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يتبع

حــسـن.جــبــــر

يخوض األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ 
أكثر من أسبوعني إضراباً متواصالً عن الطعام في محاولة 

لتلبية عدد من املطالب احلياتية الضرورية.
اإلضراب الذي حتاول جهات مختلفة وصفه باإلضراب 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي ج���اء ف���ي ف��ت��رة ص��ع��ب��ة مت���ر ب��ه��ا احل��رك��ة 
ما  وعمودياً،  أفقياً  ذاتها  على  املنقسمة  األسيرة  الوطنية 
دفع بالكثيرين إلى التنبيه من خطورة فشل اإلضراب على 

حياة األسرى داخل السجن.
وانقسم املتابعون لشؤون احلركة األسيرة في سجون 
سيشكل  اإلض���راب  إن  يقول  األول  قسمني:  إل��ى  االح��ت��الل 
راف��ع��ة للعمل ال��وط��ن��ي وإع�����ادة ب��ن��اء احل��رك��ة األس��ي��رة، 
سيدخل  اإلض��راب  جناح  عدم  إن  الثاني  القسم  يقول  فيما 
تقسيم  خاللها  سيتم  جديدة  متاهات  في  األسيرة  احلركة 
املقسم أصالً، ويزيد الوضع املترهل داخل السجون ترهالً، 
يأتي ألول مرة وسط  اإلق��دام على اإلض��راب  أن  وبخاصة 
أصابتها  التي  األس��ي��رة  احلركة  صفوف  في  كبير  انقسام 

لوثة االنقسام وأضعفتها في وجه إدارة ال ترحم.
احلديث عن احلركة األسيرة في هذه اآلونة يضع كل 
التراجع  جهة  من  القلب  تدمي  خطيرة  حقائق  أمام  متابع 
ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي أص����اب احل���رك���ة ال��وط��ن��ي��ة األس���ي���رة، ال��ت��ي 
االحتالل،  لقوات  املتواصل  االستهداف  مرمى  في  أصبحت 
بعد أن استطاعت لسنوات طويلة اإلمساك بزمام املبادرة 
وحتويل السجون إلى مدارس ثورية ترفد الثورة بكوادر 

وكفاءات متجددة.
إذن، م��ا ال����ذي ي��ج��ري ف��ي س��ج��ون االح���ت���الل؟ ومل���اذا 
إع��ادة  آف��اق  األس��ي��رة؟ وم��ا هي  الوطنية  تراجعت احلركة 

بنائها وتطويرها في ظل األوضاع املتردية؟
من  ع��دد  أم���ام  األسئلة  ه��ذه  وض��ع��ت  برملانية«  »آف���اق 
محررين،  أس��رى  من  األس��رى  بقضية  واملهتمني  املتابعني 
لتسليط  م��ح��اول��ة  ف��ي  وم��س��ؤول��ني،  معنية،  وم��ؤس��س��ات 

الضوء على ما يجري داخل السجون.

ترهل.وانقسام
األس��ي��ر احمل���رر ن��اف��ذ ح��رز ال���ذي أم��ض��ى م��ا ي��زي��د على 
عشرين عاماً في سجون االحتالل اختار في بداية حديثه أن 
يستذكر »أيام العز« للحركة الوطنية األسيرة التي كانت 
قوية تتحكم في شؤون وأوضاع األسرى الفلسطينيني منذ 

دخولهم إلى السجن وخروجهم منه.
وق���ال ح���رز: منذ دخ���ول األس��ي��ر إل��ى السجن ك��ان يتم 
االهتمام به وإشراكه في جلسات وطنية وتنظيمية بهدف 
ع��ادي،  بشكل  النضالي  دوره  ليواصل  وتثقيفه  تعبئته 
الدور توقف بعد قيام السلطة الوطنية وحترر  إال أن هذا 

اآلالف من القيادات التنظيمية واحلزبية املجربة.
الشاغل  الشغل  أصبح  اإلف��راج��ات،  ه��ذه  بعد  وت��اب��ع: 
التحرر، ومت تناسي  التفكير املتواصل في عملية  لألسرى 
التعبئة الفكرية والتنظيمية التي كانت جتري، وبخاصة 
لهذه  بحاجة  ليسوا  أن��ه��م  السجن  ف��ي  تبقى  م��ن  الع��ت��ق��اد 
التنظيمية  األوض�����اع  ع��ل��ى  ب��ال��س��ل��ب  أث���ر  م���ا  اجل��ل��س��ات، 

