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ثورة في السجون :اإلضراب سالح لن يكسر
شنت إدارة السجون
حملة قمعية على أسرى
«فتح» في ظل إضراب
األسير محمد عالن لـ55
يومًا متواصلة .تداعى
أسرى «الجهاد اإلسالمي»
والجبهتين «الشعبية»
و«الديموقراطية» إلى
المشاركة في اإلضراب مع
خطوات تصعيدية أخرى
رفعت شعار رفض التغذية
القسرية وقمع األسرى
بـعــد أي ــام عـلــى ال ـتــوتــر الـكـبـيــر داخ ــل
سـ ـج ــون الـ ـع ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،حـيــث
ي ـق ـبــع أكـ ـث ــر م ــن خ ـم ـســة آالف أس ـيــر
ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ان ـت ـه ــت أم ـ ــس ج ـل ـســات
ح ـ ــوار ع ـقــدهــا م ـم ـث ـلــون ع ــن األسـ ــرى
م ــع إدارة ال ـس ـجــون اإلســرائ ـي ـل ـيــة من
دون ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ن ـت ــائ ــج ،ف ــي ظــل
تهديد مصلحة السجون اإلسرائيلية
بالتصعيد ،وسط تزايد عدد األسرى
املضربني عــن الطعام إلــى نحو ،150
م ــع ان ـض ـمــام أسـ ــرى ج ــدد م ــن حــركــة

«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» إل ــى اإلض ـ ــراب.
ون ـق ـل ــت إذاع ـ ـ ــة األسـ ـ ـ ــرى ،امل ـق ــرب ــة مــن
«الجهاد اإلســامــي» ،عن مصادر في
السجون أن اللقاء الذي عقد بني ممثل
حــركــة «ف ـتــح» و«ال ـج ـهــاد اإلســامــي»
مــع مــديــر سجن رام ــون انتهى أمــس،
على أن تصلهم الردود اليوم (االثنني)
برغم توتر األوضاع في نفحة ورامون
بعد إقــدام إدارة السجون على حملة
شرسة ضد األسرى منذ ما يزيد على
أس ـبــوع شملت نـقــل نـحــو  140منهم
قسرًا.
ي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ف ـيــه
«الهيئة القيادية ألسرى الجهاد» في
ال ـس ـجــون ،أم ــس ،أن ــه سـيـجــري الـيــوم
حل «تنظيم حركة الجهاد اإلسالمي
ف ـ ــي ك ـ ــل الـ ـسـ ـج ــون ردًا عـ ـل ــى تـعـنــت
إدارة مصلحة السجون باالستجابة
مل ـط ــال ــب األسـ ـ ـ ــرى ب ـ ـعـ ــودة امل ـن ـقــولــن
إلــى سـجــن ريـمــون وإل ـغــاء العقوبات
ال ـصــادرة بحقهم» .ونقلت «مؤسسة
مـهـجــة ال ـق ــدس لـلـشـهــداء واألس ـ ــرى»،
عــن الهيئة أن  33مــن أس ــرى الحركة
«امل ـن ـقــولــن تـعـسـفـيــا م ــن ري ـم ــون إلــى
نـ ـفـ ـح ــة سـ ـي ــدخـ ـل ــون ال ـ ـي ـ ــوم (أم ـ ـ ــس)
إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ،مطالبني
ب ـح ـقــوق ـهــم ال ـ ـعـ ــادلـ ــة ...ومـ ـن ــع وح ــدة
الـقـتــل املـسـمــاة مـتـســاداة مــن الــدخــول
إل ــى غ ــرف األسـ ـ ــرى» .لـكــن مــؤسـســات
رسـمـيــة وأهـلـيــة تـتــابــع ش ــأن األس ــرى
نقلت في وقت الحق أنه تقرر تعليق
اإلض ــراب ألسبوعني إلتــاحــة الفرصة

