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في  5يونيو  ، ١9٦7اتصشل الرئيسس عبد الناصشر بالرئيسس هواري
بومدين هاتفيا قائ ““ : Óلم يب َ
ق عندي طائرة واحدة سشليمة ،
أارجوأان ُترسشل لي بعضس الطائرات ““
فأاجابه بومدين  ““ :ك ُ
ل ما تملكه الجزائر  ٤7طائرَة حربية ،
أارسشل طيارين مصشريين لسشتÓمها ألن الطيارين الجزائريين
ف ˘ي ب ˘داي ˘ة ت˘دري˘ب˘ات˘ه˘م ““ و ف˘ي ال˘غ˘د ط˘لب السش˘ف˘ي˘ر األم˘ري˘ك˘ي
بالجزائر ُمقابلة الرئيسس بومدين لتبليغه رسشالة من الرئيسس
األم˘ري˘ك˘ي  ،،ف˘اسش˘ت˘ق˘ب˘ل˘ه ب˘وم˘دي˘ن  ،ف˘ق˘ال السش˘ف˘ي˘ر األم˘ري˘كي ““ :
كلّفني الرئيسس األمريكي أان أانقل إاليكم بأان حكومته ل تنُظر
بعين الرتياحإالىإارسشال الجزائر لطائرات حربية لعبد الناصشر ““
فأاجابه بومدين ““ :أاsو َ
ل انتهى ذاك الزمن الذي كانت فيهأامريكا
تأامر و البلدان الصشغيرة ُتطيع  ،ثانيا انتهى وق ُ
ت المقابلة““

حزيرانُ أاأاسسيراً

علي ششكششك

ربما كان الثابت الكامل في المرحلة التي تمتد من حوالي قرن
ح˘ ˘ت˘ ˘ى اآلن ه˘ ˘و األه˘ ˘داف وال˘ ˘وسش˘ ˘ائ˘ ˘ل وال˘ ˘رؤوي˘ ˘ة الصش˘ ˘ه˘ ˘ي˘ ˘ون ˘ي ˘ة
لمششروعها ،وبما أان تلك الفكرة تقوم في جوهرها على حسشابنا،
ب˘م˘اأان˘ه ي˘ط˘م˘ح م˘ن˘ذ ج˘ن˘ي˘ن˘ي˘ت˘هإال˘ىإاق˘ام˘ة وط˘ن ق˘ومي لليهود في
ف˘لسش˘ط˘ي˘ن ،ف˘ق˘د ك˘ان ب˘دي˘ه˘ي˘ًاأان ت˘رت˘ب˘ط ف˘ك˘رته عنه بفكرٍة عنا،
األمر الذي يجعلنا نسشتنتج أان المششروع الصشهيوني ليسس فقط
مششروعًا لمسشتقبل اليهود وششكل وجودهم ،بل هو في الصشميم
ع للوجود الفلسشطيني ،ششكل وجودهأاو وجوده من حيث
منه مششرو ٌ
قأاوسشع
المبدأا ،وبماأان فلسشطين والفلسشطيني امتداٌد ومكّو ٌ
ن لسشيا ٍ
ف˘ ˘إان ال˘ ˘مشش˘ ˘روع الصش˘ ˘ه˘ ˘ي˘ ˘ون˘ ˘ي ي˘ ˘نسش˘ ˘حب ع˘ ˘ل˘ ˘ى ت˘ ˘لك ال ˘م ˘ك ˘ون ˘ات
والمتدادات ويحمل بالقوة في جيناته تصشورًا لوجودها ششك ً
Ó
ومÓمح ومحددات ،في الخامسس من حزيران ل تنفتح الششهية
كثيرًا على مدحٍأاو هجاء ،كما ل تميل لششفاء غليلها بجلد الذات
ول إاضشافة بكائية إالى أادبيات النكوصس والتقصشير ،ول تميل إالى
ب ج˘اٍر م˘ع ال˘ت˘اري˘خ ،ولإارضش˘اء الضش˘م˘ي˘ر ب˘اج˘ت˘ه˘اٍد ف˘ي
ف ˘ت˘ح حسش˘ا ٍ
األسشباب والمسشببات ،ذلكأانأاجيا ً
ل ُولدت وعاششت مترعًة بطعم
ال ˘ن ˘ك ˘ب ˘ة ال˘ت˘ي ُت˘uوجت م˘رت˘ي˘ن ف˘ي ث˘م˘ان˘ي˘ة وأارب˘ع˘ي˘ن وف˘ي سش˘ب˘ع˘ة
وسشتين ،توجت بالصشوت المدوي وُكللت بششهداء وأاسشرى وزيادة
ف ˘ي مسش ˘اح ˘ة األرضس ال ˘م ˘غ ˘تصش ˘ب ˘ة ،ول ˘ك ˘نأايضش˘ًا ب˘م˘زي˘د م˘ن ن˘هب
المنطقة ودفعها للحضشن الحاضشن للمششروع الصشهيوني واسشتنزاف
م
مقدراتها وإافقادها التوازن وجاّدة الطريق وحرف البوصشلة ،ت ّ
ذلك بدوافع مختلفة وآاليات مركبة ،فقد كان أاحد أاهم أاهداف
ال ˘مشش ˘روع الصش ˘ه ˘ي ˘ون ˘ي ه ˘و ت ˘ي ˘ئ ˘يسس ال ˘ح ˘ال ˘ة ال ˘ع ˘رب ˘ي ˘ة ودف˘ع˘ه˘ا
ل ˘Óسش ˘ت˘رخ˘اء ال˘ن˘فسش˘ي ورك˘ون˘ه˘ا ل˘أÓم˘ر ال˘واق˘ع ،وإاذا ك˘ان اإلنسش˘ان
بجبلته ل يسشتطيع العيشس ب Óعدّو فليُخلق لنا أاعداء جدد من
جيراننا ومن بني جلدتنا ومنأاوهامنا ومنأانفسشنا ،لماذا ل؟ ،وقد
كان من الضشرائب الباهظة التي تكبدناها هي الضشرائب النفسشية
ال ˘ت ˘ي ج ˘ع ˘لت ال ˘ك ˘ث ˘ي ˘ري ˘ن ي ˘ك ˘م ˘ن˘ونأاو ي˘ن˘ط˘وونأاو ي˘غ˘رق˘ون ف˘ي

الÓمبالةأاو يسشقطون في العدو ،ويرفعون ششعاراته ،ويتمثلونه
وينّظرون للرؤوية الغربية ويميلونإالى التملصس من الهوية وجلد
الذات بأاثٍر رجعي ،تاريخًا وتراثًا ومسشتقب ً
 Óفي حركة انزياح
وانسشحاب كامل من الوجود لصشالح الذوبان في الغير والتماهي مع
ال˘ع˘دو ،وق˘د ن˘ت˘ج ج˘راء ذلك ظ˘واه˘ر ج˘دي˘دة يصش˘عب ت˘فسش˘ي˘رها،
ل ˘م ˘ث ˘ق ˘ف ˘ي ˘ن ي ˘ع ˘ادون ذات ˘ه ˘م وي˘ت˘ح˘ال˘ف˘ون م˘ع ال˘ن˘م˘وذج ال˘ن˘ق˘يضس
ويرفعون لواء التحرر ،ربما كان ذلك محاولة داخلية للهروب
إالى األمام ،محاولًة تحمي بها النفسس ذاتها من النهيار وتحاول
اسش˘ت˘رج˘اع اع˘ت˘ب˘اره˘ا ب˘ع˘دأان رأات˘ه ي˘ه˘ان ف˘ي ع˘ي˘ون ال˘عالم عندما
أاصش˘ب˘ح ن˘م˘ط ال˘ع˘رب˘يأام˘ث˘ول˘ًة ف˘ي السش˘ي˘ن˘م˘ا وال˘رأاي ال˘ع˘ام ،وبماأان
الرصشيد النفسشي هو العامل األهم في أاسشباب الرفعة والنهوضس،
فقد كان النتقاصس من هذا الرصشيد نزيفًا لم ُينَتَبه إاليه ربما
بالقدر الكافي ،وهو انتقاصٌس من الثقة يوّرث هروب اإلنسشان من
ل وتمظهرا ٍ
مÓمحه وتملصشه منها ويتخذ أاششكا ً
ت كثيرًة تترجم
ك ˘ل ˘ه ˘ا النسش ˘ح ˘اق ال ˘ن ˘فسش ˘ي وم˘ا ُي˘ع˘sب˘ُر ع˘ن˘ه ب˘السش˘ت˘Óب ال˘ث˘ق˘اف˘ّي
الروحي ،ليصشبح ل ُيرى في الذات غيُر السشالب ول في اآلخر
غير الموجب ،وهي أابعد نوعيًا بكثير وأاعمق من المقصشود في
البيت الششهير ““وعين الرضشا عن ك u
ب كليلٌة  ..ولك s
ن
ن عي َ
ل عي ٍ
السش ˘خ ˘ط ت ˘ب ˘دي ال ˘مسش ˘اوي ˘ا““  ،صش˘ح˘ي˘حأان ال˘ي˘وم ه˘و ال˘خ˘امسس م˘ن
حزيران ولكن رائحة حزيران تزكم ذاكرتنا وتتكثف على بوابة
األفق والوقت ك s
ل حين ،وصشحيح أان نكسشته هي النكبة الثانية
في عرف المهتمين ولكن األصشح على ماأارىأانه سشبقتهما نكبات
ن يقع في
ولحقتهماأاخريات ،ولأاظنأا ّ
نأايًا منهاإال نتيجًة لعنوا ٍ
مقام السشبب لها جميعًا ،وهو فقداننا مÓمحنا وإاحداثياتنا ،هو
اسش˘ت˘Óب˘ن˘ا وت˘م˘اه˘ي˘ن˘ا ف˘ي غ˘ي˘رن˘ا ،ف˘ق˘دان ب˘وصش˘ل˘ت˘ن˘ا ،ه˘و ه˘Óميتنا
ب˘م˘ع˘ن˘ى غ˘ي˘اب ال˘ت˘م˘اسشك ال˘ذات˘ي ،وم˘ا الن˘ت˘ك˘اسشات العسشكريةإال
ن˘ ˘ت˘ ˘ائ˘ ˘ج ث ˘ان ˘وي ˘ة ل ˘ذلك األول ،رغ ˘مأان ˘ه ˘ا ت ˘ك ˘رسش ˘ه ل ˘دى ال ˘ذات
ال ˘مسش ˘ت ˘ل ˘ب ˘ة ب ˘ي ˘ن ˘م ˘ا ي˘ح˘ف˘زه ل˘دى ال˘م˘ت˘م˘اسش˘ك˘ة ،وه˘ذا ه˘و ال˘ف˘رق
ال˘ج˘وه˘ري ب˘ي˘ن ال˘ق˘اب˘ل˘ي˘ة ل˘ل˘ه˘زي˘م˘ة وب˘ي˘ن الشش˘خصش˘ي˘ة ال˘م˘نتصشرة
المبادرة المؤومنة بذاتها ب Óحدود ،الششعوب في عميقها تختزن

هذا اإليمان وتعرف بحسشها مآالت األمور ،هناك محاولت جاّدة
كثيرة للتماسشك ولكنها ل ترقىإالى مسشتوى مششروعأامة جاّدة في
القيام ،وفي تأاّمل ششروط النهضشة األولية البسشيطة ،مششروعأامة
أاكبر من مركزي ،وأاكثر من ششعبي ،يفتح باب الجتهاد بمفهومه
الحضشاري ،والحوار بصشبغته المجتمعية الحضشاريةأايضشا وبمعناه
المتجاوز للنقاشس والصشدام إالى التفاعل والنسشجام ،كل مششروع
مقاومة بمعناها الششامل يندرج في باب محاولة التماسشك ،كل
تجاوز للذات والسشتÓب والهزيمة هو مششروع حضشاري ،ذلكأانها
م الروح ومكابدتها لتجاوز الحالة ،الحالة التي تقتات
تترجم ه s
م ˘ن ارت ˘خ˘اء ال˘ه˘ّم˘ةإال˘ى درج˘ة ان˘ت˘ظ˘ار ال˘ح˘ل˘ول ح˘ت˘ى ف˘ي ال˘دواء
والبحث العلمي من اآلخر ،الحالة التي تجعل مسشتقبلنا ووجودنا
مجرد بن ٍ
د في مششروع اآلخر،
ن ك˘ل م˘ح˘اول˘ة ع˘ل˘م˘ي˘ة ل˘ل˘ن˘هضش˘ة ه˘ي م˘ح˘اول˘ٌة
وب˘ه˘ذا ال˘م˘ف˘ه˘وم ف˘إا ّ
ف˘دائ˘ي˘ة ،وك˘ ّ
ل ع˘م˘ل˘ي˘ة م˘ق˘اوم˘ة ه˘ي ع˘م˘ل˘ي˘ة ن˘هضش˘ة ت˘رف˘د ال˘ث˘ق˘ة
وتماسشك الروح وتئد السشتÓب وترود النهضشة وتتجاوز التردد
وال˘ت˘ث˘اق˘ف˘ي˘ة ،وتضش˘عأاول˘ئك األسش˘رى ال˘م˘ك˘ب˘ل˘ي˘ن بأاصشفاد الحديد،
ال˘ذي˘ن م˘ازال˘وا ي˘رف˘دون ال˘وع˘ي وي˘ت˘ح˘ّدون ال˘ه˘Óمية والسشتÓب
والنسش˘ح˘اب م˘ن ال˘ت˘اري˘خ ،تضش˘ع˘ه˘م ع˘ن˘اوي˘ن ن˘هضشة ومÓمح حلم،
ذلكأان ال ˘ذي ˘ن ق ˘ادواأام ˘م˘ًاآلف˘اق ال˘ت˘ح˘رر ب˘م˘ع˘ان˘ي˘ه ال˘ك˘ّل˘ي˘ة ك˘ان
شش ˘رط ˘ه ˘م دوم ˘ًاأان ˘ه ˘م م ˘ؤوم ˘ن ˘ون وم ˘ت˘ج˘اوزون ل˘ق˘ت˘ام˘ة النسش˘ح˘اق
ال˘روح˘ي ،ال˘ذي˘ن ي˘خ˘ت˘زن˘ون ط˘اق˘ة ضش˘وء تضش˘يء لشش˘عوبها وطاقة
ح ˘ل ˘م ت˘ت˘ج˘اوز ال˘ك˘اب˘وسس ،ي˘ك˘ف˘يأان ي˘ك˘ون˘وا ل˘ي˘ك˘ون اآلت˘ي ب˘ح˘ج˘م
ح ˘ل ˘م ˘ه ˘م ،ول ي ˘ك˘ون ال˘ن˘ف˘اذ م˘ن ح˘الإال˘ى ح˘الإال ب˘ت˘لك ال˘ط˘اق˘ة
السش˘تشش˘راف˘ي˘ة ال˘ك˘ام˘ن˘ة ف˘ي وج˘دانأام˘ث˘ال ه˘ؤولء ،صش˘ح˘ي˘حأان˘هم
م ˘ج˘ردأاف˘راد ول˘ك˘ن˘ه˘م ي˘أاسش˘رون ح˘زي˘ران وي˘راه˘ن˘ون ع˘ل˘ى رصش˘ي˘د
ال ˘ح ˘ل ˘م وال˘ك˘رام˘ة ف˘ي وج˘دان شش˘ع˘وب˘ه˘م ،ه˘ك˘ذا راه˘ن ك˘ t
ل ال˘ق˘ادة
ال˘ت˘اري˘خ˘ي˘ي˘ن ال˘ذي˘ن ح˘ّولوا مسشارات حزيرانية تاريخية مششابهة
ق˘ات˘م˘ة ،وه˘ذه ه˘ي ال˘ل˘غ˘ة السش˘ري˘ة ب˘ي˘ن˘ه˘م˘ا ،وال˘ت˘ي ل ي˘جيدهاإال
هؤولء ،وهؤولء األسشرى الفدائيون هم الذين انتششلوا روح األمة
كلها في حزيران سشبعة وسشتين ،ومازالوإاياها ينتششلون،

مع فلسشطين ظالمةأاو مظلومة
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في عتمة اأ’سسر
(مذكرات اأ’سسير سسامي عريدي)

في يوم مولد األسشير
صشالح دار موسشى ..

وردة ““بيسسان““ لم تصسله
أارادت بيسسان… ابنة األعوام العشسرة ،أان تؤونسس والدها األسسير في يوم
ميÓده ال  ،٤9عندما أاصسرت في يوم الزيارة على أاخذ وردة تهديها
لوالدها ،إال أان والدتها منعتها وقالت لها أان الجنود سسيحرموها
من الزيارة إان فعلت ذلك… حزنت عندها بيسسان على تلك
الزهرة التي لم تسستطع أان تهديها لوالدها ،لكنها ذهبت إالى
الزيارة مبتهجة ألنها هي من سسيهنئه بميÓده من العائلة عن
قرب.
هذه الطفلة… هي ابنة األسسير صسالح صسبحي دار موسسى ،من
بيت لقيا قضساء مدينة رام الله ،والذي يقضسي حكمًا
بالسسجن  ١7مؤوبدا ً ،ويقبع في سسجن هيداريم.
األسسير صسالح دار موسسى ،والذي قالت زوجته أانه لم
يجلسس ولم يعشس مع عائلته المكونة من أاربعة بنات
وولدين بالقدر الذي عاشسه داخل السسجن ،حيث قضسى
في سسجون الحتÓل التي بدأا تجوله فيها منذ بداية
التسسعينات ١7 ،ع˘ ˘ام ˘ًا ،ذاق ف ˘ي ˘ه ˘ا م ˘رار ال ˘ت ˘ع ˘ذيب
والتحقيق ،وحرم فيها من أابنائه والعيشس معهم.
أام إاسسÓم ،زوجة األسسير صسالح تعيشس وعائلتها ظروفًا
خانقة سسببها لهم الحتÓل السسرائيلي بفعل اعتقالته
المتكررة لزوجها (أابو إاسسÓم) ،والتي لم تزره منذ أاربعة
أاعوام ونصسف ،بسسبب الرفضس األمني ،الذي تمارسسه
سس ˘ل ˘ط ˘ات الح ˘ت ˘Óل السس˘رائ˘ي˘ل˘ي˘ة ضس˘د ع˘وائ˘ل وأاب˘ن˘اء
األسسرى الفلسسطينيين.
وت˘ ˘ق˘ ˘ول أام إاسس˘ ˘Óم «:اع˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘ال أاب˘ ˘و إاسس ˘Óم ،ب ˘ت ˘اري ˘خ:
 ٢003/9/٢7وال˘ذي ك˘ان ي˘ع˘م˘ل ق˘ب˘ل اع˘ت˘ق˘ال˘ه م˘درسسًا
للتربية اإلسسÓمية في بيت لقيا ،كان موعدا ً آاخر للعائلة
لتفترق من جديد ،وليكويها أالم البعد والفراق مرة أاخرى ،وفي اعتقال أابو
إاسسÓم األخير توفت والدته التي كانت تحلم بزيارته””.
أابو إاسسÓم الذي لمسسنا في حديث زوجته التي تفتقده كثيرا ً ،أانه كان أابًا
حانياً عطوفًا ،يسستغل أاوقات فراغه من لترفيههم والحديث معهم ،ومن
طرف حديث أابنائه معه في الزيارة ،أانهم كانوا يقولون له «:أانت لسست
شسديدا ً علينا كأامي”” ،فأابناؤوه وزوجته وطÓبه وجميع من عرفه كان يحبه
وكلهم حزينون على فراقه ،ويدعون له بالفرج القريب.
حكاية أابو إاسسÓم ومسسيرته في اعتقاله األخير كانت قاسسية ،حيث مكث
منذ بداية اعتقاله في التحقيق لمدة عام كامل ،ولم تزره عائلته إال بعد
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ثÓثة سسنوات من اعتقاله ،األمر الذي تواجه فيه عوائل األسسرى صسعوبات
كبيرة لÓطمئنان على أاسسيرهم ،لكن ورغم ذلك كله ،إال أان أابو إاسسÓم،
وكما وصسفه محبوه وأاهله ،كالعرين الصسامد في عرشسه ل يهزه من حاول
إاخماد صسوته.
من جهته قال فؤواد الخفشس مدير مركز أاحرار أان الشسيخ صسالح من
الشسخصسيات اإلعتبارية في فلسسطين وهو من قيادات الحركة األسسيرة
وقد عزل لمدة طويلة وتعاني أاسسرته من قلة التواصسل معه لوجوده في
عزل هداريم الجماعي .

كانت ِرسسالًة واضسحًة وجلsيًة تلك التي أايقظت
قلبي عبر قلبي ،عندما كاد أان يتوقف قلبي
ت ب ˘أاّن ق ˘ل ˘ب ˘ي ت˘وق˘ف ول˘م أاسس˘ت˘ط˘ع
 ....شس ˘ع ˘ر ُ
ال ˘ح ˘راك ،وت ˘ع ˘ّرَق جسس ˘دي ث ˘م خ ˘ف ˘ق ق ˘ل ˘ب˘ي
خ ˘ف˘ق˘ا ٍ
ت سس˘ري˘ع˘ًة ،ك˘ان ه˘ذا خ˘Óل دق˘ي˘ق˘ت˘ي˘ن
فقط.
في تلك اللحظات لم ُأافuكْر إال بالقبر وبما بعد
القبر ،ومن الجميل جدا ً أان يكونَ اإلنسسانُ
ق ˘ري ˘ر ال ˘ع ˘ي˘ن م˘ط˘م˘ئ˘ن ال˘ق˘لب ف˘ي م˘ث˘ل ه˘ذه
اللحظات ،غير أاsن القلب اختلسس قلي ً
 Óمن
الخوف وربما كان ذلك طبيعيا إالى حٍد ما ...
ت ن˘فسس˘ي ،ف˘ق˘لت ب˘ل˘غ˘ت˘ي
وسس ˘رع ˘ان م˘ا خ˘اط˘ب ُ
العامية:
األسشير سشامي عريدي
(( َوْل مالك يا أابو بÓل خايفَ ،عـشِسـّنـ ْ
ك
شسعَ َ ِرت بالموت ،وإاذا كِـsنـ ْ
ت حالك الو
ك َهـاْلـَقـدة خـايف من القبر لِـيـشْس ما جَsهـِز ْ
)))..
ت أاتذكُر ذنوبي وكأانها اصسطفت أامامي _ يا لفداحة الموقف_ حتى
ومن ُثـsم بدأا ُ
ت جليا وكأانه كتابي ُفـتِـَح لي.
ما كنت تناسسيته با َ
وما أان عاد قلبي إالى حالته شسبه الطبيعية حتى شسعرتُ بأانني بحاجةٍ إالى النوم ،
ت ،لكن شسعوري ما زال يتخالج في بعضس أاسسئلة عميقة :
نمت قلي Óثم صسحو ُ
ت لربك يا عبد الله ؟؟؟  ...وهل أانت جاهز حقا للسسؤوال ؟؟؟...
ماذا أاعدد َ
وهل أانت مسستعد لتلك الحفرة الظلماء ؟؟.
ت على آامالك وأامنياتك بأان تكون من أاصسحاب
وماذا عسساك فاعل ؟؟ هل اعتمد َ
القلوب السسليمة ؟؟؟ أام أاsن ذلك القلب َغـsرك؟
كثيرٌة هي األسسئلة وما أاشسـ َsق األجوبة عليها  ،حيث أاsن األجوبة تتطلب منا أان نخلع
الدنيا عن أاكتافنا  ..وندوسس على شسهواتنا  ..ونجرد قلوبنا إال من محبة الله عز
وجل والعمل الصسالح  ...ومن ثم ل يبقى في قلوبنا ِغـل wللذين آامنوا ..
ل يكفي أان تذرف دمعة ثم ل يكون لك من العمل الصسالح نصسيب ...
ل يكفي أان تذرف دمعة ثم تحمل بين طياتك حقدا أاسسودا أاو ضسغينة عفنة ...
ل يكفي أان تذرف دمعة ثم ل تطرح عن قلبك هواه ...
أارجو من ِ
ك يا نفسسي أان تكوني قد فهم ِ
ت الدرسس والرسسالة جيدا ً ثم تترجميها عمÓ
واقعا ...ما أاجملها تلك اللطمة … الهدية المباركة … حين تكون تحذيرا مما هو
عظيم كأاهوال يوم القيامة  ..وكنومي في حفرة مظلمة ل أاسستطيع بها جلوسسا  ،ثم
ت وحيدا وحيدا وحيدا .
ينهال التراب  ،ليبقى مصسيري بما قدم ُ
يا عيناي الجميلتان سسوف لن ترحمك الديدان من قضسم ٍ ومن أاكل.. ٍ.
يا أاحشسائي المنتفخة  ...لسسوف تكونين في يوم ما طعاما لغيرك ف Óتكبري أاكثر
..يا قلبي المنتشسي حقدا وشسماتة  ..رويدك  ...رويدك  ...رويدك

شسهادات مؤولمة ’عتداءات ا’حتÓل على بلدة كفر الديك ...معاناة شسعب اراد الحرية

ل ˘ق ˘د ارت ˘أاي ˘ن ˘ا ع ˘رضس م ˘ج ˘م ˘وع ˘ة م ˘ن الشش˘ه˘ادات
المختلفة تبين أان النتهاكات الجسشيمة لحقوق
اإلنسشان ل زالت مسشتمرة في وقت تنادي قوى
عالمية لفرضس الحرية من خÓلإانششاء منظمات
وم˘ل˘ت˘ق˘ي˘ات ون˘دوات ت˘دع˘و ل˘ل˘تسش˘لح لحماية حق
الشش ˘ع ˘وب ال˘مسش˘تضش˘ع˘ف˘ة  ،شش˘ه˘ادات ح˘ي˘ة ت˘وضش˘ح
مأاسشاة ششعب أاراد أان يحيا في وطنه ويكتب اسشم
ف ˘لسش ˘ط˘ي˘ن ل˘يسس ع˘ل˘ى ج˘ب˘ي˘ن˘ه ف˘ق˘ط وإان˘م˘اأارضش˘ا
وشش ˘ع˘ب˘ا  ،شش˘ه˘ادات ك˘انت م˘نأاه˘ال˘ي ال˘م˘ع˘ت˘ق˘ل˘ي˘ن
وأاسش˘ ˘رى م˘ ˘ح˘ ˘رري˘ ˘ن ت ˘ح ˘دث ˘وا ع ˘ن ال ˘ك ˘ث ˘ي ˘ر م ˘ن
ال˘م˘ع˘ت˘ق˘ل˘ي˘ن ال˘ف˘لسشطينيين الذين يقبعون داخل
سشجون الحتÓل  ،متعرضشين بذلك لششتى أانواع
ال ˘ظ ˘ل ˘م م˘ن ج˘رائ˘م وان˘ت˘ه˘اك˘ات ع˘ل˘ى ي˘د شش˘رسش˘ة
ومغتصشبة الحقوق  ،ششهادات حية نسشجلها عن
ح˘ق˘ي˘ق˘ة ال˘م˘ع˘ان˘اة ال˘تي يعيششها األسشرى وذويهم
في فلسشطين  ،هاته المرة من قرية كفر الديك
أاي ˘ن اسش˘ت˘م˘ع˘ن˘اإال˘ى شش˘ه˘ادات ع˘ائ˘ل˘ة ال˘ديك ال˘ت˘ي
عانأافرادها الويل داخل السشجون باإلضشافةإالى
حرمان ذويهم منهم لسشنوات .
وسسام شساب فلسسطيني من قرية كفر الديك أاكد لنا
بشساعة الممارسسات اإلجرامية التي يسستعملها المحتل
بحق الشسعب الفلسسطيني بدء من اقتحام المنازل بعد
منتصسف الليل والتحقيق معهم  ،لينتهي بهم المطاف
إال ˘ى م ˘راك ˘ز ال ˘ت ˘ح˘ق˘ي˘ق أاي˘ن ي˘ت˘م ال˘ت˘نك˘ي˘ل ب˘ال˘م˘ع˘ت˘ق˘ل˘ي˘ن
باسستعمال شستى وسسائل التعذيب التي تخالف القانون
الدولي اإلنسساني
حدثنا وسسام الديك عن بعضس الشسباب الذين تم اعتقالهم
من عائلة الديك و الذين عانوا من ويÓت السسجن وعلى
سسبيل الذكر منهم جمال محمد الديك مواليد  ، ١990تم
اعتقاله في ٦ديسسمبر  ، ٢0١٢وقد مكث في التحقيق
حوالي  ٤0يوما  ،وهو حاليا في سسجن مجدو قسسم ، ١
ووالده محمد نايف الديك أاسسير من سسنة  ، ١975أايضسا
ل ˘ه أاخ أاسس ˘ي˘ر وم˘حك˘وم ع˘ل˘ي˘ه  ١٢ع ˘ام م ˘ن سس ˘ن˘ة ٢00٤
.باإلضسافة لأÓسسير المحرر فرسسان محمد الديك كان
م˘حك˘وم عليه  ٦سس ˘ن ˘وات ول˘ه أاخ أاسس˘ي˘ر م˘ح˘رر مشس˘ه˘ور
محمد الديك الذي حكم عليه  ٤شسهور  ،لم يسسلم أاحد
من بطشس المحتل  .تعرضسوا لشستى أانواع اإلهانات
والنتهاكات بالسسجون ،وحسسب ما ورد عن لسسان وسسام
فأاعمامه وأاخوه الكبير اعتقل كذلك  ،باإلضسافة إالى
أاولد خاله  ،أايضسا تحدث عن مصسلح يوسسف مصسلح
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تم اعتقاله هو األخر
م ˘ن م ˘ن ˘زل ˘ه ب ˘ت ˘اري˘خ
٦ديسس ˘م ˘ب ˘ر ، ٢0١٢
السس ˘ ˘اع ˘ ˘ة ال ˘ ˘ث˘ ˘ال˘ ˘ث˘ ˘ة
صسباحا ،ما أادى إالى
مك˘ ˘ ˘وث˘ ˘ ˘ه ب˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘رك ˘ ˘ز
التحقيق حوالي ٤0
ي˘ ˘وم  ،و ه˘ ˘و ح˘ ˘ال˘ ˘ي ˘ا
م˘ ˘وج ˘ود ف ˘ي سس ˘ج ˘ن
مجدو قسسم  ، ١تم
ت˘ ˘أاج˘ ˘ي˘ ˘ل م ˘حك ˘م ˘ت ˘ه
امال مرابطي
خ˘ ˘ ˘ ˘مسس ˘ ˘ ˘ة م ˘ ˘ ˘رات ،
وي ˘ ˘ذك ˘ ˘ر وسس˘ ˘ام ب˘ ˘أان
األسس ˘ي ˘ر ي ˘وسس ˘ف مصس ˘ل ˘ح ال˘ديك ل˘ه أاخ شس˘ه˘ي˘د واخ˘وي˘ن
أاسسيرين محررين.
كما حدثنا وسسام الديك عن أاخيه البالغ من العمر ١8
سسنة الذي يقبع خلف جدران سسجون الحتÓل قائ” : Ó
أاخي تم اعتقاله بتاريخ  ٢5ديسسمبر  ٢0١٢على السساعة
ال ˘واح ˘دة وال ˘نصس ˘ف ل˘ي˘ ، Óب˘ع˘د اق˘ت˘ح˘ام ق˘وات خ˘اصس˘ة
صس˘ه˘ي˘ون˘ي˘ة م˘ن˘زل˘ن˘ا ،ت˘م أاخ˘ذ ومصس˘ادرة ج˘م˘ي˘ع ه˘وات˘ف˘ن˘ا
ال˘ن˘ق˘ال˘ة  ،ك˘م˘ا ق˘امت ق˘وات ال˘ج˘يشس ب˘ح˘ج˘زن˘ا وضس˘رب˘وا
والدي آانذاك أاين أاصسيب بثقب بأاذنه اليسسرى ورضسوضس
بالصسدر  ،بعدها تم نقل مجاهد على مركز التحقيق
بالجلمة  ،ظل فيها  35يوم ليحول إالى سسجن مجدو .
و أاقر الشساب وسسام الديك أان والدته قامت بزيارة أاخوه
الصسغير مجاهد عبد الحكيم الديك  ،ابلغها وقتها أانه
كان بالمسستشسفى لمدة  3أايام بسسبب تعرضسه لحسساسسية
حادة في الجلد والدم  ،ولهذه اللحظة لم يتم محاكمته
 ،ففي كل مرة تؤوجل المحكمة الصسهييوينة الجلسسة ،.
كما اطلعنا وسسام على رسسالة كانت موجهة من السسجون
كتبها مجاهد إالى والدته بعيد األم تقول الرسسالة:
« وقل ربي ارحمهما كما ربياني صسغيرا
إالى تعبت وتحملت األعباء ومشساق الحياة ألجلي وبسسببي
اكتب إالى من أاعادت البسسمة واألمل لقلبي وقالت لي
بأاعلى صسوت ...و صسرخت في وجه القهر وقالت أانت من
صسرخت في وجه الظÓم قالت أانت مني ...إاليك اكتب
اصسرخ وأاقول أامي من قلب ذرف الدموع من قلب سسكنه
الحزن.....أايتها األم بأاعلى صسوت أام Óلك ....حنان
الكي...يا من زرعت في القلب اكتب اآلم...إاليك أامي
””.............
ويضس˘ ˘ي˘ ˘ف وسس˘ ˘ام م ˘ت ˘ح ˘دث ˘ا ع ˘ن ال ˘مسس ˘اسس ب ˘ح ˘ق ˘وق

