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   مقابلة العدد

 ضوء في آخر »نفق الحرية«

حاوره: أحمد عز الدين أسعد
عيسى قراقع

ــر  ــطينية الوزي ــة الفلس ــة الوطني ــس املكتب ــطينية« رئي ــؤون فلس ــت »ش    التق
ــة  ــي للحرك ــل النضال ــل العم ــن مراح ــد م ــى العدي ــاهد عل ــع، الش ــى قراق عيس
األســيرة الفلســطينية، ســواء مــن خــالل جتربتــه االعتقاليــة فــي ثمانينيــات القــرن 
املاضــي، أو مــن خــالل عملــه الرســمي علــى رأس نــادي األســير الفلســطيني ووزارة 

شــؤون األســرى واحملرريــن ســابقاً. 
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ــي  ــبتمبر« 2021، الت ــول »س ــق 6 أيل ــر املواف ــة« فج ــق احلري ــة »نف ــن عملي ــم تك ل
ــاً فــي  انتــزع خاللهــا ســتة أســرى حريتهــم مــن ســجن »جلبــوع« األكثــر حتصين
البنيــة التحتيــة ملنظومــة االعتقــال اإلســرائيلية، وامللقــب باخلزنــة احلديديــة، مجرد 
هــروب أســرى مــن معتقــل، بــل جــاءت اســتمراراً جلــذوة الهبــة األخيــرة املســتمرة 
منــذ نيســان »أبريــل« الفائــت، التــي قدمــت حالــة مــن العــودة الفلســطينية مــن 
ــة للمقاومــة والصمــود  ــة اجلمعي ــى احلال الفعــل الفــردي لالشــتباك واملقاومــة إل

والعصيــان والتمــرد. 

ــاً  ــة األســرى شــعبياً ورســمياً، محلي ــروح لقضي ــة« ال ــة »نفــق احلري أعــادت عملي
ودوليــاً، فــي وقــت تواجــه فيــه القيــادة الفلســطينية ضغوطــاً إســرائيلية أميركية 
متصاعــدة لوقــف مخصصــات األســرى فــي خطــوة لتجــرمي نضالهم. كمــا جمعت 
العمليــة مبــا شــكلت مــن رمزيــة وكبريــاء نضالــي خــاص، الشــعب الفلســطيني 
ــذات  ــة لل ــل والكرام ــث األم ــادت بع ــكاً، وأع ــداً متماس ــدة موح ــة واح ــى قضي عل
الفلســطينية الفاعلــة، ليــس بقــرع اجلــدران فقــط؛ وإمنــا بحفــر اجلــدران وتفكيــك 

ســطوتها القهريــة املاديــة والرمزيــة. 

مــا هــي مالمــح احلركــة األســيرة اليــوم؟ وهــل نحــن أمــام حركــة - 
أســيرة منظمــة فــي ظــل تراجــع الفصائــل عمــالً وتأثيــراً؟ 

ــا عــن احلركــة األســيرة مبفهــوم العمــل اجلماعــي والبرنامــج املوحــد  إذا مــا حتدثن
ــككاً  ــهدا تف ــد ش ــني ق ــن الفائت ــإن العقدي ــجون، ف ــي الس ــة ف ــدة الداخلي والوح
بهــذا النمــوذج وأصبحنــا أمــام انقســامات فــي صفــوف فواعــل احلركــة األســيرة، 
ــاً عــن اخلــالص، وهــذا مــا  ــاً فردي ــة فــي العمــل وبحث مــا أنتــج نزوعــاً نحــو الفردي
ــة ال اجلماعيــة خــالل الســنوات  ــات الفردي عكســته سلســلة طويلــة مــن اإلضراب
العشــر املاضيــة، بالرغــم ممــا حملتــه هــذه اإلضرابــات مــن بطولــة وشــجاعة، إال 

احلركة األسيرة عاشت تشتتاً أنتج بحثاً عن اخلالص الفردي• 

ــة •  ــادوا قضي ــا وأع ــرائيل وهيبته ــة إس ــروا خراف ــتة كس ــرى الس األس
ــة ــى الواجه األســرى إل

الهروب األخير كسر مفهوم السجن اإلسرائيلي• 

سنشهد في املستقبل مزيداً من محاوالت الهروب• 

 ضوء في آخر »نفق الحرية«
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أنهــا عكســت حالــة الضعــف فــي العمــل اجلماعــي، وهــو مــا اســتغلته مصلحــة 
الســجون التــي كرســت بالتدريــج مفاهيــم جديــدة فــي حيــاة وســلوك األســرى، إن 
هــذا التفــكك ضــروري إلســرائيل لهندســة منظومــة الســيطرة التــي تقــوم علــى 

إعــدام العمــل اجلمعــي.

