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ملخص
تبدلت أساليب التحقيق المستخدمة من قبل جهاز المخابرات اإلسرائيلي في السنوات األخيرة ،لكن هذا التبدل
لم يمس جوهر عملية التحقيق ،والتي تعمل على إخضاع المناضل من خالل كسر حالة العداء لدى المناضل
وكسر ارادته .هذا التحول على صعيد اآلليات ،وتحوالت أخرى في المجال السياسي الفلسطيني صاحبه تحول
على صعيد سبل المواجهة في التحقيق من قبل المناضلين الفلسطينيين.
يثير البحث تساؤالت حول أبعاد المواجهة في زنازين التحقيق واألسباب التي تدعو المناضلين للصمود ،وهل
بقيت هذه األسباب أيدولوجية تنظيمية مثل السابق أم أن هناك عوامل اجتماعية ونفسية تداخلت مع العوامل
األيدولوجية وإعادة موضعة قيمها داخل المجتمع بحيث تصبح تشمل الصمود كقيمة اجتماعية وليس فقط
كقيمة أيدولوجية.
هذه التساؤالت فتحت على البحث أبواب أساليب التحقيق وذلك من أجل فهم كيف تعمل؟ وكيف تؤثر في
المناضل؟ وكيف يمكن مواجهتها؟.
اعتمدت منهجية البحث بشكل أساسي على مقابالت معمقة مع مناضلين فلسطينيين خاضوا تجربة التحقيق في
السنوات الست األخيرة ،إضافة إلى مراجعة أدبيات التحقيق حول األساليب وكيفية مواجهتها تاريخياً.
هذه المنهجية في البحث شكلت عامل مهم في الخروج بإطار تحليلي جديد لفهم الصمود داخل التحقيق يعتمد
بشكل أساسي على تجارب المناضلين المشاركين في البحث وعلى تجارب المجتمع المحيط فيه ،ويركز على
األبعاد االجتماعية والنفسية للتحقيق.
وأيضا ً استعاد البحث العديد من المؤلفات حول التحقيق والتي أصدرتها فصائل المقاومة الفلسطينية إضافة إلى
أدبيات عربية وعالمية تناولت السجن والتحقيق كمحطة نوعية في حياة الفرد.
توصل البحث إلى نتائج خالصتها التراجع على صعيد األيدولوجيا أفضى مساحة ألن يصبح للمجتمع والعائلة
واألصدقاء وما تعكسه من عالقات دورا مهما في مسألة المواجهة .عوضا ً عن مسار التحقيق والخلفية
االجتماعية لألسير وطبائعه الشخصية وديناميات عملها الداخلية من سجايا وخصال تشكل بمجملها الموقف
النهائي في التحقيق.
من جهة أخرى ال تتوقف آثار التحقيق عند حدود التحقيق بينما تتعدى ذلك لترافق األسير بعد التحقيق في
حياته االجتماعية ،وتنعكس على مجمل العالقات االجتماعية للمناضل ،حيث تعاد والدة المناضل من جديد
بعد إنجاز التحقيق بالنجاح أو بالفشل.
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هذه العوامل االجتماعية والنفسية التي تعيد النظر في فهم التحقيق من منطلقات جديدة غير أيدولوجية بشكل
أساسي ،يجعلنا نفكر ونقف أمام تساؤل كيف يمكن االستفادة من هذه النتائج وجعلها تخدم مشروع التحرر
الفلسطيني.
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Abstract
Despite the transformations on the interrogation techniques employed by the Israeli
Intelligence Agency in recent years, the substance of the interrogation process still works
on subjugating the struggler through breaking the condition of hostility and the will of the
struggler. The transformation on interrogation techniques as well as other political
transformations were accompanied by transformations on the confrontation techniques by
Palestinian strugglers.
The current research poses questions concerning different aspects of the confrontation in
the interrogation cells and the factors that enable the strugglers to practice sumud. It asks
if these factors are ideological, psychological, or social, and how these factors intersect.
In order to deal with these questions the research considers the interrogation techniques,
their working, their impact on the struggler, and how they are confronted.
The research methodology is based mainly on in depth interviews with Palestinian
strugglers who experienced the interrogation during the last six years, in addition to
reviewing the literature on the interrogation techniques and its confrontation.
The research resulted in developing an analytical framework for understanding sumud in
the interrogation based on the experiences of the participants and their surrounded
community. This framework focuses on the psychosocial aspects of the interrogation.
The main findings of the research illustrate that the retreat on the ideological level had
opened the space for the community, family, and friends to play a central role in the
confrontation. In addition, the interrogation proceedings and the sociological background
of the struggler, as well as the personality traits and the personality dynamics, all
determine the results of the interrogation.
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Further, the ramifications of the interrogation experience accompany the struggler after
the interrogation and shape the social life and the social relations of the struggler.
The understanding of the psychosocial aspects and their role in the interrogation
experience open the question concerning the possibility of employing the research
findings in the Palestinian liberation project.
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الفصل األول
أهداف الدراسة ومنهجيتها
يُعدُاألسرُفيُالسياقُالفلسطينيُحدثاُُطبيعياُفيُظلُوجودُاالستعمارُالصهيونيُالذيُيُمارسُكلُأشكالُالقمعُ
والتنكيلُبهدفُإخضاعُالشعبُالفلسطينيُومساومتهُعلىُحقوقهُالتاريخيةُ.باإلمكانُتناولُاألسرُكمؤشرُعلىُ
حيويةُواستمراريةُمقاومةُهذاُالمشروعُورفضُالتساوقُمعهُ.واألسرُكتجربةُنوعيةُفيُحياةُالفلسطينيُ،
وخاصةُاألسيرُ،يشكلُعالمةُفارقةُفيُحياتهُكونُتأثيرهاُالُيتوقفُعندُحدودُاألسرُبلُيتعدىُذلكُإلىُالحياةُ
الشخصيةُواالجتماعيةُوالنضاليةُ .
يبلغُعددُاألسرىُالفلسطينيينُفيُسجونُالكيانُالصهيونيُحسبُإحصائيةُنشرتُفيُموقعُالضميرُماُيقاربُ
ُ7000أسيرُ،منهمُُ720أسيرُيقبعونُفيُاالعتقالُاإلداريُ،وُ400طفلُتحتُسنُالثامنةُعشرُ،وُ64أسيرةُ.
بينماُيبلغُعددُأسرىُالداخلُُ،64وأسرىُالقدسُُ،470واألسرىُمنُغزةُُ،350وأعضاءُالمجلسُالتشريعيُ
(ُ6موقعُالضميرُ )2016ُ،
وتتضمنُعمليةُاألسرُعدةُمراحلُغالبيةُاألسرىُيمرونُبإحداهاُعلىُاألقلُ،منُاعتقالُوتحقيقُوأسرُوعزلُ
انفراديُ،فمثالُيمرُعددُكبيرُمنُاألسرىُسنوياُبعمليةُالتحقيقُفيُمراكزُالتحقيقُالصهيونيةُوالتيُتهدفُإلىُ
انتزاع ُالمعلوماتُمنُالمعتقلينُبغرضُضربُبناهمُالسياسيةُالمقاومةُلالحتاللُ،باإلضافةُإلى ُكسرُإرادةُ
المقاومةُلدىُاألسيرُوتحييدهُعنُالمشروعُالتحرريُ .
إنُتأثيرُاعتقالُالفلسطينيين ُوتعرضهمُللتعذيبُأثناءُعمليةُالتحقيقُالُتتوقفُعندُحدودُاألسرىُ،فهذهُالفئةُ
جزءُمنُالمجتمعُوماُيحدثُمعهاُوعليهاُيؤثرُعلىُالمحيطُاالجتماعيُالذيُتتواجدُفيهُ،إنُكانُعلىُالمستوىُ
األسري ُأوعلى ُالمستوى ُاالجتماعي ُكالعالقات ُاالجتماعية ُمع ُالمعارف ُواألصدقاءُ ،أوعلى ُالمستوىُ
التنظيميُ،عداُعنُالتأثيرُالمباشرُعليهمُكأسرىُيتعرضونُلشتىُأصنافُالتعذيبُ .
ُ
اإلشكالية وأسئلة الدراسة
تتناولُالدراسةُالحاليةُأساليبُالتحقيقُالمختلفةُوسبلُمواجهتهاُمنُحيثُتعاطيُالمعتقلينُالفلسطينيينُمعُهذهُ
التجربةُ.وتدرسُأساليبُالتحقيقُالممارسةُبحقُالمعتقلينُالفلسطينيينُفيُسجونُاالحتاللُفيُالسنواتُالستةُ
األخيرةُ،وتحللُاألهدافُالمنشودةُمنهاُ،وكيفيةُتعاملُالمعتقلُمعُهذهُاألساليبُ،وماُهيُالمنطلقاتُالتيُتحكمُ
تفكيرهُفيُمجابهةُالسجانُأثناءُالتحقيقُ،وماُهيُالداوفعُوراءُالصمودُأواالعترافُ،وهلُيتوقفُتأثيرُالتحقيقُ
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عند ُالحدودُالزمانيةُللتحقيق ُأمُينتقلُلحدودُأخرىُأكثرُتأثيرا ُعلىُحياةُالمعتقلُالشخصيةُ،وماُهوُأثرُهذهُ
التجربةُعليهُ .
تركزُالدراسةُعلىُثالثةُمحاورُأساسيةُلتحليلُتعاملُالمعتقلُالفلسطيني ُمعُتجربةُالتحقيقُوتشملُ:البعدُ
االجتماعي ُودوره ُفي ُتعزيز ُصمود ُالمعتقلُ ،والبعد ُالشخصي ُللمعتقل ُودور ُالسمات ُوالمزايا ُالشخصيةُ
المتشكلةُفيهُوأثرهاُعلىُتعاطيهُمعُهذهُالمرحلةُ،والبعدُاأليديولوجيُوارتباطُالمناضلُبمشروعُتحرريُ
وتأثيرهُعلىُقرارهُفيُالمواجهةُ،وقراءةُكيفُيؤثرُمسارُالتحقيقُعلىُنتيجةُالتحقيقُفيُمفاصلُمعينةُُ،
ومحاولةُقراءةُالتحقيقُمنُزاويةُهلُهوُاعادةُخلقُللذاتُأمُتشويهُللذاتُ ،أيُأثرُالتجربةُاإلجماليُعلىُ
المعتقلُ .وبالتاليُتكمنُأهميةُالدراسةُكونهاُتكشفُجزءُ ُمهمُفيُتقريرُسيرُعمليةُالتحقيقُ،وهوُالمسكوتُ
عنهُتاريخياُفيُهذاُالمجالُ،كونُالدراساتُالتيُدرستُظاهرةُالتحقيقُركزتُعلىُموضوعةُااليديولوجياُ
وموضوعةُالجماعةُولمُتتطرقُإلىُاألبعادُاألخرىُ،االجتماعيةُوالشخصيةُللمعتقلُ .
ُ
فصول الرسالة
تتكونُالدراسةُمنُخمسةُفصولُأساسيةُ،فيُالفصلُاألولُ،نعرضُسؤالُالبحثُواإلشكاليةُالبحثيةُ،ونبينُ
المنهجيةُوعينةُالبحثُ،ومنُثمُاإلطارُالنظريُالذيُينطلقُمنهُالباحثُلمقاربةُموضوعُالدراسةُ،ووضعهاُ
فيُسياقهاُالمعرفيُ،وصوالُللحديثُعنُاألدبياتُاألكاديميةُوالتنظيميةُالقائمةُحولُالموضوعُ .
فيُالفصلُالثانيُنعرضُأهمُاألساليب ُالمستخدمةُفيُالتحقيقُماُبينُاألعوامُُ ،2017-2010وذلكُارتباطاُ
بسؤالُالبحثُحولُاألساليبُالمستخدمةُفيُالتحقيقُوتحليلُاألهدافُالمنشودةُمنهاُ،إضافةُإلىُعرضُتجاربُ
األسرىُفيُالتعاملُمعُهذهُاألساليبُ،ونوضحُأهمُاألساليب ُالنفسيةُوالجسديةُالمرتبطةُبالتحقيقُ،ونتطرقُ
ألقسامُالعمالءُودورهمُفيُالتحقيقُ،وهناُسأقومُبتصنيفُأساليب ُالتحقيقُبطريقةُمفاهيميةُتهدفُباألساسُ
إلىُبناءُإطارُتحليليُللتحقيقُيمكنناُمنُفهمُكيفُتعملُهذهُاألساليبُعلىُانتزاعُاالعترافاتُمنُالمناضلينُ،
وذلكُمنُأجلُتأسيسُأرضيةُلفهمُومواجهةُهذهُالمفاهيم ُ
فيُالفصلُالثالثُ،نحاولُاستقراءُنظريةُحولُالصمودُمرتبطةُباألبعادُاالجتماعيةُللمناضلينُ،تشكلُاإلطارُ
التحليلي ُالجديد ُلفهم ُكيف ُتحرك ُالدوافع ُاالجتماعية ُمسألة ُالصمود ُلدى ُالمناضلين ُحيث ُنتطرق ُللمسألةُ
االجتماعية ُوكيف ُتلعب ُالعوامل ُالبيئية ُواألسرية ُوالعالقات ُاالجتماعية ُدورا ُمهما ُفي ُعملية ُالصمودُ
أو االنكسار ُللمناضلُ ،ففي ُالباب ُاألول ُمن ُهذا ُالفصل ُنتطرق ُللمؤثرات ُاالجتماعية ُ(العائلةُ ،األصدقاءُ،
المجتمع)ُمنُأجلُاالجابةُعنُأحدُأسئلةُالبحثُفيُدورُالعواملُاالجتماعيةُفيُالصمودُ.بينماُفيُالبابُالثانيُ
نتطرق ُللعوامل ُالنفسية ُمن ُخالل ُصيرورة ُالفرد ُوكيفية ُإدراك ُذاته ُودور ُهذه ُالمسالة ُفي ُدفعه ُللصمودُ
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أواالعترافُ.بينماُفيُالبابُالثالثُنتطرقُألهميةُ"المصلحةُالخاصة"ُفيُتعزيزُصمودُاألسيرُ،وهناُتصبحُ
العواملُالخاصةُمهمةُفيُالصمودُ.بينماُنذهبُفيُالبابُالرابعُإلى ُمسألةُجنسنةُالصمودُواالعترافُفيُ
محاولةُفهمُكيفُيستغلُالمحققينُهذهُالمسألةُفيُالتعاملُمعُاألسرىُ،وكيفُتصبحُهذهُالمسألةُ،فيُلحظاتُ
معينةُ،عاملُداعمُلألسيرُفيُالتحقيقُ.وأخيراُفيُالبابُالخامسُنتطرقُللبعدُاأليديولوجيُفيُالتحقيقُودورهُ
فيُتعزيزُصمودُالمناضلُ،وعالقةُالمناضلُبمشروعهُالنضاليُودورهُفيهُوتأثيرهُعلىُمواجهتهُللمحققينُ .
أ ماُفيُالفصلُالرابعُ،ندرسُمسارُالتحقيقُونبينُكيفُتؤثرُمحطاتُمعينةُفيُالتحقيقُعلىُنتيجةُالتحقيقُ،
وكيفيةُحدوث ُتحوالتُجوهريةُبينُالتجربةُاألولىُوالثانيةُفي ُالتحقيقُ،وذلكُارتباطا ُبنتائجُالتحقيقُاألولُ
معُاألسيرُ .
وأخيراُ،فيُالفصلُالخامسُنركزُعلىُدراسةُأثرُالتجربةُعلىُالمعتقلُمنُحيثُنظرتهُلنفسهُونظرةُاآلخرينُ
لهُ،وكيفُيؤثرُهذاُمستقبال ُفيُعالقاتهُاالجتماعيةُوالنضاليةُ،هذاُاألمرُالذيُيصبحُأثرا ُاجتماعيا ُوعبرةُ
لآلخرينُوبالتاليُعمليةُتعليمُلآلخرينُمنُقبلُالمناضلينُ .
ُ
المنهجية
تعتمدُالدراسةُمنهجيةُالبحثُالكيفيُمنُخاللُاستخدامُأساليب ُمتعددةُتشملُ:المقابالتُالفرديةُالمعمقة ُمعُ
أسرىُخاضواُتجربةُالتحقيقُفيُالسنواتُالستُالماضيةُ،وتحليلُمضمونُالمقابالتُ،ومقابالتُمعُمنظريُ
عمليةُالصمودُفيُالتحقيقُ ،إضافةُلمراجعةُوتحليلُإصداراتُالفصائلُالفلسطينيةُبخصوص ُالصمودُفيُ
التحقيقُ .
ُ
العينة وطريقة الوصول إليها
اشتملتُالعينةُعلىُمجموعةُمنُاألسرىُ،وعددهمُثالثونُأسيرا ُمحرراُ .منُأعمارُوخلفياتُمختلفةُحيثُ
شملتُأربعةُعشرُأسيراُفيُالعشريناتُ،وتسعةُأسرىُفيُالثالثيناتُ،وسبعةُأسرىُفيُاألربعيناتُمنُالعمرُ،
ينتمونُلفصائلُمقاومةُمختلفةُ،وينحدرونُمنُمناطقُجغرافيةُمختلفةُ،قريةُومدينةُومخيمُكانواُقدُخاضواُ
تجربةُالتحقيقُفيُالسنواتُالستةُالماضيةُوتمُالوصولُلالسرىُعبرُمؤسسةُالضميرُأوعبرُاالسرىُأنفسهمُ،
ومنُخاللُعالقاتُالباحثُمعُالعديدُمنُاالسرىُكونهُكانُفيُالمعتقلُعدةُسنواتُ.وكلُأسيرُيعرفُمجموعةُ
أسرىُخاضواُتجربة ُ تحقيقُ،يعطيُآليةُتواصلُمعهمُللباحثُبحيثُيمكنهُمنُالتواصلُمعهمُويكونُحلقةُ
وصلُللباحثُ،إضافةُإلىُأنهُاعتمدُعلىُشخصُموثوقُبهُبالنسبةُلالسرىُمنُالبلداتُالتيُقابلُُفيهاُافرادُ
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العينةُ ،مثلُشخصُلديهُتاريخُنضاليُومعروف ُبشجاعتهُوباستقامتهُالوطنيةُ،أوممثلُفصائليُفيُبعضُ
االحيانُ.اضافةُإلىُشمولُالعينةُبعضُالمنظرينُلعمليةُالصمودُفيُالتحقيقُ .
لمُيتمُاختيارُنساءُضمنُالعينةُلقلةُعددُالنساءُاللواتيُخضنَُالتحقيقُ،عداُعنُغيابُالعديدُمنُأساليبُالتحقيقُ
أهمهاُالعمالءُوأقسامهمُفيُالتحقيقُمعُالنساءُ.علىُالرغمُمنُانُتجربةُالنساءُتختلفُمنُحيثُالوسائلُ
وطرقُالضغطُعلىُالنساءُخاصةُفيُحالةُمجتمعناُالعربيُالبطريركيُ،منُجانبُآخرُلتوزعُالعينةُالنسائيةُ
علىُمجملُالوطنُوقلةُعددهنُُمقارنةُبالذكورُفحولُالتحقيقُمعُالذكورُنستطيعُايجادُعشراتُبلُالمئاتُمنُ
المناضلينُفيُكلُمدينةُبينماُنجدُالعشراتُمنُالنساءُفيُالضفةُالمحتلةُبالمجملُ–مكانُوقدرةُالباحثُعلىُ
التحركُ .-
طريقة جمع المعلومات ُ
أوالُ:المقابالتُالفرديةُالمعمقةُمعُأسرىُخاضواُتجربةُتحقيقُ:ويكونُعبرُأسئلةُمفتوحةُحولُالتجربةُوماُ
بعدهاُ .وتبدأُتدريجيا ُبالتركيزُعلىُالبيئةُاالجتماعيةُوالعالقاتُاألسريةُوالصفاتُالفرديةُوالحياةُالشخصيةُ
والعامةُبعدُالتحقيقُ .
ثانياُُ:أدبياتُالتحقيقُ،تمُاستخدامُوتحليلُالعديدُمنُاألدبياتُالخاصةُبالتحقيقُأصدرتهاُالتنظيماتُالفلسطينيةُ
والتيُشكلتُمصدرُومادةُأساسيةُللمعلوماتُ،إضافةُإلىُبعضُالنشراتُالداخليةُللتنظيماتُ،والتيُبنيُعلىُ
أساسهاُايضاُالعديدُمنُالتحليالتُداخلُالبحثُ .
ُ
المنهجية من جانب تأملي وتحليلي في سير البحث ُ
قدُأكونُقدُبدأتُفعلياُفيُهذاُالبحثُمنذُعشرةُسنواتُأثناءُمكوثيُفيُالمعتقلُ،فمسألةُالصمودُكانتُدائماُ
منُالمسائلُالهامةُبالنسبةُليُلفهمُدينامياتُالمواجهةُلدىُالمعتقلينُ،فلمُأكنُأتركُأسيراُُمرُبتجربةُتحقيقُإالُ
وجالستهُوحاورتهُوسمعتُتجربتهُوأكادُأجزمُأننيُأتذكرُتفاصيلُغالبيةُمنُسمعتُقصصهمُفيُالتحقيقُ.
كماُأذكرُاللحظاتُالحرجةُالتيُمرواُبهاُ،وقدُكانُالسؤالُاألساسيُ ُالذيُيراودنيُ:ماُهوُعاملُاالنكسار؟ُ
وما ُهو ُعامل ُالصمود؟ُ ،وتحديدا ُآثار ُالصمود ُواالنكسار ُعلى ُالمناضلين ُوعلى ُالعمل ُالوطني ُالمقاومُ
لالستعمارُككلُ .
بعدُخروجيُمنُإعتقاالتيُالسابقةُخضتُتجربةُتحقيقُلمدةُُ43يومُفيُزنازينُالمسكوبيةُفيُنوفمبر\ُُ.2012
وكانُلهذهُالتجربةُأثرُمهمُفيُمحاولةُفهمُتجربةُالتحقيقُوفهمُعواملُالصمودُ،خاصةُتلكُالتيُمررتُبهاُ.
فلمُانفكُاتوقفُنهائياُخاللُأيامُالتحقيقُعنُالتفكيرُفيُمسألةُالصمودُالتيُكنتُأعيشهاُلحظةُُبلحظةُ،وأتذكرُ
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الجملُوالمقابالتُواألحاديثُبينيُوبينُالعديدُمنُاألسرىُالذينُخاضواُهذهُالتجربةُعلىُمدارُسنواتُاعتقاليُ
األولُوالثانيُقبلُدخوليُالتحقيقُ.حتىُأنهُبعدُانقضاءُثالثين ُيوماُ ُفيُالتحقيقُ،كنتُفيُحديثُمعُالمحققُ
الصهيونيُقدُوعدتهُمتحدياُكتابةُروايةُحولُتجربتيُفيُالتحقيقُألوضحُماُيحدثُفيُالتحقيقُوأرويُالتجربةُ
التيُمررتُبهاُ،لكنُيبدوُأنُالبحثُفيُالمسألةُأكاديمياُكانُأسهلُعليُوأسرعُمنُكتابةُروايةُ .
عندُالبدءُبإجراءُالبحثُكنتُأعلمُتماماُالصعوباتُالتيُسأواجههاُفيُالمقابالتُمعُأسرىُخاضواُالتجربةُ،
كونُاألسيرُدائماُماُيحاولُإماُاخفاءُأجزاءُمنُتجربتهُأوالمبالغةُفيُأجزاءُأخرىُ،كونُإدراكُالتجربةُبعدُ
التجربةُيختلفُمنُأسيرُآلخرُارتباطاُبنتائجُالتجربةُ .
لقدُسهلتُالعالقاتُالشخصيةُليُإجراءُالعديدُمنُالمقابالتُمعُأسرىُخاضواُالتجربةُمنُجهةُ،ومنُجهةُ
أخرىُمعرفةُبعضُأفرادُالعينةُعنُتجربتي ُفيُالتحقيقُسهلتُالتعاطيُمعيُكونُاأل ُسرىُيرتاحونُأكثرُ
لمنُيصمدُفيُالتحقيقُ،لكنُهذاُاالمرُلمُينسحبُعلىُكلُأفرادُالعينةُفهناكُأفرادُمنُالعينةُمنُالذينُانكسرواُ
فيُالتحقيقُوكانُصعبُبالنسبةُلهمُالحديثُخاصةُأمامُباحثُيعرفهمُويعرفونهُوهوُخاضُالتجربةُبطريقةُ
مختلفةُعنهمُأيُ"صمد"ُفيُالتحقيقُ ُ.
لكنُبالتأكيدُهذاُليسُحالُالعينةُككلُ،فهناكُأيضاُأسرىُصمدواُفيُالتحقيقُوبقواُمتحفظينُفيُالتعاطيُمعيُ
وحاولواُاختصارُالتجربةُبأقلُعددُممكنُمنُالكلماتُ،خاصةُمعُغيابُعالقةُمعُالباحثُوغيابُشخصُ
معرفُماُبينُالباحثُواألسيرُ،وبالتاليُكانُالحذرُومحدوديةُالكلماتُهيُسمةُالمقابلةُبشكلُعامُ .
وأثناءُإجراءُالمقابالتُكانُبعضُاألسرىُيشعرونُبالضيقُعندُذكرُمفاصلُمعينةُفيُالتحقيقُ،مثلُلحظةُ
االنكسارُ،الزنزانةُ،إساءةُمعينةُمنُالمحققُ.عداُعنُالضيقُالعامُعندُالمقابلةُككلُكونهاُتعيدهمُإلى ُمربعُ
نفسيُكانواُقدُمرواُفيهُبغضُالنظرُعنُنتيجةُمرورهمُ،حتىُأننيُكنت ُدائما ُوفيُكلُمرةُأستعيدُصورُ
التحقيقُ،وقدُيكونُالتعاطيُمعُالمسألةُمنُزاويةُبحثيةُقدُجعلنيُأفهمُالتجربةُوالمشاعرُالناتجةُعنهاُبشكلُ
جديدُيختلفُتماماُعنُتلكُالمشاعرُأثناءُالتحقيقُ .
هناكُبعضُاألسرىُرفضواُتسجيلُمقاطعُمعينةُوطلبواُعدمُذكرُالحديثُداخلُالبحثُفقطُمنُأجلُأنُيفهمُ
يجعلوننيُأفهمُأكثرُكيفُيفكرونُ،أيضا ُكانُلمعرفتيُفيُظروفُالتحقيقُالدقيقةُعاملُمساعدُلفهمُبعضُ
التفاصيلُالدقيقةُالتيُيتحدثُحولهاُاالسرىُوالتيُباعتقاديُأنهُالُيمكنُفهمُهذهُالتفاصيلُدونُمعرفةُمسبقةُ
بظروفُالتحقيقُوهذاُالُيحصلُدونُالمرورُبالتجربةُذاتهاُ .
أثناءُالكتابةُكثيراُماُكانتُتترددُكلماتُوجملُألسرىُكنتُقدُسمعتُتجاربهمُفيُسنواتُاالعتقالُعداُعنُ
األسرىُالذينُقابلتهمُوكنتُأُدخلُبعضُهذهُالجملُداخلُالنصُتحديداُُتلكُالتيُشعرتُبأهميتهاُوضرورتهاُ،
خاصةُأنُفترةُاعتقاليُكانتُضمنُفترةُالبحثُنفسه.
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لكنُالمسألةُاألكثرُصعوبةُتمثلتُفيُكونيُباحثُيبحثُمسألةُتخصُأبناءُشعبهُولديُموقفُتجاهُالموضوعُ
أساساُ،فقدُواجهتُفعال ُصعوبةُفيُالفصلُأننيُعربيُفلسطينيُوبالتاليُأرفضُهذاُالكيانُالمعاديُلألمةُ
العربيةُوهذاُماُقدُيعتبرهُالبعضُغيابُللموضوعيةُالعلميةُ،منُجهةُأخرىُأحملُموقفاُ ُالرفضُللتعاطيُ
واالعترافُمعُالمحققينُبلُواالعترافُبوجودهمُ،وحتىُأننيُاتخذُموقفُمنُالمعترفينُ ُ.
هذهُالمواقفُكانتُتتوقفنيُكثيراُأثناءُالمقابالتُأوالكتابةُ،فأثناءُالمقابالتُكنتُكثيراُماُأحاولُالخروجُمنُ
ذاتيُكعربيُفلسطينيُيحملُموقفُرافضُلالعترافُوأحاولُفهمُاألسبابُالكامنةُوراءُاالعترافُ،وقدُيكونُ
ساعدنيُفيُهذاُاألمرُأننيُفعال ُأريدُمعرفةُهذاُاألمرُألكثرُمنُزاويةُومنُضمنهاُالزاويةُاألكاديميةُهذاُ
االمرُكثيراُماُجعلنيُأثناءُالمقابالتُوماُبعدهاُوحتىُفيُبعضُلحظاتُكتابةُالرسالةُأتخذُموقفاُُحيادياُُتجاهُ
الصمودُأواالعترافُحتىُأننيُأبدأُبإعادةُالنظرُبالمعتقدُتجاهُالتحقيقُوالصمودُالذيُاتبناهُ،لمُأحسمُامريُ
فعال ُإالُفيُاللحظاتُالنهائيةُفيُكتابةُوإنجازُالبحثُ،فهناكُفيُالنهايةُموقفُفرديُوهناكُحاجةُجماعيةُ
واتخاذكُلموقفُأوانحيازكُلموقفُمنُزاويةُبحثيةُأمرُضروريُومهمُلشعبُواقعُتحتُاالستعمارُ،ففيُ
النهايةُتقفُأمامُسؤالُسياسيُوتاريخيُووجوديُ،ماُهوُاألفضلُلشعبيُالواقعُتحتُاالستعمار؟ُبالتأكيدُ
سيكونُالجوابُالصمودُفيُالتحقيقُ ُ.
منُزاويةُمختلفةُفيُنفسُالسياقُأجدُنفسيُكباحثُأقفُفيُموقفُصعبُعندماُأحاولُدراسةُالتحقيقُالذيُ
يمارسُعلىُشعبيُ،فكيفُأستطيعُأنُأكونُموضوعياُوأناُأرىُكلُهذاُاالستخدامُللعلومُوالمعرفةُاالجتماعيةُ
ضدُأبناءُشعبيُوأنُالُأكونُمنحازاُلشعبيُ،حاولتُدائماُأنُأجردُنفسيُمنُقناعاتيُوأتعاملُكباحثُأكاديميُ
وذلكُللوصولُلحقائقُمهمةُتفيدُشعبيُالعربيُالفلسطينيُفيُالصراعُمعُالعدوُالصهيونيُ،وباعتقاديُأنُ
الحاجةُلعلومُبحثيةُبمعاييرُأكاديميةُومنحازةُمعرفياُلقضاياُالشعبُهيُمسألةُفيُغايةُاألهميةُ،وضروريةُ،
لذاُأنُأتناولُالتحقيقُوأدرسهُأكاديمياُبشكلُعلميُومنُثمُأسخرُهذهُالدراسةُلمعرفةُمنحازةُلقضيةُالشعبُ
مسألةُال ُيفرضهاُالبحثُاألكاديميُفقطُ،بلُتفرضهاُالحاجةُالموضوعيةُللحالةُالفلسطينيةُوالتيُالُتحتاجُ
للشعارُالسياسيُبلُللدقةُالعلميةُبوجهةُسياسيةُمقاومةُ .
وباعتقاديُأنُماُقمتُبهُهوُجزءُمنُدورُالباحثُفيُالمجتمعُ،وهوُاستقراءُالواقعُوتحويلُهذاُاالستقراءُ
إلىُمسائلُتجريديةُومنهاُإلىُالتجريبُ،لخدمةُالمجتمعُوتحقيقُأهدافهُ،وليسُاالنفصالُعنهُ،وهذاُجزءُمنُ
أبجدياتُعلمُالنفسُالمجتمعيُ .
ُ
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االطار النظري
يتكونُاإلطارُالنظريُمنُ ُثالثة ُمحاورُأساسيةُ،فيُالمحورُاألولُنتناول ُالحالةُاالستعماريةُفيُفلسطينُ
وتشكلُالهويةُالوطنيةُالفلسطينيةُ.لقدُأعاقُالمشروعُاالستعماريُاالستيطانيُالصهيوني ُالذيُفرضُعلىُ
الشعبُالفلسطينيُتطورُالفلسطينيينُمقارنةُبالشعوبُالعربيةُالمحيطةُ،وقدُحفزُالصراعُاالستعماريُالقوىُ
الكامنةُفيُالشعبُالفلسطينيُعلىُالمواجهةُالنتزاعُُالحقوقُالوطنيةُعلىُالمستوىُالقوميُالوطنيُبالمقاومةُ،
وعلىُمستوىُالتحقيقُبالصمودُ،فالردُعلىُالقوةُالعسكريةُالكولنياليةُالصهيونيةُكانُفعالُبالصمودُ .
ُالمستعمر ُالكولنياليُ
في ُالمحور ُالثاني ُننتقل ُإلى ُتاريخ ُالحركة ُاألسيرة ُالتي ُارتبطت ُبانطالقة ُمقاومة
ِ
الصهيونيُ،وبالتاليُكانتُنشأتهاُعبارةُعنُعمليةُتحديُومواجهةُدائمةُساهمتُبشكلُكبيرُفيُتبلورُالذاتُ
الوطنيةُالفلسطينيةُلمقاومةُالمشروعُالصهيونيُ .
ومنُثمُنلجُفيُالمحورُالثالثُإلى ُتشكلُالذاتُالثوريةُفيُسياقُاستعماريُعنصريُكابحُأليُتطورُيقمعُ
ويقتل ُويستبيح ُاألرض ُوالتاريخُوالجغرافياُ ،وكيف ُتتبلور ُهذه ُالشخصية ُفي ُخضم ُصراع ُالتحدي ُداخلُ
الحركةُاألسيرةُوداخلُديمومةُالعملُالمقاومُ،والذيُيبرزُفيهاُفيُنهايةُاألمرُشخصيةُقادرةُعلىُتحملُأعباءُ
مشروعُالتحررُالفلسطينيُ .
فيُاالطارُالنظريُنحاولُالربطُبينُكونُالفلسطينيينُيقبعونُتحتُنيرُاالستعمارُ،وهوُاستعمارُذوُطبيعةُ
فريدةُكونهُالُيكتفيُباالستيطانُبلُوباإلحاللُأيضاُ،األمرُالذيُأدىُلتحفيزُظهورُالمقاومةُوبالتاليُتشكلُ
الفلسطينيُالجديدُالذيُيولدُفيُوسطُمعركةُالتحررُبمفاهيمُوقيمُجديدةُتشكلُشخصيتهُ،مماُينعكسُحتىُعلىُ
السلوكُالجديدُالذيُيمارسهُالفلسطينيُالمقاومُفيُكافةُاألصعدةُومنُضمنهاُالتحقيقُ .
فالصمودُفيُمواجهةُالتحقيقُهوُبالحقيقةُارتباطُالفلسطينيُبمقاومةُعدوهُ،وهوُالحلقةُالصغرىُمنُنمطُ
الحياةُمقاومةُوليسُمفاوضاتُ،ومنُهناُنستطيعُتلمسُالسببُوراءُالتحولُالذيُحدثُفيُالتحقيقُومواجهتهُ
نتيجةُالتحولُالذيُحصلُعلىُالمستوىُالسياسيُاألوسعُ،فالحياةُأصبحتُمفاوضاتُبعدُاتفاقيةُأوسلوُوهذاُ
ينعكسُعلىُفهمُطبيعةُالصراعُمعُالعدوُالصهيونيُ .
إنُفهمُتأثيرُالعواملُالنفسيةُواالجتماعيةُالمتشكلةُفيُهذاُالسياقُعلىُالمناضلُالفلسطينيُوتأثيرُالمناضلينُ
كأفرادُفيُهذاُالسياقُيؤهلناُإلدراكُكيفُتشكلتُالبنىُاالجتماعيةُللمجتمعُوتأثرتُشخصيةُاألفرادُفيُهذاُ
الشرطُاالستعماريُبكافةُمكوناتهُ .
ُ
ُ
ُ
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مفاهيم ُ
الصمودُ:هيُحالةُاإلنكارُوعدمُالتعاطيُالمطلقُمعُالمحققينُفيُماُيتعلقُبالقضيةُالتيُيتمُالتحقيقُفيهاُمعُ
األسيرُأوالُ،وحالةُالعداءُالمستمرةُمعُالمحققينُ،فالصمودُهوُبجوهرهُحالةُرفضُللتعاطيُنهائياُمعُأيُجزءُ
منُالمنظومةُاالستعماريةُبدءاُبرفضُاالعترافُبهاُأيُرفضُاإلقرارُباآلخرُوصوالُلعدمُالتجاوبُمعُآلياتُ
عنفهاُ–ُالتعذيبُالممارسُبحقُاألسيرُ-سوىُبالثباتُالمطلقُ(ُ .)Meari, 2015
الذاتُالثوريةُ:هوُالمناضل\ةُفيُخضمُعملهُالجماعيُللتحررُ،والُيكونُالمناضلُذاتا ُإالُإذاُكانُمنخرطاُ
فيُفعلُجماعيُللتحررُ،فيخرجُمنُفرديتهُكونهُفردُلينتقلُمنُذاتُفرديةُإلىُالذاتُالجماعيةُلخدمةُالمجموعُ
(سمارةُ .)2017ُ،

تقديم ُ
ال ُيمكن ُإغفال ُطبيعة ُالمشاريع ُاالستعمارية ُالقائمة ُعلى ُاستخدام ُكافة ُآليات ُالسيطرة ُوالتي ُتشمل ُالعلومُ
الحربيُللمستعمرُ،بهدفُكيُوعيُ
اإلنسانيةُواالجتماعيةُبماُفيهاُعلمُالنفسُ،لتتكاملُمعُالمجهودُالعسكري-
ِ
المستع َمرُومنُثمُترويضُسلوكهُ،وسلبهُالقدرةُعلىُالمقاومةُإلبقاءُقبضةُالهيمنةُوالسيطرةُاالستعماريةُإنُ
لمُتصلُإلىُحدُاإلبادةُ .
علمُالنفسُكباقيُالعلومُمنُالممكنُأنُيُسخرُللسيطرةُعلىُالناسُوالشعوبُ،وقدُيستخدمُلتحريرهاُ،وهذاُ
سنجدهُبشكلُواضحُبالمقارنةُبينُعلمُالنفسُالغربيُالعالجيُ،وبينُعلمُالنفسُالثوريُالتحرريُعلىُنمطُ
فانونُكمثالُ،الذيُيسعىُلتحريرُالناسُمنُمضطهديهمُ .
فيُعلمُالنفسُالعالجيُنالحظُاالعتمادُالواسعُعلىُنظريةُفرويدُالتيُتقدمُماُعرفُبُ"التداعيُالحر"ُمنُ
أجلُتبيانُاألسبابُالكامنةُوراءُماُصنفُفيُخانةُاألمراضُالعقليةُوالنفسيةُوفقُالتصنيفُالغربيُلألمراضُ
النفسيةُ.وذلكُمنُأجلُاستعادةُالتوازنُالنفسيُبينُعناصرُالنفسُالثالثُوفقُفرويدُبهدفُتسويةُالصراعاتُ
المكبوتةُوإظهارهاُحتىُينجحُالعالجُ(ُ )Freud 2017
تفترضُهذهُالنظريةُأنُالصراعاتُالمكبوتةُفيُأعماقُالالوعيُهيُالسببُفيُتحولهاُإلى ُأمراضُنفسيةُ
تنعكسُسلوكياُعلىُالمريضُ.وعليهُفإنُعلىُالطبيبُالبدءُفيُعمليةُانتقاليةُتبدأُبتهيئةُوضعياتُوأجواءُ
لمرضاهُلتساعدهمُعلىُاالسترخاءُ،ولتخففُمنُقدرةُالحواسُالشعوريةُوالحسيةُالتيُتعملُكحواجزُوموانعُ
الستحضارُالالوعيُ،ومنُثمُتشجيعُالمرضىُبشكلُغيرُمباشرُليتحدثواُبأريحيةُ،ليستطيعُالطبيبُمنُخاللُ
كالمُالمريضُمعرفةُالمكبوتاتُفيُالالوعيُالحاضرةُفيُتداعيهُبالحديثُُ،ليوظفهاُالحقاُفيُمساعدةُالمريضُ
باالعترافُبماُيعانيُمنهُوالتغلبُعليه (نفسُالمرجع)ُ .
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إالُأنهُ،كانُهناكُنقدُللمعياريةُالعالجيةُالفرويديةُ(التداعيُالحر)ُفيُخمسينياتُالقرنُالعشرينُ،يمثلهُايوينُ
كاميرنُأستاذُعلمُالنفسُفيُجامعةُماكغيلُالكنديةُ،ودونالدُهيبُمديرُقسمُعلمُالنفسُفيُالجامعةُ،وبدعمُ
الحقُمنُوكالةُاالستخباراتُالمركزيةُاألمريكيةُ(ُ.)CIAكاميرونُأسسُأسلوباُُيعرفُبالقيادةُالنفسيةُ،فحواهُ
أنُالسبيلُللعالجُالنفسيُيكمنُفيُتوجيهُالمرضىُلسلوكياتُجديدةُصحيةُبعدُكسرُاألنماطُالسلوكيةُالمرضيةُ
القديمةُ،أيُتحويلهمُإلى ُصفحاتُبيضاءُيتمكنُبعدهاُمنُتلقينهمُالمسلكياتُالصحيةُالجديدة ُ(وثائقيُعقيدةُ
الصدمةُ .)2017ُ،
فبحسبُأطروحتهُهنالكُعامالنُ يتيحانُللفردُالحفاظُعلىُإدراكهُبالوقتُوالزمانُ(منُنحنُومنُنكون)ُهماُ
البياناتُالحسيةُالتيُتردُإليهُوالذاكرةُ.ولكيُيصلُإلىُتلكُالمرحلةُ،كانُالُبدُلهُمنُإخضاعُ"المرضى"ُإلىُ
العديدُمنُالخطواتُأولهاُمهاجمةُالدماغُدفعةُواحدةُلكيُيخلُبوظيفتهُالطبيعيةُويكسرُاألنماطُالسلوكيةُ
القديمةُ،مستخدماُفيُذلكُجهازُالصدماتُالكهربائيةُبجلساتُتتجاوزُالحدُالمقرُعليهُ،إلىُجانبُالمنشطاتُ
والمهدئاتُواألدويةُالمهلوسةُالتيُتلعبُدوراُفيُإزالةُالكبتُلدىُالمريضُإلى ُحينُتتراجعُدفاعاتهُ.وفيُ
الخطوة ُالثانيةُ ،ينتقل ُإلى ُمرحلة ُالقيادة ُالنفسية ُبواسطة ُإسماع ُمرضاه ُرسائل ُصوتية ُمسجلة ُيخضعونُ
لسماعهاُبماُيتراوحُماُبينُُ24-16مرةُفيُاليومُالواحدُوعلىُمدارُأسابيعُالحقةُ(كالينُ .)2009ُ،
وبسببُالنتائجُالمبهرةُالتيُتمخضتُعنُهذاُاألسلوبُبالتجربةُإلىُجانبُتجاربُهيبُفيُذاتُالسياقُ،وفيُ
خضمُمرحلةُسياسيةُحاسمةُعلىُالصعيدُالدوليُأالُوهيُالحربُالباردةُ،القتُتلكُالبحوثُواألطروحاتُ
والنتائجُاهتماماُفيُدوائرُوكالةُاالستخباراتُالمركزيةُاألمريكيةُوذلكُبالتوازيُمعُإطالقهاُبرنامجاُسرياُ
للبحثُعنُتقنياتُاستجوابُخاصةُوغيرُتقليديةُ(تعذيب)ُلتحطيمُمعنوياتُالسجناءُالمشتبهُفيُأنهمُشيوعيونُ
أوعمالءُمزدوجونُفيُحينهُ،وإدخالهمُفيُحالةُمنُالضياعُوالصدمةُبهدفُإجبارهمُعلىُتقديمُتنازالتُرغمُ
إرادتهمُ(كالينُ ُ.)2009ُ،
ورصدُللبرنامجُالسريُماُيقاربُُ 25مليونُدوالرُ،شاركتُفيهُثمانونُمؤسسةُبماُفيهاُُ 44جامعةُوُ12
مستشفىُ ،بما ُفيهم ُكاميرون ُوهيبُ ،توج ُبإصدار ُكتيبان ُ(دليالن) ُللتعذيب ُأعلن ُعن ُوجودها ُفي ُأواخرُ
التسعيناتُ،كماُتوضحُأنهُتمُتصديرهاُإلىُدولُتحالفتُمعُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُفيُحينهُ،وتمُتدريبُ
المحققينُعلىُاستخدامهاُكماُهوُالحالُفيُتشيليُواألرجنتينُوهندوراسُ(كالينُ.)2009،وقدُجاءُفيُإحدىُ
تلكُالكتيباتُ :
"ثمةُفاصلُ–قدُيكونُقصيراُجدا–منُتعليقُللحركة؛ُوهوُنوعُمنُالصدمةُالنفسيةُأوالشللُيأتيُنتيجةُلتجربةُ
صادمةُأوشبهُصادمةُ،تنسفُبطبيعةُالحالُالعالمُالمألوفُللضحيةُ،ونظرتهُإلىُذاتهُفيُذلكُالعالمُ.ويتعرفُ
المستجوبونُذووُالخبرةُ،إلى ُهذاُالتأثيرُلدىُظهورهُ،ويدركونُأنهُفيُتلكُاللحظةُبالذاتُ،يكونُ"مصدرُ
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المعلومات"ُأكثرُقبوالُلإليحاءاتُ،وأكثرُاستعداداُلالمتثالُ،مماُكانُعليهُقبلُتلقيهُالصدمة"ُ(كالينُ،2009ُ،
صُُ .)58
فيُمكانُآخرُفيُالعالمُنجدُالثائرُوالمفكرُفرانزُفانونُيعطيناُوجهةُنظرُأخرىُحولُعلمُالنفسُودورهُفيُ
تحرر ُالمضط َهدينُ .فنجد ُفي ُكتاب ُاستقالته ُعام ُُ 1956إشارته ُإلى ُالتناقض ُبين ُالدور ُاالستعماري ُوبينُ
أخالقياتُالعملُالنفسيُالثوريُ .
اماُفيُعلمُالنفسُالغربيُنجدُأنُالمرضىُلدىُفرويدُيعالجونُفيُفهمُحاجاتهمُالجنسيةُأيُيتحققُوجودهمُ
النفسيُمنُخاللُالجنسُ،فيُحالةُتمُالعالجُأساساُ،وفيُحالةُهيبُوكاميرونُاستخدمُعلمُالنفسُفيُالسيطرةُ
علىُالبشرُ،أيُأنُدورُعلمُالنفسُينسجمُمعُالسياقُوالسياسةُاالستعماريةُالغربيةُ،ويركزُعلىُالقيمُالفرديةُ،
ويبعدُالعواملُاالجتماعيةُاألكبرُمنُالتأثيرُ،مماُيتيحُلتوجيهُبوصلةُعلمُالنفسُباتجاهاتُليستُبالضرورةُ
لصالحُالشعبُأوالشخصُالواقعُعليهُاالضطهادُ،بلُتوجهُلألفرادُفقطُ .
أماُفرانزُفانونُفنجدُأنهُيرىُأنُاضطراباتُمرضاهُهيُذاتُبعدُبيئيُبمعنىُالسياقُالسياسيُاالجتماعيُ
حتىُلوُكانُكثيرُمنُالمرضىُفعال ُمرضىُلحاالتُاغتصابُ،لكنُعالجُفانونُكانُفيُالعالجُباالنخراطُ
ُالمستعمرُ
بالسياسة ُوحرب ُالتحرير ُمن ُأجل ُإعادة ُخلق ُالذات ُعبر ُانتمائها ُللوطن ُواألمة ُالثائرةُ ،فيشفى
ِ
والمستع َمرُ(فانون ُ.)2014ُ،وهكذاُ،سخرُفانونُعلمُالنفسُليؤسسُعليهُتحليلُماُهوُسياسيُواجتماعيُفيُ
معالجةُمرضاهُ،لقناعتهُبأنُالهيمنةُاالستعماريةُهيُالعاملُاألساسُفيُاالضطراباتُالنفسيةُ،وبالتاليُإشراكُ
المصابينُفيُمحيطهمُالبيئيُاالجتماعيُبدالُمنُحجزهمُفيُغرفُمغلقةُهوُالعالجُالعلميُالسليمُ،وهذاُينبعُ
أساساُمنُإدراكُفكرةُحاجةُاإلنسانُللحريةُوالكرامةُ ُ.
هذهُالمعرفةُوماُيصدرُعنهاُمنُوسائلُتحرريةُأوسلطويةُتستخدمهاُأيضاُالمخابراتُالصهيونيةُ،فالمعسكرُ
االستعماريُهوُمترابطُويراكمُعلىُتجاربهُ،لذاُعملتُالمخابراتُالصهيونيةُمنذُبدءُعملهاُعلىُمراكمةُهذاُ
العملُمنُأجلُاالستفادةُمنهُفيُانتزاعُاعترافاتُمنُالمناضلينُالفلسطينين.
على ُصعيد ُكي ُالوعي ُالذي ُتمارسه ُالدولة ُالصهيونية ُعلى ُاألسرى ُالفلسطينيين ُباعتبارهم ُرواد ُالمقاومةُ
الفلسطينيةُ،تشيرُدراسةُبعنوان ُ"واقعُالتعذيبُفيُالسجونُاإلسرائيليةُوأثرهُعلىُالمعتقلينُالفلسطينيين"ُ
(ُ،)2010أنُإسرائيلُقامتُبتطويرُأساليب ُالتعذيبُفيُالسجونُوفقُأسسُعلميةُلزيادةُتأثيرهاُونجاعتهاُ
علىُاألسرىُوخصوصاُفيماُيتعلقُبمعرفةُالزمانُوالمكانُ.إالُأنُماُيثيرُاالنتباهُفيُالدراسةُونتائجهاُ،ماُ
تناولتهُحولُالعالقةُماُبينُاضطرابُماُبعدُالصدمةُواالستعدادُالنفسيُللتعذيبُالمرتبطُبتكرارُاالعتقالُ،
التيُنصتُعلىُعالقةُعكسيةُبينُتوفرُاالستعدادُالنفسيُومراتُاالعتقالُمنُجهةُواحتمالُاإلصابةُبأعراضُ
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اضطرابُماُبعدُالصدمةُ.فهناُاألمرُالُيقتصرُعلىُمعرفةُماُسيواجهُالمعتقلُعندُاعتقالهُ،بلُيتعداهُإلىُدورُ
العقيدةُالوطنيةُفيُصياغةُهذاُاالستعدادُ .
ففي ُالوقت ُالذي ُتناولت ُفيه ُنعومي ُكالين ُفي ُمؤلفها ُكيفية ُتمكن ُاألسرى ُفي ُاألوروجواي ُومن ُخضعواُ
للتجاربُالنفسيةُالتيُخاضهاُاألطباءُمنُالنجاةُمنُشهورُوسنواتُتعرضواُفيهاُللعزلُوالتعنيفُوالتعذيبُ،
بأنهمُذكرواُسماعُقرعُجرسُكنيسةُأوأصواتُأطفالُيلعبونُفيُمتنزهُمجاورُأوصوتُمحركُالطائرةُ،وهيُ
عواملُالُشكُفيُأنهاُتساهمُفيُالصمودُ،ولكنُماُقالهُأحدُاألسرىُالمحررينُالفلسطينيينُمنُأن ُاإليمانُ
والعقيدةُالوطنيةُلهاُالدورُاألكبرُفيُصمودُاألسيرُوقدرتهُعلىُاالستمرارُوالمواجهةُ،وتجاوزُآثارُالسجنُ
النفسيةُ(ُمركزُعالجُوتأهيلُضحاياُالتعذيب.)2010ُ،
فيُسياقُعلمُالنفسُالمجتمعيُتأتيُهذهُاالطروحةُ،ففيُالوقتُالذيُيستخدمُعلمُالنفسُلخدمةُأهدافُ
استعماريةُمرتبطةُبمصالحُاالستعمارُتلحُالضرورةُوالحاجةُللمساهمةُفيُتكوينُعلمُنفسُتحرريُونقيضُ
لعلمُالنفسُاالستعماريُ .
حيثُأنُعلمُالنفسُالغربيُأصبحُمتواطئاُمعُحكوماتهُفيُاستخدامهُكمعرفةُمنهجيةُللسيطرةُعلىُالشعوبُ
والمضط َهدينُ،وبذلكُيفقدُهذاُالعلمُأساسهُاألخالقيُفيُكونُالعلومُيجبُأنُتخدمُالبشرُوتحررهاُ،فيصبحُ
هناُبالضرورةُأهميةُلعلمُالنفسُالمجتمعيُالتحرريُفيُتشكيلُحالةُالنقيضُالمغايرةُالمنحازةُللشعوبُ
ومشاكلهاُوهمومهاُ،وتسعىُلتحريرهاُمنُكافةُمستغل ِيهاُ .
السجون في التاريخ
ربماُترافقُوجودُالسجونُمعُسقوطُالمشاعياتُلصالحُالملكيةُالخاصةُمنُجهةُومنُثمُتش ُّكلُالدولةُمنُجهةُ
ثانيةُ،بما ُهيُأداةُمنُيملكُلتطويعُمنُالُيملكُوالحقاُمنُيعملُ.ومعُالدولةُ/السلطةُالمرتكزةُعلىُالقوةُ
الماديةُوالجندُوضعتُالدولةُقوانينهاُُلحمايةُمصالحُمنُيملكونُ،وبالتاليُمعاقبةُمنُيخالفُ(سمارةُ .)2017ُ،
لكنُمصالحُالدولُالُتقتصرُعلىُجغرافيتهاُ،بلُتتجاوزهاُوصوالُإلىُإقامةُاإلمبراطورياتُ،وهوُاألمرُالذيُ
دفع ُكثيرين ُفي ُالربع ُ ُاألخير ُمن ُالقرن ُالعشرين ُلقول ُبأن ُالعولمة ُقديمة ُقدم ُاإلمبراطوريات ُ(سمارةُ،
ُ .1)2017