ل ـل ـم ـش ــاورات .ووفـ ــق مـتــابـعــن لـشــأن
األس ــرى ،فــإن «حــل التنظيم» وغياب
مـمـثـلــن ع ــن األسـ ــرى ف ــي ال ـح ــوار مع
إدارة الـسـجــون يـهــدفــان إلــى الضغط
عـ ـل ــى اإلدارة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـض ـط ــر إل ــى
التعامل مع كل أسير على حدة ،وهو
يشكل حالة من الفوضى التي ال تقدر
سجون العدو على السيطرة عليها.
وك ــان ــت ه ـي ـئــة أس ـ ــرى «الـ ـجـ ـه ــاد» قــد
ت ــوع ــدت ب ـخ ـط ــوات وص ـف ـت ـهــا بــأنـهــا
تصعيدية وغـيــر مسبوقة ،ال بسبب
الـهـجـمــة الـقـمـعـيــة ف ـق ــط ،ب ــل لـتـهــديــد
سـلـطــات االح ـت ــال بتطبيق التغذية
ال ـق ـســريــة ب ـحــق األس ـي ــر امل ـض ــرب عن
ال ـط ـعــام مـحـمــد عـ ــان ،ب ـعــدمــا أقــرهــا
ً
ال ـك ـن ـي ـســت اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،فـ ـض ــا عــن
امل ـط ــال ـب ــة ب ــإن ـه ــاء الـ ـع ــزل االن ـ ـفـ ــرادي
«ل ــأس ـي ــر امل ـج ــاه ــد ن ـه ــار ال ـس ـع ــدي».
وف ـي ـمــا رأت ال ـه ـي ـئــة أن إق ـ ــدام ال ـعــدو
على تنفيذ «التغذية القسرية» بحق
عالن هو كقرار بإعدامه ،نقلت «مهجة
الـ ـ ـق ـ ــدس» ،أمـ ـ ــس ،أن ع ـ ــان (ي ــواص ــل
إض ــراب ــه امل ـف ـتــوح ع ــن ال ـط ـعــام لـلـيــوم
ال ـخــامــس وال ـخ ـم ـســن ع ـلــى ال ـتــوالــي
رف ـض ــا ل ـس ـيــاســة االع ـت ـق ــال اإلداري)
دخ ــل فــي حــالــة صـحـيــة حــرجــة ،وهــو
ي ـق ـبــع ف ــي ق ـســم ال ـع ـنــايــة امل ـك ـث ـفــة في
مستشفى ســوروكــا ،جنوب فلسطني
املحتلة.
وأفـ ـ ــادت املــؤس ـســة ب ــأن ع ــان يـعــانــي
ضعفًا شديدًا وال يتحدث إال بصعوبة
بالغة ،كما ال يستطيع فتح عينيه لكنه

يرفض تناول املدعمات والفيتامينات
ويرفض إجــراء الفحوص الطبية ،بل
يتقيأ املاء الذي يشربه ،فيما يواصل
االحتالل تقييد إحدى قدميه وإحدى
يديه بالسرير من دون مراعاة لحالته
الـصـحـيــة .وأشـ ــارت «مـهـجــة الـقــدس»
إل ـ ــى أن أطـ ـب ــاء سـ ــوروكـ ــا ال ي ــزال ــون
يـتـحـفـظــون ع ــن ال ـحــديــث م ــع األس ـيــر
عــن مــوضــوع الـتـغــذيــة الـقـســريــة ،لكن
م ـصــادر إســرائـيـلـيــة ذك ــرت أن ــه جــرى

دخل األسير محمد عالن
مرحلة خطيرة بعد تواصل
إضرابه  55يومًا
نقل عالن إلى مستشفى في عسقالن
قبلت إدارتــه تنفيذ التغذية القسرية
ب ـح ـق ــه .وك ــان ــت وال ـ ــدة األسـ ـي ــر ع ــان
قــد تمكنت مــن زيــارتــه أول مــن أمــس،
ووج ـهــت مـنــاشــدة ملــؤسـســات حقوق
اإلنـ ـس ــان بـ ـض ــرورة ال ـتــدخــل ال ـف ــوري
إلنـقــاذ حـيــاة نجلها ،لكن قضيته لم
ً
تشهد تفاعال شعبيًا بعد.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ت ــوج ـه ــت «مـهـجــة
ال ـق ــدس» بــرســالــة عــاجـلــة إل ــى املفتي
ال ـعــام لـلـقــدس وال ــدي ــار الفلسطينية،
الـشـيــخ محمد أحـمــد حـســن ،بـســؤال
ع ـ ــن الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـشـ ــرعـ ــي ف ـ ــي م ـق ــاوم ــة
األس ــرى املـضــربــن للتغذية القسرية
باعتبار أنه يمكن في بعض األحيان

