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فلسطين

تجربة اعتقال وإضراب ...األسير هشام ناجي يكتب قصته
لكل أسير قصة ،ولكل منهم معاناته
الخاصة في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
تبدأ الحكاية لحظة االعتقال ،مرورًا ً
بالتعذيب في خالل التحقيق ،وصوال
إلى إصدار الحكم ...ثم قضاء المدة بين
جدران أربعة

ت ـصـ ّـدت ل ـصــاروخ باليستي ،أطلقته
امليليشيات املسلحة ،جنوب الرياض،
وسقط في منطقة غير مأهولة» ،فيما
ّ
رد تحالف الـعــداون مباشرة بقصف
صنعاء ،وتحديدًا بغارتني استهدفتا
جبل عطان ،جنوبي العاصمة ،علمًا
بـ ــأن هـ ــذه امل ـ ــرة ال ـث ــان ـي ــة ال ـت ــي تـعـلــن
فيها «القوة الصاروخية» استهداف
الرياض ،بعد إعالن شبيه في شباط
املاضي.

 6أشهر
عامًا) في عدن قبل عام بتهمة «الردة
واإلسـ ـ ـ ـ ــاءة لـ ـل ــدي ــن» ،أعـ ـي ــد ح ــدوث ــه
ع ـل ــى أي ـ ـ ــدي س ـل ـف ـيــن ي ـع ـم ـل ــون فــي
قــوات «الـحــزام األمني» املدعومة من
اإلمارات ،وتحت قيادة املسؤول عنها
ال ــوزي ــر امل ـق ــال هــانــي ب ــن ب ــري ــك .فقد
فــوجــئ سـكــان عــدن بتصفية الشاب
ال ـن ــاش ــط ف ــي «الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـج ـنــوبــي»
أمـجــد عبد الــرحـمــن ( 23عــامــا) أمــام
ال ـن ــاس ،وس ــط مقهى إن ـتــرنــت ،وفــق
اتهامات العائلة.
إل ــى ذلـ ــك ،تـسـتـمــر األزم ـ ــة اإلنـســانـيــة
بتفشي وب ــاء الـكــولـيــرا ،فيما حــذرت
«منظمة الصحة العاملية» في جنيف،
أمس ،من أن اليمن قد يشهد ما يصل
إلــى  300ألــف حالة إصابة بالكوليرا
خ ـ ـ ــال سـ ـت ــة أشـ ـ ـه ـ ــر .وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـن ــدوب
املنظمة في اليمن ،نيفيو زاجاريا ،أنه
«يجب توقع أن الزيادة ستتراوح بني
 200ألف و 250ألف حالة خالل األشهر
الستة املقبلة ،إضــافــة إلــى الخمسني
ألف حالة التي ظهرت بالفعل».
وه ــذه هــي امل ــرة الثانية الـتــي تنتشر
فيها الـكــولـيــرا خــال أقــل مــن عــام في
اليمن ،وقــد أدت ما بني تشرين األول
وآذار املاضيني إلى وفاة  145شخصًا،
فيما سجلت عشرات حاالت الوفاة في
املوجة الثانية
(األخبار)