ــة  ــة والثقافي ــاة التنظيمي ــي احلي ــالت ف ــن االنف ــة م ــوالت حال ــذه التح ــت ه أنتج
داخــل الســجون، وتراجــع دور الســجن الــذي كان مدرســة وجامعــة خرجــت اآلالف 
مــن الطاقــات الوطنيــة املثقفــة امللتزمــة بالقــرارات والعمــل التنظيمــي والوطنــي 
اجلامــع قبــل العــام 2000، واختفــت جلســات القــراءة والبنــاء والتكويــن الثقافــي 
ــت  ــا حول ــع، كم ــذا الواق ــن ه ــاً م ــطيني أيض ــام الفلس ــم االنقس ــي. فاق الوطن
ــني  ــر الكانت ــتهالكية، عب ــوق اس ــى س ــجن إل ــة الس ــة مدروس ــرائيل وبطريق إس
ــي  ــخصية الت ــتلزمات الش ــة واملس ــواد الغذائي ــة وامل ــجن( واألطعم ــر الس )متج
أصبحــت جــزءاً مــن أدوات الســيطرة، إذ مــا فتئــت إســرائيل تهــدد بســحب هــذه 

ــبة.  ــر مناس ــبة وبغي ــني مبناس ــاً ملعتقل ــازات عقاب االمتي

هــذا واقــع مؤلــم لــم تنجــح معــه كل املناشــدات للحركــة األســيرة بــأن تســتعيد 
حلمتهــا وتخــوض معاركهــا ببنــاء وطنــي جامــع، وحــدة احلركــة األســيرة مهمــة 
ــة وهــو  ــة بشــكلها العــام ومــا يشــكله األســير مــن رمزي ــا تشــكله مــن رمزي مل
ــي  ــرائيل ف ــيطر إس ــا تس ــاص، رمب ــكل خ ــرر بش ــة التح ــي وأيقون ــاوم والفدائ املق
ــن  ــخه، لك ــذي ترس ــل ال ــام الفص ــا ونظ ــا وقتله ــر حواجزه ــجون عب ــارج الس خ
الهزميــة الكبيــرة تكمــن فــي إخضــاع احلركــة األســيرة وهــو مــا نرفضــه ونواجهــه 
بقــوة جميعــاً، فاألســرى واملعتقــل محــرك أساســي للفعــل اجلماهيــري، وانكســار 

شــوكة املعتقلــني ســببه تشــتتهم وهــو خســارة جمعيــة. 

ــر -  ــام 2000، ومتظه ــذ الع ــي من ــل اجلمع ــي الفع ــل ف ــذا الفش ــذر ه جت
فــي اإلضرابــات الفرديــة بشــكل واضــح، لكنــه أيضــاً جتلــى فــي ســياق 
ــكل  ــح بالش ــم ينج ــذي ل ــام 2017 ال ــي ع ــراب اجلماع ــات اإلض ومخرج

ــك؟  ــس كذل ــوب، ألي املطل

ــام 2017(، إال  ــني )ع ــراب مجتمع ــوض اإلض ــى خ ــبق عل ــرى املس ــاق األس ــم اتف رغ
أنهــم فشــلوا بذلــك، تراجعــت العديــد مــن القــوى عــن خــوض اإلضــراب واكتفــى 
مــا يقــارب 1000 أســير مــن حركــة فتــح بخوضــه، مبســاندة محــدودة مــن فصائــل 
أخــرى، ومــرد ذلــك هــو غيــاب قيــادة موحــدة وتنظيــم ذاتــي داخــل الســجون، هنــاك 
غيــاب لقيــادة مركزيــة للتنظيمــات وهــي قيــادة ضروريــة إلصــدار قــرارات ملزمــة 
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ــررون  ــوه يق ــه وممثل ــجن قيادت ــكل س ــوم ل ــيرة، الي ــة األس ــات احلرك ــكل مكون ل
ــدم  ــراب وع ــع أي اض ــى قم ــالل عل ــة االحت ــاعد حكوم ــذا يس ــرد، وه ــكل منف بش
ــن  ــر م ــه كان األكب ــم أن ــراب رغ ــت اإلض ــة ضرب ــذه احلال ــب. ه ــتجابة للمطال االس
حيــث عــدد املنخرطــني منــذ ســنوات، كان يجــب أن يســتثمر هــذا اإلضــراب بشــكل 
ــم  ــا ل ــذا م ــن ه ــة، لك ــا اجلمعي ــير حالته ــة األس ــتعادة احلرك ــي الس ــل وذك فاع
يحــدث رغــم ملحميــة اإلضــراب وقســوته، ومــا واكبــه مــن حــراك شــعبي مســاند 

فلســطينياً ودعــم دولــي وحــراك دبلوماســي خارجــي داعــم. 

