كان 

اأقرب اإلى م�سروع ديمقراطي وحياة 

ديمقراطية منه بعد توقيع هذا التفاق. 

ا هو عليه الآن، 
ّ
فهام�س الحريات كان اأكبر مم

والتداول الطبيعي لل�سلطات على نطاق محلي 

وموؤ�س�ساتي كان �سل�سًا ويعك�س توجهًا لدى 

الجزء الأكبر من المجتمع الفل�سطيني لالقتراب 

اأكثر فاأكثر من النموذج الديمقراطي. وهذا 

الأمر لي�س وقفًا على جامعة بير زيت، بل 

يتعداه اأي�سًا اإلى الجامعات الأُخرى 

والجمعيات ونقابات الأطباء والمهند�سين 

والمحامين والم�سافي، وتجارب النتخابات 

البلدية التي كثيراً ما حاول الحتالل فر�س 

اأجندته عليها.
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وبح�سب المراقبين فاإن انتخابات جامعة 

بير زيت في ربيع �سنة 1994 كانت الأهم من 

حيث م�سمونها ال�سيا�سي، ومن حيث اهتمام 

القيادات الفل�سطينية وغير الفل�سطينية بها، 

بما فيها الإدارة الأميركية )اإدارة جورج بو�س 

الأب في حينه(. ففوز الكتلة الموؤيدة للت�سوية 

يعني اأن اتجاهات ال�سارع الفل�سطيني موؤيدة 

للت�سوية و�سي�سكل هذا الفوز متنف�سًا لهذا 

التيار، والعك�س �سحيح تمامًا ففوز التيار 

الراف�س للت�سوية يعني بالن�سبة اإليه �سحة 

نهجه وخطه ال�سيا�سي.

اإلى جانب انخراط الجزء الأكبر من الطلبة 

المح�سوبين على قوى واأحزاب �سيا�سية 

عتبر هذا النخراط في التح�سير 
ُ
فل�سطينية، اإذ ي

لالنتخابات الأول من نوعه وحجمه في 

تاريخ الحركة الطالبية في جامعة بير زيت، 

�سواء في ا�ستقطاب اأ�سوات جديدة، اأو في 

الدعاية النتخابية التي كانت ت�سمل 

الم�ساركة في الم�سيرات والتظاهرات في حرم 

الجامعة، اأو في كتابة ال�سعارات ورفع الرايات 

والأعالم، فاإن الجامعة في الأ�سبوع الأخير 

قبل يوم القتراع كانت بمثابة خاليا نحل 

يعمل فيها الجميع لياًل ونهاراً.

وكان لتدّخل قيادات فل�سطينية واأمناء 

ين واأع�ساء لجنة تنفيذية ومكاتب 
ّ
عام

 �سيا�سية ولجان مركزية ومجال�س �سورى، 

اأثره الوا�سح في مجريات العملية النتخابية 

 لمجل�س طلبة جامعة بير زيت في دورة

1994 ــ 1995.

و�سرعان ما ظهرت في كتلة ''القد�س اأوًل'' ــ 

بعد اأن انتهت من بلورة التفاق بين مكوناتها 

وتوقيعه وت�سجيل المر�سحين لدى اللجنة 

التح�سيرية ــ الخالفات بين اأقطابها غير 

المتجان�سة اجتماعيًا اأو ثقافيًا، فكان ممثلو 

''فتح'' لم ولن تتخلى عن الكفاح الم�سلح(، 

وقال له: ''كيف تجروؤ على لب�س الزي الع�سكري 

وك ي�سلمون اأ�سلحتهم واأنف�سهم؟'' )اإذ 
ّ
وع�سكري

اإنه قبيل و�سول ال�سلطة اإلى غزة واأريحا قام 

العديد من م�سلحي النتفا�سة المطلوبين اإلى 

�سلطات الحتالل بت�سليم اأنف�سهم واأ�سلحتهم 

تمهيداً للعفو عنهم بموجب تفاهمات 

فل�سطينية ــ اإ�سرائيلية(.

و�سكل تحالف ''فتح'' مع حزب ال�سعب كتلة 

من قيادات الحركة الطالبية التي اأم�ست كثيراً 

ن 
ّ
من اأعوام عمرها في �سجون الحتالل، اأو مم

كان لها دور بارز في فاعليات النتفا�سة 

الأولى اأو في العمل النقابي والطالبي. وتميزت 

هذه الكتلة بالتوزيع الجغرافي والطائفي، 

وبح�سور لفت للمراأة، واأُطلق عليها ا�سم كتلة 

''القد�س والدولة''.