الفلسسطينيين من سسلب األراضسي وسسياسسة السستيطان
اإلسسرائيلي واسستغÓل وجود هذه المسستوطنات إلعطاء
الشس˘رع˘ي˘ة لسس˘لسس˘ل˘ة الن˘ت˘ه˘اك˘ات ال˘ت˘ي ي˘ق˘وم ب˘ها المحتل
قائ Óمسساحة بلدنا كفر الديك التي تقع غرب مدينة
نابلسس حوالي  ١7أالف دونم  ،تقريبا  %70من أاراضسيها
مصسادره يحيطها  ٤مسستوطنات ” بروخين  ،علي زهاف
 ،بدؤويل ،ليشسم  ،يوجد منطقة أاثرية بيزنطيه عمرها
أاكثر من  ١500عام  ،أاصسبحت هذه المنطقة مصسادره من
الحتÓل  ،حيث التجريف يبعد عنها حوالي  ١0متر ول
يزال التجريف مسستمر حتى هذه اللحظة  ،وحاليا تم
بناء  ٢00وحدة سسكنية في مسستوطنة ليشسم.
و من جهة أاخرى حدثنا األسسير السسابق أايمن الديك عن
ت˘ج˘رب˘ت˘ه و ح˘ج˘م ال˘م˘ع˘ان˘اة بسس˘ج˘ون ال˘محتل الصسهيونية
حيث صسرح لنا بأانه فترات اعتقاله كانت قاسسية ،يقول
” باألول كانت فترة مرعبة ومخيفه عندما حاصسرت
قوة كبيرة من الجيشس اإلسسرائيلي المكان الذي كنت
بداخله علما بان قوات الحتÓل كانت مدججة بسسÓح
و كانت بمدعمة بالكÓب الوحشسية المدربة التي ل تميز
 ،حينها كنت بداخل بيت ملئ باألطفال الصسغار ،.أاين
ق˘ام˘وا ب˘م˘ح˘اصس˘رة ال˘ب˘يت م˘ن ج˘م˘ي˘ع الت˘ج˘اه˘ات ب˘دون
رحمة وضسرب بالقنابل الصسوتية من نوافذ المنزل مع
إاطÓق نار كثيف في الهواء وأامروا من خÓل مكبرات
الصسوت الخروج من المنزل في بضسع دقائق  ،وبعد
مداهمة البيت قاموا بتكسسير كل محتويات المنزل
وخلط كل ما بداخله  ،كما قاموا بالتفتيشس العاري
المذل لكل من في المنزل وحاولوا نزع المنديل عن
رأاسس صساحبة البيت ،كما أامروني حينها بنزع مÓبسسي
بقوة السسÓح و الكÓب المدربة التي كانت برفقتهم ،
بعدها تم أاخذي إالى جهة مجهولة بعد تحطيم البيت
بالكامل .
ومن جهة أاخرى صسرح قائ ” Óالمرحلة الثانية كانت
متعبه جدا  ،عند اخذي من البيت وضسعوني في الجب
لمدة  ١0سس ˘اع ˘ات م ˘ع ت ˘عصس ˘يب ع ˘ي ˘ون ˘ي وت ˘ق˘ي˘ي˘دي
بالكلبشسات  ،خÓل اعتقالي قاموا بضسربي وشستمي
وإاه ˘ان ˘ت ˘ي ل ˘ح ˘ي ˘ن وصس ˘ول ˘ي إال ˘ى م˘عسسك˘ر ال˘ج˘يشس  ،أاي˘ن
وضسعوني في غرفه بدون أاضساءه لمدة يوم ونصسف  ،علما
بأانه الغرفة التي مكثت فيها ل يوجد فيها مكان للتبول
 ،بعدها ادخلوا علي زجاجه من نوع بÓسستك للتبول فيها
وبعد مكوثي يوم ونصسف في هذه الغرفة  ،جاءوا باليوم
الثاني أاين تم اقتحام المكان بوحشسيه في منتصسف الليل
واقتادوني إالى مركز تحقيق يدعى الجلمه ووضسعوني

في زنازين ل يعلمها ول يعلم ظلمة هذه الزنازين إال
الله عز وجل وبدء العذاب النفسسي والجسسدي من قبل
المحققين  ،عشست ظروف قاسسيه للغاية حيث مكثت في
هذه الزنازين  95يوم لم اعرف خÓلها الليل من النهار
ول يرى سسوى ضسوء اصسفر خفيف  ،وعند الخروج إالى
غرفه التحقيق قاموا بوضسع اجنازير الحديدية في
األيادي وفي األرجل علما بأانه غرفه التحقيق عبارة عن
مكان صسغير بمعنى مكان للتعذيب ويوجد بداخل الغرفة
كراسسي صسغيرة جدا ليضسعوا األسسير عليها و يداه للوراء
مربوطة ويوضسع قطعه من القماشس على العين لفترة
طويلة  ،كما حاولوا انتزاع العتراف مني ولكن كنت
أاقوى من هذا التعذيب بإارادة الله عز وجل ...انتقلت
بعد  95يوم إالى سسجن مجدو .
ك˘م˘ا واصس˘ل ح˘دي˘ث˘ه م˘ت˘ح˘دث˘ا ع˘ن ال˘ف˘ت˘رة ال˘ت˘ي أامضساها
بسسجون المحتل التي دامت لمدة  5سسنوات ،قائ ”” :Óتم
إاخراجي من زنازين مركز التحقيق الجلمه إالى سسجن
م ˘ج ˘دو وب ˘ع ˘د م ˘ا دخ˘لت ال˘قسس˘م ف˘وج˘ئت ب˘الك˘ث˘ي˘ر م˘ن
األسسرى بداخله حيث قاموا بالترحيب بي واسسقوني
كوب من العصسير لسسوء وضسعي الصسحي  ،بعدها قاموا
اإلخوة في داخل القسسم بحلق راسسي و أاعطوني نوع من
المقومات الحياتيه  ،يوما بعد يوم داخل السسجون بدأات
حياتي تتغير ووضسعي الصسحي يتحسسن .فالعÓقة بين
األسسرى عÓقة قويه جدا وأاكثر من اإلخوة  ،كنا نتقاسسم
لقمه العيشس ،نأاكل ونشسرب من وعاء واحد..ومن هنا
بدأات الحياة داخل السسجن مع السسياسسة القذرة التي
تتخذها إادارة السسجون بنقل األسسرى من قسسم لقسسم
لك ˘ي يضس ˘ل األسس ˘ي ˘ر ف ˘ي دوام ˘ه م ˘ع ن ˘فسس ˘ه ب ˘ع˘ي˘دا ع˘ن
السستقرار وارتياحه  ،وهذه من ضسمن سسياسسة السسجان
المتعبة للتنكيل باألسسرى ،حقا أايام كانت شساقة ومتعبة
مررنا بها داخل األسسر  ،زيارات األهل زيارات األهل
تكون كل شسهر مرة لمدة  ٤5دقيقه فقط من وراء
حاجب من نوع زجاج مقوى بين األسسير وأاهله و هي
معاناة بأاكملها عندما ل يسستطيع األسسير لمسس يد أامه
أاو زوجته أاو أاي أاحد من أاقاربه واألسسير في شسعور دائم
ورغبة أان يلمسس و يحضسن من يحب ومن حرم منهم
لفترة طويلة....
يجدر اإلشسارة  ،إالى أان األسسير أايمن الديك أاخبرنا بأانه
الزنزانة التي أاطلق عليها اسسم مقبرة األحياء ل تتراوح
ط˘ول˘ه˘ا و ع˘رضس˘ها٢/٢م وي ˘وج ˘د ب˘داخ˘ل ه˘ذه ال˘زن˘زان˘ة
مكتن للتبول والنوم واألكل في داخل هذا المكان المهين
والمذل..

الخميسس  0٦جوان  ٢0١3م
الموافق لـ  ٢7رجب  ١٤3٤هـ

مع فلسشطين ظالمة أاو مظلومة

العدد
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حكاية اأ’سسـرى منذ ““ الهزيمة ““!!..

ويسستمر المسسلسسـل الدمـوي

الخامسس من حزيران عام أالف وتسشعمائة وسشبعة وسشتين يوم أاسشود في تاريخ األمة العربية  ،يوم أان بدأات فيه ““ اسشرائيل ““ بششن
هجومها العسشكري ضشد الجيوشس العربية وخاصشة مصشر واألردن وسشوريا  ،وبعد سشتة أايام فقط انتهت الحرب بانتصشار إاسشرائيل ،
وهزيمة مذلة للجيوشس العربية وصشفت بالنكسشة  ،ونتج عن ذلك احتÓلها للضشفة الغربية وقطاع غزة والقدسس الششرقية وبذلك
أاحكمت سشيطرتها وأاكملت احتÓلها لفلسشطين التاريخية ومقدسشاتها  ،باإلضشافة إلحتÓلها لششبه جزيرة سشيناء المصشرية وهضشبة
الجولن السشورية .

ف˘ ˘ي ال˘ ˘ذك˘ ˘رى السس˘ ˘ادسس˘ ˘ة واألرب˘ ˘ع ˘ي ˘ن
لح˘ت˘Óل م˘ا ت˘ب˘ق˘ى م˘ن ف˘لسس˘ط˘ي˘ن عام
 ١9٦7يسس˘ت˘م˘ر الح˘ت˘Óل السس˘رائ˘ي˘لي
لأÓراضسي الفلسسطينية  ،ويسستمر تعنت
حك˘ ˘وم˘ ˘ة الح˘ ˘ت ˘Óل ورئ ˘يسس وزرائ ˘ه ˘ا
ب˘ن˘ي˘ام˘ي˘ن ن˘ي˘ت˘ن˘ي˘اه˘و ب˘رغ˘بته المندفعة
ل ˘ل˘ق˘ت˘ل وسس˘فك ال˘دم˘اء وات˘ج˘اه˘ه ن˘ح˘و
ال ˘ت˘ط˘رف وال˘ي˘م˘ي˘ن اإلسس˘رائ˘ي˘ل˘ي ي˘ع˘زز
خطورة بالغة تجاه المسستقبل ويدفع
ب˘ال˘م˘ن˘ط˘ق˘ة إال˘ى ال˘دم˘ار الشسامل ويعيد
احتÓل األراضسي الفلسسطينية معتقدا ً
ب˘ذلك أان˘ه ي˘رغ˘م الشس˘عب ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي
سشري القدوة
ع ˘ل ˘ى ال ˘ق ˘ب ˘ول ب ˘الشس˘روط واإلم˘Óءات
اإلسس˘رائ˘ي˘ل˘ي˘ة ال˘ت˘ي ل ت˘ل˘ب˘ي ط˘م˘وح˘ات
الشسعب الفلسسطيني والحد األدنى من
برنامج الكفاح الوطني ..
إان اسستمرار حكومة نيتنياهو بهذا المخطط ومواصسلة القتل والمطاردة
للفلسسطينيين ومÓحقتهم يعني أان حكومة نيتنياهو هي حكومة إارهابية
تمارسس اإلرهاب المنظم بحق شسعب أاعزل ل يمتلك أادنى مقومات التوازن
العسسكري أاو التكنولوجي في حرب غير متكافئة أاصس ً
 Óمعلنة من الطرف
اإلسسرائيلي على الشسعب الفلسسطيني وأان اسستمرار حكومة الحتÓل بتنفيذ
مخطط الحرب على الشسعب الفلسسطيني يدفع بالمنطقة إالى الدمار الحتمي
ويعيق فرصس التقدم باتجاه خلق جبهة سسÓم فلسسطينية قوية ومتينة وحفظ
األمن والهدوء بالمنطقة ول يعزز أادنى شسروط التفاوضس.
إان المرحلة التي نعيشسها تتطلب تعزيز الجبهة الفلسسطينية والعمل على وحدة
الصسف الوطني واإلسسÓمي الفلسسطيني ورصس الصسفوف لمواجهة الحتÓل
والدمار ألن نيتنياهو مسستمر في ارتكاب المجازر ولن يتوقف من الزحف
باتجاه تدمير البنية األسساسسية للشسعب الفلسسطيني فهو ل يريد لهذا الشسعب
أان يعيشس بأامن واسستقرار ول يريد دولة فلسسطينية وأان شسعارات نيتنياهو هي
شس˘ع˘ارات دم˘وي˘ة ت˘دع˘و إال˘ى ق˘ت˘ل ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ي˘ن وت˘دم˘ي˘ر أاي أاسس˘اسس ل˘لدولة
الفلسسطينية واسستمرار حالة العنف واإلرهاب تعد اسستمرار لمخطط القتل
والتشسريد التي تلحق بالعائÓت الفلسسطينية .
إان لغة العربدة والقوة التي تسستخدمها حكومة الحتÓل لن تجلب للمنطقة
األمن والسستقرار وسستدفع بمزيد من أاعمال المقاومة وتكريسس نهج عدائي
بين الشسعبين الفلسسطيني واإلسسرائيلي ..
إان الح˘ت˘Óل اإلسس˘رائ˘ي˘ل˘ي ل˘أÓراضس˘ي ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة ه˘و األسس˘اسس ف˘ي ت˘فجير
الصسراع واسستمرار العدوان والحتÓل للمدن الفلسسطينية يدفع إالى مزيد من
الضسحايا بين الجانبين وهذا ما تتحمل نتائجه حكومة الحتÓل فهي التي
تعتدي وتحتل األراضسي الفلسسطيني  ..وهي التي ترتكب المجازر الدموية
القاتلة بحق الشسعب الفلسسطيني ويجب على الحتÓل أان يرحل عن األراضسي
الفلسسطينية لضسمان األمن والسسÓم والهدوء بالمنطقة لك Óالشسعبين ..
إان السسÓم الحقيقي هو سسÓم الشسجعان وأان لغة السسÓم هي منح الشسعب
الفلسسطيني حقه إلقامة دولته وتقرير مصسيره على أاراضسيه وضسمان حق عودة
الÓجئين بعيدا ً عن إارهاب حكومة الحتÓل الذي يقوده نيتنياهو بحق
الشسعب الفلسسطيني .
إان أاعمال القمع والقتل والتدمير التي يمارسسها الجيشس اإلسسرائيلي بالمناطق
الفلسسطينية هي أاعمال تعبر عن وحشسية الحتÓل وهمجية جيشسه وقد
رفضستها األمم المتحدة وعبرت المنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية
الدولية عن إادانتها لهذه الممارسسات ..
وبالرغم من اإلدانة الدولية والمطالبة األوروبية المتكررة بوقف العدوان
على الشسعب الفلسسطيني ووقف المجازر ودعوة الحكومة اإلسسرائيلية إالى
سسحب الجيشس اإلسسرائيلي من المدن والقرى والمخيمات المحتلة  ،إال أان
الحتÓل يسستمر في فرضس واقع احتÓلي جديد على األراضسي الفلسسطيني
ضسارباً بعرضس الحائط كل اتفاقيات السسÓم ..
يجب أان يتم التدخل الدولي لحماية الشسعب الفلسسطيني ول معنى لسستمرار
انفراد نيتنياهو وحكومته بأاعمال القتل سسوى النحياز والتواطؤو األمريكي
مع حكومة الحتÓل في تنفيذ أاوسسع مخطط لها لتصسفية الشسعب الفلسسطيني
وتركيعه وإاذلله ..
إان إارهاب حكومة الحتÓل يعد ارهابا دمويا واألكثر بشساعة وان العمل
اإلره˘اب˘ي ال˘ق˘م˘ع˘ي ي˘ه˘دف إال˘ى م˘زي˘د م˘ن أاع˘م˘ال ال˘ق˘م˘ع واإلب˘ادة ال˘وحشس˘ي˘ة
والتصسفية لهذا الشسعب المناضسل الذي يتطلع إالى العيشس بحرية واسستقÓل
وامن وسسÓم .
إان الحتÓل اإلسسرائيلي هو احتÓل قاتل وقمعي ول يمكن له أان نسستمر بهذا
النمط اإلرهابي ول يمكن أان يكون له ما يريد من اسستمرار حالة القمع
واإلرهاب والتنكيل وإاعادة احتÓل األراضسي الفلسسطينية وفرضس واقع قمعي
احتÓلي وهيمنة بهذا الشسكل ..
إان الحتÓل اإلسسرائيلي هو المحرضس األكبر  ،وهو الذي يمارسس القمع
وال˘ت˘نك˘ي˘ل واإلب˘ادة ب˘دم ب˘ارد وب˘ت˘خ˘ط˘ي˘ط اإلره˘اب˘ي األك˘ب˘ر ال˘ق˘ات˘ل ن˘يتنياهو
وحكومته ..
إان ممارسسات الحتÓل ووحشسيته لن ولم تنال من شسعبنا ول يمكن لها أان تنال
من إارادة هذا الشسعب الذي يسسجل كل يوم تاريخًا مشسرقًا لأÓمة العربية
واإلسسÓمية ويكسسر بصسموده حاجز الصسمت والتخاذل العربي ..
إان إارادة الشسعب الفلسسطيني وإارادة الشسهداء سستبقى عبر التاريخ  ..ذكرى
خالدة لن ولم تنسساها األجيال وسسيتذكرها هذا الشسعب طالما كانت مسسيرته
خالدة عبر التاريخ.
المجد كل المجد للشسهداء  ..البطولة والتضسحية والعظمة والكبرياء للشسعب
الفلسسطيني الذي يسستحق الحياة ويحق له أان يكون أاسسطورة خالدة عبر
التاريخ المعاصسر ،النصسر للشسعب الفلسسطيني ،والمجد لشسهدائه الذين يكتبون
تاريخ صسمود هذا الشسعب بإارادتهم القوية  ،فهم أاحياء بيننا  ،خالدون عبر
التاريخ .
أان الشسعب الفلسسطيني ماضس على درب التحرير وإانهاء السستيطان ودحر
الحتÓل وتحقيق اهداف شسعبنا في العودة وتقرير المصسير وإاقامة الدولة
الفلسسطينية المسستقلة بعاصسمتها القدسس الشسريف .

فيما ل تزال سسلطات الحتÓل تحتجز
في سسجونها ومعتقÓتها قرابة خمسسة
آالف أاسسير فلسسطيني بينهم (  ) 8١مضسى
على اعتقالهم أاكثر من عشسرين عاما .
كما ويوجد من بين األسسرى ( ) ٢٤٦
طف Óلم تتجاوز أاعمارهم الثامنة عشسر
و(  ) ١٦٢معتق Óإاداريا دون تهمة أاو
محاكمة  ،و (  ) ١٢نائبًا باإلضسافة إالى
وزيرين سسابقين.
ومنذ ”” الهزيمة ”” اسستشسهد داخل سسجون
الح˘ت˘Óل اإلسس˘رائ˘ي˘لي (  ) ٢0٤أاسس˘ي˘را ً
نتيجة اإلهمال الطبي والتعذيب والقتل
عبد الناصشر عوني فروانة
العمد بعد العتقال مباشسرة أاو اإلصسابة
بأاعيرة نارية وهم في السسجن.
هذا باإلضسافة لمئات من األسسرى اسستشسهدوا بعد تحررهم مباشسرة أاو بعد
فترة من الزمن متأاثرين بأامراضس ورثوها عن السسجون .
سستة وأاربعون عامًا مضست لم يطرأا خÓلها أاي تحسسن جوهري على طبيعة
السسجون وظروفها  ،أاو طبيعة معاملة السسجانين لأÓسسرى والمعتقلين وفق ما
تنصس عليه كافة المواثيق الدولية وخاصسة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصسة
بمعاملة األسسرى أاو تلك الخاصسة بمعاملة األشسخاصس المدنيين وقت الحرب .
بل وعلى العكسس كلما بني سسجن جديد تجده أاكثر قسسوة من سسابقيه  ،ومع
مرور السسنين تتصساعد الهجمة الشسرسسة ضسد األسسرى لتطال حياتهم الخاصسة
و تمسس بكرامة وشسرف األسسير وأاهله .
سستة وأاربعون عامًا مضست  ،والعتقالت ل تزال مسستمرة  ،والنتهاكات
متواصسلة والمعاناة تتفاقم واألرقام تتزايد  ،والقضسية تكبر وتتسسع  ،والتجارب
تتراكم وأاصسوات لخفقات قلوب أادماها الحرمان والقهر تتعالى.
سستة وأاربعون عامًا مضست تعمدت خÓلها ”” إاسسرائيل ”” بمعاقبة ذوي األسسرى و
الشسهداء  ،فاعتقلت أامهاتهم وزوجاتهم وهدمت بيوت عائÓتهم  ،وعاقبت
اإلنسسان بعد موته فاحتجزت ول تزال تحتجز المئات من جثامين الشسهداء في
”” م ˘ق ˘اب ˘ر األرق ˘ام ””  ،وح˘رمت ذوي˘ه˘م م˘ن إاك˘رام˘ه˘م ودف˘ن˘ه˘م وف˘ق˘ًا ل˘لشس˘ري˘ع˘ة

اأ’سسير موقدي...إاعدام بطيء
هناك صسور أاشسد معاناة وأالم لÓسسرى ،مثل السسرى الطفال ،و ١٤اسسيرة
فلسسطينية ،واسسرى ما قبل ””اوسسلو””؛ ال ان األشسد معاناة هو األسسير المشسلول
والمحكوم بمؤوبد منصسور موقدي من سسكان الزاوية غرب مدينة سسلفيت
صسورته تبكي الحجر واشسد القلوب قسساوة.
موقدي مصساب بشسلل نصسفي ومقعد على كرسسي ول يسستطيع البراز والتبول
إال من خÓل أاكياسس متدلية من البطن ،ول يوجد له سسوى معدة بÓسستيكية،
حيث يعدم ببطئ ،وكفنه البيضس ينتظره ،نتيجة الهمال الطبي المتعمد
الذي طال قبله السسير الشسهيد ميسسرة ابو حمدية ،ما لم يتم تدارك وضسعه
الصسحي الخطير.
أاصسيب األسسير موقدي عند اعتقاله في  ٢00٢…7…3بثÓث رصساصسات ويصساب
بشسلل نصسفي نتيجة إاصسابته بالرصساصس في العمود الفقري وفي بطنه وفعلت
الرصساصسات تهتكا في الجهاز الهضسمي كام. Ó
وشس˘ه˘دت ال˘ح˘ال˘ة الصس˘ح˘ي˘ة ل˘أÓسس˘ي˘ر م˘نصس˘ور م˘وق˘دة ( ٤١ع˘اًم˘ا) ،والمحكوم
بالمؤوبد تدهوًرا ملحوظا بحيث وصسلت مرحلة الخطر الشسديد قبل ايام،
حيث اصسيب بحالت تشسنج باليدين وحالة من الختناق تؤودي إالى فقدان
الوعي ،وتم نقله أاكثر من مرة إالى مسستشسفى خارجي بواسسطة سسيارة إاسسعاف
بعد تركيب جهاز األوكسسجين له ،ويتم إاعطاؤوه ابر حتى يعود إالى الوعي.
حالة موقدة ل توحي بالتحسسن نتيجة نوبات اإلغماء التي يتعرضس لها بمعدل
مرة واحدة كل أاسسبوعين ،وهذه النوبات تؤودي إالى فقدان الوعي لمدة ثÓث
سساعات ،وخÓل أاسسبوع أاعطي أاكثر من عشسرة ابر للسسيطرة على حالت
التشسنج وفقدان الوعي التي يتعرضس لها.
وفي احدى صسور معاناة موقدي نقل في احدى المرات إالى المسستشسفى
أاسساف هروفيه إلجراء صسورة مغناطيسسية ،وبعد أان أاعطي اإلبرة من أاجل
إادخاله إالى جهاز التصسوير سسأاله الطبيب عن أاوضساعه الصسحية  ،وعندما أابلغه
موقدة عن وجود رصساصسة الحوضس تم إالغاء التصسوير فورا ،وقد كاد يؤودي
ذلك إالى قتله لعدم إاطÓع األطباء على ملفه الطبي مسسبقا.
المفارقة في األمل الذي تارة هو أايضسا يصسحوا وتارة يخبوا بفعل الزمن
ال ˘ب ˘ط ˘يء وح ˘ق˘ائ˘ق ال˘واق˘ع ال˘رديء .ت˘دف˘ع اإلنسس˘ان إال˘ى ال˘ت˘وح˘د م˘ع ال˘ح˘زن
ومعاقره الهم والسستسسÓم للظلم والظÓم والقهر ،وهو ما يحصسل مع السسير
موقده الذي يموت ببطئ ويعدم ببطئ ما لم يتم النتصسار والفراج عنه.
وبحسسب عائلة موقده فقد أاجريت له خمسس عمليات صسعبة ومعقدة كون مع
إاصسابته في منطقة أاعصساب حسساسسة في المعدة واألمعاء والمثانة.مما أادى
إالى فقد مثانته ومعدته نتيجة هذه اإلصسابة ،ووضسعت له معدة اصسطناعية
وأامعاء اصسطناعية وكيسس للبول وكيسس للبراز ،إاذا فهو ل يسستخدم الحمام
مطلقا  ،إانما يعتمد على األكياسس لتنفيذ وظائف جسسده بما فيها وظيفة
معدته .انه مصساب بشسلل نصسفي تام وكامل .
كان أاطفاله من على شسيك الزيارة من حيث ل يدروا ،يفعلون به المسستحيل
يدخلون إالى جوفه إالى قلبه ،إالى نبضسه ليبعثوا فيه الحياة فيبتسسم ويردد في
نفسسه ويقول :بان هناك دوما ما يسستحق الحياة
وفي رسسالة عاجله وجه األسسير منصسور موقدي للكل للتدخل والضسغط على
أاداره مصسلحه السسجون ،للتوقف عن إاهماله طبيا ،والنظر بعين العتبار
لوضسعه الصسحي المتطور سسوءا من قبل كافه المؤوسسسسات المحلية والدولية
والتدخل الجاد في تحقيق مبتغاة ومطالبه العادلة بالفراج عنه.