لألسرى.
ال��ت��ده��ور وف��ق ح���رز، ان���دالع االنتفاضة  ومم��ا زاد ف��ي 
الثانية، حيث ضعف احلركة األسيرة وقلت مساهمتها في 
تثقيف وتوعية القادمني اجلدد للسجن، األمر الذي ساهم 

أيضاً في ضعف احلركة األسيرة.
احلركة  على  االن��ق��س��ام  تأثير  حقيقة  ح��رز  يخفي  وال 
إلى  انتقل سريعاً  أن االنقسام  األسيرة في السجن، مؤكداً 
مؤيدي  بني  الفصل  في  السجن  إدارة  واستغلته  السجن 
»ف��ت��ح« و«ح��م��اس« ف��ي ال��س��ج��ون، م��ا س��اه��م ف��ي إضعاف 
احلركة األسيرة التي كانت تعاني أساساً من حالة ضعف 

كبيرة.
في  االنقسام  إلى  األسيرة  احلركة  في  االنقسام  وأدى 
النضالية  اخل��ط��وات  وأصبحت  السجون،  إدارة  مواجهة 
مصلحة  إدارة  س��اع��د  م��ا  ال��ش��دي��د،  االن��ق��س��ام  ب��ه��ذا  ترتبط 
األسيرة  الوطنية  احلركة  على  االنقضاض  على  السجون 
لسحب إجنازاتها واملكتسبات التي حققتها طيلة السنوات 

املاضية.

ويعتقد حرز أن ال مناص أمام احلركة الوطنية األسيرة 
اآلن إال التوحد في مواجهة إدارة مصلحة السجن، منوهاً 
لألسرى  امل��ت��واص��ل  بالتثقيف  االه��ت��م��ام  إع���ادة  أهمية  إل��ى 

داخل السجون.
وقال: لألسف، ما يجري في اخلارج من انقسام عكس 
نفسه ع��ل��ى األس����رى ف��ي ال��س��ج��ون، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن دور 

اخلارج مهم وضروري في حياة األسرى.

الشللية.واملناطقية
بدوره، أكد موفق حميد، املدافع عن قضايا األسرى في 
سجون االحتالل، إن أحد مؤشرات ضعف احلركة الوطنية 
بكافة  تعصف  ال��ت��ي  واملناطقية  »الشللية  ه��ي  األس��ي��رة 

األحزاب واحلركات داخل السجن بهذه الصورة أو تلك«.

وق���ال: ال��ص��ورة واض��ح��ة أك��ث��ر ف��ي ح��رك��ة فتح داخ��ل 
بالعمل  تتحكم  ال��ت��ي  ال��ق��ات��ل��ة  امل��ن��اط��ق��ي��ة  ح��ي��ث  ال��س��ج��ن، 
مناطق  ث��الث  الغربية  الضفة  »ف��ي  أن��ه  م��ؤك��داً  التنظيمي، 
)نابلس، رام الله، اخلليل( ال تلتقي تنظيمياً أو اجتماعياً، 
ف��ي ح��ني ع��ن��اص��ر ح��رك��ة ف��ت��ح م��ن ق��ط��اع غ���زة ف��ي السجن 

ينقسمون إلى شمال وجنوب«.
ويتفق حميد مع حرز في اإلشارة إلى ما تعانيه احلركة 
الوطنية األسيرة من انقسام داخلي وغياب الكادر التنظيمي 

صاحب اخلبرة والتجربة في مواجهة إدارة السجن.
ونوه إلى ضرورة إعادة بناء احلركة الوطنية األسيرة 
وفق أسس تنظيمية جديدة، وفرز قيادة تنظيمية جديدة 
على قاعدة االنتخابات الواضحة لتالفي أية نزعات شللية 

ومناطقية.

األسرى.يخوضون.إضرابًا.في.ظروف.صعبة
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زيادة  من  حّذر  األسيرة  احلركة  لشؤون  املتابعني  أحد 
التدخل اإلسرائيلي في شؤون األسرى في سجون االحتالل.

مصلحة  إدارة  إن  اس��م��ه  ع��ن  ال��ك��ش��ف  راف���ض���اً  وق����ال 
املعروفة  ال��ق��ي��ادات  بعض  وت��ع��زل  تنقل  ب��ات��ت  ال��س��ج��ون 

بتشددها داخل السجون ملصلحة »قيادات سلمية«.
إل��ى ميل القيادات داخل  إل��ى أن »ه��ذا األم��ر أدى  ون��وه 
أجل  أو عنيفة من  اّتخاذ مواقف متطرفة  إلى عدم  السجن 
أو  العزل  إل��ى  التعرض  وع��دم  نفسه  السجن  داخ��ل  البقاء 

النقل إلى سجن آخر«.
آخر  سجن  إل��ى  القائد  األس��ي��ر  نقل  يتم  أح��ي��ان��اً  وزاد: 
صبيحة يوم االنتخابات، ما يعني صعود قائد آخر ال مييل 

إلى العنف واملواجهة.