كتب في هذا الموضوع المفكر االقتصادي سمير أمين ،في مؤلفاته حول العولمة.
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إنُخروجُالدولةُمنُجغرافيتهاُإلىُماُهوُأوسعُلقهرُالشعوبُوالدولُاألخرىُترتبُعليهُانتصاراتُوهزائمُ
ومنُثمُقتلىُوجرحىُوأسرىُ.فترةُاالمبراطوريةُالرومانيةُواليونانُ،واليونانُاستعبدتُكثيرينُوذهُاجعلهاُ
أيضاُتهتمُبتأسيسُسجونُلتضعُبهاُاألسرىُمنُاالمبراطورياتُاألخرىُ(سمارةُ .)2016،
وعليهُ،تتنوعُالسجون/المعتقالتُمنُحيثُمنُيتمُإلقائهمُفيهاُ،أيُمعتقليُالنضالُالطبقيُأوالقوميُ .
تشكلُالحالةُالفلسطينيةُالنموذجُاألكثرُوضوحاُعنُاالستعمارُاالستيطانيُالرأسماليُاألبيضُ،حيثُتتواشجُ
فيهاُظاهرةُالقهرُاالستعماريُواالغتصابُاالستيطانيُوالعنصريةُالثقافيةُالمتراكبةُعلىُتوظيفُسياسيُللدينُ
(الدينُالسياسي)ُوجميعهاُتمُتسخيرهاُإلقامةُبنيةُرأسماليةُحربيةُتتناقضُتناحرياُمعُأهلُاألرضُذاهبةُإلىُ
َّ
اقتالعهمُالتامُأنُكانُذلكُممكناُ .
تجدرُاإلشارةُإلىُأنُمختلفُحاالتُاالستعمارُاالستيطانيُالرأسماليُاألبيضُارتكزتُعلىُبلدُاستعماريُ
متروبولُخاصُبها(ُ،فالبلدُالمتروبولُألسترالياُونويزيلنداُوالوالياتُالمتحدةُهيُبريطانياُ،كماُأنُهولنداُ
وبريطانياُهماُمتروبولُاالستيطانُاألبيضُفيُجنوبُإفريقياُ،وفرنساُُالبلدُالمتروبولُللمستوطنينُفيُ
الجزائر...الخ)ُ،إالُأنُالحالةُالفلسطينيةُاتسمتُباستعمارُاستيطانيُرأسماليُأبيضُكانُالمركزُالراسماليُ
فيُمرحلةُاإلمبرياليةُمتروبولهُ.بلُإنُهذهُالحالةُقدُتعرضتُلماُيقاربُاإلجماعُالعالميُلصالحُاالستيطانُ
اليهوديُفيُفلسطينُحيثُجرىُدعمُهذاُالمشروعُاالستيطانيُورعايتهُمنُ •المركزُاإلمبرياليُ •الكتلةُ
االشتراكيةُ •االشتراكيةُالدوليةُ •النظامُالعربيُ(بالتعاونُوالتهاونُوالالمباشرة)ُ(سمارةُ،2015،عُ )3847
صحيحُأنُهناكُسماتاُمشتركةُبينُمختلفُأنماطُاالستعمارُ،وبالطبعُبينُحاالتُاالستعمارُالرأسماليُ
االستيطانيُاألبيضُ،إالُأنُللحالةُالفلسطينيةُتفردها.
إنُالسماتُاألساسيةُوالتيُتتفردُبهاُحالةُاالستعمارُالرأسماليُاألبيضُفيُفلسطينُعنُغيرهاُهيُ :
 -1إنُالبلدُاألمُلهذهُالمستوطنةُالبيضاءُهوُالنظامُالرأسماليُالعالميُوليسُبلداُواحداُ .
 -2وحدهُالذيُخلقُمشكلةُالجئينُ .
 -3وحدهُالذيُص ِممُسلفاُإلقامةُدولة.
 -4وحدهُالذيُفشلتُأكثرُمنُموجةُهجراتُاستيطانيةُقبلُأنُينجحُاالستيطان.
ُ -5وحدهُالذيُالُيزالُيواجهُمقاومةُحقيقيةُمنُالشعبُاألصليُأهلُالبالدُوالعرب.
 -6هيُآخرُحالةُاستيطانُأبيضُ.
 -7الكيانُالوحيدُالذيُالُتزالُاإلمبرياليةُجاهزةُللقتالُمنُأجلهُلكنهُالكيانُالوحيدُالذيُأمامُايةُأزمةُ
يستدعيُنقاشاُجدياُبأنُمصيرهُمهدداُُ(ُسمارةُ .)2015ُ،
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يبينُهذاُالتشخيصُكمُهيُالحالةُالفلسطينيةُمعقدةُمنُجهةُ،كماُيلقيُضوءاُعلىُتواطؤُالمجتمعُالرسميُ
الدوليُمعُالكيانُالصهيونيُعلىُحسابُالفلسطينيينُمنُجهةُثانيةُ ،وهوُماُيتمظهرُفيُكافةُمناحيُحياةُ
الفلسطينيينُولعلُأشدُتمظهراتهُهوُفيُأقبيةُالتحقيقُ .
الحالة االستعمارية في فلسطين
كانتُهولنداُومنُثمُبريطانياُأولُالدولُاألوروبيةُفيُمرحلةُالرأسماليةُالتجاريةُالتيُطرحتُإقامةُدولةُ
يهوديةُفيُفلسطينُ.ثمُتوارثت/تشاركتُدولُأوروباُالغربيةُخاصةُتبنيُهذاُالمشروعُحاملةُإياهُمنُمرحلةُ
أوحقبةُاالستعمارُإلىُحقبةُاإلمبرياليةُحيثُجسدتهُفيُدولةُالكيانُالصهيونيُ(إلميُ .)2003ُ،
ُوهوُالمشروعُالذيُاتخذُشكلُموجاتُهجراتُيهوديةُإلىُفلسطينُ،بدأتُتجريبياُفيُستيناتُالقرنُالتاسعُ
عشرُ،وتصاعدتُفيُبداياتُالقرنُالعشرينُوصوالُإلىُقمةُتراكمُعددهاُالبشريُعامُُ1948إلىُُ650ألفاُ.
والتيُواجههاُالفلسطينيونُدائماُبالمقاومةُوبمشاركةُمنُبعضُاالنظمةُوالقوىُالشعبيةُالعربيةُأنَّىُتسنىُلهاُ
ذلكُ(سمارةُ .)2014،
لةُتبدأُمنُالجغرافياُبماُهيُالحيزُأوتجاوزاُُالمكانُ
تتشابكُعدةُعواملُفيُتشكيلُهويةُمجتمعُماُ.وهيُمسأ
ِ
منُجهةُومنُثمُدورُاإلنسانُوفعلهُفيُذلكُالحيزُ،أيُالزمانُمتجسداُفيُنمطُاإلنتاجُالذيُيفعلُبهُاإلنسانُ
فيُالطبيعةُخالقاُنمطُحياتهُوثقافتهُومسكنهُوطعامه...الخُ.فاألوليةُهناُهيُوجودُاإلنسانُوتفاعلهُمعُالبيئةُ
وتأثيرهُفيهاُوتجليُهذاُفيُالمستويات ُاالجتماعيةُواالقتصاديةُوالثقافيةُوالسياسيةُوالنفسيةُ.وهذهُجميعاُ،
تشتركُفيُمقاومةُالمؤثراتُالخارجيةُسلباُأوإيجاباُ.بمعنىُالفاعلُمعُالخارجُأومقاومتهُ(سمارةُ .)2016،
لذلكُفإنُقراءةُالسياقُاالجتماعيُالفلسطينيُبتفاعالتهُالمختلفةُتحتاجُإلدراكُالسياقُالسياسيُواالجتماعيُ
بكافةُجوانبهُوالواقعُوالمقاوم ُللشرطُاالستعماريُ ،حتىُالُتصبحُالمعرفةُالمنتجةُمعولمةُبمعنىُانخراطهاُ
ضمنُالبنيةُالمعرفيةُللواقعُُبلُوجزءُمنُاستدخالُالمعرفةُاالستعماريةُ ،وتخرجُخارج ُإطارُالموضوعيةُ
العلمية ُكونهاُالُتضع ُالظروف ُبسياقها ُالتاريخي ُواالجتماعي ُ(عودة ُهللاُ "ُ .)2012ُ،فالحالة ُالتي ُيعيشهاُ
الفلسطينيونُهيُحالةُاستعمارُاستيطانيُبامتيازُبالرغمُمنُالمحاوالتُالمختلفةُلتسويغُهذهُالحالةُكصراعُ
بينُقطبينُمتوازيينُومتساويينُبعالقتهماُبالمكانُوالزمانُالمتنازعُعليهما"ُ(ناشفُ ُ.)2011،
إن ُالظاهرة ُاالستعمارية ُبجوهرها ُالرأسمالي ُعنيفةُ .واالستعمار ُاالستيطاني ُتحديداُ ،هو ُظاهرة ُإستالبيةُ
لإلنسانُ،ظاهرةُتسلبُشعبُليعيشُشعبُآخرُعلىُأنقاضهُ،تماماُكماُتسلبُالطبقةُالبرجوازيةُالطبقةُالعاملةُ
فتزداد ُثراءُ ُبينماُتزداد ُالطبقة ُالعاملة ُفقراُ .وهكذا ُاالستعمار ُالكولونياليُاالستيطانيُ،يستلبُشعبُليرفعُ
مستواهُاالقتصاديُوالمعيشيُمقابلُالحدُمنُتطورُالشعبُالمستع َمرُ.فيُالحالةُالفلسطينيةُالُيقفُاالمرُعندُ
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هذاُالحدُ،فالسلبُهوُسلبُللثقافةُوسلبُللتاريخُوسلبُللجغرافياُوسلبُللعالقاتُاالجتماعيةُالتيُكانتُقائمةُ
فهيُحالةُإحالليةُجديدةُ(سمارةُ .)2010،
ُإنُخصوصيةُاالستعمارُاالستيطانيُاألبيضُمختلفة ُتماما ُعنُاالستعمارُالعسكريُ،فهوُبالبدايةُاستيطانيُ
ُمستعمر ُمكانُ
أي ُيجلب ُالمستوطنين ُليحلوا ُمكان ُالسكان ُاألصليينُ ،وبالتالي ُالعملية ُهنا ُإحالل
ِ
مستع َُمر(فانونُ)2014،ونستطيعُتلمس ُذلك ُفيُالحاالتُاالستعماريةُكالوالياتُالمتحدة،أاسترالياُ،نيوزلنداُ،
جنوبُأفريقياُ،وسابقا ُالجزائرُ،واآلنُنجدهُونلمسهُبشكلُمباشرُفيُالحالةُاالستعماريةُالتيُيعيشهاُالشعبُ
الفلسطينيُفيُمواجهةُالمشروعُالصهيونيُالمعاديُالذيُعملُعلىُتطهير ُالشعبُفيُعامُُ 1948وماُيزالُ
يعملُعلىُتطهيرهُلوُبشكلُبطيءُوزاحفُ(نابلسيُ ُ)2017ُ،
واالستعمارُاالستيطانيُفيُفلسطينُغيرُمنفصلُعنُالسياقُالرأسماليُاالمبرياليُالعالميُالذيُتبلورُفيُبدايةُ
القرنُالعشرينُ،فهوُجزءُصميميُوأساسي ُفيُهذاُالنظامُالذيُزرعُجسمُاستعماريُفيُالمنطقةُمنُأجلُ
سلبُمواردُالمنطقةُونهبُخيراتهاُ ،وإبقاءُالدولُالعربيةُمتفرقةُتحتُالسيطرةُاالستعماريةُتابعةُللغربُ
االمبريالي(توماُ .)1972،
فيُالوضعُاالستعماريُنجدُالمستعمرُوالمستع َمرُخطانُمتوازيانُالُيمكنُأنُيلتقياُ،فوجودُاألول ُيتطلبُ
ِ
وجودُاآلخرُولكنُفيُعالقةُتناحريةُمتناقضةُ،لوُاختفىُأحدهمُبالضرورةُاختفاءُاآلخرُ،فهماُبحالةُصراعُ
رُوإماُالمستعمرُ،العالقةُبينهماُقائمةُعلىُالعنفُ،فاإلحاللُهوُعمليةُعنيفةُبحدُ
وجوديُ،إحالليُ،إماُالمستع َم
ِ
ذاتهاُ،وعمليةُالتحررُالُتتمُإالُبالكفاحُالمسلحُ،الذيُيطهرُالمستع َمرُمنُويالتهُالمرسومةُبتاريخهُويعيدُلهُ
تاريخهُالجديدُليبدأُبتسجيلُتاريخهُمنُجديدُ(فانونُ .)2014،
المستعمرُتطهيرُالمكانُ-الجغرافياُ،التاريخُ،اإلنسانُ،يحاولُصناعةُعالمُجديدُ،بمدنُجديدةُ،ومسمياتُ
يحاولُ
ِ
جديدةُ،وتاريخُآخرُجديدُ،ينجحُهذاُبمقدارُماُينجحُبالقضاءُالتامُعلىُالمستع َمرُ،لكنُالمستع َمرُيقاتلُويقاومُ
ويثورُويكافحُفيُسبيلُحريتهُوهناُفقطُيبدأُباكتشافُذاتهُوهويتهُ(فانونُ .)2014،
إذنُالعالقة ُاالستعمارية ُقائمةُعلىُالنفيُ،وبالتاليُهيُعالقةُصراعيةُ.فالمشروعُاالستعماريُيمثلُالجزءُ
الصميميُمنُالنظامُاإلمبرياليُالعالميُالساعيُلنهبُالشعوبُوثرواتهاُفيُمقابلُالمشروعُالتحرريُالنقيضُ
لهذاُالمشروعُاالستعماريُ،وهوُجزءُمنُحالةُالرفضُالتيُيعبرُعنهاُالشعبُالمظلومُوالمضطهدُفيُمواجهةُ
مضط ِهدهُ .
العالقةُالصراعيةُهناُهيُعالقةُعنيفةُتناحريةُ،الُتنتهيُإالُبإنتهاءُأحدُطرفيُالصراعُ.أيُبانتصارُمشروعُ
علىُآخرُ.والحربُالدائرةُبينُهذينُالمشروعينُإنماُهيُسلسلةُمنُالمعاركُالتيُيخوضهاُالطرفانُفيُسبيلُ
تركيعُالطرفُاآلخرُوهزيمته.إنُالحالةُاالستعماريةُفيُفلسطينُهيُحالةُكولونياليةُاستعماريةُفيُمقابلُحالةُ
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فلسطينيةُتحرريةُ.االستعمارُالصهيونيُيسعىُللقضاءُعلىُالفلسطينيُوالسيطرةُعلىُأرضهُ،والفلسطينيُ
يعملُعلىُمواجهتهُوالتصديُلهُوتحريرُأرضهُ .
ولكيُالُتكونُقراءةُالمشهدُالصراعيُفيُفلسطينُملتبسةُ،تجدرُاإلشارةُإلى ُأنُمقاومةُالفلسطينيُللغزوُ
االستعماريُالصهيونيُنابعةُمنُالوجودُاالجتماعيُالثقافيُالكامنُللفلسطينيُوجاهزيتهُللمقاومةُ.بمعنىُأنُ
المقاومةُالفلسطينيةُليستُوليدةُأوتصنيعُالغزوُالصهيونيُ،بلُهيُالقدرةُعلىُالمقاومةُوالتيُيعودُكمونهاُ
إلىُغيابُالتحديُالوجوديُحيثُتتفجرُفيُمواجهتهُ(سمارة،2011،عُ .)58
وضمنُهذهُالثنائيةُالصراعيةُتبرزُالسجونُكجزءُمنُحالةُالصراعُوالمنظومةُاالستعماريةُللسيطرةُعلىُ
المشروعُالتحرريُالفلسطينيُالمواجهُلالستعمارُ،فيكونُالسجنُحالةُقطعُتامُ،مواتاُُنسبياُللفردُونزعهُعنُ
محيطهُاالجتماعيُ،فيعملُعلىُوقفُتأثيرهُعلىُمحيطهُ،وبالتاليُإبطالُفعاليتهُ .
أما ُالتحقيق ُفهو ُأعلى ُتجلي ُللحالة ُالصراعية ُبين ُالمشروعين ُعندما ُيقف ُالطرفان ُفي ُمواجهة ُمباشرةُ،
فالمناضلُمنُجهةُومخابراتُالعدوُالصهونيُمنُجهةُأخرىُ(ُ .)Meari, 2015
ُ
الحركة األسيرة ما بين القمع والتحدي
تشكلُالمقاومةُالفلسطينيةُبعدُعامُُ1967امتداداُللمقاومةُالفلسطينيةُللمشروعُالرأسماليُ(بحقبتيهُاالستعماريةُ
ومنُثمُاإلمبريالية)ُالغتصابُفلسطينُ .
وكماُيقتضيُالبحثُاألكاديميُمنُحيثُحصرُالبحثُفيُأصغرُمساحةُممكنةُومنُثمُالحفرُفيهاُبأكثرُتعميقُ
ممكنُ،صارُالُبدُمنُالبدءُفقطُمنُنضالُالحركةُاألسيرةُبعدُاحتاللُبقيةُفلسطينُعامُُ .1967
خاضتُالحركةُاألسيرةُالعديدُمنُالنضاالتُمنذُنشأتهاُمعُانطالقةُالمقاومةُالفلسطينيةُالمعاصرةُعامُُ،1967
حيثُارتفعُعددُالمعتقلينُالفلسطينينُبشكلُكبيرُعقبُاستكمالُاحتاللُباقيُأجزاءُفلسطينُالتاريخيةُوبعضُ
األراضيُالعربيةُالمحيطةُ،وزجُُبالسجونُأعدادُكبيرةُمنُالفلسطينينُوالعربُ(قاسمُوآخرونُ .)1986ُ،
ارتبطُتشكلُالحركةُاألسيرةُبعواملُأساسيةُ،كانُأولهاُاستكمالُاحتاللُفلسطينُوبالتاليُوقوعُالفلسطينيينُ
تحتُاالحتاللُوهذاُأدىُإلى ُمقاومةُالفلسطينيينُ،ثانياُ:انطالقةُالمقاومةُالمسلحةُالفلسطينيةُأيُوجودُعملُ
مقاومُمضادُلالستعمارُجعلهُيزجُبالمقاومينُفيُالسجونُ،ثالثاُ:تشكلُحاضنةُشعبيةُلحركةُالمقاومةُوللحركةُ
األسيرة ُخارج ُالسجون ُتطالب ُبحريتهم ُوتحتج ُعلى ُالظروف ُالتي ُيمر ُبها ُاألسرى ُالفلسطينيون ُ(أبوُ
خضيرُ .)2017،
واجهتُالحركةُاألسيرةُتحدياتُانسانيةُعديدةُأثناءُتبلورهاُكحركةُنضاليةُداخلُالسجونُ.هذهُالحركةُولدتُ
منُرحمُالتحدياتُالتيُكانتُقائمةُ،فقدُكانُاألسير ُيتعرضُللتنكيلُوالحرمانُالمستمرُالهادفُلقتلُروحُ
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المقاومةُوالصمودُفيُداخلهُكجزءُمنُالعمليةُالصراعيةُالتيُيمارسهاُالمشروعُاالستعماريُالصهيونيُفيُ
سبيلُتصفيةُالمشروعُالتحرريُالفلسطينيُ(القيمريُ .)1984ُ،
فبدأتُالحركةُاألسيرةُباإلضرابُمنُأجلُوقفُالعملُفيُتصنيعُشبكُتمويهُالدباباتُاإلسرائيليةُ،وبالسماحُ
لهمُبالنومُعلىُالفرشاتُ،وإيجادُحمامُيوميُ،وطعامُالئقُ،والحصولُعلىُالكتبُ،وكانُنتيجةُهذهُاإلضراباتُ
سقوطُالشهداءُمنهمُعبدُالقادرُأبوُالفحمُالذيُسقطُأثناءُمحاولةُإطعامهُقسريا ُمنُأجلُفكُإضرابهُ،هذهُ
الظروفُالقاسيةُهيُبالحقيقةُالتيُولدتُالحركةُاألسيرةُ(أبوُخضيرُ .)2017،
علىُصعيدُآخرُكانتُأساليب ُالتحقيقُفيُفترةُالسبعيناتُتعتمدُعلىُالتعذيبُالجسديُالشديدُ،منُضربُ
وتخليعُاألكتافُوتهشيمُالوجهُ،والشبحُالمتواصلُ،وكانُقلةُقليلةُمنُاألسرىُتصمدُأمامُهذاُالتعذيبُالوحشيُ،
بلُكانتُالتنظيماتُتوصيُأعضاءهاُبالصمودُلمدةُثالثة ُأيامُأواسبوعُحتىُيستطيعُرفقاءُاألسير ُمغادرةُ
البالدُخاللُهذهُالفترةُ،وقدُيكونُاستشهادُمحمدُالخواجاُشكلُحرجاُحقوقياُلالحتاللُمماُجعلهُيعدلُقليالُمنُ
أساليبهُفيُالبطشُبالتحقيقُ(قطامشُ .)2011،
خاللُهذهُالسنواتُالعشرُأيُماُبينُعامُُ 1970وحتىُعامُُ 1980تشكلتُالحركةُاألسيرةُواشتدُ ُساعدهاُ
وأصبحتُحركةُقادرةُعلىُمواجهةُإدارةُالسجونُ،فبدأتُبالتحولُمنُحركةُبذاتهاُإلى ُحركةُلذاتهاُ،فيماُ
يتعلقُبدفاعهاُعنُاألسرىُوحقوقهمُ،وفيُقدرتهاُعلىُالتعبئةُوالتحشيدُوالتثقيفُوتخريجُكوادرُالمقاومةُ،
وكانتُتلكُبدايةُمرحلةُالشبابُلتشكلُالحركةُاألسيرةُ(القيمريُ .)1984،
ماُبينُاألعوام ُُ 1985-1980كانتُالحركةُاألسيرةُالمكانُالحقيقيُلبناءُكوادرُمقاومةُومثقفةُوقادرةُعلىُ
قيادةُالنضالُالوطنيُلحظةُخروجهاُ،وهذاُارتبطُبكونُهذهُالحركةُاألسيرةُواجهتُإداراتُالسجونُوقمعهمُ
في ُصمود ُومقاومة ُوإضرابات ُنجحت ُفي ُمعظمها ُفي ُتحقيق ُمطالبها ُالعادلة ُإضافة ُإلى ُإسناد ُالشارعُ
الفلسطينيُالعاليُلهاُ(ابوُخضيرُ .)2017،
فيُتلكُالفترةُأيُبعدُعامُُ 1980كانت ُحركة ُالمقاومة ُالفلسطينيةُبالخارج ُأيضا ُفي ُطور ُالتبلورُوالنموُ
وأصبحُشعارُاالعترافُخيانةُهوُالناظمُخاصةُلدىُالجبهةُالشعبيةُ،فلمُيعدُالصمودُمجردُثالثةُأيامُأوأسبوعُ
واحدُ،بلُأصبحُاالعترافُممنوعُألثرهُعلىُالبنيةُالتنظيميةُوتراكمهاُ،وبقيُهذاُالشعارُدارجُوقويُداخلُ
المجتمعُوداخلُالتنظيمُحتىُعامُ(ُ1993قطامشُ .)2011،
بعدُعامُُ،1993بدأتُالحركةُالوطنيةُاألسيرةُفيُالتراجعُنظرا ُللتحوالتُعلىُالصعيدُالسياسيُالفلسطينيُ
منُدخولُأوسلوُوماُأفرزهُمنُقيمُفردانيةُوتحويلُالقيمُالدارجةُمنُصمودُوتحديُوتحررُللبحثُعنُالخالصُ
الذاتيُوالخروجُمنُالسجنُمماُأثرُبشكلُكبيرُعلىُحالُالحركةُاألسيرةُ .
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استمرتُهذهُالحالةُباالنحدارُالمستمرُ،وتواصلُاالنحدارُمعُفشلُإضرابُعامُُ 2004الذيُكسرُالحركةُ
األسيرةُمماُأدىُإلىُسحبُإدارةُالسجونُالعديدُمنُإنجازاتُالحركةُاألسيرةُالتيُحققتهاُعلىُمدارُسنواتُ
طوالُفيُالنضالُ،وازدادُهذاُاالنحدارُأكثرُوأكثرُفيُعامُُ 2007عندماُحصلُاالنقسامُالفلسطينيُ،الذيُ
تجلىُبالسجنُمنُخاللُفصلُأسرىُحماسُعنُأسرىُفتحُمماُسهلُإلدارةُالسجونُاللعب ُعلىُالتناقضاتُ
بينُأطرافُالحركةُاألسيرةُ 2.
طبعا ُالصعودُوالتراجعُداخلُالحركةُاألسيرةُارتبطُأيضا ُبصعودُوتراجعُالحركةُالوطنيةُ،فماُيحصلُفيُ
الخارجُينعكسُبالضرورةُعلىُماُيحصلُداخلُالسجونُ،كماُينعكسُعلىُعمليةُالمواجهةُفيُالتحقيقُ .
ُ
الذات الثورية المقاومة
عملتُفصائلُالمقاومةُمنذُتأسيسهاُعلىُبناءُالذاتُالثوريةُبطرقُعديدةُ،منُمهامُ،وتثقيفُ،وتعبئةُسياسيةُ
وأيدولوجيةُحتىُيصبحُالعضوُقادراُعلىُالتأثيرُفيُالمجتمعُ،وقادراُعلىُقيادةُالنضالُالوطنيُوجزءاُُمؤثراُُ
فيهُ .
والذاتُالثوريةُ،هوُالمناضلُحاملُالمشروعُالتحرريُوالذيُيربطُنفسهُفيُهذاُالتحررُمنُاالستعمارُوبالتاليُ
يكرسُحياتهُللنضالُضدهُ،وهناُيكتسبُالمناضلُتصرفاتُُوسلوكاُُجديداُُمختلفاُُعنُالسلوكُالذيُكانُيحملهُ
منُقبلُباكتسابهُالمعرفةُالثوريةُ .
يحددُعليُشريعتيُ(ُ)٢٠٠٧طرقاُُأساسيةُُلبناءُالذاتُالثوريةُفيُكتابهُبناءُالذاتُالثوريةُ،حيثُيحددُالعبادةُ
كأولُوسيلةُفيُبناءُالذاتُوتقربهُإلى ُهللاُكونهاُتطهرُنفسهُمنُاألمراضُوالشوائبُ.والعملُهي ُالوسيلةُ
الثانيةُ.وهناُيبينُشريعتيُأنهُالُيفصلُالبناءُعنُالعملُفالعملُيصنعُاإلنسانُباللحظةُنفسهاُالتيُيصنعُاإلنسانُ
الشيءُالجديدُ.فثورةُاألفكارُوالوعيُتسبقُالعملُ،وهذاُيأتيُبالكتبُ،وبالوقتُذاتهُنجدُأنُالعملُمصدرُمنُ
مصادرُالمعرفةُفالخبرةُالعمليةُتضيفُعلىُالخبرةُالنظريةُوتغربلُالشوائبُالموجودةُبالكتبُوماُفيهاُمنُ
أفكارُغيرُسليمةُوالتيُتتوضحُفقطُعندُالتطبيقُ .
واخيرا ُيكونُالنضالُاالجتماعيُ،االنخراطُبينُالناسُوهمومهاُأساسا ُفي ُتربيةُاإلنسانُ،فالحكوماتُدائماُ
تنزعُإلىُإبعادُالناسُعنُالسياسةُمنُأجلُأنُتبقىُمسيطرةُعليهمُوبالتاليُيبقونُخارجُحيزُالتأثيرُالسياسيُ
واالجتماعيُ(شريعتيُ .)2007،

حوار ما بين الباحث وبعض قيادات السجون أثناء مكوثه داخل السجن
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النقطةُالهامةُعندُشريعتيُهيُدمجهُلهذهُالمفاهيمُالثالثُسويا ُفيُبناءُالشخصيةُ،فالعبادةُهيُحالةُتعبئُ
الشخصُباألفكارُالتيُيؤمنُبهاُ،والتيُنستطيعُإطالقُعليهاُعمليةُاألدلجةُبالمعنىُالحزبيُأيُأنُيمتلكُ
المناضل ُالبعد ُالعقائدي ُللنضالُ ،فالمؤمن ُبعبادته ُيزداد ُعقائديةُ ،تماما ُكما ُالشيوعي ُكلما ُارتقى ُفي ُفكرهُ
النظريُيزدادُإيماناُبأفكارهُالتحريريةُللمجتمعُوالبشريةُ،بينماُيأتيُالعملُوالذيُيمكنُاإلنسانُمنُنقلُهذهُ
االفكارُإلى ُحيزُالممارسةُالعامةُومنُثمُإلى ُالنضالُاالجتماعيُداخلُالمجتمعُ،تماما ُكماُيؤكدُماركسُأنُ
السياسةُفعلُشموليُ.وهناُاتفقُمعُشريعتيُباألنساقُالثالثُبشكلُعامُوإنُاختلفتُبربطهاُبالبعدُالدينيُ،
فالشيوعيينُبالتاريخُمثلواُلناُتجاربُمذهلةُكانُذلكُفيُالثورةُالبلشفيةُأوالفيتناميةُأوالصينيةُأوحتىُمحاوالتُ
التحررُالفلسطينيُوهذاُنجدهُفيُمؤلفُقطامشُ(ُ)2011فيُالتنظيمُالثوريُالسريُ .
فيُكتابه ُ(لنُألبسُطربوشكم) ُيشيرُأحمدُقطامش ُ(ُ )1998إلى ُأنُالصمودُفيُالتحقيقُليسُمسألةُلحظيةُ
أوعابرةُبلُهيُكائنُحيُينموُ"..فقرارُالتحديُينموُداخلُاإلنسانُسنةُبعدُسنةُ،وباإليمانُباألهدافُالعادلةُ
للشعب ُينمو ُسنة ُبعد ُسنةُ ،والموقف ُاألخالقي ُالمتمرد ُعلى ُاإلهانة ُوالجور ُينمو ُسنة ُبعد ُسنةُ ،والعقائدُ
األيدولوجيةُالتيُتتطلعُلتحريرُالبشريةُوبناءُخالُُمنُاالستغاللُواالضطهادُتنموُسنةُبعدُسنةُ،مثلماُأنُقرارُ
الترددُوعدمُالوضوحُواالستعدادُللرضوخُوالمساومةُتنموُسنةُبعدُسنةُ،وتجربةُالزنازينُليستُسوىُالمحكُ
واالمتحانُلقرارُماُقبلُاالعتقالُ"..فهناُيشرحُقطامشُأنُالمسألةُهيُباألساسُمسألةُعقائديةُتنموُمعُتطورُ
النضالُوتطورُوتصلبُوتبلورُشخصيةُالمناضلُفيُهذاُالسياقُالتاريخيُ.طبعاُالُيتوقفُقطامشُعندُهذاُ
الحدُفيُفهمُتشكلُذواتُالمناضلينُبلُيأخذُمنحىُ ُاجتماعياُ ُوإنُلمُيتوسعُبهُكثيرا ُباشارتهُبأكثرُمنُمكانُ
فيُالروايةُإالُ ُأنُالتربيةُالتيُيتلقاهاُالفردُفيُأسرتهُتلعبُدورا ُمهما ُفيُجعلُالفردُيواجهُأويهربُمنُ
المواجهةُ،ويفردُفيُذلكُتفصيالُفيُروايتهُعنُعالقتهُبوالدتهُووالدهُ .
وهوُفيُذلكُيتوافقُمعُفكرةُعليُشريعتيُأنُالنضالُاالجتماعيُوالعملُأمرانُمهمانُفيُبناءُالذاتُالثوريةُ،
كونُالمناضل ُينموُفيُغمرةُالنضالُ،أوكماُقالُجيفاراُ(ُ)١٩٩٨فيُمذكراتهُعنُالحربُالثورية"ُ:تعلمناُ
الماركسيةُفيُالجبال"ُأوالبراكسيسُبلغةُجرامشيُ .
في ُكتاب ُفلسفة ُالمواجهةُ ،وهو ُكتاب ُتثقيفي ُداخلي ُأصدرته ُالجبهة ُالشعبية ُلتحرير ُفلسطين ُعام ُُ1980
كإصدارُداخليُيهدفُبشكلُأساسيُألدلجةُالصمودُوالحثُُعليهُ،وتوضيحُوسائلُالتحقيقُوكيفيةُمواجهتهاُ.
وفيهُيوضحُأنُهناكُأسساُُتربويةُُمهمةُُفيُدعمُعمليةُالصمودُداخلُزنازينُالعدوُ،وهيُباألساسُأسسُفيُ
بناءُالذاتُالثوريةُ،حيثُحددُوجودُتربيةُحزبيةُداخليةُألعضاءُالفصيلُ،وتعريفُالمناضلُعلىُالخياراتُ
التيُسيواجههاُوكيفُيواجههاُمنُخاللُعمليةُالتثقيفُ،إضافةُإلىُنوعيةُالمناضلُوخلفيتهُاألسريةُوالطبقيةُ،
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وأخيراُطبيعةُالتنظيمُالعقائديةُ،فالتنظيمُالمؤدلجُهوُأكثرُقدرةُعلىُتربيةُأفرادهُبطريقةُيستطيعونُمنُخاللهاُ
تحملُعواقبُالنضالُ .
معُهذهُالحقيقةُينسجمُفكرُفانون ُ"...إنناُنعتقدُأنُالكفاحُالمنظمُالواعيُالذيُيخوضهُشعبُمنُالشعوبُ
الستردادُسيادةُاألمةُهوُأكملُمظهرُثقافيُممكنُ،ليسُنجاحُالكفاحُوحدهُهوُالذيُيهبُللثقافةُقيمةُوصدقاُ
وقوةُ،بلُإنُمعاركُالكفاحُنفسهاُتنميُ،فيُأثناءُانطالقتهاُ،مختلفُاالتجاهاتُالثقافيةُوتخلقُاتجاهاتُثقافيةُ
جديدةُ،فالكفاحُالُينميُالثقافةُأثناءُاندفاعهُ،وكفاحُالتحريرُالُيردُإلىُالثقافةُالوطنيةُقيمهاُوأطرهاُالقديمةُ،
والُيملكُماُدامُيهدفُإلىُإعادةُتنظيمُالعالقاتُبينُالبشرُإالُأنُيبدلُاألشكالُوالمضامينُالثقافيةُللشعبُ،إنُ
التحريرُالُيزيلُاالستعمارُفحسبُ،بلُيزيلُالمست َُعمرُأيضاُ"ُ.وهكذاُيلتقطُفانونُحقيقةُالصراعُبأنهُإذاُكانُ
هناكُخلقاُمنُطرفُفهوُخلقُلآلخرُبشكلُمتبادلُ(فانونُ .)1970ُ،
أماُالباحثان ُكناعنةُونتالندُ(ُ)2003فقدُحاوالُوضعُإطارُنظريُنقديُيرتكزُللسيرةُالذاتيةُفيُفهمُتشكلُ
الذواتُالخاصةُللفلسطينينُفيُإطارهاُاالجتماعيُوكيفيةُُبناءُميكنزماتُالدفاعُوالقدرةُعلىُمواجهةُالعنفُ
والبطشُاإلسرائيليُ .فالصمودُفيُوجهُالعنفُواالضطهادُمن ُقبلُالفلسطينيينُماُبينُاالنتفاضتينُ ،والقدرةُ
علىُتحملُالمآسيُوالبطشُالمستمرُهوُ"ُمحصلةُلكلُماُمرُبهُذلكُاإلنسانُمنُتجاربُفيُحياتهُ،منذُلحظةُ
والدتهُإلى ُلحظةُالعنفُذاتهاُ،وكلُماُانتقلُإليهُمنُتجاربُآبائهُوأجدادهُوأصبحُجزءا ُالُيتجزأ ُمنُذاتهُ
المدركهُُ.فنوعيةُإدراكُالذاتُلحدثُالعنفُوردهاُعليهُتحددهماُماهيةُالذاتُالمدركةُفيُلحظةُاإلدراكُ،
وماهيةُالذاتُالمدركةُفيُلحظةُاإلدراكُهيُمجملُتجاربهاُفيُكلُلحظاتُالحياةُ،وهذاُالمجملُيختلفُمنُ
فردُإلىُآخرُ،ففيهُالكثيرُمنُأوجهُاالختالفُوالخصوصياتُ،وفيهُالكثيرُمنُأوجهُالشبهُوالتجاربُالتاريخيةُ
المشتركةُ ،وأوجه ُالشبه ُتؤدي ُإلى ُأنماطُ ،أما ُأوجه ُاالختالف ُفتؤدي ُإلى ُاختالف ُاألنماط" ُ(كناعنةُ
ونتالندُ ُ.)9ُ،2003،
هذاُالفهمُلكناعنة ُونتالندُيقودناُلمحاولةُتفسيرُعمليةُالصمودُداخلُأقبيةُالتحقيقُكعمليةُتاريخيةُللفردُالُ
ترتبطُبلحظةُالتحقيقُذاتهاُبقدرُماُترتبطُبسياقُتشكلُالفردُوصقلُشخصيتهُوهويته ُبماُيحملُمنُأفكارُ
وعقائدُوإدراكُوارتباطاتُ،وماُمرُعليهُمنُتجاربُشخصيةُ،اجتماعيةُأونضاليةُ.هذاُالفهمُالذيُيستطيعُانُ
يفسرُلناُكيفُيصمدُآخرونُويعترفُآخرونُرغمُوجودهمُفيُذاتُالبيئةُ،ويساعدناُفيُتفسيرُوجودُاثنينُ
منُنفسُالبيئةُفيصمدُواحدُويعترفُاآلخرُ .
هذاُاألمرُأيضا ُأكدتهُنتائجُالبحث ُالحاليُ،فالذاتُالُتتشكلُمنُخالل ُعاملُواحدُبقدرُماُتتشكلُمنُخاللُ
عواملُعديدةُمتداخلةُمعُبعضهاُبترابطُوثيقُ.فالعاملُاأليدولوجيُواإليمانُبالمشروعُالتحرريُوالدورُفيهُ
ال ُينفصل ُعن ُالعامل ُاالجتماعي ُودور ُالمجتمع ُفي ُتربية ُالصمودُ ،وال ُينفصل ُعن ُسمات ُالشخصيةُ
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وخصائصها ُالفريدةُ ،والذي ُيرتبط ُبسياق ُنمو ُوتطور ُالفرد ُوطبيعة ُالصعوبات ُالتي ُيواجههاُ ،وهو ُوثيقُ
االرتباطُأيضاُبمصلحةُاألسيرُبالصمودُوفيُبعضُاألحيانُبمسارُالتحقيقُ .
وبالتاليُعندماُنتطرقُإلىُالتحقيقُوطرقُالمواجهةُ،الُنرىُاألسيرُكلحظةُمنعزلةُزمنياُعنُسياقهُالتاريخيُ
الشخصيُوطورُتكونهُونموهُ،بلُنرىُأنُتلكُاللحظةُوإدراكهاُوردودُالفعلُعليهاُهيُنتاجُهذاُالسياقُ
الطويلُوالمتشعبُ.لذاُتصبحُعمليةُالصمودُأواالنكسارُليستُمنفصلةُ،بلُهيُامتدادُلسياقُتاريخيُشخصيُ
واجتماعيُونضاليُفيُآنُ .
فالصمودُهوُلحظةُتراكميةُاجتمعتُفيهاُعواملُعديدةُلتصلُبالذاتُالصامدةُإلىُلحظةُالصمودُفيُزنازينُ
العدوُ.هذاُوتحاولُالدراسةُالحاليةُرصدُهذهُالعواملُالمترابطةُ .
ُ
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مراجعة األدبيات
الكتابات حول تجارب األسر
هناكُالعديدُمنُاألدبياتُاألكاديميةُالتيُتتناول ُقضية ُاألسرُفيُالسياقُالفلسطينيُ .ماياُروزنفيلدُ(ُ،٢٠٠٤
ُ)٢٠١١قامتُبدراسةُالتحوالتُعلى ُطبيعةُومركزيةُالحركةُاألسيرةُومساهمتهاُفيُالنضال ُضدُاالحتاللُ
ماُقبلُوبعدُأوسلوُ،بينماُقامُآرامُبورنشتاينُ(ُ)2010بدراسةُالصراعُحولُتعريفُاألسرُماُبين ُتعريفاتُ
السجانينُ ،واألسرىُ ،وعائالت ُاألسرىُ ،ومؤسسات ُالسلطة ُالفلسطينيةُ .اسماعيل ُالناشف ُ(ُ )2008درسُ
االنتاجُالنصيُللمعانيُ،وبناءُمجتمعُالحركةُالفلسطينيةُاألسيرةُفيُسجونُاالستعمارُاإلسرائيليُُ.وأماُليزاُ
حجار ُ(ُ )1997فقد ُركزت ُدراستها ُعلى ُنظام ُالمحاكم ُالعسكرية ُاإلسرائيلية ُكموقع\وكنتاج ُللصراعُ
اإلسرائيلي-الفلسطينيُ .أما ُجولي ُبتيت ُ(ُ )1994فقد ُدرست ُالممارسات ُالعنيفة ُوعمليات ُاعتقال ُالفتية ُفيُ
االنتفاضة ُالفلسطينية ُالتي ُاندلعت ُعام ُُ ،١٩٨٧وكيف ُتمت ُعملية ُإنتاج ُمعاني ُهذا ُالعنف ُمن ُقبل ُالفتيةُ
ومجتمعهمُبطريقةُمناقضةُألهدافُاالحتاللُ.دراسةُفراسُجابرُ(ُ)2010تطرقتُلمفهوميُالزمانُوالمكانُ
فيُالسجنُوكيفيةُتعاملُالسجناءُمعُهذهُالمفاهيمُبينُالتطويعُوالتمردُ.وهناكُقلةُمنُالدراساتُاألكاديميةُ
التيُتتناولُالتحقيقُبشكلُخاصُ،كدراسةُلينةُميعاريُ(ُ)٢٠١٤والتيُسنتطرقُإليهاُالحقاُ .
من ُجهة ُأخرىُ ،هناك ُالكثير ُمن ُالمؤلفات ُذات ُالطبيعة ُالسياسية ُوالتعبوية ُكمؤلف ُ"السجن ُليس ُلنا"ُ
(قيمريُ)1984،الذيُيتحدثُعنُالسجنُوالتحقيقُببعدُسرديُلتاريخُالحركةُاألسيرةُوتطورُنضاالتهاُ،وأهمُ
اإلضراباتُوطرائقُالتحقيقُالتيُكانتُدارجةُمعُبدايةُالحركةُالوطنيةُاألسيرةُداخلُالسجونُ .
أماُاألسير ُوليدُدقةُفيحاولُفيُ ُدراستهُالتيُأعدهاُمنُمعتقلهُ(صهرُالوعي)ُإعادةُفهمُوتعريفُالتعذيبُ
بالمعنىُالجديدُالذيُتمارسهُأجهزةُقمعُالسجونُبحقُاألسرىُ،فاألدواتُالقديمةُفيُتقييمُالتعذيبُوفيُتقييمُ
عمليةُتفريغُاألسرىُأصبحتُمنُالماضيُ .فاالستعمارُالصهيونيُيمارسُأشكالُجديدةُمنُالتعذيبُتركزُ
علىُكيُالوعيُالوطنيُوبناءُوعيُمختلفُلدىُاألسرىُفيُالسجونُ،يكونُذلكُبإجراءتُالتعذيبُالممنهجةُ
بحقُاألسرىُ،وبالسيطرةُالناعمةُعليهمُداخلُالسجونُ(دقةُ 3.)2017ُ،