عمليــة نفــق احلريــة كانــت وســام شــرف وأفرحــت اجلميــع فــي داخــل - 
وخــارج الســجون، كيــف تقــرأ التحــرر الذاتــي كخيــار لألســرى؟ 

ــكن  ــا يس ــإن م ــا، ف ــن هن ــة، م ــاعة مركب ــن بش ــر ع ــجن إال أن يعب ــن للس ال ميك
ــذه  ــن ه ــيتحرر م ــف س ــه، وكي ــن معتقل ــرج م ــف يخ ــو كي ــير ه ــر كل أس تفكي
احليــاة احملشــورة مبــا حتملــه مــن قمــع وحرمــان مــن احلريــة، حتــى لــو كان ســيقضي 
فتــرة قصيــرة فــي املعتقــل، وهــذا مــا يشــغل بــال كل أســير ســواء صــرح بذلــك 
أم لــم يصــرح، وبالتالــي، يفكــر األســرى دومــاً بالهــرب واخلــروج مــن املعتقــل متــى 
ــرر  ــاوالت التح ــن مح ــرات م ــت العش ــام 1967 وقع ــذ الع ــة، من ــنحت الفرص س

ــي والهــروب مــن املعتقــل، جنــح بعضهــا وفشــل اآلخــر.  الذات

مقاومــة احلركــة األســيرة داخــل الســجون هــي كســر لهــذا الســجن بحراســاته 
وجدرانــه وأدواتــه، أنشــئ مــن أجــل أن يقتــل روح وإرادة األســير، وأن يحطــم األســير 
ويحولــه إلــى ال شــيء، شــخص يفكــر فقــط بــاألكل والنــوم والشــرب، بــال مشــاعر 
أو أحــالم، وهــذا هــو القتــل احلقيقــي، بــأن حتــول األســرى إلــى متبلديــن، يائســني، 
ــروب  ــر اله ــرائيلياً. كس ــجن إس ــدف الس ــوم وه ــذا مفه ــرد، وه ــدون روح التم يفق
األخيــر مفهــوم الســجن اإلســرائيلي الــذي بنــي ليكــون بديــالً عــن حبــل اإلعــدام 
ومكانــاً للقتــل البطــيء للمعتقلــني وإفقادهــم رمزيتهــم وحتويلهــم إلــى ال شــيء، 
ــة  ــراق املنظوم ــي اخت ــني ف ــتة معتقل ــاح س ــالل جن ــن خ ــوم م ــذا املفه ــم ه حتط
ــذي  ــة، ال ــة احلديدي ــع، اخلزن ــجن املني ــذا الس ــن ه ــروج م ــرائيلية واخل ــة اإلس األمني
ــه وتعتبــره منوذجــاً كانــت تعممــه عندمــا تســاعد دوالً  كانــت إســرائيل تفتخــر ب
ــاء ســجون، فكانــت ترســل خارطــة الســجن كنمــوذج، اســتطاع األســرى  فــي بن
ــاً مــن أجــل  ــة الســجن، املوضــوع ليــس هروب بهــذه اإلرادة والشــجاعة كســر هيب
الهــروب، بــل هــي رســالة تقــول إن الســجن لــم يتمكــن مــن روح التمــرد والثــورة 
لــدى األســير. اعتقــدت إســرائيل أنهــا ســيطرت علــى املعتقلــني ودفعتهــم إلــى 
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ــجن  ــوم الس ــقط مفه ــدث أس ــا ح ــن م ــالم، لك ــع واالستس ــر الواق ــول األم قب
مبعانيــه القاتلــة، فالتحــرر الذاتــي األخيــر دليــل علــى أن طــول أمــد األســر، كمــا 
فــي حالــة محمــود العارضــة الــذي يقضــي عامــه الـــ 26 فــي األســر، لــم تكســر 
األســرى. لــم يســتطع الســجن بــكل مــا فيــه مــن قمــع وعــزل وحشــر وإهمــال 
وطمــس وعقوبــات جماعيــة وفرديــة علــى مــدار كل هــذه الســنني أن يقضــي علــى 
حلــم احلريــة عنــد األســرى، وأعتقــد أن هــذا املعنــى هــو املهــم، ســتعيد إســرائيل 

حســاباتها بــكل أدواتهــا وبــكل هــذه املنظومــة التــي فشــلت.