تزايد.مساحة.الفردية
الذي شغل  ال��رازق  ويحاول األسير احملرر هشام عبد 
م��رات ع��دة منصب وزي��ر ش��ؤون األس���رى واحمل��رري��ن في 
من  الوطنية  احلركة  أص��اب  ما  تفسير  الوطنية،  السلطة 
ضعف وتدهور، مؤكداً أن »االنتفاضة األخيرة أدخلت إلى 
السجون كل األمراض التي أصابت املجتمع الفلسطيني في 

اخلارج«.
توقيع  وحتى   1967 العام  منذ  املعتقلون  كان  وق��ال: 
مقابل،  دون  والنضال  بالعطاء  يؤمنون  أوسلو  اتفاقية 
وان���دالع  الوطنية  السلطة  ق��ي��ام  بعد  اختلف  ال���ذي  األم���ر 
االنتفاضة الثانية وخروج عدد كبير من األسرى أصحاب 
احلركة  على  كبير  انعكاس  له  كان  ما  الطويلة،  التجربة 

الوطنية داخل السجن.
وي���ؤك���د ع��ب��د ال������رازق أن »ازدي�������اد م��س��اح��ة ال��ف��ردي��ة 
وان��ك��م��اش اجل��م��اع��ي��ة س��اه��م��ا ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ف��ي إض��ع��اف 
كانتني  أسير  لكل  أصبح  حيث  األسيرة،  الوطنية  احلركة 

خاص به بعد أن كان كانتيناً جماعياً«.
وأضاف: كان لهذا انعكاس جوهري في نفسية األسرى 
الفلسطينيني في سجون االحتالل، مؤكداً أن ذلك أدى إلى 

بروز ظاهرة اإلضرابات الفردية عن الطعام.
ونوه إلى أن »احلديث عن إضراب عن الطعام في السجون 
ودخول فصائل دون غيرها أو دخول جزء من الفصيل وبقاء 

اآلخرين دون مشاركة، يعني الضياع والدمار«.
القوى  كافة  تبذل  أن  »أهمية  عن  ال��رازق  عبد  وحت��دث 
يعيد  م��ت��واص��الً  تنظيمياً  ج��ه��داً  وخ��ارج��ه  السجن  داخ���ل 
أهم  املجموع  ليصبح  األسيرة  الوطنية  للحركة  االعتبار 

وأكثر قوة وصالبة من الفرد«.

التنظيمية  امل��ؤس��س��ات  ك��ل  تفعيل  إع���ادة  يجب  وزاد: 
اقتناعي  الرغم من  والوطنية داخل الفصائل والقوى على 
بأن هذا العمل ليس عمالً سهالً أو هيناً، إال أن توفر اإلرادة 

يجعل كل شيء ممكناً.

فرصة.تاريخية
األس��ي��ر احمل���رر س��ام��ر أب���و س��ي��ر ال���ذي أب��ع��دت��ه ق��وات 
االحتالل إلى غزة بعد 24 عاماً قضاها في سجون مختلفة، 
ل���م ي��ب��ِد أي اس��ت��غ��راب ف���ي احل���دي���ث ع���ن ض��ع��ف احل��رك��ة 
أن  الوطنية األسيرة في سجون االحتالل، مؤكداً ضرورة 
تتوقف احلركة الوطنية األسيرة أمام هذه القضية وجتري 
تقييماً مفصالً ألوضاعها بهدف النهوض واالستجابة إلى 
جديدة  وقيادة  مؤسسات  بناء  وإع��ادة  التغيير  ض��رورات 

وفق برنامج مشترك.
وقال: إن احلركة الوطنية األسيرة أمام فرصة تاريخية 
إلعادة األشياء إلى وضعها الطبيعي والصحيح، من خالل 

االلتزام باألهداف والتكتيك والقرارات اإلستراتيجية.
وانتقد أبو سير دور اخلارج في دعم احلركة الوطنية 
أن »اهتمام اخلارج متدٍن وفئوي جداً وال  األسيرة، مؤكداً 

ميكن البناء أو التعويل عليه«.