لم يكن تحالف الجبهتين ال�سعبية 

والديمقراطية مع الإ�سالميين اأمراً ي�سيراً، ففي 

اأكثر من مرة و�سلت المفاو�سات اإلى طريق 

م�سدود وكادت تنهار. ولم يكن الخالف على 

البرنامج ال�سيا�سي، فقد كان هناك �سبه اإجماع 

على رف�س اأو�سلو وم�سروع غزة ــ اأريحا اأوًل، 

لكن مكمن الخالف كان على البرنامج النقابي 

والجتماعي، فالجبهتان كانتا تتخوفان في 

حال فوز كتلة ''القد�س اأوًل'' من اأن ي�سعى 

الإ�سالميون للنيل من الطبيعة المنفتحة 

للجامعة، كما اأن الخالف كان على ح�س�س 

مقاعد المجل�س الطالبي. وفي النهاية تاألفت 

 الكتلة واأُطلق عليها ا�سم ''القد�س اأوًل'' نكاية

بـ ''غزة ــ اأريحا اأوًل''، وت�سكلت من اأربعة 

اأع�ساء من ''حما�س'' واأربعة من ال�سعبية 

وواحد من الديمقراطية، على اأن تكون رئا�سة 

 المجل�س منا�سفة بحيث تكون الدورة الأولى

لـ ''حما�س''، والثانية للجبهة ال�سعبية.
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بير زيت بداأت في اليوم الثاني بعد �سدور 

نتائج النتخابات، اإذ عمل كل من الكتل 

الثالث الم�سّكلة للمجل�س ب�سورة منفردة 

ولي�س ككتلة واحدة.

ومثلما ذكرت، كنت من اأ�سد الموؤيدين 

ة 
ّ
للتحالف مع التيار الإ�سالمي، وعملت بهم

ون�ساط كبيرين لإنجاح هذه التجربة التي ما 

ن واجه وت�سادم 
َ
لبثت اأن ف�سلت، وكنت اأول م

مع اأقطاب الحركة الإ�سالمية دفاعًا عن 

علمانية الجامعة وانفتاحها وتنوعها، وقد 

تعر�سُت في حينها لالعتداء من اأحد قادة 

ال�سف الأول في الكتلة الإ�سالمية.

الطريق اإىل ''غزة ــ اأريحا اأواًل''

انتهت انتخابات جامعة بير زيت بفوز 

تكتل ''القد�س اأوًل'' الموالي للمعار�سة 

الفل�سطينية، وُطويت �سفحة النتخابات الأكثر 

اإثارة في تاريخ الموؤ�س�سات الفل�سطينية، 

وبداأت اأطراف اتفاق اإعالن المبادئ الذي من 

المفتر�س اأن يبداأ بخروج القوات الإ�سرائيلية 

من قطاع غزة ومن مدينة اأريحا في ال�سفة 

الغربية والمحاذية للحدود الأردنية، بتنفيذ 

هذا التفاق، ودخلت طالئع قوات الأمن 

الوطني الفل�سطيني اإلى مدن ومخيمات قطاع 

غزة واإلى مدينة اأريحا. ولم يكن متاحًا لنا 

الذهاب اإلى قطاع غزة والطالع عن كثب على 

مجريات الحدث الكبير، فذهبنا اإلى مدينة 

اأريحا ''المحررة''، وكانت الح�سود من جميع 

مناطق ال�سفة الغربية تتدفق اإلى تلك المدينة 

التي تحتفل وت�ستقبل �سيوفها من كادرات 

المنظمة.

اأريحا ''المحررة'' محا�سرة بحواجز 

الحتالل التي يقوم اأفرادها بالتدقيق في 

هويات الوافدين اإلى المدينة، والالفت اأن 

الحركة الإ�سالمية ي�سعون العراقيل اأمام 

م�ساركة المراأة في الأن�سطة النتخابية، وكثيراً 

ما كانوا يتحفظون على تلك ال�سعارات 

النتخابية المت�سلة بانفتاح الجامعة 

وتنوعها. وفي اليوم الحا�سم من الدعاية 

النتخابية رف�س ممثلو الحركة الإ�سالمية اأن 

عزف الن�سيد الوطني الفل�سطيني بحجة اأن 
ُ
ي

الآلت المو�سيقية حرام، الأمر الذي اأدى اإلى 

اأن تعلن مجموعة من كادرات الي�سار تحّفظها، 

ومع ذلك فقد �سوتت هذه المجموعة للتحالف 

بعد اأن �سجلت تحّفظها ب�سورة علنية.