أمــام األمــن واحلراســة واألبــراج واإلســمنت، قــدم األســرى إعجــازاً باحلفــر بوســائل 
ــد  ــض يعتق ــاً، البع ــنة تقريب ــدار س ــى م ــر عل ــدي واألظاف ــا األي ــيطة ومنه بس
ــن  ــرى م ــرج األس ــة، يخ ــوة عظيم ــذه ق ــة أن ه ــي احلقيق ــن ف ــال، لك ــذا خي أن ه
جــدران الســجن مدركــني أنهــم بــني احليــاة واملــوت، يعلمــون أن املــوت قــد يكــون 
بانتظارهــم مبجــرد خروجهــم فــي ظــل منظومــة فيهــا حراســات وكالب وأجهــزة 
إنــذار ومراقبــة، فضلــوا اخلــروج ومواجهــة املــوت علــى البقــاء فــي الســجن، احلريــة 
ــة  ــى إصاب ــا أدى إل ــد، م ــجن والقي ــن الس ــل م ــتباك أفض ــة واش ــرف وكرام بش
إســرائيل بإربــاك، شــعرت أن إســرائيل تخــوض حربــاً، طائــرات، قــوات كبيــرة، وفــرق 
كلهــا تبحــث عــن األســرى ألنهــا شــعرت بالهزميــة والفشــل، أمــام 6 أســرى عــزل 

ــة لســاعة واحــدة.  ــأن يتنســموا هــواء احلري فكــروا ب

إن مــا يخيــف اإلســرائيليني هــو املعنــى، إســرائيل التــي تدعــي أنهــا األقــوى فــي 
املنطقــة والشــرق األوســط وصاحبــة اجليــش الــذي ال يقهــر حتطــم ادعاؤهــا أمــام 
ــا  ــي حوله ــا وتبن ــي تدعيه ــرائيلية الت ــطورة اإلس ــذه األس ــزل، ه ــرى ع ــتة أس س
ــق  ــة نف ــقطت بعملي ــني س ــى املعتقل ــطيني وعل ــى الفلس ــب عل ــب والترهي الرع
احلريــة، عمليــة الهــروب هنــا فيهــا شــجاعة وبطولــة واعتــزاز. أمــا املعنــى اآلخــر 
لهــذه البطولــة فمــرده إلــى أن احلديــث يجــب أال يكــون عــن األبطــال الســتة كأفراد، 
بــل يجــب أن ينظــر إليهــم كممثلــني لــكل األســرى، مــا دار فــي خلدهــم وأحالمهم 
مــن هــروب مــن أجــل احلريــة وكســر القيــد يــدور فــي ذهــن كل أســير فلســطيني، 
هــم أيضــاً ميثلــون كل الشــعب الفلســطيني، فنحــن فــي ســجن كبيــر، أكثــر مــن 
600 حاجــز وجــدار فصــل عنصــري، مداهمــات يوميــة وحتكــم بــكل أيامنــا وأحالمنا، 
الرســالة هنــا أن احلريــة تنتــزع انتزاعــاً، ال تعطــى وال متنــح، نســتطيع بــإرادة قويــة 
أن نقاتــل االحتــالل وأن نكســر هــذا اجلــدار، وأن نهــدم هــذا الســياج وأن نتفــوق علــى 
االحتــالل، قــدم هــؤالء األســرى املعنــى الوطنــي والثــوري عبــر هــذا الهــروب لــكل 
ــتطيع أن  ــا نس ــة بأنن ــى قناع ــوم عل ــون الي ــب أن نك ــطيني، يج ــعب الفلس الش
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ننتصــر علــى هــذا االحتــالل، فجبروتــه هــزم وكســر عبــر ســتة أســرى عــزل. 