فيُكتابُآخرُلألسرىُالمناضلينُ،مروانُالبرغوثيُوعاهدُُأبوُغلمةُوعبدُالناصرُعيسىُتحتُعنوانُمقاومةُ
االعتقال ُ(ُُ.)2010يقدمُالمؤلفونُتعريفاُ ُعاماُ ُللسجنُواالعتقالُوالعملُالسياسيُتحتُاالحتاللُ،بدايةُمنُ
اإلجراءاتُالوقائيةُلتجنبُاالعتقالُ،ومنُثمُالعرجُإلى ُأساليب ُالتحقيقُالمستخدمةُفيُزنازينُالمخابراتُ،

تستطيع قراءة الدراسة كاملة هنا :
http://www.safsaf.org/12-2009/asra/walid-dakkah.htm
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وانتقاال ُإلى ُحالةُالمحاكمُالصهيونيةُالظالمةُ،وصوال ُلآلثارُالمترتبةُلالعتقالُعلىُالمناضلُوعلىُعائلتهُ
(البرغوثيُ،ابوُغلمةُ،عيسىُ .)2010ُ،
بينماُيلخصُبشكلُسريعُاألسيرُالمحررُعبدُالرازقُفراجُفيُمقالتهُالمنشورةُفيُمجلةُالدراساتُالفلسطينيةُ
العدد ُ(ُ )106في ُعام ُ(ُ )2016تحت ُعنوان ُُ 3000ليلة ُوحكاية ُمن ُوراء ُالقضبانُ ،طبيعة ُالتحدياتُ
والصراعاتُالتيُيواجههاُالسجناءُداخلُالسجنُ،وكيفُتختلطُبداخلهمُالمشاعرُواالنفعاالتُداخلُاالسرُفيُ
لحظاتُاالعتقالُأوالمكوثُفيُالسجنُأوفيُلحظاتُاالعتقالُوالتحديُمعُالجالدينُأوفيُاالضراباتُالفرديةُ
أوالجماعيةُعنُالطعامُ،ففراجُهناُيوضحُصورةُاألسيرُالمناضلُكأنسانُوماُيختلجهُمنُمشاعرُإلىُجانبُ
كونهُإنسانُمناضلُمنُأجلُعدالةُقضيتهُوكيفُتختلطُبداخلهُاألفكارُمؤمناُبعدالةُقضيتهُوبالوقتُذاتهُمنتمياُُ
إلىُعائلتهُوأحبائهُ(فراجُ ُ.)2016ُ،
في ُسياق ُآخر ُبحثي ُداخل ُالسجونُيفرد ُالكاتب ُحسن ُعبد ُهللا ُدراسة ُتحت ُعنوان ُحضن ُالجماعة ُالدافئُ
وعصاهاُالغليظةُ:عالقةُالفردُبالجماعةُفيُتجربةُالمعتقلينُالفلسطينينُ(ُ،)2003صفحاتُطويلةُفيُالحديثُ
عنُحياةُالمعتقلينُالجماعيةُداخلُالسجنُوكيفُينظمُاالسرىُحياتهمُ،وماُهيُاإلجراءاتُالمتبعةُمنُأجلُ
الحفاظُعلىُالقوانينُ،وماُهيُالنظمُالديمقراطيةُداخلُالسجنُ،وكيفُتنعكسُهذهُفيُجعلُاألسيرُيحملُقيمُ
ومواقفُمعينةُمنُداخلُالسجنُإلىُحياتهُالخاصةُ(عبدُهللاُ .)2003ُ،

فيُكتابُصدرُعنُمركزُجدلُللثقافةُوالتنميةُ:مؤسسةُلجانُالعملُالصحيُ)2004(ُ.تحتُعنوانُاألوضاعُ
الصحيةُللمعتقلينُالفلسطينينُوالعربُفيُالسجونُاإلسرائيليةُ:كماُيرويهاُاألسرىُمنُوراءُالقضبانُ.يوضحُ
طبيعةُالتحدياتُالصحيةُواإلنسانيةُالتيُيعانيهاُاألسرىُفيُسجونُاالحتاللُأوغرفُالتحقيقُمنُأهمالُطبيُ
ورعايةُصحيةُرديئةُ،حيثُيتطرقُالكتابُلرواياتُالعديدُمنُاألسرىُالقابعينُخلفُالقضبانُفيُحينهاُ،
ليحكواُحكاياتهمُخلفُالقضبانُوطبيعةُاالنتهاكاتُالصحيةُالمستمرةُبحقهمُوالتيُتعبرُفيُمضمونهاُعنُ
طبيعة ُالسياسات ُالالإنسانية ُداخل ُالسجون ُ(مركز ُجدل ُللثقافة ُوالتنميةُ .)2004ُ ،
علىُص عيدُعربيُنجدُالعديدُمنُالمؤلفاتُحولُتجاربُالسجونُوالتحقيقُفيُالسجونُ،كانُذلكُعلىُشكلُ
سيرةُذاتيةُأوعلىُشكلُقصصُورواياتُمشهورةُ،حولُالتعذيبُوالسجونُوالصعوباتُالتيُتواجهُالمناضلينُ
فيُأماكنُنضالهمُ .
منُضمنُهذهُاألدبياتُالمتعددةُالسيرةُالذاتيةُللدكتورُيعقوبُزيادينُأحدُمناضليُالحزبيُالشيوعيُاألردنيُ
وأحدُالمؤسسينُاألوائلُللحزبُ،حيثُيرويُفيُكتابهُحجمُاآلالمُالتيُعاناهاُداخلُالسجون إن ُكانُعلىُ
صعيدُالتحقيقُفيُمراكزُالتحقيقُالتابعةُللمخابراتُاألردنيةُوالممولةُمنُاألمريكانُأوعلىُصعيدُالسجونُ
نفسهاُكتجربتهُفيُسجنُالجفرُ .يرويُزيادينُمنُضمنُماُيرويهُ،كيفُكانُالشيوعيينُيحرضونُبعضهمُ
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البعضُعلىُالصمودُوعدمُاالعترافُبمهامهمُأمامُالجالدينُ،بينماُكانتُالمخابراتُتسعىُباستمرارُإلىُ
انتزاع ُاالعتراف ُبانتمائهمُللحزب ُالشيوعيُونشاطهمُفيه ُضد ُالحكومة ُمن ُجهةُ ،ومن ُجهة ُاخرى ُكانتُ
المخابراتُتدأبُ باستمرارُعلىُمطالبةُالشيوعيينُبتوقيعُالبراءةُمنُالحزبُوالخروجُمنهُفيُمقابلُاإلفراجُ
عنهمُمنُالسجنُ،حيثُرفضُالشيوعيينُهذهُاألساليبُواعتبروهاُتحدياُلنشاطهمُوكانواُينبذونُكلُمنُيقومُ
بمثلُهذاُالسلوكُويعتبرونهُخائنُلصالحُالنظامُ(زيادينُ .)1981ُ،
بينماُنجدُفيُوثائقُالحزبُالشيوعيُالعراقيُللرفيقُفهدُوهوُأحدُمؤسسيُالحزبُالشيوعيُوأهمُكادراتهُفيُ
فترةُاألربعيناتُ،كيفُتعاملُالشيوعيونُمعُاألسرُواعتبروهُجزءُمنُمحاولةُالنظامُالقضاءُعليهمُ،ورغمُ
قساوتهُلمُيستسلمُالشيوعيونُورفضُالعديدُتوقيعُالبراءةُمثلُباقيُالشيوعيينُفيُالمنطقةُ،كشكلُمنُرفضُ
االعترافُبشرعيةُالنظامُالقائمُ،وكيفُدأبُالحزبُعلىُالسريةُفيُالعملُوربطُبينُالسريةُفيُالعملُوالحفاظُ
علىُاالسرارُمنُجالديُالنظامُآنذاكُ(يوسفُ .)1975ُ،
فيُبلدُعربيُآخرُنجدُتجربةُالشيوعيينُالمصريينُفيُالسجونُكانُقدُوثقهاُالكاتبُطاهرُعبدُالحكيمُ(ُ)1978
في ُكتابه ُ( ُاألقدام ُالعارية)ُ :الشيوعيين ُالمصريينُ :خمس ُسنوات ُفي ُالسجون ُومعسكرات ُالتعذيبُ .حيثُ
يوضحُالكاتبُصنوفُالعذاتُالتيُتعرضُلهاُالشيوعيونُمنُقبلُجمالُعبدُالناصرُوكيفُكانتُوسائلُ
التعذيبُعبرُحكاياتُوقصصُواجهتُالكاتبُداخلُالسجنُ،وبالوقتُذاتهُالتطرقُللعديدُمنُالحكاياتُداخلُ
السجنُووسائلُالتعذيبُداخلُالسجنُأثناءُاالعتقالُ(عبدُالحكيمُ ُ.)1978ُ،
أماُفيُسورياُفنجدُهناكُالعديدُمنُلرواياتُالتيُتتحدثُعنُفظاعةُالتعذيبُالحاصلُفيُزنازينُالنظامُوالقمعُ
تجاهُالشيوعيينُ،فمثالُنجدُروايةُالقوقعةُالتيُتتطرقُلتفاصيلُأليمةُجداُُفيُالتحقيقُداخلُزنازينُالمخابراتُ
السوريةُأوفيُحياةُالسجنُالداخليةُ ،ويرويُالمؤلفُقصصاُ ُعديدةُ ُعنُتفاصيلُتجربتهُكونهُشيوعيُودخلُ
السجنُوعاشُبينُإسالميينُ(مصطفىُ .)2010ُ،
ونبقىُفيُسورياُحيثُينقلناُالكاتبُنبيلُسليمانُُفيُروايتهُبينُالسجنُوالتحقيقُوالعملُالسريُوالحبُ،فيُ
روايتهُلتجربةُأحدُالمناضليينُالشيوعيينُفيُأحدىُالمنظماتُالمناضلةُوكيفُتمُاإلمساكُبهاُ،وماُهيُوسائلُ
التعذيبُالتيُتعرضُلهاُُ،وكيفُيستطيعُالمناضلُتحملُصنوفُالعذابُرغمُكلُاأللمُالذيُيعانيهُفيُالتحقيقُ
فقدُكانُللحبُدوراُمهماُفيُتحملهُالعذابُ،وكيفُحاولُجهازُالمخابراتُالعرضُعليهُتوقيعُالبراءةُمقابلُ
اإل فراجُعنهُ،لكنهُيرفضُوينتقلُللعيشُفيُسجنُالمزةُليعيشُتفاصيلُالعذابُاليوميةُالتيُالُتتوقفُبعدُ
التحقيقُبلُتستمرُفيُالسجنُأيضاُ(سليمانُ .)1982ُ،
كلُهذهُالتجاربُفيُالسجونُوالتحقيقُالتيُعايشها ُالمناضلونُالفلسطينيون ُأوالعرب ُمعُاختالفهاُبجهةُانُ
المعتقلينُالفلسطينينُهمُأسرىُحريةُفيُمواجهةُاالستعمارُالصهيونيُبينماُالمعتقلينُالعربُهمُمعتقلوُرأيُ
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فيُمواجهةُاألنظمةُالمستبدةُ،تدللُعلىُحجمُالبطشُوالقمعُالذيُمارستهُاالنظمةُالعربيةُوالكيانُالصهيونيُ
ضدُكلُمنُيقفُامامُسطوتهاُ،فالسجانُفيُكلُمكانُيريدُكسرُإرادةُالمناضلينُويريدُتيئيسهمُوردعهمُللقيامُ
بأيُعملُفيُسبيلُتحررُأوطانهمُعلىُالمستوىُالوطنيُأواالجتماعيُ .
أماُعلىُمستوىُعالميُفيظهرُلناُالفيلمُالشهيرُ)ُ(HUNGERالنضاالتُداخلُالسجونُالبريطانيةُللمناضلينُ
الشيوعيينُااليرلنديينُودخولهمُاإلضرابُعنُالطعامُمقابلُاإلفراجُعنهمُوتحسينُظروفُحياتهمُ،فيبينُحجمُ
التعذيبُاليوميُالمستمرُلهمُمنُجهةُ،فمنُخاللُهذاُالفيلمُالدراميُجداُيعيشُالمشاهدُساعتينُمنُآالمُالعذابُ
النفسيُلمشاهدةُحجمُالفظاعةُالتيُكانتُتمارسُبحقُااليرلنديينُفيُالسجونُوالتيُيوثقهاُقائدُاإلضرابُ
داخلُالسجنُ(بوبيُساندز)ُفيُمذكراتهُتحتُعنوانُكتاباتُمنُالسجنُ(ُ)2016تقديمُجيريُآدامزُوترجمةُ
محمدُالحمويُ(ساندزُ .)2016ُ،
ُ
الكتابات حول تجربة التحقيق
األدبياتُالموجودةُحولُالتحقيقُتندرجُفيُغالبيتهاُتحتُبندُالتثقيفُالحزبيُفيُالتنظيماتُالسياسيةُ،وتشملُ:
كتابُ"فلسفة المواجهة خلف القضبان" و "مثلث الصمت المقدس" ،وهيُإصداراتُداخليةُللجبهةُالشعبيةُ
لتحريرُفلسطينُُ،تمُالتأسيسُفيهاُلعمليةُالمجابهةُوالصمودُفيُالتحقيقُبناءُُعلىُالبعدُاأليديولوجيُ،فالصمودُ
هوُمنُمنطلقُتناقضُمشروعينُ،مشروعُتحرريُبصبغةُاشتراكيةُومشروعُاستعماريُصهيونيُ،وبالتاليُ
يحملُالصمودُهذهُالصبغةُالفكريةُالخالصةُوالتحديُوالمجابهةُتعلوُباتجاهُتناقضُايدولوجيتينُوصراعهماُ
ُلمُتكتفُهذهُالمؤلفاتُبإبرازُالبعدُاأليديولوجيُبلُأمتدتُلتمأسسُالصمودُبدرجةُثانيةُبناءُ
الوجوديُ.طبعا
ِ
علىُاالنتماءُللهويةُالجماعية\الحزبيةُ .فالصمودُيسعىُفيُنهايةُاألمرُلحمايةُالبنيةُالتنظيميةُمنُالضرباتُ
واالعتقاالتُوالتصفيةُ،وهذاُيفرضُعلىُالمعتقلينُالصمودُمنُأجلُاالستمرارُفيُالفعلُالثوريُخارجُالسجنُ
بعيدا ُعنُتصفيةُوجودهُ،وهناُيصبحُالتفريطُباألسرارُعمليةُخيانةُلهذهُالجماعةُوالقيمُالجماعية ُمنُانتماءُ
وتضحيةُفيُسبيلُحمايتهاُ.هذاُإضافةُإلى ُشرحُوسائلُالتحقيقُوكيفُيمكنُمواجهتهاُوماُهيُاألساليبُ
األكثرُشيوعاُالمستخدمةُبحقُالمعتقلينُالفلسطينيينُ،ويمثلُهذاُالنمطُفيُاألدبُالكاتبُأحمدُقطامشُ(ُ)1998
بروايتهُ"لنُألبسُطربوشكم"ُ ُ.
بينماُنجدُالعاملُالدينيُمنُإيمانُواستذكارُهوُمحورُعمليةُالصمودُفيُاألدبياتُالخاصةُبالحركاتُاإلسالميةُ
مثلُكتابُأمنيُصدرُعنُحركةُحماسُيتناولُموضوعةُالتحقيقُ(صراعُفيُالظالم)ُ،وهوُكتابُتثقيفيُ
لمواجهةُالتحقيقُحيثُيركزُعلىُشرحُأساليبُالمواجهةُوكيفيةُمواجهتهاُدونُأخذُموقفُحاسمُوواضحُمنُ
المعترفينُعلىُعكسُماُجاءُفيُكتابُفلسفةُالمواجهةُأوكتيبُمثلثُالصمتُالمقدسُوالذيُحددُبشكلُواضحُ
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الموقفُمنُاالعترافُوالصمودُ .وهذاُماُنستطيعُاستنتاجهُفيُبدايةُالكتابُعندماُنقرأُ"والتحقيقُجزءُمنُ
المعركةُالتيُيخوضهاُالمجاهدُضدُأعدائهُ،وهذاُالجزءُيمثلُالمرحلةُالسلبيةُالتيُيكونُفيهاُالمجاهدُتحتُ
ضغطُالعدوُدونُأ نُيمتلكُمنُوسائلُالمواجهةُسوىُإرادتهُالعاريةُوقدرتهُعلىُضبطُنفسهُوالصبرُحتىُ
تمرُهذهُالمرحلةُبأقلُقدرُمنُالخسائرُ،يعنيُبأقلُقدرُمنُالمعلوماتُالمنتزعةُمنُجانبُالمحقق"(صراعُفيُ
الظالمُ،صُ )21
مثالُآخرُللرؤيةُالدينيةُلموضوعةُالتحقيقُتتجلىُفي ُروايةُ"ستائرُالعتمة"ُ(ُ)2003للكاتبُوليدُالهودليُ
وهيُروايةُمنُجزئينُاألولُوالثانيُ،نجدُأنُالكاتبُركزُخاصةُفيُالجزءُالثانيُعلىُمحاولةُلتأسيسُفهمُ
نظريُللصمودُيرتكزُعلىُاإليمانُالدينيُ،منُخاللُوضعُاألحاديث ُواألذكارُفيُالقرآنُواألحاديثُالتيُ
تحثُعلىُالصمودُوتحملُمشاقُالتحقيقُ .
أماُمنُزاويةُأكاديميةُتناولُموضوعُالتحقيقُالباحثةُلينة ُميعاريُفيُرسالتهاُللدكتوراة ُوكذلكُفيُمقالُ
بعنوانُ"الصمودُ:فلسفةُالمواجهةُفيُالسجونُاالستعمارية"ُ،حيثُأسستُُلفهمُممارسةُالصمودُُمنُزاويةُ
المقاومةُوليسُمنُزاويةُحقوقُاإلنسانُوالصدمةُالنفسيةُالتيُينتهجهاُبالعادةُأصحابُخطابُالقانونُالدوليُ
والمؤسساتُالنفسيةُ،وهذاُفيُرأييُانحيازُمعرفيُلقضيةُالصامدينُ.كماُوربطتُالباحثةُبينُاأليدولوجياُ
والممارسةُالثوريةُالمتحققةُعلىُاألرض ُبالصمودُداخلُالتحقيقُ،ففكرةُالصمودُليستُمنفصلةُعنُالعملُ
النضاليُخارجُالسجنُوماُيتطلبهُالعملُمنُسريةُومهامُمستمرةُتصقلُشخصيةُالمناضلُقبيلُدخولهُالتحقيقُ
وبالتاليُيكونُالصمودُهوُالنتيجةُالطبيعةُلبنيةُالذاتُالمرتبطةُبممارسةُجماعةُثوريةُ(ُ .)Meari, 2014
توضحُميعاريُأنُالصمودُالُيرتبطُفقطُبالتحقيقُ،بلُهوُجزءُمنُحياةُالفلسطينينُفصمودُالفلسطينيُعلىُ
أرضهُومقاومةُاالستعمارُهيُأيضاُصمودُ،والصمودُفيُالتحقيقُهيُحالةُارتباطُمعُالصمودُالموجودُأصالُ
لدىُالشعبُالفلسطينيُ،منُجهةُأخرىُالصمودُيضعُالفلسطينيُفيُسياقُمختلفُعنُسياقُالجالد-الضحيةُ،
فالصمودُهوُفاعليةُالفلسطينيُفيُالعملُالسياسيُوهذاُيخلقُوجودُالفلسطينيُ(ُ .)Meari, 2014
والفلسطينيُالصامدُالموجودُالُيمثلُنفسهُكفردُبلُهوُيمثلُسلسلةُأشخاصُوعالقاتُأيُهمُذواتُجمعيةُ
وكجزءُمنُمشروعُأكبرُ،وجزءُمنُصيرورةُثوريةُوجوديةُمستمرةُفيُالخارجُأساساُُ(ُ .)Meari, 2014
نالحظُفيماُسبقُالتركيزُعلى ُالبعدُاأليدولوجيُللصمودُأواالعترافُفيُأدبياتُالجبهةُالشعبيةُوروايةُ"لنُ
البسُطربوشكم"ُ،وربطهاُفيُتناقضُمشروعينُفيُمواجهةُمباشرةُ،والتركيزُعلىُالبعدُالدينيُفيُالصمودُ
فيُأدبياتُالحركاتُاإلسالميةُورواية ُ"ستائرُالعتمة"ُ،والتركيزُعلىُالربط ُبممارسةُثوريةُمتحققهُلدىُ
الباحثةُلينةُميعاريُ .
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ولكنُعلىُالرغمُمنُذلكُفهناكُفقرُأكاديميُواضحُفيُدراسةُظاهرةُالتحقيقُوالمواجهةُفيُالتحقيقُ،رغمُ
كونهاُظاهرةُيعانيُمنهاُعددُكبيرُمنُالفلسطينيينُ .فالدراساتُالصادرةُحولُذلكُتركزُفيُغالبيتهاُعلىُ
الجانبُالسياسيُفيُالتحقيقُوربطهُبالبعدُاأليدولوجيُأوالجماعيُالتنظيميُ،كماُوتعالجُالدراساتُاألكاديميةُ
هذهُالزواياُغالباُ،بماُيوحيُبنقصُشديدُفيُدراساتُتعالجُالموضوعُمنُجوانبُاجتماعيةُونفسيةُ .
جلُهذهُاألدبياتُلمُتتطرقُبشكلُمعمقُإلى ُالبعدُاالجتماعيُوالشخصيُللصمودُواالعترافُفيُالتحقيقُ
ودورُالثقافةُالمجتمعيةُوالبيئةُفيُجعلُالمناضلُيصمدُأوخالفهُ،أوحتىُاألخذُبعينُاالعتبارُالسماتُوالصفاتُ
الشخصيةُللمناضلُودورهاُفيُتعزيزُصمودهُهذاُمنُجهةُ،ومنُجهةُأخرىُلمُتتطرقُاألدبياتُإلىُالمناضلُ
ماُبعدُالتحقيقُ،فهلُيبقىُكماُهو؟ُأمُيتغيرُبشكلُكليُويعادُوالدتهُمنُجديدُ.أيُكيف ُيتفاعلُالنفسيُمعُ
السياقُالعامُ–السياسيُ-االجتماعي؟ ُ
هذا ُعدا ُعن ُوجود ُتحوالت ُواسعة ُحصلت ُفي ُأساليب ُالتحقيق ُفي ُالسنوات ُاألخيرة ُعلىُعدة ُمستوياتُ:
المستوىُاألولُكونُأشكالُوطرائقُالتحقيقُقدُتغيرتُوأخذتُنمطا ُوطرقا ُاكثرُاحترافيةُمماُكانتُعليهُ
سابقاُ ُُتعملُتحديداُعلىُالعواملُالنفسية-االجتماعيةُلألسيرُ،وهذاُالتحولُيتعلقُأكثرُبعملُجهازُ"الشاباك"ُ
الذيُيسعىُباستمرارُإلىُتطويرُأساليبهُلإلبقاءُعلىُنجاعتهاُالعاليةُ،ومنُجهةُأخرىُالتحولُالحاصلُعلىُ
ثقافةُالتحقيقُوالتحديُالتيُكانتُشائعةُقبيلُتراجعُالحركةُالوطنيةُ،فمعُتراجعُالحركةُالوطنيةُوتراجعُالقيمُ
التيُكانتُتحملهاُ ،تراجعتُالقيمُحتىُعلىُصعيدُأفرادُالحركةُالوطنيةُوفيُكيفيةُادراكهمُلعمليةُالتحقيقُ
ومواجهةُالمحققُوهذاُأثرُبشكلُكبيرُعلىُثقافةُالصمودُواالعترافُوكيفيةُالتعاملُمعهاُ .هذهُالتحوالتُلمُ
تدرسُحتىُاآلنُبشكلُمعمقُبماُيسمحُلفهمهاُووضعهاُفيُسياقهاُالتاريخيُواالجتماعيُوانعكاسُهذاُالسياقُ
فيُعمليةُمواجهةُالمحققُوكيفُيدركُاألسيرُالفلسطينيُعمليةُالتحقيقُ،والعواملُالتيُتجعلهُيصمدُأويسقطُ
فيُمثلُهكذاُمواجهةُ .
هذهُاألدبياتُتقودناُإلى ُإشكاليةُالبحثُحولُأهميةُودورُالعواملُالنفسيةُواالجتماعيةُفيُالمواجهةُداخلُ
زنازينُالتحقيقُوالتيُلمُتتطرقُلهاُبشكلُواضحُاألدبياتُالسابقةُوالتيُركزتُعلىُالسياسيُبشكلُأكبرُرغمُ
أنُالعاملُالسياسيُوثيقُاالرتباطُبالنفسيُواالجتماعيُ،خاصةُأنُالسياسيُالُيفعلُفعلهُداخلُالمجتمعُإنُلمُ
يكنُيعيدُهندسةُالمجتمعُوفقُالمفاهيمُالثوريةُالجديدةُ .
ُ
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الفصل الثاني
أساليب التحقيق المستخدمة في السنوات 2017 -2010
طرأتُتحوالتُعديدةُعلىُأساليبُالتحقيقُخاللُاألعوامُالماضيةُ،فالمخابراتُالصهيونيةُتبدلُوتجددُوتطورُ
أساليبُتعاملهاُمعُاألسرىُباستمرارُ،بلُوسخرتُالعلومُالغربيةُوعلىُرأسهاُعلمُالنفسُالغربيُلهذهُالغايةُ،
فأصبحُعلما ُاستعماريا ُفيُاستعماالتهُبدال ُمنُأنُيكونُعلماُ ُتحررياُُ،وبالتاليُفقدُمصداقيتهُاألخالقيةُ،هناُ
تأتيُالحاجةُلعلمُنفسُيكونُعلىُالطرفُالنقيضُليحاولُفهمُسياساتُالمستعمرُومواجهتهاُوتمكينُالناسُمنُ
ِ
الوقوفُأمامُعنجهيتهُوالتصديُلهُوإبداءُالمقاومةُألجلُالتحررُ .
فيُهذاُالفصلُسنتطرقُألساليب ُالتحقيقُالمستخدمةُمنُقبلُأجهزةُالمخابراتُالصهيونيةُمنُخاللُعرضُ
األساليب ُومحاولةُتصنيفها ُ،ووصفُكيفيةُاستخدامهاُ،وتبيانُالهدفُالمنشودُمنُكلُأسلوبُ،وتحليلُاألثرُ
الذيُيتركهُاألسلوب ُعلىُنفسيةُاألسير ُفيُمحاولةُالسيطرةُعليهُوإخضاعهُ،وسنبدأُباألساليب ُالمتبعةُفيُ
غرفُالتحقيقُوصوالُإلىُالزنزانةُوغرفُالعمالءُوأقسامهمُ.تعتمدُالمعطياتُفيُهذاُالفصلُعلىُالمقابالتُ
معُاألسرىُومنظريُالصمودُفيُالتحقيقُ.كماُتعتمدُعلىُالكتيباتُالمنشورةُحولُأساليبُالتحقيقُ .
العامل ُاألساسي ُللتعامل ُمع ُأساليب ُالتحقيق ُهو ُنجاعة ُاألسلوب ُفي ُانتزاع ُالمعلومات ُمن ُاألسرىُ ،هذهُ
األساليبُوتطورهاُلمُتتطرقُلهاُدراساتُأكاديميةُمنذُفترةُطويلةُ،خاصةُأنُغالبيةُاألدبياتُالتيُتتعاملُمعُ
أساليب ُالتحقيقُقديمةُُولمُتتعرضُللتغيراتُالتيُطرأتُعلىُالتحقيقُوأعطتُتحليالتُجزئيةُحولُكيفُ
تؤثرُهذهُاألساليبُعلىُُمسارُالتحقيقُ.فمثالُنجدُأنُأكثرُالكتيباتُحداثةُهوُكتيبُصغيرُيحتويُعلىُعددُ
محدودُمنُاألساليبُ"مثلثُالصمتُالمقدس"ُ(ُ)2014هذاُالكتيبُالذيُلمُيشملُكافةُأساليبُالتحقيقُ،اضافةُ
إلىُكتيبُ"صراعُفيُالظالم"(ُ،)2004هذانُالكتيبانُصدراُعنُتنظيماتُفلسطينيةُوليستُكتيباتُأكاديميةُ،
واستخدماُاألسلوبُالوصفيُبعيداُعنُالتحليلُوربطُاألساليبُ،وبالتاليُتكمنُالقيمةُالمعرفيةُلهذاُالفصلُمنُ
حيثُاألهميةُُفيُمتابعةُاألساليبُالجديدةُوالمستخدمةُحديثاُ،خاصةُفيُالسنواتُاألخيرةُ(آخرُستةُسنوات)ُ
وفهمُكيفيةُتأثيرهاُعلىُمسارُالتحقيقُ .

ُ
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أساليب التحقيق المستخدمة من قبل جهاز المخابرات الصهيوني
قالُ،أترىُهذه؟ُوأشارُإلى ُمسبحته..وقامُبفرطهاُفجأةُلتقعُكلُحبيباتُالمسبحةُعلىُاألرضُوتمألُاألرضُ
بهاُ...وقالُأولُكلمةُ"ُآهُبعرف"ُتعنيُإنفراطُالمسبحةُ .4
فيُهذاُالمثالُ،يشرحُأحدُالمناضلينُلمناضلُآخرُقبلُدخولهُمعتركُالحياةُالنضاليةُوماُسيواجههُمنُتحدياتُ،
وأهمهاُالتحديُفيُزنازينُالتحقيقُوكيفُيصمد!ُ.يشبهُالتحقيقُهناُبالمسبحةُفيُحالةُاالعترافُيكونُقدُقطعُ
عقدةُالمسبحةُوالتيُسرعانُماُتتساقطُحباتُالمسبحةُ،فكلمةُأعرفُمعناهاُأنُكلُماُأعرفهُسيتساقطُرويداُ
رويدا ُحتىُتصبحُالمسبحةُفارغةُمنُكلُالحبيباتُأيُيصبحُالمناضلُفارغُمنُكلُالمعلوماتُبحيثُيكونُ
قدُأعطاهاُجميعهاُللمحققُ .
هناُيحاول ُالمناضل ُاإليضاح ُللمناضل ُاآلخر ُأن ُالتحقيق ُهو ُصمت ُمطلق ُحولُكل ُالمعلوماتُ ،وبالتاليُ
الصمودُيجبُأنُيكونُحولُكلُماُيعرفهُاألسيرُفالُيجوزُلألسيرُأنُيقدمُأيُمعلومةُمهماُكانتُصغيرةُحتىُ
الُتنفرطُعقدةُالمسبحةُ.وهذاُتوصيفُدقيقُ،فكثيرا ُماُيقومُالبعضُبتقديمُبعضُالمعلوماتُللمحققينُولكنُ
سرعانُماُيجدواُانفسهمُتورطواُبالمزيدُمنُالتنازالتُفيصبحُالنهوض ُأصعبُكثيرا ُمنُالبقاءُفي ُمكانُ
الرفضُ،فالمحققُيعلمُتمامُالعلمُأنُمنُيتكلمُُيمكنُأنُيتكلمُمرةُأخرىُ .
تتعددُأساليب ُ التحقيقُبهدفُانتزاعُالمعلوماتُ،والتيُيجريُتطويرهاُباستمرارُ،ولربماُهناُالُنغالطُالشكُ
فيُالقولُأنُالمخابراتُالصهيونيةُفيُهذاُالمجالُتراكمُعلىُماُتنتجهُمخابراتُأخرىُفيُالعالمُبهدفُتطويرُ
أساليبهاُ،وعلىُرأسهاُوكالةُاالستخباراتُاالمريكيةُالتيُأنتجتُدليلُكوباركُ5للتحقيقُمعُالمعتقلينُ .
وتطوير ُاألساليب ُيستهدف ُانتزاع ُالمعلومات ُمن ُاألسرى ُوكسر ُإرادتهم ُوهز ُثقتهم ُبأنفسهم ُوبمشروعهمُ
الوطنيُ،مماُيؤديُلهزيمتهمُوإخراجهمُمنُخندقُالنضالُ.عداُعنُأهميةُالمعلوماتُبالنسبةُلجهازُالمخابراتُ
والتيُتعززُقدرتهُبالسيطرةُعلىُالتنظيماتُالفلسطينيةُوقمعهاُوتصفيةُوجودهاُمنُخاللُاعتقالُأوتصفيةُ
أعضائهاُ .
ُفيُالحديثُعنُأساليبُالتحقيقُوجدُالباحثُالعديدُمنُاألساليبُالمتبعةُفيُالتحقيقُوترتكزُعلىُأساسُهوُ
التعاون ُوكسر ُالمناضل ُوتصل ُالمخابرات ُلهذا ُاألساس ُمن ُخالل ُوسائل ُعديدة ُتستخدمها ُللسيطرة ُعلىُ
المناضلُوضربُصالبتهُالنفسيةُفيُمواجهةُالمحققينُلتصلُبهُلمرحلةُاالنهيار.

مقابلة مع أحد األسرى
للالطالع على الدليل :
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB122/CIA%20Kubark%201-60.pdf
4
5
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ُلكنُكيفُتتدرجُالمخابراتُفي ُهذهُاألساليب؟ُوكيفُتتعامل ُمعُالمناضل؟ُوكيفُتسعىُللسيطرة ُعليه؟ُ
هوالسؤالُالذيُتجيبُعنهُنظريةُالتحقيق كماُتوصلُاليهاُالباحثُمنُخاللُالدراسة.
ُ
نظرية التحقيق
تقومُنظريةُالتحقيقُلدىُالمخابراتُالصهيونيةُبشكلُأساسيُعلىُمبدأُخلقُالتعاونُوكسرُالمناضلُداخلُ
التحقيقُ،فأنُيتحولُالمناضلُمنُمعاديُللمخابراتُوكيانهاُوايدولوجيتهاُإلىُمحايدُأومتعاونُمعُالمخابراتُ
هوُأمرُمهمُبالنسبةُللمخابراتُ،حيثُفيُهذهُالطريقةُتسقطُحلقةُمنُحلقاتُالنضالُفيُأالُتعاديهاُمرةُأخرىُ،
وبالتاليُإبعادُخطرهاُأوُإيقافهُنهائياُ .
من ُزاوية ُأخرىُ ،تعمد ُالمخابرات ُالصهيونية ُإلى ُكسر ُالمناضل ُوانتزاع ُاالعترافُ ،والكسر ُال ُيهدفُ
بالضرورةُإلىُانتزاعُمعلوماتُنوعيةُجديدةُدائماُ،فكثيرُمنُحاالتُالتحقيقُلمُيكنُالمناضلُيقدمُمعلوماتُ
إضافيةُعلىُماُتمُتقديمهُمنُقبلُآخرينُ،لكنُمسألةُأنُيخرجُالمناضلُمعترفُلوُباعترافُجزئيُكانتُمهمةُ
بالنسبةُللمخابراتُمنُأجلُهزُثقةُالمناضلُبنفسهُوكسرهُداخلياُ،حتىُالُيعيدُالتفكيرُمرةُأخرىُبالنضالُ .
فالتحقيقُهوُعمليةُانقضاضُعلىُذاتُالمناضلُوبنيتهُالفكريةُوالمعنويةُوالماديةُالمتشكلةُفيُغمرةُالحياةُ
والنضالُ ،ومحاولة ُتحطيم ُهذه ُالبنيةُعبر ُتفكيك ُأجزائها ُومحاربتها ُفرادى ُليسهل ُكسرها ُوبالتالي ُانهيارُ
المناضلُ .
كسرُالمناضلُوخلقُالتعاونُهوُالمبدأُاألساسي ُالذيُيحركُكافةُأساليب ُالتحقيقُ،والتيُنستطيعُإجمالهاُ
بخمسُقواعدُرئيسيةُتستعملُفيُالتحقيقُوتندرجُكافةُاألساليبُتحتُهذهُالقواعدُالخمسةُ ُ.
أوالُ:كسرُحالةُالعداوةُ .
ثانياُ:تفكيكُالمعتقداتُواألفكارُ .
ثالثاُ:تعزيزُالخالصُالفرديُوسلخُالفردُعنُالجماعةُبالعزلُ .
رابعاُ:الخداعُ .
خامسا :اإلرهابُواإلرهاقُ .
سيكونُتنظيمُالفصلُالالحقُمنُخاللُمحاولةُرصدُماُهيُاألساليبُالمستخدمةُحسبُارتباطهاُفيُالقواعدُ
الخمسة ُللتحقيقُ ،بحيث ُتصنف ُاألساليب ُبناءُ ُعلى ُما ُهو ُمركزي ُباألسلوبُ ،فهناك ُالعديد ُمن ُاألساليبُ
المستخدمةُالتيُتحويُأكثرُمنُقاعدةُفيُنفسُالوقتُوهذاُأمرُطبيعيُ،فالتحقيقُوأساليبهُكلُمتكاملُومتداخلُ
يهدفُفيُالنهايةُإلى ُانتزاعُالمعلوماتُوكسرُالمناضلُ،لكنُتركيزناُعلىُماُهوُالمركزيُأو ُالرئيسيُفيُ
األسلوبُوليسُالثانويُ .
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تعدُالطرائقُالنفسيةُأكثرُرواجاُواستخداماُفيُأقبيةُالتحقيقُ،وسنجدهاُداخلُالبحثُفيُكافةُاألساليبُباستثناءُ
اإلرهاب ُواإلرهاقُ ،ليس ُألن ُالمخابرات ُالصهيونية ُتتعامل ُبإنسانية ُمع ُاألسرى ُالفلسطينين ُبل ُلسببينُ
رئيسيينُ،األولُوجدتُالمخابراتُالصهيونيةُأنُالطرائقُالنفسيةُأنجعُفيُانتزاعُاالعترافاتُمنُاألساليبُ
الجسديةُمنُجهةُ،ومنُجهةُأخرى ُفيُُ 6أيلولُعامُُ 1999أصدرتُالمحكمةُالعلياُالصهيونيةُقرارُبمنعُ
التعذيبُ،حيثُرفضتُتقريرُالنداوُحولُالتحقيقُالبدنيُوأصدرتُحكماُيحددُالتعذيبُالبدنيُفيُحاالتُمعينةُ
تتعلقُبالمساسُبأمنُ"إ سرائيلين"ُ.وكانُذلكُاليومُيومُتحولُعلىُمستوىُأشكالُالتحقيقُ،فأصبحُالتحقيقُ
يعتمدُباألساس ُعلىُالتحقيقُالنفسيُ،ولكنُبالوقتُنفسهُقامتُالمحكمةُالمذكورة ُبتشريعُالتحقيقُالجسديُ
العنيفُفيُحاالتُماُيسمىُبالقنبلةُالموقوتهُ،أيُالحاالتُالتيُيتعاملونُمعهاُعلىُانهاُعسكريةُ.
ُ
نظرية المواجهة
ترتبطُنظريةُالمواجهةُفيُالتحقيقُارتباطاُوثيقاُبنظريةُالتحقيقُذاتهاُ،فالتحقيقُهوُكماُذكرناُفيُالسابقُ
عمليةُتفكيكُبنيةُالمناضلُوذاتهُالثوريةُ،وبالتاليُتعملُنظريةُالمواجهةُعلىُالحفاظُعلىُهذهُ
البنية\الشخصيةُالثوريةُوتمتينُارتباطهاُفيُكافةُمفاصلهاُمنُأجلُالصمودُفيُوجهُالضغطُواإلرهابُ
والخداعُوالتفكيكُالذيُتتعرضُلهُبنيةُالمناضلُ .
ونظريةُالمواجهةُأيضاُتستندُعلىُخمسةُمفاصلُأساسيةُفيُالتصديُللمحققينُداخلُأقبيةُالتحقيقُوهيُ
كالتاليُ ُ:
أوالاُ:تعزيز انتماء المناضل وارتباطه بالشعب والقضيةُ،فكلماُاقتربُالمناضلُمنُشعبهُوعبرُعنُهمومُ
شعبهُوتطلعاتهُوامتألُبالحقدُعلىُكلُمنُيستلبُالشعبُحقوقهُارتفعتُنسبةُالحقدُوالرغبةُفيُالمواجهةُ
وتحريرُالشعبُمنُهذاُاالستالبُوالقهرُوالظلمُواالضطهادُ،وبالعادةُالشعوبُالواقعةُتحتُاالستعمارُ
ممتلئةُبالحقدُعلىُمنُيسلبهاُحقوقهاُ،لكنُحتىُهذاُالحقدُيتراكمُويتضاعفُعندماُيخوضُأبناءُهذاُالشعبُ
ممارسةُثوريةُفيُسبيلُتحريرهُفهمُبذلكُيلتحمونُبشكلُمباشرُفيُالناسُوبالتاليُتصبحُحتىُشخصيةُ
الفردُالخاصةُمرتبطةُبذكرياتُوأفكارُوعواطفُمعُالشعبُ .
لذاُتكونُالممارسةُالثوريةُالمستمرةُأهمُعاملُمنُعواملُبناءُالصمودُفيُالتحقيقُ .
ثانيا ا :أدلجة المناضل وتعزيز ارتباطه بالمشروع التحرريُ:منُالمهمُجداُأنُيحملُالمناضلُأفكاراُُوعقائداُُ
أيدولوجيةُتضيفُالمعنىُلسببُالنضالُ،فارتباطُالنضالُفيُبعدُأيدولوجيُيعززُمنُقدرةُالمناضلُعلىُ
المواجهةُويعطيُبعداُاضافياُللمناضلُكيُيصمدُفيُزنازينُالتحقيقُ،فالمسألةُعندماُيواجهُفلسطينيُعدوهُ