اإلسسÓمية.
سستة وأاربعون عامًا مضست  ،لم ينجح خÓلها الشسعب الفلسسطيني بمؤوسسسساته
المختلفة وفصسائله المتعددة في امتÓك سسجل ٍ كامل ٍ لمجمل حالت العتقال
 ،أاو سسجل ٍ دقيق ٍ لشسهداء الحركة الوطنية األسسيرة .
كما ولم ينجز خÓلها توثيق شسامل لتاريخ الحركة األسسيرة  ،و لم يسسع الى
إانشس ˘اء م˘وق˘ع أالك˘ت˘رون˘ي م˘وح˘د وب˘ل˘غ˘ات ع˘دة يشسك˘ل م˘رج˘ع˘ا لك˘ل ال˘م˘ه˘ت˘م˘ي˘ن
والمتابعين .
سس ˘ت ˘ة وأارب ˘ع ˘ون ع˘ام˘ًا مضست خ˘اضس خ˘Óل˘ه˘ا األسس˘رى ال˘ع˘دي˘د م˘ن ال˘خ˘ط˘وات
النضسالية ومعارك األمعاء الخاوية ”” اإلضسرابات عن الطعام ”” الجماعية أاو
الفردية  ،الحتجاجية والتكتيكية أاو اإلسستراتيجية  ،على قاعدة أان الحق ُينتزع
ول ي ˘وهب  ،ون ˘ج ˘ح˘وا م˘ن خ˘Óل˘ه˘ا ب˘ال˘ف˘ع˘ل ف˘ي ان˘ت˘زاع ال˘ع˘دي˘د م˘ن ال˘ح˘ق˘وق
األسساسسية التي سساهمت في تحسسين أاوضساعهم المعيشسية  ،وقدموا في هذا
السسياق تضسحيات جسسام وشسهداء كثر .
ومنذ الهزيمة عام  ، ١9٦7ناضسل األسسرى وضسحوا وأافنوا زهرات شسبابهم في
غياهب السسجون من أاجل وطن واحد لشسعب واحد  ،ومجتمع يسسوده المحبة
والتسسامح والتكافل الجتماعي والوحدة الوطنية  ( ،ل ) من أاجل وطن مقسسم
ونسسيج اجتماعي مفكك وممزق  ،ووطن محتل يتشساجر فيه اإلخوة ويتقاتل
فيه المقاتلون !!
واليوم يحلمون بتحقيق المصسالحة وطي صسفحة ”” النقسسام ”” البغيضس وترسسيخ
الوحدة الوطنية المفقودة .
سستة وأاربعون عاما مضست على ”” الهزيمة ””  ،ولم ولن ُيهزم الشسعب الفلسسطيني
المسستمر في نضساله المشسروع من أاجل تحقيق السسÓم العادل والشسامل الذي
يبدأا بإانهاء الحتÓل وتقرير المصسير وإاقامة الدولة الفلسسطينية المسستقلة
وعاصسمتها القدسس الشسريف وإاطÓق سسراح كافة األسسرى.
ومنذ ذلك التاريخ األسسود ارتكبت ـ ول زالت ـ قوات اإلحتÓل اإلسسرائيلي
الفظائع والجرائم بحق الشسعب الفلسسطيني األعزل ولم تسستثن ِ أاحدا ً منه ،
ومارسست بحق هؤولء أابشسع ما يمكن أان يتخيله العقل البشسري من إابادة وقتل
جماعي وقتل بدم بارد واعاقات مسستديمة  ،وتشسريد وقهر  ،وظلم واضسطهاد
 ،اعتقالت وتعذيب  ،تهجير وهدم بيوت وابتÓع آالف الدونمات وأاخرى
ُمسسحت أاو أاتلفت ما عليها من زرع وشسجر .
والمواطن الفلسسطيني أاصسبح ينام و يصسحو على مشساهد الموت والدمار ،
وي ˘قضس ˘ي ج ˘زءا ً م ˘ن ي ˘وم ˘ه ف ˘ي تشس ˘ي ˘ي ˘ع ج ˘ن ˘ازات الشس ˘ه ˘داء أاو م ˘ت ˘ن˘ق˘ Óب˘ي˘ن
المسستشسفيات والعيادات الصسحية  ،وجزءا ً آاخرا ً في التنقل بحثًا عن لقمة
العيشس األسساسسية له وألطفاله  ،وجزءا ً ل بأاسس به على مئات الحواجز المميتة
والمذلة التي ُأاقيمت لتقuطيع أاوصسال الوطن ..هذا هو الحال المؤولم البائسس
المرير للشسعب الفلسسطيني .
وم ˘ن رح ˘م ال ˘م ˘ع ˘ان˘اة وك˘رد ط˘ب˘ي˘ع˘ي ع˘ل˘ى ال˘ه˘زي˘م˘ة ال˘نك˘راء وع˘ل˘ى اإلح˘ت˘Óل
وممارسساته  ،نشسأات حركة المقاومة الوطنية الفلسسطينية ومن ثم حركات
إاسسÓمية مقاومة ،وهذه المقاومة تجيزها وتشسرعها كافة القوانين واألعراف
الدولية ،بهدف مقاومة اإلحتÓل وتحرير األراضسي الفلسسطينية المحتلة ،
وح˘ظ˘يت فصس˘ائ˘ل ال˘م˘ق˘اوم˘ة ب˘ال˘ت˘ف˘اف ودع˘م ج˘م˘اه˘ي˘ري  ،ف˘اتسس˘عت رق˘ع˘ت˘ها
وتصساعدت عملياتها  ،واسستطاعت أان تلحق بالعدو اإلسسرائيلي خسسائر بشسرية
ومادية فادحة .
وفي محاولة يائسسة لقمع هذه الظاهرة ولجعل الجماهير الفلسسطينية تنفر
منها وتبتعد عنها  ،لجأا اإلحتÓل باإلضسافة لممارسساته الدموية األخرى إالى
إاقامة سسلسسلة من السسجون ورثها عن النتداب البريطاني والحكم األردني بعد
حرب حزيران وتم توسسيعها عام ١970م وبظروف أاكثر قسسوة  ،ولجأا إالى
اعتقال العديد من المواطنين و الشسخصسيات الوطنية  ،وكل من يشستبه بأان لهم
عÓقة بالمقاومة من قريب أاو من بعيد .
وفي وقت لحق بنى اإلحتÓل اإلسسرائيلي عددا ً من السسجون والمعتقÓت
بمواصسفاته الخاصسة األكثر قمعية واألشسد قسسوة وحراسسة  ،كسسجن بئر السسبع
ونفحة الصسحراوي ومعتقل أانصسار 3في النقب وسسجني جلبوع و ريمون حتى
وصسل عدد تلك السسجون والمعتقÓت إالى ما يقارب من ثÓثين سسجنًا ومعتق ً
Ó
ومركز توقيف  ،بعضسها أاغلق وبعضسها اآلخر ل تزال تضسم بين جدرانها آالف
األسسرى .
ومنذ ”” هزيمة ”” أاو ”” نكسسة ”” حزيران عام سسبعة وسستين ولغاية اليوم  ،أاي بعد
مرور سستة وأاربعين عامًا ل تزال العتقالت مسستمرة ولم تتوقف  ،لكن خطها
البياني سسار بشسكل متعرج  ،فيمَا لم تقتصسر على فئة أاو شسريحة محددة ،
فاسستهدفت كل ما هو فلسسطيني بدءا ً من الطفل ذو الثانية عشسر من عمره و
الفتاة والطالب مرورا ً بالشساب والعامل واألكاديمي والطبيب واألم  ،وصسوًل
بالشسيخ العجوز والنائب والوزير  ،وليسس انتهاءا ً بالمعاق جسسديًا ونفسسيًا و
مرضسى القلب والسسرطان !! ..
وبالرغم من كل ذلك لم ولن تسساهم تلك اإلجراءات في تحقيق أاهداف
الحتÓل المرجوة من وراء العتقالت والمتمثلة في القضساء على وطنية
األسسرى وثوريتهم  ،وتحويلهم إالى عالة على ذويهم وشسعبهم .
فالشسعب الفلسسطيني لم يخيفه العتقال والتعذيب  ،وول كثرة السسجون ،
وعشسرات اآللف من الفلسسطينيين اعتقلوا عدة مرات مما يدلل على صسحة ما
نقول .
سستة وأاربعون عامًا مضست سُسجل خÓلها أاكثر من ثماني مائة أالف حالة اعتقال
لمواطنين فلسسطينيين باإلضسافة آللف المواطنين العرب  ،بينهم عشسرات
اآللف من األطفال والفتيات والنسساء .
عبد الناصسر فروانة
أاسسير سسابق  ،ومختصس في شسؤوون األسسرى
م ˘دي ˘ر دائ ˘رة اإلحصس˘اء ب˘وزارة األسس˘رى وال˘م˘ح˘رري˘ن ف˘ي السس˘ل˘ط˘ة ال˘وط˘ن˘ي˘ة
الفلسسطينية
عضسو اللجنة المكلفة بمتابعة شسؤوون الوزارة بقطاع غزة
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للمقاومةأاشسكاٌلأاخرى...محمد عسساف نموذجًا ..
تتعدد أاششكال النضشال بحيث ل يمكن تناولها بصشورة مطلقة ،أاو الخروج باسشتنتاجات تفاضشل بين األششكال وترجح إاحداها على اآلخر ،نظرًا لذلك ل يمكن القول أان هناك ششكل أافضشل من اآلخر ،أاو أان
هذا الششكلإاصشÓحي واآلخر ثوري فالنعوت المطلقة تنتج عن فهم جامد ومثاليألششكال النضشال ،غيرأان المحددألهميةأاششكال النضشال يتمثل في مدى مسشاهمتها في دفع الحركة الششعبية والرتقاء
بوعيها وبتجربتها خدمة ألهداف الثورة ،في هذا السشياق يششير مفهوم النضشال بالمعنى الواسشع ألششكال عديدة من قبيل الكفاح المسشلح ،والنضشال السشلمي ،والسشياسشي ،والدبلوماسشي ،والقانوني،
والقتصشادي ،والثقافي ،وجميعها تتفق حول الهدف ،وإان كانت تتباين في الوسشائل المسشتخدمة.
أاو ً
وخاصسة بين السسياسسيين والمثقفين واألكاديمين والنخبة
الشِسْعر والقصسيدة المغناه تشسكل جزءا ً من نضسال الشسعوب
ل :الثقافة ُمْنِتج اجتماعي.
إالى جانب غرف المفاوضسات المغلقة.
تعتبر الثقافة ُمْنتِج اجتماعي لتكييف فرصس ومناخ الفعل ل˘ن˘ي˘ل ال˘ح˘ري˘ة واسس˘ت˘ن˘ه˘اضس األم˘ة ودف˘ع˘ه˘ا ل˘إÓلتفاف حول
وفقاً لهذا المنظور فإان مفهوم الثوابت بالمعنى الواسسع
وال˘ت˘ف˘اع˘ل الج˘ت˘م˘اع˘ي˘ي˘ن ،وع˘ل˘ى ه˘ذا تك˘ون الثقافة إاطار الثورة.
اقتصسر على المجتمع الفلسسطيني ولم تصسل مفرداته إالى
الفعل والفكر للمجتمع ،ونهج تعامل تبادلي مشسترك ،أاو وتعتبر ثورة يوليو  ١95٢نموذجًا بارزا ً على تفاعل األغنية
الجماهير العربية واإلسسÓمية ،أاثرا ً لذلك يتحتاج صسانع
من حيث هي ثقافة معيشسة اجتماعية يجسسدها سسلوك الوطنية المصسرية مع الثورة ،ودعمها والتفاف الجماهير
السسياسسة الفلسسطينية ألن يجهد نفسسه ليسس في وسسط
ورؤوية اإلنسسان/المجتمع إالى العالم ،ونتيجة ذلك يتكون ح˘ول˘ه˘ا وال˘مسس˘اه˘م˘ة ف˘ي إان˘ج˘اح˘ه˘ا ،ف˘ق˘د ع˘ب˘رت األغ˘ن˘ية
ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي وداخ˘ل غ˘رف˘ة ال˘م˘فاوضسات حيث
ال˘ت˘م˘ي˘ز ال˘ث˘ق˘اف˘ي والج˘ت˘م˘اع˘ي والسستقÓل المتبادل وهو ال ˘وط ˘ن ˘ي˘ة ال˘مصس˘ري˘ة ع˘ن أاه˘داف وم˘ب˘ادئ وأاح˘Óم ال˘ث˘ورة
المبادئ واضسحة ،وإانما خارجها حيث المعركة األصسعب
سسمة عامة للنوع البشسري ،أاي أان قابلية الثقافات للتمايز وتمكنت من توصسيل مفرداتها لجميع طبقات المجتمع،
التي تحتاج إليصسال المفهوم والفكرة للجماهير البسسيطة
والسستقÓل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنوع سسبل الحياة تنوعًا فكانت كلماتها تدور في فلك الشستراكية والتنمية والوحدة
هائ ًÓعلى نحو غير قابل للتنبؤو ،والتنوع الثقافي ل يعني العربية والقومية بإاعتبارها من أاهداف ثورة يوليو .نظرا ً
ال ˘ف ˘لسس ˘ط ˘ي ˘ن ˘ي ˘ة وال˘ع˘رب˘ي˘ة واإلسس˘Óم˘ي˘ة سس˘واء ال˘م˘ؤوي˘دة أاو
ال ˘رافضس ˘ة ،ف ˘ال ˘ج ˘م ˘اه ˘ي ˘ر ول ˘يسست األح ˘زاب ه ˘ي ال ˘م˘رآاة
التنافر اإلنسساني المطلق كما ل يعني النفي الوجودي لذلك تضسمنت األغنية الوطنية المصسرية الكلمات التي كان
الحقيقية للموقف المطلوب وهي الجدار الذي ُيسسند عليه
المتبادل .وقد عرفها ””إادوارد تايلور”” في كتابه ””الثقافة يرددها الزعيم ””جمال عبد الناصسر”” في خطبه ،فأانتجت
في الحفاظ على الثوابت.
البدائية”” بأانها ””ذلك الكل المركب الذي يتضسمن المعارف أاغ ˘ان˘ي ل˘ل˘ث˘ورة ت˘م˘ي˘زت ب˘م˘وسس˘ي˘ق˘ى
وال˘ع˘ق˘ائ˘د وال˘ف˘ن˘ون واألخ˘Óق وال˘ق˘وان˘ين والعادات”” ،وفقًا وأالحان نالت شسهرة وانتشسارا ً واسسعاً
لقد تمكن ””محمد عسساف”” من توصسيل مفردات مفهوم
الثوابت بكلمات بسسيطة لم تأاخذ طابع التعقيد إالى كافة
لهذا المنظور فإان كلمة ثقافة تسستخدم للتعبير عن معاني وم˘ن˘ق˘ط˘ع ال˘ن˘ظير ،حفظها الشسباب
المسستويات بدءا ً من السسياسسيين وانتهاًء بالمواطن البسسيط
عديده من قبيل …١ :نمط متكامل من المعرفة البشسرية ،ف ˘ي عصس ˘ر ال ˘ث ˘ورة وم ˘اب˘ع˘ده˘ا ع˘ن
في شستى بقاع الوطن العربي ،حيث جسسدت أاغنية ””ياطير
والعتقاد ،والسسلوك الذي يعتمد على القدرة على التفكير ظهر قلب على امتداد أارضس الوطن
الطاير”” أاهم ثÓث مفردات من الثوابت الفلسسطينية :األول
الرمزي والتعلم الجتماعي …٢ .مجموعة من التجاهات ال˘ع˘رب˘ي م˘ن ال˘م˘ح˘ي˘ط إال˘ى الخليج،
””ال ˘ق ˘دسس ال ˘ع ˘اصس ˘م˘ة”” ذلك ع˘ن˘دم˘ا شس˘دا ق˘ائ˘ ً
 ”” Óال˘ق˘دسس
ال˘مشس˘ت˘رك˘ة ،وال˘ق˘ي˘م ،واأله˘داف ،وال˘م˘م˘ارسس˘ات التي تميز ويشسكل كل من عبد الحليم حافظ
ال ˘ع ˘اصس˘م˘ة واألقصس˘ى ع˘ل˘م˘ه˘ا”” ،ف˘ي ه˘ذه ال˘ح˘ال˘ة م˘ن غ˘ي˘ر
مؤوسسسسة أاو منظمة أاو جماعة ما …3 .التذوق المتميز للفن ،وأام كلثوم عÓمة بارزة في تاريخ
الممكن أان نتحدث عن العاصسمة في غياب الدولة ،فهذه
ثورة يوليو.
وهو ما يعرف أايضسًا بالثقافة عالية المسستوى.
ال ˘ع ˘ب˘ارة اح˘ت˘وت (ضس˘م˘ن˘ًا) ع˘ل˘ى ال˘ث˘ابت األول وه˘و ال˘دول˘ة
يعتبر الفنان ””عبد الحليم حافظ””
ثانياً :الثقافة جزءًا من نضشال الششعوب .....
و(صس ˘راح ˘ًة) ع ˘ل ˘ى ال˘ث˘ابت ال˘ث˘ان˘ي وه˘و ال˘ع˘اصس˘م˘ة ،ب˘ي˘ن˘م˘ا
خير معبر عن ثورة يوليو ،بل اعتبر
الفن نموذجًا.
تشسك ˘ل ال ˘ث ˘ق ˘اف ˘ة بشسك ˘ل ع ˘ام وال ˘ف ˘ن بشسك ˘ل خ˘اصس ج˘زءا ً مطرب الثورة وأاصسبح صسوته بمثابة بقلم د.سشليم محمد الزعنون
جسسدت عبارة ”” بشسر بيسسان برجعتنا إالها ”” وأايضسًا عبارة ””
إان شس ˘اء ال ˘ل ˘ه ي ˘ا رب ˘ي ت ˘ج ˘م˘ع˘ن˘ا ب˘دي˘اره ”” بشسك˘ل (صس˘ري˘ح)
لي ˘ت ˘ج ˘زأا م ˘ن ه ˘وي ˘ة ونضس ˘ال الشس ˘ع ˘وب ع˘ل˘ى م˘ر ال˘ت˘اري˘خ صس˘وت ال˘ث˘ورة ،ف˘غ˘ن˘ى ف˘ي م˘ن˘اسسباتها
المفرده الثالثه من الثوابت والمتمثلة بحق العودة ،كما
والعصسور ،ويعتبر الفن ذلك التعابير الهادفة الصسادرة من الوطنية ،وفي عيدها كل عام ،وغنى للرئيسس عبد الناصسر
جسسدت أاغنية ””يا وطنا ونحنا أاصسحابه”” المفردة الرابعة
بشس ˘ر م ˘م˘ي˘زي˘ن ،ك˘ال˘رسس˘م ،والشس˘ع˘ر ،واألح˘داث ال˘مصس˘ورة ،بعد انتخابه رئيسسًا للجمهورية عام ”” ١95٦احنا الشسعب””،
من مفهوم الثوابت المتمثلة في األسسرى.
والتمثيل والعروضس المسسرحية ،والغناء ،وتمتعها بالقتدار وغنى لزعيم الثورة ””يا جمال يا حبيب المÓيين”” ،كما غنى
بما يؤوشسر إالى أان ””عسساف”” تمكن من تقديم انتاج جديد
وال˘دق˘ة ،وال˘ت˘أاث˘ي˘ر واإلق˘ن˘اع ،ب˘م˘ا ي˘ج˘ع˘ل األف˘راد م˘ؤوي˘دي˘ن إلنجازات الثورة ومشسروعاتها ،حيث غنى ””حكاية شسعب””
يسسهم إالى حدٍ بعيد في تشسكيل وعي ووجدان الجماهير
للنتيجة ومناصسرين لها ،ويشسكل تراكمًا يهدف إالى اإلسسهام عندما خاضست الثورة معركة السسد العالي ،وبعد صسدور
ف ˘ي ت ˘غ ˘ي ˘ي ˘ر ال ˘واق ˘ع ال ˘م ˘ع ˘يشس ،ف ˘ي ه˘ذا السس˘ي˘اق ي˘ؤوك˘د ”” م˘ي˘ث˘اق ال˘ع˘م˘ل ال˘وط˘ن˘ي ال˘ذي ق˘دم˘ه ج˘م˘ال ع˘ب˘د ال˘ن˘اصس˘ر ال˘وط˘ن˘ي˘ة ال˘ت˘ي أال˘ه˘بت مشس˘اع˘ر ال˘ج˘م˘اه˘ي˘ر ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ية ،الفلسسطينيه والعربية واإلسسÓمية بمفهوم الثوابت بالمعنى
تروتسسكي”” في كتابه ”” األدب والثورة”” على أان ”” اإلبداع لمجلسس األمة في مطلع سستينيات القرن الماضسي غنى ورفعت من وتيرة الوعي الفلسسطيني بالهوية واألرضس ،مثل الواسسع المتضسمن الدولة والقدسس وحق العودة واألسسرى،
أاغ˘ن˘ي˘ة ””ال˘مسس˘ؤوول˘ي˘ة”” ،وب˘ع˘ده˘ا غ˘ن˘ى ””بسس˘تان الشستراكية ”” ””من سسجن عكا ،يا موج البحر ،هدي يا بحر هدي ،يا وتمكن بكلمات بسسيطة وبوقت قصسير من توصسيل مفردات
الفني تغيير وتحويل للواقع وفًقا لقوانين الفن الخاصسة””
بÓدي ،والشسهيد”” ،وشسهدت ثمانينات القرن الماضسي ظهور المفهوم إالى جميع المسستويات على عكسس السسياسسيين.
وتؤوكد تجربة التاريخ على أان الفن يخدم كل التطورات أاشساد فيها بالتوجه الشستراكي لزعيم الثورة.
““ -٣عسشاف““  ....تجسشيد الوحدة الوطنية.
المتعلقة بالشسخصسية اإلنسسانية ،حيث يتعامل مع الحب ,وغ ˘نت ك ˘وكب الشس ˘رق ””أام ك ˘ل ˘ث˘وم”” ل˘ل˘ث˘ورة وأاشس˘ه˘ره˘ا ع˘ل˘ى الفنان ””جورج قرمز”” فأاظهر معاناة الÓجئين الفلسسطينين
وال˘م˘وت ،وال˘رؤوى ،والسس˘ي˘اسس˘ة ،وال˘ث˘ورة ،وج˘م˘ل˘ة ال˘عÓقات اإلطÓق أاغنية ”” والله زمان يا سسÓحي”” في عام  ١95٦في أاغنيته ””سسجل أانا عربي””  ،وأاظهرت أاغنيتي ””عشساق أاصسبح الحديث عن الوحده الوطنية جزءا ً من الخطاب
الجتماعية ،أاثرا ً لذلك من الخطأا الفادح حصسر الفن في أاثناء حرب السسويسس ،وأاغنية ””محÓك يا مصسري”” ،وأايضسًا األرضس ،وأارضس˘ن˘ا ال˘ج˘م˘ي˘ل˘ة”” ال˘ح˘ن˘ي˘ن إال˘ى ال˘وط˘ن ،وي˘ع˘ت˘بر السسياسسي الفلسسطيني بشسكل عام وطرفي اإلنقسسام بشسكل
قضسية معينة مباشسرة ،ويعتبر الفن على مر العصسور جزءا ً أاغ˘ن˘ي˘ة ””أاج˘م˘ل أاع˘ي˘ادن˘ا ال˘وط˘ن˘ي˘ة”” وأاغ˘نية ””طوف وشسوف”” ””م ˘ح ˘م ˘د حسس ˘يب ال ˘ق ˘اضس ˘ي”” م ˘ن أافضس ˘ل م˘نشس˘دي ال˘ث˘ورة خ ˘اصس ،ب ˘ل يك ˘اد ل ي ˘خ ˘ل ˘و أاي خ ˘ط ˘اب م˘ن ال˘ح˘ديث ع˘ن
من النضسال والتحرر حيث احتل الرسسم والتمثيل والقصسيدة وكذلك أاغنية ””ثوار”” ،وبعدها شس َدت أام كلثوم بأاغنيتي ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة ال˘م˘ع˘اصس˘ر ،ح˘يث ق˘دم ال˘ع˘دي˘د من األغاني الوحدة والوفاق ورأاب الصسدع الداخلي ونبذ النقسسام،
الغنائية واألناشسيد الثورية دورا ً بارزا ً في اسستنهاضس األمة ””صسوت السسÓم”” و«فرحة القنال”” ،وللسسد العالي شسدت ””كان لخدمة أاهداف الثورة مثل ””يا جماهير األرضس المحتلة ،اضسافة إالى الحديث عن تداعيات النقاسسم على القضسية
من قلب الخيمة ،نشسيد الÓجئين ،لوحنا ع القواعد لوحنا ،والشسعب الفلسسطيني.
حلما فخاطرا ً فاحتماًل ”” و«حولنا مجرى النيل””.
ورفع الروح المعنوية في الشسعوب.
حرب الشسوارع ،حنا ثوارك يا بÓدي”” ،وغنى صسÓح الدين لكن برغم أان الخطاب السسياسسي يمثل تعبيرا ً عن النوايا
رابعأا :الغناء  .....والثورة الفلسشطينية.
وتؤوشسر خبرة الماضسي إالى أان هناك الكثير من األعمال
فإانه لم يتم حتى اآلن تطويره عمليًا على أارضس الواقع ،ولم
الفنية سساهمت في الحركات الثورية ،وعبرت عن التغيرات قدم كثير من الفنانين العرب أاغاني وطنية تدعم الشسعب الحسسيني”” غÓبة يافتح ،ومدي يا ثورتنا ،وما بنتحول””.
ال˘ث˘وري˘ة ف˘ي ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع ف˘ع˘ل˘ى سس˘ب˘ي˘ل ال˘مثال :شسكل الفنان والثورة الفلسسطينية وتحث على الثبات ومواجهة المحتل ،خامسساً :الغناء والثورة الفلسسطينية  .....محمد عسساف يتم تحويله إالى ممارسسة فعلية بما تضسمنه من سسلوك يمكن
ً
أان يعزز تحقيق الوحدة أاو يعبد الطريق للوصسول إالى نقطة
””رام˘ ˘ب˘ ˘رنت”” ف˘ ˘ي ال ˘ق ˘رن السس ˘ادسس عشس ˘ر إاف ˘رازا ل ˘ل ˘ث ˘ورة فغنى ””سسيد مكاوي”” األرضس بتتكلم عربي ،وركزت أاغنية نموذجًا.
األلمانية ،وشسكل رؤوية نقدية للمجتمع الرأاسسمالي الوليد هاني شساكر ””قدسس العروبة”” وكاظم السساهر””ياقدسس”” على شس˘ه˘دت األغ˘ن˘ي˘ة ال˘وط˘ن˘ي˘ة ال˘فسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة ح˘ال˘ة م˘ن التطور تلتقي حولها القوى السسياسسية الفلسسطينية رغم مرور سسته
م ˘ن خ ˘Óل رسس ˘وم ˘ه ال ˘ت ˘ي ح ˘م ˘لت ت ˘ع ˘اط ˘ف ˘ًا ع ˘م ˘ي˘ق˘ًا م˘ع إابراز عروبة القدسس ،وركز الفنان ””محمد عبد الوهاب”” التدريجي عبر الزمن ،ويأاتي هذا التطور في إاطار ثورة أاع ˘وام ع˘ل˘ى الن˘قسس˘ام ،م˘ا ان˘عكسس سس˘ل˘ب˘ًا ع˘ل˘ى مصس˘داق˘ي˘ة
الشسحاذين ،وانتج ””اوتو ديكسس وجورج جروز”” أاعماًل فنية على إابراز وحشسية اإلحتÓل فغنى ””أاخي جاوز الظالمون التكنولوجيا وتطور وسسائل التصسال من جانب ،وما شسهدته السسياسسيين.
َه ˘جت ب ˘ع ˘ن ˘ف ال ˘ط ˘ب ˘ق ˘ات ال ˘ح ˘اك ˘م˘ة ,وت˘ب˘ع˘ه˘م˘ا ””ج˘ورج المدى”” ،وركزت أاغاني ””عبد الحليم حافظ ،وأام كلثوم”” وسسائل النضسال من تطور على الجانب اآلخر ،في هذا لقد تمكن محمد عسساف تحقيق ما عجز السسياسسيين عن
ه˘ارت˘ف˘ي˘ل˘د”” ال˘ذي اسس˘ت˘خ˘دم ت˘ق˘ن˘ي˘ة ال˘ف˘وت˘و م˘ون˘تاج إلنتاج على رفع الروح المعنوية لدى الشسعب الفلسسطيني ،فغنت أام السسياق شسكل ””عسساف”” حالة نضسالية فريدة تحمل رسساله تحقيقه ،حيث شسكل ظاهرة قادرة على توحيد مختلف
أاعمال فنية هاجمت بقوة وبشسجاعة هتلر والنازية ،وفي ك ˘ل ˘ث˘وم أاغ˘ن˘ي˘ة ””أاصس˘ب˘ح ع˘ن˘دي اآلن ب˘ن˘دق˘ي˘ة”” وغ˘ن˘ى ح˘ل˘ي˘م فنية سسامية ،وتؤومن بعدالة القضسية ،وتوظف الفن والغناء شسرائح الشسعب بما فيها أافراد طرفي النقسسام ،فالجميع
فرنسسا عام  ١830عبر الفنان الفرنسسي ””ديÓكروا”” رمزيًا ””ف ˘دائ ˘ي”” و«خ ˘ل ˘ي السس ˘Óح صس ˘اح˘ي”” وغ˘ي˘ره˘ا الك˘ث˘ي˘ر م˘ن ف˘ي خ˘دم˘ة ال˘نضس˘ال ال˘وط˘ن˘ي ،ح˘ال˘ة ق˘ادرة ع˘ل˘ى :ت˘ح˘ق˘ي˘ق متفقين على دعم هذه الظاهرة ،ادراكًا منهم بأانها تمثل
عن الثورة المشستعلة في لوحته الشسهيرة ””الحرية تقود األغنيات التي مجدت فلسسطين وتضسحيات شسعبها ،وغنت التسس ˘اق ب ˘ي ˘ن ال ˘ح ˘داث˘ة وال˘ت˘راث ،وت˘جسس˘ي˘د ال˘ث˘وابت ف˘ي فلسسطين كل فلسسطين ،كما اسستطاع ””عسساف”” أان يÓمسس
الشس ˘عب”” ,وب ˘ع ˘ده ˘ا وخ˘Óل ث˘ورة  ،١8٤8أاح ˘دث ال ˘ف ˘ن˘ان ””فيروز”” الكثير من األغاني التي أاسسهمت في اشسعال الثورة األغ ˘ن ˘ي ˘ة ال ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة ،وال ˘دع ˘وة ل ˘ل ˘وح ˘دة ال ˘وط ˘ن ˘ي˘ة ،ه˘ذه مشس˘اع˘ر ون˘بضس ال˘ج˘م˘اه˘ي˘ر ال˘ت˘واق˘ه ل˘ت˘ح˘ق˘ي˘ق الوحدة من
””كوربية”” عاصسفة في األوسساط الفنية في باريسس بلوحته الفلسسطينية والتفاف الجماهير حولهاَ ،فش َسَدت أاغنيتها المحددات شسلكلت في مجملها الخلفية األسساسسية لنجاحه خÓل تقديمه القصسيدة المغناه التي تحاكي رغبة الشسارع،
ال˘ع˘ظ˘ي˘م˘ة ””ع˘م˘ال ال˘م˘ح˘اج˘ر”” ،وف˘ي ال˘ق˘رن العشسرين طور الرائعة ”” اآلن اآلن وليسس غدا ً”” ،وكانت فلسسطين حاضسرة ونجاح األغنية الوطنية الفلسسطينية ليسس في إاثارة مشساعر وق ˘د م ˘ث ˘لت اغ˘ن˘ي˘ة ””وح˘دة وط˘ن”” م˘ث˘اًل رائ˘ع˘ًا ل˘ل˘م˘ط˘ال˘ب˘ة
ف˘ ˘ن˘ ˘ان˘ ˘ون روسس م ˘ن أام ˘ث ˘ال ””م ˘ال ˘ف ˘ي ˘تشس ,رودنشس ˘ي ˘نك ˘و ,في معظم أاعمال الفنان ””مارسسيل خليفة”” فغنى الكثير من ال ˘ج ˘م ˘اه ˘ي ˘ر ال ˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة ف˘حسسب وإان˘م˘ا إاث˘ارة مشس˘اع˘ر بالحفاظ على وحدة الوطن وحمايته كونه مقدسسًا ،بما
ً
ً
يسستوجب الوحدة ،ونبذ الفرقة واإلختÓف.
وجونتشساروفا وتاتلين”” اتجاها جديدا هدف لتوحيد الفن أاشسعار دوريشس مثل”” :أاحن إالى خبز أامي”” و«عيون بندقية”” الجماهير العربية من المحيط إالى الخليج.
وفي المحصسلة يعتبر الفن/الغناء جزء من النضسال الكلي
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مع حياة العمل والصسناعة ليخ
““ -١عسشاف““  ....التسشاق بين الحداثة والتراث.
وفي الحالة الفلسسطينية شسكل الفنان ””ناجى العلى”” تجربة المغناه لها األثر البالغ في رفع وتيرة النضسال والكفاح تمكن ””محمد عسساف”” من تحقيق التسساق بين الحداثة للشسعوب من أاجل حرية اإلنسسان ،وفقًا لهذا الفهم يمكن
فريدة في فن الكاريكاتير السسياسسي مثلت مزيجًا متوالفًا والتعبئة الوطنية ضسد اإلحتÓل من جانب و واشسعال جذوة وال ˘ت ˘راث ف ˘ي إاط ˘ار األغ ˘ن ˘ي ˘ة ال ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة وال ˘غ ˘ن ˘اء ل˘ل˘ث˘ورة النظر إالى الفن/الغناء بوصسفه منتجًا له دوره الهام في
الفلسسطينية المعاصسرة ،وفقًا لهذا المنظور تضسمنت اغانيه التأاثير في حياة الشسعوب من ناحية ومجرى الثورة من
بين الرسسم والكتابة ،وكÓهما حم Óشسحنة تعبيرية ِعبر الثورة من جانب آاخر.
المجاز أاو المباشسرة لمسس فيها أاكثر القضسايا حسساسسية وفي الحالة الفلسسطينية لعبت نكبة  ١9٤8دورا ً بارزا ً في الوطنية مفردات بسسيطة تجسسد التراث والحداثة معًا ،ناحية أاخر ،كما أان نجاح األغنية الوطنية في دعم الثورة
وتجاوز فيها المقدسس الرمزي ،ليعمد إالى تقديسس الشسعب ت ˘ح ˘وي ˘ل الشس ˘ع ˘ر إال ˘ى وسس˘ي˘ل˘ة ل˘ل˘نشس˘اط السس˘ي˘اسس˘ي فك˘انت وقد عبرت أاغنية ””علي الكوفية”” و ”” شسدي حيلك يا بلد وانجاحها ،يتطلب إايمان القيادة السسياسسية العميق بأاهمية
وقضساياه ،كان أاحد أابرز رسسوماته ””حنظلة”” ،وهى شسخصسية القصسيدة واألغنية ل تقل أاهمية عن الطلقة في سساحة ””عن هذه الرؤوية بشسكل دقيق ،وتعبر أاغنية ””يا طير الطاير”” وقدرة الثقافة والفن بأانواعه المختلفة على المسساهمة في
ابتدعها تمثل صسبيًا في العاشسرة من عمره ،بوصسفها رمزا ً ال ˘م ˘ع ˘رك ˘ة ،وف ˘ي خ˘مسس˘ي˘ن˘ات ال˘ق˘رن ال˘م˘اضس˘ي ط˘ور أادب˘اء عن قدرته على إاعادة انتاج األغنية الوطنية القديمة بشسكل تحقيق أاهداف الثورة من جانب ،وعلى الجانب اآلخر
إايمان صسانعي هذه األغاني بالثورة ومبادئها وقدرتهم على
ل ˘ل ˘ف ˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي ال˘م˘ع˘ذب وال˘ق˘وي ،رغ˘م ك˘ل الصس˘ع˘اب ال˘ت˘ي ف ˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ن أام˘ث˘ال ”” :م˘ح˘م˘ود درويشس ،سس˘م˘ي˘ح ال˘ق˘اسس˘م ،جديد.
إان القدرة على المزاوجة بين الحداثة والتراث يشسكل ترجمة مشساعرهم في نغمات وإايقاعات شسعبية قريبة إالى
توجهه ،فهو شساهد صسادق على الوقائع ول يهاب أاحدا ً ،م ˘ح ˘م ˘ود ال ˘دسس˘وق˘ي ،ت˘وف˘ي˘ق زي˘اد”” ات˘ج˘اه˘ًا ع˘رف ب˘أادب
ويبقى ””حنظلة”” األيقونة التي تمثل اإلنهزام والضسعف في المقاومة والذي يعبر بقوة عن المحبة وفقدان الشسعور دافعاً وطنيًا للحفاظ على التراث الفلسسطيني من ناحية ،األذن وخاصسة الناسس البسسطاء.
ويسساهم في تعزيز الروح النضسالية في مواجهة الحتÓل ،في هذا السسياق يمكن النظر لـ ””محمد عسساف”” كفنان
األنظمة العربية … كما يقول العلي…  ،لقد كرسس ””ناجي والحنين للوطن الضسائع.
العلي”” الهم الفلسسطيني ثيمة أاصسيلة في إابداعه الفني ،فكتب ””محمود درويشس”” قصسيدة ””عابرون في كÓم عابر”” ويخلق حسسًا قويًا وانتماء لدى الجماهير لعشسق الوطن من أاسسهم في تطوير األغنية الوطنية الفلسسطينية من خÓل
ً
ً
المزاوجة بين الحدثة والتراث ،وتمكن من اإلسسهام في
وج˘ع˘لت رسس˘وم˘ات˘ه ال˘م˘ب˘دع˘ة ال˘قضس˘ي˘ة ال˘فلسسطينية عنوانا طرح من خÓلها أافكار ورؤوى تدور حول أان العدو ليسس له ناحيٍة أاخرى.
رفع مسستوى وعي وإادراك الجماهير الفلسسطينينة والعربية
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عالميًا.
”” …٢عسساف””  ....تجسسيد الثوابت في األغنية الوطنية.
ع˘اب˘رون وال˘ع˘اب˘ر ل˘يسس ل˘ه أاي˘ة م˘رج˘ع˘ي˘ة ت˘اري˘خ˘ي˘ة ت˘ع˘ط˘ي˘ه شسكلت الثوابت الوطنية بما تضسمنه من دولة فلسسطينية ،واإلسس˘Óم˘ي˘ة ب˘ال˘قضس˘ي˘ة ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة بشسك˘ل ع˘ام وم˘فهوم
ثالثًا :الفن والثورة  .....الغناء نموذجًا.
ت˘ؤوك˘د ت˘ج˘رب˘ة ال˘ت˘اري˘خ ع˘ل˘ى أان الشِس˘ْع˘ر وال˘قصس˘ي˘دة المغناه الحقية في البقاء في فلسسطين ،وأادى هذه القصسيدة أاكثر والقدسس عاصسمة ،وحق العودة ،واألسسرى ،مفاهيم ثابته الثوابت بالمعنى الواسسع بشسكل خاصس ،وتمكن بشسكل كبير
تتحول إالى وسسيلة للنشساط السسياسسي ،وتلعب دورا ً بارزا ً في من فرقة غنائية أاعطت القصسيدة بعدا ً فلسسفيًا وتحريضسياً ف˘ي ال˘فك˘ر السس˘ي˘اسس˘ي ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي سس˘واء ل˘دى ال˘ن˘خ˘ب˘ة أاو من التعبير عن نبضس الشسارع الفلسسطيني التواق لتحقيق ما
الجماهير ،واحتل مسساحة واسسعة في الخطاب السسياسسي عجز السسياسسيين عن تحقيقه في سسياق الوحدة الوطنية،
اسستنهاضس األمة ورفع الروح المعنوية لدى الشسعوب في في المواجهة على أارضس المعركة.
م˘واج˘ه˘ة السس˘ت˘ع˘م˘ار/اإلح˘ت˘Óل ،ف˘ه˘ي ب˘مثابة صسرخة في ويعتبر الشساعر إابراهيم محمد صسالح ””أابو عرب ”” ،شساعر ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي ،غ˘ي˘ر أان م˘ف˘ه˘وم ال˘ث˘وابت ب˘ه˘ذا ال˘م˘عنى ظل بما يؤوشسر إالى أانه أاسسهم في دفع الحركة الشسعبية والرتقاء
وجه الطغيان والسستبداد والظلم ،وفقًا لهذا الفهم فإان ومنشسد الثورة الفلسسطينية ،أالف ولحن العديد من األغاني ق˘اصس˘را ً ع˘ل˘ى ال˘ت˘داول ف˘ي وسس˘ط ال˘م˘ج˘ت˘م˘ع ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي بوعيها وبتجربتها خدمة ألهداف القضسية الفلسسطينية.