أيضــاً، تراجعــت قضيــة األســرى علــى املســتوى الدولــي منــذ فتــرة طويلــة، ولــم 
ــدة  ــرة، كاألمم املتح ــدول املؤث ــة وال ــات الدولي ــات املؤسس ــلم أولوي ــى س ــد عل تع
ــذه  ــت ه ــي، أصبح ــان األوروب ــة البرمل ــات خاص ــان والبرملان ــوق اإلنس ــس حق ومجل
ــني  ــني الدولي ــل والالعب ــض الفواع ــل إن بع ــة، ب ــم ثانوي ــبة له ــة بالنس القضي
ميارســون الضغــط علــى الســلطة الوطنيــة، متســاوقني مــع اإلســرائيليني باتهــام 
ــي  ــاد األوروب ــم، االحت ــم ورواتبه ــف إعاناته ــاه وق ــط باجت ــاب والضغ ــرى باإلره األس
ــذا  ــر، وبه ــكل مباش ــط بش ــذا الضغ ــركاء به ــة ش ــدة األميركي ــات املتح والوالي
أصبحــت قضيــة األســرى فــي خطــر فــي ظــل الضغــط لنــزع مشــروعية نضالهــم 
الوطنــي وحتويلهــم إلــى إرهابيــني وليســوا أســرى حركــة حتــرر وطنــي ونــزع املكانــة 
القانونيــة عنهــم كأســرى حريــة وكرامــة، وهــذا أخطــر مــا فــي األمــر، عبــور النفــق 
غيــر الكثيــر مــن املفاهيــم ولفــت انتبــاه العالــم إلــى هــذه القضيــة مــرة أخــرى، 
ــرى  ــة األس ــن قضي ــث ع ــح احلدي ــم وأصب ــة كل العال ــي قص ــة ه ــت القص أصبح
يحتــل مــن جديــد موقعــاً متقدمــاً، لفتــت عمليــة نفــق احلريــة االنتبــاه إلــى حــاالت 
أيضــاً فــي قلــب القضيــة، فبعــض األســرى يقضــي حوالــي 40 ســنة في الســجون، 
ــوء  ــلط الض ــاء، وس ــال والنس ــى واألطف ــة واجلرح ــى وذوي اإلعاق ــب املرض ــى جان إل
علــى القمــع والعــزل ومخالفــات إســرائيل للقوانــني الدوليــة، إذاً يــرى العالــم ملــاذا 
فكــر هــؤالء األســرى بالهــروب؟ اجلــواب هــو الهــرب مــن اجلحيــم اإلســرائيلي، يوجــد 
ــى  ــوم عل ــان ويق ــوق اإلنس ــد حق ــف قواع ــا يخال ــالل كل م ــجون االحت ــل س داخ

الظلــم والقمــع الــذي يــؤدي إلــى االنفجــار. 

ــذا  ــالل ه ــن خ ــا م ــا ووضعه ــرى مكانته ــة األس ــتة قضي ــا الس ــى أبطالن أعط
ــب  ــى جان ــي، إل ــال الدول ــن اإلهم ــنوات م ــة س ــام قليل ــالل أي ــني خ ــراك، معوض احل
إعــادة الثقــة فــي ظــل حالــة اليــأس والتراجــع واالربــاك التــي ســكنت الســنوات 
األخيــرة، والتــي حلــت محلهــا حالــة اعتــزاز وحــدت الشــعب الــذي التحــم حــول 
ــن  ــف والتضام ــراده بالتعاط ــه وأف ــاته وفصائل ــعب مبؤسس ــد الش ــرى، توح األس
ــول  ــم ح ــعب والعال ــدوا الش ــرى وح ــؤالء األس ــاحات، ه ــى الس ــروج إل ــب واخل واحل
قضيتهــم ووحــدوا جميــع املعتقلــني ألول مــرة منــذ عقــود، شــكلوا حالــة وحدويــة 

ــن.  ــذ زم ــا من ــعب افتقدناه للش
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ــى  -  ــها عل ــجن وانعكاس ــن الس ــروب م ــاد اله ــي أبع ــا ه ــتقبالً، م مس
ــرى؟ األس

حاولــت إســرائيل تعويــض فشــلها عبــر االنتقــام مــن األســرى، وتصرفــت بشــكل 
ــى  ــؤدي إل ــية كادت ت ــة وقاس ــرارات صعب ــذت ق ــم، واتخ ــة جتاهه ــديد العدواني ش
ــارة  ــن الزي ــان م ــزل واحلرم ــام والع ــالق األقس ــمل إغ ــا ش ــجون، مب ــار بالس االنفج
ــى مشــاهد االنتقــام مــن األســرى بعــد إعــادة  واحلرمــان مــن الكانتــني، إضافــة إل
اعتقالهــم، كمــا رأينــا فــي حالــة االعتــداء الوحشــي علــى األســير زكريــا الزبيــدي 
وإخوانــه، فــي ظــل هــذا الوضــع القابــل لالنفجــار، هــدد األســرى باإلضــراب مــا لــم 
تتراجــع إســرائيل عــن خطواتهــا االنتقاميــة، تهيــأ اجلميــع لإلضــراب اجلمعــة ]17 
أيلــول »ســبتمبر« 2021[، وألول مــرة، كانــت كل الفصائــل ســتخوض هــذه املعركــة 
ــجون  ــارج الس ــن خ ــة م ــدات فصائلي ــط تهدي ــجون وس ــل الس ــي داخ ــدة ف موح
ــي  ــدة ف ــة جدي ــى انتفاض ــل إل ــور وتص ــرج األم ــن أن تتدح ــن املمك ــاً، كان م أيض
ــا  ــل إدراكه ــي ظ ــا ف ــن خطواته ــجون ع ــت إدارة الس ــارج، تراجع ــجون واخل الس
خلطــورة االرتــدادات عليهــا أمــام وحــدة احلركــة األســيرة، وبالتالــي جمــد األســرى 