31

الصهيونيُتأخذُبعداُإضافياُإذاُكانُيحملُعقيدةُاشتراكيةُأودينيةُتشجعُعلىُالصمودُمنُمنطلقهاُ
األيدولوجيُ .
فيُجانبُآخرُمنُالمهمُتعزيزُثقةُالمناضلُبمشروعهُالتحرريُوأخذُدورُُمهمُُفيهُ،فالثقةُالتيُتعطىُ
للمناضلُمنُقبلُأعضاءُنفسُالمشروعُ–المرتبطةُباإلنجازُوالنجاحُطبعاُُ-تزيدُمنُثقةُالمناضلُفيُنفسهُ
وبمشروعهُوتعززُلديهُفكرةُالشراكةُفيُالمشروعُ،فالمناضلُالذيُيشعرُنفسهُغيرُشريكُفيُالمشروعُ
التحرريُوإنماُيتمُاستخدامهُمجردُاستخدامُلنُيكونُبكلُتأكيدُمنتمياُبشكلُحقيقيُوفعليُإلىُهذاُالمشروعُ
ومستعداُُللتضحيةُفيُسبيلُنفسهُلحمايةُالمشروعُ .
إضافةُلذلكُمنُالمهمُأنُيتحملُالمناضلُمسؤولياتُداخلُالمشروعُالنضاليُالذيُينغمسُفيُالنضالُفيهُ،
وكلماُكانُالمناضلُأكثرُارتباطاُُبشعبهُومشروعهُتقدمُدورهُوزادتُأعباؤهُالتنظيميةُوهذاُكثيراُماُيكونُ
عاملُقوةُفيُاضافةُبعدُمهمُللمواجهةُكونُالمناضلُيصبحُمدركاُأنُهناكُالعديدُمرتبطونُفيهُوأنُبقاءُ
فعاليةُالمشروعُمرتبطةُفيهُفيُمكانُتواجدهُمماُيضيفُابعادُجديدةُللصمودُ .
فيُنفسُالسياقُقدُيكونُالخيارُالذيُوضعهُفرانزُفانونُفيُ(معذبوُاألرض)ُخياراُاستراتيجياُللمناضلينُ
المحترفينُواالستراتيجيينُ،حيثُأشارُفانونُإلىُأهميةُأنُتقطعُأيُطريقُللرجعةُفيُالنضالُمماُيجعلُ
المناضلينُأمامُخيارُالمواجهةُوالجذريةُدائماُفخياراتُالرجعةُانتهتُوبالتاليُالُخيارُسوىُالصمودُ
والمقاومةُ .
ثالثاا :بناء الشجاعة والثقة في الذاتُ:المناضلُالشجاعُوالذيُالُيهابُالعدوُلكثرةُماُجربهُفيُمواجهةُ
فرديةُوجماعيةُيصبحُالُيخشىُهذاُالعدوُفهوُيدركُجيداُأنُالعدوُجبانُ،وأنهُهوُصاحبُالحقُوأنُانتزاعُ
الحقُبالضرورةُيجبُأنُيرتبطُباالستعدادُللتضحيةُ،فالمناضلُالحقيقيُالمحترفُيعلمُتمامُالعلمُأنهُيناضلُ
فيُطريقُمحفوفةُبالمخاطرُفخيارُالموتُدائماُيكونُماثالُأمامهُ،والموتُهناُليسُبغرضُاالنتحارُبلُ
بهدفُالنصرُوالحريةُ،وهذاُالعاملُفيُحالةُترسخهُفيُوجدانُالمناضلُيصبحُقوةُجبارةُللمواجهةُ
والتصديُوكسرُكافةُالصعابُوالمخاوفُ،بلُيجعلُمنُالمناضلُواثقاُشديدُالثقةُفيُخياراتهُالخاصةُ،مماُ
يصعُمنهُثائراُحقيقياُالُيخشىُالموتُوالُيخشىُالعدوُبلُيندفعُباتجاههُدونُخوفُأوُوجلُ .
رابعاا :المعرفة والوعي بالتحقيقُ:منُالضروريُأنُيكونُالمناضلُمطلعاُُعلىُكافةُأساليبُالتحقيقُالتيُ
تمارسُداخلُزنازينُالتحقيقُ،ومواكبةُتجددهاُلدىُالمخابراتُ،وذلكُمنُأجلُالتحليُبالمعرفةُفيهاُ
وتخطيهاُ،فدائماُماُتعملُالمخابراتُعلىُتطويرُأساليبُتمارسُالخداعُضدُالمناضلينُلجرهمُلزواياُ
االعترافُوالسيطرةُعليهمُ،لذاُمنُالمهمُأنُيكونُالمناضلُمطلعاُُباستمرارُعلىُكافةُاألساليبُوتجددها.
ُ
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لننطلقُمنُالبدايةُفيُتفصيلُأساليبُالتحقيقُوماُتهدفُاليهُ :
فيُالبدايةُالُتكشفُالمخابراتُأوراقهاُ،حيثُتكونُاالسئلةُعامةُمنُأجلُفتحُكلُاالحتماالتُ"...احناُبنحققُ
علىُاشيُبنعرفهُوأشيُماُبنعرفه..عشانُهيكُاحناُبنخليُالموضوعُعامُ6"...لذلكُالُيقومُضباطُالمخابراتُ
بتحديدُطبيعةُالتهمةُالتيُيتمُالتحقيقُعليهاُفيُبدايةُالتحقيقُوذلكُلتخوفهمُمنُوجودُأشياءُالُيعرفونها.
ُ
كسر العداوة
يقومُهذاُاألساس ُعلىُفرضيةُكسرُالعداوةُبينُالمحققُوالمناضلُبحيثُتصبحُالعالقةُطبيعيةُبينُاالثنينُ
وليسُمواجهةُبينُضدينُمتنافرينُتماماُ،فالمناضلُالذيُيحملُالعداوةُضدُعدوهُقائمةُعلىُاستثارةُالحقدُ
رهُ،فالمستعمرُهناُبالنسبةُللمناضلُهوُمنُيقتلُويعتقلُويسفكُوينتزعُأرضُوشعبُالمناضلُ،
ضدُمستعم
ِ
ِ
وهوُسببُكلُمآسيُالمستع َمرُوبالتاليُالُبدُمنُالقضاءُعليهُللعيشُبكرامةُ .
المخابراتُالصهيونيةُتدركُجيدا ُهذاُالبعدُفيُعقليةُالمستع َمرُ،وخاصةُالذين ُيقفونُفيُالخندقُاألولُفيُ
النضالُ،لذلكُتسعىُدائما ُفيُبدايةُالتحقيقُلكسرُهذهُالعداوةُوتطبيعُالعالقةُعلىُأساسُأنُماُيحصلُهوُ
نزاعُبينُاثنينُمنُالبشرُالُيحملُهذهُاألبعادُالسياسيةُوالتاريخيةُواأليدولوجيةُواالجتماعيةُ .
منُأهمُاألساليبُالتيُيمارسهاُالمحققون:
ُ

كسرُالحواجزُوخلقُالتعاون ُ
يعتمدُهذاُاألسلوب ُعلىُحوارُاجتماعيُبعيدا ُعنُكلُقضاياُالتحقيقُ،فيبدأُالمحققُبسؤالُاألسير ُعنُحياتهُ
الخاصةُوعائلتهُوعملهُودراستهُوعالقاتهُ،وسؤالهُهلُيريدُشربُشايُقهوةُأوأكلُشيءُمعينُأوُالتدخينُ،
طبعاُهذاُيترافقُمعُفكُقيودُإحدىُأيديُاألسيرُأوقدميهُبشكلُالُيوحيُابداُأنهُيحققُمعهُتحتُشعارُالتعارفُ .
فمثال ُ"شوف ُأنا ُقرفان ُوبديش ُأحققُبصراحة ُهاتُنحكي ُبقصص ُتانية"ُُ7أو"قلي ُعن ُحياتك ُشو ُبتعملُ
بحياتك"ُ"ُ8خليناُندردشُبقصصُغيرُالتحقيقُشوُأكترُأكلةُبتحبها"ُ .ُ9
ُلكنُهذاُاألسلوبُفيُالحقيقيةُيكونُذاُهدفُوهوُخلقُحالةُتعاونُوتجاوبُماُبينُالمحققُواألسيرُ،وتحييدُ
فكرةُالعداءُماُبينُالمحققُواألسيرُوالتيُتعدُمنُأهمُالقضاياُالتيُتجعلُاألسيرُيواجهُالمحققُ .

مقابلة مع اسير
أحدى المقابالت
8
نفس المرجع
9
مقابلة مع أسير
6
7

33

ومن ُخالل ُإقامة ُعالقة ُطيبة ُمع ُاألسير ُيبدأ ُالمحقق ُبالسعي ُالنتزاع ُاعتراف ُتحت ُعنوان ُإنني ُأريدُ
مصلحتك\احببتك\ُوأريدكُأنُتخرجُبسرعهُمنُهناُوغيرهاُمنُالكلماتُاللطيفةُوالتيُسرعانُماُتتحولُلعنيفةُ
عندُإدراكُاألسيرُهذاُاألسلوبُوالكثيرُأعترفواُوباتواُيخجلونُمنُعدمُالتجاوبُمعُالمخابراتُ"للطافتهم" ُ
منُجانبُآخرُيهدفُهذاُاألسلوبُإلىُالتعرفُعلىُشخصيةُاألسيرُووضعُتقييمُاوليُعنهاُودراستهاُومعرفةُ
الثغراتُالتيُيمكنُمنُخاللهاُالدخولُإلىُأعماقُذاتهُاإلنسانية.
ُ
تفكيك معتقدات وأفكار المناضل
وتعتمدُهذهُاألساليبُبشكلُأساسيُعلىُتفكيكُمعتقداتُالمناضلُوتشتيتُتركيزهُباالستنادُعليهاُ،وجرُ
المناضلُمنُدائرةُكونهُمناضلُأيدولوجيُإلىُفردُدونُأفكارُوأيدولوجياُنضاليةُليسهلُاإلحاطةُبهُ
والسيطرةُعليهُمعُضغوطُالتحقيقُ،أيُتحويلهُمنُذاتُضمنُإطارُأيدولوجيُإلىُفردُدونُأيُاطارُ
أوخلفيةُأيدولوجية.
ُ

التشكيكُفيُالمعتقداتُ،الرفقاءُ،القيادة ُ
جملةُمنُالممارساتُتهدفُإلىُعزلُالمناضلُعنُارتباطاتهُالمختلفةُ،عزلهُعنُمبادئهُ،قيمهُ،رفاقهُ،نضالهُ،
وحزبهُ،بحيثُيبدأُالمحققونُبتكسيرُهذهُالمنظومةُالمتشكلةُلدىُاألسيرُفيُدماغهُتمهيداُلحشرهُوحيداُبهمهُ
الخاصُودفعهُإلىُاالعتراف(.فلسفةُالمواجهة) ُ
يعتمدُأسلوبُالتشكيكُعلىُزعزعةُالثقةُماُبينُاألسيرُومعتقداتهُأوالُ،بحيثُيعمدُالمحققونُإلىُنقاشُاألسيرُ
فيُالبعدُالتاريخيُللمنطقةُوحولُأحقيةُدولةُالكيانُفيُالوجودُويبدأُبوضعُمعلوماتُمغلوطةُعن ُالتاريخُ،
أوالحديثُعنُمدىُقوةُالكيانُالصهيونيُمقابلُضعفُالعربُالذينُينهزمونُدائماُامامُجيشهمُ،وبالتاليُجعلُ
تفكيرُاألسيرُ علىُالمستوىُالتاريخيُينحصرُفيُالهزائمُالتيُيكبدهاُالعدوُليسُضدُالمقاومةُالفلسطينيةُفقطُ
بلُوضدُالعربُأيضاُ،وأحيانا ُيدخلُالمحققونُفيُالحديثُحولُتخلفُثقافةُالعربُوالفلسطينيينُوكيفُهمُ
شعوبُغبيةُوشعوبُمتخلفةُفيُمحاولةُمنهُلجعلُصورةُشعبهُومعتقداتهُوتصوراتهُعنهُمنحطةُ .
فيُمجالُآخرُيبدأُُالمحققُبتشكيكُاألسيرُُبرفاقهُ،فمثالُيبدأُبالقولُ"ُبتفكرُالكلُصامدُ،صحابكُفالنُوفالنُ
هيهمُعناُوكلهمُعمُبحكوا....وهمُأساسا ُاليُسلموك"ُ10أو"ُبتفكرُكيفُجبناك؟ُمنُصحابكُياُعزيزي"ُ11
أوالتشكيكُأنُماُحصلُمعهُهوُنتيحةُفيلمُأعدتهُالمخابراتُوأنُالجميعُمتعاونُمعُالمخابراتُاإل ُأنتُولمُ
مقابلة مع أسير
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يتبقَ ُسواكُلمُيتكلمُ،وقدُيضعونُبعضُرفاقهُأوزمالئهُفيُالتحقيقُبوضعياتُمريحةُويجعلونُاألسيرُيراهمُ
حتىُيصدقُكالمهمُفيُأنُرفاقهمُقدُاعترفواُعليهُ"اخدونيُوحطونيُاطلعُعلىُواحدُمعايُبالقضيةُمنُعينُ
البابُفيُالتحقيقُفكانواُفاكينهُوكانُيشربُشاي..فقليُشايفُهيوُمعترفُومتعاونُمنيحُمعاناُومرتاحُفانتُ
الزمُتعترف..فأناُفكرتُوقلتلهُطيبُأناُامبارحُكنتُاتعشىُعندكمُبالغرفةُشوُبكونُمعناتو"ُ 12
وأيضاُيقومُالمحققونُبالتشكيكُفيُجدوىُالنضالُأساساُضدُالمشروعُالصهيوني!ُفكيفُتناضلُضدُمشروعُ
لديهُقنابلُنوويةُوهوُأقوىُجيشُبالمنطقة!ُ"بتفكرُفيُالكلشنُاليُحاملينهُراحُتهزمونا!"ُ 13
وتعمدُالمخابراتُإلىُالتشكيكُبالقيادةُوصمودهاُوالتيُتشكلُقوةُالنموذجُلألسيرُفيُالتحقيقُفكثيراُماُيقولُ
"ُهدول ُاليُبحكوالكمُاصمدواُُفيُالتحقيقُبضحكواُعليكمُألنكمُصغارُوالُهمُكلهمُبعترفواُوبحكواُكلُ
اشي"ُ14والهدف ُمن ُهذا ُاألمر ُهو ُجعل ُاألسير ُيشكك ُبكل ُشيء ُحتى ُبنماذجه ُالنضالية ُمما ُيجعله ُيفكرُ
بالخالصُُالذاتيُوعليهُ،فالتشكيكُيشملُأهمُأركانُالصمودُلدىُالمناضلُ .
أماُإذاُكانُاألسيرُواعياُُلهذاُاألسلوبُفإنهُالُيتجاوبُمعهُويعلمُجيداُأنهُمجردُأسلوبُيتبعهُالمحققُالنتزاعُ
االعتراف ُمن ُفم ُاألسيرُ ،في ُمقابل ُذلك ُهناك ُمن ُاعترف ُأمام ُهذه ُاألساليب ُبعد ُما ُخدعته ُالمخابراتُ
الصهيونيةُ15.وهناكُالعديدُمنُاألسرىُالذينُلمُيتجاوبواُمعُهذاُاألسلوب ُوأظهرواُلضباطُالعدوُأنهمُالُ
يبالونُبكلُماُيقولون.
ُ

استفزازُالعواطفُوالقيمُاالجتماعية ُ
تدركُمخابراتُالعدوُالصهيونيُطبيعةُالمجتمعُالعربيُالفلسطينيُتجاهُالقيمُوالعاداتُوالتقاليدُاالجتماعية ُ
ومنُضمنُالثغراتُالتيُيدركهاُويستخدمهاُرجالُالمخابراتُالصهيونيةُاستفزازُاألسيرُبعائلتهُ،فيُالتهديدُ
باعتقالهمُوجرهمُللتحقيقُ،أو ُاالعتداءُعلىُوالدةُأو ُوالدُاألسير ُأو ُاألخواتُواالخوةُفيُبعض ُاالحيانُ،
والتلميحُإلىُمسألةُالشرفُفيُأنهمُ"ُسيتعرضونُلعرضه"ُفيُحالةُلمُيستجبُلهمُ،أوُيأخذونُبتحليفُاألسيرُ
علىُالقرآنُفيُأقوالهُ،أوُيضعونُالقرآنُفوقُرأسهُويطلبونُمنهُقولُالحقيقةُ،أوُأنُتقتربُمحققةُمنُأحدُ
االسرىُالمتدينينُوهيُتفتحُقميصهاُقليالُليظهرُجزءُمنُصدرهاُ .
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أوأحيانا ُيبتزون ُبعض ُاالسرى ُالذين ُلهم ُعالقات ُخارج ُإطارُزوجاتهمُبفضحهمُبحالةُعدمُاعترافهمُ،أوُ
ايهامهمُبتلفيقُتهمُلهمُتتعلقُبأنهمُاعترفواُوأنهمُسلمواُبعضُالناسُفيُاعترافاتهمُبالتحقيقُ،كلُهذاُوغيرهاُ
منُالممارساتُالتيُتمسُعقائدُالمجتمعُالمحافظةُ .
"جابوليُصورُكانواُطايلينهمُعنُتلفونيُمعُوحدةُمشُمرتيُ،وهددونيُبنشرهمُ..وبعدهاُاعترفتُمقابلُماُ
ينشروا"ُ"ُ16كانواُيسألونيُشوُبتعرفُعنُفالنُواناُأقولُبعرفشُاشيُ..باآلخرُقليُأسمعُولكُفالنُاليُبنيكُ
فالنةُ..وفالنةُكانتُقريبتيُ...اناُصرتُاعيطُواعيطُ"..17"....قربتُعليُوصدرهاُمبينُشويُمنهُوبلشتُ
تستفزُبمشاعريُالدينية..وبلشتُاستغفرُهللاُوصرتُأقولُراحُاحكيلكُكلُشيُبسُابعديُعني"ُ 18
والمهمُهناُ،انُمتطلباتُالصمودُتتطلبُتجاوز"القيمُوالعاداتُاالجتماعيةُالقائمة"ُالذيُيتحولُلسالحُفيُ
أيديُالمخابراتُ ُ.
"جاوبواُاميُعلىُزنزانةُوفرجانيُاياهاُبكميراُكيفُهيُموجودةُعندهمُوكيفُعمُبتجاوبُكيفُكانُ
يسألوها..وصارُيقولُراحُنخليهاُعناُونطلعُاشاعةُانوُانتُاعترفتُعليهاُ..فأناُصفنتُوقلتلهُهايُمشُاميُ
واناُفشُاليُأمُاناُاميُماتتُمنُزمان"".....ُ19كنتُتعبانُوبآخرُالليلُوبلشُيحكيُالمحققُقصصُعنُ
واحدُدخلُتحقيقُوابوهُانجلطُوهوُبالتحقيقُمنُالخوفُعليهُوبلشُيحكيُباستمرارُعنُقصصُبتتعلقُ
باآلباءُوكيفُبخافواُعلىُوالدهمُ..وبعدهاُبلشُيحكليُابوكُيا..ابوكُاكيدُبفكرُفيك..فاناُاطلعتُفيهُوقلتلهُ
اسمعُابويُفخورُفيُبسُاكونُصامدُمشُمعترف..بعدهاُبطلُيرجعُللموضوع"ُ ُ...20
فيُهذهُاالمثلةُنالحظُكيفُأنُالقيمُوالعواطفُاالجتماعيةُيستطيعُأسرىُتجاوزهاُالدراكهمُأنهاُمجردُأساليبُ
للضغطُعلىُاألسير ُ
إنُمواجهةُهذاُالنمطُمنُاألساليبُمرتبطُأساساُُبمدىُاستعدادُاألسيرُللمواجهةُفمنُيقررُالمواجهةُفيُأقبيةُ
التحقيقُفهوُلنُيسقطُفيُمثلُهذاُاألسلوب ُالرخيصُ،بينماُمنُيفتقدُلالستعداديةُسيسقطُفيُهذاُاألسلوبُ
ويدليُبماُفيُجعبتهُللعدو.
ُ
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الحرقُالسياسيُوالتشهير
أسلوبُتحاولُالمخابراتُمنُخاللهُاإليحاءُلألسيرُأنهُمتعاونُمعهمُ،أيُالطعنُفيُانتمائهُالوطنيُ(فلسفةُ
المواجهة)ُ .
"شوف ُاحنا ُبدنا ُواحد ُصامد ُفي ُالخلية ُتبعتكمُ ،عشان ُالحكاية ُتكتمل..انو ُكيف ُهاي ُالمجموعة ُتسلمتُ
وانمسكت؟ُ...واحناُعناُناسناُاليُبوصلوُفكرةُانوُاليُصمدُهوُفعليا ُمعترفُبسُاحناُطلعناهُصامدُالنوُ
بشتغل ُمعانا...شوف ُبدكُتحرقني ُاحرقني ُمش ُفارقةُ...ال ُشو ُاحرقك..ال ُاحرقني؟؟ ُبالمعنى ُالسياسي ُانوُ
اطلعنيُعميل..مشُفارقةُبكتبُعلىُالحيطانُاحذرواُالعميلُفالنُالفالني..وبطلعلكُبيوتيوبُكمانُوبنزلُ
بيانُفيُحالي...ااهُيعنيُانتُبتشتغلُمعانا؟...ولكُفشرتُعينُربكُاشتغلُمعاكمُبسُتفكرشُباسلوبُالتافهُ
هادُراحُتهزُثقتيُوتخلينيُاحكيُ...اناُاليُعنديُاحكيتهُمنُأولُيومُوغيرهُفشُاشيُعندي..انتُماُاحكيتُ
شي..هههُالنوُفشُعنديُشي"ُ 21
يستخدمُالمحققونُهذاُاألسلوبُللضغطُعلىُاألسيرُمنُأجلُهزُقناعاتهُوهزُثقتهُوبالتاليُجعلهُيحاصرُداخلُ
قوقعهُوهذهُاألساليبُالُتستخدمُعادةُمعُجميعُاالسرىُ،فأحياناُيتمُتركيزهاُمعُاألسرىُالذينُيحملونُسمعةُ
وطنيةُعاليةُوبالتاليُيحاولونُالتشكيكُبانتمائهمُبينُأفرادُشعبهمُ .
ُطبعاُهذاُيضافُإلىُ بعضُالحركاتُالتيُيحاولُالضباطُتلفيقهاُمنُخاللُجلسةُمريحةُبينُاألسيرُوضباطُ
المخابراتُومنُثمُتصويرُهذهُالمشاهدُوعرضهاُعلىُاألسيرُ،أو ُاإلفراجُعنهُبهدفُتشويههُسياسياُُ،وفيُ
بعضُاالحيانُيستمرُالتشويهُوالحرقُلألسيرُبعدُخروجهُمنُالسجنُمنُأجلُحرقهُمقابلُإخفاءُدورُعميلُ
لهمُ،وهذاُيعززُشكوكُالناسُبمناضلُحقيقيُمقابلُغيابُالشكُعنُبعضُالعمالءُ،طبعاُهناُسيحاولُالمناضلُ
الدخولُمنُجديدُإلىُالسجنُمنُأجلُإثباتُوطنيتهُوبالتاليُيعترفُعلىُنفسهُحتىُيثبتُللجميعُمدىُانتمائهُ
لشعبهُ(فلسفةُالمواجهة).
تعزيز الخالص الفردي وسلخ الفرد عن الجماعة بالعزل
تعتمدُهذهُالطريقةُعلىُفردنةُتعاملُالذاتُالمناضلُمعُالمحققينُبحيثُتفصلهُعنُذاتهُالجماعيةُ،وتجعلهُ
يبقىُمحصوراُداخلُنفسهُبالتاليُعزلهُعنُارتباطاتهُالنضاليةُواالجتماعيةُتمهيداُللسيطرةُعليهُوإخضاعهُ .

مقابلة مع أسير

21

37

العزل ُ
يأخذُالعزلُهناُالمعنىُالواسعُللكلمةُ،فالتحقيقُهيُعمليةُعزلُلألسيرُعنُبيئتهُاالجتماعيةُوالنضاليةُكونهُ
ينتزعُفجأةُدونُسابقُإنذارُإلىُمكانُآخرُدونُأيُتواصلُمعُالعالمُالخارجيُ،وهيُعمليةُعزلُعنُالزمانُ
والمكانُففيُأقبيةُالتحقيقُالُيعرفُالمناضلُماُهوُالزمانُوإنُسألُعنُالوقتُقدُيأخذُإجابتينُمختلفتينُتماماُ
منُأكثرُمنُسجانُيفيدُأسيرُأعتقلُفيُعامُُ"2012احناُبنعرفُالوقتُمنُخاللُوجباتُالطعامُ،يعنيُالصبحُ
علىُُ 7بيجيُالفطورُ،وعلىُُ 12:30الغداُ،وعلىُُ 6:00العشاءُ"..فالمحققونُيحاولونُقدرُاإلمكانُتغييبُ
عاملُالزمنُحتىُيصبحُجزءُمنُأدواتُالمحققُكيُيشعرُاألسيرُفيُحالةُضياعُ،كونُحالةُالضياعُتخلقُ
حالةُتوجسُداخلُاألسيرُمنُالمجهولُ .
هذاُعداُعنُمرحلةُاالعتقالُالتيُالُيوضحُفيهاُأيُشيءُحولُالجهةُالتيُيذهبُالمناضلُإليهاُوحتىُلوُسألُ
الُيجيبُالجنودُكجزءُمنُاألوامرُ،فالمجهولُهوُماُيتركُللمعتقلُأنُيفكرُفيهُ،ويبنيُعليهُأفكاراُوتوقعاتُ
وتهيئاتُقدُتلعبُدوراُسلبياُ .
ويكونُالعزلُأيضاُفيُالزنازينُكونهاُ"أشدُأنواعُالعزلُأيالما"ُ22والتيُتهدفُإلىُحصرُالمعتقلُمعُأفكارهُ
وحيداُ.إضافةُإلىُنظاراتُسوداءُسميكةُللتنقلُبينُالزنازينُأوُبينُالزنزانةُوغرفةُالمحققينُحتىُالُيتعرفُ
المعتقلُعلىُالمكانُفيبقىُجاهالُبتفاصيلهُ،كونُالجهلُيولدُشعوراُبالرهبةُ .
عندهاُ"ُبتصيرُتيجيكُأفكارُإنكُبدكُتطلعُمنُهونُتروحُعلىُالسجنُبأيُوسيلةُأو ُبأيُطريقةُ""..داخلُ
قبرُ،بتصيرُتفكرُفيُكلُاشيُسلبيُ،بتصيرُتفكرُانكُراحُتموتُهونُ،أوُفيُحداُمنُأهلكُماتُأوُفيُاشيُ
كبيرُصارُبرا..هيكُشعورُتلقائيُبصيبك"ُ 23
فيُهذاُالوقتُتحديدا ُيبدأُاألسير ُإماُباالستعدادُللمواجهةُوترويضُالمكانُوالزمانُكصيرورة ُاستكماليةُلماُ
كانُعليهُفيُخارجُالسجنُوإماُاالنشدادُنحوُالذاتُوالخالصُالفرديُ،وهناُتلعبُعواملُعديدةُفي ُتوجيهُ
األسير ُإلى ُإحدى ُهذين ُاالحتمالينُ ،فقد ُيحمل ُأيدولوجيا ُالصمود ُوالمواجهة ُوالتي ُتربى ُعليها ُفي ُالعملُ
النضاليُ،أوُتلعبُالعواملُاالجتماعيةُوالنفسيةُالمختلفةُدوراُفيُتوجيههُنحوُالصمودُأوُاالعترافُ .
ُ

الزنزانة ُ
"..الجدارُالفارغُأمامهمُكشاشةُالسينماُ،لمُتتمكنُكلُمنتجاتُالعالمُأنُتخرجُأفالماُمثلُالتيُتعرضهاُعيونُ
المتهمينُعلىُالجدارُ،بانتظارُاستجوابُجديدُ،بانتظارُالتعذيبُوالموتُ،هيُأفالمُالحياةُكلهاُ،لمُتكنُتفاصيلُ
أحدى المقابالت
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الحياةُالصغيرةُأفالمُاألمُوالزوجُواألطفالُ،صورُالعائلةُالمخربةُالمشردةُوالوجودُالضائعُ،فيلمُالرفيقُ
الشجاعُوالخيانةُفيلمُهذاُاالنسانُالذيُسلمتهُوريقاتيُالصغيرة؟ُوالدمُالسفيحُبعدُمنُقبضةُيدُقويةُتضمنُ
االمانةُ،أفالمُملؤهاُالخوفُوالحزمُ،الحقدُوالحبُ،والقلقُواألمل”(فوتشيكُ،دونُسنةُنشر)ُ .
يشبهُفوتشيكُالحياةُفيُزنازينُالتحقيقُكماُالسينماُيعودُفيهاُاألسير ُإلى ُاستذكارُتفاصيلُحياتهُالتيُنسيهاُ
منذُزمنُبعيدُ،تعودُاليهُفيُغمرةُالتعبُوالضغطُوالجهدُواأللمُ،فيُغمرةُمنُالمواجهةُالتيُتفرضُعليهُالُ
إرادياُالتفكيرُفيُكلُشيءُخارجُعالمُالتحقيقُكيُينجوُبنفسهُمنُويالتُوآالمُالتحقيقُ،نعمُفيُالزنازينُكماُ
يقولُفوتشيكُهيُأفالمُالحياةُكلهاُ .
قدُالُنجدُتشبيهاُأفضلُمنُ"القبر"ُلزنازينُالتحقيقُ،تبلغُالزنزانةُبشكلُعامُعرضُمترُونصفُالمترُ،وطولُ
مترينُوارتفاعُمترينُ،يوجدُبهاُحمامُعربيُفيُزاويةُالزنزانةُوبجانبهُمغسلةُصغيرةُ،وفرشةُوبطانيتينُ،
يستطيعُانُيمشيُفيهاُاألسيرُخطوتينُلألمامُوخطوتينُللوراءُفيُحالةُقررُالمشيُداخلُالزنزانةُ،فيُأعلىُ
السقفُهناكُمضخةُللهواءُالنظيفُالجديدُوشفاطُلسحبُالقديمُ .
ُإذاُكانُبمفردهُأماُإذاُكانُمعُآخرينُفتنعدمُفرصُالمشيُ،درجةُالحرارةُتميلُللبرودةُوبذاتُالوقتُصوتهاُ
مزعجُ،إضاءةُالزنزانةُإنارةُصغيرةُصفراءُتتعبُاالعصابُ،الُيوجدُبهاُأيُشباكُ،البابُمنُطبقتينُمنُ
الحديدُالسميكُالُيمكنُأنُتسمعُماُيدورُفيُالخارجُفأنتُفيُالزنزانةُداخلُقبرُحقيقيُ .
ُألوانُالجدرانُرماديُغامقُ،والقصارةُخشنةُيوجدُعلىُالحيطانُكتاباتُمنُأسرىُسابقينُوهناكُكتاباتُ
تكتبهاُالمخابراتُعلىُالحيطانُ .
وتعدُالزنزانةُمكانُللعزلُ،عزلُاألسيرُعنُكلُارتباطاتهُبالحياةُفيُمحاولةُلجعلهُمقيدُمحاصرُاالفكارُ،فهوُ
الُيرىُالشمسُوالُيدركُالزمانُبتاتا ُإالُمنُ"خاللُوجباتُالطعامُكنا ُنعرفُتقريبا ُالوقت"ُ24فيبقىُوحيداُ
بينُأربعةُجدرانُ .
ُهوُبالحقيقةُليسُوحيداُتماماُبلُهوُوحيدُمعُأفكارهُوالتيُكثيراُماُيسعىُالمحققُإلىُأنُيجعلهُمنفرداُمعهاُ
فيُوضعُنفسيُضاغطُ،فيرىُحياتهُأمامهُويرىُالقضيةُأمامهُأوُكماُيوصفهاُيوليوسُفوتشيكُفيُكتابهُتحتُ
أعوادُالمشانقُبأ نهُمكانُيجعلكُترىُحياتكُعلىُجدرانُالزنزانةُمثلُالسينماُ،فالتعذيبُيحصرُأفكاركُبماُ
هوُسلبيُخاصةُمعُالتشكيكُوالتهديدُالمتواصلُ،فتنحصرُفيُزاويةُسلبيةُ .
ُ"كانُينزلنيُعلىُالزنزانةُيقليُإنزلُفكر...الُارادياُصرتُأفكرُبمينُسلمنيُوكيفُسلمنيُوشوُبعرفواُوشوُ
ماُبعرفواُ،الزنزانةُبتحصركُبخانةُالمحققُبحطكُفيهاُ 25ُ".
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ُوقدُتداهمُاألسيرُافكاراُسوداوية"ُ،صابنيُشعورُانيُراحُموتُهونُ،وصرتُافكرُكيفُالناسُراحُتعرفُ
اني ُمتت ُهون"ُ26أو ُأفكار ُحول ُالمرض ُ" ُصرت ُافكر ُكل ُوجع ُبيجيني ُبالتحقيق ُانو ُفي ُمعاي ُمرضُ
خطير"ُ .27
هذاُالشعورُقدُيضعفُالبعضُ،الضعفاءُاصالُُ"ماُكانُيفرقُمعايُاقعدُمعُالمحققُيومينُوراُبعضُبسُماُ
يرمينيُبالزنازينُلحالي""...28للحظةُبتحبُالمحققُينادينكُتطلعُعندهُفوق..تصيرُنفسكُتشوفُضوُابيضُ
تشوفُحداُتحكيُمعاهُتطلعُتغيرُالزنزانة"ُ .29
هناُيدخلُاألسير ُفيُحالةُصراعُمعُالزنزانةُإماُانُيستكينُلهاُوإماُأنُيواجهُهذاُالعزلُويخرجُمنُإطارُ
التفكيرُالذيُيضعهُلهُالمحققُ"ُفيُالزنزانةُياُهيُبتروضكُوبتأدبكُوبالتاليُبتعترفُياُإماُانتُبتروضهاُ
وبتصيرُمكانُتتعايشُمعاه"ُُ،30هذاُالخيارُمرتبطُبخياراتُالمناضلُفيُالتحقيقُبشكلُعامُ .
وفيُبعضُاالحيانُيتبعُرجال ُالمخابراتُبعضُالحيلُداخلُالزنزانةُإلرهابُالمناضلُمثلُإطفاءُاإلنارةُ
عليهُ،وبالتاليُالُبستطيعُأنُيرىُايُشيءُحتىُلوُوضعُأصبعهُامامهُ،وحينهاُقدُيشعرُاألسيرُأنهُقدُأصيبُ
بالعمىُ"ُوأناُنايمُكنتُأصحىُأالقيُالضوُرايحُأولُماُبتفكرُإنوُصارُعندكُعمىُالنكُماُبتشوفُوالُاشيُ
فيُالزنزانةُالنوُاالبوابُعليهاُجلدُكانكُفيُالثالجة"ُ 31
كثيرا ُماُكانُاألسرىُيتخذونُأموراُبسيطةُمنُأجل ُملء ُوقتُالفراغُوترويضُالزنزانةُفيُالتحقيقُ،فمثالُ
"كنتُفاتحُاذاعةُصوتُالزنازينُُ FMوابلشُكلُماُاشعرُحاليُبلشتُانخنقُأواشتاقُلحدُأو ُبديُاضعفُ
اغنيُاغانيُوطنيةُوهادُكانُيساعدنيُويرفعُمعنوياتي"ُ 32
بينماُيقومُأسرىُآخرونُبممارسةُالرياضةُ"ُكنتُالعبُرياضةُفكانتُنفسيتيُتتحسن"ُُ33ويذهبُآخرونُ
للمشيُداخلُالزنزانةُذهاباُواياباُ"كنتُأمشيُساعاتُبالزنزانةُعشانُاضيعُوقت"ُ .34
ُبينماُيشكلُعاملُالخيالُواألفكارُتجاوزاُلشروطُالمكانُ،فااليحاءاتُالتيُيطلقهاُعقلُاألسيرُتحسمُالمسألةُ
"ماُكنتُأفكرُإالُبأشياءُايجابيةُوبأشياءُخارجُالتحقيقُ،ألنوُأولُيومينُفكرتُبالتحقيقُوبأسئلةُالمحققينُ
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فصرت ُبدي ُاعترف ُفقررت ُافكر ُباشياء ُايجابية ُومنيحة ُوكانت ُهاي ُعامل ُأساسي ُإني ُاتعايشت ُمعُ
الزنزانة"ُ .35
وفيُحاالتُاخرىُ"وقتُالزهقُكنتُاطبلُعلىُالبابُاطلبُايُشيُ،أو ُاصيرُافتتُخبزُللنملُالمهمُالزمُ
اتسلىُ 36".
لكنُهناكُنمطُثانُالمقيتةُ"كانواُيخلونيُاحياناُاسبوعُبالزنزانة..كنتُافقع..وكنتُامسكُايديُالفُمرةُباليومُ
ماُادقُعلىُالبابُواقلهمُبديُاعترف..كلُماُاشعرُانيُبضعفُارجعُاتذكرُصحابي"ُ .ُ37
يحاولُبعضُاألسرىُكتابةُبعضُالكلماتُعلىُالجدرانُمنُأجل ُتذكيرُأنفسهمُبأنهمُيجلسونُفيُتحقيقُمعُ
العدوُفيقومونُبكتابةُبعضُالكلماتُعلىُالجدارنُ"كنتُاكتبُفيُكلُمكانُاالعترافُخيانة.عشانُاضلُاذكرُ
حاليُواذكرُكلُواحدُبيجيُورايُانوُممنوعُاعترفُ 38".
وبالمقابلُقدُتعملُالمخابراتُعلىُكتابةُبعضُاألسماءُعلىُالجدرانُالتيُيريدونُأنُيضعواُبهاُمناضلُ
ويذكروهُفيُأسماءُمعينةُكيُيعترفُعليهاُ"ُبسُخلصتُتحقيقُاجانيُكثيرُناسُكانواُبنفسُالفترةُوقالوليُ
اسمكُمالنُبالزنازينُ،واناُفعالُكنتُرافضُاكتبُاسميُالنيُبرضوُبديشُحداُيتذكرنيُ،وبعدينُفهمتُانوُ
المخابراتُكانتُكاتبهُاسميُبزنازينُمعينةُواجاُعليهاُهايُالغرفُناسُمعترفينُوالهدفُانوُيحكوُعليُ 39".
الزنزانةُمنُأصعبُمراحلُالتحقيقُوأهمهاُ،فيقولُآخرُحولُالزنزانةُ"ليستُالمسألةُبانُتناضلُفقطُ،بلُ
المسألةُفيُأنُتحميُماُتناضلهُفيُعزلتكُداخلُالزنازينُفهيُالمرحلةُاألصعبُ 40".
ُ
الخداع
تعتمدُهذهُاألساليبُبشكلُرئيسيُعلىُخداعُالمناضلُ،واستغاللُجهلهُبالعديدُمنُقضاياُالتحقيقُمنُأجلُ
خداعهُوسحبُاالعترافاتُمنهُ،وبالتاليُتستندُبشكلُأساسيُعلىُقلةُوعيُالمناضلُوجهلهُبالعديدُمنُ
أساليبُالتحقيقُ .
ُ
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تبسيطُوتسفيهُالقضية ُ
وهيُمنُأكثرُاألساليب ُشيوعا ُوتستخدمُمعُجميعُاألسرىُ،بإيهامُاألسير ُأنُقضيتهُغيرُمهمةُوأنهاُمنُ
القضاياُالبسيطةُالتيُتمرُعلىُالتحقيقُمقارنةُبغيرهاُمنُالقضاياُ .
فمثالُيبدأُالمحققُبالقولُ"ُشوُيعنيُعليكُتنظيمُ،طيبُعناُهونُفيُناسُعليهاُاطالقُنارُوتفجيرُعبوات"ُ41
أوُ"ُياُزلمةُقصتكُكلهاُُ6شهورُانُطارتُ،خلصُاحكيهاُوريحُحالكُمشُمستاهلهُكلُهالتعبُاليُبتتعبهُ
عشانهاُبالتحقيق"ُ.42أوُ"ُشوُيعنيُضربُحجارُ..اساساُبطلناُنحكمُعليهاُهايُاحكيهاُوريحُحالك"ُ...43أوُ
"ُشوفُاحكيتُأوماُاحكيتُالتنظيمُهادُبنعرفهُومشُهونُقصتناُ،قصتناُبشيُتاني"ُ 44.
وأحيانا ُيصارُإلى ُتبسيطُاألسير ُنفسهُوتبسيطُخطورتهُ،وأنهمُيركزونُعلىُاألسرىُالخطرينُأماُالقضاياُ
البسيطةُفهذهُيفرجونُعنُأصحابهاُلكنُبعدُأنُيقولواُماُفعلوهُعلىُشرطُأنُالُيعودواُإلىُهذاُاالمرُثانيةُ،
طبعاُهناُيقعُبعضُاألسرىُفيُسذاجةُتصديقُالمحققينُويدلونُباعترافاتهمُ .
وهناُقدُيخطئُالبعضُويدليُبالمعلوماتُالتيُلديهُ،لكنُبالعادةُأغلبُمنُيدلون ُعلىُغيرُدرايةُفيُالعملُ
النضاليُ 45
أماُاألسرىُالذينُلديهمُبعضُاالطالعُعلىُالتحقيقُوالسجونُ،فيرفضونُالتعاطيُمعُالمحققينُفيُهذاُاألمرُ .

تضخيمُوتهويلُالقضية ُ
وهوُعكسُالتبسيطُتماما ُحيثُيعمدُالمحققونُإلى ُإظهارُالقضيةُعلىُأنهاُكبيرةُوخطيرةُأكثرُمما ُهيُفيُ
الحقيقةُمماُيجعلُاألسير ُيفكرُأنهُلمُيقمُبهذاُاألمرُالكبيرُفيلجأُللهروبُمنُحالةُاإلنكارُلحالةُدفاعيةُعنُ
الذاتُنتيجةُالتوترُوالقلقُالذيُيصيبهُ،وهناُيخيلُلألسيرُأنُاعترافهُعلىُماُقامُبهُأفضلُبكثيرُمنُالقضيةُ
التيُتوجهُلهُُ،لذاُيتزعزعُداخلياُخوفاُمنُالتهمةُالموجهةُ ُ.
فمثالُ،جاؤواُبأحدُاالسرىُوقالواُلهُ"نحنُالُنريدُكلُماُنتكلمُفيهُمعكُمنذُأولُيومُهذاُالُيعنيناُ،ماُنريدهُأنُ
نعلمُمنُاينُأستطعتُأنُتأتيُبالسالح؟ُوكيفُأطلقتُالنارُعلىُحاجزُعوفر؟ُوكيفُتدربتمُعلىُاطالقُالنار؟ُ
وأينُتتدربون"ُ46معُالعلمُأنُالقضيةُالتيُكانُيحققُبهاُالمحققونُلهذاُاألسيرُطوالُاالسبوعينُالماضيينُهيُ
عملُطالبيُداخلُالجامعةُ ُ.
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وفيُمثالُآخرُكانُأحدُاأل سرىُقدُتمُالتحقيقُمعهُعلىُقضيةُمساعدةُمطلوبينُ،بعدُأسبوعُتمُتغييرُالمحققُ
الذيُاستلمُالملفُُ،ودخلُمحققُآخرُعليهُوبدأُبذكرُاإلنجازاتُالتيُحققهاُالمحققُواألسرىُالذينُخاضواُ
نضاالتُعسكريةُوحققُمعهمُ،ثمُقامُإلى ُاللوحُوكتبُعليهُ"عملياتُضدُجيشُالدفاعُ،إطالقُنارُ،زرعُ
عبواتُ،حيازةُأسلحةُوذخيرةُ،تفجيرُآلياتُعسكرية"ُوقالُلألسيرُ"ُاقرأهمُجيداُسأذهبُاآلنُالحضرُقهوةُ
لتقلُليُبعدهاُماُلمُتفعلهُمنُهذهُالقائمةُ،ألنُقضيتكُخطيرةُوكبيرةُكثيرُوجأتناُمعلوماتُجديدةُعنك"ُ .47
عندُهذهُالمفاجأةُيدخلُاألسيرُفيُصدمةُداخليةُفمنُمساعدةُلمطلوبينُإلىُتحملُقضاياُعسكريةُكبرىُ،هذهُ
الصدمةُتخلقُفيُنفسُاألسير ُصراعُُ"ُفأناُكلُاليُعليُمساعدةُ،صرناُبعملياتُعسكريةُوتفجيرُعبواتُ
وكواع"ُ48فعالُوهناُيبدأُمسلسلُاالعترافاتُ.بينماُلوُكانُاألسيرُواعياُلهذاُاألسلوبُيرفضهُويرفضُالتعاطيُ
معُاألمرُبرمتهُ .
إنُالعاملُالحاسمُفيُالمواجهةُهناُهوُدرايةُاألسير ُأنُكلُماُيقومُبهُالمحققونُهوُمجردُوسائل ُمنُأجلُ
انتزاعُاعترافاتُوحسبُ .