مع فلسشطين ظالمةأاو مظلومة
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اأ’سسرى والمعتقلون بين دفتي كتاب
ب جديد للدكتور مصشطفى اللداوي ،من إاصشدار دار الفارابي
األسشرى األحرار صشقوٌر في سشماء الوطن ،كتا ٌ
اللبنانية في بيروت ،يتناول قضشة األسشرى والمعتقلين الفلسشطينيين والعرب في السشجون اإلسشرائيلية،
ويعتبر الكتاب مرجعًا ششام ً
 Óلحياة األسشرى والمعتقلين ،حيث جاء في مجلدين كبيرين ،حوياأاششياء كثيرة
تتعلق بالحياة العتقالية في السشجون اإلسشرائيلية.
وقد اعتمد الكاتب
واألجر.
ج
ف˘ي ك˘ت˘اب˘ه ””ال˘م˘ن˘ه
ب ج ˘ام ˘ٌع ،ي ˘وث ˘ق األح ˘داث وال˘ع˘ادات ،ي˘جسس˘م
ا
˘
ت
˘
ك
ه
˘
ن
إا
ٌ
ال ˘ ˘وصس ˘ ˘ف˘ ˘ي”” ح˘ ˘يث
ال˘غ˘رف ،وي˘ع˘ي˘د ب˘ن˘اء ال˘خ˘ي˘ام ،ويصس˘ور ب˘دق˘ة األسس˘Óك،
اسس˘ت˘عرضس الجوانب
وي ˘رصس ˘د سس˘ل˘وك األسس˘رى ،وال˘ع˘Óق˘ات ال˘ب˘ي˘ن˘ي˘ة ب˘ي˘ن˘ه˘م،
ال ˘ ˘ع ˘ ˘ام ˘ ˘ة ل ˘ ˘ح˘ ˘ي˘ ˘اة
ويصسور معاناتهم ،ويكشسف عن أامراضسهم ،ويضسع القارئ
األسس ˘رى ،ال ˘م ˘ع ˘ل˘ن˘ة
أامام العنجهية اإلسسرائيلية في معاملة األسسرى المرضسى
وال˘خ˘ف˘ي˘ة ،ال˘ق˘ديمة
والمعوقين ،ويبين أاصسناف األسسرى وفئاتهم العمرية من
وال˘ ˘ج˘ ˘دي˘ ˘دة ،ال ˘ت ˘ي
ال ˘رج ˘ال وال˘نسس˘اء واألط˘ف˘ال ،وي˘ع˘رضس ألسس˘رى ال˘ق˘دسس
ك˘ ˘انت وان ˘دث ˘رت أاو
وابناء األرضس المحتلة عام  ،١9٤8ويوثق األسسرى العرب
ال˘ ˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘ ˘ي ب˘ ˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘ ˘يت
إال˘ى ج˘انب األسس˘رى ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ي˘ن ،ويسس˘ج˘ل معاناتهم
وتطورت،
المضساعفة ،واحسساسسهم المضساعف بالعذاب ،والسسبل
مصشطفى اللداوي
واسس ˘ ˘ت ˘ ˘ع ˘ ˘رضس ف˘ ˘ي
التي يقوم بها الفلسسطينيون للتخفيف عنهم ،وتعويضسهم
تم تحقيقه ،وما عجزوا عن
وصس ˘ ٍ
ف دق ˘ي ˘ق غ ˘ي˘ر
عن أاهلهم وأاسسرهم.
ممل ما يواجهه األسسرى والمعتقلون من ما قبل مرحلة ك˘م˘ا ي˘رسس˘م الك˘ت˘اب صس˘ور ال˘ت˘ح˘دي ،وأام˘ارات ال˘رج˘ول˘ة ان˘ت˘زاع˘ه ،وي˘ق˘ف أام˘ام مضس˘اع˘ف˘ات اإلضسراب،
العتقال حتى ما بعد مرحلة الحرية ،في تصسويٍر دقيق ٍ ،وال ˘ب ˘ط ˘ول ˘ة ،ف ˘ي سس ˘ي ˘ر األسس ˘رى األب ˘ط ˘ال وصس ˘م ˘وده˘م وحالت السستشسهاد التي وقعت ،لكنه يبين ايضسًا اشسكال
ي ˘ح˘م˘ل ال˘ق˘ارئ إال˘ى داخ˘ل أاسس˘وار ال˘م˘ع˘ت˘ق˘Óت ،وخ˘ل˘ف األسس ˘ط ˘وري أام ˘ام م ˘خ ˘ت ˘ل ˘ف وسس˘ائ˘ل ال˘ت˘ع˘ذيب ،وي˘وث˘ق اإلضسراب األخرى غير اإلضسراب عن الطعام.
نضسالهم داخل السسجون ،وإادارتهم للعمل الوطني من ويتعرضس الكتاب إالى الحياة األكاديمية الكاملة التي
جدران الزنازين ،وإالى داخل عنابر وأاقسسام السسجون.
ولعل المعتقلون يجدون في هذا الكتاب جديدا ً ،غير خلف الجدران ،ومبادراتهم لإÓصسÓح والوحدة ورأاب شسكلها األسسرى والمعتقلون على مدى سسنوات العتقال
األحداث التي مرت عليهم ،فليسس كل ما بين دفتي هذا الصس˘دع ،وال˘رسس˘ائ˘ل ال˘ت˘ي ي˘رف˘ع˘ون˘ه˘ا ل˘ل˘ق˘ادة وال˘زع˘ماء ،الطويلة منذ النكبة وبعد النكسسة ،ويسستعرضس المعاناة
الكتاب قد مر على كل سسجين ٍومعتقل ،ولكنه بمجموعه ومتابعتهم للمناسسبات واأليام الوطنية ،بل إادارة بعضسهم التي واجهها األسسرى خÓل مسسيرة التعليم والدراسسة،
وشسموليته قد مر على جميع األسسرى والمعتقلين ،ولعل ل˘ل˘ع˘م˘ل ال˘عسسك˘ري ،وت˘وج˘ي˘ه˘ه˘م ل˘ل˘خ˘Óي˘ا وال˘مجموعات والعقبات التي وضسعتها إادارة السسجون للحيلولة دون
القارئ الذي كان أاسسيرا ً سسيجد نفسسه بين ثنايا هذا ال˘م˘ق˘ات˘ل˘ة ،وق˘ي˘ام˘ه˘م ب˘رب˘ط ال˘ع˘ن˘اصس˘ر ،وإاح˘ياء الخÓيا اسس ˘تك ˘م ˘ال ˘ه ˘م ل ˘ل ˘دراسس ˘ة ،أاو رف ˘ع مسس ˘ت ˘واه ˘م ال ˘ع˘ل˘م˘ي
الكتاب ،بل إان ما سسيقرأاه سسينعشس ذاكرته ،وسسيعود به ال˘م˘ي˘ت˘ة ،وال˘ت˘نسس˘ي˘ق ب˘ي˘ن م˘خ˘ت˘ل˘ف ال˘م˘ج˘موعات في كل والثقافي.
وي ˘ت ˘ن ˘اول الك ˘ت ˘اب ب ˘دق ˘ٍة م ˘ت ˘ن ˘اه ˘ي ˘ة أادوات ال ˘ت ˘ع ˘ذيب
إالى السسنوات التي قضساها خلف القضسبان ،والتي ربما المناطق الفلسسطينية.
نسسي بعضس تفاصسيلها في خضسم الحياة ،في الوقت الذي يبين الكتاب مÓحم اإلضسرابات العظيمة التي خاضسها اإلسس˘رائ˘ي˘ل˘ي˘ة ال˘م˘خ˘ت˘ل˘ف˘ة ،وم˘ف˘ردات ال˘تعذيب الجديدة
يسساوي فيه الكاتب بين جميع األسسرى ،حيث تعمد أال األسسرى ،ويشسرح وسسائل خوضسها ،وسسبل اسستمرارها ،وال˘م˘ب˘تك˘رة ،وي˘ت˘ح˘دث ع˘ن أادوار ال˘م˘ح˘ق˘قين والحراسس
يذكر اسسم أاسسير ،أاو يغفل آاخر ،فقد جاء الكتاب في وكيفية المفاوضسات التي تجري مع إادارات السسجون ،والجنود والمجندات ،ويتعرضس إالى تركيبتهم النفسسية،
جزئيه خاليًا من أاي اسسم ،لئ Óيعظم اسسير ويهمل آاخر ،واأله ˘داف ال ˘ت˘ي ت˘ع˘ل˘ن ،والن˘ج˘ازات ال˘ت˘ي يك˘تسس˘ب˘ون˘ه˘ا ودوافعهم الداخلية ،والعوامل المؤوثرة في سسلوكهم تجاه
وإانما هم متسساوون جميعًا في القدر والقيمة والدور وينتزعونها من السسجان اإلسسرائيلي ،في رصسٍد دقيق ٍلما األسسرى والمعتقلين ،ول يغفل الكاتب اسستعراضس ظاهرة

ال ˘ع ˘م ˘Óء وال ˘ج ˘واسس ˘يسس وغ˘رف ال˘عصس˘اف˘ي˘ر وأاج˘ه˘زة
فحصس الكذب ،واألفخاخ والشسباك األمنية اإلسسرائيلية
ال ˘ت ˘ي تسس ˘ت ˘ه ˘دف اإلي ˘ق ˘اع ب ˘األسس ˘رى وإاج ˘ب˘اره˘م ع˘ل˘ى
العتراف.
ول ي˘غ˘ف˘ل الك˘اتب ال˘م˘ح˘اك˘م˘ات اإلسس˘رائ˘ي˘لية ،واألحكام
المختلفة التي تفرضسها المحاكم اإلسسرائيلية عليهم،
ويتحدث عن حقوق السستئناف والصسفقات التي تتم بين
ال˘دف˘اع وال˘ن˘ي˘اب˘ة ،ف˘ي ب˘ي˘اٍن شس˘ا ٍ
ف ل˘م˘ع˘ان˘اة ال˘م˘ح˘ام˘ي˘ن
الفلسسطينيين ،وحرمان األسسرى من حقوقهم في الدفاع
وفي أان يكون لهم محامي يدافع عنهم ،ويبين أاشسكال
العتقال اإلداري ،وسسبل التجديد ،والجهات التي تملك
حق التمديد ،كما يتطرق إالى موضسوع اإلبعاد ويبين
التأاصسيل اإلسسرائيلي له ،ويفصسل حالة اإلبعاد األكبر
ال˘ت˘ي ت˘مت إال˘ى م˘رج ال˘زه˘ور ال˘ل˘ب˘ن˘ان˘ي˘ة ،ب˘اإلضس˘اف˘ة إالى
مبعدي كنيسسة المهد في بيت لحم.
أاشسياء كثيرة سسيجدها القارئ خÓل اسستعراضسه للكتاب
الذي تجاوزت صسفحاته في المجلدين أاكثر من أالف
صس ˘ف˘ح˘ة ،وم˘م˘ا سس˘ي˘ج˘ده وسس˘ائ˘ل اإلف˘راج ع˘ن األسس˘رى،
وسس˘ب˘ل ت˘مك˘ي˘ن˘ه˘م ال˘ح˘ري˘ة ،ب˘ل˘غ˘ٍة ح˘ماسسية ،مليئة بالقوة
والحيوية ،تسستشسعر العزة ،وتتحدث بقوة ،وتظهر في
ث ˘ن ˘ي ˘اه ˘ا ت ˘ب ˘اشس ˘ي˘ر األم˘ل ،ودلئ˘ل ال˘ي˘ق˘ي˘ن ب˘أان ال˘ح˘ري˘ة
سستحقق ،وعودة األسسرى إالى بيوتهم مهما طالت فإانها
سستكون قريبة.
الكاتب وهو الدكتور مصسطفى يوسسف اللداوي من سسكان
مخيم جباليا بقطاع غزة ،سسبق وأان أاعتقل في السسجون
اإلسسرائيلية تسسعة مرات ،وهو مبعٌد سسابق من سسجن
غزة المركزي إالى جنوب لبنان مطلع العام  ،١99١وله
ال ˘ع ˘دي ˘د م ˘ن ال˘م˘ؤول˘ف˘ات ال˘ت˘ي ت˘ت˘ن˘اول الصس˘راع ال˘ع˘رب˘ي
ب م˘ن˘ت˘ظ˘م يك˘تب ب˘اسس˘ت˘مرار عن
اإلسس˘رائ˘ي˘ل˘ي ،وه˘و ك˘ات ٌ
شسعبه وقضسيته ،ويحاول أان يغوصس في أاسسرار العدو
ويكشسف عن سسياسساته وممارسساته ،في الوقت الذي ل
ي˘غ˘يب ق˘ل˘م˘ه ع˘ن ال˘قضس˘اي˘ا ال˘ع˘رب˘ي˘ة وال˘ق˘وم˘ي˘ة ،وه˘موم
اإلنسسان العربي من المحيط إالى الخليج.

““ايشسل““ سسجن جدرانه تصسرخ !...

كثيرة هي السشجون والمعتقÓت بدولة الكيان ويكاد يكون الكيان الوحيد بالعالم الذي تكثر فيه المعتقÓت و السشجون العلنية والسشرية وقد بلغت مايقارب الربعين معتقل مخصشصشة فقط للفلسشطينين
تتششابه ظروف كل معتقل ال ان بعضس المعتقÓت لها اسشماء مخيفة ل اعرف ان كان يطلقها السشجانين انفسشهم ام هي حقيقة بهذه المسشميات التى تعارف عليها المعتقلين  ,و ““ايششل““ واحد من المعتقÓت
الخطرة التى يهاب المعتقلين الوصشول اليها او النتقال اليها لنه سشجن الموت البطئ وقد انششئ عام  ١97٠ويقع في قلب صشحراء النقب الى الجنوب من مدينة بئر السشبع على طريق بئر السشبع ايÓت,
ويقبع بهذا السشجن ما يقارب  9٠٠فلسشطيني ممن تتفاوت محكومياتهم بين خمسشة اعوام وخمسس مؤوبدات .
ما دعانى اكتب عن هذا المعتقل الصسهيوني بالذات هو ت˘ ˘ج˘ ˘د دواء يسسك˘ ˘ت ˘ه ˘ا
 ,فقد ذكرت مؤوسسسسات وزارة السسري الفلسسطينية ان ””ايشسل”” النازي الذي ينقصسه افران لحرق المعتقلين وهم
شس ˘ع˘وري ب˘أان ه˘ذا ال˘م˘ع˘ت˘ق˘ل خ˘ارج ال˘دن˘ي˘ا وخ˘ارج الك˘رة وغ˘ ˘ال˘ ˘ب ˘ا م ˘ا يضس ˘ع ˘ون
السسير الردنى ”” منير مرعي ”” مضسرب عن الطعام احياء ,وبات ضسروريا ان تراقب كل السسجون من قبل
الرضسية  ,قد يكون في كوكب اكتشسفته اسسرائيل ول روؤوسس˘ ˘ه˘ ˘م ع˘ ˘ل ˘ى ذلك
احتجاجا على ايداعه السسجن مع الجنائيين اليهود الذي منظمات موثوق في عملها الحيادي  ,وموثوق في عملها
يسستطيع الوصسول اليه احد من العالم لنه ل يريد البحث الجدارويبكون
غالبا ما يعتدوا عليه بالضسرب والشستم و الهانه ,كما أان النسساني لينجوا هؤولء السسري من مرضسهم وتخفف
عنه  ,لذا فهو بعيد عن اي اهتمام عربي او دولى ويصس˘ ˘رخ ˘ون ف ˘تصس ˘رح
إادارة السس ˘ج ˘ون ت ˘ت ˘ع ˘م˘د وضس˘ع˘ه ف˘ي زن˘زان˘ة داخ˘ل قسس˘م المهم وعذاباتهم بعد تقديم العÓج الÓزم لهم من قبل
,ويقبع بهذا المعتقل اكبر عدد من السسري المرضس جدران المعتقل كلها
للجنائيين اليهود المتطرفين وفي أاوضساع صسعبة للغاية اطباء تلك المنظمات لن اطباء الجيشس الصسهيوني ل
الذين يتأالمون ليل نهار ويقاسسون شستى الوان العذاب وتتالم لنها تشسعر بما
ليتم ازعاجه ليل نهاروطÓقهم كالكÓب عليه لينهشسوا يعالجوا وإانما يجروا التجارب الطبية فقط  ,لقد بات
نتيجة لمراضسهم المسستعصسية التى تعتبر من امراضس يشس˘ع˘ر ب˘ه السس˘ي˘ر م˘ن
لحمه وبالتالى فهول ينام ل بليل ول بنهار ويبقي متيقظا ضسروريا وفوريا ان تتوجهه لجان تقصسي حقائق دولية
الموت التى ل عÓج لها داخل المعتقل وتمتنع سسلطات الم و ووجع ومعاناة ,
ليتفادى هجمات السسجانين وكÓبهم المسسعورة  ،إاضسافة حيادية للدخول لكل المعتقÓت والزنازين لتطلع على
السسجن عن عÓج هؤولء البطال لنها تميتهم ببطء ويكاد صسراخها يصسل
إالى أان الزنزانة مليئة بالجرذان والفئران ,وفي حادثة اوضساع و ظروف المعتقلين فيكل المعتقÓت دون اسستثناء
وتقول لهم انهم سسيموتوا في هذا المعتقل  ,انه ””ايشسل ”” ك ˘ل ارج ˘اء ال˘م˘ع˘م˘ورة
اخ ˘ري ق ˘ام سس ˘ج ˘ي˘ن ي˘ه˘ودي مسس˘ت˘وط˘ن ب˘الع˘ت˘داء ع˘ل˘ى وخاصسة  ,ايشسل وهداريم و شسطة والمسسكوبية و الرامون
ذلك المعتقل الذي تصسرخ جدرانه من الم المعتقلين ,لك ˘ ˘ ˘ن ي ˘ ˘ ˘ا سس˘ ˘ ˘اده ل
السسير ”” محمد عطية ”” بشسكل وحشسي واصسابته بجروح والنقب و المجدل وسسجن النسساء في هاشسرون و الرمله
د.هاني العقاد
واوجاعهم  ,انه المعتقل الذي يخرج من زنازينه مئات يسسمع هذا الصسراخ إال
خ ˘ط ˘ي ˘رة ف ˘ق ˘د ك ˘ان السس ˘ي ˘ر م˘ق˘ي˘د ال˘ي˘دي˘ن وال˘ق˘دم˘ي˘ن وسسجن اوفك ””لÓطفال”” وسسجن عسسقÓن ونفحة وديجل
ب ˘ل اللف اله ˘ات  ,ان ˘ه ال ˘م ˘ع ˘ت ˘ق˘ل ال˘ذي يشس˘ه˘د ع˘ل˘ى الحرار الذين يتوجعون ليل نهار ما دام هناك اسسير وال ˘مسس˘ت˘وط˘ن الصس˘ه˘ي˘ون˘ي ب˘ Óق˘ي˘ود وب˘ Óح˘راسس ف˘أاخ˘ذ والدامون كما تطلع على مركز التوقيف المتناثرة عند
عذابات السسري لما يقارب الخمسسين عاما ومايزال واحد يصسفد وتقيد قدماه ويضسرب رأاسسه بجدار المعتقل يضس˘ ˘رب˘ ˘ه ع ˘ل ˘ى رأاسس ˘ه ح ˘ت ˘ى ك ˘ادت ع ˘ظ ˘ام ج ˘م ˘ج ˘م ˘ت ˘ه كل حاجز وكل بوابة فلسسطينية ,كالجلمة وبيتح تكفا
فعندما يقاسسي هؤولء البطال الوجاع التى ل تنتهى  ,ومادام هناك اسسير واحد تقطر جبهته دما من كثرة ما تتكسسر.ايشسل اليوم تصسرخ جدرانه وتهتز اسسقفه لنه من وال ˘مسسك ˘وب ˘ي ˘ة وعسس ˘ق ˘Óن وسس ˘ال ˘م و ق ˘دوم ˘ي ˘م و ح ˘واره
فانهم ل يجدوا سسوا جدران السسجن لتسسمع اصسواتهم يضس ˘رب ع ˘ل ˘ى ال ˘راسس ف ˘ي م ˘واق ˘ف وم˘ح˘ط˘ات م˘ت˘ع˘ددة اكثر السسجون الصسهيونية التى يودع فيها المرضسي من هم وبنيامين وبتونيا ,وتواصسل هذه اللجان عملها حتى يتم
وعبر الجدران يسسمع السسري بعضسهم البعضس لن زنازين .عندما نقول ””ايشسل”” فان الصسور تأاتي وكأانها صسورة مصسابون بأامراضس مسستعصسية ليسس ال لينسساهم الزمان اطÓق كافة السسري والموقوفين و المختطفين  ,كما
العزل النفرادي كثيرة و غالبيتها تحت الرضس  ,فقد م ˘ع ˘ت ˘ق ˘ل ˘ي ˘ن ب ˘ال ˘ق˘رون ال˘وسس˘ط˘ي لي˘رت˘دون سس˘وي ب˘عضس ويهملوا فوق اهمالهم وان طلبوا عÓجا ل يمنح لهم و ان ب˘ات واج˘ب˘ا ع˘ل˘ى ت˘لك ال˘م˘ن˘ظ˘م˘ات ال˘ت˘قصس˘ي ع˘ن ام˘اك˘ن
كان ما يقارب السستين اسسيرا فلسسطينين معزولين عن المÓبسس المهترئة ممن ل يعرف احد عنهم شسيء سسوي تأالموا ما لهم ال الجدران يشسكوا لها وجعهم  ,ايشسل يا السسجون السسرية التي لم تكشسف عنها اسسرائيل سسوي
العالم وعن الحياة نفسسهما داخل زنازين ل يسسمع من السسجان نفسسه الذي يتلذذ على تعذيبهم وقتلهم ببطء  ,سسادة هو سسجن الموت المحتم ل 900اسسير فلسسطيني بالرقام كسسجن  ١39١والذي تشسرف عليه وحدة تعذيب
خÓل جدرانه السسير شسيئا سسوي الصسراع  ,و يصسرخ وقد تعرف عنهم الجرزان والثعابين اكثر مما يعرف لنه خارج الحدود النسسانية  ,لذا بات ضسروريا ان ينتبه خ ˘اصس ˘ة ل ي ˘ع˘رف˘ه˘ا اح˘د سس˘وي اف˘راد م˘ح˘دودي˘ن ب˘دول˘ة
السسري المعزولين وغير المعزولين الما  ,فالمهم ل عنهم السسجان ايضسا لنها تعيشس معهم في نفسس المعتقل ال˘ع˘ال˘م ال˘ح˘ر ان ه˘ن˘اك م˘ع˘ت˘ق˘Óت ع˘دي˘دة م˘ث˘ل م˘ع˘ت˘ق˘ل الكيان الصسهيوني.