ــة.  ــم التصعيدي خطواته

مــاذا عــن فكــرة الهــروب الذاتــي مــن الســجن الصغيــر إلــى الســجن - 
الكبيــر، هــل  سنشــهد تكــراراً للهــروب فــي املســتقبل؟ 

ــردع، حتضــر فــي ذهنــي اآلن  ــن تتوقــف، اعتقــال الســتة ال يعنــي ال ــن تتوقــف، ل ل
حوالــي 40 عمليــة هــروب، مت اعتقالهــم مــن جديــد ولكــن هــذا لــم مينــع التكــرار، 
األســير فــي الســجن مســكون بالتفكيــر فــي كيفيــة اخلــروج، يبحــث عــن حقــه 
فــي احليــاة، حقــه فــي الشــمس، يبحــث عــن حقــه فــي أن يكــون إنســاناً، يدافــع 
اإلنســان عــن إنســانيته ويعمــل بــكل الوســائل لذلــك، واعتقــد أننــا سنشــهد فــي 
املســتقبل مزيــداً مــن محــاوالت الهــروب، ولنقــل بطريقــة مجازيــة وأدبيــة ليــس 
الهــروب هــو هــروب اجلســد، بــل إن األســرى هربــوا بطــرق روحيــة ومعنويــة مختلفة، 
ــت  ــالت، كان ــوا وأسســوا عائ ــب النطــف وأجنب ــالً، عندمــا جنــح األســرى بتهري فمث
هــذا حريــة مــن نــوع آخــر، عندمــا جنحــوا فــي احلصــول علــى شــهادات جامعيــة 
والدراســة، أصبــح لهــم مقعــد فــي اجلامعــة وشــهادة أنهــم حتــرروا، يصــدر األســير 
قصيــدة أو كتابــاً يطبــع فــي اخلــارج، أي أنــه حتــرر مــن خــالل مــا كتبــه فــي فضــاء 
ــة  ــرر بحري ــير حت ــى أن األس ــذا، مبعن ــالل كل ه ــن خ ــت م ــة حتقق ــطيني، احلري فلس

روحيــة أو جســدية.
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ــول -  ــة 17 أيل ــوم اجلمع ــد ي ــراب املوح ــري اإلض ــرض أن يج ــن املفت كان م
»ســبتمبر« 2021 ألول مــرة منــذ ســنوات، برأيــك، هــل كانــت عمليــة 
نفــق احلريــة الدافــع لتطــور املقاومــة داخــل الســجن؟ وهــل سنشــهد 
فــي املســتقبل نضــاالت وعــودة احلركــة األســيرة إلــى عهدهــا الســابق؟ 

ــى أن يتوحــدوا  ــة للحركــة االســيرة، أمتن ــة احلقيقي ــة واملكان ــى أن تعــود الهيب أمتن
وأن يعتبــروا خاصــة أنهــم ينظــرون ويــرون أن كل العالــم يســاندهم، هــذه العمليــة 
ــى  ــدة، أمتن ــة واح ــدة ومواجه ــة واح ــوض معرك ــك خ ــى وش ــوا عل ــم وكان وحدته
ــي  ــة ف ــدة ومختلف ــة جدي ــدأ مرحل ــابق وأن تب ــع الس ــي الوض ــر ف ــدوا النظ أن يعي
احلركــة األســيرة، ألن األســرى أمــام هجمــة وعــدوان لــن يتوقــف، هــذه فرصــة ألن 
يتوحــدوا حتــت قيــادة واحــدة موحــدة داخــل الســجون تتولــى القضايــا النضاليــة 
واإلســتراتيجية، األســرى بحاجــة لذلــك ألنهــم أصبحــوا هدفــاً للحكومــة 
اإلســرائيلية. الكنيســت، يناقــش اليــوم مشــروع قانــون بتشــديد اإلجــراءات علــى 
املعتقلــني، طبعــاً هنــاك عــدة قوانــني أقــرت ضدهــم ولكــن ســتضاف إليهــا قوانــني 
تفــرض حيــاة أكثــر صعوبــة وقســوة، هــم بحاجــة للوحــدة للدفــاع عــن قضاياهــم 