الصفقة ُ
أسلوب ُيحاول ُمن ُخالله ُضابط ُالمخابرات ُعقد ُاتفاق ُتعاون ُما ُبينه ُوبين ُاألسير ُعلى ُأن ُيدلي ُاألسيرُ
بالمعلوماتُالتيُيعرفهاُ،مقابلُاالفراجُعنهُأوُتخفيفُحكمهُ،أوُتخفيفُالتحقيقُوعدمُإعالنُأنهُاعترفُفيُ
التحقيقُ .
ُ(تعاونُمعنا ُسنكتمُكلُشيء...مشُراحُنعتقلُحداُبسُاحكيلناُمينُاليُبالتنظيم...راحُنخففُعنك ُحكمكُ
...راحُتروحُمنُالتحقيقُبسُتحكيُكلُاشيُوهيُوعد..الخُمنُالجملُالمعسولةُوالمليئةُالكذبُمنُأجلُجرُ
األسيرُإلىُمستنقعُالتعاونُمعُاالحتالل)(.فلسفةُالمواجهة) ُ
بماُيصاحبُذلكُمنُوسائلُأخرىُكالتشكيكُبالنضالُوالمناضلينُ .
ُ و"..دخلُعلىُالزنزانةُالجمبيُابنُقضيتيُ..وبلشُيحكيليُانوُاعترفتُعليكُواحكيتُكلُاشيُبعرفهُعنُ
السالحُاليُبيناُوماُضلُاشيُاخبيهُوقلتلهمُعنُالخليةُالعسكريةُاليُبينا...طبعاُبسُكانُيحكيُأناُكنتُمصدومُ
ألنوُاولُشيُجدُماُفيُبيناُشي..بسُبعدينُفهمتُمنوُنفسهُانوُالمخابراتُكانواُضاغطينُعليهُ"اذاُبدكُتطلعُ
علىُالسجنُالزمُتتعاونُمعناُبهيكُامور"ُوفعالُأثرُعليُيومها"ُ 49
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وأضافُأحدهمُ"ُ:قالولويُانوُاحكيلناُمينُكانُمعك...فاحكتلهمُبعدهاُقالولوليُبدناُنهدُبيتكمُونعتقلُاهلكُفاناُ
خفتُقلتلهمُالُاناُما ُعملتُشيُ،فقالوليُطيبُشوُرايكُتعطيناُكمنُمعلومةُونروحكُتشوفُاهلكُوتصيرُ
تروحُوتيجيُعلىُالكنيونُجواُوتصاريح..فاناُوافقتُ"ُ 50
كثيرُمنُأساليب ُالمخابراتُتنجح ُمعُالمعتقلين ُخاصةُالصدفيين ُبسببُجهلُاألسرىُبهذهُاألساليب ُومنُ
ضمنهاُأسلوبُالصفقةُ،فالمخابراتُتدركُأنهاُأحياناُتخيفُبعضُاألسرىُبهذاُاالمرُ،بينماُتدركُأنُالبعضُ
اآلخرُسيحاولُالتذاكيُعليهمُمنُخاللُالموافقةُعلىُشروطهمُولكنهُسرعانُماُيجدُنفسهُفيُفخُأكبرُمنُ
اعتقادهُ،فانُيوافقُعلىُالحديثُمقابلُتخيفُحكمهُأو ُيوافقُعلىُاالعترافُمقابلُعدمُذكرُاسمهُسيجدُأنُ
االمرُمجردُلعبةُمنُالمخابراتُلإليقاعُبهُ.وهذهُكلهاُمحاوالتُإماُتحييدُأوُإسقاطُلألسيرُ .
ُ

جهازُكشفُالكذب ُ
هوُجهازُأوُآلةُوظيفتهاُقياسُوظائفُعدةُبالجسمُمثلُدقاتُالقلبُ،درجةُالحرارةُ،التنفسُ،جهازُالومضاتُ
العصبيةُ،اإلفرازاتُالعرقيةُ،اختالفاتُالحرارةُ .
ُلكنُمحققيُالمخابراتُتروجُأنُهذاُالجهازُيقرأُأفكارُاألسيرُويحللهاُويعرفُخفاياهاُوماُهوُحقيقيُوماُهوُ
كذبُ .
كثيرا ُماُيعرضُهذاُاألسلوب ُفيُالمراحلُاألخيرةُمنُالتحقيقُوالهدفُمنُذلكُهوُإماُتمديدُفترةُأخرىُ
بالتحقيقُأوالتأكدُمنُصدقُقولهُ،ولكنُحتىُمبدأُقبولُأوُعدمُقبولُذلكُقانونياُيحقُلألسيرُالموافقةُعلىُهذاُ
األسلوبُأوُرفضهُ،واألفضلُرفضهُكأحدُتمظهراتُعدمُالتجاوبُ .
ُ"هذاُاألسلوبُإذاُأنتُمشُموافقُبقدروشُيقعدوكُعليه،ألنوُأساساُمشُاشيُملزمُقانونياُ،وحتىُنتائجهُمشُ
ملزمةُقانونيا"ُ 51
ُ"ُقاليُفيُطريقةُوحدةُنعرفُفيهاُإنكُصادقُأو ُكاذبُ،قلتلهُشوُهي..قليُفيُعناُجهازُبنقعدشُأيُحداُ
عليهُبسُبنقعدُاليُإحناُشاكينُأنوُيمكنُيطلعُصادقُوهوُبقرأُاألفكارُوببينُالكذابين..هألُأناُهونُضحكتُ
خاصةُإ نيُسامعُعنُالجهازُوبعرفُمنيحُشوُآليةُعملهُ،قلتلهُبدكُجهازُبقيسُالقلبُوالحرارةُوالضغطُ
واالعصاب ُيقرأ ُأفكاري ُ...قال ُُ :ال ُمش ُصحيح..قلتلهُ :صحيحُونص ُوعفكرة ُهاد ُجهاز ُبيولوجي ُوبقدرُ
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ببساطةُابطلُمفعولُعملهُبمجردُاحركُايُعضلةُبجسميُهذاُعداُعنُأنهُمشُملزمُقانونياُالُالقعدةُعليهُ
والُنتائجهُ 52".
بالتاليُيحقُلألسيرُرفضُالجلوسُعليهُوعدمُالتعاطيُمعُالضابطُفيُهذاُاألمرُ،بينماُفيُحالةُالموافقةُقدُ
يؤديُذلكُللضغطُأكثرُعلىُاألسيرُ .
"عرضونيُُ 3مراتُعلىُجهازُكشفُالكذبُكلُمرةُيقولوليُكذابُإنتُويرجعونيُتحقيقُجديُمنُأولُ
وجديدُوارجعُاطلبُالجهازُعشانُاقلهمُانيُخلصتُكلُاشيُعنديُ،وحتىُاجانيُمرةُتمديدُمنُالمحكمةُ
بحكمُوصاياُالضباطُعلىُعملُالجهازُوكيفُطلعتُكذابُ،بعدُماُخلصتُتحقيقُفهمتُانوُكانُبقدرُارفضُ
وماُاطلعُعليهُ،بسُبعدُشوُ...بعدُكلُالبهدلةُ 53".
ُ

االستدراجُخلفُالحصن ُ
بالعادةُماُيكونُمنُالوسائلُاألخيرةُفيُالتحقيقُبعدُالعجزُمعهُفيُكلُاألساليبُ،حيثُيقفُالمحققُويقرُأنهُ
عجز ُفي ُجعل ُاألسير ُيدلي ُباالعتراف ُولكن ُيريد ُأن ُيريح ُضميره ُويقول ُأنه ُشارك ُبأنشطة ُعامة ُمثالُُ
جماهيريةُ،والتيُيبدأُمنُخاللهاُباستدراجُالمناضلُخطوةُخارجُالقلعةُالنفسيةُالتيُيتحصنُبهاُاألسيرُالصامدُ
منُأجلُجرهُلالعترافُ .
ُ"اجانيُآخرُأيامُوقليُبتعرفُإنوُأناُعنديُقناعةُانكُمشُراحُتعترفُوأناُفعلياُوطاقمُالتحقيقُواصلينُلهايُ
القناعةُ،شوفُأناُبصراحةُبديُأنهيُمعاكُالتحقيقُبسُأنتُقليُأنكُشاركتُبأيُنشاطُبدونُماُتكتبُعندُ
الشرطةُأو ُعنديُووعدُمنيُاخلصُتحقيق"ُ54وفيُمثالُآخرُ"شوفُبدكشُتحكيُبالشُاالداريُبستناكُ،
وهللاُإالُنهريكُفيُاإلداريُأوُبتقولُأناُعملتُدونُماُتعترفُبسُعشانُنتأكد"ُُ .55

ُ
التنصت ُ
يعتمدُهذاُاألسلوبُبشكلُأساسيُعلىُالزنازينُبحيثُيضعُرجالُالمخابراتُأسيرُبزنزانةُورفيقهُبالنضالُ
بزنزانةُأخرىُقريبةُ،بحيثُيوفرُلهماُفرصةُللحديثُمنُخاللُماسورةُيوجدُبهاُجهازُتسجيلُ،بحيثُيعطيُ
رجالُالتحقيقُلالسيرُحريتهُبالحديثُبينهُوبينُرفيقهُإلىُأنُيتمُمواجهتهُفيماُقالُبغرفُالتحقيقُمعُتسجيلُ ُ.
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"دخلوني ُعلى ُزنزانة ُقديمة ُشعرتها ُفي ُزاوية ُالمسكوبيةُ ،بس ُوصلت ُجواها ُقعدت ُاطلع ُفيها ُلقيت ُفيُ
"ماسورة"ُبتوصلُبينُهايُالزنزانةُوزنزانةُتانيةُماُفهمتُليش..بعدُيومينُدخلوُواحدُجمبيُوبسُبلشُ
يناديُعلىُالسهيرُاناُعرفتُانوُهادُابنُقضيتيُ،ففهمتُانهمُبدهمُمناُنحكيُبسهولةُوبعدهاُيسجلولناُبهايُ
الماسورةُ 56".
ومن ُجهة ُأخرى ُتعمد ُأجهزة ُالمخابرات ُإلى ُوضع ُأسرى ُاثنين ُمن ُنفس ُالقضية ُبذات ُالزنزانة ُوتركهماُ
يتحدثانُسوياُحتىُيجمعواُالمعلوماتُ"ُفيُكلُمكانُفيُتنصتُبالزنازينُوبكلُزنزانةُلوُماُبتشوفهاُبسُاناُ
علىُقناعةُفيُتنصتُوفيُتصويرُكمانُببعضُالزنازينُ،همُبدهمُيضلواُمراقبينكُطولُالوقتُ .57".
يدركُالعديدُمنُاألسرىُهذاُاألسلوبُالقديمُجداُ،فهوُالُينطليُعلىُاألسرىُالمعتقلينُسابقاُ"حطونيُبزنزانةُ
أناُوإبنُقضيتيُقدرناُوقتهاُإنهمُبدهمُإياناُنحكيُمعُبعضُبموضوعُالقضيةُوشوُصارُوكيفُصارُ،فاحناُ
غمزناُبعضُوقضيناهاُطولُاليومُنحكيُعنُالطبايخُوعنُالنسوان..باآلخرُدخلُعليناُالمحققُقالُاسمعواُ
واحد ُفيكم ُعامل ُالقصة ُواحد ُفيكم ُالزم ُيعترف ُعلى ُاالقل..فأنا ُفهمت ُانهم ُفعال ُكاننوا ُحاطين ُتسجيلُ
بالزنازينُ 58".
ُ

الصدف\الشرك ُ
تعمدُالمخابراتُاحياناُإلىُانُتقومُبوضعُمواقفُمعينةأمامُاألسرىُبطريقةُتظهرُعلىُأنهاُحدثُصدفيُغيرُ
مخططُلهُ،بحيثُيبدوُالحدثُفعالُأمراُطبيعياُدونُتخطيطُ،مثلُأنُيلتقيُأسيرانُفيُالممرُ،أوُبذاتُالزنزانةُ،
أوُبزنازينُقريبةُ،أوُتدخلُعلىُغرفةُتحقيقُبالخطأُ ُ.
"ُكلُشيء ُمرسومُبدقةُفيُالداخلُ،لوُحطوكُبزنزانةُإعرفُانهمُعارفينُليشُحطوكُبهايُمشُبزنزانةُ
تانيةُ،لوُخلوكُتشوفُحداُوبعدهاُحاولوُيبينولكُانكُممنوعُتشوفُحداُاعرفُانهاُبرضوُمشُصدفةُماُفيُ
اشيُصدفةُجواُالتحقيقُكلُاشيُمرسومُومخططُالهُ،الزنازينُ،التحقيقُ،االسئلةُبالتحقيقُ،المعلوماتُ،كيفُ
يبلش..ماُفيُصدفةُهناكُ 59".
يهدفُهذاُاألسلوبُإلىُزعزعةُالمناضلُأحياناُبإدخالهُإلىُعميلُيتكلمُعنُاعترافهُومدىُالتعبُالذيُيشعرُ
فيهُبالتحقيقُمنُأجلُتهبيطُعزيمةُالمناضلُ،أوُعميلُآخرُيحاولُنقلُاخبارُاصدقائهُفيُالتحقيقُبشكلُغيرُ
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مباشرُ،أوُأنُيقومُعاملُالمردوانُ(عميلُمتخفيُبهيئةُعامل)ُبتهريبُبعضُالسجائرُلألسيرُومنُثمُالحديثُ
معُاألسيرُوتقديمُلهُنصائحُهيُبالحقيقةُتفيدُسيرُعمليةُالتحقيقُ .
"فاضتُمجاريُالغرفةُعنديُصرتُأطبلُعلىُالبابُأجاُالسهيرُقليُشوُمالكُ ،فقلتلهُانوُالمجاريُفايضةُ
فراحُقليُشويُانقلكُمنُالغرفةُ،غابُورجعُنقلنيُعندُواحدُوقليُاقعدُهونُمؤقتُالشوفلكُزنزانةُتانية..هألُ
بالحديثُواناُقاعدُمعاهُصارُيحكيليُمينُشافُبالتحقيقُوشوُاوضاعهمُوذكرُمنُبينهمُابنُقضيتيُ..اناُقدرتُ
انوُعصفورُوانوُاليُبصيرُعمُبحاولوُيفتعلواُاحداثُعشانُتبينُاالمورُصدفةُوفعالُأكثرُمنُمرةُعملواُفيُ
هيكُ..ومرةُدخلونيُعلىُواحدُمنُوالدُقضيتيُ،وقالُبالصدفةُاجاُالمحققُوشافناُمعُبعضُوبلشُيصرخُ
بالسهيرُكيفُبحطناُمعُبعضُوممنوعُيحطناُمعُبعضُوعصبُ..دراماُالعادةُ 60".
ُ
لماذاُقدُينجحُهذاُاألسلوب؟ُفيُاألسرُيحاولُاألسيرُحثُُصديقهُعلىُالصمودُأوُعدمُالحديثُببعضُالمواضيعُ
أوُتحذيرهُمنُبعضُالقضاياُأوُاستفهامُماذاُحصلُبالخارجُ،كونُاألسيرُيكتشفُالعديدُمنُنقاطُقوتهُوضعفهُ
بالتحقيقُلذلكُيسعىُلتحصينُزمالئهُبتحذيرهمُمنُبعضُالتفاصيلُوالقضايا(ُ.صراعُفيُالظالم)ُ.وأفضلُ
حالُللتعاملُمعُهذاُاألسلوبُهوُالتصرفُوكأنُالشخصُاآلخرُغريبُوالُيمتُبصلةُلألسيرُبشيءُ .
ُ

التسجيل\الفبركة ُ
الُشيءُصدفةُفعالُ،فأ نُيقومُالمحققُبسؤالكُعنُتفاصيلُوعنُقضاياُوطريقةُالسؤالُوإعادةُالسؤالُألنُ
المخابراتُلديهاُدائماُمخططاتُفيُالتحقيقُفيُمحاولةُكسرُإرادةُاألسيرُوانتزاعُاعترافُمنهُ .
منُاألساليبُالحديثةُهيُتسجيلُكلماتُلألسيرُمنُأسئلةُمختلفةُوإعادةُإنتاجهاُلدىُمهندسُصوتُبحيثُيتمُ
قصقصةُبعضُتفاصيلُالحديثُوتركيبُكلماتُأخرىُمنُإجاباتُاألسيرُعلىُأسئلةُأخرىُليخرجُلديناُفيُ
النهايةُمقطعُيوضحُاعترافُاألسيرُبالتهمُالمنسوبةُلهُ،ومنُثمُيعرضونُهذاُالتسجيلُعلىُاصدقائهُورفاقهُ
كيُيصدقواُأنُصديقهمُورفيقُدربهمُاعترفُ .
"اناُسمعونيُصوتُُ...وهوُبحكيُآهُأناُجبتُالسالحُعشانُنخطفُفيه..وطبعاُهادُكانُأولُيومُتحقيقُ،فأناُ
صدقت ُإنو ُاعترف ُفاحكيتُ ،وبعد ُأسبوع ُاكتشفت ُأنو ُهو ُمش ُحاكي ُوأنا ُبس ُالحاكي ُعن ُهادُ
الموضوع..بالسجن ُفهمت ُقصة ُإعادة ُتركيب ُاألصوات" 61هناك ُأسرى ُأدركوا ُهذا ُاألسلوب ُمباشرة ُفلمُ
يتجاوبواُمعهُوهناكُأسرىُآخرينُوقعواُفيُهذاُالشركُ .
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"ُسمعونيُواحدُمنُوالدُالمجموعةُعمُيعترفُشعرتُللحظةُأنوُفيُغلطُ،وقدرتُفعال ُوقتهاُليشُكانواُ
يسألنيُكثيرُأسئلةُمختلفةُوتفاصيلُدقيقةُاجتماعيةُ..يعنيُكانواُيسألونيُأنتُومينُرحتواُعلىُالعرسُاقلهُ
أناُوفالن..يقليُطيبُوفالنُوينُراحُوأناُاجاوبُعلىُأساسُانهاُشغلهُاجتماعيةُبتحبسشُوبضرشُ،فشعرتُ
وقتهاُانهمُكاينينُبدهمُيجمعواُأكبرُعددُممكنُمنُالكلماتُعشانُيركبواُجملُويعرضوهاُعلىُالتانين..طبعاُ
اأاُأنكرتُألنيُمتأكدُأنوُاليُمعايُبرضوُبعترفوشُوبسُخلصناُتحقيقُوالتقيناُاعرفتُكمانُانوُعاملينُمعُ
البقيةُزيُماُعاملينُمعايُ 62".
الثقةُبرفاقُالنضالُ،واتخاذُقرارُالصمودُسببُرئيسيُبعدمُتقديمُاالعترافُأوُالتجاوبُبأيُشكلُمنُاألشكالُ .
ُ

العصافيرُفيُزنازينُالتحقيقُمنُأخطرُالوسائل
تتعددُمهامُالعمالءُداخلُالسجونُ،فيُبعضُاألحيانُيكونُهؤالءُأسرىُسابقينُوارتبطواُباالحتاللُوهربواُ
منُأقسامُاألسرىُالمناضلينُبعدُاكتشافُأمرهمُوبعضهمُيدعيُالعملُفيُالداخلُالمحتلُولكنهُيعملُفيُ
زنازينُالتحقيقُ،وبعضهمُاآلخرُيعملُفيُالزنازينُبعدماُهربُمنُبيئتهُعندماُانكشفُأمرهُ .
وعلىُأيديُهؤالءُسقطُفيُفخُاالعترافُآلفُاألسرىُمنُالسذجُوالمدعيينُ.والعمالءُيظهرونُبألفُقناعُ
وقناعُ،مرةُقادةُومرهُمسؤولونُأمنيونُومرةُالتغريرُباألسرىُوتصيدهمُ.والقولُالفصلُهناُ(لسانكُحصانكُ،
إنُصنتهُصانك)ُفالُثقةُبأحدُفيُالزنازينُوالُكلمةُواحدةُتفشيُمنُأسرارُالعمل ُداخلُالزنازينُوالسجونُ
عامةُومنُوسائلُالعمالءُ :
ُ

كسبُالثقة ُ
إنُاكتسابُثقةُاألسيرُمنُقبلُالعميلُهوُالمدخلُالرئيسيُ،وهيُتحتاجُلوسائلُعديدةُممكنُأنُيؤديهاُالعميلُ .
فقدُيدعيُالعميلُالصمودُوأنهُيواجهُضباطُالمخابراتُبشجاعةُويعودُلتشجيعُاألسيرُعلىُالصمودُ،فيظهرُ
بمظهرُالبطلُالصامدُ،فينقلُحالةُمنُاالنبهارُإلى ُاألسير ُويكسبُاحترامهُ،وبناءُعلىُهذاُاألمرُقدُيمررُ
العميلُعدةُأمورُأهمهاُانهُمثالُيستطيعُانُيمررُاعترافُجزئيُأوُاعترافُليغطيُعلىُشيءُآخرُ،أوُيرهبُ
األسيرُبأساليبُالتحقيقُعندماُيعددُالعميلُاألساليبُالتيُقدُتمارسُعليه)صراعُفيُالظالم)ُ .
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وقدُيذهبُالعميلُالستخدامُمعارفُاألسير ُبالحديثُعنهمُوعنُتفاصيلُتتعلقُبهمُفيُالزنازينُلكسبُثقةُ
األسيرُ،فيشعرُاألسير ُباالطمئنانُوبالتاليُيتطرقُلقصصُوحكاياتُقدُتفيدُضباطُالمخابراتُ،أو ُينقلُمثالُ
اعترافُبعضُمنُزمالئهُلتحريكُفكرةُاالعترافُفيُرأسُاألسيرُ .
وربماُيأخذُالعميلُشكالُآخرُيدعوُللشفقةُوالظهورُبمظهرُالخائفُالمرتعدُمنُالتحقيقُوالذيُالُيعرفُماذاُ
سيحصلُمعهُ،وبذلكُيضمنُشعورُاألسير ُبالمسؤوليةُتجاهُالعميلُوهذاُيعنيُأنُاألسير ُسيعملُعلىُنصحُ
العميلُوالتخفيفُعنهُوسيلجأُإلىُتثقيفهُأمنياُمنُأجلُحمايتهُوبالتاليُيعرفُالعميلُمدىُسعتهُاألمنيةُومعارفهُ،
وقدُيكشفُجزءُمنُمعارفهُدونُأنُينتبهُاألسيرُإلىُذلكُفيُسياقُتشجيعُالعميلُعلىُالثباتُ،عداُعنُكونهُ
يعكسُللعميلُعنُوضعيتهُالنفسيةُصلبةُأمُضعيفةُمتماسكةُأمُهشةُ .
"إذاُسويتُاشيُأو ُماُسويتُتحكيشُاشيُوصارُيقوليُكيفُبتخلصُتحقيقُوأناُاتفاعلتُمعاهُألنهُالواحدُ
بتشتتُبالتحقيق..وكمليُشرحُعنُكيفُبتكونُغرفةُالعصافيرُوقليُتحكيشُعندهمُوالُاشيُ 63"..
فالعميلُوالمخابراتُيدركونُجيداُأنُهناكُحاجةُلإلنسانُأنُيتكلمُمعُغيرهُويفضفضُلغيرهُعنُماُيجولُفيُ
خاطرهُأو ُعنُالصعوباتُالتيُيواجههاُ،وبالتاليُيستغلُضباطُالمخابراتُهذهُالحاجةُلتكونُمدخلُللعلماءُ
فيُالحديثُمعُاألسرىُ .
وأحياناُيعملُالعمالءُفيُأ قسامُالعارُعلىُكسبُالثقةُمنُخاللُحثُالمناضلُعدمُالثرثرةُوالتفوهُبأيُأسرارُ
أل يُأحدُ"ُماُتحكيُايُشيُلحدُهونُ،فيُعناُضربةُبراُوالزمُنفحصُونتأكدُبدونُماُحدُيعرفُ..الزمُ
نحميُالبنيةُالتنظيميةُ 64".
وأحياناُيأتيُالعمالءُعلىُكسبُالثقةُبأساليبُمختلفةُتماماُ"اجاُعليُزلمةُشيخُبتخيلُعمرهُفوقُالُُ70سنةُ
ولحيتهُبيضاُوكالمهُحلوُوهوُعصفورُطبعا ُُ،دخلُعليُباركُهللاُفيكُويمزحُمعايُبطريقةُلطيفةُجدا ُُ،
وحكاُمعيُباشياءُاجتماعيةُجدا ُوماُاحكاُايُشيُسياسيُوكانُيسألُوينُساكنُشوُدرستُعندكُاستعدادُ
تساعدُالشبابُبالسجنُبمحوُاالميةُ 65".
بالتأكيدُهذهُاألساليب ُالُتنطليُعلىُاألسرىُالمجربينُوأصحابُالوعيُالوطنيُالمجربينُ،فهؤالء ُاألسرىُ
يدركونُأنُكلُماُفيُداخلُالتحقيقُمنُأشخاصُليسُمنُأجلُالصداقةُبلُمنُأجلُالتحقيقُوهمُبشكلُأوُبآخرُ
مرتبطونُبالمخابراتُ،وإنُلمُيكونواُكذلكُفغالبيةُالزنازينُمجهزةُبأجهزةُتنصتُومتابعةُلذاُالُيجبُالوثوقُ
بأحدُداخلُالزنازينُ .
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تحديدُامكانياتُاألسيرُوقدراتهُ ُ
 -1حيثُيعملُالعمالءُعلىُمعرفةُنقاطُقوةُاألسيرُونقاطُضعفهُونقلُهذهُاالمورُلضباطُالمخابراتُمنُ
أجلُالقدرةُعلىُاستخدامهاُفيُالتحقيقُ"ُبسُالعصفورُاليُهوُبدخلوُواحدُعندكُمباشرةُعشانُيدرسُ
نفسيتكُمنُأولُالتحقيقُالمستمرُبتدخلُعندُشخصُمثالُبعطيكُانوُتقريباُنفسُعملكُبعملُبسُمنطقةُ
بعيدةُمشُرحُتعرفهاُمثالُواحدُبيقلكُمنُبردلةُجنينُشوُبعرفنيُفيهاُأومحمدُعندوُتلسكوباتُوبواجرُ
طيبُاناُشوُبعرفنيُفيهُشوُهالتصادفُوانوُسلمُسالحُومشُعارفُايشُبقولوُطيبُنيالوُاليُعندوُ
اشيُيسلموُويخلصُوبحاولُيهيالكُاالمورُانهاُسهلةُواناُمسجونُاكترُمنُمرةُفهوُبحاولُيشوفُ
أنتُتعيسُمحبطُمشُمحبطُبدكُتحكيُأوالُفيُامكانيةُتحكيُكيفُحياتكُبعرفشُكيفُهمُيعنيُشوُ
اليُبوخدوه".

66

 -2معرفةُتفاصيلُعالقاتهُوحياتهُاالجتماعيةُومدىُارتباطهُباألسرةُباالصدقاءُومحاولةُالتقاطُأيُنقاطُُ
ضعفُفيُهذاُالمجالُوتعزيزُنقاطُالضعفُ"قلناُالعصفورُاالولُبيجيبوهُعشانُيشوفُحالتكُبسُ
فيُعصفورُتانيُجابوهُهادُبقولُاناُمنُالخليلُبيكونُكبيرُفيُالعمرُبلحيةُهادُدورهُشغلهُوحدةُانهُ
يدخلُفيُمخكُهواجسُوماُبيعرفكُبشخصُيعنيُانهُرحُيصيرُمعكُكداُالُهوُبحكيُقصهُعنُنفسوُ
هايُوظيفتوُيعينُمثالُاناُعنديُاناُواخيُشركةُفيُكلُشغلناُوحياتناُفيُعدتناُمجردُماُدخلتُعلىُ
هادُالعصفورُاولُماُاحكىُقصةُبسُمختصرةُانوُهوُانسجنُقعدُفترةُفيُالزنازينُوالتحقيقُالنوُ
قعد ُالفترة ُهاي ُطبعا ُالسجنة ُمش ُنفسها ُانو ُاخوه ُبهدلو ُوحياتو ُاتدمرت ُوراحت ُالمصاري ُوباعُ
الغنماتُوالتركتورُوروحُماُلقىُاشيُومشُمعطيُعيالوُاشيُفاهمُكيفُيعنيُماُضلُاشيُواخوهُ
اخدُكلُاشيُبسُهايُوظيفتو"ُ،67بالطبعُهناكُمنُيدركُهذاُاألسلوباألسلوبُويتصدىُلهُبكلُبساطةُ
ففيُذاتُالمثالُيكملُاألسير ُ "ُيعنيُوهللاُزيُقصةُاخويُبسُبريحنيُلوُيوخدوُكلوُبديشُوتعبانُ
منُهالشغلُبرجعشُعليهُخلص".

68

 -3األساليب ُالتي ُتؤثر ُعلى ُاألسيرُ ،ما ُهو ُأكثر ُأسلوب ُيكرهه ُاألسير؟ ُما ُهو ُاألسلوب ُالمكشوفُ
والمحروقُلديهُ"قليُياُزلمةُماُوقفواُتحقيقُمعيُعلىُكرسيُالشبحُليلُنهارُوياُدوبُيريحونيُ
بالزنزانةُ،وشكلهمُبدهمُينزلونيُتحقيقُأعلى..بصيرُمعاكُزي؟ُوالُبسُشكليُلحاليُهيك؟"
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 -4معرفةُعالقةُاألسير ُبدرجاتُالحرارةُمنُأجل ُمحاولةُمحاصرةُاألسير ُبيولوجيا ُ"شكلهاُزنزانتكُ
باردةُكثيرُوالُأنتُمشُحاسس؟ُليشُماُادقُعليهمُتقلهمُيخففوهُعشانُنعرفُانام!"

70

 -5معرفةُقدراتُوفهمُاألسيرُاألمنيُلمراحلُالتحقيقُوكيفيةُسيرُعمليةُالتحقيقُ،فكثيراُماُيأتيُالعميلُ
ليحاولُانُيسألُويستشيرُاألسير ُعنُمراحلُالتحقيقُوماذاُيحصلُمعهُأو ُيحاولُأنُيخبرهُببعضُ
المراحلُليكتشفُمعرفتهُعنُالتحقيقُوبالتاليُليحددُضباطُالمخابراتُالتكتيكاتُالقادمةُالممكنة.
ُ

التشكيكُبإمكانيةُالصمودُلدىُاألسير ُ
يعملُبعضُالعمالءُعلىُهزُقناعةُوارادةُاألسيرُفيُالصمودُبوجهُالمحققينُ،وأنُمسألةُاالعترافُهيُمسألةُ
وقتُالُأكثرُ،وبالتاليُعلىُاألسير ُأنُيعترفُألنهُبالنهايةُسيعترفُ،لذاُاألفضلُتوفيرُوقتهُوجهدهُ،ويعملُ
العمالءُفيُهذاُالمجالُبعدةُأساليبُوطرقُأهمهاُ ُ:
 -1تعزيزُفكرةُالخالصُالفرديُعبرُطرحُنماذجُانهارتُبالتحقيقُواعترفتُفيُالنهايةُرغمُمرتبتهاُ
التنظيميةُ ،أو ُأن ُأصدقاء ُاألسير ُقد ُاعترفوا ُفي ُالزنازين ُاألخرىُ ،ويكون ُذلك ُعبر ُأحد ُالعمالءُ
بالزنازين"ُ،كناُبنحكيُانوُمينُشافُبالزنازينُوبلشُيحكيليُعنُناسُالتقىُفيهمُدخلُمنُبينُُ5
اسماءُاسمُاثنينُوالدُقضيتيُ،وحكاليُانهمُاعترفواُوخلصوُتحقيق..جابهاُبطريقةُماُشعرتُانوُ
بوصلنيُرسالة".

71

 -2تقديمُعميلُنفسهُعلىُأنهُأسيرُمناضلُمنهارُومعترفُرغمُصمودهُسابقاُ"اناُخلصتُكلُاشيُعليُ،
صمدتُُ 3اسابيعُبسُبعدينُشعرتُانوُفشُأملُفأحكيتُكلُاشيُوهألُخلصتُوراحُاروحُعلىُ
السجن".

72

 -3تهويلُقدرةُالمخابراتُفيُمعرفتهاُكافةُالمعلوماتُ،وإمكانيةُتمديدُاألسيرُفتراتُطويلةُداخلُالتحقيقُ
وإمكانيةُاإلدانةُالقانونيةُوأهميةُأنُيعترفُحتىُالُيحكمُفترةُطويلةُُ"شوفُاذاُهمُبحكولكُقصصُ
ثابتةُأوفيُعليكُاعترافُفإنكُتعترفُافضلُعشانُيجيُحكمكُأخفُألنوُاذاُماُاحكيتُبضاعفواُ
الحكم".
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لكنُالعديدُمنُاألسرىُالفلسطينيينُيتجاوزونُهذاُالنوعُمنُالعمالءُببساطةُفخدعهمُالُتنطليُعليهمُ
بأساليبُعديدةُ"ُبسُكانُيحكيُمعايُالزلمةُبالزنزانةُواليُاناُمتأكدُماُبدخلوُعليُغيرُواحدُعميلُ
معاهمُ،كنتُاشوفُقداميُفعلياُضابطُمخابراتُعمُبوصليُمعلوماتُأوُبدوُيعمليُشغلهُفأناُاعملُ
حاليُمشُفاهمُانوُعصفورُبسُاكونُفاهمُرسالتهُوفاهمُكيفُالمخابراتُبتفكرُ،كنتُبفكرُدايماُانوُ
اذاُبصمدُوبحكيشُبحميُصحابيُ....وكنتُبتذكرُكثيرُناسُصمدتُبالتحقيقُوهادُخففُالتحقيقُ
وبخففُالحكمُبعدينُ..يعنيُبسُتسمعُالعميلُبالزنزانةُكنتُاحاولُدايماُماُاحصرُحاليُبأفكاره"ُ .74
ُ

وضعُاألسيرُبخانةُالعمالة ُ
يدركُجهازُالشاباكُجيدا ُأنُخطورةُاتهامُفلسطينيُبالعمالةُومدىُتأثيرهاُعلىُشخصيةُالفلسطينيُ،خاصةُ
بحالةُكانُالفلسطينيُمناضلُومتحمسُلقضيتهُ،فهذاُاالتهامُبالعادةُيفقدُأيُشخصُتوازنهُوثباتهُومقاومتهُ
الداخليةُ،خاصةُفيُحالةُالزنازينُ،هناكُعمالءُبالبدايةُينتزعونُثقةُاالسرىُبهمُومنُثمُيبدأونُفيُعمليةُ
توحيُبالشكُباألسيرُبأنهُعميلُلدىُجهازُالمخابراتُ"اسمعُاناُزهقانُحاليُوماررُعليُزيكُكثيرُاقعدُهناكُ
بالزاويةُوماُتحكيُوالُكلمةُماشيُمشُناقصني..فاهملكمُمنيحُانا"ُ ُ.ُ75
هذاُاألسلوبُقدُينهارُأمامهُاألسيرُغيرُالواثقُبذاتهُويفصحُعنُماُلديهُمنُمعلوماتُحتىُيثبتُللعميلُأنهُ
إنسانُوطنيُ .
فيُبعضُاألحيانُيرىُضباطُالمخابراتُأنُاألسير ُيتأثرُفيُهذاُاألسلوب ُفيبدأونُبالضغطُعليهُوإطالقُ
اإلشاعاتُفيُالتحقيقُ،ومنُثمُينقلونُاألسيرُإلىُاقسامُالعصافيرُالذينُيتعاملونُعلىُأنهمُمناضلينُوأسرىُ
بأحكامُطويلةُوأنهمُسمعواُقصصاُ ُمثلُهذهُعنُاألسير ُلتستمرُحكايةُالتخوينُلألسيرُحتىُيبدأُبالدفاعُعنُ
نفسهُبكشفُأسرارُالعملُ .
ُ

العميلُالنتزاعُالمعلوماتُأوُإيصالُمعلوماتُأوُرسائل ُ
وهذاُالنوعُمنُالعمالءُيكونُدورهُانتزاعُمعلوماتُمنُاألسيرُوهناكُمقدماتُضروريةُلذلكُ .
ُفيُالبدايةُيدخلُعميلُإلىُالزنزانةُينامُويصحوُباكراُيأخذوهُللتحقيقُثمُالُيعودُإالُمتأخراُللنومُويبدوُعليهُ
اإلرهاقُالشديدُالُيتحدثُكثيراُ،وقدُيبقىُأياماُُمعُالمناضلُيذهبُويجيءُعلىُأنهُماُيزالُفيُالتحقيقُفتراتُ
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طويلةُ،حتىُتأخذُاأللفةُصدرُاألسيرُوتزرعُالثقةُبينهماُعلىُأنهُأسيرُمثلهُ،ثمُتبدأُعمليةُاالستدراجُالبطيءُ
فيُاألحاديثُالعامةُواالجتماعيةُحتىُيصلُرويداُرويداُإلىُقضيتهُفيأمنهُاألسيرُكماُيبادلهُالعميلُاألمان ُ
ُ وعندُالحديثُبتفاصيلُنشاطاتهمُيكونُجهازُالتسجيلُيسجلُفيُالزنزانةُأوُبمالبسُالعميلُأوُمنُخاللُنقلُ
المعلوماتُشفاهةُللمخابراتُليكتشفُاألسيرُانهُكانُعندُعميلُللمخابراتُوليسُمناضلُ .
وقدُيكونُدورُهذاُالعميلُمعرفةُحجمُالمعلوماتُعنُالتحقيقُلدىُاألسيرُ"ُاجاُعليُواحدُوبعدُكمُيومُاجاُ
كمانُواحدُاالوالنيُماُكانُيحكيُيضلُيطلعُعلىُالتحقيقُويرجعُاماُالتانيُباليومُالتانيُصارُيغنيُعصفورُ
طلُمنُالشباكُوقليُياُنونوُوبعدُفترةُاخدوهُ،فالعميلُاالوالنيُسألُشوُهادُ،قلتلهُاناُانوُهادُعصفور..فقليُ
شوُيعني؟ُفبلشتُاشرحلهُوكنتُشاعرُانوُاسيرُوبعرفشُبسُهوُفعلياُكانُيحاولُيعرفُاديشُاناُبعرفُ 76".
وقدُيكونُدورُالعميلُإدخالُفكرةُإلىُرأسُاألسيرُبناءُُعلىُرؤيةُالمخابراتُ"قبلُبيومُقعدُمعايُليلةُكاملةُ
العصفورُيقليُاذاُشاعرُانوُعندهمُمعلوماتُاكيدةُعنكُأواعترافاتُبتقدرُتعملُصفقةُعشانُتخففُالحكمُانوُ
تحكيُمقابلُتخفيفُالحكمُ،طبعاُتانيُيومُالمحققُعادُنفسُالحكيُ 77".
أوُيقومُالعميلُبتأليفُقصةُقريبةُعلىُقصةُالمناضلُويوضحُفيهاُأنُمصالحهُتضررتُوأنهُيريدُاالعترافُ،
وفيُبعضُاالحيانُيحاولُرجالُالمخابراتُإيصالُرسائلُلبعضُاألسرىُباعتقالُأحدُأقاربهمُأو ُقريباتهمُ
منُخاللُإ يصالُرسالةُعنُطريقُالعمالءُ"اسمعُياُزلمةُجايبينُهالبنتُيحققواُمعهاُهانُالمسكينةُ،شفتهاُ
هيكُبيجيُعمرهاُُ24سنةُوهللاُشفقتُعليها...طبعاُاناُطولُالتحقيقُبهددونيُيجبواُاختيُوهونُلخمت"ُ 78
ُ

التهيئةُلمرحلةُأقسامُالعار\العمالء ُ
يتمُتهيئةُاألسيرُنفسياُلالنتقالُإلىُغرفُالعمالءُ،تتمُبعمليةُطويلةُيشاركُفيهاُطاقمُالتحقيقُوالعمالءُوإدارةُ
مركزُالتحقيقُ(الشاباص)ُوإدارةُالنقلُ(النحشون)ُ .
ُفقدُتبدأُبأنُيقولُالمحققُأنُالتحقيقُمعكُ–لألسيرُ-انتهىُوستنتقلُللسجنُ،فيأتيُالشرطيُويأخذُالبصماتُ
وينقلُاألسيرُإلىُالعصافيرُالتيُتكونُفيُمراكزُالتحقيقُأوُفيُالسجونُوهذاُالنمطُاألولُ .
أماُالنمطُالثانيُفيبدأُبدخولُالعميلُإلى ُزنزانةُاألسير ُوكسبُثقتهُوالُيتطرقُإلى ُالقضيةُأبدا ُوالُيثيرُأيُ
سؤالُيولدُالريبةُلألسيرُ،بعدُالثقةُيحاولُالعميلُوصفُالسجنُلألسيرُوتبيانُالفارقُمعُقسمُأوُغرفُالعمالءُ
حتىُيتحكمُالعميلُفيُمخيالُاألسيرُ .
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ُينقلُاألسيرُإلىُهذهُالغرفُويرىُماُكانُيقولهُلهُالعميلُبأنهُغرفُعصافيرُوعمالءُ،فينكرُأمامهُأيُشيءُ،
فيعودُللتحقيقُفيدركُمصداقيةُالعميلُالذيُكانُمعهُبالزنزانةُ.أوُينقلُمباشرةُلقسمُالعمالءُبمواصفاتُمختلفةُ .
ُوتشاءُالمخابراتُأنُيعودانُمنُجديدُليلتقيانُ،وهناكُسيشكرُاألسيرُالعميلُعلىُنصحهُ،ومنُثمُتعادُالكرةُ
ولكنُهذهُالمرةُيذهبُلقسمُالعصافيرُالذيُوصفهُالعميلُعلىُأنهُالسجنُوهناكُيكونُقدُوثقُبالعمالءُالذيُ
ينتحلونُصفاتُمناضلةُويبدأُباعطاءُالمعلوماتُإلىُالعمالءُعلىُانهمُمناضلينُ.تحتُصفةُمسؤولينُأوُقادةُ
سجون! ُ
الذيُيقعُعندُالعمالءُبكونُقدُنسيُأبسطُالقواعدُاألمنيةُوقدُاستغفلهُهؤالءُبصرفُالنظرُعنُطريقةُ
األسيرُ
ْ
استغفالهُ،سواءُالتقىُبهمُفيُالبوسطةُأوُالمردوانُأوُالزنزانةُأوُفيُحجرةُمحاميُ .
ولنُيسهبُالبحثُفيُآليةُاتصالُالعمالءُبأسيادهمُالمخابراتُفثمةُأكثرُمنُآليةُ،ولنُتعدمُالمخابراتُتأمينُ
شروطُاالتصالُبعمالئهاُ .
ُ

أقسامُالعارُ ُ
وهيُعبارةُعنُأقسامُكاملةُمثلُأقسامُاألسرىُمليئةُبالعمالءُالذينُيكملونُدورُالمخابراتُفيُالتحقيقُبانتزاعُ
االعترافاتُوهيُجزءُمنُأساليبُالتحقيقُالرئيسيةُالتيُتعتمدهاُالمخابراتُفيُانتزاعُاالعترافاتُمنُاالسرىُ
الفلسطينيينُ .
بالعادةُتلحقُهذهُاالقسامُأوُالغرفُفيُمراكزُالتحقيقُ(المسكوبيةُ،عسقالنُ،الجلمةُ،بتاحُتكفا)ُأوُفيُسجونُ
االحتاللُفيُالداخلُالمحتلُعامُُ48والتيُالُيوجدُبهاُمراكزُتحقيقُمثلُسجنُالسبعُأوعسقالنُأوُمجدوُ .
ُمنُالخطأُوضعُتصورُثابتُلشكلُأقسامُأوُغرفُالعمالءُفيُالسجونُأوُمركزُالتحقيقُألنُذلكُيضعُإطارُ
عامُيجعلُكلُماُهوُجديدُبهذاُالجانبُفعالُفيُالتعاملُمعُاألسرىُ،فمنُالممكنُأنُتبنىُأقسامُوغرفُجديدةُ
فيُأقسامُجديدةُأوُسجونُجديدةُأوُتبنىُمخيماتُللعمالءُكماُحدثُمعُأحدُالمناضلينُعندماُأوهموهُبأنهُنفيُ
إلىُلبنانُفيُعهدُالثورةُوجاءُإلىُمعسكرُللمقاومةُوشككوُبهُفبدأُيعترفُعنُمسؤوليتهُليتكشفُبعدُذلكُأنهمُ
مجردُعمالءُوأنُهذاُالمعسكرُمصطنعُمنُقبلُالمخابراتُ .79
وأيضاُالُيوجدُزمانُمحددُللمكوثُمعُالعصافيرُفقدُيكونُيومُواحدُوقدُيكونُأياماُُطويلةُُأوُعشراتُااليامُ،
والُيوجدُشكلُمحددُللغرفُأو ُاألقسامُ ،فدائما ُهناك ُتجديد ُبما ُيتناسب ُمع ُالتغييرات ُالحاصلة ُعند ُأقسامُ
األسرىُ،والُيوجدُعددُثابتُفالعددُمتذبذبُمراتُقلةُومراتُكثرةُ،أماُبخصوصُانتماءاتهمُالتنظيميةُفسنجدُ
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هناكُكلُالتنظيماتُوسنجدُهناكُشخصياتُمختلفةُوسنجدُهناكُالمتدينُوغيرُالمتدينُالمهمُهوُ"الُيحقُألحدُ
أنُيسألكُعنُشيُماُاحكيتواُعندُالمخابراتُ،واذاُسألكُاعرفُانهُعميلُ 80".
وللعمالء أساليب عديدة في أقسامهم منها
 -1االستقبالُ:بالتأكيدُسيشعرُاألسيرُبراحةُعندماُيتحررُمنُضغطُالتحقيقُيجريُاستقبالهُوتعريفهُعلىُ
"األسرى"ُوعلىُنظامُالسجنُوالنظامُاإلداريُوالتقاليدُواألعرافُاالعتقاليةُوسيجدُهناكُممثلينُعنُ
الفصائلُالمختلفةُ،ونجدُهناكُأشخاصُلديهمُاطالعُعلىُقضاياُسياسيةُوثقافيةُ ،والعمالءُهناكُهمُ
باألساس ُفلسطينيونُانتقلواُإلى ُالمعسكرُاآلخرُويتقنونُالتمثيلُجيدا ُفأحدهمُيمثلُدورُالشيخُالتقيُ
الورعُوآخرُمسؤولُأمنُوآخرُثالثُأميرُأوُمسؤولُالمنظمةُوآخرُمسؤولُعنُالعملُالثقافيُ...ألخ ُ
أماُكيفيةُاستقبالهُفقد ُيكونُاستقبالُحافلُويقولونُلهُلقدُسمعناُأنكُبالتحقيقُوكناُننتظركُونتوقعُانُتأتيُ
عندناُوبالتاليُيضعونُاألسيرُفيُخانةُمميزةُتسرُنفسهُوتريحهُ.أوُيتمُتعيينُاألسيرُبمكانُإداريُأوُتنظيميُ
كماُحدثُمعُالعديدُمنُاألسرىُفيُهذاُالمجالُوبالتاليُيصبحُاألسيرُيعملُمعهمُويخدمُأهدافهمُدونُعلمهُ
وقد ُيقوم ُاحيانا ُبدورُالموجهُاألمنيُ،أو ُعندُدخولهُالقسمُيخرجُكلُالقسمُالستقبالهُكماُيحدث ُمعُبعضُ
االسرىُعندُاعتقالهمُ(صراعُفيُالظالم)ُ .
وفيُبعضُاألحيانُيكونُاالستقبالُبطريقةُمسرحيةُمدروسةُبعنايةُفيُأنُيدخلُمثال ُإلى ُقسمُالعمالءُفيجدُ
أنُهناكُشخصُيتمُالتحقيقُمعهُ،ومنُثمُيوضحونُلهُأنُهذاُعميلُوتمُاكتشافهُبينُاالسرىُفانتبهُلتعاملكُ
معهُ،طبعا ُهناُليسُالقصدُتحذيرهُمنُالتعاملُمعهُبلُالهدفُاألساسيُانُيجعلُاألسير ُيخشىُأنُيوجهُلهُ
سهامُاالتهامُبأنهُعميلُفيقومُويتحدثُلهمُعنُبطوالتهُوعنُمدىُوطنيتهُ(صراعُفيُالظالم)ُ .
وقدُيذهبونُبطريقةُأغربُبأنُيدخلُعليهمُوهمُمضربونُعنُالطعامُويتمُالتوضيحُلألسيرُأنُالسجنُيخوضُ
إضراباُعنُالطعامُ،وهكذاُيكسبونُثقةُاألسيرُفيُالتحدثُمعهمُبراحةُ(صراعُفيُالظالم)ُ .
وأحياناُيصارُإلىُأنُيقولُرئيسُالقسمُأوُالموجهُاألمنيُلألسيرُإرشاداتُوعدمُالتحدثُألحدُعنُقضيتهُأوُ
قصتهُمماُيجعلُاألسيرُيثقُبهذاُالعميلُالذكيُرويداُرويداُ .
 -2إقناع األسير بأنهم معتقلونُ :إنُمنُأهمُالمرتكزاتُلنجاحُالعمالءُهوُأنُيثقُبهمُاألسير ُويصدقُ
أنهمُأسرىُمثلهُ،لذاُيقومُالعمالءُبأدوارُعديدةُإلثباتُذلكُ.مثالُنجدهمُبقسمُكبيرُمعُأسرىُآخرينُ
وقدُيكونُمنُبينهمُمدنيينُوقدُيكونُمنُبينهمُأسرىُيعرفهمُاألسيرُوذلكُبغرضُإراحتهُاذاُوجدهمُ
هناك ُفيعلم ُأنه ُليس ُوحيداُ .وللعمالء ُقوانين ُتنظيمة ُوجلسات ُنقاش ُسياسية ُوغيرهاُ ،وسنجد ُلهمُ
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مسؤولينُوفقُترتيبُالسجونُ،ونجدُبينهمُمنُينتحلُأسماءُوشخصياتُيسمعُعنهاُالمناضلُالجديدُ
دونُأنُيعرفهاُمباشرةُولكنهُالُيعرفهاُفيُالوجهُ،قدُيكونواُمتديننُجداُأوُيفهمونُبالفكرُالماركسيُ،
وقدُينصحونُاألسيرُبعدمُالتجاوبُمعُمنُيسألهُعنُملفهُاألمنيُإالُالموجهُاألمنيُ،وقدُيجدُكراساتُ
تنظيميةُحتىُعنُالعصافيرُأنفسهمُ،ويحظىُباهتمامُواحترام.
 -3اللجنة األمنية :وهيُعبارةُعنُلجنةُيفرزهاُالعمالءُعلىُأساسُأنهاُلجنةُتتكونُمنُالمسؤولينُداخلُ
القسمُمنُأجل ُمتابعةُالملفاتُاألمنيةُلألسرىُ.بعد ُمدةُمنُمكوثُاألسير ُفيُأقسامُالعصافيرُتتوجهُ
إليهُاللجنةُاألمنيةُأوُالموجهُاألمنيُليجلسُمعُاألسيرُمنُأجلُكتابةُماُيطلقُعليهُالتقريرُاالعتقاليُ
والذيُيفترضُأنُيحتويُكلُماُحدثُبالتحقيقُالتيُاخفاههاُوهلُهناكُأناسُتريدُتحذيرهمُمنُأجلُ
أن ُيأخذوا ُاحتياطاتهم ُأو ُتوجيهات ُللقيادة ُمن ُأجل ُتحسين ُالعمل ُالتنظيمي ُفي ُالخارج! ُتحت ُهذهُ
المسمياتُيدخلُالموجهُاألمنيُأو ُاللجنةُاألمنيةُإلى ُصدرُالمعتقلُويحاولونُكشفُاألسرارُالتيُ
يخفيهاُعنُجهازُالمخابرات"ُ.اجوُقالوليُبدكُتقعدُمعُاللجنةُاالمنيةُ،ألنوُالزمُتخلصُمعاهمُقبلُالُ
يحولوك ُعلى ُالسجن ُفوقُ ،وهاي ُاللجنة ُبتفحص ُاالسرى ُاذا ُنظاف ُأوال "
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طبعاُعمليةُانتزاعُاالعترافُإماُأنُتكونُبشكلُشفويُأوُيطلبُمنهُكتابةُشيءُعلىُأوراقُ،أوُهمُ
يكتبونُوهوُيتكلمُوبالنهايةُيوقعُ،أوُيخفيُالعمالءُبجيوبهمُآلةُتسجيلُمنُأجلُتسجيلُماُيتحدثُبهُ
األسيرُوبالتاليُتسجيلُاالعترافُوإدانةُاألسير"ُهمُبيجوُللواحدُحسبُكيفُحذرهُيعنيُواحدُشاككُ
شويُبقولوشُاكتبُبقعدواُيسألوهُوهوُيجاوبُوبتوقعُبيكونُفيُمسجلُبجيوبهم.82"..
 -4الرسائل المكتوبة :تعتمدُالمخابراتُفيُأقسامُالعمالءُأحياناُعلىُأساليبُملتفةُإلقناعُاألسيرُالمناضلُ
بأنهُمتواجدُعندُأناسُشرفاءُومناضلينُ.فمثال ُتأتيهُرسالةُمنُاألهلُأو ُأصدقاءُأو ُشركاءُاألسيرُ
تطمئنهُأنهُقريبا ُسيصلُإلى ُاقسامهمُوأنهُاآلنُفيُالمعبارُوأنُاألسرىُمنُحولهُهمُأناسُجيدينُ
وعليهُالتعاونُمعهمُ،طبعاُقدُيرسلُمعُهذهُالرسائلُبعضُالمالبسُأوُالكتبُأوُأيُشيءُيجعلُاألسيرُ
يشعرُفعال ُأنهُجاءُمنُأقاربهُفمثال ُُ"جابوليُرسالةُمنُإليُكانُمعيُبالتحقيقُاليُهوُ...بقليُانوُ
أ نتُهألُعندُالشبابُوهمُشبابُمناحُكلهاُكمنُيومُوبتيجيُعناُعلىُالقسم"ُوهناكُحاالتُأخرىُالُ
تأتيهاُرسائلُمنُاألهلُبلُرسائلُمنُالتنظيمُكأنُيصلُإلىُاألسيرُوهوُعندُالعصافيرُكبسولةُمقفلةُ
علىُأنهاُرسالةُمنُالتنظيمُمكتوبُعليهاُأنهمُيريدونُمعرفةُبعضُالتفاصيلُكيُيوقفواُتأثيرُالضربةُ
بالخارجُأوُماُشابهُويريدونُمنهُبعضُالمعلوماتُمنُأجلُلملمةُاألوضاعُوترتيبُاألمورُالتنظيميةُ
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وقد

ُتختتم

ُبختم

ُالتنظيم

ُأو

ُبتوقيع

ُأحد

ُالقادة

ُالتنظيمين

ُأو

ُالعساكرُ .