العدد
١٦١٢٤
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اإ’إ’عÓم الجزائري أاأاوفي أاأابو على شساهين حقه
اإلعÓم الجزائري اهتم بششكل خاصس بوفاة المناضشل أابو على ششاهين و خصشصس له ملحق خاصس من  ١٦صشفحة نششرته الصشحف الجزائرية واذاعته الذاعات المحلية  ,وليسس غريبا على بلد المليون
ونصشف مليون ششهيد ان تنتصشر لبلد المليون اسشير واحد ابرز قادتها ورموزها وأان تخصشيصس هذا المف المتكامل لÓب القائدأابو علي ششاهين ,فقد قام األخ المناضشل خالد صشالح (عزالدين) مسشئول ملف
األسشري بسشفارة فلسشطين بالجزائر عضشو األمانة العامة لششبكة كتاب الرأاي العرب ببذل مجهود غير عادي لنششر معاناة األسشري في سشجون الحتÓل وكذلك ملف القدسس
.وك ˘ان لب˘و ع˘ل˘ى شس˘اه˘ي˘ن نصس˘يب م˘ن اه˘ت˘م˘ام اإلع˘Óم˘
الجزائر ليوفيه حقه كغيرة من قادة فلسسطين الذين
صسدر لهم ملحق خاصس بمناسسبة ارتقائهم الى العلى ,
فك˘ان لب˘و ع˘ل˘ى نصس˘ي˘ب˘ه أايضس˘ا م˘ن ال˘ع˘م˘ل ال˘ف˘لسس˘ط˘يني
الجزائري المشسترك ومن الصسحف التى شساركت بنشسر
الملحق صسحيفة المواطن الجزائرية وصسحيفة الشسعب
الجزائرية التي قالت علي لسسان العÓمي عزالدين
خالد  ”” …:رحيل يجف فيه البوح عند منتهاه !””الذي
ب وغير سسائغ
أاجمل ما قال في مقالته ””كم هو صسع ٌ
للناطقين ،أان ننعى أاحد عباقرة الرواية الوطنية ،وشسيوخ
مناضسلي مراحلها المتقدمة ،وواجهات التنظير الثوري
الخارج من أازقة المخيم .إانها إاحدى لقطات الموت
المريرة ،في شسريط الذاكرة الفلسسطينية””
وكتب الدكتور والكاتب المعروف هاني العقاد …:عضسو
األمانة العامة لشسبكة كتاب الرأاي العرب مقال تحت
عنوان ””على شساهين ...ولد ثائرا ً و رحل ثائرا ً”” ومن
أاجمل السسطور كانت ””أان أابو علي شساهين ظاهرة ثورية
يصس˘عب تك˘راره˘ا ب˘ن˘فسس ال˘م˘ع˘ال˘م ال˘ث˘وري˘ة و ال˘م˘حطات
وهذا ما جعل من شسهيدنا قائد فوق العادة .
وك ˘تب الع˘Óم˘ي ك˘م˘ال ال˘رواغ عضس˘و الم˘ان˘ة ال˘ع˘ام˘ة
لشسبكة كتاب الراي العرب المعروف بكتاباته الصسادقة
التي تعبر عن هم الوطن والمواطن في مقالته المعبرة
التي قال فيها ”” لروحك السسÓم يا شسيخ المناضسلين””
وأاسسهب بكل تعبير وبÓغة القلم المعبر الكاتب رزق
المزعنن …:بمقالته التي قال في مسستهلها ”” أابو علي
شساهين وهل يموت التاريخ؟؟””
كما كتب الدكتور هشسام ابويونسس عضسو األمانة العامة
لشسبكة كتاب الرأاي العرب مقالة عنوانها ”” أابو على ””
مؤوسسسس ....مقاتل  ...فكتب قائ ”” Óو قال أان فلسسطين
ال ˘ي ˘وم أايضس ˘ا خسس˘رت ب˘رح˘ي˘ل ال˘ق˘ائ˘د أاب˘وع˘ل˘ي شس˘اه˘ي˘ن
مناضس Óوطنيا ومفكرا ومنارة شسامخة رسسمت طريقها

بالنضسال عبر مسسيرة
مشس ˘رف˘ة م˘ن الك˘ف˘اح
ال˘مسس˘ل˘ح والع˘ت˘ق˘ال
واإلب ˘ ˘ع˘ ˘اد وال˘ ˘ع˘ ˘ودة
ل ˘ل˘مشس˘ارك˘ة ف˘ي ب˘ن˘اء
م˘ ˘ؤوسسسس˘ ˘ات ال˘ ˘دول ˘ة
ال˘ف˘لسس˘طينية العتيدة
.
ك˘ ˘م˘ ˘ا نشس ˘ر الك ˘اتب
ع ˘ ˘ ˘ ˘ل ˘ ˘ ˘ ˘ي كشسكك …:
م ˘ق ˘ال˘ه ل˘ه ب˘ع˘ن˘وان ””
اب˘ ˘ُن ال ˘ُم ˘خ ˘sي ˘م ””أاب ˘و د .هششام صشدقي ايويونسس
علي شساهين””
ونشس ˘رت د.ع ˘ب ˘ي ˘ر ع ˘ب ˘د ال ˘رح ˘م ˘ن ث ˘ابت ”” …:راف˘ق˘تك
السسÓمة إالى الجنة أابو على شساهين  ..مع الشسهداء
والصسديقين””
وق ˘امت م ˘ف ˘وضس ˘ي ˘ة األسس˘رى وال˘م˘ح˘رري˘ن ب˘ح˘رك˘ة ف˘ت˘ح
بتقديم النعي للقائد الوطني الكبير أابو على شساهين.
وكتب الصسحفي  /عماد مخيمر ””…:وارتحل رجل من
زمن عمالقة الجبال””
كما كتب الدكتور مازن صسافي عضسو شسبكة كتاب الرأاي
العرب ”” أابوعلي شساهين ابن األرضس حنكمل المشسوار ””..
وك ˘تب الك ˘اتب :ن ˘اف ˘ذ غ ˘ن ˘ي ˘م ”” …:أاب ˘و ع ˘ل˘ى شس˘اه˘ي˘ن..
سسنذكرك قائدا ومعلما””
وقال الكاتب /عكرمة ثابت ”” …:ابو علي شساهين :
الحصسن الحصسين والركن األمين””
كما كتب سسري القدوة عضسو شسبكة كتاب الرأاي العرب
و رئيسس تحرير جريدة الصسباح الفلسسطينية  …:مقالة
بعنوان””وداعا أابوعلي شساهين””
وك ˘تب ي ˘ح ˘ي ˘ى رب ˘اح ””…:أاب ˘وع ˘ل ˘ي شس˘اه˘ي˘ن ف˘ي فضس˘اء
الذاكرة!””

وكتب سسفير فلسسطين لدي باكسستان د.حازم ابو شسنب
””أابو علي شساهين  ..زيتونة فلسسطين””
وكتب ماهر حسسين في مقالته أان أابو على ترك خلفه
ح ˘ال ˘ة ح ˘زن واب˘تسس˘ام˘ة ...ح˘زن ع˘ل˘ى م˘وت˘ه واب˘تسس˘ام˘ة
ترتبط به دوما”” في مقالته ””رحيل الرجل الذي احتج
وحيدا””.
وكتب الكاتب شسفيق أابو حشسيشس عن السسيرة الذاتية
للشسهيد في مقالته ”” عندما يترجل العظماء””
وتحدث نائب نقيب الصسحفيين الفلسسطينيين د.تحسسين
السسطل قائ ً
 Óاليوم افتقدنا مناضس Óوقائدا فريدا
في فلسسطين وامتنا العربية ،هو مفكرا ثوريا باألفعال
وليسس األقوال ،قليل الكÓم كثير األفعال في مقالته
””أابو على شساهين قصسصس البطولة وحب الجماهير””
ذكر الكاتب حسسنين زنون  …:قائ Óرحل القائد الوطني
الفلسسطيني الكبير ( أابو على ) عبد العزيز على شساهين
,,ترك لنا الدنيا مهاجرا فى هدوء إالى دار الخلود ,,
راسسما على وجنتيه ابتسسامة وعلى جبينه خارطة الوطن
 ,,في مقالته التي نشسرها بعنوان ”” ابو عـلي شس ـاهين
 :إايقونة فلسسطين””
والشسيء الجميل الذي كتبة الكاتب أاحمد دغلسس قائÓ
أاكرر ما كتبته سسابقا بافتتاحية ”” أابو علي شساهين لك كل
الجوائز واألوسسمة ”””” بالتالي  ....ل ينفع التكريم إال
بالحضسور  ،ل ينفع الندم دون العتذار  ....ل ينفع
القول دون السسمع  ،،،،ل تنفع البسسمة دون الفرحة ول
التاريخ دون الشسهود ”””” ألضسيف ول العزاء ومانشسيتات
الصس ˘ح ˘ف وب ˘ي ˘ان ˘ات ال ˘ن ˘ع ˘ي دون ال ˘رج ˘وع ال ˘ى ال˘ن˘فسس
ومحاسسبة الذات ألتسساءل بحق فردي وشسخصسي .
في مقالته ”” أابو علي شساهين ( هل ) أانت قبل أاألخير
...؟؟””
وكتب شساكر فريد حسسن ””أابو علي شساهين يموت واقفًا
كاألشسجار ””!..

وكتب اإلعÓمي /محمد الباز عضسو شسبكة كتاب الرأاي
العرب مقاله بعنوان ””رحل الرجل الفدائي اإلنسسان
””....
أاما الكاتب السسفير عدلى صسادق عضسو األمانة العامة
لشسبكة كتاب الرأاي العرب قال  …:ثÓثون سساعة أاو أاقل،
كانت تفصسل بين لقائي األخير به ،وإاغماضسته األخيرة.
كان الرجل يتهيأا للموت الحق ،بنفسس راضسية هذا في
مقالته التي كانت بعنوان لسسعة الموت وِثَقِله :أابو علي
شساهين مع الخالدين
وكتب الصسحفي احمد يونسس شساهين عضسو شسبكة كتاب
الرأاي العرب ””لن تفي العبارات بكلماتها ول الكلمات
بحروفها ثناًء ووفاًء لهذا القائد المناضسل المغوار أابو
ع ˘ل ˘ي شس ˘اه ˘ي˘ن ه˘ذا ال˘ق˘ائ˘د ال˘ث˘ائ˘ر ال˘ذي عشس˘ق ال˘ث˘ورة
فعشسقه وجاء هذا في مقاله له بعنوان ””وداع ـًا أابا علي
شساهين””
وكتب األخ عزيز العصسا …:أابو علي شساهين؛ هكذا أاردتنا
أان نخاطبك ..الحاج أابو علي؛ هكذا أاردتنا أان ُنَكuني َ
ك..
األخ الثائر أابو علي شساهين؛ هكذا أاردتنا أان نراسسلك
وأانت ””الوزير عبد العزيز شساهين”” ..في مقال له بعنوان
”” أابو علي شساهين :تركت فينا ورحلت
وكتب الكاتب :منير الجاغوب””…:عبد العزيز شساهين
وأانبياء الفكرة .الÓجئ الحافي .المفكر الراجل””.
هكذا تكون صسحف الجزائر الورقية والعÓم المسسموع
قد اوفوا ابو على تلك الظاهرة الفريدة الحدوث في
حياة الثوار و ما كانت لتفي حقه لو لم يكن ابو على
شساهين مدرسسة ثورية لبد وان يعرف كل الملتحقين
ب ˘ال ˘ث ˘ورة م ˘ج ˘م ˘ل ال ˘دروسس ال˘ت˘ى ك˘انت ت˘لك ال˘م˘درسس˘ة
تدرسسها .
د .هششام صشدقي ايويونسس
عضشو األمانة العامة لششبكة كتاب الرأاي العرب

مقابلة صسحفية مع ا’عÓمى الجزائري المناضسلأاحسسن خÓصص

سس  -اعتبر اإلسشÓمإاكرام األسشير منأاعمال البر
وال ˘ ˘ ˘ت ˘ ˘ ˘ق ˘ ˘ ˘وى ح ˘ ˘ ˘ت ˘ ˘ ˘ى ول ˘ ˘ ˘و ك ˘ ˘ ˘ان م ˘ ˘ ˘ن غ ˘ ˘ ˘ي ˘ ˘ ˘ر
المسشلمين ،فكيف تقيم أاداء اإلعÓم العربي
ت ˘ج ˘اه خ ˘دم ˘ة قضش ˘ي ˘ة ال ˘ق ˘دسس واألسش ˘ي ˘ر ال˘ذي
يضشحي بنفسشه في سشبيل وطنه وأاهله ؟
ج … ال ˘م ˘ن ˘ت ˘ظ ˘ر ف ˘ي ال ˘ب ˘داي˘ة أان تسس˘ت˘ح˘وذ ال˘مشسك˘Óت
ال˘داخ˘ل˘ي˘ة ال˘ت˘ي ت˘ع˘رف˘ه˘ا ال˘ب˘ل˘دان ال˘ع˘رب˘ية على اهتمام
ال ˘رأاي ال ˘ع ˘ام ال ˘ع ˘رب ˘ي وال ˘دول ˘ي لك ˘ن م ˘واصس ˘ل ˘ة ق˘وات
الح ˘ت ˘Óل اإلسس ˘رائ ˘ي ˘ل ˘ي ع ˘م ˘ل ˘ي˘ة ال˘ق˘م˘ع ت˘ج˘اه اإلخ˘وة
الفلسسطينيين ووجود أاكثر من  5آالف أاسسير في سسجون
الح ˘ت˘Óل ب˘اإلضس˘اف˘ة إال˘ى ال˘ت˘عسس˘ف ال˘ي˘وم˘ي وع˘م˘ل˘ي˘ات
التدنيسس التي يتعرضس لها المسسجد األقصسى وعمليات
تهويد القدسس الشسريف كلها جعلت هذه القضسايا تنال
ح ˘ظ ˘ا ه ˘ام ˘ا م ˘ن ال ˘ت ˘ن ˘اول اإلع ˘Óم˘ي ال˘ع˘رب˘ي خ˘اصس˘ة
لقضسيتي القدسس واألسسرى .لكن مع هذا في اعتقادي
يبقى هذا اإلعÓم دون أان يرقى إالى المسستوى المطلوب
من جانب إايصسال المعلومة والرأاي إالى الرأاي العام
الغربي من أاجل الضسغط على حكومات الدول الكبرى
ل ˘ت ˘ب˘ن˘ي م˘واق˘ف أاك˘ث˘ر ع˘دل وإانصس˘اف˘ا ف˘ي ح˘ق األسس˘رى
والمقدسسات وفي نظري ي Óيجب أان نكتفي بالتبليغ
بالحرف العربي فقط وإانما يجب أان نبلغ الرأاي العام
ال ˘ع ˘ال ˘م˘ي ب˘أاك˘ب˘ر ال˘ل˘غ˘ات ف˘ي ال˘ع˘ال˘م م˘ث˘ل اإلن˘ج˘ل˘ي˘زي˘ة
والفرنسسية واأللمانية واإلسسبانية وغيرها ألننا بحاجة
ل˘ل˘ع˘م˘ل ع˘ل˘ى ال˘ج˘ب˘ه˘ت˘ي˘ن ال˘داخ˘ل˘ي˘ة من خÓل التضسامن
ومؤواسساة عوائل األسسرى والجبهة الخارجية من خÓل
تحسسيسس الرأاي العام الدولي بما يتعرضس له اإلخوة
ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ون م˘ن ق˘م˘ع وت˘عسس˘ف ت˘حت وط˘أاة اح˘تÓل
اسستيطاني وحشسي.
سس… اإلعÓم هو األمل لرفع صسوت األسسرى للرأاي العام
ال ˘ع ˘ال ˘م ˘ي ،وق ˘د ظ ˘ه ˘رت ت ˘وج ˘ه ˘ات ج˘دي˘دة ب˘اإلع˘Óم˘
ال˘ج˘زائ˘ري وخ˘اصس˘ة الصس˘ح˘اف˘ة ال˘مك˘ت˘وب˘ة ف˘ي م˘ع˘ال˘جة
ملفات األسسرى والقدسس ،برأايك ما الذي أاضسافه ملحق
األسسير لجريدتكم ؟
ج… األهم بالنسسبة لي ليسس ما يضسيفه الملف للجريدة
بقدر ما نهتم بالتسساؤول حول ما يمكن أان يضسيف نشسر
ملف األسسير بالنسسبة لأÓسسرى أانفسسهم وعوائلهم من
ج˘ ˘ه˘ ˘ة وإال˘ ˘ى ضس˘ ˘رورة ت ˘ذك ˘ي ˘ر ال ˘ج ˘زائ ˘ري ˘ي ˘ن وال ˘ع ˘رب
والمسسلمين بأان إاخوانا لهم وهبوا حياتهم وانفصسلوا عن
أاهلهم وأاولدهم وبعضسهم لم يتح له تكوين أاسسرة بعد
فقدان جميع أافراد عائلته في قصسف أاو مجزرة وإاذا ما
تم اإلفراج عنه قد يظل متشسردا بدون مأاوى .وأاعتقد

اجرى المقابلة
الصشحافيةأامال مرابطى

أان نشسر هذا الملف في مختلف الصسحف المعربة قد
أاتى بعضس أاكله وصسار الهتمام بالموضسوع يتزايد على
أامل أان يترجم في حركة تضسامنية واسسعة تتجاوز الحقل
اإلع˘Óم˘ي ب˘مشس˘ارك˘ة ك˘ت˘اب وسس˘ي˘اسس˘ي˘ي˘ن ومواطنين ولم
تنظيم حملة تبرعات لمسساعدة عوائل األسسرى ومن
الجانب السسياسسي يكون هناك تحرك تجاه الممثليات
الديبلوماسسية للدول الخمسس الدائمة العضسوية بمجلسس
األمن ومنظمات حقوق اإلنسسان من أاجل اللتفات إالى
موضسوع األسسرى بمزيد من الهتمام.
سس… هل لك أان تحدثنا كيف كانت البداية في تعاملكم
بشسكل جدي واتخاذ هذه المبادرة بتخصسيصس ملحق
وصس ˘ف ˘ح ˘ات ت ˘ه ˘ت ˘م ب˘تضس˘ح˘ي˘ات األسس˘رى داخ˘ل سس˘ج˘ون
المحتل ؟
ج… في الحقيقة اهتمامنا بموضسوع األسسرى هو جزء
من الهتمام العام بالشسأان الفلسسطيني من منطلق أانه ل
يجب أان تلهينا المشسكÓت الداخلية التي يعيشسها العالم
ال˘ع˘رب˘ي ع˘ن اله˘ت˘م˘ام ب˘ال˘قضس˘ي˘ة ال˘م˘رك˘زي˘ة ف˘ Óيظنن
الصسهاينة أانهم من خÓل هذه األوضساع قد اكتسسبوا
هدنة مجانية معنا .أابدا كان لبد أان يتواصسل النضسال
الفكري والشسعبي بعيدا عن أاية حسسابات سسياسسية أاو
توازنات هنا أاو هناك .وزاد الهتمام بالملف من خÓل
إاع˘ج˘اب˘ن˘ا بصس˘م˘ود األسس˘رى وم˘واق˘ف˘ه˘م ال˘ت˘ي ت˘ف˘وق ف˘ي
وقعها مواقف دول بأاكملها لسسيما وأان الجامعة العربية
أاصسبحت جثة وهيك Óدون روح في ما يتعلق بالدفاع عن

حقوق اإلنسسان ولسسيما حقوق الفلسسطينيين .فسسامر
ال˘ع˘يسس˘اوي أاع˘ط˘ى درسس˘ا ع˘ظ˘ي˘م˘ا ف˘ي ال˘ب˘ط˘ول˘ة وج˘ع˘ل
سسلطات الحتÓل تذعن صساغرة أامام صسموده وعناده
واألخبار التي تصسل عن القمع الوحشسي الذي يتعرضس له
األسس ˘رى واإله ˘م ˘ال ال ˘ط ˘ب ˘ي ال ˘ذي أادى إال˘ى اسس˘تشس˘ه˘اد
البعضس منهم في المعتقÓت والسسجون كل هذا جعلنا ل
نقف وأالسسنتنا خرسساء وأايدينا مكبلة.
سس -كيف يتم التنسشيق مع األسشتاذ خالد عز
الدينإلعداد ملحق األسشير بششكل منتظم ؟
ج… تواصسلي مع األخ والصسديق خالد صسالح المعروف
باسسم (عز الدين خالد) يومي وبدون انقطاع ،نتبادل
اآلراء وهو همزة وصسل بيننا وبين الكتاب الفلسسطينيين
وهناك أافكار هامة يجري التحضسير لتجسسيدها في
األفق القريب ومنها تحضسير عدة نشساطات باإلضسافة
إالى حرصسي على المشساركة واإلسسهام في كل الملحقات
ال ˘ت ˘ي ت ˘نشس ˘ر ف ˘ي ال˘ج˘زائ˘ر وف˘ي ال˘وط˘ن ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي.
سس -ب˘ ˘رأاي˘ ˘ك˘ ˘م م˘ ˘اأاه˘ ˘م˘ ˘ي˘ ˘ة شش˘ ˘ب ˘ك ˘ات ال ˘ت ˘واصش ˘ل
الج˘ت˘م˘اع˘ي ف˘ي نشش˘ر قضش˘ي˘ة األسش˘رى وم˘ا الذي
ح ˘ق ˘ق ˘ه م ˘وق ˘ع ˘ك ˘م الل ˘ك˘ت˘رون˘ي ف˘ي اسش˘ت˘ق˘ط˘اب
القراء؟
ج… لشسك أان شسبكات التواصسل الجتماعي تعد إاضسافة
هامة ولو أان العالم العربي والجزائر باألخصس لم تلجها
إال ح˘ ˘دي ˘ث ˘ا ج ˘دا .صس ˘ح ˘ي ˘ح أان اله ˘ت ˘م ˘ام األك ˘ب ˘ر ف ˘ي
الفايسسبوك والتويتر كان منصسبا على تغيير األنظمة

التقليدية العربية إال أان الهتمام بالشسأان الفلسسطيني
بدأا ينال قسسطه من الهتمام وهذه الشسبكات يمكن أان
تكون مؤوثرة خاصسة على المجتمعات الغربية من خÓل
ت˘ج˘ن˘ي˘د م˘ب˘دع˘ي˘ن ي˘حسس˘ن˘ون ال˘ت˘ب˘ل˘ي˘غ بالصسوت والصسورة
وبجميع الحروف العربية والÓتينية والصسينية وغيرها
حتى يسسمع صسوت األسسير في جميع أانحاء العالم ويمكن
خلق صسفحات خاصسة تجمع المناضسلين من أاجل القضسية
في جميع أانحاء العالم مع العمل المسستمر لتوسسيع دائر
ال ˘مسس ˘ان ˘دي ˘ن ح ˘ت ˘ى ف ˘ي إاسس ˘رائ ˘ي ˘ل ن ˘فسس˘ه˘ا .وال˘م˘وق˘ع
اإللك˘ت˘رون˘ي ع˘ل˘ى أاه˘م˘ي˘ت˘ه ل يضس˘اه˘ي ف˘ع˘ال˘ي˘ة شسك˘ب˘ات
التواصسل الجتماعي إاذا أاحسسن اسستغÓلها.
سس -ما العوائق التي حالت دون التخصشصس في
قضشايا األسشرى وخلق وسشيلة إاعÓمية في هذا
الجانب تدافع عن حقوق الششعوب المظلومة ؟
ج… مرة أاخرى أان التصسال لبد أان يكون أافقيا وعموديا
فقطاع كبير من المجتمع ل يعرف عن أابجديات قضسايا
األسس˘رى وال˘ب˘عضس اآلخ˘ر وأاع˘ن˘ي ب˘ه ال˘ه˘ي˘ئ˘ات ال˘م˘ه˘ت˘مة
والمختصسة مثل منظمات حقوق اإلنسسان بحاجة إالى
إايصسالها بأادق المعلومات حول حياة األسسرى ومعاناة
أاهاليهم ولبد من برامج تفاعلية من خÓل اهتمام
ال˘فضس˘ائ˘ي˘ات ال˘ع˘رب˘ي˘ة أاك˘ث˘ر ب˘ل˘م˘ف األسس˘رى ب˘الرغم من
التعتيم الذي تمارسسه قوات الحتÓل وصسعوبة الوصسول
إالى المعلومة لكن يبقى الجانب التوعوي والتحسسيسس
مهم جدا ليشسعر كل مواطن عربي بهذه المعاناة.
سس -ه˘ ˘ ˘ ˘ل ت˘ ˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘ ˘ح رضش˘ ˘ ˘ ˘ى م˘ ˘ ˘ ˘ن ط˘ ˘ ˘ ˘رف
اخواننا بفلسشطين حول هذه المبادرة بتعميم
ارب ˘ع ˘ة م ˘Óح ˘ق ب ˘ال ˘ج ˘رائ ˘د ال˘ج˘زائ˘ري˘ة ؟و ه˘ل
ه˘ ˘ن˘ ˘اك ردودأاف˘ ˘ع˘ ˘ال ف ˘لسش ˘ط ˘ي ˘ن ˘ي ˘ة م ˘نأاه ˘ال ˘ي
ال˘م˘ع˘ت˘ق˘ل˘ي˘ن واألسش˘رى المحررين حول الحراك
اإلعÓمي الجزائري المهتم بقضشايا األسشرى ؟
ج… وال˘˘˘˘ل˘˘˘˘ه حضس˘˘˘˘ور ال˘˘˘˘ج˘˘˘زائ˘˘˘ر ع˘˘˘ل˘˘˘ى السس˘˘˘اح˘˘˘ة
ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة ل˘يسس ول˘ي˘د ال˘يوم فالجزائر حكومة
وشسعبا وإاعÓما ومثقفين كانت دائما قلعة للدفاع
ع˘˘ن الشس˘˘أان ال˘˘ف˘˘لسس˘˘ط˘˘ي˘˘ن˘˘ي وت˘أاك˘دي أان ال˘ج˘زائ˘ر
سستبقى لوحدها على سساحة المقاومة حتى ولو
ق˘˘رر ال˘˘ع˘˘رب ج˘˘م˘˘ي˘˘ع˘˘ا ه˘˘ج˘ر ال˘قضس˘ي˘ة ألن ال˘ح˘ق
الفلسسطيني جزء من الحق الجزائري في الحرية
والكرامة ثم أان هذا واجب تمليه رابطة اللغة
والدين والتاريخ المشسترك فقضسية القدسس قضسية
األمة وقضسية األسسرى قضسية إانسسانية ومبدئية ولن
يكتمل اسستقÓل الجزائر إال بتحرير فلسسطين كل
ف˘˘لسس˘˘ط˘˘ي˘˘ن ك˘˘م˘˘ا دأابت إاذاع˘˘ة صس˘˘وت ف˘˘لسس˘˘ط˘˘ي˘˘ن
بالجزائر على ترديده زمن الثورة.