أن ت ـ ــؤدي إلـ ــى اس ـت ـش ـه ــاد بـعـضـهــم.
وقــد رد حسني بــأن «إض ــراب األســرى
وم ـقــاوم ـت ـهــم لـلـتـغــذيــة ال ـق ـســريــة إذا
تعني كوسيلة ال بــد منها للحصول
على الحقوق املشروعة بعد استنفاد
ال ــوس ــائ ــل امل ـم ـك ـنــة ،وكــوس ـي ـلــة لــرفــع
الـ ـظـ ـل ــم واالضـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــاد وكـ ـ ـ ــان ي ــرج ــى
تأثيره في العدو وفضح ممارساته...
أصبح مشرعًا إلــى أن يحقق األســرى
مطالبهم» .وأضاف« :مقاومة األسرى
التغذية القسرية كأسلوب ضغط على
السجان يجوز إذا لــم يـجــدوا وسيلة
غيرها لتحصيل حقوقهم اإلنسانية
املـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــة .وب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـلـ ـي ــه ،ف ـ ــإن مــن
يقضي نحبه من األســرى وهو يقاوم
ب ــاإلض ــراب عــن ال ـط ـعــام لـنـيــل حريته
ّ
يعد من الشهداء ،والله تعالى أعلم».
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،أك ــد األم ــن الـعــام
لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني»،
األسير أحمد سعدات ،أمس ،أن دائرة
اإلضـ ــراب املـفـتــوح عــن الـطـعــام تتسع
في السجون ،مشيرًا إلى أن ّ
عدة أقسام
تستعد لالنضمام إلــى املضربني في
سجن نفحة ،والفتًا في الوقت نفسه
إلـ ــى أن عـ ــدد امل ـض ــرب ــن تـ ـج ــاوز 148
أسيرًا .وفي وقت الحق ،أفادت مصادر
م ـح ـل ـيــة بـ ــأن إدارة ال ـس ـج ــون م ــددت
م ـنــع س ـع ــدات م ــن زي ـ ــارة أه ـل ــه ثــاثــة
أشهر إضافية وتنصلت من وعودها
السابقة بـهــذا ال ـشــأن ،وج ــراء ذلــك قد
يضرب أسرى «الجبهة الشعبية» غدًا
وبعد غد (الثالثاء واألربعاء).

نحو إعادة تفعيل لجان «الحراسة الشعبية»؟
دوابـ ـش ــة أن ه ــذا االط ـم ـئ ـنــان اسـتـغـلــه
املستوطنون عندما دخلوا خلسة إلى
املزارع والبيوت وارتكبوا جريمتهم.
أما مسؤول ملف االستيطان في شمال
ال ـض ـف ــة ،غ ـس ــان دغـ ـل ــس ،ف ـي ـع ــود إل ــى
الذاكرة ليوضح أن هذه اللجان تشكلت
في االنتفاضة األولى بغرض مواجهة
االع ـ ـت ـ ــداءات امل ـت ـك ــررة لـلـمـسـتــوطـنــن
املدعومني ماليًا وسياسيًا من سلطات
العدو .ويشرح دغلس أن هذه اللجان
«مبادرة وطنية تطوعية من ناشطني
وش ـبــاب فــي املـنــاطــق امل ـحــاذيــة للبؤر
االستيطانية ،وهي لجان سهر شعبية
ت ــأت ــي ب ـم ـب ــادرات وط ـن ـيــة لـكـنـهــا غير
م ـس ـل ـحــة ،وت ـس ـت ـخــدم أب ـس ــط األدوات
مـ ـ ــن ع ـ ـصـ ــي وك ـ ـش ـ ــاف ـ ــات لـ ـ ــإضـ ـ ــاءة»
وكاميرات للتوثيق .كما يؤكد أن هذه
املـ ـب ــادرة «نـجـحــت ف ــي ص ــد اع ـت ــداءات
امل ـس ـت ــوط ـن ــن فـ ــي ع ـ ــدة م ـن ــاط ــق مـثــل
ب ــوري ــن وق ـص ــرة وال ـل ــن ب ـعــدمــا جــرى
تشكيلها بناء على تفاهمات بني أفراد
ومــؤس ـســات وتـنـظـيـمــات فــي الـبـلــدات
املعنية».
ف ــي قـ ـص ــرة تـ ـح ــديـ ـدًا ،ي ـق ـضــي رئ ـيــس
الـبـلــديــة ،عـبــد العظيم الـ ــوادي ،بعض
ال ـ ــوق ـ ــت م ـ ــع م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـش ـب ــاب
املـتـطــوعــن ف ــي «ال ـح ــراس ــة الشعبية»
لـ ـلـ ـق ــري ــة .ي ـ ـقـ ــول« :بـ ـع ــد أكـ ـث ــر مـ ــن 60