ُ"وصلنيُرسالةُمختومةُبختمُتنظيميُ،يمكنُلوُأناُماُكنتُبحبسةُقبلُكانُصدقتُعنجدُإنهاُمنُ
التنظيمُبسُبالسجنُفشُهيكُاختام"ُ83كلُهذهُالحيلُيمكنُالتغلبُعليهاُبعدمُتحريكُاللسانُوعدمُ
إمساكُالقلم.
 -5المدة الزمنية :تعمدُالمخابراتُأحيانا ُإلى ُوضعُاألسير ُفترةُزمنيةُطويلةُقدُتمتدُلبضعُشهورُقبلُ
أنُتسأله ُعنُقضيتهُويكونُاألسير ُفيُهذهُالحالةُقدُاطمئنُعلىُأنهمُليسواُعمالءُألنهُبالعادةُالُ
يمكثُالمناضلينُعندُالعمالءُفترةُطويلةُوهذهُحاالتُنادرةُ،أو ُقدُتعملُالمخابراتُعلىُإرسالُ
األسيرُمنذُاليومُاألولُإلىُالعصافير.."ُ.خلصتُتحقيقُأولُيومُقالوليُإحناُجبناكُبسُهيكُنتأكدُوالُ
كلُاشيُعليكُجاهزُوبكراُطالعُعلىُالسجنُصحابكُكفواُووفوا..تانيُيومُاجانيُنقلُودونيُعلىُ
سجنُالسبع..فأناُفكرتُحاليُبالسجنُعنجدُقعدتُفترةُاشكُبواحدُانوُعصفورُرحتُشكيتُلمسؤولُ
القسمُقليُتقلقشُاحناُمراقبينُهادُالشبُوشاعرينُهيكُوماُتحكيُمعاهُأيُمعلومةُ،بدكُتحكيُأيُ
معلومةُاحكيُعندُالمسؤولُاألمنيُبسُ،اناُآمنتُوبعدُكمُيومُجانيُالمسؤولُوطلبُمنيُيفهمُشوُ
صارُمعيُبالتحقيقُ،فأحكيلتهُوبلشُيسألُاسئلةُتانيةُعنُاشياءُمشُحاكيهاُفاناُاحكيلتهُالنوُماُشعرتُ
انهمُعصافيرُالنوُمنُاولُيومُنقلونيُعليهم"84بينماُيقومُأسلوبُآخرُعلىُنقلُاألسير ُبعدُالتحقيقُ
أوبدونُالتحقيقُلسجنُحقيقيُيمكثُفيهُبضعةُشهورُ،ثمُيأتيهُنقلُإلىُسجنُآخرُويكونُالسجنُاآلخرُ
فيُالحقيقةُهوُقسمُللعمالءُ"ُاعتقلونيُورحتُبسُاستجوابُشرطةُواعطونيُاداريُوبعدهاُحولونيُ
علىُسجنُعوفرُوبعدهاُانتقلتُللنقبُ..علىُالشهرُالخامسُقالوليُاجاكُنقلُعلىُمجدوُ،فأناُفكرتُ
انوُرايحُعلىُالسجنُوبعرفشُسجنُمجدوُكيفُ..فدخلتُعلىُالقسمُزيُاالقسامُالعاديةُبفرقشُبعدُ
ماُ اتعرفتُواخدتُعلىُالشبابُباسبوعُقعدناُسواُوبلشُالشبابُكلُواحدُيقعدُيخرفُبطوالتهُبراُ،
فاناُصرتُأحكيُكمانُشوُكنتُأعملُبراُقعدتُهيكُيومينُوبعدهاُأجانيُنقلُ..هيكُقالوليُ..فلقيتُ
حاليُرايحُعلىُالمسكوبيةُوكنتُاناُعندُعصافيرُوأناُمشُعارف".ُ85
 -6استخدام المناضلُ :قدُتنحوُالمخابراتُأحيانا ُإلى ُاستخدامُالمناضلُذاتهُمنُأجل ُالعملُمعُالعمالءُ
دونُأنُيدركُذلكُ،حيثُيوهمهُالعمالءُأنهُمناضلُمهمُوأنُلديهُقدراتُفيُإدارةُالشأنُالتنظيميُ
فيوضعُفيُأ حدُالمهامُالتنظيميةُفيُقسمُالعصافيرُليصبحُهوُمنُيمثلُالعمالءُويستجوبُالمناضلينُ
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اآلخرين ُويكون ُهو ُمصدر ُالثقة ُألسرى ُآخرين ُليفشوا ُأسرارهم ُبالخارج ُكونهم ُيعرفون ُاألسيرُ
ويعرفونُتاريخهُالنضاليُ"ُ.مرةُشغلواُواحدُعضوُقياديُفيُأحدُاالحزابُالفلسطينيةُمعُالعمالءُ
وهو ُمش ُعارفُ ،وصار ُهو ُالموجه ُاألمني ُتبعهم ُوصار ُهو ُيوخد ُإفادات ُالمناضلينُ ،وبعد ُشوُ
الكتشف!! ُبعد ُما ُفي ُناس ُكانت ُجايه ُعلى ُقضايا ُدم ُواعترفت ُهناك ُعلى ُهاي ُالقضايا "

86

ُ

ُ
أحياناُيستخدمُالمحققونُزمالءُُلألسيرُفيُإقناعهُأنهُليسُعندُعمالءُفهمُبدورهمُمخدوعونُدونُأنُ
يدركواُويحاولونُإقناعُاألسيرُأنهُعندُأناسُمناضلينُوبذلكُيكونواُمصدرُأمانُللقادمُالجديدُأوُألبنُ
القضيةُفيُأنُيتكلمُفهوُسيثقُبأصدقائهُ،لكنُهذاُالُينطليُعلىُالجميعُفهناكُأسرىُيدركونُالمسرحيةُ
ويقفونهاُ.منُالمفيدُهناُالتذكيرُأنُالتحقيقُالُينتهيُإالُعندماُيحولُالملفُمنُالمخابراتُإلىُالنيابةُ
داخلُالمحكمةُ،وحتىُلوُانتهىُينبغيُاستبقاءُاألسرارُطيُالكتمان.
 -7استخدام الهاتف الخليوي :يستخدم ُالعصافير ُأحيانا ُالبلفون ُمن ُأجل ُجعل ُاألسير ُيكشف ُخيوطُ
اتصاالتهُ،حيثُيدعيُالعمالءُأنُهذاُالبلفونُمهربُويجبُأنُالُيكشفُلإلدارةُ،ويحيطونُاألمرُ
بأجواءُسريةُمنُأجلُتهويلُالموضوعُلألسيرُويمدونهُبالجهازُمنُأجلُاالتصالُبأهلهُأوُبإعضاءُ
مجموعتهُ .
ُطبعا ُالهاتف ُالخلوي ُمراقبُ ،وكثيرا ُمن ُالحاالت ُالتي ُاتصلت ُعند ُالعصافير ُاتصلت ُبأعضاءُ
مناضلينُبالخارجُلتحذيرهمُأو ُغيرهُمنُاألمورُليتمُالحقاُاعتقالهم ُومنُمعهمُ"ُ.قالوليُبدكُتحكيُ
معُاهلكُأوُتوصلُشيُلبراُفيُيومُباالسبوعُهونُبنهربُتلفون"ُ87منُالمفيدُهناُأنُالُيتصلُاألسيرُ
بحالةُوجدُهاتفُسوىُبأهلهُُ،والتذكرُأنُكلُأجهزةُاالتصالُمراقبةُفماُالحالُداخلُالسجن.
 -8الغرف المحروقةُ:وهوُأسلوبُآخرُمنُأساليب ُالمخابراتُُ،تعطيُالمخابراتُصورةُأنُالتحقيقُ
انتهىُوالُتوحيُلهُانهُسيذهبُإلىُاقسامُأوغرفُالعمالءُ،وتوحيُللعمالءُأنُيكشفواُانفسهمُلالسيرُ
بطريقة ُغير ُمباشرةُ ،ويدرك ُاألسير ُأنه ُعند ُالعمالء ُفيلتزم ُالصمت ُوسرعان ُما ُيعود ُللتحقيقُ .
ُُيسألهُالضباطُلماذاُعادُإلىُالتحقيقُ،وبعدُيومينُينزلُالزنازينُ،فيكونُهناكُعميلُيدعيُأنهُشخصُ
وطنيُوتبدأُمسرحيةُمنُجديدُ.وعندماُيذهبُاألسير ُالمناضلُإلى ُاألقسام ُالجديدةُللعمالءُيالحظُ
الفارقُبينُالمرةُاألولىُوالثانيةُوهناُيثقُأكثر ُبكالمُالعميلُفيُالزنازينُوقدُيجدُنفسُاألشخاصُ
الذيُقالُلهُالعميلُأنُيوصلُلهمُالسالمات ُوالتطميناتُ،مما ُيريحُاألسير ُالمناضلُفي ُمثل ُهذهُ
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االجواءُ.وهناُتبدأُالمرحلةُالتانيةُالتيُيأتيُفيهاُالموجهُأوُالمسؤولُاألمنيُويطلبُمعرفةُماُقامُبهُ
المناضلُالذيُيكونُقدُاطمأنُللعمالءُدونُدرايةُفيعترفُبماُلديهُ،أماُاألسيرُذوُالفطنةُاألمنيةُفهوُ
يعرفُأنهُليسُمنُحقُأحدُأنُيعلمُماُلديهُمنُأسرارُ(صراعُفيُالظالم).
 -9الزعيم أو اللجنة الملثمة :وهيُأسلوبُيقومُعلىُاالدعاء ُلألسيرُأنهُسيقابلُمسؤولُأمنيُمهمُأوُ
اللجنةُاألمنيةُالسريةُوالتيُالُيعرفهاُسوىُأميرُالقسمُأوُالموجهُاألمنيُوبالتاليُيجبُأنُتبقىُملثمةُ
حتىُالُتنكشفُويتمُقمعهاُمنُالسجنُ،وأنُهذاُاالجتماعُمهمُ،وهناُالُيطلبُمنُاألسيرُالكتابةُفقطُ
أسئلةُمنُقبلهمُوأجوبةُمنُقبلكُ،طبعاُالهدفُخلقُهالةُضخمةُحولهمُوبالتاليُإشعارُاألسيرُبهيبتهمُ
وباهميتهم.يبدأُالحديثُعلىُطاولةُأو ُأحدُاألبراشُمنُخاللُالهمسُفهمُالُيتحدثونُعلىُحدُقولهمُ
حتىُالُيعرفهمُاألسيرُمنُصوتهمُ،بعدُاالنتهاءُمنُاألسئلةُواإلجاباتُإماُيطلبونُمنُاألسيرُالخروجُ
منُالغرفةُوهمُيخرجونُخلفهُ،أو ُيميطونُاللثامُعنُوجوهمُليكتشفُاألسير ُالمناضلُأنهمُمجردُ
محققي ُالشاباك ُأنفسهم ُالذين ُيحققون ُمعه ُأو ُاحيانا ُمن ُذات ُالعمالء ُالموجودين ُفي ُقسم ُالعمالءُ،
ويكونواُقدُسجلوُالمقابلةُكاملةُليدينوُاألسير(.صراعُفيُالظالم)
-10

االستبيان االعتقاليُ:وهوُاستبيانُشبيهُجدا ُباالستبيانُاالعتقاليُيحتويُعلىُمجموعةُمنُ

االسئلةُالتيُتخصُقضيةُاألسيرُوالذيُيهدفُإلىُجعلُاألسيرُيعترفُعلىُماُفعلُبطريقةُتوحيُلهُ
انُاالمرُطبيعيُ.ولكنُهناكُفروقُجوهريةُماُبينهُوبينُاالستبيانُاالعتقاليُ،حيثُاالستبيانُاالعتقاليُ
عامُجداُوأسئلةُعامةُوالُيطلبُمنكُالحديثُعنُايُشيءُتخفيهُعلىُالمخابراتُعلىُعكسُالموجودُ
بغرفُالعمالءُوتسعىُالستدراجُمعلوماتُواسرار"ُ.اعطونيُورقةُعليهاُاسئلةُزيُالتقريرُاالعتقاليُ
اليُبطلبوهُأولُماُتدخلُالسجنُ،هألُاناُكنتُسامعُعنهُبراُبسُإليُكانُمختلفُفيهُهادُانوُفيُاسئلةُ
زي ُهل ُمعك ُعضوية؟ ُما ُهي ُنشاطاتك ُالكفاحية ُفي ُالخارج؟ ُوهاد ُخالني ُاشك ُبالتقرير ُوماُ
اجاوب"..
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عزل األسير ووضعه في دائرة الشك :وهوُأنُيقومُالعمالءُبعزلُاألسير ُومقاطعتهُداخلُ

الغرفةُألنهُالُيتجاوبُمعهمُ،تحتُحججُأنهُالُيحترمُالتقاليدُالنضاليةُولمُيتعاطُمعُالقوانينُالعامةُ
وقد ُيصار ُإلى ُايقاف ُالجلسات ُتحت ُحجج ُأن ُالوضع ُاألمني ُمريبُ .وقد ُيصدرون ُبيانا ُتشهيرياُ
بالمناضلُحتىُيضعوهُفيُزاويةُاالتهامُوبالتاليُتبرئةُُنفسهُوالحديثُعنُماُفعلُأو ُأنهمُيبدأونُ
بالحديثُبصوتُعالُ ُومسموعُلألسيرُأنهمُيشكونُفيهُوأنهمُيريدونُالتحقيقُمعهُألنهُالُيتجاوبُ

مقابلة مع أسير

88
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معهمُ .
ُأوُقدُيأخذونُعدةُإجراءاتُمثلُمنعهُمنُالنزولُعنُالبرشُوجعلهُيأكلُوحيداُوأحياناُإغالقُبرشهُ
ببطانيةُحتىُيعزلوهُعنُالغرفة.كلُهذهُاألساليبُتجعلُاألسيرُالمناضلُيتشتتُويضعفُفيُحالُعدمُ
ادراكهُأنهُاحدُأساليبأساليبُالعمالءُُفيفقدُالقدرةُعلىُالتركيزُويبدأُبالدفاعُعنُنفسهُواثباتُانهُوطنيُ
وأنهُمناضلُفيُالحديثُعنُماُفعلُفيُالخارجُ .وقدُيرهبونهُبالضربُأو ُالضربُالبسيطُأو ُأنهمُ
سيشفرونهُبالشفراتُمنُأجلُإخافتهُُدونُأنُيحصلُطبعاُ،وقدُيصفعونهُبضعُصفعاتُلكنُالُيتعدىُ
ذلكُإلى ُالضربُالمبرح".بسُدخلت ُعليهمُشكيتُفيهمُوما ُتعاملتُمعاهمُ،فحسسونيُإنيُعميلُ
وصارواُيتعاملواُمعيُعلىُهادُاألساسُ،فأناُبصراحةُكنتُمقررُبديشُاحكيُفصارواُيهددواُفيُ
ينزلونيُزاويةُهألُاناُمدربُكراتيهُفوقفتُبنصُالغرفةُوهددتهمُإنيُأناُبديُاشفرهمُواكسرهمُاذاُ
حداُبقربُواحكتلهمُكلكمُعصافيرُ،بعدُنصُساعةُطلعونيُمنُالغرفةُورجعونيُتحقيق"
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حلقات الدردشة العامة :وهيُعبارةُعنُحلقاتُنقاشُعاديةُبينُالمناضلُوبينُالعمالءُدونُ

سؤالهُعنُأيُمنُمواضيعُالقضيةُ.ففيُالبدايةُيأخذونُثقةُالمناضلُوإقناعهُبأنهُبينُرفاقُالنضالُ
ومنُثمُجرهُلحواراتُبالعادةُتكونُتكميليةُأوُأوليةُأوُعامةُ،وهناُيأخذُالعمالءُمعلوماتُوتقييماتُ
حولُالمناضلُأيضا ُأفكارهُمعلوماتهُومواقفهُالسياسيةُومدىُتطرفهُأو ُاعتدالهُبالنسبةُلهمُومدىُ
اتساعُثقافتهُبمختلفُالمجاالت"ُ.اجاُمنُأولُيومُواناُعندُقسمُالعصافيرُواحدُوكانُيهتمُفيُوماُكانُ
يسألنيُعنُأيُشيُصارُمعيُ،وصرناُنقعدُبالساحةُندردشُدردشاتُعاديةُوصارُشويُشويُ
يحكليُعنُناسُبعرفهمُوقصصُعنهمُواناُفكرتهُعنجدُبعرفهمُوبلشتُاحكيُوجرناُالحديثُفلقيتُ
حاليُبحكيُمعاهُكلُاشيُبدونُاحس..وبعدينُبسُاجانيُنقلُونقلونيُعلىُالتحقيقُفهمتُانيُكنتُ
عندُعصافير".
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حيثُتعمدُأجهزةُالمخابراتُأحياناُإلىُتحويلُ
استخدام االعالم من أجل انتزاع االعترافات:
ْ

المناضلُإلىُاقسامُالعمالءُولكنُالعمالءُالُيتحدثونُمعهُحولُالقضيةُ،وبعدُعدةُأيامُيجدُالمناضلُ
خبراُعلىُالتلفازُيقولُأنهُتمُإمساكُأفرادُقامواُبعمليةُمثالُأوُأنُشخصُماُاستشهدُوهوُعلىُعالقةُ
معُالمناضلُالموجودُأوُيجدُخبرُماُيتحدثُعنُقضيةُالمناضلُعلىُجريدةُيفيدُببعضُالتفاصيلُمماُ
يجعل ُاألسير ُيتفاجأ ُأو ُيقول ُما ُيعرف ُعن ُهذا ُاألمر ُوهنا ُسنفرد ُبعض ُاألمثلةُ .
" ُقعدوا ُفترة ُطويلة ُيحققوا ُمعاي ُعلى ُقصة ُاطالق ُنار ُوانا ُبنكرُ ،بعد ُفترة ُحولوني ُعلى ُاقسامُ
مقابلة مع أسير
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العصافيرُعلىُاساسُانيُرايحُعلىُسجنُ،وهناكُوالُحداُاوحاليُانيُعندُعصافيرُكانواُيعنيُوالُ
غلطةُ ،وفجأةُلقيتُعلىُالتلفزيون ُخبرُعنُانوُفيُشخص ُهوُشريكيُبالقضيةُاستشهد ُواغتالوهُ
االسرائيلينُ،هألُاناُطبعاُضليتُاعيطُ،وراحواُعملواُبيتُعزاُيومينُ،وبعدهاُاجانيُالموجهُاالمنيُ
وبلشُيحكيليُعنُانوُفيُخرقُامنيُوالزمُنعرفهُونعرفُكيفُوصلواُللشهيدُ،واناُطبعاُبلشتُاحكيُ
واقول ُوين ُكان ُيروح ُالشهيد ُووين ُكان ُيتخبى ُعلى ُاساس ُاني ُبدي ُاكشف ُالخرق ُوينُ ...بعدهاُ
رجعونيُعلىُالتحقيقُوفهمتُانهمُضحكواُعليُومسكواُالشبُصاحبيُوجابوهُعلىُالتحقيقُمنُ
هبلي"91وفي ُقصة ُأخرى ُوجد ُأحد ُاألسرى ُخبر ُهدم ُبيته ُووفاة ُوالده ُبعد ُهدم ُالبيت ُعلى ُإحدىُ
الصحفُالتيُأدخلتُإلىُقسمُالعمالءُفانهارُاألسيرُنفسياُوبعدهاُأعيدُإلىُالتحقيقُوهناكُتحتُالتشتتُ
واالنهيارُاعترفُبماُفعلُ92ومنُهناُندركُأنُالمخابراتُأحياناُتقومُببعضُالحيلُالتيُقدُالُتخطرُ
علىُبالُالمناضلينُمنُأجلُإيقاعهمُفيُشراكهمُوانتزاعُاالعترافات.
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أوهام إنهاء التحقيق :يقعُالعديدُمنُاألسرىُضحيةُشغفهمُبانتهاءُالتحقيقُ،حيثُيعملُ

األسيرُعلىُإقناعُنفسهُأنهُفيُسجنُأسرىُأمنيينُومناضلينُشرفاءُوليسُعندُعمالءُ .
ُ"اناُاجتُبراسيُممكنُيكونواُعصافيرُبسُصرتُاحكيُلحاليُالُياُزلمةُهدولُمناضلين"ُ93
"بتصيرُتحاولُتقنعُحالكُوتبررُلحالكُانكُمشُعندُعصافير"ُ94قدُيكونُهذاُاالمرُنابعُمنُعدةُ
أمورُ،األولىُأنُاألسيرُيفتقرُللثقافةُاألمنيةُفيُمعرفةُالعمالءُوهوُبذلكُيقعُضحيةُنواياهُالطيبةُ،
األمرُالثانيُيحاولُبعضُاالسرىُإقناعُأنفسهمُفيُأنهمُعندُمناضلينُشرفاءُحتىُيقولواُماُفيُ
جعبتهمُمنُمعلوماتُوبالتاليُيرتاحونُمنُالضغطُالواقعُعليهمُمنُقبلُالمخابراتُويقولونُلقدُتمُ
التغريرُبناُ.وهذاُيجعلهمُيزعمونُانهمُكانواُصامدينُولوالُالعمالءُلماُاعترفواُ .
اإلرهاب واإلرهاق
تعتمدُهذهُاألساليبُبشكلُأساسيُعلىُإخضاعُالمناضلُبالقوةُالنفسيةُأوُالماديةُ،منُخاللُبثُالرعبُفيهُ،
وإرهاقُجسدهُوحواسهُالعصبيةُ،بالتاليُيصبحُالمناضلُتحتُتهديدُنفسيُوجسديُفيُآنُيهدفُُإلىُانتزاعُ
المعلوماتُوكسرُالمناضلُومنُأهمُهذهُاألساليبُ .
ُ
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طريقةُاالعتقال ُ
تعملُالمخابراتُالصهيونيةُعلىُاستغاللُكلُلحظةُمنُلحظاتُاالعتقالُلتدعيمُأوراقُالقوةُلديهاُكأنهاُمبارزةُ
ومنُيسجلُنقاطُأكثرُيكسبُالمعركةُفيُنهايةُاألمرُ،ومنُهناُتعملُالمخابراتُعلىُالبدءُبمعركة ُالتحقيقُ
منُلحظةُاالعتقالُمنُالبيتُأوُالشارعُأو ُالمقهىُأو...الخُ،حيثُيسعونُأحياناُإلىُإرهابُاألسيرُومفاجأتهُ
فيُطريقةُاالعتقالُمنُأجلُكسرُمعنوياتهُوترهيبهُوجعلهُيتراجعُأمامُتقدمهمُ(البرغوثيُ،عيسُ،ابوُغلمةُ،
ُ .)2010
ومنُأكثرُاألساليب ُشيوعا ُهوُالتنكيلُباألسير ُلحظةُاالعتقالُوهذاُيعطيهمُأفضليةُفيُعمليةُالتحقيقُ"ُكناُ
نايمينُاجواُعلىُالدارُخلعواُالبابُونتشونيُعنُالتختُوبلشوُضربُويسألوُشوُاسمكُوبضربواُويسألوُ
اسئلةُعامةُويضربوُاستمرُهالحكيُربعُساعةُ""ُ...95دخلوُعلىُالبيتُواعتقلونيُوطلعوُكلُالعيلةُبراُوجابوُ
مهداتُودخلوُوبلشواُيهدوُبالبيتُعلىُاساسُانهمُفعالُبهدوهُ..هألُهمُفعلياُكسرواُكلُجبصينُغرفةُالنومُ،
بسُاناُطولُالتحقيقُكنتُافكرُانهمُهدواُجزءُمنُالبيت"ُ 96
فالمخابراتُهناُهيُصاحبةُالمبادرةُوليسُاألسيرُ،وهذاُيجعلُاألسير ُطوالُفترةُالتحقيقُفيُموقفُدفاعيُ
وبرداتُفعلُدونُالتركيزُجدياُعلىُالتحقيقُبشكلُنديُ،فهوُحتىُاآلنُلمُيستوعبُالصدمةُالتيُوجهتُلهُ .
بعضُاألسرىُيتعاملونُمعُهذهُالصدمةُبطريقةُمختلفةُفيمتصونُالصدمةُ"بسُبلشوُيضربواُويفتشواُويهينواُ
فيُوفيُاهلُالبيتُبتحسُانوُفشُاشيُالواحدُيخافُعليهُفبتصيرُفعلياُاذاُكانُفيكُخوفُمنُشغلهُفهوُراحُ
معُالخوفةُاالولىُاليُهمُنفسهمُكسروها"ُ97وبالتاليُتعتمدُطريقةُالتعاطيُمعُالصدمةُأوُالمفاجأةُاالولىُعلىُ
وعي ُالمناضل ُوطبيعة ُإدراكه ُلهذه ُاللحظة ُفي ُتحويلها ُمن ُلحظة ُتهدف ُإلى ُإرهابه ُإلى ُلحظة ُترفع ُمنُ
استعداديتهُوهيُأنُأقصىُماُيمكنُأنُيقومواُبهُهوُالضربُوهاُهمُيضربونُإذنُكسرتُكلُالحواجزُ،وهذاُ
يحيلناُإلىُفكرةُأنُهناكُأساليبُيكمنُبداخلهاُبذورُفشلهاُكونُاألسرىُشخصياتُمختلفةُوردودُفعلهاُمختلفةُ
للمواجهةُ،فهذاُاألسلوبُالذيُيردعُالبعضُقدُيكونُعامالُمعاكساُللبعضُاآلخرُ .
ُ
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كرسيُالشبحُ(أسلوبُنفسيُوجسديُفيُآن) ُ
وهوُالكرسيُالذيُيجلسُعليهُاألسرىُأمامُالمحققُ،وهوُكرسيُبالستيكيُمثبتُباألرضُويقيدُأقدامُوأيديُ
األسيرُعلىُالكرسيُ،حجمهُمماثلُللكرسيُالعاديُ،ولكنهُمصممُيؤلمُفثمةُنتوءاتُغيرُملحوظةُتهدفُإلىُ
إيالمُاألسيرُ،ظهرُالكرسيُمائلُلألمامُمماُيجعلُاألسيرُالُيرتاحُباإلتكاءُعليهُفيُظهره(.مثلثُالصمت) ُ
"بكونُالكرسيُبالستيكُوالقعدةُعليهُبتوجعُهوُببينُانوُمستويُبسُتقعدُعليهُبتحسُفيُاشياءُطالعهُمنهُ
ومعُطولُالقعدةُبصيرُالوجعُيضربُضربُفيك"ُ 98
يعملُهناُالمحققونُعلىُاستنزافُاألسير ُجسديا ُفيُالجلوسُعلىُالكرسيُلساعاتُطويلةُمنُأجل ُإيصالهُ
لحالةُمنُالتعبُالمتناهيُاألمرُالذيُيفقدُاألسيرُالسيطرةُعلىُجسدهُوهناُتبدأُاآلالمُبالظهورُويتحولُالضغطُ
الجسديُإلىُضغطُنفسيُمعُقلةُالنومُوالضغطُالمتواصلُ .
بالعادةُيواجهُاألسرىُالجلوسُعلىُالكرسيُبطلبُالذهابُإلى ُالحمامُ،أو ُبتحريكُالجسمُوتحريكُاألرجلُ،
ووضعُاليدينُإلىُأسفلُالمؤخرةُ .
قدُيعملُضباطُالمخابراتُعلىُإشعالُالمكيفُعلىُدرجةُحرارةُمتدنيةُلتزيدُمنُشعورُاألسير ُبالضعفُ
بسببُبرودةُالجسمُوهيُجزءُمنُآلياتُضغطُنفس-جسديةُ،لعدةُأيامُمعُالسهرُالمتواصلُبماُيفضيُإلىُ
إرهاقُاألسيرُلدرجةُقصوىُوهناُكثيراُماُتصبحُزالتُاللسانُمقدمةُالعترافاتُ.أيُيحاولُضابطُالمخابراتُ
العملُعلىُنظريةُ،إرهاقُ–ُتطويعُ-تعاونُ .
ُ

التطويع ُ
وهيُعبارةُعنُأساليبُهدفهاُاألساسيُكسرُأيُدافعُداخليُلدىُالمعتقلُلرفضُالتعاملُمعُالمحققينُواالمتثالُ
ألوامرهمُ،منُخاللُترهيبُالمعتقلُببعضُالتفاصيلُالجسديةُوالمعنويةُ،فمثالُيحددونُللمعتقلُكيفيةُجلوسهُ
علىُالكرسيُفممنوعُوضعُالقدمُفوقُاآلخرىُ،أوُيقتربُالمحققُبشكلُكبيرُمنُوجهُالمعتقلُ،أويضعُالمحققُ
قدميُالمعتقلُبينُقدميهُ،أويقتربُكثيراُمنُالمعتقلُبحيثُيجلسُبينُقدميُالمعتقلُمباعداُبينُفخديهُ،والصراخُ
أوالبصاقُبوجهُالمعتقلُ،أوالطلبُبإنزالُاليدينُعنُالكرسيُوضمُالقدمينُ،أوالصراخُبوجهُالمعتقلُوطلبُ
ترديدُبعضُالعباراتُخلفهُ 99.
"مرةُكنتُحاططُرجلُعلىُرجلُدخلُباليومُالثانيُبالتحقيقُدخلُالمحققُفجأةُعلىُالغرفةُوصارُيصرخُ
فيُانوُكيفُحاططُرجلُعلىُرجلُ،وصيحُعشانُانزلُرجليُفأناُنزلتُرجليُورديتُعليهُ،وبعدينُحكاليُ
مقابلة مع أسير
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شيلُاديكُعنُالكرسيُفنزلتهمُ،فردُحكاليُسكرُاجريك...اناُهونُشعرتُانوُفعال ُصارُبدوُيسيطرُعليُ،
فقلتلهُ بديشُ..قليُبدكُتسكرهمُ،قلتلهُمشُمسكرهمُ،فصارُيصيحُوسألُليشُفأناُفهمتُانوُبدوُيسيطرُعليُ
وبلشُيفقدُالقدرةُعلىُالسيطرةُبعدُماُرديتُعليهُمرتينُوالثالثةُوقفت..فقلتلهُبيضاتيُكبارُبسكرشُرجليُ
واناُبقعدُهيكُبالبيتُوبالجامعةُوبالقهوةُوبكلُمكانُحتىُهونُ 100"....
هناُيقفُالمعتقلُامامُأ ولىُالمواجهاتُفإماُأنُيطوعهُالمحققُوإماُأنُيتمردُعلىُالمحققُ،بينماُيأخذُالبعضُ
خيارُأكثرُحيادا ُفيُأ نُيجلسُجلسةُالُتلزمُالمحققُأنُيذهبُلمثلُهذهُاألمورُ،لكنُسرعانُماُيلقىُطريقةُ
للتطويعُمهماُكانتُطريقةُجلوسهُ"كنتُبحاولُأقعدُعاديُعشانُماُاضطرُادخلُفيُمواجهة..بسُكانُباالخرُ
يصيرُيصيحُ،فاصيرُمضطرُأرد"ُ 101
بالعادةُيستخدمُالمحققونُهذاُاألسلوبُفيُبدايةُالتحقيقُبشكلُمكثفُرغمُأنهمُيواصلونُأستخدامهُولكنُليسُ
بذاتُالدرجةُكماُالبدايةُ،ويزيدُاستعمالهُعندُاألسرىُالذينُيشعرونُأنهمُيتفاعلونُإيجاباُمعهمُبعدُهذاُالتمهيدُ،
خاصةُاألسرىُالذينُيخوضونُالتحقيقُللمرةُاألولىُ،فهمُالُيدركونُبعدُكلُهذهُاألساليبُ .
منُجانبُآخرُفيُبدايةُالتحقيقُتقومُإدارةُالسجونُ(الشاباص)ُبالتقتيشُالعاريُلألسيرُ،بحيثُيخلعُكلُ
مالبسهُويفتشونهُوهوُعارُُتماماُ،وذلكُبهدفُالشعورُبالدونيةُوأنهمُيسيطرونُعليهُكأنُيرجوُأنُالمناضلُ
قدُاعترفُأوُيجعلونُاسيراُآخرُيراهُوهوُيتحدثُوكأنهُيعترفُأوُيزورونُإفادةُوتقديمهاُألصدقائهُأوُبطاقةُ
عميلُمكتوبُعليهاُاسمهُ،أعتمادُُعلىُفكرةُأنُالجسدُعارُفيُالثقافةُالعربيةُ،وبالتاليُاكتسبواُنقطةُسبقُعلىُ
األسيرُالفلسطينيُفيُعمليةُالتحقيقُوتندرجُهذهُتحتُبندُالتطويعُ .
ُ

الصديقُالطيبُوالوحشُاإلرهابي ُ
أسلوبُيقومُعلىُأنُيؤديُالمحققونُأدواراُمختلفةُمعُاألسيرُ،فالمحققُاألولُيلعبُدورُالوحشُأوُالمتسلطُ
الذيُيبدأُبالصراخُوالشتمُوالسبابُوالتهديدُوالوعيدُ،وأنهُالُمجالُلهُإلنهاءُالتحقيقُدونُاالعترافُوقدُ
يمارسُبعضُاإليذاءُالجسديُالمترافقُبالهزُ ُوالطرقُعلىُالرأسُلكنُبشكلُمحسوبُ،وبينماُُيستغرقُفيُ
هذاُالدورُيدخلُالمحققُاآلخرُالغرفةُويدُعيُالطيبةُواإلنسانيةُوالرقةُومنُثمُيبدأُبالحديثُمعُالمحققُالعنيفُ
أنُيخرجُإلى ُالخارجُوأنهُغيرُإنسانيُوالُيفهمُنفسيةُاألسيرُ،ومنُثمُيبدأُبالتوددُإلى ُاألسير ُومخاطبتهُ
بطريقةُلطيفةُ .
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"كانُيدخلُواحدُويبلشُيسبُعليُويهددُويخوفُفيُ،فجأةُبعدُشويُبدخلُواحدُتانيُوبتالقيُهاديُوبصيرُ
يطاوشُمعاهُعشانُماُيسبُوانوُالُهايُمشُاخالقُُمحقق..وبسُيطلعُبصيرُيدردشُمعيُعمصلحتيُعشانُ
اطلعُمنُالتحقيقُوانوُهوُبدوُيحمينيُوبدوُمصلحتي"ُ 102
تعتمدُهذهُالطريقةُبشكلُاساسيُعلىُحصرُاألسيرُفيُزاويةُمنُالضغطُالشديدُومنُثمُفتحُكوةُصغيرةُلهُ
منُخاللُمحققُيدعيُاإلنسانيةُوالذيُقدُيجعلُمنُاألسيرُغيرُالمدركُلهذاُاألسلوبُأنهُالملجأُالذيُيبحثُ
عنهُبعدُتعنيفهُنفسياُولربماُجسديا ُمن ُقبلُالوحشُ،وهناُيحاولُالمحققُفتحُاحاديثُاجتماعيةُوصوال ُإلىُ
األحاديثُالتيُتتعلقُبقضيةُاألسيرُولكنهاُفيُالحقيقةُمجردُمدُجسورُتطويعيةُلالعترافُ .
وهذاُاألسلوبُحالماُيكتشفهُاألسيرُيتحولُالمحققُالطيبُإلىُدورهُالطبيعيُكوحشُمنُوحوشُالتحقيقُ،أنهُ
تبادلُأدوارُوحسبُ .
ُ

اإلهمالُمقابلُالتحقيقُالمتواصل ُ
التحقيقُالمتواصلُ،والذيُيعنيُشبحُمتواصلُعلىُكرسيُالتحقيقُأليامُمتعددةُدونُراحةُأوُنومُوإبقاءُاألسيرُ
علىُكرسيُالتحقيقُدونُنومُ،بينماُيقومُاإلهمالُأماُعلىُتركُاألسير ُفيُالزنزانةُوحدهُدونُاستجوابهُأوُ
تركهُفيُغرفةُالتحقيقُدونُأيةُأسئلةُأوُاحتكاكُمعهُ .
فيُبدايةُالتحقيقُيكونُهناكُمحاولةُمنُالمحققينُقراءةُشخصيةُاألسير ُوفهمُطباعهُالشخصية ُولبلوغُذلكُ
هناكُأسلوبانُ:
األولُ،وهوُأسلوبُاالهمالُوهوُأنُيتركُاألسيرُفيُالزنزانةُأياماُُمتواصلةُدونُتحقيقُأوُتجعلهُالمخابراتُ
يجلسُعلىُكرسيُالشبحُ"التحقيق"ُساعاتُوساعاتُدونُإعارةُانتباهُواإليحاءُلألسيرُأنُقضيتهُغيرُمهمةُ
وأنُهناكُقضاياُآخرىُمشغولُبهاُعلىُجهازُالحاسوب"ُ،انُاردتُانُتتكلمُلكُذلكُوأنُلمُتريدُايضا ُلكُ
ذلكُلكنُهذاُغيرُمهمُفقضيتكُمكتملة"ُ103أو ُ"ستبقىُهكذاُإلى ُأنُتتكلمُنحنُلسناُبعجلةُمنُأمرنا"ُ104وهناُ
يدخلُاألسير ُفيُحالةُمنُالضجرُوالمللُ.وقدُيبدأُبالتفكيرُفعال ُأنهُغيرُمهمُوأنُقضيتهُليستُمهمةُ،أوُ
العكسُتماماُيبدأُبالتفكيرُأنُُعدمُالتسرعُعليهُمعناهُأنهُسيبقىُوقتُطويلُفيُالتحقيقُوهناُقدُتبدأُحساباتُ
الربحُوالخسارةُ .
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فيُالعديدُمنُالمقابالتُقالُاألسرىُأنُأسلوبُاإلهمالُسيءُللغايةُوأنهُكانُيشعرناُأنُطريقناُطويلةُفيُ
التحقيقُوهذاُيجعلناُنفكرُكيفُمنُالممكنُأنُنحركُالملفُحتىُيبدأُبالتحقيقُمعناُ .
الثانيُ:وهوُأسلوبُالسهرُوالحرمانُمنُالنومُوالتحقيقُالمتواصلُويطلقُعليهُاألسرىُمصطلحُ"ليلُ،نهار"ُ
وذلكُألنهُتحقيقُالُيعرفُالنهارُمنُالليلُ،وقدُيصلُإلىُُ22ساعةُفيُاليومُالواحدُمقابلُساعتينُراحةُأوُ
دونُراحةُعلىُاإلطالقُوقدُتمتدُهذهُالحالةُلمدةُُ12-10يومُوهيُحالةُمنُأشدُأنواعُالتحقيقُولسانُحالُ
المخابرات ُله ُ"انك ُلن ُترتاح ُحتى ُتعترف"ُ105وهذه ُبالعادة ُتستعمل ُمع ُالقضايا ُاألكثر ُسخونةُ ،ويحاولُ
المحققونُهناُإيصالُاألسيرُلدرجةُالال-احتمالُمنُكثرةُالشبحُعلىُكرسيُالتحقيقُ،وهناُأيضاُرسالةُمفادهاُ
أنُقضيتكُخطيرةُومنُالمستحيلُأنُنترككُدونُأنُتعترفُ .
يشيرُأحدُاألسرىُأنُالسهرُوعدمُالنومُشكلُلهُإشكاليةُكبرىُوكانُسبباُلهُفيُاالعترافُولمُيتحملُمشاقُ
التحقيقُ106.بينماُقالُآخرُأنُ"الموضوعُفعالُمتعبُلكنُالُخيارُامامناُسوىُالصمودُفهذاُقرارُحزبي"ُ 107
ماُيزيدُاأل مرُصعوبةُفيُعمليةُالشبحُعلىُالكرسيُهوُطبيعةُالكرسيُالمليءُبالنتوءاتُوالمائلُفيحاولُ
األسرىُتخطيُاأللمُمنُخاللُتحريكُالقدمينُأو ُالطلبُبالذهابُإلى ُالحمامُوذلكُمنُأجل ُأنُيغيرُالجلسةُ
التيُكانُيجلسُعليهاُاألسيرُفيُالتحقيقُ 108.