الخميسس  0٦جوان  ٢0١3م
الموافق لـ  ٢7رجب  ١٤3٤هـ

عمـر القاسسم  ..في الذكرى
الـ’ 24سستشسهاده

َمن َلم َيعرف عمر القاسسم  ،ل يعرف الحركة الوطنية األسسيرة
 ...فهو علم من أاعÓمها ورمٌز من رموزها  ،وأاحد ُبناتها
األسس ˘اسس ˘ي ˘ي˘ن وك˘ان ع˘ل˘ى ال˘دوام ع˘م˘ادا ً أاسس˘اسس˘ي˘ًا م˘ن أاع˘م˘دت˘ه˘ا
الراسسخة  ...فكان في حياته قائدا ً فذا ً  ،ومناضس ً
 Óشسرسسًا ،
وأاسسيرا ً شسامخًا  ،ونموذجًا رائعًا  ،وفي مماته شسهيدا ً خالدا ً و
قندي ً
 Óلن ينطفئ نوره .
نعم هذا هو عمر القاسسم لمن ل يعرفه  ،بل يعجز القلم عن
وصسف خصساله وتجف الكلمات حينما تسسرد سسيرته  ،وتنحني
القامات تقديرا ً حينما تتحدث عن بطولته ومواقفه .
وليسس بالضسرورة أان تكون قد عايشسته في السسجون كي تتعرف
على خصساله  ،أاو أان تكون منتميًا لـ ”” الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسسطين ”” كي تقرأا في أادبياتها عنه وعن أامجاده
عبد الناصشر عوني فروانة
وبطولته ومواقفه .
ويكفينا فخرا ً أان فلسسطين أانجبته  ،وفي القدسس كان مولده  ،والثورة كانت خياره منذ نعومة أاظافره
 ،والحركة األسسيرة سسطرت اسسمه في سسجÓتها بحروف من نور  ،وأاطلقت عليه ”” ماندي Óفلسسطين
”” بعدما تجاوز العشسرين سسنة في سسجون اإلحتÓل اإلسسرائيلي بشسكل متواصسل  ،ليسستحق لقب أاول
عمداء األسسرى .
إانه الشسهيد األسسير ”” عمر محمود القاسسم ”” من مواليد حارة السسعدية في القدسس القديمة سسنة ١9٤0
م  ،و تعلم ودرسس في مدارسس القدسس  ،فدرسس اإلبتدائية في المدرسسة العمرية القريبة من المسسجد
القصسى  ،وبعد أان أانهى دراسسته الثانوية عام  ١958م في المدرسسة الرشسيدية الثانوية عمل مدرسسًا
في مدارسس القدسس  ،ولم يكت ِ
ف بذلك بل واصسل تعليمه والتحق باإلنتسساب بجامعه دمشسق وحصسل
منها على ليسسانسس األداب ”” انجليزي ”” .
إالتحق شسهيدنا بحركة القوميين العرب في مطلع شسبابه وكان مثقفًا ونشسطاً وفعالً ومؤوثرا ً بذات
الوقت  ،وسسافر إالى خارج الوطن وإالتحق بمعسسكرات الثورة الفلسسطينية وحصسل على العديد من
الدورات العسسكرية  ،وبتاريخ ١9٦8…١0…٢8م قرر العودة إالى أارضس الوطن وبعد اجتيازه لنهر األردن
وهو على رأاسس مجموعة فدائية من الكوادر كان هدفها التمركز في رام الله  ،لكنها اصسطدمت
بطريقها بكمين إاسسرائيلي قرب قرية كفر مالك  ،ولم تسستسسلم المجموعة وقررت القتال رغم عدم
تكافؤو المعركة ولكن وبعد نفاذ الذخيرة تمكنت قوات الحتÓل من أاسسر المجموعة وقائدها عمر
 ،وأاخضسع هو ومجموعته لتعذيب قاسسي جدا ً  ،ومن ثم أاصسدرت المحكمة العسسكرية على الشسهيد
حكمًا بالسسجن المؤوبد  ،وزج به في غياهب السسجون وفي الغرف اإلسسمنتية وتنقل خÓل فترة اعتقاله
الطويلة بين العديد من السسجون وأاقسسامها وغرفها.
ويضسيف فروانة في مقالته  :وبالرغم من قسساوة السسجن والسسجان  ،والشسروط الحياتية القاسسية ،
والمعاملة الÓإانسسانية إال أانه لم يسستسسلم
ل˘ل˘واق˘ع ال˘م˘ري˘ر فك˘ان صس˘ل˘ب˘ًا م˘خلصسًا عنيدا ً
غيورا ً وصسبورا ً كصسبر الجمال  ،لم يسساوم
على مبدأا  ،وكان من القÓئل الذين يمتلكون
ال˘ث˘ق˘اف˘ة ال˘ت˘ن˘ظ˘ي˘م˘ي˘ة والسس˘ي˘اسس˘ي˘ة وال˘ث˘ورية
فلعب دورا ً بارزا ً في وضسع اللبنات األولى
ل ˘ع ˘م˘ل˘ي˘ة ال˘ت˘ث˘ق˘ي˘ف ال˘ت˘ن˘ظ˘ي˘م˘ي والسس˘ي˘اسس˘ى
وسساهم بوعيه وثقافته في التعبئة والحشسد
المعنوي في إاعداد األسسرى وفي مواجهة
إادارات القمع اإلسسرائيلية لتحسسين ظروف
اإلعتقال فشسارك مع إاخوانه المعتقلين في
العديد من اإلضسرابات عن الطعام بل وكان
م ˘ن أاب ˘ر ال ˘داع ˘ي ˘ن ل ˘ت ˘لك اإلضس˘راب˘ات وم˘ن
ق ˘ي ˘ادت˘ه˘ا  ،ك˘م˘ا وشس˘ارك ف˘ي ال˘عشس˘رات م˘ن
ال˘خ˘ط˘وات اإلح˘ت˘ج˘اج˘ي˘ة  ،ونسس˘ج ع˘Óق˘ات
ق ˘ائ ˘م ˘ة ع ˘ل ˘ى اإلح ˘ت˘رام ف˘ح˘ظ˘ى ب˘إاح˘ت˘رام˘
الجميع  ،ففرضس نفسسه بقوة على السساحة
اإلع˘ت˘ق˘ال˘ي˘ة ب˘أاخ˘Óق˘ه وسس˘لوكه وحفر إاسسمه
بحروف من نور بمواقفه البطولية وغدى
القاسسم نموذجًا وقائدا ً ليسس لرفاق الجبهة
ال˘دي˘م˘ق˘راط˘ي˘ة ف˘حسسب  ،ب˘ل ولك˘ل ال˘ح˘رك˘ة
الوطنية األسسيرة ....
نعم القاسسم هو القاسسم المشسترك ما بين األطياف السسياسسية للحركة الوطنية األسسيرة  ،وبعد عملية
تبادل األسسرى عام ١985م بين الجبهة الشسعبية القيادة العامة وإاسسرائيل والتي لم يفرج في إاطارها
عن ”” القاسسم ””  ،تعرضست الحركة األسسيرة في كافة السسجون لهجمة شسرسسة من قبل إادارة السسجون
لسسحب إانجازاتها ومكاسسبها وكسسر شسوكتها وإاذللها  ،إاّل أان القاسسم بتجربته الغنية وشسجاعته
وصسمود زمÓءه وإاصسرارهم كان لهم رأاي آاخر فتصسدوا وبحزم وببسسالة لذلك من أاجل تثبيت تلك
المكاسسب والتي تحققت بفعل دماء وآالم األسسرى  ،وقد كان للقاسسم دوٌر قيادٌي مميٌز في ذلك .
ومن مواقفه البطولية عندما قامت مجموعة مسسلحة تابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسسطين
بتنفيذ عملية ”” معالوت ”” في الجليل واحتÓل مبنى ورهائن  ،إاسستدعت إادارة السسجن الشسهيد ””عمر
القاسسم”” ومعه الشسهيد ”” أانيسس دولة ”” وأاخذوهما على متن طائرة مروحية الى مكان العملية وسساوموه
وطلبوا منه أان يتحدث للفدائيين لتسسليم أانفسسهم واطÓق سسراح الرهائن  ،لكن القاسسم رفضس ذلك
وبإاصسرار  ،فإانهالوا عليه بالضسرب المبرح وأاعادوه كعقاب الى زنازين السسجن اإلنفرادية .
عانى ”” القاسسم ”” خÓل مسسيرة حياته خلف القضسبان على مدار واحد وعشسرين عامًا العديد من
المراضس في ظل سسياسسة اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إادارة مصسلحة السسجون حتى كان الموعد
مع الشسهادة في الرابع من حزيران عام ١989م حينما توقف قلبه عن الخفقات  ،فيما شسارك في
تشسييع جثمانه اآللف من جماهير شسعبنا وقياداته السسياسسية ودفن في مقبرة األسسباط في مدينة
القدسس  ،كما أاقيمت للشسهيد مسسيرات وجنازات رمزية ومظاهرات عمت أارجاء الوطن وفي العديد
من األقطار العربية ...
وبعد مماته  ،وأاكثر مما كان في حياته إاحتل مكانة مميزة في قلوب كل الشسرفاء واألحرار وُكتبت له
القصسائد واألشسعار  ،وحملت العديد من العمليات العسسكرية اسسمه لسسيما من التنظيم الذي انتمى
له ”” الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسسطين ””  ،وزينت الشسوارع بإاسسمه وصسوره وتغنى ول زال يتغنى
بإاسسمه المقاتلون>
وإاذا كانت الشسهادة هي أاعظم أاشسكال التضسحية  ،فإان الشسهادة خلف القضسبان يضساف لها عظمة
خاصسة  ،فلهؤولء الشسهداء فينا مكانة ...وعلى رؤووسسنا نحملهم تيجانًا  ...ولسسلوكنا نتخذهم نماذجًا
 ..بغضس النظر عن توافقنا أاو تعارضسنا مع مواقفهم السسياسسية خÓل سسني حياتهم  ،أاو اختÓفنا مع
انتماءاتهم الحزبية.

مع فلسشطين ظالمةأاو مظلومة
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مع دخوله العام الـ ٢١بالسشر رحيل والدته قبل تحقق حلمها
عائلة السشير محمود دعاجنة

ماذا تبقى بعد سسنوات العذاب المريرة
والى متى سسندفع ثمن الظلم وا’نتقام ا’سسرائيلي ؟
في لحظات الوداع الخيرة لم تتوقف عن ذكر اسشمه والدعاء له واغمضشت عينيها قبل ان يتحقق حلمها لترحل
الحاجة سشارة العدوين عن عمر يناهز ال 8٦قضشت السشنوات الخيرة منها على بوابات السشجون السشرائيلية
لزيارة ابنها السشير محمود نوفل العدوين ( ٦٤عاما ) الذي دخل في  ٣-١٦عامه ال ٢١خلف القضشبان .
وب˘ي˘ن˘م˘ا ك˘ان يشس˘ي˘ع جثمان
ال ˘وال˘دة ف˘ي م˘وكب وط˘ن˘ي
مهيب لمثواها الخير في
مخيم شسعفاط في …5…١8
وسس ˘ط مشس ˘اع˘ر
٢0١3
الحزن واللم بعدما حرم
الح˘ ˘ت˘ ˘Óل اسس˘ ˘ي ˘ره ˘ا م ˘ن
وداع ˘ه ˘ا وال ˘مشس ˘ارك ˘ة ف ˘ي
تشس ˘ي ˘ي˘ع ج˘ث˘م˘ان˘ه˘ا  ،ع˘مت
اج ˘واء ال ˘ح ˘زن ف˘ي سس˘ج˘ن
””ج˘ ˘ل˘ ˘ب˘ ˘وع ”” ب ˘ع ˘دم ˘ا ع ˘ل ˘م
محمود بالخبر المؤولم عبر
علي سشمودي
التلفاز  ،فاغرورقت عينيه
بالدموع من هول الصسدمة ورغم اجتماع السسرى لمؤوازرته
والتخفيف عنه ومواسساته في مصسابه الجلل  ،كان المه كبيرا
بعدما فشسلت كافة الجهود للسسماح له بالقاء نظرة الوداع
الخيرة على والدته التي انقطعت عن زيارته بسسبب المرضس
ال ˘ذي ادى لشس ˘ل ˘ل ˘ه ˘ا ل ˘خ ˘مسس ˘ة سس ˘ن˘وات  ،وك˘انت ال˘م˘رة الول˘ى
والخيرة التي يحظى برؤويتها في زيارة الوداع قبل  ٦شسهور
عبر الصسليب الحمر  ،ويقول شسقيقه جهاد ”” منذ الزيارة واخي
محمود عاشس الخوف والقلق على وضسع والدتنا بعدما شساهد
وضسعها الصسحي الصسعب  ،وبكى بالم ولوعة لن الحتÓل فرق
بينهما وحرمه ان يكون لجانبها بعدما شسطب اسسمه من كل
الصسفقات والفراجات رغم انه اعتقل قبل اتفاق اوسسلو ””،
واضساف ”” عاشست امي تتنتظر وتتالم ان يتحرر محمود ويجتمع
الشس ˘ ˘م˘ ˘ل  ،ولك˘ ˘ن الح˘ ˘ت˘ ˘Óل رفضس الف˘ ˘راج ع˘ ˘ن˘ ˘ه وت˘ ˘ح˘ ˘ولت
الفراجات والصسفقات لصسفعات والم اسستمر واثر كثيرا على
وال ˘دت ˘ي ال ˘ت ˘ي ن ˘الت م ˘ن ˘ه ˘ا الم ˘راضس بسس˘بب ال˘بك˘اء وال˘ح˘زن
والمرارة
تنهمر دموع الشسقيق جهاد الذي حرمه الحتÓل من زيارة
شسقيقه منذ سسنوات  ،ويقول ”” في اخر زيارة لزوجة اخي
السسير قبل وفاة والدتي بايام  ،كان شسديد القلق على وضسعها
ومتخوف جدا بسسبب تاثير المرضس عليها  ،لذلك كانت وفاتها
في غيابه اكبر صسدمة واشسد واقسسى من كل عذابات السسجن
والعتقال المريرة .
تدهور صشحي
ومما يثير مشساعر الحزن واللم لدى عائلة محمود التدهور
المسستمر في حالته الصسحية
 ،ف ˘ق ˘د اصس ˘ب ˘ح ي ˘ع ˘ان ˘ي م˘ن
مشساكل تضساف لمراضسه ،
ويقول شسقيقه جهاد ”” كل
ل ˘ح ˘ظ ˘ة لخ ˘ي ف ˘ي سس˘ج˘ن˘ه
تشسك˘ ˘ل رح˘ ˘ل ˘ة ع ˘ذاب وال ˘م
مسستمر فمؤوخرا بدا يعاني
م˘ ˘ ˘ن اللم شس˘ ˘ ˘دي˘ ˘ ˘دة ف ˘ ˘ي
ال˘ ˘م˘ ˘ف ˘اصس ˘ل وضس ˘ي ˘ق ن ˘فسس
ورغ ˘ ˘ ˘م ذلك ت˘ ˘ ˘رفضس ادارة
السسجون عÓجه ”” ،واضساف
”” بسس ˘بب ظ ˘روف الع˘ت˘ق˘ال
الصسعبة وحياة المعاناة في
ال˘زن˘ازي˘ن والسس˘ج˘ون اصس˘يب م˘ح˘م˘ود ب˘ام˘راضس ال˘ق˘لب والك˘ل˘ى
والضسغط  ،وادت سسياسسة الهمال الطبي المتعمد لمضساعفات
خطيرة ورغم خضسوعه لعملية قسسطرة فان عدم اسستكمال
متطلبات عÓجه وانعدام الرعاية الصسحية والمتابعة المسستمرة
تسس˘ ˘بب ل˘ ˘ه مضس˘ ˘اع˘ ˘ف ˘ات مسس ˘ت ˘م ˘رة ”” ،وت ˘اب ˘ع ”” ك ˘ل ال ˘ن ˘داءات
والمناشسدات لم تجدي نفعا وكل يوم تتفاقم معاناة اخي لذلك
الحل الوحيد لنقاذه الحرية وهذا املنا الكبير خÓصسه من
السسجون وعودته لسسرته ””.
 5٠حفيدا
في مخيم شسعفاط  ،تعيشس العائلة لحظات النتظار واجتماع
الشسمل بين اسسيرها محمود وابناءه السستة الذين تركهم صسغارا
وكبروا وتعلموا وتزوجوا واصسبح لديه  50حفيدا لم يعرفوه ال
من خÓل الصسور وحكايا العائلة عن الجد المناضسل الفدائي
الذي ضسحى بكل شسيء في سسبيل فلسسطين وحريتها .
ويقول شسقيقه جهاد ”” في مخيم شسعفاط عاشس وتربى ونشسا
اخ˘ي م˘ح˘م˘ود وت˘ل˘ق˘ى ت˘ع˘ل˘ي˘م˘ه ال˘ذي ل˘م يسس˘ت˘م˘رط˘وي˘ Óبسس˘بب
حرصسه على العمل للمشساركة في رعاية اسسرتنا ”” ،ويضسيف ””
تميز بالطيبة وحسسن الخÓق وحظي بحب واحترام الجميع ،
واضسافه لروحه الوطنية العالية وحبه لوطنه عمل في البناء ثم
التمريضس ””.
العتقال والحكم
خÓل ذلك  ،ووسسط نشساطه الوطني والجتماعي في صسفوف
حركة فتح  ،تزوج ورزق بسستة ابناء بينهن  3بنات  ،وفي …١٦
 ١993…3فوجئت العائلة باعتقاله اثناء سسفره لÓردن لزيارة

اقاربه  ،ويقول شسقيقه جهاد ”” لم نعلم باعتقاله عن الجسسر ال
عندما داهمت قوات الحتÓل منزلنا وقامت بتفتيشسه وابلغونا
ام محمود محتجز في سسجن ابو كبير في تل ابيب ”” ،ويضسيف
”” عشسنا ايام عصسيبة من شسدة القلق والخوف على مصسيره
والح˘ت˘Óل ي˘م˘ارسس ك˘ل صس˘ن˘وف ال˘ت˘ح˘ق˘ي˘ق ب˘ح˘ق˘ه ف˘ي م˘ع˘تقل
المسسكوبية وسسجن عسسقÓن بتهمة تنفيذ عملية فدائية لحركة
فتح ”” ،خÓل التحقيق اقتحمت قوات الحتÓل منزل محمود
ال ˘واق ˘ع ف ˘ي ال ˘ط˘اب˘ق الراضس˘ي م˘ن م˘ن˘زل ال˘ع˘ائ˘ل˘ة ف˘ي م˘خ˘ي˘م
شسعفاط وطردت زوجته واطفاله واغلقته كعقاب وانتقام وما
زال مغلقا حتى اليوم  ،في نفسس الوقت حوكم بالسسجن المؤوبد
اضسافة ل ١0سسنوات .
معاناة وتحدي
رغم الحكم والغÓق والمعاناة المريرة  ،صسبرت وصسمدت
الزوجة ام ناصسر وفي اول زيارة ابلغته انها سستنتظره وتربي
الب ˘ن ˘اء ول ˘ن ت ˘ت ˘خ ˘ل ˘ى ع ˘ن ˘ه وع ˘ن ˘ه ˘م ل ˘Óب ˘د  ،ورغ˘م ال˘مشس˘ق˘ة
وال ˘مصس ˘اعب ف ˘ان ال ˘زوج ˘ة وب˘دع˘م اسس˘رت˘ه ت˘ف˘انت ف˘ي رع˘اي˘ة
الطفال  ،وتقول ام ناصسر ”” محمود زوج مثالي ورجل شسجاع
وفلسسطيني مخلصس بحبه لوطنه وشسعبه وقضسيته وكان حريصس
قبل اعتقاله على توفير اجواء اسسرية رائعة لنا ”” ،وتضسيف ””
رغم ان اعتقاله شسكل صسدمة لنا ومعاناة كبيرة ولكن الله
كرمني بالصسبر وبفخر واعتزاز جددت عهد الوفاء له لتربية
الطفال رغم كل اللم كما احب واتمنى .
بتحدي وارادة  ،تغلبت ام ناصسر على كل المحطات المريرة في
ح ˘ي ˘ات ˘ه ˘ا رغ ˘م ت ˘وال ˘ي الصس ˘دم ˘ات بشس ˘طب اسس ˘م م˘ح˘م˘ود م˘ن
الصسفقات  ،وحرصست على تربية البناء  ،وحاليا باكورتهم
ناصسر متزوج ولديه  ٦اولد  ،وسسالم متزوج ولديه  8اولد ،و
اصسغرهم عبد الله الذي كان في سسن  ٦سسنوات لدى اعتقال
والده متزوج ولديه ابنتان  ،اما كريمته الصسغر منال التي
تركها في عمر  ٤سسنوات فمتزوجه ولديها ولد  ،وتقول ام
ناصسر ”” الم السسجن ل يسساوي شسيء امام لحظة عذاب عاشسها
اطفالي محرومين من والدهم وحتى عندما كبروا وتزوجوا لم
نشسعر بالفرح الحقيقي بسسبب غياب والدهم ”” ،وتضسيف ”” حتى
فرحتنا بالحفاد ما زالت منقوصسة  ،فهم ل يعرفون جدهم
سسوى عن طريق الصسور وهم بحاجة ماسسة لرؤويته والتعرف
عليه ”” ،وتكمل ”” الحفاد يكبرون ويتالمون كثيرا لعدم وجود
جدهم وجميعنا نتضسرع لله ان يجمع شسملنا وتنتهي معاناتنا
بين السسجون ””
صشور اخرى
رغم كل مسساحات الحزن
في حياة السسير محمود ،
ف ˘ان ˘ه اسس ˘ت ˘م ˘ر ف ˘ي ت˘ادي˘ة
واج˘ ˘ب ˘ه ال ˘نضس ˘ال ˘ي خ ˘ل ˘ف
ال ˘ ˘قضس˘ ˘ب˘ ˘ان وشس˘ ˘ارك ف˘ ˘ي
ج ˘م ˘ي ˘ع م ˘ع ˘ارك ال ˘ح˘رك˘ة
السس˘ ˘ي˘ ˘رة رغ˘ ˘م ام ˘راضس ˘ه
وم ˘ ˘ع ˘ ˘ان˘ ˘ات˘ ˘ه ال˘ ˘م˘ ˘ري˘ ˘رة ،
وتحدى سسياسسة العتقال
ب˘ال˘ت˘ع˘ل˘ي˘م وال˘حصس˘ول على
الثانوية العامة .
في نفسس الوقت  ،عانت
العائلة من سسياسسة المنع المني التي مورسست بحق السسير ،
فشسقيقه جهاد لم يتمكن من زيارته سسوى مرتين خÓل  ١٢عاما
 ،وكذلك باقي افراد العائلة
اعتقال ابناء ششقيقه ...
السسير محمود ينحدر من عائلة مناضسلة اسستهدفها الحتÓل
طوي ، Óفقد تعرضس ابناء شسقيقه جهاد لÓعتقال  ،وحاليا
اثنين من ابناءه في السسر ويرفضس الحتÓل جمعهم مع عمهم
 ،ويقول جهاد ”” ابني فراسس اعتقل في  ٢00٤/8/٢0ومحكوم
 ١١عاما  ،و حاليا يقبع في سسجن النقب وابني نوفل اعتقل
 ٢00٤/8/٢7ومحكوم  ٢١عام وهو حاليا في بئر السسبع وهو
يعاني من مشساكل في المعدة ول يتوفر له أاي عÓج او رعاية
””.
مناششدة للرئيسس
بوفاة الوالدة ودخول محمود عامه ال ٢١خلف القضسبان  ،قال
شسقيقه جهاد ”” رغم المرضس ورحلة السسر الطويلة ما زال
السسجن يغتصسب حياة وحرية اخي  ،منذ عام  ١993لم نفارق
بوابات السسجون فالى متى تسستمر هذه المعاناة ”” ،واضساف ””
انه ظلم كبير فماذا بقي لخي بعدما تجاوز السستين من العمر
ودخل عامه ال ، ٢١الى متى سسنبقى ندفع ثمن الظلم والنتقام
السسرائيلي ”” ،وتابع ”” نناشسد الرئيسس محمود عباسس ايÓء
قضس˘ي˘ة السس˘رى اله˘ت˘م˘ام الك˘ب˘ر واسس˘ت˘م˘رار ال˘ج˘هود لتحريره
وكافة السسرى القدامى وكسسر معايير الحتÓل لننعم بالحرية
واجتماع الشسمل دون سسجون او قيود ””.

الخميسس  0٦جوان  ٢0١3م
الموافق لـ  ٢7رجب  ١٤3٤هـ

مع فلسشطين ظالمةأاو مظلومة

تهم ملفقة

والدة الطالب الجريح يزيد ابو الرب ترفضس التهمة التي وجهتها النيابة له
تقرير علي سشمودي
تبكي دون توقف منذ اعتقال ابنها القاصسر كونه المل
الوحيد لها ولعائلتها التي تنتظر اللحظة التي يكبر فيها
ويحقق حلمه بالدراسسة الجامعية ليشساركها المسسؤووليات
الجسسيمة في اعالة السسرة الكبيرة التي تعيشس ايام
عصس˘ي˘ب˘ة م˘ن˘ذ م˘رضس رب ال˘ع˘ائ˘ل˘ة وال˘م˘ع˘ي˘ل ال˘وح˘يد لها
والذي اصسبح عاجزا عن العمل .
وبين النتظار والمال  ،شسكل اعتقال الطالب يزيد
توفيق خالد ابو الرب  ١٦عاما نكسسة كبيرة لعائلته التي
تعيشس في بلدة جلبون شسرق جنين والتي ل تصسدق حتى
اليوم ان ابنها المجتهد والمتفوق والهاديء الراصسين
وال ˘م ˘ت ˘زن اصس ˘ب ˘ح اسس ˘ي ˘را ي ˘ق˘ب˘ع ف˘ي سس˘ج˘ون الح˘ت˘Óل
السسرائيلي .
وتقول الوالدة الحزينة سسوسسن ابو الرب ”” اين هي
العدالة وحقوق النسسان ؟  ،اي قانون يجيز اعتقال
طفلي واغتصساب حريته وتعذيبه وحرمانه من حياته
واسسرته ودراسسته ؟« ،وتضسيف ”” في لحظة اعتقلوه مع
زميله الطالب عمر ابراهيم ابو الرب ( ١٦عاما ) بعد
اصسابة ابني برصساصسهم واخضسوه للتحقيق والسستجواب
وكأان اصسابته غير كافية  ،انني قلقه على حياة ابني
فالى متى يسستمر اعتقاله ؟.
طالب مجتهد ومتفوق
اسسئلة ترددها الوالدة وهي تتابع قضسية باكورة ابناءها
الذي تصسفه بالبن البار والمخلصس  ،وتقول ”” يزيد
باكورة ابناء عائلتي المكونه من  ٦انفار  ،وهو طالب
مجتهد ومتفوق ومحب لمدرسسته هادئ وسسلوكه ممتاز،
يصسلي وملتزم ومحب لسسرته وعائلته واشسقاءه ””،
وتضسيف وهي تعانق صسورته وتقبلها ””انه طفل بريء و
بحياته لم يغضسب والديه  ،فهو مطيع ومتجاوب  ،وكام
كنت اتعامل معه كصسديق واخ وابن وكل شسيئ خاصسة
وانه حلمي واملي في الحياة لن والده مريضس وعانى
من جلطة في الدماغ والقلب  ،لذلك نحن بحاجة اليه
ليكون في مكانه الطبيعي في منزله ومدرسسته وليسس في
المعتقل ””.
العتقال المفاجيء
ام يزيد التي لم تتوقف عن قرع ابواب مؤوسسسسات حقوق
النسسان ومناشسدتها التحرك الفوري لنقاذ حياة طفلها
الذي اصسيب برصساصس الحتÓل خÓل اعتقاله في …٢٤

 ، ٢0١3…٤تقول ””
في ذلك اليوم السسود  ،دخل مع صسديقه عمر خلف
ج ˘دار ال ˘فصس ˘ل ال ˘ع ˘نصس ˘ري ل˘ل˘ت˘ن˘زه ل˘يسس اك˘ث˘ر  ،وف˘ج˘اه
حاصسرتهما قوات الحتÓل ورغم اعتقالهما اطلقت
عليه العيرة النارية مما ادى الى اصسابة ابني في فخذه
اليسسر”” ،وتضسيف ”” بقي ممدا على الرضس ينزف لمدة
سساعة ونصسف حتى نقلوه في سسيارة اسسعاف عسسكرية
الى مسستشسفى العفولة واجريت له عملية جراحية في
فخذه.
منعوها من عناقه
تبكي الوالدة التي تعاني من ازمة صسدرية  ،وتقول ””
اجريت له عمليتين ،ولم اصسدق ما حدث مع ابني حتى
سسمحوا لي بزيارته في المسستشسفى بعد جهود مضسنية ،
ولكن جنود الحتÓل كانوا حاجزا بيننا ،منعوني من
القتراب منه او لمسسه وضسمه لصسدري وعناقه ””.
لم تسستغرب والدة يزيد من قهقهة الجنود وهي تذرف
ال ˘دم ˘وع ع ˘ل˘ي˘ه ح˘ي˘ن˘م˘ا رأات˘ه ب˘ه˘ذه الصس˘ورة ل يسس˘ت˘ط˘ي˘ع
الحركة أاو التكلم معها  ،وتتابع ”” كان ممدا في سسريره
وم ˘ح ˘اصس ˘ر ب ˘ال ˘ج˘ن˘ود رغ˘م ال˘م˘ه واصس˘اب˘ت˘ه وفشس˘لت ك˘ل
جهودي للوصسول اليه  ،كاد قلبي يتوقف وانا ابكي ورغم
ذلك حرموني من الحديث اليه والطمئنان على وضسعه
””.
تعيشس عائلة يزيد حالة من الخوف والقلق على مصسيره
 ،فسس ˘ل ˘ط ˘ات الح ˘ت ˘Óل رفضست اسس˘تك˘م˘ال ع˘Óج˘ه ف˘ي
المسستشسفى  ،وافادت والدته انه مكث في العÓج لمدة
 3ايام ثم نقلوه للتحقيق في اقبية سسجن الجلمة لمدة
اسسبوعين  ،وخÓلها رفضست سسلطات الحتÓل السسماح
لعائلته ومحاميه من زيارته ومددت توقيفه بناء على
طلب المخابرات لسستكمال التحقيق معه .
تهمة ملفقة
اسستمرت جهود ومحاولت عائلة ابو الرب للضسغط على
سسلطات الحتÓل لÓفراج عن ابنها المصساب  ،وقدم
محاميه كل الوراق الطبية التي تؤوكد حاجته الماسسة
لرعاية صسحية غير متوفرة في السسجن  ،اضسافه لكونه
قاصسر واعتقاله يخالف القانون  ،ولكن العائلة كانت
على موعد مع صسدمة كبيرة في جلسسة المحكمة .
وتقول ام يزيد ”” رفضست سسلطات الحتÓل الفراج عنه
رغم اصسابته وكونه قاصسر  ،وانتظرنا جلسسة المحكمة

الجديدة في سسالم ولكن المفاجاة الكبرى ان النيابة
العسسكرية وجهت لبني وزميله عمر القاصسرين تهمة
القتل وقررت تمديد توقيفه حتى .”” ٢0١3…٦…٢٤
ووسسط الخوف والقلق  ،قالت ام يزيد ”” انها تهمة ملفقة
واكذوبة كبيرة  ،وحتى لو اعترف ابني بالتهمة التي
فبركتها المخابرات له خÓل التحقيق معه والضسغط
عليه على مكان اصسابته فلن نصسدق ””.
وتابعت ”” نطالب مؤوسسسسات حقوق النسسان والهيئات
ال˘ق˘ان˘ون˘ي˘ة وال˘ح˘ق˘وق˘ي˘ة ت˘ب˘ن˘ي قضس˘ي˘ة ابني ورفيقه لمنع
الحتÓل من تمرير هذه التهمة القاسسية والتي سستدمر
حياته ومسستقبله ””.
وقالت الوالدة وهي تعرضس صسور ابنها ”” من يصسدق ان
ي ˘زي ˘د ورف ˘ي ˘ق ˘ه ع ˘م ˘ر ال˘ط˘ال˘ب˘ان ف˘ي الصس˘ف ال˘ع˘اشس˘ر ،
ال˘ط˘ف˘Óن ال˘ب˘رئ˘ي˘ان وال˘م˘ج˘ت˘ه˘دان ب˘مدرسستهما يفكران
بالقتل ؟«.
ظلم وجريمة
تنهمر دموع ام يزيد حتى تخنق كلماتها  ،ويتابع زوجها
ال ˘ذي ع ˘اشس ت ˘ج ˘رب ˘ة السس ˘ر خ˘Óل الن˘ت˘ف˘اضس˘ة الول˘ى
لربعين شسهر ويعاني من اعاقة في قدمه وعدة امراضس
”” ما يتعرضس له ابني ظلم وانتهاك لحقوق النسسان
وجريمة مبرمجة بحقه  ،فهو طفل ورغم ذلك يحاولون
تلفيق هذه التهمة الخطيرة له ”” ،واضساف ”” يزيد طالب
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في الصسف العاشسر مجتهد وطموح  ،وكان يخطط معنا
دوما لمسستقبله فهو كان يسسعى لÓلتحاق بالفرع العلمي
والنجاح في الثانوية العامة والنتسساب للكلية العسسكرية
”” .
ويعتير يزيد من الطلبة المتفوقين والملتزمين بشسهادة
اسس ˘رة م ˘درسس ˘ت˘ه  ،ح˘ت˘ى ان˘ه ك˘ان ي˘م˘ث˘ل˘ه˘ا ف˘ي مسس˘اب˘ق˘ة
الرياضسيات المركزية وفي كل عام يتفوق فيها بالمرتبة
الثانية .
وتسساءل والده توفيق ابو الرب عن دافع اصسابة ولده من
ق ˘ب ˘ل ج ˘ن ˘ود الح ˘ت ˘Óل اإلسس ˘رائ˘ي˘ل˘ي ب˘أاع˘ي˘رة ح˘ي˘ة م˘ن
الرصساصس  ،وأاضساف بحرقة العطف والحنان واألبوة
الصسادقة «،لم يكن ولدي يحمل بحوزته سسوى براءة
األط ˘ف ˘ال ولك ˘ن ت ˘لك ع˘ن˘د دول˘ة ل ت˘ع˘رف سس˘وى ال˘ق˘ت˘ل
والدمار للشسعب الفلسسطيني العزل والذي لم يسسلم
حتى اطفاله من رصساصس جنودهم تعنى الكثير لهم كي
يطلق عليه الجنود الرصساصس وحتى لو كانت النتيجة
باسستشسهاده”” ،وتابع ”” فرؤوية الحتÓل ومركزيته في
التفكير بأاغلب الحيان ل تكون ردود فعله سسوى بالقتل
والدمار حينما يتعلق المر بنا نحن الفلسسطينيين””.
وبغضسب وسسخط يرفضس الوالد المريضس ابو الرب (٤7
عاما ) التهمة التي وجهت لبنه  ،ويقول ”” يزيد كل
ام ˘ل ˘ي ف ˘ي ال ˘ح ˘ي ˘اة  ،ك ˘نت اع˘ت˘م˘د ع˘ل˘ي˘ه ف˘ي ك˘ل شس˘ي˘ئ
،وانتظره حتى يتولى مسسؤوولية العائلة لنني لم اعد
قادرا على العمل منذ سسنوات”” ،وتابع ”” كنت اعد اليام
والثواني والدقائق حتى يكبر ويتعلم ويتسسلح بالشسهادة
التي تؤومن له وظيفة حتى ل يعيشس نفسس المعاناة
الصسعبة التي عشستها.
وفي السسياق ،ذاته حّمل رئيسس نادي السسير في جنين
راغب ابو دياك حكومة الحتÓل المسسؤوولية الكاملة
عن حياة الفتى يزيد  ،مشسيرا الى ان اعتقاله بحد ذاته
عمل ل مبرر له ،ويسستند الى عقلية الحتÓل القائمة
على قتل اإلنسسان سسواء كان طف ً
 Óأاو شسيخًا أاو امرأاة.
وناشسد ابو دياك كافة المؤوسسسسات الدولية التي تعنى
بشسؤوون الطفولة بالضسغط على حكوماتها من اجل توفير
ال˘ح˘م˘اي˘ة ال˘Óزم˘ة ل˘Óط˘ف˘ال ال˘ف˘لسس˘ط˘ي˘ن˘يين كي ينعموا
بالعيشس كأاطفال العالم ،والذين أاصسبحوا بحاجة للتأاهيل
والرعاية جراء الممارسسات الحتÓلية بحقهم.
واضساف ابو دياك بان الحصساءات تشسير الى ان هناك
حوالي  ٢07أاطفال ل زالت حكومة الحتÓل السسرائيلي
مسستمرة باعتقالهم مما يسستدعي التحرك العاجل من
ق ˘ب ˘ل ذوي الشس ˘أان والخ ˘تصس ˘اصس وخ ˘اصس˘ة ال˘م˘ؤوسسسس˘ات
الحقوقية التى تعنى بحقوق النسسان .