�سخ�سيًا، كنت موؤيداً و�سريكًا ونا�سطًا في 

�سوغ التحالف الي�ساري ــ الإ�سالمي، لكن بعد 

مرور اأكثر من عقدين من الزمن، وبعد التجربة 

المريرة في التعامل مع الحركة الإ�سالمية 

خالل دورة مجل�س الطلبة 1994 ــ 1995، 

فيما يتعلق بق�سايا الطالب وال�سيا�سة 

 اأعتقد اأن هذا التحالف كان 
ُّ
والجامعة، ِبت

خطاأ ا�ستراتيجيًا، واأنه �سّكل موطئ قدم كبيراً 

للحركة الإ�سالمية �سمح لها باأن تحافظ على 

و�سعية متقدمة في الجامعة، وتفوز بجزء 

كبير من النتخابات التي تلت انتخابات 

.1994

في نهاية الأمر فازت كتلة ''القد�س اأوًل'' 

الداعمة للقوى المعار�سة بفارق ب�سيط لم يتعدَّ 

المئة �سوت، اإّل اإن هذه القوى اعتبرت الأمر 

بمثابة ا�ستفتاء �سعبي على مواقفها 

وبرامجها، وخ�سو�سًا فيما يت�سل بخيار 

المقاومة، في حين اأن تجربة التحالف هذه لم 

تتجاوز حدود جامعة بير زيت، ولم يتم 

تعميمها على جامعات وموؤ�س�سات اأُخرى، 

لي�س لعدم رغبة قادة ف�سائل التحالف في 

تعميمها، واإنما لعدم قدرتهم على ذلك، 

فالخالفات بين اأقطاب التحالف في جامعة 
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قبل، ولم ي�سبق اأن تحدث مع جندي اإ�سرائيلي، 

كان يرتجف خوفًا، وطلب الجنود منه اأن 

يهتف ''يعي�س حر�س الحدود ت�سقط منظمة 

التحرير''، فما كان من هذا الرجل المرتبك 

والقلق والخائف اإّل اأن هتف ــ وربما من دون 

ق�سد ــ ''تعي�س منظمة التحرير ي�سقط حر�س 

الحدود''، فانهال عليه الجنود �سربًا، وتم 

�سلبه حتى �ساعات ال�سباح.

و�سعت قوات الحتالل مكعبات اأ�سمنتية 

مدهونة باللونين الأ�سفر والأحمر للتمييز بين 

مناطق ''األف'' و�سائر المناطق بح�سب 

ت�سنيفات اإعالن المبادئ بين منظمة التحرير 

والحكومة الإ�سرائيلية. وفي المراحل الأولى 

من تنفيذ التفاق اقت�سر ت�سنيف ''األف'' على 

المدن الرئي�سية في ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة، ولكم اأن تت�سوروا عدد الأحجار على 

مداخل المدن، اإذ اإن كل مدينة لها اأربعة 

مداخل على الأقل. وبعد الحجر الحدودي يكون 

هناك دائمًا حاجز لقوات الأمن الوطني 

الفل�سطيني التي كان اأفرادها غالبًا ما 

ي�ساألون، بكثير من التهذيب، �سائقي ال�سيارات 

عن وجهتهم.