تعددُالمحققين ُ
يمارسُماُبينُُ3وأكثرُالتحقيقُمعُاألسيرُبصورةُمتزامنةُويتمُتوجيهُالعديدُمنُاألسئلةُإليهُوالضغطُعليهُ
نفسيا ُوجسديا ُفيُسبيلُتشتيتُأفكارهُ.بالعادةُالُيستخدمُهذاُاألسلوب ُفيُبداياتُالتحقيقُُ،فهوُيحدثُفيُ
مرحلةُحاسمةُعندماُيرىُطاقمُالتحقيقُالحاجةُلتقييمُأسيرُكونهُصامدُأوُمعترفُوأنهُأنهىُكلُماُلديهُأوُأنهُ
الُيريدُقولُأيُشيءُ،فتكونُهذهُالمرحلةُبمثابةُمرحلةُالتقييمُ،والتيُفعلياُستفيدُاألسيرُكماُستفيدُالمحققُ،
فاألسير ُالصامدُستكونُهذهُفرصةُمناسبةُلهُلمواصلةُصمودهُوإقناعُطاقمُالتحقيقُككلُأنهُيرفضُالكالمُ
واالنصياعُألوامرُالمحققينُ،بينماُمنُجهةُآخرىُيكونُهذاُمبرراُُللمحققُمسؤولُملفُالتحقيقُليقولُلزمالئهُ
أنهُالُيريدُالكالمُوبالتاليُالمسألةُليستُبطريقةُعملهُ(فلسفةُالمواجهة)ُ .
"فيُاليومُالُُ14دخلُعليُُ7محققينُوكلُواحدُبسألُبجهةُ،وكلُواحدُبحكيُبموضوعُواناُالتخمت..اشيُ
بهددُواشيُبنصحُواشيُبتهبل...طبعاُاناُفهمتُانوُهايُمراحلُنهائيةُبماُانهمُدخلواُمجموعةُعلي..فضليتُ
تعليق احد االسرى على فهم هذا األسلوب
أسير كان إلى جانب الباحث في التحقيق ،علما ً ان الباحث كان بذات الفترة معه في التحقيق  12آخرين
107
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متيسُاكترُواكترُعشانُانقلهمُقناعةُانوُاناُبحكيش""...109المشكلةُبهادُالموضوعُانهمُبشتتوكُبتبطلُعارفُ
وينُتردُوعمينُوبتبطلُتلحقُتفكر..بفتحُبراسكُالفُموضوعُفجأة"ُ 110
بعدهاُيصلُالمحققونُلقناعةُأنُهذاُاألسيرُلنُيتكلمُ،أوُأنهُقالُكلُماُلديهُ،منُجهةُأخرىُقدُيتمُاستخدامُهذاُ
األسلوب ُمنُأجلُتبيانُمنطقةُالضعفُلدىُاألسير ُالذيُقدُيخشىُهذاُالهجومُالجماعيُعليهُويتهاوىُتحتُ
الضغطُ،لكنُفيُالحقيقةُأنُالوصولُإلىُهذهُالمرحلةُفيُالتحقيقُتعنيُأنُالتحقيقُقاربُعلىُاالنتهاءُ،وأنُ
األسيرُإماُانتصرُفيُجوالتهُاألهمُأوُانكسرُ .
"ُفيُهديكُاللحظةُحطونيُقدامُمجموعةُضباطُكبارُ،واناُتعبانُكثيرُوماكلُخرىُمنُكثرُالتحقيقُ،فبسُ
قامواُعنُعيونيُالنظاراتُوشفتهمُللحظةُخفتُبسُحاولتُاضيعُخوفيُانيُاطلعُفيهمُواحدُواحدُوبسُ
خلصتهمُكنتُرفعتُمعنوياتيُشويُورفعتلهمُالبعوصُوقلتلهمُهادُاحشوُُ...بعدُكلُهالتحقيقُ 111"...
وهناُانتقلُالمناضلُمنُالخوفُإلىُالتحديُ .
ُ

تشتيتُاألفكار ُ
أسلوبُيعتمدُعلىُطرحُقضاياُعديدةُتتعلقُباألسير ُواألصدقاءُوالعائلةُويلحقهُبسؤالُوراءُآخرُيجعلُمنُ
األسيرُيالحقُهذهُاالسئلةُبتصوراتهُالخاصةُ،فيأخذُمنحىُميكانيكيُفيُاالستجابةُلهاُويفكرُبشكلُسريعُدونُ
تفكيرُمعمقُ .
"للحظةُبطلتُالحقُأفكرُاالُبشوُبحكيليُ..صرت ُاصدقهُوالحقُكالمهُمعُانيُاعملُحاليُمشُسامعُبسُ
لخمنيُ،فتحُاكثرُمنُموضوعُوكلُموضوعُبجهةُواناُزيُاليُبركضُوراُكلُموضوعُ..واصيرُاقولُشوُ
بعرفُعنُهادُالموضوعُكمانُ،يروحُيفتحُكمانُموضوعُواردُاقولُطيبُوهادُشوُبيعرفُعنو!ُونزلنيُ
علىُالزنزانةُبعدها..كانتُاسوأُليلةُبالتحقيقُ 112"..
تعتمدُالمخابراتُهناُعلىُجعلُاألسير ُمشتتُاألفكارُغيرُقادرُعلىُالتركيزُوبالتاليُقدُينجرُوراءُبعضُ
األسئلةُويفقدُتركيزهُمماُيساعدُالمحققُعلىُكسبُالمبادرةُوتسجيلُنقطةُفيُالتحقيقُللضغطُعلىُاألسير ُ
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"اناُبسُشفتهُهيكُوشفتُحاليُبطلتُاركزُشعرتُانوُبلشُيلعبُفي..وقفتُحكيُمعاهُأواجابةُوقلتلهُهيكُ
بحكيش...حاولُبعدهاُكمنُمرةُيعملُزيُماُعملُبسُخلصُصرتُافهمهُانوُبحكيشُبهادُاألسلوب ُوهيكُ
بطلُيرجعُيستعمله"ُ 113
وهناُيتيبنُلناُأنُمقاطعةُالمحققُفيُحالةُاستخدامُهذاُاألسلوبُتكونُناجعةُفيُالتعاملُمعُالمحققينُ،بحيثُ
توفرُالحمايةُلألسيرُ .
ُ

الصدمةُبالمفاجئات
وهيُمفاجأةُاألسير ُبمسألةُلمُيكنُيتوقعهاُأو ُيعتقدُأنهاُخارجُحساباتُضباطُالمخابراتُ،مثلُاعتقالُأفرادُ
مجموعتهُ،أوُاعترافُافرادُمجموعتهُ،أوُاعترافُمسؤولهُالذيُكانُيحرضهُعلىُالصمودُ،أوُيواجهُاألسيرُ
بأصدقائه ُالمعترفينُ ،وغيرها ُمن ُاألمور ُالتي ُتجعل ُمن ُاألسير ُيقف ُبذهول ُوصدمة ُلما ُيحمله ُضابطُ
المخابراتُ،وهناُتكونُالصدماتُإماُسياسيةُأوُعاطفيةُأوُمعلوماتُهامةُ،أوُافرادُيعملونُمعُالمحققينُمنُ
أجلُالخروجُمنُالتحقيقُ .
"ُكانُصارليُُ24يومُمشُحاكيُوالُحرفُعلىُاليومُاالخيرُاجانيُوالدُقضيتيُوالتنينُمعترفينُوصارواُ
يترجواُفيُاعترفُعشانُيطلعواُهمُمنُالمسكوبيةُ..اناُبصراحةُوقتهاُانصدمتُوقلتُللمحققُإذا ُاحكيتُ
بطلعهم؟ُقليُاه..قلتلهُطيبُبديُاحكي"ُ...ُ114وفيُمثالُآخرُمختلفُيقولُأسير"دخلنيُعلىُغرفةُتحقيقُ..
لقيتُصورُوافاداتُكثيرةُكانواُكثارُُ 13صورةُوافادةُوكلهمُمعترفينُ..انا ُصفنتُوشعرتُبهزةُصغيرةُ
جوايُ..المحققُبلشُيضحكُقليُكلُهدولُمعترفينُوخلصواُتحقيقُوانتُضايلُعلىُالطريقُ.....اناُوقتهاُ
شديتُعلىُحاليُوعرفتُاذاُماُرديتُعليهُبقوةُراحُانهارُُ..وقلتلهُماُاليُخصُبشوُبحكوُاناُاليُبحاليُ
وضليتُشاددُهيك"ُ...115بينماُفيُحدثُآخرُيقولُأحدُاألسرى"ُجابليُواحدُمنُوالدُمجموعتيُوكانُمعترفُ
وحطهُقداميُوبلشُيحكيُعلي..رحتُاناُماُخليتهُيكملُوقلتلهُانتُواحدُمدسوسُبتشتغلُمعاهمُبدكُتورطنيُ
وكلُكالمكُكذب..فراحواُسحبوهُوماُرجعوه"ُ 116
نالحظُاختالفُردودُفعلُاألسرىُفيُاألمثلةُالسابقةُ ،وهناُندخلُفيُتحليلُمنُنوعُمختلفُوهوُأنُهناكُ
مفاجأةُتؤديُللضعفُبينماُالنوعُاآلخرُيؤديُإلىُالقوةُوهذاُمرتبطُأكثرُبالعمليةُالتراكميةُفيُالتحقيقُ،فالذيُ
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صمدُمدةُطويلةُويدركُأنهُيحققُإنجازا ُخلفُانجازُلنُيرضىُأنُيعترفُ،وقدُيكونُالسببُالثانيُوجودُ
دافعُأيدولوجيُلوُبسيطُللصمودُ،بينماُهناكُأناسُينكسرُالدافعُللصمودُمعُاعترافُأصدقائهمُ .
منُجانبُآخرُنالحظُانُالمفاجآتُالُتقدمُاعتباطا ُفهيُبالعادةُتأتيُبعدُتمهيدُوتشكيكُيمارسه ُالمحققُمعُ
األسير ُتجاهُزمالئهُأو ُتجاهُبعضُالقضاياُفهوُيحاولُإضعافهُقدرُاإلمكانُقبلُأنُيعطيهُالضربة ُالقاضيةُ
لينصدمُبالمفاجآةُ .
فيُذاتُاألسلوبُتعملُالمخابراتُعلىُجعلُاألسيرُالمعترفُيعملُعلىُإقناعُرفيقُدربهُغيرُالمعترفُانُ
يعترفُ،وهناُيكونُالضغطُمضاعفاُُنفسياُعلىُاألسيرُالصامدُحينُيشعرُنفسهُوحيداُحتىُأمامُزميلهُالذيُ
باتُيؤديُدورُالمخابرات! ُ
ُ
أساليب متفرقة
تعملُالمخابراتُعلىُأساليبُآخرىُولكنُهيُأساليبُجزئيةُ،بماُيجعلُاألسيرُيندمُعلىُوجودهُفيُالتحقيقُ،
ويندمُعلىُفعلهُالوطنيُ،ويحاولونُقدرُاإلمكانُأال ُيخرجُأيُأسيرُإالُواعترفُبماُوجهُاليهُمن ُتهمُ،ليسُ
فقطُمنُأجلُالمعلوماتُ،بلُايضاُمنُأجلُتحييدُالمناضلُعنُالنضالُ .
ُ"اليُبيجيُيزورناُمرةُبيضلُيزورناُكثير...اناُمشُراحُارجعُازوركم..،شوُبضمناُاحناُشاعرينُانكُراحُ
تزورناُواضلُبهالبهدلةُ 117".
حيثُيركزُالمحققونُفيُالعديدُمنُاألحاديثُعلىُضمانةُعدمُعودةُاألسيرُإلىُالنضالُمرةُآخرىُ،خاصةُ
عندُالمعترفينُالذينُبعدُانُيعترفواُتماماُتكونُالحواراتُمعهمُبهذاُالجانبُ"...قولُشوُبدكُتعملُبسُتطلع؟ُ
بتفكرُترجعُمرةُتانيةُعلىُالتحقيق؟ُلوينتاُبدكُاضلُحاملُالقدسُعلىُضهرك؟"ُ 118
هذاُيعنيُأنُالتحقيقُهيُمحاولةُإعادةُصناعةُالفلسطينيُمنُجديدُ،فلسطينيُيقومُعلىُاإلذعانُللذلُواألهانةُ
دونُتمردُ،فلسطينيُالُيفكرُفيُمقاومةُعدوُشعبهُ .
ُقدُيعودُأحياناُبعضُاالسرىُالمعترفينُُفتعملُالمخابراتُمرةُأخرىُعلىُكسرهُومنُأحدىُالوسائلُللكسرُ
هيُجلبُالمحققُالقديمُالذيُاعترفُعندهُاألسيرُفيُالمرةُاألولىُ"شوُاسمعتُانكُمشُحاكيُفأجيتُاشوفكُ
بماُانوُالناُتجربةُمشتركةُقبلُ"ُ119هناُتحاولُالمخابراتُربطُالشعورُلدىُاألسير ُبشعورُالمعترفُالذيُ
كانُقدُوقعُفيهُوكأنُالمشكلةُشخصيةُوليستُمسألةُسياسيةُعقائديةُ .
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أساليبُاإلرهاقُواإلرهابُالجسدية ُ
وهيُاألساليبُالتيُتركزُعلىُالتعذيبُالجسديُوالعصبيُمنُأجلُالوصولُلالعترافُ،ففيُاألساليبُالنفسيةُ
التركيزُيكونُعلىُالضغطُالنفسيُ،بينماُفيُاألساليب ُالعصبيةُالجسديةُيكونُالتركيزُعلىُأعصابُوجسدُ
المناضلُمنُأجلُإيالمهُوإلحاقُاألذىُبهُوكسرُصمودهُ ُ.
تعتمدُاألساليبُالجسديةُبشكلُأساسيُعلىُإنهاكُاالعصابُوالجسدُ،فإرهاقُاألعصابُبمنعُالنومُوالضربُ
واإلضاءةُوالمؤثراتُالخارجيةُالقويةُوالتيُتركزُعلىُاإلعصابُكالسمعُوالبصر ُواإلحساسُتهدفُإلىُ
إنهاكُالدماغُوإيذاءُالجسدُوبالتاليُإنهاكُقدرتهُعلىُالصمودُ.وهذاُيعنيُفرضُمعادالتُجديدةُتفقدُالجهازُ
العصبي ُوالدماغ ُبشكل ُخاص ُقدراُ ُكافياُ ُمن ُالحيوية ُوبالتالي ُإنهاك ُوضرب ُمقاومة ُاألعصاب ُوصوالُُ
الستدخالُالهزيمةُواالعترافُإلىُعقلُالمناضلُلجرهُلالعترافُ .
تقومُاألساليبُالعصبيةُعلىُالعديدُمنُالمؤثراتُمنهاُ،الضربُالشديدُوالتركيزُعلىُأطرافُاألصابعُوالقدمُ
واليدُواألذنُوالعيونُوالشفاهُواالعضاءُالتناسليةُ،إضاءةُقويةُمسلطةُعلىُالعيونُلتهييجُاألعصابُالبصريةُ،
وصوتُعالُ ُومزعجُلألذنُأو ُاصواتُرتيبةُومتتاليةُومتكررةُتبقيُالدماغُفيُحالةُإثارةُوتهيجُدائمُمماُ
يؤديُلتعبهُ،تجويعُاألسيرُ،حرمانهُمنُالحمامُ،شبحهُساعاتُطويلةُعلىُالكرسيُقدُتصلُإلى ُأسبوعُ.بماُ
يتوالدُعنُذلكُمنُاالمُفيُالجذعُوالكتفيينُوالتهابُفيُالردفينُهذهُوسواهاُتهدفُإلىُإرهاقُالدماغُوإعادةُ
هندستهُ،بالطبعُاألساليبُالجسديةُهذهُالُتوصلُالدماغُإلىُحالةُالقابليةُلالعترافُهكذاُدفعةُواحدةُ،بلُهيُ
أساليبُتراكميةُتدفعُالدماغُتدريجياُإلىُهذهُالحالةُوفقاُلخططُرجالُالمخابراتُففيُاللحظةُالتيُيصلُالدماغُ
واألسير ُلدرجةُالحاجةُالملحةُللنومُيبدأُاالبتزازُُوإثارةُالجهازُالعصبيُمنُجديدُكيُيقدمُالمعلوماتُالتيُ
يريدهاُجهازُالمخابراتُ،فتصبحُالمعادلةُالنومُمقابلُإفشاءُاألسرارُ.أوُوقفُالتنكيلُوصنوفُالبطشُمقابلُ
الخضوعُواالنصياعُ .
"بعدُ ُ 5ايامُتحقيقُليلُنهارُصارُيساومونيُالنومُمقابلُانكُتحكيُويحكوليُايُمعلومةُبعطيكُساعةُنومُ
مقابلها"ُ 120
فيُهذهُاللحظاتُيكونُالمناضلُعلىُمفترقُطرقُإماُأنُيصر ُعلىُموقفهُالرافضُلالعترافُأواإلنحدارُ
والتحولُلمطيةُضباطُالمخابراتُ ،ففيُحالةُإصرارهُعلىُالصمودُيواصلُالمحققُممارسةُأساليبهُإلى ُأنُ
يصلُالجهازُالعصبيُإلىُحالةُمنُالتعبُتجعلُالجسمُيغمىُعليهُرغمُأنفُالمحققُوالمناضلُذاتهُوبالتاليُ
يتوقفُالتحقيقُحتىُيصحوُالمناضلُمنُإغماءتهُ.واإلغماءُجزءُمنُدفاعُالجسمُعنُذاتهُوالُينتظرُقراراُ
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منُاألسيرُوهوُشيءُمفاجئُ.اماُالطريقُالثانيُوهوُأنُيضعفُالمناضلُويقدمُاعترافُللمحققُوهناُيكونُ
المحققُوصلُإلى ُماُيريد،أو ُالطريقُالثالثُوهيُقريبةُجدا ُللطريقُالثانيُأنُيطلبُاألسير ُالراحةُفيقبلُ
المحقق ُمقابلُأنُيعدهُباالعترافُأو ُيكتب ُوعدا ُبأنه ُسوف ُيعترفُ ،وفعال ُيرسل ُهنا ُالمحقق ُاألسير ُإلىُ
الزنزانةُلكيُيرتاحُولكنُالُيدركُاألسير ُهناُأنُمجردُإعطاءُالوعدُباالعترافُللمحققُيعنيُنجاحُأسلوبُ
التعذيبُُ،وهذاُيعنيُأنُالمحققُسيعودُلممارسةُنفسُالتعذيبُولربماُبوتيرةُأعلىُلدفعُالمناضلُلالعترافُ .
ومنُهذهُاألساليبُ ُ:

الصفعُوالبصاقُوالضرب ُ
فبعدُتقييدُالمناضلُمنُيديهُوقدميهُيبدأُالمحققونُبصفعُاألسيرُعلىُوجههُوالبصاقُعليهُوشتمهُإلدراكهمُأنُ
الصفعُعلىُالوجهُأوُالجبينُيشعرُاإلنسانُبالدونيةُواإلهانةُوهناُيتزاوجُالعاملُالجسديُمعُالعاملُالنفسيُ .
ُهناُيجدُالمناضلُنفسهُأمامُخيارينُاألولُالالمباالةُُبماُيقومونُبهُفهوُيعرفُجيدا ُعندماُأختارُطريقُ
النضالُأنهُمنُالطبيعيُأنُيمرُبهذهُالظروفُوانُعزُةُنفسهُالُتهانُنتيجةُالصفعُعلىُالوجه ُبلُنتيجةُ
االعترافُوتقديمُالمعلوماتُللعدوُ،أوُالقيامُبتوجيهُشتائمُوالبصاقُعلىُضباطُالمخابراتُ(مثلثُالصمت)ُ .

القنبزةُ(القرفصة) ُ
وهوُأنُيتمُتقييدُاألسيرُمنُيديهُوقدميهُويجلسُوضعيةُ"قنبزة"ُعلىُرأسُأصابعهُلفتراتُمعُالصفعُوالبصاقُ
علىُوجههُ،ويمكنُلألسيرُهناُعدمُالقبولُبالجلوسُوعدمُاإلمتثالُألوامرهمُفهذاُاألسلوبُيحتاجُلقبولُضمنيُ
منُقبلُاألسيرُوفيُحالةُرفضهُلنُيستطيعُضباطُالمخابراتُإرغامُاألسير ُعلىُالجلوسُفيُهذهُالوضعيةُ
ولذلكُيفشلُاألسلوبُوينهالُعليهُالمحققونُبالضربُ(مثلثُالصمت)ُ .

الهبوطُوالصعود"سكوات" ُ
يطلبُالمخابراتُمنُاألسير ُ بعدُتقييدهُأنُيصعدُويهبطُعلىُطريقةُ"السكوات"ُفيُوضعيةُمستقيمةُحتىُ
تصلُقدماهُإلىُمرحلةُالتعبُوالعجزُ،فيطلبُمنُالمحققينُالراحةُوهذاُتقدمُمنُوجهةُنظرهمُ .
يكفيُأنُيرفضُالمناضلُالصعودُوالهبوطُحتىُيفشلُهذاُاألسلوبُ(مثلثُالصمت)ُ .

الموزة ُ
وهوُإجالسُاألسيرُعلىُشكلُموزةُبحيثُيتمُوضعُاألسيرُعلىُكرسيُدونُظهرُويتمُتقييدُالقدمينُواليديينُ،
ثمُإجبارُاألسيرُبالرجوعُللخلفُبظهرهُإلىُأنُيصلُإلىُزاويةُمنفرجةُُ180درجةُ،وهناُيبدأُجسمُالمناضلُ
فيُاالرتجاجُوالشعورُبالتعبُواإلرهاقُ .
إنُالتعاملُمعُهذهُالوضعيةُيكونُبرفضُجلوسهاُورفضُحنيُالظهرُللخلفُ،فاالنحناءُهذاُيحتاجُلتعاونُ
المناضلُمعُالمحققينُحتىُيتحققُورفضُالتعاونُيعنيُإفشالهُ(مثلثُالصمت)ُ .
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قيودُاألعصابُوشدُالكلبشات ُ
وهيُوضعُقيودُإضافيةُعلىُالرسغيينُوالقدميينُوالضغطُعليهاُمنُأجلُعدمُوصولُالدمُإلىُأطرافُاأليديُ
واألرجلُومنُثمُضربُاألطرفُضرباُشديداُبقصدُمضاعفةُاأللمُ .
"حطواُكلبشةُعلىُايديُوقليُبسُتبطلُقادرُتتحملُارفعُايدكُ،وبلشُيشدُعلىُايديُوشعرتُوقتهاُ
عضلةُايديُبدهاُتتفجر"ُ 121
إنُالتعاملُمعُهذاُاألسلوب ُهوُالمصابرهُعلىُاأللمُوالتصميمُعلىُعدمُالتراجعُولوُقيدُأنملةُوالمحققونُ
يدركونُجيداُُأنُاألسلوبُالذيُالُيجديُالُداعيُلالستمراريةُفيهُ(مثلثُالصمت)ُ .

التجويعُوالتعطيش ُ
وهوُأسلوبُالُيستمرُسوىُبضعةُأيامُوهوُحرمانُاألسيرُمنُالطعامُوالشرابُ،ولكنُسرعانُماُيتبددُهذاُ
األسلوب ُأمامُصبرُالمناضلُ،والمجتمعُالفلسطينيُيعرفُإضراباتُماراثونيةُعنُالطعامُامتدُأحدها ُألكثرُ
منُُ 90يومُ،وبالتاليُفكرةُالخوفُمنُالتجويعُأصبحتُفكرةُعاديةُمعُالحالةُالنضاليةُالجديدة ُ(صراعُفيُ
الظالم)ُ .

تنقيطُالماءُعلىُالرأسُ ُ
وهوُوضعُالمناضلُفيُغرفةُأوُشبحهُعلىُكرسيُأوُوقوفاُوتنقيطُماءُعلىُرأسهُمنُالسقفُبشكلُمنتظمُ
مماُيؤديُإلىُارهاقُعضالتهُبسببُسقوطهاُالمنتظمُوالذيُيشعرهُالحقاُأنُهناكُجبلُيسقطُعلىُرأسهُ،مماُ
يولدُإرهاقُوانقباضُوإعياءُفيُجهازهُالعصبيُ .
قدُيتمكنُاألسيرُمنُتوزيعُالمياهُعلىُجسدهُماُأمكنُمنُخاللُتحريكهُماُأمكن(ُ.صراعُفيُالظالم)ُ .

استغاللُالجروحُواألمراض ُ
يستغلُجهازُالمخابراتُأيُشيءُمنُالممكنُاالستفادةُمنهُفيُالتحقيقُوكثيراُماُيسعىُإلىُاستغاللُأيُجرحُ
مصابُبهُاألسيرُأوُمرضُمنُأجلُالضغطُعليهُمنُخاللهُ.وهناُليسُأمامُاألسيرُسوىُالصمتُوالصمودُ
(صراعُفيُالظالم)ُ .

خلعُاالكتاف ُ
ويتمُهذاُاألسلوبُمنُخاللُتقييدُاليدينُوإجالسُاألسيرُعلىُكرسيُوظهرُالكرسيُهناكُطاولةُ،ويقومُأحدُ
المحققينُبرفعُأيديُاألسيرُعلىُالطاولةُووضعُالقدمُعلىُظهرُاألسيرُفينحنيُلألمامُ،ثمُيضعُالمحققُاآلخرُ
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قدمهُعلىُكتفُالمناضلُويبداُبرفعهماُلمستوىُغيرُمسبوقُبالنسبةُلألسيرُ،فتبدأُعظامُالكتفُبالفرقعةُكأنهاُ
كسرتُولكنهاُليستُكذلكُبلُهوُصوتُدورانُاألذرعُإلىُمسافةُلمُتعتدهاُوالشعورُبأنُالعظامُقدُتفتتُ .
وأيضا ُهناكُطريقةُآخرىُوهيُتقييدُاأليديُبسالسلُمشبوكةُببكرةُفيُالحائطُعلىُجسرُحديديُ،يتمُشدُ
البكرةُإلىُاألمامُأوُالخلفُببطئُأوُبسرعةُمماُيسببُآآلآلمُشديدةُللمناضلُ 122.
الصبرُعلىُالوجعُوأستنهاضُاألرادةُوتحديُالجالدينُوعدمُمكافأتهمُهوُالردُ .

كشافاتُإضاءة ُ
وهوُأنُيجلبُالمحققونُكشافاتُإنارةُقويةُويضعُالمحققونُعيونُاألسرىُبداخلهمُمنُأجلُإضعافُالعصبُ
البصريُوإنهاكهُوإجبارهُعلىُاالعترافُ"ُ.مسكونيُفتحوُطبونُسيارةُشغلوُاالضاءةُوحطوُراسيُقدامُ
الضوُ،شعرتُالضوُبدوُيطلعُمنُعيونيُ،صاروُبدهمُيفقعوا"ُ 123
ُالهدفُمنُهذاُاألمرُهوُإنهاكُأعصابُالمناضلُالبصريةُوالتيُستسببُآلماُكبيرةُووجعُرأسُشديدُسيكونُ
سبباُفيُإرهاقُالمناضلُ .

الضربُالجسديُالعشوائي ُ
الضربُبالعصيُعلىُالكفينُوالذراعينُوالظهرُوالساقينُكماُاللكماتُعلىُأنحاءُالجسمُوهذهُوسواهاُجربتُ
فيُكثيرُمنُاألحيانُوأخفقتُفيُكثيرُمنُالحاالتُ(محاميدُ .)2011،
يذكرُالباحثُ،أنهُاثناءُالتحقيقُمعهُكانُهناكُمعتقلينُآخرينُيحققُمعهمُعلىُقضاياُعسكريةُ،فماُكانُمنُ
المخابراتُمنُأجل ُإجبارهمُعلىُاالعترافُسوىُتحويلهمُلتحقيقُعسكريُ،تمُاستعمالُهذاُاألسلوب ُمعهمُ
فيهُ .

الهزُالخفيفُأو"الرجرجة" ُ
ويستخدمُبطريقتينُ،األولىُيمسكُالمحققُكتفيُاألسير ُويبدأُبالهزهزةُ،أو ُيضعُجهازُيحدثُرجةُبسيطةُ
تحتُالرأسُيؤديُإلىُرجرجةُالرأسُ .
هذاُاألسلوب ُ يقومُبتشويشُالساعةُالبيولوجيةُللمعتقلُمماُيؤثرُعلىُقوتهُاإلدراكيةُويصيبهاُبالتشوشُأوُ
العطلُ(محاميدُ .)2011ُ،
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الفصل الثالث
األبعاد االجتماعية والنفسية في المواجهة
يتضحُمنُنتائجُالمقابالتُأنُهناكُالعديدُمنُالعواملُالتيُتدعمُقدرةُاألسيرُالفلسطينيُعلىُالمواجهةُداخلُ
زنازينُاالستعمارُالصهيونيُ،أوُتضعفُمنُقدرتهُعلىُالصمودُ.ومنهاُالقناعاتُالفكرية\النظريةُ،والعالقاتُ
الرفاقيةُواألخوةُفيُالنضالُ،وعالقاتُاجتماعيةُمعُمحيطهُاالجتماعيُ،وطبائعُشخصيةُاألسيرُ،وموقفهُ
األخالقيُوتساميُاستشعارهُلكرامتهُبماُيفوقُالجسدُواآلالمُ،وخبرتهُ،أو ُكلُهذهُالعواملُمجتمعةُ.وسيرُ
عمليةُالتحقيقُكثيرا ُماُتتحددُبناءُعلىُهذهُالمؤثراتُوالقناعاتُ،والتيُتقررُسيرُالمعركةُ.هذهُالمؤثراتُ
تتشكلُوتتبلورُعلىُمدارُعشراتُالسنينُالتيُيعيشهاُاألسيرُفيُكنفُبيئتهُاالجتماعيةُوالنضاليةُوالتيُتصقلُ
شخصيتهُبناءُعلىُهذهُالمفاهيمُوالتيُقدُيكونُنشوءهاُاجتماعياُ ُأو ُنضالياُُ،لكنُسرعانُماُتتداخلُالعواملُ
فتصبحُبعضُالقناعاتُالنضاليةُعاملُمقررُوحاسمُفيُالمواجهةُمنُخاللُاستدخالهاُمنُقبلُالمناضل.
وبالتاليُعندماُنعرجُعلىُموضوعُالتحقيقُوكيفيةُالمواجهةُفنحنُالُنرىُاألسيرُكلحظةُمنعزلةُعنُسياقهُ
التاريخيُالشخصيُوطورُتكونهُونموهُ،بلُنرىُأنُتلكُاللحظةُوكيفيةُإدراكهاُوردودُالفعلُعليهاُهيُنتاجُ
هذاُالسياقُالطويلُوالمتشعبُ.لذاُتصبحُعمليةُالصمودُأو ُاالنكسارُليستُمنفصلةُ،بلُهيُامتدادُلسياقُ
تاريخيُشخصيُواجتماعيُونضاليُفيُآنُ .
يشكل ُالمشروع ُالنضالي ُللتنظيم ُوتركيزه ُعلى ُأهمية ُالصمود ُفي ُالتحقيق ُدورا ُمهما ُفي ُصمود ُاألسيرُ
بالتحقيق ُ،كماُويشكلُالدورُالذيُيلعبهُالفردُومكانتهُفيُالمشروعُالنضاليُوتماهيهُفيهُعامالُمهماُفيُجعلُ
األسير ُيصمدُأو ُيعترفُ.إضافةُلوجودُرمزيةُمعينةُللمناضلُفيُتنظيمهُتلعب ُدورا ُمهما ُفيُالقرارُالذيُ
يتخذهُفيُزنازينُالتحقيقُ،فعندماُيشكلُمناضلُماُرمزيةُمعينةُفيُتنظيمهُتلعبُهذهُالرمزيةُدافعاُ ُمهماُُ
لجعلهُيتحملُصنوفُالعذابُأكثرُ،كونهُيرىُذاتهُبعيونُاآلخرينُ.فرفاقهُيتوقعونُمنهُالصمودُ،وكذاُعائلتهُ
وأحبائهُوهذاُجزءُغالُُ الُيفرطُفيهُ،وبالتاليُتتهددُالمكانةُالنضاليةُلهُمنُناحيةُوالتيُتشكلُجزءاُُمنُالثقةُ
الممنوحةُلهُوالتيُيعاملُعلىُأساسهاُ.وتهددُنظرتهُلذاتهُمنُناحيةُآخرىُ،فعندماُينظرُاألخرونُإلىُشخصُ
بعينُالثقةُ ،يسعىُهذاُالشخصُجاهدا ُللحفاظُعلى ُالثقةُالممنوحةُلهُمنُقبلُالتنظيمُأو ُالمجتمعُ،فالصمودُ
والثقةُعامالنُمهمانُفيُالعملُالثوريُيحرصُعلىُحمايتهماُ .
وهناكُبعدُرفاقيُوأحياناُأبويُيشدُمنُعزيمةُالمعتقلُوهوُالحفاظُعلىُالرفقاءُوحمايتهمُكرفقاءُأيُبشرُ،
ومنُهذاُالبعدُيتولدُأوُيرتبطُبهُالحفاظُعلىُأسرارُالتنظيمُوأرتباطُهذاُبحمايةُالوطنُ،هذاُإضافةُإلىُالحوارُ
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الذاتيُللمعتقلُبمعنىُأنهُذهبُللنضالُالوطنيُأوُالطبقيُطوعاُ،وبالتاليُهوُالمسؤولُأوُاألمينُعلىُالمشروعُ
الذيُناضلُواعتقلُُمنُأجلهُ،وإنُكانُغيرُحريصُعليهُماُكانُلهُلينتظمُ .
وعاملُآخرُيمنحُاألسيرُ تفوقُعلىُالعدوُ،أنُالسرُالتنظيميُوالوطنيُلديهُبينماُالعدوُهوُالذيُيبحثُعنُذلكُ
السرُ،وهذاُمصدرُقوةُبيدهُ،وعليهُيدورُالصراعُأساساُ .
ُفيُسياقُآخرُتلعبُالثقافةُالمجتمعيةُدورُمهمُفيُصقلُأفكارُومعتقداتُوسلوكُالمناضلُوتحديدُموقفهُاتجاهُ
التحقيقُ،حيثُمنُالدارجُأنُالذينُالُيعترفونُفيُالتحقيقُهمُمنُيؤمنونُمنُمنطلقُأيديولوجي ُأوُتنظيميُ
أ بعادُوأهميةُهذاُالصمودُومعناهُ،لكنُبالحقيقةُومنُخاللُماُتبينُمعُالباحثُأثناءُإجراءُالمقابالتُوجدُأنُ
العواملُاالجتماعيةُللصمودُكانُلهاُثقلُفيُالتحفيزُعلىُالصمودُ،يليهاُالعاملُاأليديولوجيُ،ومنُثمُالمزاياُ
الشخصيةُكالثقةُواإلرادةُوالتصميمُوالثباتُبماُيعززُالعاملُاأليديولوجيُ.أماُغالبيةُالمبحوثينُفقدُطغىُعليهمُ
فيُالمقامُاألولُالعاملُاالجتماعي-النفسيُ .
هذاُيعنيُأنُاألسيرُالفلسطينيُالذيُالُيعترفُداخلُالتحقيقُإنماُهوُنماُوتطورُفيُسياقُواجهُفيهُتحدياتُ
مختلفةُعلىُالمستوىُالشخصيُ،وبذاتُالوقتُالذيُزرعُفيهُالمحيطُالبيئيُوالنضاليُمعتقداتُوأفكارُومفاهيمُ
رفعتُمنُدرجةُتحملهُومنُاستعداديتهُوقابليتهُللمواجهةُفيُالتحقيقُقبلُدخولهُالتحقيقُ،مماُجعلُعمليةُ
ُلمُتنم ُفيهُالسماتُوالمزاياُالضروريةُ
ُِ
المواجهةُلديهُأنجحُمنُآخرُنما ُوتطور ُفي ُبيئة ُأسرية ُوأجتماعية
للصمودُفيُالتحقيقُ .
وإنطالقا ُمنُهناُنستطيعُأنُنضيءُأكثرُعلىُفهمُجديدُألبعادُالمواجهةُوالصراعُفيُزنازينُالعدوُبإعطاءُ
مساحةُأكبرُلألبعادُاالجتماعيةُوالنفسيةُللصمودُأو ُاالعترافُ،فاأليدولوجياُوالممارسةُالثوريةُإنماُتسعىُ
إلعادةُتنظيمُالحياةُاالجتماعيةُوأولوياتهاُوفقُأسسُجديدةُتتوافقُمعُأهدافهاُ،وهناُتكمنُأهميةُهذهُالممارسةُ
الثوريةُفيُأنهاُجعلتُالناسُتتبناهاُفيُحياتهاُاالجتماعيةُ .
فيُهذاُالفصلُسيتمُالتطرقُلأل بعادُالنفسيةُواالجتماعيةُفيُالتحقيقُ،بتناولهاُمنُزواياُمختلفةُففيُالبابُ
األولُ،سنعرجُعلىُالمؤثراتُاالجتماعيةُوالتيُتلعبُدوراُفيُالتحقيقُمنُالعائلةُإلىُاألصدقاءُإلىُالمجتمعُ،
بينماُننتقلُفيُالبابُالثانيُلدراسةُالفردُوكيفُينظرُإلى ُنفسهُوأرتباطُهذهُالمسألةُبموقفُالتحقيقُ،وأيضاُ
سنتناولُفيُالبابُالثالثُكيفُترتبطُمصالحُاألسيرُبعيدةُالمدىُبموقفهُفيُالتحقيقُوكيفُتكونُعامالُمهماُ
وفاعال ُفيُتحديدُنتيجةُالتجربةُ،بينماُفيُالبابُالرابعُنرصدُبعضُالتأثيراتُللقيمُالذكوريةُداخلُالمجتمعُ
علىُموقفُاألسيرُمنُالتحقيقُأوُبعدهُ،فيماُبالبابُالخامسُنتناولُعالقةُالصمودُباإليمانُاأليديولوجيُ .
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ارتكزتُنتائجُهذاُالفصلُبشكلُاساسيُعلىُالمعلوماتُالتيُجمعتُمنُالمقابالتُالمعمقةُمعُأسرىُمحررينُ،
اضافةُإلىُبعضُالكتاباتُحولُالسجنُ،وأيضاُجزءُمنهاُارتكزتُعلىُتجربةُالباحثُفيُالتحقيقُواألسرُ،ثمُ
أعيدُتصنيفهاُوتحليلها.
التنظيم وإعادة تنظيم المجتمع والتأثيرات االجتماعية المصاحبة له
"تصبح النظرية قوة مادية حالما تستحوذ على الجماهير" (ستالين .)1938 ،هذاُماُقالهُماركسُبخصوصُ
تبنيُالجماهيرُنظريةُثوريةُكالماركسيةُمثالُ،فهيُتنتقلُمنُإطارُالتنظيرُالمجردُإلى ُقوةُاجتماعيةُمنظمةُ
لهاُوزنهاُوفعلهاُوقدرتهاُالتغييريةُالتيُتنعكسُفيُسلوكُالناسُ،وتصبحُقوةُماديةُعلىُاألرض ُمنُخاللُ
تحولهاُكقوةُصراعيةُضدُاإلستالباتُكافة.
إنُالقوةُالحقيقيةُلفكرةُالصمودُفيُالتحقيقُفيُوجهُمخابراتُاالستعمارُالصهيونيُهيُتحولُفكرةُالصمودُ
ببعدهاُاأليديولوجيُالمرتبطُبعمليةُبناءُالتنظيمُأوُالحزبُإلىُقناعاتُاجتماعيةُيحملهاُالمجتمعُ،أيُأنُتصبحُ
فاعلةُفيُقيمُالمجتمعُونظرتهُاألخالقيةُتجاهُالمسألةُبرمتهاُ،وهذاُمنُاألمورُالهامةُالتيُاستطاعتُاألحزابُ
الفلسطينيةُغرسهُفيُالمجتمعُمعُسنواتُالنضالُ،وهوُإعادةُبناءُعالقاتُالمجتمعُبناءُعلىُضرورةُالصمودُ.
فالصمودُفيُالتحقيقُباألساس ُفكرةُتبلورت ُمعُتطورالعملُالمقاومُوبدءُتشكيلُأجسامُتنظيميةُفيُاألرضُ
المحتلةُ.فكانُهناكُضرورةُوحاجةُللصمودُلحمايةُوصونُدورُهذهُاألجسامُ.بالتأكيدُاحتاجتُهذهُالفكرةُإلىُ
سنواتُلتتبلورُبشكلهاُالحاليُ،حيثُُصدرُألولُمرةُعامُُُ1978بيانُُبهذاُاالتجاهُومنُثمُتحولُلتعبئةُداخليةُ
ومنهُإلىُوعيُمجتمعيُيحرضُعلىُالصمودُالجذريُويرفضُاالعترافُُ 124.
الصمودُفيُالتحقيقُكانُركنُأساسياُُمنُثقافةُالمقاومةُالفلسطينيةُوأرتبطُبهيمنةُهذهُالثقافةُفيُمراحلُالنضالُ
ماُقبلُأوسلوُ،ثمُتحولُإلىُثقافةُفرعيةُفيُمرحلةُماُبعدُأوسلوُنظراُللتراجعُالذيُحصلُعلىُثقافةُالمقاومةُ
ككلُ.أيُأ نُالتنظيمُالسياسيُالفلسطينيُقامُبشكلُمنُأشكالُالهيمنةُبمفهومُالمفكرُاإليطاليُغرامشيُفيُ
فرضُنمطُمعينُمنُالثقافةُداخلُالمجتمعُوجعلهاُالثقافةُالسائدةُبدالُمنُثقافةُاالعترافُالتيُكانتُقائمةُقبلُ
ذلكُ(جرامشيُ .)1994ُ،
هذاُيعنيُأنُالمجتمعُأصبحُينظرُإلى ُمسألةُالتحقيقُبنفسُطريقةُنظرُالتنظيماتُالفلسطينيةُ،أيُيحتضنُ
ويرفعُمنُقيمةُالصمودُوالصامدينُوينظرُبشكلُسلبيُوينتقدُمنُيعترفُ،هذاُالتحولُعلىُصعيدُالتفكيرُ
المجتمعيُوالتأثيرُبهذهُالقضيةُنجدُانعكاساتهُفيُنظرةُاألسرىُإلى ُأنفسهم ُوإلى ُمجتمعهمُ.فالتحولُالقيميُ
داخلُالمجتمعُعلىُهذهُالمسألةُينعكسُعلىُذهنيةُاألفرادُفيُالنظرُإلىُأنفسهمُبناءُعلىُنتائجُالتحقيقُ .
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فاألسيرُالذيُيخوضُتجربةُالتحقيقُيدركُجيداُعواقبُونتائجُإنكسارهُليسُعلىُصعيدُرفاقهُفيُالنضالُأوُ
علىُالحزبُالذيُينتميُلهُ ،بل ُنظرةُالمجتمعُلهُفيُحالةُالصمودُأو ُفيُحالةُاالعترافُ،ويدركُالقيمةُ
اإليجابيةُالكامنةُالتيُتتغلغلُفيُوعيُالمجتمعُتجاههُبحالةُالصمودُوالقيمةُالسلبيةُبحالةُاالعترافُ،هذاُالحكمُ
والذيُأصبحُبعدادُحكمُأخالقيُيلعبُدوراُمهماُفيُالمواجهةُفيُالتحقيقُ .
فأثناءُالتحقيقُيدورُمونولوجُتتصارعُفيهُأفكارُفيُرأسُالمناضلُحولُتعاملُأهلُقريتهُأوُالحيُالذيُيقطنُ
فيهُأوُالمخيمُاوعلىُنطاقُأوسعُ،وكيفُستكونُنظرتهمُلهُفيُحالةُصمودهُ.وهذاُيضعهُنفسياُامامُخيارينُ
إماُاالنكسارُوتحملُالعارُاالجتماعيُوالنظرُلهُبأنهُإنسانُضعيفُوتافهُ،أو ُالقدرةُعلىُالمواجهةُوالتحديُ
ألنهُإنسانُبطلُيواجهُالمخابراتُويكسرُجبروتهمُبصمودهُ .
هذهُالنظرةُإلىُالذاتُلمُتكنُكذلكُلوالُتبنيُالمجتمعُنفسهُلهذهُالمسألةُوإعادةُبلورةُالعالقاتُاالجتماعيةُعلىُ
هذا ُاألساسُ .وما ُكان ُلهذا ُالتغيير ُأن ُيحصل ُعلى ُصعيد ُالمجتمع ُلوال ُالتأثير ُالمنظم ُوالكبير ُالذي ُفعلتهُ
التنظيماتُداخلُالمجتمعُبهذاُالخصوصُعلىُمدارُأعوامُطوالُ .
وهناُحسبناُالتنويهُإلى ُمفاخرةُاألمهاتُوالعوائلُبأبنائهمُالصامدينُ،إلى ُدرجةُأنُيكونُالسؤالُاألول ُفيُ
زيارةُذويُاألسير ُإلبنهمُفيُسجونُاالحتاللُ(هلُصمدت)ُوكانُيتبعُذلكُأنُأهاليُالذينُانكسرواُباتواُ
يجلبونُلهمُعارُاالنكسارُويتعرضونُلبعضُالحصارُوالعزلةُاالجتماعيةُ 125.
وغيرُمرةُالذتُأمُبالصمتُونكستُنظراتهاُوبعضهنُأطلقنُعباراتُمنُنوعُ(خسارةُانهُرضعُمنُثديي)ُ
(لقدُاتاناُبالعار)ُدونُايُتبريرأوُاجتراحُاعذارُاالمرُالذيُكانُلهُأثرُتعبويُصموديُعلىُاألجيالُالالحقةُ
التيُانخرطتُفيُالنضالُ،والجميعُيرددُ(لنُيخجلُمنيُالحزبُولنُتخجلُمنيُعائلتيُوكانتُتلهجُااللسنةُ
كيفُسأنظرُفيُعينيُامرأةُتحبنيُإنُلمُأهبطُمنُالزنازينُمرفوعُالرأسُوالجبين)ُ .
لكنُالسؤالُكيفُتؤثرُهذهُالعواملُفيُدواخلُالمناضلُوكيفُتتكونُوتتبلور؟ُكيفُتجعلهُيدركُالحدثُبناءُ
علىُهذهُالقيمُالنضاليةُواالجتماعية؟ ُ