مÓك وفارسس ينتظران عناق والدهما
عقوبات قاسشية بحق اششقاء السشير وليد بدوان المحكوم  ١٣عاما

جنين -تقرير علي سشمودي
في كلماتهم وامنياتهم ل يتوقف الطفلين مÓك (١3
عاما ) وفارسس ( ١٢عاما ) عن الحديث والسسؤوال عن
والدهما السسير وليد وحيد محمود بدوان (  38عاما)
الذي يغيبه الحتÓل عن منزلهما في قرية بيت فوريك
للعام الثاني عشسر على التوالي  ،فكان لذلك تاثير كبير
على حياتهما ونفسسيتهما كما يقول الوالد والجد وحيد
الذي عاشس مع والدتهما محطات قاسسية كما يقول ””
بسسبب صسدمة وتاثر الطفلين وعدم تقبلهما لوالدهما
في المراحل الولى من اعتقاله ورؤويته هلف القضسبان
مما حول حياة كل العائلة لجحيم وسسجن اخر يضساف
لسسجن وليد ”” ،ويضسيف ”” وقع الصسدمة كان كبير على
احفادي بعدما تفتحت عينيهما على بوابات السسجون
لزيارته محرومين من عناقه واحضسانه وحنانه وكلما
ردد احدهما كلمة ابي يبكي ويقول متى سسيعود ابي ؟«،
بينما يواصسÓن اليوم الصسبر والدعاء والنتظار مع
والدتهما وعائلتهما وكلهما امل بعودته وانتهاء رحلة
اعتقاله .
محطات العتقال
نفسس المنيات التي يحملها الوالدين اللذان عايشسا
مسس˘ي˘رة ح˘ي˘اة ول˘ي˘د ال˘ح˘اف˘ل˘ة ب˘م˘ح˘ط˘ات العتقال منذ
صسغره  ،ويقول والده ”” وليد الثالث في اسسرتي المكونة
من  ١٢ن ˘ف ˘ر  ،وم ˘ن ˘ذ صس ˘غ ˘ره ب˘رزت ل˘دي˘ه روح ال˘حسس
الوطني والوعي لقضسيته وتميز عن الصسغار من اقرانه
بحبه للمشساركة في الفعاليات الوطنية من مسسيرات
ومواجهات في النتفاضسة الولى فاعتقل وهو في عمر
 ١٤عاما لمدة  ٤5يوما للتحقيق ”” ،ويضسيف ”” من سسجنه
عاد لمواصسلة دراسسته وحصسل على الثانوية العامة ولكنه
لم يغادر سساحات المواجهات التي تشسهد عليها بيت
ف ˘وريك وك ˘ان ب ˘ط ˘ Óبك ˘ل م ˘ع ˘ن˘ى الك˘ل˘م˘ة ف˘ي م˘ق˘دم˘ة
الصسفوف ل يهاب ول يخشسى فاعتقله الحتÓل مرة
ثانية عام  ١99١وحوكم بالسسجن لمدة عام كانت محطة
ه˘ام˘ة ف˘ي صس˘ق˘ل شس˘خصس˘ي˘ت˘ه ال˘وط˘ن˘ي˘ة وت˘جذير انتماءه
ودوره بعدما التحق في صسفوف حركة فتح ””.
لم تنال رحلة التحقيق والسسجن من معنوياته  ،ويقول
والده ”” انتهت محكوميته وافرج عنه عام  ، ١99٢فعاد
ل˘ت˘ادي˘ة واج˘ب˘ه ال˘نضس˘ال˘ي فك˘ان الح˘ت˘Óل ل˘ه ب˘المرصساد
واعتقل بعد شسهرين فقط وفي هذه المرة تضساعفت

م ˘دة ال ˘حك ˘م ل ˘ث ˘Óث سس ˘ن˘وات ونصس˘ف ل˘غضس˘ب˘ه˘م بسس˘بب
اصسراره على تكريسس حياته لشسعبه وقضسيته ””.
النتفاضشة الثانية
ت ˘زوج ول ˘ي ˘د وب ˘دا ب˘ت˘اسس˘يسس ح˘ي˘ات˘ه ولك˘ن˘ه اسس˘ت˘م˘ر ف˘ي
مسس ˘ي ˘رت ˘ه ال ˘نضس˘ال˘ي˘ه ال˘ت˘ي ت˘ج˘ددت اك˘ث˘ر ع˘قب ان˘دلع
ان˘ت˘ف˘اضس˘ة القصس˘ى فك˘ان م˘ن اوائ˘ل ال˘م˘ن˘اضس˘ل˘ين الذين
ادرج الحتÓل اسسمهم ضسمن قوائم المطلوبين  ،ويقول
والده ”” رغم زواجه وانجاب زوجته لباكورة ابناءه مÓك
حمل راية النتفاضسة ولبى نداء القصسى ليشسارك شسعبه
كل اشسكال النضسال والمقاومة فبدا الحتÓل بمÓحقته
”” ،ويضس˘ ˘ي ˘ف ”” عشس ˘ن ˘ا اي ˘ام عصس ˘ي ˘ب ˘ة ج ˘راء ت ˘ه ˘دي ˘دات
الحتÓل الذي امعن في عقابنا والنتقام منا للضسغط
على وليد لتسسليم نفسسه  ،تكررت المداهمات وحمÓت
التخريب والتفتيشس حتى اصسبح منزلنا عرضسة للدهم
في كل لحظة  ،وفي كل عملية قمع وعقاب وتكسسير
وت ˘ه ˘دي ˘د ولك ˘ن ول ˘ي ˘د رفضس السس ˘تسس˘Óم وواصس˘ل دوره
القيادي في النتفاضسة ””.
العتقال والحكم
اسستمر الحتÓل في رصسد ومتابعة وليد حتى نصسب له
كمينا احكم حصساره عليه واعتقل في ٢00١…١0…١٦
وهو لم يكد يفرح بولدة طفله الثاني فارسس  ،ويقول
والده ”” فرحتنا كانت كبيرة بعدما رزق ابني بطفله
وت˘ح˘دى الح˘ت˘Óل ال˘ذي اع˘ت˘ق˘ل˘ه واق˘ت˘اده ف˘ورا لق˘ب˘ية
التحقيق والعزل والمعاناة التي اسستمرت فترة طويلة
ح˘ت˘ى ح˘وك˘م ب˘السس˘ج˘ن ال˘ف˘ع˘ل˘ي لمدة  ١3ع˘ام˘ا بتهمة
العضسوية في حركة فتح ومقاومة الحتÓل ””.

ويضسيف الوالد ”” الشسد الما من عقاب الحكم القاسسي
رفضس مÓك وفارسس لوالدهما لفترة بسسبب صسغرهما
وعدم اسستيعابهما للسسجن والعتقال وبحمد الله تمكنا
من تجاوز هذه الصسدمة  ،لكن تاثير اعتقاله كان كبيرا
على والدته ام مفيد ””.
ويكمل ”” ارتبط وليد بوالدته بعÓقة وطيدة ومميزة عن
ب ˘اق ˘ي اشس ˘ق ˘اءه لن ˘ه ك˘ان ح˘ن˘ون وط˘يب ال˘ق˘ل˘ق وصس˘ادق
ومخلصس بار بها وبشسقيقاته لذلك من شسدة الحزن
والبكاء والقلق عليه نالت منها المراضس من سسكري
وضسغط والقدمين علما انها لم تعاني من اية امراضس
قبل اعتقاله ”” ،اما والده فيعاني من الم مسستمر في
الراسس و المفاصسل واجرى عملية جراحية في المعدة
والثنى عشسر .
العقاب القاسشي
في مواجهة العزل والحرمان والعقوبات واصسل وليد
خلف القضسبان دراسسته الثانوية العامة ونجح وانتسسب
للجامعة تخصسصس ادارة اعمال للحصسول على شسهادة
البكالوريوسس .
لك ˘ن ف ˘ي ن ˘فسس ال ˘وقت  ،م ˘ا زالت ع ˘ائ ˘ل ˘ت˘ه ت˘ع˘ان˘ي م˘ن
سس˘ي˘اسس˘ي˘ة ال˘م˘ن˘ع الم˘ن˘ي واشس˘ق˘اؤوه م˘رف˘وضس˘ي˘ن ام˘ن˘يا ،
ويقول الوالد ”” تفنن الحتÓل في عقاب اسسرتي ،
فابني كفاح رفضسوا منحه تصسريح بحجة انه ليوجد
صسلة قرابة بينه وبين شسقيقه ولم تنجح كافة الجهود في
ال˘غ˘اء ه˘ذا ال˘ع˘ق˘اب ال˘ت˘عسس˘ف˘ي رغ˘م ان˘ن˘ا ق˘دم˘ن˘ا وث˘ائق
ومسستندات تؤوكد صسلة القرابة ””.
لكن العقاب الكبر طال شسقيقته سسماح المتزوجه في
حي الطور في القدسس  ،ويقول ”” اسستغل المتطرقون
قضسية اعتقال وليد وحكمه وحاولو طردها من المنزل
وعندما رقضست حصسلوا على قرار من المحكمة العليا
اصسدرت باخراجها من منزلها بحجة ان شسقيقها وليد
””ارهابي”” ،ويضسيف ”” فع Óتم تهجيرها من منزلها الى
الرام في منزل مسستاجر  ،كما وانها تعاني من مشسكلة
اخرى وهي انه يتم منحها تصسريح زيارة لشسقيقها وليد
لكن عندما تعبر معبر بيت سسيرا يتم اعادتها من قبل
الجنود المتواجدين على الحاجز بحجة انها مرفوضسة
امنيا ”” .وذكر ان المنع طال ايضسا شسقيقه مريد( ٤0
عاما ) لنه معتقل سسابق وامضسى في السسجون 3
سسنوات ونصسف .

فراسس حج محمد

ويمحو ليَلنا نصسُر اأ’سسوِد
نعوُدإالى مرابعنا فإاّنـا
أاسشوٌد قاتلت ك ّ
ل الحششوِد
نعودإالى معالينا العوالي!
فُنسْشِمع صشرخة الحق الششدي ِ
د
نعودإالى روابينا فنبنـي
بÓدًا زانها خفق البنوِد
نعود ،نعوُد لأÓقصشى ششموخًا
ق التلي ِ
ونرفع راية الح ّ
د
ويهتف بالنششيد الحuر قوٌم
فيصشدح في الفضشا حلو النششي ِ
د
ويغدو الكون في فرح وسشع ٍ
د
يروح مرددًاأاحلى قصشي ِ
د
طيور الكرم غردها هوانا!
وطير السشعد يا له من سشعي ِ
د!
وجاوبه الغناء بكلأافقٍ
من الحسشون في رقصسٍ وعيدِ
وصشار النبت يلبسس كل خضشٍر
ويأابى الخلَع في عز الصشري ِ
د
من الزيتون والششجـر المـحلـى
بأابهى حلة يا قدسُس ميدي
فهذا اليوم يوم العuز حتمًا
سشيأاتي نازعًا ذل القيوِد
ويحلو الششعر بل تحلو المÓهـي
ويحلو العز في ظل مجي ِ
د
نعودإالى مرابعناُأاسشودًا
ويمحو ليلنا نصشُر ا ُ
ألسشوِد!

الخميسس  0٦جوان  ٢0١3م
الموافق لـ  ٢7رجب  ١٤3٤هـ

يقضسي حكما بالسسجن المؤوبد  4مرات
والد السشير هيثم المتفق حمدان
امنيتي الوحيدة ان اعيشس لراه حرا ب Óقيود وعريسشا ازفه في عرسس وطني
ل مثيل له

تقرير علي سشمودي
عندما كانت تقام الفراح في منزله في
قرية بيت سسيرا قضساء رام الله بمناسسبة
زف ˘اف اح ˘د اب ˘ن ˘اءه ك ˘ان ي ˘تسس ˘ل ˘ل م˘ن ب˘ي˘ن
الصس ˘ف ˘وف ت ˘ن ˘ت ˘اب ˘ه مشس ˘اع˘ر ال˘ح˘زن والل˘م
ليقف امام صسورة نجله السسير هيثم المتفق
خليل حسسن حمدان فيعانقها ويقبلها دون
ان يتوقف لسسانه عن الدعاء لله ليكرمه
بالحرية ليتحقق اجمل احÓمه وهو زفافه
 ،ورغم زواج ثÓثة من ابناءه فان الوالد
خليل يقول ل طعم للفرح والسسعادة فقد
اعتقلها الحتÓل مع ابني وحرمنا منها
ولن يكون معنى لية فرحة ما دام خلف
القضسبان ”” ،ويضسيف ”” لدي  9ابناء ولكن
وجود هيثم في حياتي له معنى وشسكل اخر
لذلك امنيتي الوحيدة ان اعيشس لراه حرا
ب Óقيود وعريسسا ازفه في عرسس وطني ل
مثيل له.
هيثم الحاضشر دوما
فالوالد السستيني ل ينفك عن الحديث عن
باكورة ابناءه هيثم المتفق ( 30عاما ) الذي
دخل عامه العاشسر خلف القضسبان  ،ويقول
”” خÓل اعتقاله تزوج اشسقاءه خليل واياد
واسسامة وفي حفل زفافهم بكيت بحسسرة
ومرارة لنه كان ينبغي زفاف هيثم اول فهو
باكورة ابنائي ”” ،ويتابع وسسط الدموع التي
انهمرت من عينيه بغزارة ”” ولكن السسجن
والسسجان قيدوه وحرمونا منه ال انه يعيشس
في ذاكرتنا وعقولنا ولن ننسساه مهما مارسس
الح ˘ت˘Óل م˘ن ظ˘ل˘م ب˘ح˘ق اب˘ن˘اءن˘ا واسس˘ران˘ا
ال˘ب˘واسس˘ل ال˘ذي˘ن يضس˘ح˘ون م˘ن اج˘ل وط˘ن˘هم
وشسعبهم ””ويكمل ”” قضسى ابني  ٢0عيدا في
سسجون الحتÓل ولكن دوما لدينا امل ان
ياتي العيد القادم وهو بيننا لنسستعيد كل
لحظات الفرح فحتي اعيادنا لم يبقى لها
طعم وعمر ابني يضسيع خلف القضسبان ””.
المÓحقة والعتقال
في كل مجلسس ولحظة يتذكر الوالد الصسابر
نجله هيثم المتفق الذي يقول عنه ”” مناضسل
وب ˘ط ˘ل م ˘ن ˘ذ صس ˘غ ˘ره ان ˘ت ˘م ˘ى ل˘ح˘رك˘ة ف˘ت˘ح
واصسبحت فلسسطين كل حياته فلم يتردد عن
ال ˘مشس ˘ارك ˘ة ف ˘ي ال ˘مسس ˘ي˘رات وال˘م˘واج˘ه˘ات
اضسافة لحرصسه على التعليم ”” ،ويضسيف ””
ك˘ان م˘ج˘ت˘ه˘دا ف˘ي م˘درسس˘ت˘ه وب˘ع˘د ال˘ثانوية
ال˘ع˘ام˘ه ال˘ت˘ح˘ق ب˘ج˘ام˘ع˘ة القدسس المفتوحة
ت ˘خصسصس م˘ح˘اسس˘ب˘ة وخ˘Óل دراسس˘ت˘ه ب˘دات
قوات الحتÓل بمÓحقته ””.
مع اندلع انتفاضسة القصسى  ،قاد هيثم
ال˘م˘ت˘ف˘ق مسس˘ي˘رات ال˘ط˘ل˘ب˘ة وفعاليات حركة
فتح في جامعته وقريته  ،ويقول ”” صسوره ل
ت ˘ف ˘ارق ع˘ي˘ن˘ي وه˘و ي˘ح˘م˘ل ع˘ل˘م ف˘لسس˘ط˘ي˘ن
وي˘ت˘ح˘دى الح˘ت˘Óل وي˘ت˘م˘رد ع˘ل˘ى ق˘رارات˘ه
بعدما اصسبح مطاردا لمدة عام ””.
لحق الحتÓل هيثم بعدما ادرج على راسس
ق ˘ائ ˘م ˘ة ال ˘م ˘ط ˘ل˘وب˘ي˘ن ف˘ح˘رم م˘ن م˘واصس˘ل˘ة
دراسسته الجامعية  ،ويقول والده ”” اصسبحنا
م˘ح˘روم˘ي˘ن م˘ن مشس˘اه˘دت˘ه بسس˘بب الك˘م˘ائن
واسس ˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘داف الح˘ ˘ت˘ ˘Óل ال˘ ˘ذي اسس˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘ر
بمÓحقته لمدة عام حتى تمكن من اعتقاله
في اليوم الول من حملة السسور الواقي التي

ق˘ ˘اده˘ ˘ا شس˘ ˘ارون لع˘ ˘ادة اح˘ ˘ت˘ ˘Óل اراضس ˘ي
السس˘ل˘ط˘ة ال˘وط˘ن˘ي˘ة وت˘دم˘ي˘ره˘ا ”” ،ويضسيف ””
فجر  ٢00٢…٤…3حوصسر مع عدد من رفاقه
في مقر جهاز المن الوقائي وتمكنوا من
اع ˘ت ˘ق ˘ال ˘ه ˘م ب ˘ع ˘د ت ˘دم ˘ي˘ره ون˘ق˘ل˘وه لق˘ب˘ي˘ة
التحقيق ليواجه صسنوف التعذيب والعقاب
وسس˘ط انك˘ار مك˘ان اح˘ت˘ج˘ازه ل˘ن˘ع˘يشس ف˘ت˘رة
طويلة من المعاناة والخوف على حياته ””.
تعرضس هيثم المتفق للتحقيق في مراكز
الجلمة وبيتح تكفا واسستمر الحتÓل في
عقابه بالنقل من سسجن لخر حتى حوكم
بالسسجن المؤوبد  ٤مرات اضسافة ل ١5عاما
بتهمة النتماء للجهاز العسسكري لحركة فتح
والضسلوع في عمليات فدائية .
العقوبات والتحدي
رفضس ه˘ي˘ث˘م ال˘وق˘وف ف˘ي ال˘م˘حك˘م˘ة م˘علنا
عدم اعترافه بها وباحكامها التي اعتبرها
غير شسرعية  ،وفور نقله للسسجن اسستعاد
حياته ونشساطه كما يقول والده ”” بعزيمة
وم ˘ع ˘ن ˘وي ˘ات ع ˘ال ˘ي ˘ة ل ˘ي ˘واصس ˘ل ت ˘ادي˘ة دوره
النضسالي مع الحركة السسيرة وكانت اولى
خ ˘ط ˘وات ˘ه الل ˘ت ˘ح ˘اق ب ˘ال ˘ج ˘ام˘ع˘ة ال˘ع˘ب˘ري˘ة
لمواصسلة دراسسته وبعدما قطع شسوطا توقف
اثر قرار الحتÓل منع السسرى من مواصسلة
التعليم الجامعي ””.
الوالد كان الكثر تاثرا باعتقال وحكم ابنه
 ،وتغلب حزنه والمه على معنوياته العالية
ودع ˘م ˘ه لب ˘ن˘ه ف˘اصس˘يب ب˘ام˘راضس السسك˘ري
والضس ˘غ ˘ط ولك ˘ن ˘ه ل ˘م ي ˘ن ˘ق ˘ط ˘ع ع˘ن زي˘ارت˘ه
والتعبير عن اعتزازه به  ،ويقول ”” ل توجد
ك ˘ل ˘م ˘ات تصس ˘ف ح ˘زن˘ي وال˘م˘ي لن صس˘دم˘ة
حكمه كانت قاسسية ومؤوثرة ورغم امراضسي
لم انقطع يوما عن زيارته والتواصسل معه
لع ˘يشس اي ˘ام ح ˘ي ˘ات˘ي ب˘ي˘ن السس˘ج˘ون وع˘ل˘ى
ابوابها وكلي امل بحرية ابني ””.
لكن الحتÓل كان بالمرصساد لعائلة هيثم
فصسدر قرار المنع المني بحق اشسقاءه ،
ويقول والده ”” اسستمر العقاب يطارد ابني
من سسجن لخر وللتضسييق عليه والنتقام
م ˘ن ˘ه ح ˘رم ج˘م˘ي˘ع اشس˘ق˘اءه وشس˘ق˘ي˘ق˘ات˘ه م˘ن
الزيارة ول يسسمح لهم برؤويته ال مرة واحدة
في العام ”” ،ويضسيف ”” جميعنا بكينا ونحن
نتذكره في حفل زفاف اخوانه الذين رزقوا
ب ˘الب ˘ن˘اء خ˘Óل اع˘ت˘ق˘ال˘ه ولك˘ن الط˘ف˘ال ل
يعرفون عمهم ال من خÓل الصسور فالمنع
المني طالهم ايضسا ””.
الحرية لسشرانا
ي ˘ح ˘رصس وال ˘د ه ˘ي ˘ث ˘م ع˘ل˘ى ال˘مشس˘ارك˘ة ف˘ي
ال˘ف˘ع˘ال˘ي˘ات ال˘م˘ؤوازرة ل˘Óسس˘رى  ،ي˘ت˘نقل بين
المؤوسسسسات وعلى ابواب الصسليب الحمر
يحمل صسورته وكله امل كما يقول ”” بكسسر
القيود وتحرير ابناءنا لذلك يجب ان تبقى
قضس˘ي˘ت˘ه˘م ح˘ي˘ه ون˘ط˘الب ك˘اف˘ة ال˘م˘ؤوسسسسات
مواصسلة التحرك والعمل لÓفراج عن ابني
وكافة السسرى”” ،ويضسيف ”” الى متى سسنبقى
على بوابات السسجون السسرائيلية  ،فيكفينا
الما و حزنا واقول ان الله معنا ولن يكون
علينا فهو الواحد الحد الذي سسيفرج عنا
ه ˘م ˘وم˘ن˘ا واح˘زان˘ن˘ا وي˘ط˘ل˘ق سس˘راح اب˘ن˘ائ˘ن˘ا
السسرى .

العدد
١٦١٢٤

مع فلسشطين ظالمةأاو مظلومة
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محكوم بالسشجن المؤوبد  ٣مرات
السشير ناهضس القرع

هل يتذكرنا المتباكين على حقوق ا’نسسان
علي سشمودي
سسجن وحصسار واعاقة وحرمان من الحياة
والزيارات والعÓج فهل يتذكرنا المتباكين
على حقوق النسسان على هامشس يوم المعاق
بوقفة تطالب بمنع اعدامنا وموتنا ”” ..بهذه
الكلمات اسستهل السسير ناهضس فرج جدوع
الق˘ ˘رع ( ٤٢ع ˘ام ˘ا ) ح ˘دي ˘ث ˘ه ل ˘م ˘راسس˘ل ””
القدسس”” ،ليعبر عن واقع معاناته المسستمرة
م ˘ن ˘ذ اع ˘ت˘ق˘ال˘ه ق˘ب˘ل خ˘مسس سس˘ن˘وات بسس˘بب
ظ ˘روف اح ˘ت ˘ج ˘ازه وح ˘رم ˘ان ˘ه م ˘ن ال ˘ع˘Óج
المناسسب والرعاية بكافة اشسكال  ،وفرضس
ادارة السسجون عزلة كاملة عليه .
كفن الموت
الق ˘رع ال ˘ذي ي ˘ع ˘ت ˘ب˘ر م˘ن الشس˘خ˘اصس ذوي
الع ˘اق ˘ة وي ˘ن˘ح˘در م˘ن م˘دي˘ن˘ة غ˘زة وت˘ق˘ي˘م
ع ˘ائ ˘ل ˘ت ˘ه ف ˘ي م˘ن˘ط˘ق˘ة رام ال˘ل˘ه  ،ت˘ح˘ت˘ج˘زه
سسلطات الحتÓل منذ اعتقاله في …7…٢0
 ٢007في عيادة الرملة ولكن دون عÓج
حقيقي  ،وقال ”” ل يوجد في عالم ادارة
السس ˘ج ˘ون شس ˘يء اسس ˘م ˘ه مسس ˘تشس˘ف˘ى والسس˘م
الصسحيح للرملة هو الكفن الول لننا نمر
بمراحل موت بطيء ولم يسسمع احد طوال
السسنوات الماضسية صسرخاتنا ””.
واضس ˘اف ”” ب ˘ع ˘د اصس ˘اب ˘ت˘ي سس˘اف˘رت ل˘Óردن
وخضس˘عت ل˘ل˘ع˘Óج ولك˘ن سس˘ل˘ط˘ات الح˘تÓل
اع ˘ت ˘ق ˘ل ˘ت ˘ن˘ي خ˘Óل ع˘ودت˘ي ال˘ى غ˘زة  ،ول˘م
تراعي وضسع اصسابتي واخضسعوني للتحقيق
وضسغوط مثكفة على موقع اصسابتي ””.
واقع معاناة
فترة طويلة عاشسها القرع الذي ل يمكنه
ال ˘ت ˘ح ˘رك ف ˘ي ج ˘ح ˘ي ˘م السس ˘ج ˘ون وزن˘ازي˘ن
العذاب انتهت بالحكم بالسسجن المؤوبد 3
مرات  ،وقال ”” سسنوات لم اعرف طوال
ل˘ ˘ي˘ ˘ال˘ ˘ي ˘ه ˘ا ط ˘ع ˘م ال ˘ن ˘وم وان ˘ا اع ˘يشس ع ˘ل ˘ى
المسسكنات فقط رغم معاناتي من عدة
مشساكل صسحية بسسبب اصسابتي  ،و اتنقل
ع˘ ˘ل˘ ˘ى ك˘ ˘رسس˘ ˘ي م˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘رك ك ˘ون ˘ي مصس ˘اب
بالسساقين ”” ،واضساف ”” اعاني ايضسا من الم