وحمايــة أنفســهم، وهــذا مــا ينســحب علينــا نحــن فــي خــارج الســجون. 
الرســالة السياســية تقــول مــا دام أن الشــعب الفلســطيني توحــد بــكل فصائلــه 
حــول املعتقلــني، ملــاذا ال تكــون هنــاك خطــوة إلنهــاء االنقســام؟ األســرى وجهــوا 
البوصلــة إلــى االحتــالل وعلينــا جميعــاً أن نوجــه البوصلــة إلــى االحتــالل، يجــب أن 

ننهــي احلالــة الفلســطينية الصعبــة وهــي حالــة االنقســام املشــؤوم. 

هل الوحدة وحدها كافية الستنهاض احلركة األسيرة؟ - 

ــل،  ــر ونحقــق إجنــازات، باملقاب ــتطيع أن ننتص ــي األســاس، بالوحــدة نس الوحــدة ه
لــم ننجــح مطلًقــا بالتشــرذم، جنحنــا بتحقيــق إجنــاز، رمبــا أســير يناضــل منفــرداً 
ضــد االعتقــال اإلداري ويخــوض مفاوضــات تفضــي لوقــف اعتقالــه أو ال يتــم جتديــد 
اعتقالــه ويخــرج، هــو خــرج كفــرد، لكــن املئــات مــا زالــوا معتقلــني إداريــاً، إذاً، علينــا 
ــال اإلداري؟ أال  ــة االعتق ــقط سياس ــف نس ــتراتيجية، كي ــا اإلس ــر بالقضاي أن نفك
ــا 400 أســير معتقــل  ــك. لدين نبحــث عــن اخلــالص الفــردي فقــط، ونســتطيع ذل
ــم  ــوا محاك ــال اإلداري وقاطع ــد االعتق ــراب ض ــوض إض ــرروا خ ــو ق ــاً، ل إداري حالي
االعتقــال اإلداري، ألنهــا محاكــم صوريــة، فســوف يســقط قانــون االعتقــال اإلداري، 
وســبق فــي العــام 1982 أن أوقفــت إســرائيل قانــون االعتقــال اإلداري وأعيــد تفعيلــه 
الحقــاً عــام 1985، مبعنــى أنــه ليــس مســتحيالً أن تأخــذ إســرائيل قــراراً بوقــف هــذا 
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االعتقــال أمــام إرادة قويــة، ملــاذا ال يدخــل كل املعتقلــني اإلداريــني معركــة واحــدة؟! 
الوحــدة تنجــز أكثــر مــن الفرقــة بكثيــر. 

كونــك متابعــاً ملوضــوع األســرى، مــا هــي مالمــح أيــة صفقــة أســرى - 
قادمــة؟ 

أثمــن مــا أعلــن مــن أن األســرى الســتة ســيكونون علــى رأس أيــة صفقــة قادمــة، 
ــال  ــزاز بأبط ــار واالعت ــن االفتخ ــوع م ــذا ن ــاً، ه ــكالم جدي ــذا ال ــون ه ــى أن يك وأمتن
ومناضلــني ألنهــم يعيشــون بظــروف صعبــة فــي التحقيــق وســيعزلون، وبالتالــي، 
ــاك صفقــة،  ــري، ســتكون هن ــي تقدي هــذا مهــم، وهــذا أحــد مالمــح الوحــدة، ف
ــرائيليني  ــع اإلس ــطينيني تدف ــد الفلس ــة عن ــة رابح ــاك ورق ــح أن هن ــن الواض فم
ألن يكونــوا معنيــني بالصفقــة، لكــن كل يريــد الشــروط التــي تناســبه، وبالتالــي، 
ــدق  ــى أوالً أن يص ــتحدث، أمتن ــة س ــن بالنهاي ــة، لك ــم الصفق ــول حج ــالف ح اخل
ــر  ــاك معايي ــون هن ــاً أن تك ــتة، ثاني ــال الس ــؤالء األبط ــص ه ــا يخ ــث فيم احلدي
وطنيــة ونضاليــة وإنســانية فــي أي صفقــة قادمــة، علــى ســبيل املثــال، ال ميكــن 
جتاهــل األســرى القدامــى مثــل كــرمي يونــس وماهــر يونــس ونائــل البرغوثــي، هنــاك 
92 أســيراً يقضــون أكثــر مــن 20 ســنة، 35 أســيراً منهــم يقضــون أكثــر مــن 25 
ســنة، إضافــة إلــى أصحــاب اإلعاقــات واألمــراض، خاصــة الســرطان، استشــهد فــي 
الســنوات األخيــرة عــدد منهــم واحتجــزت جثامينهــم لدى االحتــالل، لدينــا األطفال 
والنســاء وكبــار الســن مثــل: فــؤاد الشــوبكي وعمــر عــكاوي، إلــى جانــب قيــادات 
متثــل رمزيــة خاصــة للشــعب الفلســطيني كمــروان البرغوثــي وأحمــد ســعدات، 
ونؤكــد أن العديــد مــن األســرى إن لــم تنقذهــم الصفقــة، سيستشــهدون داخــل 
ــة وليســت  ــة إنســانية وطني ــر نضالي ــي، يجــب أن تكــون املعايي الســجون، وبالتال
حزبيــة. إن كانــت الصفقــة وحدويــة ذات بعــد وطنــي نضالــي، فســتكون صفقــة 