قبل دخول ال�سلطة الفل�سطينية اإلى 

المناطق الم�سنفة ''األف''، اأخذت ال�سلطات 

الإ�سرائيلية ت�سق طرقًا بديلة من تلك التي كان 

ي�سلكها الم�ستوطنون والقوات الع�سكرية قبل 

التفاق، والتي تمر و�سط الكثافة ال�سكانية 

للمدن الفل�سطينية. وبدت هذه الطرق الجديدة 

رفت بالطرق اللتفافية طرقًا حديثة 
ُ
التي ع

وموؤهلة غير تلك التي عرفناها، والتي كانت 

تفتقر اإلى الخدمات والبنى التحتية، كما 

انت�سرت عليها بكثافة �سرطة ال�سير الإ�سرائيلية 

التي �سرعت تحرر اآلف المخالفات المرورية 

بحق ال�سائقين الفل�سطينيين الذين اأ�سحت هذه 

مراكز ومع�سكرات الحتالل التي كانت داخل 

مدينة اأريحا اأعيد بناوؤها ون�سرها على حدود 

نفت باأنها 
ُ

المدينة، اأي خارج المناطق التي �س

مناطق ''األف''، والتي يحظر على قوات 

الحتالل دخولها اإّل في حالة وجود ''قنبلة 

موقوتة''، فت�ستخدم في هذه الحالة ما ي�سمى 

بالمطاردة ال�ساخنة، اأي حّق قوات الحتالل 

في اقتحام المناطق ''األف'' لمطاردة اأحد 

ال�سبان بموجب اتفاق اأو�سلو.

على الرغم من موقفي المت�سدد حيال 

تها، فاإن 
ّ
اتفاق اأو�سلو والعملية ال�سيا�سية برم

روؤيتي لبرج المراقبة الذي كان ي�سغله جندي 

اإ�سرائيلي يبّث الرعب والموت منه قبل اأيام، 

وقد اأ�سبح يحتله جندي فل�سطيني يحمل علم 

فل�سطين، كان يبعث على الطماأنينة. فها هو 

رفع ب�سورة طبيعية، وها 
ُ
العلم الذي اأ�سبح ي

هو البرج الذي لم يعد يهدد اأمننا، وها هو 

ال�سجن اأو مخفر ال�سرطة الذي اأ�سبحنا ندخله 

غير مكبلين )مع اأن �سلطات الحتالل قامت 

بهدم مختلف مراكز التحقيق في ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة، كي ل تكون �ساهداً على 

عذابات ع�سرات اآلف الأ�سرى الفل�سطينيين 

الذين حّلوا ''�سيوفًا'' على هذا المركز منذ �سنة 

.)1967

كذلك راأينا ا�سم منظمة التحرير على 

الأوراق الر�سمية، وعلى زي ال�سرطة 

الفل�سطينية والأمن الوطني. فبالأم�س القريب 

كنا نتعر�س لل�سرب وال�سجن لمجرد لفظ كلمة 

منظمة التحرير؛ اأذكر في اإحدى مرات اعتقالي 

اأنه تم احتجازنا في مع�سكر اإ�سرائيلي قريب 

من رام اللـه، وفي الليل اأيقظنا الجنود وهم 

�سكارى ــ وكنا نحو 20 محتجزاً ــ وطلبوا منا 

اأن نقف في طابور. رجل ثالثيني، من 

المعتقلين، لم تكن قدمه قد وطئت ال�سجون من 
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من هذه الحدود المر�سومة بالمكعبات اإلى 

بوابات حديدية مع يافطات كبيرة ُكتب عليها 

اأنك تدخل اإلى منطقة ''األف'' التابعة لل�سلطة 

الفل�سطينية، واأنه يحظر على المواطنين 

الإ�سرائيليين دخولها، والمخالف يتعر�س 

لعقوبات جنائية.

اإن المناطق �سغيرة، وحواجز الأمن 

الفل�سطيني ل معنى لها بوجود حاجز ل يبعد 

�سوى اأمتار قليلة عن الحاجز الفل�سطيني، وعن 

حدود الحجر الأ�سفر، وله ال�سلطة على الحاجز 

وعلى المدينة بكاملها. 

الطرق م�سيدة لهم، وم�سدر دخل لقوات 

الحتالل.

�سكلت هذه الطرق اللتفافية بالن�سبة اإلينا 

قبل نحو ربع قرن م�سدراً للترفيه بطريقة اأو 

باأُخرى، فهذه ال�سوارع الرحبة اأتاحت لنا 

قيادة �سياراتنا م�سافات اأطول، وعلى طرق 

اأكثر جدوى. وكنا نطلق على جولتنا هذه في 

الطرق اللتفافية ''جولة حول الدولة'' كاأن رام 

اللـه ال�سغيرة هي الدولة.

مع اندلع انتفا�سة �سنة 2000، وانت�سار 

الحواجز في ال�سفة الغربية، تحول جزء كبير 
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