شسديده في قدمي اليسسرى وتعنفها واجمع
الط ˘ب˘اء ع˘ل˘ى ب˘ت˘ره˘ا ل˘وج˘ود ج˘رث˘وم˘ة ف˘ي
العظم ””،وتابع ”” رغم حاجتي لجراء عملية
تقصسير العظم فيها حوالي  ١0سسم يرفضسون
ت˘ن˘ف˘ي˘ذ ذلك،وأاج˘ريت ل˘ي ف˘ح˘وصس˘ات ط˘ب˘ي˘ة
ون ˘ ˘ق ˘ ˘لت ل˘ ˘مسس˘ ˘تشس˘ ˘ف˘ ˘ى آاسس˘ ˘اف ه˘ ˘روف˘ ˘ي˘ ˘ه
اإلسس˘رائ˘ي˘ل˘ي إلزال˘ة ال˘ب˘Óت˘ي˘ن ال˘داخ˘ل˘ي في
رجلي اليسسرى ،ولم يحدد أاي موعد إلجراء
العملية الجراحية لي رغم معاناتي من
التهابات والم شسديدة””.
حرمان الزيارات
في نفسس السسياق  ،تسستمر معاناة القرع
وعائلته و حرمانه من زيارات  ،وقال ””
ي˘ ˘رفضس˘ ˘ون ع˘ ˘Óج ˘ي ون ˘ق ˘ل ˘ي ل ˘مسس ˘تشس ˘ف ˘ى
متخصسصس ويواصسلون احتجازي في ثÓجة
الموتى في الرملة وما زالت محروما من
الزيارات فهم يتفننون في عقابنا والنتقام
م ˘ن ˘ا وظ ˘روف ˘ن ˘ا ت ˘زداد صس ˘ع ˘وب ˘ة ف˘اي˘ن ع˘ي
م ˘ؤوسسسس ˘ات ح ˘ق ˘وق النسس ˘ان ؟« ،واضس ˘اف ””
ن ˘ت˘ام˘ل م˘ن ال˘ذي˘ن ي˘ح˘ت˘ف˘ل˘ون ب˘ي˘وم ال˘م˘ع˘اق
العالمي ان تصسلهم رسسالتنا ليشسعروا بالمنا
ال˘ ˘مضس˘ ˘اع ˘ف وال ˘م ˘ركب وال ˘م ˘ع ˘ق ˘د وال ˘ذي
ي ˘ح˘ت˘م˘ل˘ه بشس˘ر ف˘ال˘ى م˘ت˘ى يسس˘ت˘م˘ر الصس˘مت
والهمال والتهميشس واين هي الديمقراطية
والعدالة والنسسانية ؟«.
ويجيب القرع ”” كلها سسقطت في المتحان
ال˘ح˘ق˘ي˘ق˘ي لن˘ه˘ا ت˘ت˘ب˘ع لÓحتÓل وسسياسساته
ولم يعد هناك مجال للصسمت والتغاضسي عن
ج ˘رائ ˘م وان ˘ت˘ه˘اك˘ات الح˘ت˘Óل ف˘اي ق˘ان˘ون
يجيز منصسور موقدة الشسهيد الحي او خالد
الشساويشس المشسلول البدي ؟ ،واي شسريعة
تجيز قبر النسسان حيا وتركه حتى يموت
ويحفر قبره بيده ؟«.
خوف وقلق
ول يختلف وضسع والدة القرع الحاجة ام
مازن كثيرا  ،فهي تعيشس اللم المضساعف
والدموع ل تفارق عينيها والجميع عاجز
عن انقاذ حياة اسسيرها المحكوم بالمؤوبد ،

وتقول ”” قرعنا كل ابواب المؤوسسسسات لنقاذ
ح˘ ˘ي ˘ات ˘ه ولك ˘ن دون ج ˘دوى ادارة السس ˘ج ˘ون
ت˘ ˘رفضس ع˘ ˘Óج˘ ˘ه وف˘ ˘ي الصس˘ ˘ف˘ ˘ق ˘ة رفضس ˘وا
تحريره فاين هي الضسمائر الحية امام حالة
ابني الذي يواجه الموت دون رحمه او
شسفقة ”” ،واضسافت ”” كل يوم ابكي دما من
شسدة الرعب والقلق على مصسيره وحياته ول
ن˘م˘لك سس˘وى ال˘دع˘وات ل˘ل˘ه ل˘يصس˘ب˘رن˘ا وي˘م˘ن
ع˘ل˘ي˘ه ب˘الصس˘م˘ود وال˘ث˘ب˘ات ح˘ت˘ى ت˘نتهي هذه
المحنة والفرج ””.
المنية الوحيدة
م مازن لم ولن تشسارك في مناسسبة يوم
المعاق لنها كما تقول ”” كل يوم مناسسبة
ولكن لم يقدم احد لبنائنا شسيئا الجميع
ي ˘خ˘طب ونسس˘م˘ع الشس˘ع˘ارات ولك˘ن ل ت˘ت˘غ˘ي˘ر
حالة وماسساة اسسرانا امنيتي الوحيدة ان
اعانقه واضسمه لصسدري وتنتهي المعاناة ””،
وتضسيف ”” مسستعدة لمنحه عمري في سسبيل
حريته وعÓجه وعودة حياته له فهو منذ
زمن بعيد مسستهدف من الحتÓل ””.
تتذكر ام مازن  ،ان الحتÓل كان اعتقل
ن˘اهضس ع˘ام  ١9 83وحك˘م ع˘ل˘ي˘ه بالسسجن
المؤوبد وامضسى منها قرابه العشسر سسنوات
وت ˘م الف ˘راج ضس ˘م ˘ن دف ˘ع ˘ة السس˘رى ال˘ذي
اط ˘ل ˘ق سس ˘راح˘ه˘م اث˘ر ال˘ت˘وق˘ي˘ع ع˘ل˘ى ات˘ف˘اق
اوسسلو  ،وقالت ”” اطفاله الربعة كبروا في
غيابه وهم معاقبين مثلنا ومحرومين من
زيارته ورؤويته فكل حياتنا عذاب ومعاناة
نسسال الله ان تنتهي قريبا ””.
دعوات يرددها البن والزوج ناهضس الذي
اكد انه ورفاقه الشسهداء مع وقف التنفيذ
المرضسى يتاملون بمن تبقى من ضسمائر
حية تذكرهم بحراك وجهد وعمل وليسس
في الخطابات  ،واضساف ”” ضساعت حياتنا
وتضس ˘اع ˘فت ام ˘راضس˘ن˘ا وج˘روح˘ن˘ا ون˘ح˘ن ل
نسس˘ ˘م˘ ˘ع سس˘ ˘وى الك˘ ˘ل ˘م ˘ات ف ˘ارح ˘م ˘ون ˘ا م ˘ن
الشس ˘ع ˘ارات ال ˘رن ˘ان ˘ة وان ˘ق ˘ذون˘ا ق˘ب˘ل ف˘وات
الوان.

هدموا منزله وقضسى  44عيدا خلف القضسبان

ام يوسشف تنتظرعناق اسشيرها محمد عبد والفرح بزفافه

جنين  -تقرير علي سشمودي -
ام ˘ن ˘ي ˘ة ح ˘ي ˘ات˘ي ال˘وح˘ي˘دة ان ن˘ع˘يشس ح˘ت˘ى
اعانقه ونفرح بزفافه وحريته وكل السسرى
القدامى..بهذه الكلمات اسستهلت المواطنة
ام ي˘وسس˘ف ح˘دي˘ث˘ه˘ا ل˘م˘راسس˘ل˘ن˘ا ل˘ت˘ع˘ب˘ر ع˘ن
مشس˘اع˘ره˘ا والسس˘ج˘ن السس˘رائ˘ي˘ل˘ي ي˘ط˘وي
عاما جديدا من عمر ابنها السسير محمد
ع ˘ب˘د ال˘م˘ج˘ي˘د صس˘وال˘ح˘ة خ˘ل˘ف ال˘قضس˘ب˘ان
السسرائيلية التي تتمنى ان تتحطم ليجتمع
الشس ˘م ˘ل ب ˘ع˘د ط˘ول ف˘راق ت˘ج˘رعت خ˘Óل˘ه
وعائلتها كل صسنوف العذاب هدم منزلها
واعتقال ابنها واخيرا المنع المني الذي
طال حتى الوالدة السستينية .
صشابرون هنا
في سسجن ””ريمون ””،يقبع السسير محمد
ال ˘ذي ي ˘ع ˘ت ˘ب ˘ر م ˘ن ع ˘م˘داء السس˘رى وق˘ادة
حركة ””فتح ”” يتمتع بمعنويات عالية رغم
شسطبه من كل الصسفقات وعمليات التبادل
والفراجات  ،فعندما اعتقل محمد كان
في سسن  ١7عاما  ،واليوم تجاوز العقد
الرابع  ،ورغم ذلك ل تملك والدته ال
الصس˘ب˘ر وال˘دع˘اء وم˘واصس˘ل˘ة الن˘ت˘ظ˘ار امام
صسوره التي تزين منزلها في قرية عزموط
 ،وتقول ”” صسابرون هنا متيقنين بفرج الله
ماذا نملك بعدما شسطب من كل الصسفقات
والفراجات ”” ،وتضسيف ””  ٤٤عيدا قضسيتها
ع ˘ل ˘ى ب ˘واب ˘ات السس ˘ج ˘ون ل ˘م اع ˘رف ط ˘ع˘م
ومعنى العيد لن الحتÓل يواصسل اعتقاله
مع ابني الذي تعرضس لكل اشسكال العقاب
والنتقام بسسبب بطولته وتضسحياته ””.
تقبل ام يوسسف صسور محمد ابنها السسادسس
في عائلتها المكونة من  ١0انفار ،وتكمل ””
السسجن يصسادر حياة وحرية ابني لدي
ابناء واحفاد ولكن ما من احد يسسد مكان
م˘ ˘ح˘ ˘م˘ ˘د  ،ان˘ ˘ه الم˘ ˘ل وال˘ ˘ف ˘رح وال ˘ح ˘ي ˘اة

والسسهادة والعيد ”” ،وتضسيف ”” رغم ايماني
بالله وانه سسيفرج كرب ابني احيانا يصسيبني
ان ˘ه ˘ي ˘ار وابك ˘ي م ˘ن شس ˘دة م ˘ح ˘ط˘ات الل˘م
والشس ˘وق وال ˘ح ˘ن ˘ي ˘ن ف˘م˘ت˘ى ي˘زول السس˘ج˘ن
ونجتمع دون قيود
من ذاكرة الوالدة
ارتبط محمد بعÓقة وطيدة مع اسسرته
وخاصسة شسقيقته ربيحة التي ل تفارقها
صسورته وتتمنى عناقه  ،تبكي لمجرد سسماع
اسس ˘م ˘ه ولسس ˘ان ˘ه ˘ا ل ي˘ت˘وق˘ف ع˘ن ال˘دع˘اء ،
تتذكر طفولته ولحظات اعتقاله  ،وتقول ””
كان محبوب للجميع لطيبة قلبه وعÓقته
الوطيدة مع كل فرد من عائلتنا وتميز ببر
ال˘ ˘وال˘ ˘دي ˘ن ”” ،وتضس ˘ي ˘ف ”” ف ˘ي صس ˘غ ˘ره ب ˘دا
نشس˘ ˘اط˘ ˘ه ال ˘وط ˘ن ˘ي وخ ˘Óل دراسس ˘ت ˘ه ك ˘ان
يشسارك في المسسيرات والتحق في صسفوف
حركة فتح ولم نعلم بذلك ال بعد اعتقاله
””.
انهى محمد المرحلة العدادية  ،وواصسل
مشسواره النضسالي لنه كان حدد خياره
ب ˘ال ˘م ˘ق ˘اوم˘ه وم˘ن وسس˘ائ˘ل الع˘Óم ع˘ل˘مت
عائلته بنبا اعتقاله من تل ابيب بعد تنفيذه
عملية فدائية تبنتها حركة فتح في …١٢…٢
 ، ١990وت ˘ق˘ول شس˘ق˘ي˘ق˘ت˘ه ”” ف˘ج˘اة داه˘مت
قوات الحتÓل القرية واغلقت مداخلها
بينما سسمعنا نبا اعتقال اخي عن طريق
وسسائل العÓم في نابلسس وبينما كنا نعيشس
الصسدمة وقبل ان نعرف التفاصسيل كانت
قوات الحتÓل تقتحم منزلنا ””،وتضسيف ””
فتشسوا المنزل وهددونا بهدمه ردا على
عملية محمد ولحظتها فقط تاكدنا من
اعتقاله الذي صسدمنا في البداية لنه كان
ي ˘ن ˘اضس ˘ل بشسك ˘ل سس ˘ري ل ˘ل ˘غ ˘اي ˘ة ورغ ˘م ك˘ل
اجراءات الحتÓل نفذ عملية لم يتوقعها
احد من شساب فلسسطيني في سسره .

وتكمل ”” شسعرنا بخوف وقلق على حياته
ك˘ون˘ه صس˘غ˘ي˘ر ف˘ي السس˘ج˘ن وم˘ن˘ع الح˘ت˘Óل
ال˘م˘ح˘ام˘ي˘ن والصس˘ل˘يب الح˘م˘ر م˘ن زي˘ارت˘ه
لنهم اقتادوه فورا لقبية التحقيق ليتحدى
السسجان والسسجان ”” ،وتتابع قائلة ”” خÓل
السس˘ ˘ن˘ ˘وات ال˘ ˘م˘ ˘اضس ˘ي ˘ة صس ˘م ˘د اخ ˘ي رغ ˘م
اسس ˘ت ˘ه ˘داف الح ˘ت˘Óل ل˘ه وك˘ل ي˘وم ن˘ف˘خ˘ر
ب˘ب˘ط˘ولت˘ه وتضس˘ح˘ي˘ات˘ه وح˘به الكبير لوطنه
ال ˘ذي دف ˘ع ˘ه ل˘يضس˘ح˘ي ب˘ح˘ي˘ات˘ه ف˘ي سس˘ب˘ي˘ل
فلسسطين وشسعبنا
الحكم والعقاب
بعد عشسرين يوما داهمت قوات الحتÓل
م ˘ن ˘زل ع˘ائ˘ل˘ة م˘ح˘م˘د م˘رة اخ˘رى ون˘ف˘ذت
ال ˘ع ˘ق ˘اب ال ˘ق˘اسس˘ي ب˘ح˘ق ع˘ائ˘ل˘ت˘ه  ،وت˘ق˘ول
شس ˘ق˘ي˘ق˘ت˘ه ”” ح˘اصس˘روا م˘ن˘زل˘ن˘ا ال˘مك˘ون م˘ن
طابقين ودون سسابق طردونا منه وشسردونا
وخÓل دقائق دمروا كل شسيء ولم يسسمحوا
ل ˘ن ˘ا ب ˘اخ ˘Óء ح ˘ت ˘ى م ˘Óبسس ˘ن ˘ا واغ˘راضس˘ن˘ا
الشسخصسية ”” ،وتضسيف ”” شسعرنا لحظتها بان
روحنا فارقتنا بسسبب الحياة القاسسية التي
تنتظرنا لكن تلك الممارسسات لم ولن تنال
من عزيمتنا وسسنبقى صسامدون ونتحدى
وصسابرون حتى حرية اخي.
تمكنت العائلة من اعادة بناء المنزل لكن
تقول شسقيقته ربيحه ”” ما زلنا بيتنا مثلنا
حزينا نفتقد فيه للسسعادة والفرح التي لن
تتحقق حتى يعود اليه محمد حرا ونتوج
فرحتنا بزفافه فهذه القضسبان سستتكسسر.
وتضس˘ي˘ف ”” م˘ح˘م˘د ب˘ط˘ل وم˘ن˘اضس˘ل ي˘ن˘ت˘مي
ل ˘ج ˘ي ˘ل ال˘ث˘ورة وال˘ف˘ت˘ح الصس˘ي˘ل ال˘ذي ام˘ن
ب ˘ال˘ح˘ري˘ة وال˘نضس˘ال ف˘وهب ح˘ي˘ات˘ه لشس˘ع˘ب˘ه
وقضسيته وادى واجبه النضسالي وكان يتمتع
بروح وطنية عالية وفي نفسس الوقت كتوم
وصسامت ول يبوح بسسره لحده.

العدد
١٦١٢٤
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اأ’سسيران المضسربان
األسسير المغير
المعتقل جواد الحميدية يروي لمحامية
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ل
قاءه
أايمن حمدان ومنير مرعي
يعاني من
الرئي
نادي اأ’سسير تفاصسيل ا’عتداء والتنكيل به
س
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ل
ديفي
روى المعتقل جواد مصسطفى الحميدية من العيزرية لمحامية نادي األسسير اإالف˘ ˘ماضدشاربتيع˘ن˘ن م ˘م ˘ارسش ˘ات خ ˘ط ˘ي ˘رة ت ˘م ˘ارسس ب ˘ح ˘ق األسش ˘رى اإ
’
وضسع صسحي
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التي قامت بزيارته في معتقل ””عتصسيون”” تفاصسيل العتداء عليه في أاثناء
سسرى
نقلت محامية وزارة شسؤوون األسسرى والمحررين حنان الخطيب
ق
ع
عملية اعتقاله ،وأاوضسح أانه وفي تاريخ  ١8أايار الماضسي وعند اندل
ض
س
صسعب
ي
ة
املومانجطهقاةتأااقسدستممرجنتو لدساسالعاحتتÓاللليبإالطعلÓىق اخللرفيصةساهصدسمااللمجطداارط ويأاثنعالءيهمرمونرهعلمنى إازافارتد ˘اه ˘تم ˘ااألفس˘سييريمنسس ˘اتلشمس˘ضف˘سرىبيال˘نر أام˘يل˘مةناإلحسسم˘رداائ˘ني˘ل˘ومي،نيرح˘يمثرعكشيس˘ بف˘اعدع˘أانن تسسوي مفصسليةأ’
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إاجراءات وممارسسات خطيرة مورسست بحق األسسرى المضسربين
ة
ف
بعد ثÓثة أامتار وأادت إالى إاصسابته في قدمه اليسسرى ،ولم يكتف جنود
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بهدف كسسر إاضسرابهم.
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الحتÓل بذلك بل قاموا بالعتداء عليه بالضسرب المبرح مما أادى إال
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الجبل في أابو ديسس ،وحسسب محامية نادي األسسير أاكدت أان أاثار ذلك
أافاد السسير أايمن حمدان المضسرب عن الطعام ضسد اعتقاله وح˘ي˘د ال˘ذ
ي
حياته
اإلداري منذ تاريخ  ،٢0١3/٤/٢8انه منذ اليوم األول ألعÓن المحتلة .ي ي˘زور ا أ
لراضش˘ي ال˘ف في محمد
واضسحة على قدميه.
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إاضسرابه تم زجه في زنازين عزل سسيئة جدا في سسجن عوفر ،وو
لسش˘طينية
كما وبين المعتقل أانه نقل إالى سسجن ””عتصسيون”” على الرغم من رفضس إادارة
السسجن اسستقباله في بداية األمر إلصسابته البليغة وبقي لسساعات طويلة ولم
تقدم له ””إادارة السسجن ””أاي نوع من العÓج وفي الصسباح كان غارقا بدمائه،
األمر الذي أاثار غضسب األسسرى وبدأاوا بالطرق على األبواب وتم نقل
المعتقل حميدية إالى مسستشسفى ””تشسيعاري تسسيدك”” ومكث حتى تاريخ
 /5/٢٢وتم اإلفراج عنه إال أان سسلطات الحتÓل أاعادت اعتقاله يوم 30
من أايار ووجهت له تهم برشسق الحجارة والتحريضس على ضسرب الجنود.

خÓلأايار الماضسي سسلطات ا’حتÓل
تعتقل  114مواطنًا من محافظة الخليل

كشسف نادي األسسير الفلسسطيني في محافظة الخليل ،أان سسلطات الحتÓل
اعتقلت خÓل شسهر أايار الماضسي  ١١٤مواطنًا من كافة مناطق المحافظة
وبذلك تكون الخليل قد سسجلت أاعلى نسسبة معتقلين في كافة محافظات
الوطن .
وأاوضسح أامجد النجار مدير نادي األسسير في الخليل أان حملة العتقالت
رافقتها مداهمة للبيوت في منتصسف الليل وإالقاء القنابل الصسوتية وإارهاب
األط˘ف˘ال وت˘ح˘ط˘ي˘م ال˘م˘ح˘ت˘وي˘ات وخ˘ل˘ع األب˘واب والشس˘بابيك والعتداء على
المعتقلين أامام ذويهم وأاطفالهم.
فيما تواصسلت عملية اعتقال المرضسى بدون
مراعاة لظروفهم الصسحية وعرف منهم األسسير
عبد المعطي عيسسى القواسسمة الذي يعاني من
مرضس األعصساب وحمزة حسسين علي حميدات
والذي يعاني من مشساكل في العيون ومهدد
بفقدان نظره .ومعين حميدات الذي يعاني
من مشساكل في الكلى وعبد الله محمد ابو ريا
يعاني من كسسر بعظم الصسدر وجميعهم أادلوا
بشسهادات مشسفوعة بالقسسم بإاهمال عÓجهم او
ت ˘ق ˘دي ˘م األدوي ˘ة ال ˘م ˘ن ˘اسس ˘ب ˘ة ل ˘ه ˘م ع ˘ل˘ى م˘دار
وجودهم في مراكز التوقيف والتحقيق.
واع ˘ت ˘ق ˘ل الصس˘ح˘ف˘ي˘ان م˘ح˘م˘د األط˘رشس وع˘دي ال˘ح˘ري˘ب˘ات ،ب˘ع˘د م˘داه˘م˘ة
منزليهما بقرية الطبقة في دورا جنوب الخليل وهم من النشسطاء في قضسية
األسسرى.
إالى هذا لفت التقرير إالى أان سسلطات الحتÓل اعتقلت من منطقة الحرم
البراهيمي  ٤5طف ً
 ،Óتم احتجازهم بالقرب من مدرسسة الطبقة األسساسسية
بالخليل ،وتم التحقيق معهم ميدانيا لعدة سساعات ،وأافرج عن معظمهم،
فيما تم اعتقال  ١١طف ً
 Óمنهم وتم محاكمتهم في محكمة ””عوفر”” وفرضس
غرامات مالية باهظة عليهم .
واعتقل الحتÓل الناشسطة زليخة المحتسسب ( 5٢عاما) ،من منزلها الكائن
في شسارع الشسهداء بمدينة الخليل ،بتهمة إالقاء الحجارة على المسستوطنين.
وبين التقرير أان سسلطات الحتÓل اعتقلت  ١٤طالبا ثانويًا وجامعيًا في
اسستهداف واضسح للمسسيرة التعليمية مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية،
فيما جددت العتقال الداري ومددت ألكثر من 30أاسسيرا ً من محافظة
الخليل وحولت الى مراكز التحقيق  ٢9اسسيرا ً وفرضست غرامات مالية على
العشسرات من هؤولء األسسرى وصسلت الى  ٤0الف شسيقل.
وتعقيبا على ذلك قال النجار أان هذه الحمÓت وظروف العتقال بأانها
””محاولة لتكريسس سسيطرة الحتÓل على مدينة الخليل التي تعتبر ثاني أاهم
مدينة مقدسسة لوجود الحرم اإلبراهيمي”” ،مطالبًا مؤوسسسسات حقوق اإلنسسان
بكشسف حجم الجريمة المنظمة التي ترتكب بحق أابناء محافظة الخليل
وج ˘ه األسس ˘ي˘ر ال˘ج˘ري˘ح وال˘م˘ع˘اق ح˘رك˘ي˘ا م˘ع˘ت˘ز
عبيدو (  )3٢عاما والمعتقل في ””عيادة سسجن
الرملة”” رسسالة عبر نادي األسسير الفلسسطيني
في محافظة الخليل وصسلت نسسخة منها لنادي
األسسير وهي على النحو التالي نصسا حرفيا :
أاخي العزيز امجد النجار ،أاصسدقائي وأاحبائي
في مدينة خليل الرحمن أارسسل لكم رسسالتي
محملة بآالمي وأاوجاعي التي ل تفارقني كأالم
الفرقة عن األهل واألحبة من زوجتي وبناتي
البريئات ووالدي الغاليين وعن شسوارع وحارات
مدينة خليل الرحمن وجبالها ووديانها.
أاحبائي منذ اعتقالي حتى هذا اليوم أاتقلب في
فراشسي من شسدة األلم واألوجاع وأاتنقل في
سسجني على كرسسي متحرك في مسسافة ل تزيد
عن عشسرة أامتار هذا حالي وحال جميع األخوة
المرضسى من حولي وهناك الكثير ممن يتأالمون
وه˘م ب˘ح˘اج˘ة إال˘ى الشس˘رف˘اء أاصس˘ح˘اب الضس˘م˘ائر
الحية للوقوف إالى جانبنا في ظل إاهمال طبي
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وقال حمدان أان ضسباط السستخبارات
واسستصسرخت الحاجة وفاء مغير والدة السسير مغير
أاجرو حوارات معي ومع السسير عماد البطران وطلبوا منهم
ال˘م˘ؤوسسسس˘ات ال˘ح˘ق˘وق˘ي˘ة واإلنسس˘ان˘ي˘ة ب˘الضس˘غ˘ط ع˘لى
فك اإلضس ˘راب م˘ق˘اب˘ل ع˘دم ت˘ج˘دي˘د الع˘ت˘ق˘ال اإلداري ،ولك˘ن˘ه˘م˘ا
حكومة الحتÓل اإلسسرائيلي باإلفراج عنه لتوفير العÓج الÓزم له مطالبة
اشسترطا أان يكون ذلك أامام المحكمة وبحضسور المحامين.وقال
الصسليب الحمر الدولي ،وبتوفير زيارة عاجله لعائلة األسسير والتى ممنوعة
حمدان :على ضسوء موقفنا هذا قامت إادارة سسجن الرملة بإاغÓق شسباك
من زيارته منذ ما يزيد عن السسنتين.
الغرفة التي يتواجد فيها ،مما دفعنا إالى مقاطعة العيادة بسسبب سسوء
وفي السسياق ذاته طالب راغب ابو دياك امين سسر نادي السسير بالتدخل
المعاملة ،وأان معاملة األطباء ليسست إانسسانية.
الفورى والعاجل ونقل مسسؤوولية األسسرى المرضسى المباشسرة من حكومة
السشير منير مرعي:
الحتÓل السسرائيلي الى لجنة اطباء ب Óحدود عبر لجنة دولية تضسم
أافاد السسير األردني منير مرعي المضسرب عن الطعام منذ ٢0١3/5/٢
بعضسويتها اطباء من منظمات عربية ودولية.
انه عزل في سسجن رامون بعد سسحب األدوات الكهربائية ومÓبسسه منه
وأاشسار ابو دياك الى ان الوضسع اصسبح ل يطاق جراء سسياسسة الهمال الطبي
وكذلك مواد التنظيف.
والتي كان نتيجته تزايد عدد شسهداء الحركة السسيرة وازدياد عدد األسسرى
وقال أان مدير السسجن هدده بتحويله إالى سسجن مدني ،وبالفعل تم نقلي
المرضسى.
إالى قسسم المدنيين في سسجن ايشسل  ،مما دفعني إالى مقاطعة الفحصس
الطبي ورفضس تناول المدعمات ولم أاتناول سسوى الماء.
وق ˘ال م˘رع˘ي :ف˘ي ال˘ي˘وم  ٢٢م ˘ن اإلضس ˘راب ت˘وق˘فت ع˘ن ت˘ن˘اول ال˘م˘ي˘اه
احتجاجا على وجودي في قسسم مدني ولذلك تدهورت حالتي الصسحية
بشسكل خطير جدا ورفضست أايضسا الفحوصسات الطبية والحوار مع اإلدارة.
ونتيجة انخفاضس دقات القلب وهبوط السسكر تم نقلي إالى مسستشسفى
الرملة ،وقال مرعي أان مطالب األسسرى األردنيين هي اإلفراج إالى
األردن ،وأان من تبقى من األسسرى األردنيين يحق لهم الزيارة الدورية من
ق ˘ب ˘ل ذوي ˘ه ˘م ك ˘ب˘اق˘ي األسس˘رى.وط˘الب م˘رع˘ي ال˘ق˘نصس˘ل األردن˘ي ال˘ق˘ي˘ام˘
بزيارتهم والطÓع على أاوضساعهم.

رسسالة اأ’سسير
الجريح المعاق حركيا
معتز عبيدو من داخل
عيادة سسجن الرملة

متعمد بحقنا فنحن لسسنا في ””مشسفى”” بل في
مقبرة اسسمها ””عيادة الرملة””.
ادعوا لهم أان يصسبرهم على أاوجاعهم ويفك
أاسسرنا جميعا ويجمعنا بكم.
إالى هذا قال امجد النجار مدير نادي األسسير
إان الوضسع الصسحي لأÓسسير معتز فرج عبيدو في
غاية الخطورة وأان ””عيادة سسجن الرملة”” لم
تقدم له حتى اليوم أاي عÓج حقيقي حيث
يعاني من شسلل جراء إاطÓق النار عليه من
مسسافة خمسسة أامتار أاثناء محاولة اعتقاله من

ب ˘ي ˘ت ˘ه و أاط ˘ل˘ق ع˘ل˘ي˘ه رصس˘اصس˘ة دم˘دم ت˘ف˘ج˘رت
ب ˘م ˘ن ˘ط˘ق˘ة ال˘ح˘وضس و ال˘ب˘ط˘ن .وف˘ي الع˘ت˘ق˘ال
األخير بتاريخ ٢0١3/٤/١١م تم إاصسابته في
يده اليمنى بعد أان قامت سسلطات الحتÓل
بإاطÓق النار عليه بشسكل مباشسر.
ويصسف نادي األسسير الحالة الصسحية لأÓسسير
ع˘ل˘ى ال˘ن˘ح˘و ال˘ت˘ال˘ي ،ال˘ق˘دم ال˘يسس˘رى مشس˘ل˘ول˘ة،
القدم اليمنى ضسعيفة و في تدهور مسستمر،
اإلخراج عن طريق كيسس موجود في البطن،
التبول عن طريق كيسس في العضسو التناسسلي،
مصساب بيده اليمنى ومعرضسة للشسلل ،حرقت
قدمه اليسسرى دون أان يشسعر بها قبل أاشسهر.
وقال نادي األسسير انه و حسسب تقارير األطباء
فإانه بحاجة إالى ثÓث عمليات أاو أاكثر من اجل
ال ˘ت ˘خ ˘لصس م ˘ن األك˘ي˘اسس ال˘خ˘اصس˘ة ب˘اإلخ˘راج و
التبول و من اجل توقف تدهور قدمه اليمنى و
م˘ ˘ح˘ ˘اول˘ ˘ة زرع أاعصس˘ ˘اب ف˘ ˘ي ق˘ ˘دم ˘ه ال ˘يسس ˘رى
وبحاجة إالى عملية جراحية في اليد.

بكل عبق الرياحين
التي تنبع من تراب بÓدي
سشÓم عليكم وانتم بالمعتقل
اعترف بهزيمة كلماتي ..ألني لأاعرف ماذا اكتب  ..فأانتم من
ترفعوا رأاوسشنا عاليا وتنششلونا من وحل الذل و الهزيمة
لن أاكتب كلمات وطنية ..فأانتم معنى الوطن و معنى عششق
الوطن
انتمإاناسس تزهون بحب الوطن و انا من التمسس منكم الششجاعة
والفخر
ارتقي بتاج الوقار عاليا يا من جعلتم لذل السشجن طعم المسشك
يا من رفضشتم الخضشوع و قلتم كلمة ““ل““ لهم و لغيرهم
فانتم من تزهون بثوب العز والكرامة
وانتم احرار بالمعتقل ف Óتأابهوا للجدران و ل تأابهوا لأÓغÓل
 فهي ليسشت سشوىأاداة ضشعف و خوفت˘ح˘ي˘ة اج˘Óل و ت˘ق˘دي˘ر ل˘ج˘م˘ي˘ع اسش˘ران˘ا خ˘ل˘ف قضش˘بان الحقد
والطغيان