اعتقلت للمرة األولى مع مجموعة تابعة لـ«الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني» عام  ،١٩٩١وكان عمري  ١٦عامًا .لم يدم
اعتقالي كثيرًا ،ألنه وفق قانون املحاكم اإلسرائيلي حينذاك،
ال ينفذ الحكم على قاصر .أفرج عني وعن املجموعة ،إذ
كان أكبرنا عمره  16عامًا .عام  ١٩٩٤اعتقلت ألنني كنت
ً
«مموال» ملجموعة كانت مهمتها رمي الزجاجات الحارقة
على جنود االحتالل وتنفيذ عمليات أخرى .ال أزال أذكر
بالتفصيل ليلة االعتقال .كان حظر التجوال اليومي ،الذي
فرضه جيش العدو اإلسرائيلي على غزة ،ساريًا من الثامنة
ً
مساء حتى الخامسة فجرًا .ليلة اعتقالي في ،1994/1/24
كان أربعة أصدقاء نائمني في منزلي ،وفي تمام الواحدة
فجرًا ،سمعنا طرقًا شديدًا على باب البيت .فتح والدي الباب،
وبقينا في أماكننا .دهم جنود العدو املنزل ،وطلبوا من
والدي هويته الشخصية وذكر أسماء أوالده.
عندما وصل إلى اسمي ،قاطعه ضابط االستخبارات،
وسأله« :أين هشام؟» .أجابه أبي« :نائم في غرفته» .فورًا
اقتحموا الغرفة ،وكنت نائمًا بني أصدقائي .قلب أحدهم
الفراش الذى أنام عليه ،وشدني إليه .استغربت كيف عرفني
من بني خمسة أشخاص نائمني؟ عندما نظرت حولي ،رأيت
ملثمًا ،ما يعني أنه عميل من املنطقة التي أسكنها ويعرفني.
ارتديت مالبسي بسرعة ،ألنني كنت أعرف ما ينتظرني
بسبب خبرتي السابقة.
سلمت نفسي بسرعة ،ولم أقاوم خوفًا من اعتقال أصدقائي،
إذ كان اثنان منهم مطلوبني لقوات االحتالل .خرجت وسط
صراخ األهل ووالدتي املريضة .أخذوني إلى مقر قيادة
جيش االحتالل في مخيم جباليا ،الذي كان يعرف بـ«اإلدارة
املدنية» .بدأ الجنود ضربي وشتمي ،وهو إجراء «طبيعي»
مع املعتقل .هذه املرحلة من أصعب مراحل االعتقال ،وفيها
تعرضت ألبشع أنواع اإلهانة النفسية.
بعد اعتقالي ُح ّولت إلى مركز التوقيف الذي تشرف عليه
االستخبارات اإلسرائيلية .في مركز التوقيف ـ التحقيق،
الذي كنا نسميه سجن أنصار  ،2تيمنًا بسجن أنصار

في الجنوب اللبناني ،عرفت ما ينتظرني من تعذيب في
خالل التحقيق بهدف انتزاع معلومات عن الخلية ونشاطها
وعالقتها باملقاومة.
ً
ابتداء ،الذين هم في الغالب
اعتمد ضباط االستخبارات
مبتدئون ويأتون لكسب الخبرة ،األساليب النفسية التي
تعتمد على املعلومات ُالجاهزة لديهم عني .تركت في الزنزانة
أليام طويلة دون أن أستدعى إلى التحقيق ،ما ّ
ضيعني
ّ
وشوش تفكيري .كذلك وضع العدو معي في زنزانة املعتقل
«عصفورًا» .و«العصافير» صفة تطلق على عمالء االحتالل
الذين يوضعون في الزنزانة ملحاولة انتزاع اعتراف ومعلومات
تفيد االستخبارات في تحقيقاتها .عمد «العصفور» إلى
التقرب مني وإيهامي بأنه مقاوم ،وما إلى ذلك من أساليب
كانت مكشوفة ومعروفة ،بسبب تجربتي السابقة.
أما أبشع أنواع التعذيب ،فهو حرماني النوم عبر الطرق

الضرب العشوائي أسعد
اللحظات ألنه إعالن إفالس
باقي األساليب

املتكرر على باب الزنزانة وسكب املياه الباردة ّ
علي .ومن
ُ
سوء حظي أنني اعتقلت في كانون األول .بعد استنفادهم
الطرق النفسية ،بدأ التعذيب الجسدي .أجلسوني على قطعة
خشبية ُوضعت بنحو مائلُ ،
وربطت يداي ورجالي معًا،
ُ
وتركت أليام عدة .لم أنطق بحرف .بعدها استخدم العدو
معي أسلوب «القوس» .نمت على قطعة خشبية بطول العمود
الفقري ،ومرتفعة نصف متر عن األرض تقريبًاُ .ربطت يداي
وقدماي ببعضهما خلف القطعة الخشبية ،ما جعل شكل
جسمي أشبه بالقوس ،ومن هنا عرفت سبب االسم.
باإلضافة إلى هذا النوع من التعذيب ،كان هناك تعذيب
آخر داخل غرفة التحقيق يمارسه ضابط االستخبارات.
في إحدى املرات قال لي الضابط إنه ينوي تجربة «دعسة
البنزين»ّ ،
علي .لم أفهم التوصيف إلى أن قيدني بالسالسل،
ّ
قدمي بالكرسي على شكل رقم سبعة ،وبدأ بالضغط
وربط