تدويل.قضية.األسرى
متكرر  بشكل  ن��ادت  األسيرة  الوطنية  احلركة  وكانت 
بتدويل قضية األسرى، إال أن هذه الدعوات لم تخرج إلى 

حيز الوجود وظلت ال تتعدى عقد املؤمترات.
وق����ال ن��ش��أت ال��وح��ي��دي م���س���ؤول اإلع�����الم ف���ي جلنة 
يتم  لم  إنه  غ��زة،  في  واإلسالمية  الوطنية  للقوى  األس��رى 
م��ت��ع��ددة من  ف��ي مناطق  ع��ق��دت  ال��ت��ي  امل��ؤمت��رات  استثمار 

العالم.
قمع  ف��ي  إم��ع��ان��اً  ازداد  االح���ت���الل  أن  ال��وح��ي��دي  وأك���د 
من  تصدر  التي  التوصيات  تنفيذ  ع��دم  مستغالً  األس���رى 
إل��ى ع��دم وج���ود خ��ط��اب فلسطيني  محافل دول��ي��ة، الف��ت��اً 

موحد.
وحتدث عن دور مفترض للسفارات الفلسطينية في 
آف��اق عاملية كونها  اخل��ارج في نقل قضية األس��رى إلى 

تستطيع مخاطبة العالم باللغة التي تفهمها.
سجون  داخل  الوطنية  احلركة  إن  الوحيدي:  وقال 
االح��ت��الل ب��ح��اج��ة إل���ى دع���م دول���ي وخ��ارج��ي م��ن أج��ل 

استعادة دورها املفقود في السنوات األخيرة.

مراحل.في.تاريخ.احلركة.األسيرة
اللد،  مدينة  من  برغال  مخلص  احمل��رر  األسير  وك��ان 
الذي حترر في صفقة »وفاء األحرار« األخيرة، حتدث في 
ندوة نظمتها »جمعية السوار« في مقرها بحيفا عن أهم 
احملطات التي مرت بها احلركة األسيرة، وقال إن املرحلة 
األولى التي امتدت بني عامي 1967-1971 كانت مرحلة 
هناك  يكن  لم  حيث  التجربة،  بقلة  ومتيزت  ج��داً،  قاسية 
جعلها  م��ا  األس���رى،  يعتمدها  وجت��رب��ة  نضالي  م���وروث 
يتم  كان  إذ  االعتقال،  ظ��روف  ناحية  من  األصعب  الفترة 
تشمل  إنسانية  وال  صعبة  ظ��روف  في  األس��رى  احتجاز 

اإلهانات والضرب ومحاوالت اإلذالل.
وأكد برغال أن احلركة األسيرة لم تكن مبلورة داخلياً 
تنظيم  في  الصعوبات  من  العديد  وواجهت  بداياتها،  في 
واجتماعية،  ثقافية  عوامل  منها  عديدة،  ألسباب  أمورها 
للمجموعة  أو  اجلغرافية  للمنطقة  االنتماء  تفضيل  مثل 
ال��ع��س��ك��ري��ة ع��ن األط���ر ال��س��ي��اس��ي��ة، وك��ذل��ك نتيجة دس 
أنه  إل��ى  الف��ت��اً  إلرب��اك��ه��م،  املناضلني  صفوف  ب��ني  العمالء 
وعلى الرغم من ذلك، متكنت احلركة من مراكمة جتربتها 
وب���ن���اء ذات���ه���ا ب��ش��ك��ل ت��دري��ج��ي وت���ص���اع���دي، ف��خ��اض��ت 
إضرابها األول في أواخر الستينيات بسجن »كفار يونا«، 

وإضرابها الثاني في بداية السبعينات في »عسقالن«.
العامني  ب��ني  ت��راوح��ت  الثانية  املرحلة  إن  إل��ى  ون��وه 
1971 – 1980، وفيها متكنت احلركة األسيرة من تنظيم 
ذاتها داخلياً، األمر الذي متثل بوجود أطر تنظيمية قوية 
تابعة لفصائل العمل الوطني املنضوية في إطار منظمة 
ثقافية  نشاطات  ف��ي  واالن��ت��ظ��ام  الفلسطينية،  التحرير 
نوعية تعبوية عكست نفسها على وعي املناضلني، وعلى 
السجون  إدارة  على  وف��رض��ت  ومعنوياتهم،  صالبتهم 
عليا  هيئة  تشكل  كانت  التي  الوطنية  باللجنة  االعتراف 