رام الله ــ إيلياء غربية
بــرغــم أن الـضـفــة املحتلة ليست جــزءًا
مــن األراضـ ــي املحتلة ع ــام  1948التي
تـفــرض فيها إســرائـيــل سـيـطــرة كلية،
فــإن املستوطنني الــذيــن استولوا على
أراضيها يتمتعون بكل مــا يتمتع به
اإلســرائـيـلـيــون داخ ــل الـخــط األخـضــر،
ف ـي ـم ــا يـ ـع ــان ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون عـلــى
أرض ـه ــم ،ال ـتــي كــانــت مــن املـفـتــرض أن
تـ ـك ــون خ ــال ـص ــة ل ـه ــم ك ـن ـت ــاج الت ـف ــاق
أوس ـ ـلـ ــو ،مـ ــن ق ـ ـ ـ ــرارات غ ـي ــر إن ـســان ـيــة
وسـلــوك إسرائيلي اسـتـفــزازي ينتهك
حقوقهم ،وخاصة في املناطق املصنفة
بـ ــاسـ ــم (ج) ،وت ـ ـقـ ــع م ـع ـظ ـم ـه ــا ع ـلــى
نـقــاط تـمــاس مــع الـبــؤر االستيطانية،
وهـ ــي ب ــذل ــك األكـ ـث ـ ًـر ع ــرض ــة لـهـجـمــات
املستوطنني خلسة وعالنية.
ل ـعــل هـ ــذا ال ـت ـقــديــم ي ـم ـهــد ل ـف ـهــم كيف
وص ــل امل ـس ـتــوط ـنــون إل ــى ب ـيــت عــائـلــة
دوابشة في قرية دوما ،قضاء نابلس.
فهذا هو الحال في عشرات القرى؛ قبل
الـجــريـمــة األخ ـي ــرة ،تـعــرضــت أكـثــر من
عشر قرى في ريف نابلس العتداءات
شبه شهرية .وبينما كــان أهالي قرى
ع ـص ـي ــرة ال ـق ـب ـل ـيــة وبـ ــوريـ ــن وحـ ـ ــوارة
يتعرضون لهجمات مــن مستوطنتي
«يـ ـتـ ـسـ ـه ــار» و«ب ـ ـ ــراخ ـ ـ ــا» ،ك ــان ــت ق ــرى
ج ـ ــال ـ ــود وقـ ـ ــريـ ـ ــوت وق ـ ـص ـ ــرة ت ـع ــان ــي
م ــن م ـس ـتــوط ـنــي «كـ ـ ـ ــادش» و«ش ـف ــوت
راح ـ ـيـ ــل» ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى «م ـجــدل ـيــم»
الـتــي تقع على أراض ــي قـصــرة .وليس
أخيرًا كانت قرى عزموط وسالم ودير
الحطب في مواجهة مستوطني «ألون
موريه».
س ـ ـنـ ــوات مـ ــن املـ ـع ــان ــاة هـ ــي نـتـيـجــة
سـ ـي ــاس ــات إس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ـن ــذ 1967
استهدفت نهب مئات آالف الدونمات
إلق ــام ــة أكـ ـث ــر م ــن  145م ـس ـتــوط ـنــة،
ً
ف ـض ــا ع ــن عـ ـش ــرات ال ـك ـت ــل األخـ ــرى
مما تسمى املستوطنات العشوائية.
ب ــذل ــك ي ـم ـكــن الـ ـق ــول بــاط ـم ـئ ـنــان ،إن
هــذا التغيير الـجـغــرافــي ال يـتــرك أي
إم ـك ــان ـي ــة إلق ــام ــة دول ـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة
حتى على حدود  ،67وال حتى أدنى

استغل المستوطنون
غياب اللجان الشعبية
وتسللوا إلى دوما
ّ
يستخدم الشبان أدوات بسيطة كالعصي والكشافات وكاميرات للتوثيق (آي بي ايه)

حد من األمان الشخصي.
كانت آخر املشاهد وأفظعها في دوما،
حينما أق ــدم املـسـتــوطـنــون عـلــى حــرق
منزل دوابشة ،ما أودى بحياة الرضيع
ع ـلــي دوابـ ـش ــة (س ـنــة ون ـصــف وس ـنــة)
ووال ـ ــده سـعــد ( 32ع ــام ــا) ،فـيـمــا تــرقــد
والدته وشقيقه  4سنوات بحالة حرجة

ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات .الـ ـح ــادث ــة امل ــري ــرة
أع ـ ـ ــادت إل ـ ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ض ـ ــرورة
إحـ ـي ــاء «لـ ـج ــان ال ـح ــراس ــة الـشـعـبـيــة».
يقول رئيس مجلس بلدية دومــا ،عبد
السالم دوابشة ،إن هذه اللجان كانت
مــوجــودة ســابـقــا ،ولكنها اخـتـفــت في
مرحلة من االطمئنان الجزئي .لذا يرى

هـجـمــة ت ـعــرضــت ل ـهــا ق ـصــرة ع ـلــى يد
امل ـس ـت ــوط ـن ــن ،وم ـن ـه ــا ح ـ ــرق مـسـجــد
ال ـن ــوري ــن واس ـت ـش ـه ــاد ع ـص ــام بـ ــدران
وتقطيع أكثر من ألفي شجرة زيتون،
ّ
مــثــل هــذا ضغطًا على سـكــان القرية».
ويضيف« :لــم تكن هناك مناصرة من
أي جـهــة داخـلـيــة أو خــارجـيــة لتوفير
الـحـمــايــة لـلـنــاس ،لــذلــك أنـشــأنــا لجان
الـ ـ ـح ـ ــراس ـ ــة ...فـ ــي الـ ـس ــاب ــع مـ ــن ي ـنــايــر

(ك ـ ــان ـ ــون األول)  2014رص ـ ــد ش ـبــان
ال ـ ـحـ ــراسـ ــة ت ـ ـحـ ــركـ ــات مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
امل ـس ـتــوط ـنــن هــاج ـمــت امل ــواط ــن ف ــؤاد
ح ـســن ،ث ــم حــاصــرت ـهــم ف ــي م ـنــزل قيد
اإلنشاء ولقناهم درسًا قبل تسليمهم
لالرتباط الفلسطيني».
التقينا أح ــد ه ــؤالء ويــدعــى عاطف
( 26عامًا) ،ويقضي الليل مع بعض
أقــربــائــه عـلــى سـطــح م ـنــزل لـحــراســة
القرية .يقول« :نحن هنا في مناوبات
مستمرة ،أي شخص متفرغ يسهر،
ال ن ــري ــد لـلـمـسـتــوطـنــن أن يـحــرقــوا
املزيد من البيوت وأن يقتلوا املزيد
من أبنائنا ...نضحي براحتنا مقابل
ح ـ ـيـ ــاة ع ــائ ــاتـ ـن ــا .واملـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــون
ج ـب ـن ــاء ف ـب ـم ـجــرد رؤي ـت ـه ــم لـلـضــوء
يخافون من االقتراب» ،ولكن رئيس
البلدية (الــوادي) يشير إلى صعوبة
االلـ ـ ـت ـ ــزام بـ ـه ــذه ال ـخ ــدم ــة الــوط ـن ـيــة،
لـكــونـهــا تـتـطـلــب س ـه ـرًا طـ ــوال الليل
ومناوبات بني املتطوعني على مدار
 24ساعة ،إضافة إلى بساطة أدوات
الـ ــدفـ ــاع امل ـس ـت ـخ ــدم ــة ف ــي ال ـح ــراس ــة
واالضطراب الجوي سواء أكان بردًا
أو حـرًا ،لكنه يعزو نجاح املجموعة
إلــى الـتــرابــط والـتــوافــق األس ــري بني
سـ ـك ــان ال ـ ـقـ ــريـ ــة ،م ـط ــال ـب ــا بـتـشـكـيــل
هــذه اللجان فــي كــل الـقــرى املعرضة
لـهـجـمــات املـسـتــوطـنــن وخــاصــة مع
تهميش الـسـلـطــة مـنــاطــق (ج) التي
اعتبرها الــوادي خارج حسابات رام
ال ـلــه ،بــل هــي «ال تـحـتــوي أي مــراكــز
أمنية».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،يـعـقــب م ــدي ــر «مــؤسـســة
الحق الفلسطينية لحقوق اإلنـســان»،
شعوان جبارين ،بالقول إن «الهجمات
الـتــي تـصــاعــدت وتـيــرتـهــا مــؤخ ـرًا هي
جماعية وبحماية من جنود االحتالل
ول ـي ـس ــت ح ـ ـ ــاالت فـ ــرديـ ــة ك ـم ــا ي ـ ّـدع ــي
اإلســرائـيـلـيــون» ،مضيفًا« :فــي البداية
كانت هناك سرقة ممتلكات وتجريف
أراض وخــط ع ـبــارات عنصرية ،ولكن
تطور العنف وظهر أسـلــوب اإلح ــراق،
سواء للمنازل أو السيارات أو املساجد
والكنائس».