بقوة على عضوي التناسلي .أما أصعب ما تعرضت له من
تعذيب جسدي ،فكان خنقي وإغالق مجرى التنفس .إذ
كان املحقق يضع إبهامه وسبابته حول حنجرتي ويضغط
عليها ،بينما كان ينظر إلى ساعته .وعندما كان يشعر بأنه
ُ
سيغمى ّ
عليُ ،يفلت أصابعه ،ما جعلني أشعر بأنني أرى
املوت.
بعدما يئس املحقق ووجد أنه لم يستطع تحصيل معلومة
ّقيمة ،بدأ بضربي عشوائيًا .وبرغم ألم الضرب ،لكنه كان من
أسعد اللحظات ،ألنني كنت أعلم أنني سأخرج من بعده .بعد
االنتهاء من التحقيق ،عرضت على القاضي الذي حولني
إلى االعتقال اإلداري .ال أخفي أن الحظ لعب دوره معي،
فمحامي الدفاع كانت تربطه عالقة جيدة مع القاضي ،وكان
قد رشاه ،فخفف الحكم عني من  ٤٠سنة بسبب احتراق
جندي أصيب بإحدى الزجاجات الحارقة إلى عشر سنوات.
في خالل قضائي الحكم في األسر ،وضعت في معتقل
النقب ،أو ما يطلق عليه «كتسيعوت» ،وهو يخضع إلدارة
الشرطة العسكرية في جيش االحتالل ،وكان يتكون من 6
أقسام :أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ  .7وقسم  ،7أو ما يطلق عليه
بالعبرية «كلي شيفع» ،كان مخصصًا لألسرى اإلداريني،
وما يميزه أنه معزول كليًا عن باقي األقسام ،وكان قريبًا
نوعًا ما من الحدود مع مصر ،ما مكننا أحيانًا من رؤية
العلم املصري.
من إحدى تجاربي في السجن في كانون الثاني ،1991
قصف الجيش العراقي مفاعل ديمونا .كانت الفرحة ال
توصف ،خصوصًا عندما كنا نرى الحراس يهربون إلى
الغرف املحصنة وهم يضعون األقنعة الواقية من الغاز
خوفًا من األسلحة الكيماوية العراقية عند سماعهم أصوات
صفارات اإلنذار .كنا فور سماعها نبدأ بالتهليل والتكبير،
ما كان يغيظ إدارة السجن ،حتى قررت في أحد األيام
إحضار دبابات امليركافاه وبدأت ببث دخانها األبيض
الكثيف علينا ،فيما ألقى الحراس قنابل الغاز املسيل للدموع،
حتى أصبحنا ال نستطيع رؤية بعضنا.
في ذلك الزمن ،كانت املعتقالت تختلف نوعًا ما عن حياة
األسرى اآلن الذين يقبعون في سجون مركزية تتبع ملصلحة
السجون ،ومن خلفها وزارة الداخلية اإلسرائيلية .لكن حياة
األسير يحكمها االشتباك واالحتكاك واالعتراك الدائم مع
إدارة املعتقل .وكان من أصعب املواجهات اإلضراب عن
الطعام بهدف تحسني وضع األسرى املرضى ونوعية الطعام،
وإدخال الكتب ،وهي املعركة الجماعية التي يخوضها األبطال
اليوم ،ورغم أنني ال أتمنى أن أكون في السجن مجددًا ،لكنني
أتمنى أن أكون معهم ،بجسدي قبل قلبي.
(األخبار)