لألسرى، ومبندوبها املعروف مبمثل املعتقل.
ووف����ق ب���رغ���ال، مت��ت��د امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��ني ال��ع��ام��ني 
حيث  م��ن  لسابقتها  اس��ت��م��رارا  وشكلت   ،1993-1980
حتقيق املزيد من اإلجنازات لألسرى من خالل نضاالتهم، 
ة واملذياع وجهاز التلفاز فيما  التي متثلت بتحصيل األِسَرّ
األس��رى  ومتكن  الساحة.   في  التواجد  م��دة  وزي��ادة  بعد 
خاللها أيضاً من تطوير أنفسهم وحولوا السجون بشكل 
فعلي إل��ى م���دارس ث��وري��ة خ��َرّج��ت امل��ئ��ات م��ن املناضلني 
عزت  االحتالل  مخابرات  أن  درجة  إلى  ثورياً  املصقولني 
ن��ش��وب االن��ت��ف��اض��ة األول����ى إل���ى ال��ك��ادر ال��ن��ض��ال��ي ال��ذي 

خرجته احلركة الوطنية األسيرة.

ونوه إلى أنه حتى بداية العام 1988، شملت احلركة 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  فصائل  األس��ي��رة  الوطنية 
واجلهاد  حماس  حركتي  ت��واج��د  أصبح  ذل��ك  وبعد  فقط، 

اإلسالمي في السجون يتزايد.
أما املرحلة الرابعة، كما يقول برغال، فتمتد بني العامني 
1993-2000، ومتيزت بالتأثر سلباً بالعملية السياسية، 
منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، حيث ضعفت التنظيمات داخل 
بني  خاللها  وسادت  التنظيمية،  بنيتها  وترهلت  السجون، 
لديهم  وغلب  التحرر،  وانتظار  الترقب  من  حالة  األس��رى 
الهم الشخصي والفردي على حساب الهم العام، األمر الذي 
انعكس سلباً على جوانب احلياة كافة، فتقلصت النشاطات 
ال��روح  لصالح  ال��درج��ات  أدن��ى  إل��ى  الثقافية  واالهتمامات 
االستهالكية، لدرجة أن الكثير من الكتب التي تراكمت على 
مدار عشرات السنني في مكتبات السجون فقدت أي اهتمام 

بها من قبل األسرى وُفقد منها الكثير.
ومتتد املرحلة اخلامسة، وفق تقسيمات برغال، ما بني 
لم  الثانية  االنتفاضة  بداية  فمع   ،2012-2000 العامني 
يكن قد تبقى في السجون سوى 840 أسيراً، لكن سرعان 
من  كجزء  األس���رى  باملناضلني  متتلئ  السجون  ب��دأت  م��ا 
تداعيات االنتفاضة، حيث دخل السجون في فترة قصيرة 
اآلالف منهم، األمر الذي أنتج واقعاً جديداً غير متوقع وغير 
مهيأ له داخل احلركة األسيرة، واستغرق احلركة األسيرة 
وقت طويل نسبياً في محاولة إعادة بناء نفسها واستعادة 
خاضت   ،2004 ال��ع��ام  األول���ى  محاوالتها  وف��ي  عافيتها.  
إضراباً عن الطعام استمر 20 يوماً كحده األقصى، واتضح 
من نتائجه السلبية وعدم قدرته على حتقيق مطالبه عدم 
املعركة، وبخاصة  األسيرة خلوض هذه  جاهزية احلركة 

قيادة هذا اإلضراب التي تشكلت من األسرى القدامى.
الطويلة وإلى يومنا هذا،  الفترة  مدار هذه  وقال: على 
متيزت هذه املرحلة بعدم االستقرار وتفكك جسم احلركة 
حالة  فرض  من  السجون  إدارة  ومتكن  ووهنها،  األسيرة 

التفرد بني السجون واألقسام.
و«حماس«  »فتح«  بني  االنقسام  حالة  إن  إل��ى  ون��وه 
األسيرة،  احلركة  تعيشها  التي  السلبية  احلالة  ع��ززت 
هذه  اس��ت��غ��الل  ف��ي  أمعنت  ال��س��ج��ون  إدارة  إن  إل��ى  الف��ت��اً 
من  ال��ع��دي��د  س��ح��ب��ت  ح��ي��ث  ب���األس���رى،  للتنكيل  احل��ال��ة 
ما  السابقة،  اإلض��راب��ات  التي مت حتقيقها في  اإلجن��ازات 
لواقعها  األي��ام  هذه  األسيرة  احلركة  استدراك  في  ساهم 
اخلاوية  األمعاء  معركة  خلوض  باإلعداد  والبدء  األليم، 
إدارة  قبل  من  املتبعة  الوحشية  القمع  سياسة  ملواجهة 

السجون بحقهم.