ناجحــة بامتيــاز. أمتنــى ذلــك. 

ــؤون -  ــة ش ــع هيئ ــيق م ــكان التنس ــة مب ــن األهمي ــه م ــد أن ــل تعتق ه
ــال؟ ــذا اجمل ــي ه ــير ف ــادي األس ــن ون ــرى واحملرري األس

بالطبــع، بــكل تأكيــد، لألســف، فــي الصفقــة املاضيــة )صفقــة شــاليط 2011(، 
ــت حمــاس أســماء 20  ــم هكــذا تنســيق إال بشــكل محــدود، عندمــا طلب ــم يت ل
ــك،  ــد ذل ــه، بع ــي حين ــاليط ف ــن ش ــو ع ــريط فيدي ــل ش ــن مقاب ــيرة، مت حتريره أس
لــم يتــم التنســيق مــع الــوزارة فــي حينــه، أوالً لــدى املؤسســة الرســمية قوائــم 
ــورة  ــة املذك ــاً، فالصفق ــة صحي ــاالت الصعب ــني ذوي احل ــماء املعتقل ــة أس بكاف
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عــام 2011 ودون التقليــل مــن أهميتهــا وقيمتهــا، لكنهــا لــم تــأِت علــى املرضــى 
وأصحــاب اإلعاقــات فــي ســجن الرملــة، مثــل خالــد الشــاويش ومنصــور موقــدي 
وناهــض األقــرع ومحمــد أبــراش ومعتصــم رداد، ملــاذا لــم يفــرج عنهــم؟ ســامي أبــو 
ديــاك وكمــال أبــو وعــر اللــذان استشــهدا داخــل الســجن وكانــا مــن املرضــى، لــو 
أفــرج عنهمــا ملــا قضيــا داخــل ســجون االحتــالل، داوود اخلطيــب كذلــك وســعدي 
الغرابلــة وفــارس بــارود، كلهــم توفــوا داخــل الســجن وهــم مرضــى، ملــاذا لــم يفــرج 
عنهــم؟ إلــى جانــب األســرى مــن قبــل أوســلو ككــرمي يونــس، حتــى األســيرات، كان 
ــى اســتغالل  ــا أدى ال ــذي كان عندهــم 27 أســيرة، م ــم ال عددهــن 29 أســيرة، الرق
إســرائيل لذلــك وعــدم اإلفــراج عــن 9 أســيرات علــى رأســهن عميــدة األســيرات لينا 
اجلربونــي، التــي أصيبــت بصدمــة فــي حينــه، القصــد هنــا أن التنســيق مــع جهــات 
االختصــاص مهــم ويســاعد، والتعــاون مهــم حتــى نخــرج بصفقــة مشــرفة فيهــا 

إنقــاذ بقــدر مــا نســتطيع ألســرانا األبطــال. 

في اخلتام.. ماذا تقول؟- 

زرت عائــالت األســرى الســتة فــي جنــني، أفتخــر بهــم جميعــاً، العائــالت مبعنويــات 
ــة باألمــل والثقــة بالنفــس رغــم إعــادة االعتقــال، أوجــه لألبطــال  عاليــة محمول
التحيــة كونهــم اختصــروا علينــا ســنوات طويلــة وهــذا مــا لــم يفعلــه الطلقــاء، 
وهــذه معجــزة وأســطورة فلســطينية، نعتــز بهــم كمناضلــني ونعتــز بشــجاعتهم 
وقوتهــم وإرادتهــم، هــذه إرادة األحــرار، واإلرادة أقــوى مــن الظلــم وأقــوى مــن االحتالل 

وأقــوى مــن الســجون. 
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