مواجهات في الضفة وغزة:
الفلسطينيون يلبون دعوة المقاومة
في اليوم الثالث والثالثني إلضراب
األس ــرى الفلسطينيني في سجون
ال ــع ــدو اإلس ــرائ ــي ــل ــي ع ــن ال ــط ــع ــام،
ش ـ ــه ـ ــدت األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ــف ــل ــس ــط ــي ــن ــي ــة
ف ــي ال ــض ــف ــة امل ــح ــت ــل ــة وق ــط ــاع غ ــزة
مواجهات مع جنود العدو في عدة
مناطقً .فبعد صالة الجمعة أمس،
وت ــل ــب ــي ــة ل ـ ــن ـ ــداء ف ــص ــائ ــل امل ــق ــاوم ــة
ب ــت ــص ــع ــي ــد امل ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ــات ،خ ـ ــاض
الشبان اشتباكات في عشرة مواقع
ف ـ ــي ال ــض ــف ــة ،وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــي م ــن ــاط ــق
ح ـ ــدودي ـ ــة م ــع غ ـ ـ ــزة ،أص ــي ــب إث ــره ــا
 42ف ــل ــس ــط ــي ــن ــي ــا ب ــج ــراح وب ــح ــاالت
اخ ــت ــن ــاق إث ـ ــر اس ــت ــن ــش ــاق ــه ــم ال ــغ ــاز
املسيل ل ــل ــدم ــوع ،فيما اعتقل ستة
آخرون.
وقـ ــالـ ــت «ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـهـ ــال األحـ ـم ــر
الـفـلـسـطـيـنــي» ،إن «مــواطـنــا أصيب
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــاص الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي خـ ـ ــال
املــواج ـهــات ال ـتــي انــدلـعــت فــي بـلــدة
عابود غربي رام الله ،وسط الضفة».
وأضـ ــافـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــة أن «م ــواط ـن ــا
أصـ ـي ــب ب ــال ــرص ــاص املـ ـط ــاط ــي فــي
الفم بخالل مواجهات اندلعت على
حــاجــز قـلـنــديــا ال ـع ـس ـكــري الـفــاصــل
بني القدس ورام الله».
كـ ــذلـ ــك ،أصـ ـي ــب س ـب ـع ــة فـلـسـطـيـنـيــن
بالرصاص املطاطي بخالل مواجهات

ّ
اندلعت المواجهات في غزة بعد دعوة فصائل المقاومة للتوجه إلى الحدود (أ ف ب)

اندلعت في بلدة كفر قدوم إلى الغرب
م ــن ن ــاب ـل ــس (شـ ـم ــال الـ ـضـ ـف ــة) ،فـيـمــا
أصيب أربعة آخرون بحاالت اختناق
ف ــي ب ـ ُلــدة ب ـيــت دج ــن شــرقــي نــابـلــس.
ّ
الحي
كذلك أصيب مواطن بالرصاص
في الفخذ ،وآخر بالرصاص املطاطي،

و 13ب ـحــاالت اخـتـنــاق فــي مــواجـهــات
اندلعت على مدخل بلدة بيتا جنوبي
نابلس .وقالت الجمعية إن  3مواطنني
أصيبوا في بلدة نعلني إلى الغرب من
رام الـلــه ،وخمسة على مــدخــل مدينة
بـيــت لـحــم الـشـمــالــي (ج ـنــوب الضفة)

إثر استنشاقهم الغاز املسيل للدموع.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن م ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن أص ـي ـب ــا
ب ــال ــرص ــاص الـ ـح ــي ف ــي م ــواج ـه ــات
انــدل ـعــت ق ــرب مــديـنــة أري ـح ــا (ش ــرق
الضفة) ،وأربعة بحاالت اختناق في
مـحــافـظــة الـخـلـيــل (ج ـنــوب الـضـفــة).
كــذلــك انــدلـعــت مــواجـهــات أخ ــرى في
بـلــدة ب ــدرس غــربــي رام ال ـلــه ،وبـلــدة
عـ ـ ــاطـ ـ ــوف قـ ـ ـ ــرب طـ ـ ــوبـ ـ ــاس (ش ـ ـمـ ــال
الضفة) ،وعلى مدخل بلدة بيت أمر
قرب الخليل (جنوب الضفة).
أم ــا فــي غ ــزة ،فــانــدلـعــت املــواجـهــات
مـ ــع جـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود،
وذل ــك بـعــد دع ــوة فـصــائــل املـقــاومــة
الـ ـغ ــزي ــن لـ ـلـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود.
وقــال أشــرف الـقــدرة ،وهــو املتحدث
ب ــاس ــم وزارة ال ـص ـحــة ف ــي غـ ــزة ،إن
"ثــاثــة شـبــان فلسطينيني أصيبوا
جـ ــراء إطـ ــاق ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
ال ـ ــرص ـ ــاص ال ـ ـحـ ــي ت ـ ـجـ ــاه عـ ـش ــرات
املتظاهرين في مناطق متفرقة على
ـدود القطاع» .وأضــاف ُالقدرة أن
حـ ُ
«الــشـبــان الــذيــن أصيبوا نقلوا إلى
م ـس ـت ـش ـف ـي ــات غـ ـ ـ ــزة» ،م ــوضـ ـح ــا أن
األطـبــاء وصـفــوا جــراح اثـنــن منهم
بـ «املتوسطة» ،فيما وصفت إصابة
الثالث بـ «الخطرة».
(األخبار)