أثناء مكوثي في المعتقل ،كثيرا ما يعود االسرى بعد الزيارة األولى لعائالتهم يتناقلون كيف تتفاعل االمهات مع مسألة الصمود ،خاصة اذا كان
هناك عدد كبيير من المعتقلين في نفس الفترة ومن نفس البلدة ،حتى أنه في احد المرات كان هناك نبذ اجتماعي الحد المعترفين على ابناء قريته القريبة
من رام هللا فتدخل االسرى من السجن مع اهاليهم للتوضيح لهم حول قدرة المعترف على استعادة نفسه من جديد داخل السجن في هذه القصة تحديداً
كان األهل أشد تصلبا ً بموقف الصمود من ابنائهم ،رغم ان عدد من ابنائهم سطر مآثرة صمودية في التحقيق
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الباب األول :المؤثرات االجتماعية
أوالا :العائلة
تعدُالعائلةُُفيُاإلطارُالمجتمعيُالعامُالنواةُالتربويةُاألولىُلدى ُاإلنسانُفهيُالمكانُالذيُيتربىُفيهُالفردُ
سنيُحياتهُاألولىُبماُتتركهُهذهُالسنواتُمنُبصماتُكماُيؤكدُعلمُالنفسُ،وهيُالمكانُالذيُيصنعُشخصيةُ
ْ
الفردُويصقلهاُوفقُمفاهيمُوقيمُنفسيةُواجتماعيةُمعينةُ(وليُ،محمدُُ،)2004ُ،وهيُفيُتكوينهاُللفردُإنماُ
تقومُمنذُصغرهُبدورُمهمُفيُتعزيزُمحركاتُوعواملُالصمودُواالعترافُفيُشخصيةُالفردُ،فالعائلةُُالتيُ
تعطيُالثقةُالبنائهاُإنماُتقومُبالحقيقةُبتعزيزُثقتهمُوقدراتهمُعلىُخوضُالصعابُمستقبالُ،بينماُالعائلةُالتيُ
تكبتُأبنائهاُوتقمعهمُوالُتشعرهمُبالقيمةُواألهميةُوتسخفُمنُدورهمُإنماُتقتلُروحُالتحديُوتصغرُقيمتهمُ
فيُنظرُأنفسهمُُ،فالفردُكائنُحيُينموُرويداُرويداُومنذُالصغرُيتشربُالثقةُوالتحديُأوُالضعفُوالخوفُ
حتىُينشأُالحقاُأنسانُيدخلُفيُلحظةُالمحكُلحظةُالتحقيقُ(قطامشُ )1998،
وبالتاليُمحكُالتحقيقُالُيعبرُعنُردُفعلُاألسير ُفيُلحظةُالتحقيقُبقدرُماُيعبرُعنُصيرورةُنشأةُالفردُ
وتطورُشخصيتهُعبرُالتربيةُالعائليةُ،فأسيرُمنُعائلةُتقدرهُوتهتمُبهُوتوعيهُوتكسبهُقيمُمهمةُومتماسكةُلنُ
يتشابهُسلوكهُمعُردةُفعلُأسيرُمنُعائلةُمفككهُوالُتعيرُأبنهاُالثقةُالتيُيحتاجهاُ.وأسيرُمنُعائلةُتحرضهُ
علىُالقيمُالوطنيةُوقيمُالتحديُوالصمودُلنُيكونُمثلُأسيرُمنُعائلةُغيرُمباليةُأساساُبالمسألةُالنضاليةُضدُ
االحتاللُ.ردودُالفعلُلدىُاالثنينُتختلفُألنُالمنشأُمختلفُوالمشاعرُالتيُيتربيانُعليهاُمختلفةُوالحياةُالتيُ
ولداُفيُخضمهاُمختلفةُوبالتاليُردودُالفعلُمختلفةُ .
ومنُجانبُآخرُالتصورُأو ُالمعنىُالذيُيبنيهُاألسير ُعنُعائلتهُأو ُالذيُصنعهُاألسير ُوصنعتهُالعائلةُفيُ
مخيلةُاألسيرُعنُالعائلةُيلعبُدوراُمهماُفيُدفعُاألسيرُللصمودُأوُاالعترافُفمخيلةُاألسيرُهناُتعودُلتاريخُ
العائلةُوكيفُكانُسلوكُأفرادُالعائلةُاآلخرينُ"هايُالتربيةُعائليةُاناُيعنيُعماميُجميعهمُانسجنواُوابويُ
انسجنُفمرقواُفيُالتجاربُهايُوماُحداُفيهمُاعترف"126فاألسيرُفيُالتحقيقُيتراودُإلىُذهنهُكيفُيقومُبتقديمُ
اعترافُوهوُجزءُمنُعائلةُنضاليةُلهاُتاريخُبالصمودُ"يعنيُمراتُكثيرُكنتُأفكرُإنوُكيفُاعترفُوبالعيلةُ
عناُوالُواحدُاعترفُالُابويُوالُاخوتيُوالُعمامي!ُيعنيُكلهمُصمدواُاجيُاناُاوطيُراسُالعيلة"127ويصبحُ
الربطُبالصمودُهوُحمايةُفيُشقُمنهُلشرفُالعائلةُالوطنيُوإذاُاعترفُيجلبُالعارُللعائلة.
وأيضا ُتلعبُالعائلةُدورا ُمهما ُفيُتعزيزُثقةُاألسير ُبنفسهُفيُاللحظاتُاألولىُمنُاالعتقالُ،فكثيرا ُماُتمدُ
العائلةُاألسيرُبمواقفُتلعبُدوراُمهماُفيُعمليةُالصمودُداخلُالتحقيقُ"اناُلماُطلعتُمنُالدارُاجاُابويُسلمُ
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عليُحكاليُاسمعُبتفوتُزلمةُوبتطلعُزلمةُبتضلكُزلمةُإذاُاحكيتُتروحشُعنديُُهايُالكلماتُبتشحنُ
الواحدُبتوديهُفيُالسماُياُبتجيبوُفيُاألرضُ"
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فالعائلةُهناُتحرضُبشكلُواضحُباتجاهُالصمود"فيُايامُكنتُاطلعُمنُجوُالتحقيقُأفكرُمثالُبكلمهُابويُانهُ
اذاُبتعترفُمشُابني"129فاألبُأوُاالمُلهماُدوراُمهماُفيُتحريضُاألسيرُعلىُالصمودُ،وتأثيرُاالبُواألمُ
ليسُالنهمُفقطُأبُوأمُبلُهماُبماُيمثالنهُمنُحبُوعطاءُوأهتمامُ،وبالتاليُعندماُيسمعُاألسيرُهذهُالكلماتُ
منُوالديه ُليسُمثلُمنُيسمعهاُمنُأصدقائهُُ،فهناُتمتزجُفكرةُأنهمُرعاةُلألسيرُعلىُمدارُسنواتُ،وكأنُ
لسانُالحالُيقولُنحنُربيناكُطوالُهذهُالسنينُواآلنُفيُهذهُالمحنةُجاءُالوقتُلتثبتُلناُأنُتربيتناُلمُتذهبُ
سدى.
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هذهُاللحظاتُالمهمةُفيُدعمُاألسيرُوتحريضهُعلىُالصمودُيحاولُضباطُالتحقيقُاستغاللهاُمنُأجلُالضغطُ
علىُاألسير ُ" ُ ضليتُاتذكرُاشيُواناُنازلُعالدرجُيومُاعتقلونيُابويُحكاليُاذاُبتعترفُانتُمشُابنيُ
وضلهمُبالتحقيقُيستخدموهاُمعيُانهُعشانُابوكُقلكُ،احكيلهمُالُمشُهيكُواناُأساساُُفشُُحدُبعرفُعنيُ
اشيُواناُبعملشُاشيُوماُدخلنيُبشوُحكيُابوي"131فالضابطُيحاولُتصغيرُاألسيرُبتذكريهُاحياناُبكالمُأبيهُ
امامُالجنودُمنُأجلُوضعُاألسيرُبخانةُأنهُماُيزالُيسمعُمنُوالدهُوأنهُغيرُمستقلُعنُوالدهُحتىُاآلنُبهدفُ
إشعارُاألسيرُأنهُماُيزالُصغيرُويحتاجُإلرشادُ،لكنُهذاُالضغطُالُيثمرُكثيراُخاصةُبماُيكنهُمجتمعناُمنُ
عالقةُاحترامُبينُاالبنُواألبُأوُحتىُلطبيعتهاُالبطريركيةُُ،وهناُنالحظُالصراعُبينُالمحققُواألسيرُحولُ
ذاتُالقيمةُوهيُالعائلةُوكيفُيتمُاستثمارهاُلدعمُالصمودُمنُقبلُاألسيرُأوُلضربُالصمودُمنُقبلُالمحقق ُ
فيُجانبُآخرُنجدُأنُوجودُمسؤوليةُعائليةُلدىُاألسيرُتكونُأيضاُعاملُدعمُفيُتعزيزُالصمودُ،فمثالُنجدُ
بعضُاألسرىُكونهمُآباءُولديهمُمسؤوليةُعائليةُجعلهمُيدركونُمخاطرُاالعترافُومعانيُالصمودُ"بسُ
تفكرُفيُوالدكُواهلكُفشُغيرُانكُتطلعُمنتصرُعالسجانُاماُاداريُأوُمروحُهايُهيُاهمُاشي""...ُ132كنتُ
أفكرُكثيرُإنوُالزمُأصمدُعشانُأروحُواديرُباليُعلىُوالديُالنوُفشُحداُغيريُبشتغلُبالبيتُفإذاُاعترفتُ
راحُيؤثرُعلىُوضعُالبيت"ُ133فوجودُمسؤوليةُعائليةُعلىُاألسير ُكونهُالمعيلُلألسرةُجعلهُيفكرُمراراُ
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في ستينات القرن الماضي دأبت اجهزة المخابرات العربية بمالحقة اعضاء االحزاب الشيوعية وكات احدى الطرق لتركيع البعض ومنحه
العفو عبر اعالن في الجريده مع صورة يعلن فيها المعتقل براءته من الحزب ،لتشكل عار يحمله ،بالمقابل صمد الكثيرين ولم يعترفوا أويتبرؤوا
من انتماءاتهم االنضالية والحزبية .االبرز في هذه التجربة كانت للحزبين العراقي واالردني .وثق مظفر النواب باسلوبه المدهش صورتان ألم
عراقية تطلب من ابنها الصمود ألنه الخيار االوحد للحفاظ على الشرف والكرامة ،فيما الصورة الثانية الخت تتبرأ من اخيها الذي تبرأ من
الحزب في اعالن الجريدة
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بنتائجُغيابهُعنُعائلتهُ،العاملُالذيُيحفزُاألسيرُعلىُالصمودُوالرجوعُسريعاُللعائلةُفيختارُالصمودُحتىُ
الُيتحملُعذابُالنفسُفيُاإلبتعادُطويالُعنُعائلتهُدونُمعيل.
بينماُنجدُأسرىُآخرينُأنُالعائلةُكانتُوسيلةُضغطُوإضعافُ"ضلُيقليُابنكُياُ..ابنكُهألُشوُبعملُ،ليشُ
ضيعتُأبنكُفيُحبستك؟ُمرتكُشوُبتعمل؟ُشوُراحُيصيرُفيهاُوانتُمحبوسُوهألُمشُعارفُعنهاُشي..طبعاُُ
هادُالكالمُكانُيضلُيلعبُبراسيُ..وكانُسببُمهمُانيُاضعفُواحكي"134وهناُنجدُاختالفُردةُالفعلُبينُ
األسرىُعندماُنتكلمُعنُالعائلةُودورهاُفيُتعزيزُصمودُأو ُاعترافُاألسير ُففيُالفقرةُالسابقةُكانتُفكرةُ
إعالةُالعائلةُمهمةُجداُفيُجعلُاألسيرُيصمدُبينماُهناُلمُتكنُفكرةُاإلعالةُهيُالتيُتدورُفيُرأسُاألسيرُبلُ
هناُفكرتينُتمُزرعهماُاثناءُالتحقيقُاألولىُابنهُالحزينُلفقدانُوالدهُوالفكرةُالثانيةُهيُزوجته!ُفماُقامُبهُ
ضباطُالمخابراتُتعزيزُالتفكيرُالذكوريُمنُخاللُالتشكيكُباخالصُزوجتهُلهُوبالتاليُإضعافهُأكثرُوأكثرُ
وإرغامهُعلىُاالعترافُ.هذاُالفهمُيحيلناُإلىُأهميةُالعائلةُفيُدعمُوتعزيزُأو ُإضعافُاألسير ُفيُالتحقيقُ،
وكيفُيتمُاستخدامهاُمنُطرفيُالصراعُ .
فيُمثالُآخرُيحاولُضابطُالمخابراتُأحياناُاستغاللُالعاملُالنخبويُالطبقيُلألسيرُوعائلتهُوذلكُمنُأجلُ
دفعُالمناضلُللتفكيرُبالقيمةُالطبقيةُوالتيُتفرضُأحيانا ُبعضُالمصالحُالخاصةُعليهُفمثال ُ"ُكانُالضابطُ
الصهيونيُيقولُليُ:انتُطالبُجامعةُشوُبدكُفيُهالمزارعينُتتنظمُمعهم"ُ 135.
المسؤوليةُالعائليةُوالمقدارُالذيُتلعبهُفيُدفعُاألسيرُللصمودُأوُاالعترافُالُتنفصلُبتاتاُُعنُاألساسُالتربويُ
الذيُتربىُعليهُاألسير ُُفيُعائلتهُومجتمعهُمنذُالصغرُحتىُيومُالتحقيقُ،وقدُيكونُتحملُمسؤوليةُالعائلةُ
يلعبُدورا ُأكبرُوعاملُأهمُلدىُابنُالريفُمنُابنُالمدينةُأو ُالالجئُكونُابنُالريفُبالعادةُهوُمنُيعيلُ
االسرةُبينماُيكونُدورُالزوجةُأقلُومرتبطُاكثرُبالمنزلُنظراُلطبيعةُالمجتمعُالفلسطينيُ،بينماُنجدُالمدينيُ
والذيُتعملُزوجتهُيكونُالشعورُبالمسؤوليةُتجاهُالمسألةُالماليةُواإلنفاقُعلىُالعائلةُأقلُمنُتلكُالملقاةُعلىُ
عاتقُشابُمتزوجُمنُالريفُوهوُمعيلُاالسرةُ،وقدُلوحظُهذاُاثناءُالمقابالتُمعُاألسرىُاالثنينُباألعلىُ
حيثُكانتُزوجةُاالولُتعملُبينماُالثانيُابنُالريفُوزوجتهُتعتمدُعلىُزوجهاُباإلنفاقُوهذاُعاملُمهمُفيُ
جعلُاألسيرُيدركُحجمُالمسؤوليةُالملقاةُعلىُعاتقهُ .
ونستطيعُأيضاُالنظرُمنُزاويةُمغايرةُأيضاُفابنُالريفُيدركُأنُعائلتهُالممتدةُلنُتتركُزوجتهُوحدهاُبلُ
سيتمُاحتضانهاُمنُقبلُالعائلةُاألوسعُوهذاُقدُالُنجدهُلدىُابنُالمدينةُ،وهذاُصحيحُنوعاُماُولكنُهناُنعودُ
إلىُجانبُآخرُفيُالتحليلُوهيُطبائعُأهلُالريفُالذينُيتحملونُأكثرُنظراُلصعوبةُحياتهمُعلىُعكسُأبنُ
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المدينةُوالذينُبحكمُالطبائعُأصبحواُأقلُخشونةُوصالبةُنتيجةُالحياةُالمحيطةُ،هذاُمنُجهةُومنُجهةُأخرىُ
المسألةُاالجتماعيةُهيُأكثرُتأثيرا ُفيُالريفُمنهاُفيُالمدينةُعلىُشخصيةُالفردُفبحكمُتقاربُأهلُالريفُ
وقلتهمُ،تتداولُأ خبارهمُبينُبعضهمُالبعضُبسهولةُوتصبحُمسألةُالسمعةُاالجتماعيةُعاملُمهمُفيُتحفيزُ
األسيرُبينماُالمدينةُحيثُالعائلةُالنوويةُأقلُتكافالُمنُالناحيةُاالجتماعيةُوسنوضحُفيُالقادمُأكثرُحولُهذهُ
النقطةُ .
ُ
ثانياا :األصدقاء
تؤثرُالعالقاتُاالجتماعيةُالتيُتحيطُبالفردُفيُبناءُشخصيتهُفهوُيتفاعلُداخلُالمجموعةُيتعلمُمنهاُويعلمهاُ
(ماكرنكوُ،)1978ُ،يربيهاُوتربيهُ،يؤثرُفيهاُوتؤثرُعليهُ،يعطيهاُوتعطيهُ،وقدُيكونُمنُأكبرُالمؤثرينُفيُ
حياةُاألفرادُبعدُمرحلةُالمراهقةُهمُاالصدقاءُأو ُالمحيطُاالجتماعيُالذيُيحتكُفيهُالشخصُخاللُحياتهُ
اليوميةُ،فهناُتبنىُجزءُمنُهويةُالفردُفيُهذاُاإلطارُالضيقُ،يصبحُهناكُعالقاتُبينُاألصدقاءُولغةُمشتركةُ
بينهمُ .
إنُتأثيرُهذهُالدوائرُعلىُاألفرادُينعكسُبالضرورةُعلىُاألسيرُفهوُيحملُلصداقاتهُوأصدقائهُالقيمُالمرتبطةُ،
فمواقفهمُتجاهُالمسألةُالوطنيةُومواقفهمُتجاهُالتحقيقُوأحيانا ُانتمائاتهمُالتنظيميةُتحددُمنُخاللُاألصدقاءُ،
خاصةُمعُغيابُالمشروعُالوطنيُيكونُلعاملُالصداقةُتاثيرُكبيرُبينُاألسرىُفالعالقاتُالتنظيميةُتتضاءلُ
فيماُتتعززُوطأةُالعالقاتُاالجتماعيةُوالتيُيأتيُفيُالمقدمةُمنهاُعالقةُاألصدقاءُببعضهمُ .
لعبتُهذهُالعالقاتُدوراُمهماُفيُتعزيزُصمودُأسرىُمقابلُإضعافُأسرىُآخرينُ،فقدُتكونُهذهُالعالقاتُ
عامالُُجيداُُفيُتعريفُاألسيرُعلىُطرائقُالتحقيقُوأساليبُالمخابراتُفيُانتزاعُالمعلوماتُ"يعنيُاناُأغلبُ
األ شياءُاليُعرفتهاُمنُقصصُالصحابُفيُالحارةُوهونُوهونُ،كانواُيحكواُكثيرُعنُشوُبصيرُمعاهمُ
وهيك"136هناُتلعبُالعالقاتُدوراُإيجابياُفيُكونهاُتنقلُالمعارفُوالتجاربُالتيُيمرُبهاُالشخصُإلىُالمحيطُ
االجتماعيُالمحيطُبهُفتصبحُمؤثرا ُمنُمؤثراتُوعواملُتشكيلُنفسيةُاألسير ُلحظةُدخولهُالتحقيق ُفتكونُ
عاملُتوعيةُلألسيرُوعاملُتصليبُ"يعنيُاحناُكناُدايماُنحكيُانوُمشُالزمُنعترفُأوُنحكيُعلىُبعضُوُ
أنوُاليُبجيبُسيرةُالتانيُبكونُجبانُوضعيف"ُ137فكثيرُمنُاألفرادُلمُيتخذواُموقفاُُمتحدياُمنُالتحقيقُنظراُ
ألنهمُأساساُالُينتمونُإلىُتنظيماتُوبالتاليُتحلُالعالقةُاالجتماعيةُهناُمكانُالتنظيمُفيُعمليةُتحديدُالموقفُ،
وبالعادةُأقربُماُتكونُهذهُالمواقفُلمواقفُاجتماعيةُتتعلقُبالشهامةُوحمايةُاالصدقاءُ .
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وكثيرا ُأيضا ُماُتكونُالعالقاتُاالجتماعيةُقوةُنموذجُ،فهناكُالعديدُمنُاألفرادُيرونُفي ُأصدقائهمُاألسرىُ
نماذجا ُفيُالحياةُ،فمثال ُيعتدُالعديدُبصديقهمُالصامدُويضعونهُكنموذجُلماُيجبُأنُيكونُعليهُاألسير ُفيُ
التحقيقُ"اناُكنتُدايماُاطلعُعلىُُ....واشوفهُنموذجُاليُفيُالصمودُوكيفُانوُحتىُالناسُكلهاُبتحترمهُالنهُ
معروفُبمواقفهُالوطنيةُومعروفُبصالبتهُ،واناُكنتُصديقهُوهادُالشيُأثرُعليُانوُاناُالزمُاكونُزيهُ
بالتحقيق"ُُ138هناُتلعبُهذهُالنماذجُاالجتماعيةُدوراُفيُتعزيزُفكرةُالصمودُخاصةُبماُينتجُمنُصمودُهؤالءُ
االسرىُمنُآثارُإيجابيةُونظرةُاحترامُيكتسبونهاُمنُالمجتمعُنتيجةُلمواقفهمُالمشرفةُفيُالتحقيقُ .
منُجانبُآخرُنجدُأنُالصداقةُذاتهاُوالعالقةُاالجتماعيةُتشكلُدافعاُللصمودُ،فالبعضُالُيرضىُأنُيعترفُ
علىُأصدقائهُليسُلشيءُوإنماُفقطُألنهمُأصدقاؤهُوفكرةُخيانةُاألصدقاءُهناُترتبطُبفكرةُاالعترافُ"شوفُ
اناُاحكيتُعنُكثيرُناسُبسُُ....وُ...ماُاحكيتُعنهمُشيُ..ألنيُبعرفُشوُيعنيُصاحبُوشوُيعنيُسندُ
وضهر"ُ139وبالتاليُالصمودُهناُيرتبطُأكثرُفيُأنُاألسيرُالُيريدُأنُيخسرُأصدقاءهُأيُتلعبُالصداقةُالدورُ
األبرزُفيُتحديدُموقفهُوماُيعنيهُذلكُمنُكونُاألسيرُتحركهُدوافعهُاالجتماعيةُوليستُالوطنيةُ ُ.
هذه ُالفكرة ُتشكل ُهاجساُ ،كيف ُسأواجه ُأصدقائي ُإذا ُاعترفت ُعليهم؟ ُكيف ُسأكمل ُحياتي ُبالسجن ُأمامهمُ
"باستمرارُكنتُافكرُاذاُاعترفتُمشُراحُأقدرُأعيشُمعُنفسُالتنظيمُاليُعايشُعندهُصحابي..كيفُراحُ
اقدرُاواجهمُاصال"ُ"ُ....140ماُكنتُأقدرُأتخيلُكيفُبديُأضلُأوقفُقدامهمُفيُالمحاكمُوأأكدُعلىُاعترافاتيُ
عليهم...صراحةُأصعبُشيُبعدُاالعترافُإنيُأضلُاتخيلُهادُالموقفُوبعدهاُأنيُاعيشهُفعال"ُ141نالحظُ
هناُمدىُالتفكيرُالمستمرُفيُمستقبلُالعالقةُوكيفُسينعكسُهذاُعلىُنظرةُاألصدقاءُلالسيرُالمعترفُبماُ
يشكلُعامال ُمساعدا ُفيُالصمودُأوُفيُزيادةُتأنيبُالضميرُلدىُاألسير ُحالُاعترافهُفالتفكيرُفيُمستقبلُ
عالقةُالصداقةُيشكلُرادعاُفترةُالتحقيقُ .
فيُذاتُالسياقُنجدُأنُهناكُأسرىُدخلواُالسجنُقبلُفترةُالتحقيقُوالتقواُبمناضلينُكبارُأوُقادةُفيُتنظيماتهمُ
وشكلُلهمُهذاُسبباُللصمودُ"يعنيُكانُمعيُبالغرفةُُ...وُ...وهمُاعطونيُاهتمامُخاصُوكثيرُكناُنحكيُانوُ
اذاُرجعتُودخلتُ تحقيقُشوُراحُاعملُوكثيرُاعطونيُجلساتُأمنيةُ،وهادُبالتحقيقُاتذكرتهُ،فتخيلُحاليُ
انيُداخلُعليهمُمعترفُشوُراحُيكونُموقفهمُمني؟ُكيفُراحُاقدرُاواجهم".....142
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وبالفعلُيشكلُالقادةُالصالبُقوةُمثالُ ،فهمُمنُلحمُودمُولهمُبصماتهمُاإليجابيةُوالتحفيزيةُعلىُاآلخرينُ
ويصعبُتنكيسُالرؤوسُأمامهمُ.أيضا ُ"واناُبراُكثيرُرفاقُوثقواُفيُوكانواُيتعاملواُمعيُبثقةُويؤمنونيُ
فكنتُدايماُأقولُالزمُاحفظُهايُالثقةُخاصةُانوُهدولُالرفاقُكانواُمسؤولينُفيُمواقعهم"ُ"..ُ143أكثرُشيُ
خالنيُأتحملُإنيُبتذكرُصاحبيُالشهيدُ،أنهمُهدولُاليُقتلوهُكيفُبديُأحكيُعندهم..كنتُبتذكرُدايماُأنهمُ
هدولُاعدائي"

144

وهناُشكلتُالعالقاتُاالجتماعيةُالتيُنمتُمنُخاللُالعالقاتُالنضاليةُبعداُجديداُوسبباُآخرُللصمودُودافعاُ
للحفاظُعلىُاألسرارُ،فكيفُيستطيعُاألسير ُأنُيطعنُهذهُالعالقاتُالتيُبنيتُعلىُمدارُسنينُالنضالُ،أوُ
كيفُيقفُأمامُنفسهُوهوُيعترفُأمامُالعدوُذاتهُالذيُقتلُأعزُاصدقائه! ُ
ُ
ثالثاا :المجتمع
للمجتمعُالفلسطينيُدورهُفيُالتحريضُعلىُقيمُالصمودُفالتحوالتُالتيُحصلتُفيهُعلىُمدارُأعوام ُمنُ
النضالُوالتعبئةُوالتحريضُجعلهُيتخذُموقفاُتجاهُاألسيرُالصامدُأوُالمعترفُ،فلمُيعدُيرىُمسألةُاالعترافُ
مسألةُطبيعيةُأوُعاديةُبلُيراهاُمنُزاويةُالعارُوالضعفُوالجبنُبمقابلُالنظرةُالبطوليةُللصمودُوإعالءُ
الشأنُوالقيمةُلألسيرُالذيُيصمدُويتحدىُالمحققينُ،هذهُالمواقفُانعكستُفيُكيفيةُتعاملُالمجتمعُمعُاألسرىُ
بعد ُاالعتقالُ ،وارتبطت ُهذه ُالثقافة ُبأماكن ُأكثر ُمن ُغيرها ُبحكم ُالثقل ُالسياسي ُللفصيل ُالذي ُيحمل ُهذهُ
المواقفُ،فالفصيلُالسياسيُمؤثرُجدا ُفيُثقافةُالمجتمعُفهوُاستطاعُأنُيفرضُثقافةُالصمودُعلى ُالمجتمعُ
خاصةُتلكُالمناطقُالتيُتواجدُبهاُبقوةُأوُفكماُقلناُسابقا ُانتقلتُاألفكارُاأليدولوجيةُمنُالفصيلُلحالةُمنُ
الهيمنةُالثقافيةُعلىُالمجتمعُ،فمثال ُنجدُأنُعورتاُونعلينُوالجلزونُوالتيُكانُللجبهةُالشعبيةُدورا ُوثقالُ
تاريخياُفيهاُاحتلتُمسألةُالصمودُأولويةُاجتماعيةُأكثرُمنُقرىُغابتُالجبهةُعنهاُ،طبعاُهناُنقولُأنُبدايةُ
المسألةُكانتُمرتبطةُبالجبهةُمنُناحيةُأيدولوجيةُومنُثمُأصبحتُثقافةُاجتماعيةُ ُ.
وللتوضيحُ،فإنُالجبهةُالشعبيةُهيُأكثرُالتنظيماتُحثُاُ ُعلىُالصمودُوهيُرفعتُشعارُ"االعتراف ُخيانة"ُ
معُاشتدادُعودهاُالتنظيميُفيُثمانينياتُالقرنُالمنصرمُ،وكانتُتعاقبُأعضاءهاُالمعترفينُأشدُالعقوباتُ
علىُاعترافاتهمُ .
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لكنُاألمرُلمُيبقَُُكماُكانُعليهُفيُالثمانيناتُ،فمعُدخولُأوسلوُوبروزُثقافةُالعملُالعلنيُانعكسُاألمرُحتىُ
على ُالشعبية ُفي ُتراجع ُنسب ُالصمود ُفي ُالتحقيق ُوتراجع ُأيضا ُالحكم ُالقيمي ُعلى ُمستوى ُالمجتمعُ
للمعترفين.

145

تأثير ُهذهُالثقافةُيتخذُعدةُمستوياتُ ،فمنها ُأوال ُمسألة ُالنظرة ُتجاهُالذاتُمنُقبلُاألسير ُونظرةُالمجتمعُ
لألسيرُ،ثانياُُ،ارتباطُالصمودُكثيرا ُبمناطقُأكثرُمنُغيرهاُألسبابُاجتماعيةُ،وثالثاُ،تعاملُالمجتمعُمعُ
الصامدُوالمعترفُوتوفيرُبيئةُحاضنةُللصامدُوغيابهاُلدىُالمعترفُ،جميعهاُعواملُلعبتُدورا ُمهما ُفيُ
دفعُعمليةُالصمودُلألمامُفيُزنازينُالتحقيقُ .
أوالُ،استبطانُالقيمةُاالجتماعيةُ"ُ،يعنيُأولُاشيُأنتُاذاُبدكُتصمدُليشُواذاُبدكُتنهارُليشُُ،لماُتفكرُ
باالنهيارُبتفكرُبحالكُ،ولماُتفكرُبالصمودُبتفكرُبكلُالناسُاليُبتستنىُفيكُتصمدُ،وبتصيرُتتخيلُانكُلماُ
بدكُتنتقلُمنُالتحقيقُمنتقلُعُالسجنُلوُمعترفُحتىُباشيُبسيطُأوأوفيُعليكُافاداتُأوأوبدكُتروحُاداريُ
راحُتلتقيُبناسُعظماءُتخيلُشوُبدكُتحكيُقدامهمُ،خزيانُاكيدُُ...لوالُهذاُاالشيُاالجتماعيُبتصمدُ،لوُ
تفكرُفيُصورتكُاالجتماعيةُبتصمدُبالحدُاالدنىُمشانهاُ،واناُمنُالنوعُاليُبصيرُبضربُحالليُماليُبراسيُ
بصيرُافكرُبالصمودُ،وتصيرُتتذكرُاصالُاليُقدامكُوبدكُتروحُعندهمُهذولُصحابكُقبلُالسجنُُ،فماُبدكُ
تروحُعندهمُمنهارُوميكلُخراُُ،ولسةُيومُبدكُتطلعُعندُامكُواخوتكُوالناسُاليُبتحبهمُفبترتح"ُ 146
يلعبُاألثرُالقيميُالذيُينالهُاألسير ُالصامدُدورا ُمهما ُفيُدفعُاألسرىُاآلخرينُالحقا ُالتخاذُمواقفُمعينةُ
فيُالتحقيقُ،فمعرفةُاألسيرُالمسبقةُبالقيمةُالتيُينالهاُالصامدُوالقيمةُالتيُينالهاُالمعترفُمنُناحيةُاجتماعيةُ
أثرا ُوعامال ُمهما ُفيُدفعهُلعمليةُالصمودُ،فبمجردُالتفكيرُبأنُهناكُعواقبُاجتماعيةُتحطُمنُقيمةُاألسيرُ
االجتماعيةُتدفعُاألسيرُللصمودُتوجساُمنُنظرةُاآلخرينُلهُوبالتاليُتصبحُالثقافةُاالجتماعيةُدافعاُوعامالُ
مهما ُمن ُعوامل ُالصمود ُ"أي ُانت ُبتفكر ُصمدنا ُعشان ُالفهم ُااليدولوجي ُللصمود..كل ُالموضوع ُبدناشُ
يتسبسبُعليناُبالبلدُبعدُماُشفناُشوُصارُمعُُ.....وشوُعملواُفيهمُبعدُماُاعترفواُ...كلُالبلدُسبتُعليهم"ُ147
حيثُنالحظُأنُعمليةُالمعاقبةُالتيُقامُبهاُالمجتمعُتجاهُالمعترفينُكانُلهاُدوراُُمهماُفيُدفعُأسرىُآخرينُ
للصمودُ ُ.
فيُسياقُآخرُنستطيعُالقولُأنُرأسُالمالُالرمزيُالذيُيحوزُعليهُاألسيرُيلعبُدوراُأيضاُفيُعمليةُالصمودُ
واالعترافُ،فاألسيرُالذيُيحوزُعلىُمكانةُاجتماعيةُأرقىُداخلُالمجتمعُيفكرُملياُفيُمسألةُالصمودُ"ُاناُ
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ماُبقدرُاتخيلُحاليُأعترفُ،وينُبديُاروحُبوجهيُمنُالناس..يعنيُالناسُمعطيتكُثقةُوانتُبتمثلُشيُ
قدامهمُهألُبغضُالنظرُلوُبتمثلهُفعالُأوُالُبسُحطوكُبمكانُالزمُتعبرُعنه"ُ"ُُ148تعرفُ..اناُكنتُافكرُاذاُ
بعترفُبجدُبقدرشُاضلُعايشُهو نُبالبلدُ،ولوُادخلُعلىُالسجنُبقدرشُافرزُعندُالتنظيمُتبعيُالنيُمشُ
راحُاتخيلُكيفُهمُكانواُيشوفونيُوبعدهاُأكونُمعترف"149فالمكانةُاالجتماعيةُالتيُيحوزهاُهؤالءُالمناضلينُ
جعلتهمُيصطبرونُعلىُعذابُالتحقيقُ .
وفيُسياقُآخرُيلعبُالمكانُالجغرافيُدوراُمهماُُفيُتربيةُالصمودُلدىُاألفرادُفمثالُهناكُمناطقُجغرافيةُ
اشتهرتُأ كثرُمنُغيرهاُبالصمودُمنذُماُقبلُاالنتفاضةُاالولىُ،وتعودُشهرةُهذهُالمواقعُإلى ُكميةُاألسرىُ
الذينُصمدواُُ،فمثالُ ُاشتهرتُنعلينُبسببُاستشهادُأحدُأبناءُالقريةُوهوُمحمدُالخواجاُعضوُقيادةُالجبهةُ
الشعبيةُفيُالضفةُُ،الذيُسطرُصمودُأسطوريُفيُالتحقيقُأمامُوسائلُالتعذيبُالجسديُشديدةُالتأثيرُوذلكُ
فيُعامُُ،1976مماُشكلُنموذجاُيحتذىُبهُألهلُالقريةُوماُيزالُيذكرُاسمهُحتىُاآلنُبينُأبناءُقريتهُ"عيبُ
اعترفُواناُابنُقريةُالخواجاُاليُهوُشكلُفعال ُحالةُمهمةُفيُالصمودُ،يعنيُنموذجُزيُهادُبخليكُتفكرُ
كثيرُانوُالتعذيبُاليُعمُنتعذبهُمقابلُتعذيبهُهوُاليُوصلُلدرجةُانوُينهواُحياته"ُُ150وبالتاليُأصبحتُمسألةُ
الصمودُقيمةُاجتماعيةُاكتسبتهاُالقريةُكونهاُقدمتُنموذجُطليعيُ .
وفيُقريةُعورتاُنجدُذاتُاألمرُالتيُتشتهرُأيضاُفيُالصمودُبزنازينُالتحقيقُ،حتىُأنهُمنُالحكاياتُالتيُ
يتناولهاُأهلُالقريةُفيُاالنتفاضةُاألولىُأنهُبعدُاعترافُأحدهمُيعلنونُأنهُاعترفُفيُسماعاتُالمساجدُُ151
ويضيفُأسيرُأخرُ"عناُعيبُالواحدُيعترفُيعنيُاليُبعترفُبصيرُاسمهُعلىُكلُلسانُفيُالبلدُوالكلُبسبُ
عليه ُويقاطعه"ُ 152وأنسحب ُهذا ُاالمر ُإلى ُمخيم ُالجلزون ُفي ُفترة ُمن ُالفترات ُ"كان ُبلشت ُتصير ُثقافةُ
االعترافُخيانةُجواُالمخيمُواليُبعترفُالكلُيقاطعهُوينبذوه...بسُطبعاُماُصارتُبحجمُعورتاُونعلين"ُ ُ153
ومنُهناُنالحظُأنُهناكُعمليةُتربيةُمتناميةُحصلتُمنُالحزبُالسياسيُومنُثمُُمنُالمجتمعُتركتُبصماتهاُ
علىُقيمُالمجتمعُُفمنُيعترفُيخونُاصدقاءهُورفاقهُوبالتاليُينبذُاجتماعياُكعقابُمعنويُعماُفعلهُ،فيُمقابلُ
اإلعالءُمنُشأنُمنُيصمدُواستقبالهُبحفاوةُأعلىُ،حتىُأنهُفيُنعلينُ"كانتُبعضُالعيلُبترفضُتزوجُبنتهاُ
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لواحدُمعترف"ُ154هذاُأثرُبشكلُعميقُعلىُالقيمُالتيُحملهاُأهلُالقريةُومناضلوهاُالحقاُُرغمُتراجعُالحزبُ
السياسيُ،حيثُبقيتُالثقافةُاالجتماعيةُدارجةُوبقوةُبحكمُترسخهاُفيُالوعيُاالجتماعيُ .
ثمةُمسألةُأخرىُتظهرُفيُالسلوكُاالجتماعيُوهيُمسألةُمعاقبةُالمعترفينُونبذهمُ،حيثُينعزلُالمعترفُ
أكثرُوأكثرُعنُمجتمعهُوالعزلُهناُمنُجهتينُ:األولىُمنُذاتُاألسيرُالذيُيعلمُتمامُالعلمُأنهُسيصبحُمحطُ
تساؤالتُونظرةُسلبيةُمنُاآلخرينُوبالتاليُينأىُعنُالجوُوالمحيطُاالجتماعيُالخاصُبهُُقبلُاالعتقالُ،ومنُ
جهةُأخرىُيعزلهُالمحيطُعنهُبعدماُ"خان"ُثقتهمُباعترافهُ،وهناُيمكنُأنُيدخلُاألسيرُفيُدوامةُأفكارُسلبيةُ
الُتنتهيُحولُذاتهُالتيُتشككُالجماعةُفيُانتمائهُلهاُ،بماُينقلهُإلى ُحالةُُدفاعيةُفتبدأُاآللياتُالدفاعيةُفيُ
العملُبداخلهُوربماُهناُتبدأُآليةُاالنعكاسُالتيُعبرُعنهاُفرويدُعندماُيبدأُبتوجيهُاللومُإلىُالحالةُالعامةُالسيئةُ
وإلىُاالحزابُالفلسطينيةُغيرُالقادرةُعلىُتحريرُفلسطينُوالُتملكُبرامجاُ،ولكنُاألسيرُيبدأُبممارسةُأساليبُ
بشكلُواعُُأوغيرُواعُُحتىُيعيدُالثقةُلذاتهُتهرباُمنُمواجهةُذاتهُ،بألقاءُاللومُعلىُاألحزابُ،هوُكدفاعُعنُ
الذاتُالمنكسرةُوالتيُقدمتُالمعلوماتُللعدوُ،ومنُذاتُالجهةُيكونُالجوُاالجتماعيُغيرُمتقبلُماُقامُبهُ
األسيرُمنُتقديمُاعترافُوبالتاليُنبذهُ .
يشيرُأحدُالمعترفينُأنُهذهُالمسألةُحساسةُبالنسبةُلهُفيقول"ُموجودُمشكلةُحقيقيةُبأكترُمنُشيُاألولىُ
بالحزبُالسياسيُالفلسطينيُكيفُانوُهوُمشُعمُبعبيُالناسُاليُعندهُوكيفُهوُبثقشُفيهمُ،والمسألةُالثانيةُ
انوُبوفرُحاضنةُللصامدينُمشُللمعترفينُمعُانوُاليُبحاجةُللحاضنةُهوُالمعترفُالنوُالصامدُهوُالقويُ
وهوُالمنتصر"155حيثُيفتقدُهذاُاألسير ُالمعترفُالحاضنةُالتيُتحاولُانتشالهُمنُتأنيبُالضميرُوتعيدُلهُ
الثقةُاالجتماعيةُُ،بينماُنجدُأنُهذهُالبيئةُتدعمُالصامدينُبرأيهُسلبيةُوالصامدينُليسواُبحاجةُلها!ُ ُ
وهناُيتسائلُالباحثُ،ماُقيمةُالصمود؟ُكيفُيمكنُجعلُالصمودُهيُالحالةُالسائدةُفيُالتحقيقُبينُالمناضلين؟ُ
كيفُيمكنُتركيمُالعملُالنضاليُوالحزبيُدونُالحفاظُعلىُاألسرار؟ُوكيفُيمكنُجعلُهذهُالثقافةُالسائدةُ
دونُوضعُضوابطُلها؟ُ ُ
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الباب الثاني :الصيرورة الفردية ونظرة الفرد لنفسه
لكلُإنسانُمميزاتُخاصةُتميزهُعنُباقيُالبشرُ،تجعلهُشيئاُُمختلفاُُ،كماُلكلُالناسُصفاتُوسماتُمشتركةُ
تميزهمُكونهمُبشراُُ،وأيضاُلكلُمجموعةُمنُالبشرُسماتُيتقاطعونُفيهاُفيُالصفاتُنظراُللظروفُالبيئيةُ
المتشابهةُالتيُيعيشونُفيهاُ،فكلُمجموعةُمنُالبشرُلهاُهويةُتميزهاُفلكلُمجتمعُشخصيةُعامةُتصبغُأفرادُ
المجتمعُالخاصُبها.
هذهُالهويةُبالضرورةُتتطورُعلىُالمستوىُالجمعيُكماُتتطورُعلىُالمستوىُالفرديُوتنتقلُمنُحالةُإلىُ
أخرىُ(ُ،)Tajfel, 1986فمثالُتطورتُهويةُالفلسطينينُبعدُالنكبةُلتأخذُالنكبةُكحدثُمهمُفيُهويتهمُالجمعيةُ
ومنُثمُالحقاُانطالقةُالثورةُالمعاصرةُلتشكلُحدثُآخرُمهمُ،أماُعلىُصعيدُفرديُفتتطورُالهويةُمنُمرحلةُ
إلىُأخرىُالطفولةُفالفتوةُوالمراهقةُوالشبابُ،..وتصبغُالهويةُفيُالمحطاتُالتيُيمرُبهاُالفردُوبكيفيةُتعاملهُ
معُالتحدياتُالمختلفةُوحلُإشكالياتهاُوكيفُينظرُإليهاُالحقاُ،ومنُجانبُآخرُيتأثرُالفردُكثيراُبنظرةُاآلخرينُ
لهُوتعاملهمُمعهُ،بدءاُبالعائلةُمنذُنعومةُأظافرهُُوتعاملُالوالدينُمعُاالبن\ةُوصوالُإلىُالمدرسةُوالمجتمعُ
المحيطُ،وهذاُاألمرُيتركُأثراُمهماُفيُتشكيلُنظرةُالفردُلنفسهُ .
هذاُالفهمُينطلقُمنُاعتقادُأنُاإلنسانُعبارةُعنُصيرورةُمستمرةُتتشكلُمنذُالصغرُوتستمرُفيُالتشكلُ
والتغييرُارتباطا ُبالتغييرُالحاصلُفيُالبيئةُوبردودُفعلُالفردُعليهاُليعطيُبالنهايةُالنمط ُالعامُلشخصيتهُ،
وبالتاليُتصبحُلحظةُالتحقيقُهيُلحظةُفيُسياقُزمنيُ،قدُتكونُلحظةُانعطافيةُبحياةُالفردُوقدُتكونُاستمرارُ
لسلسلةُالحلقاتُمنذُالصغرُ،فالفردُالذيُيرىُنفسهُناجحاُويتحدىُالصعابُدوماُينظرُلنفسهُبتقديرُإيجابيُُ،
وهذاُينعكسُعليهُمستقبال ُبطريقةُتعاملهُمعُُالمواقفُالمستجدةُكماُقلناُتكونُالتحقيقُُلحظة ُانعطافيةُفيُ
حياتهُلتنقلهُمنُحالةُإلىُحالةُجديدةُمختلفةُونوعيةُ .
"فالتحقيقُمحطةُاختبارُلقناعاتُالمناضل"ُ156ونجاحهُفيُهذهُالمحطةُيعنيُبالضرورةُحصولهُعلىُثناءُ
ومنزلةُنضاليةُواجتماعيةُتكنُلهُاالحترامُبينُرفقائهُ،وفشلهُيعنيُأنُيخسرُثقةُرفقائه"ُ.كانُالمسؤولُيقلناُ
دايماُالتحقيقُمفصلُمهمُفيُالعملُالنضاليُوهوُالمحكُالحقيقيُالختبارُقناعتناُوصالبتناُفهناُالمناضلُيجلسُ
وحدهُعاريُمنُكلُأدواتُالقوةُسوىُقوةُااليمانُبالنصرُوبمشروعهُالتحرري"ُ 157
ُأذكرُ158فيُأحدىُالمراتُوقدُكنتُمتوجهاُإلىُمدينةُرامُهللاُكنتُجالساُمعُمناضلُسابقُاعتقلُفيُاالنتفاضةُ
األولىُوكانُيخبرنيُعنُالتحقيقُوعندماُمررناُبقريةُبجوار ُرامُهللاُذكرُأنُُفيُهذهُالقريةُرجلُاعترفُ
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علىُأبناءُمجموعتهُوهوُمنُضمنهمُقبلُُ20عامُ،وبعدُقليلُوعندُمرورناُبقريةُأخرىُذكرُأنُفيُهذهُالقريةُ
مناضلُكانُقدُقدمُصمودُبطوليُأيضاُقبلُُ20عامُ.هناُالمناضلُبقيُيتذكرُحتىُبعدُانقضاءُُ20عامُورغمُ
تركُالمناضلينُالصامدُوالمعترفُللعملُالنضاليُأنُفالنُصمدُواآلخرُاعترفُ .
نالحظُهناُأنهُحتىُبعدُانقضاءُُ20عامُعلىُالحادثةُالُيزالُيذكرُالرجلُموقفُاألسيرُفيُالتحقيقُقبلُُ20
عامُ،فكيفُأنهُماُزالُيتذكرُأنهُاعتقلُبلُواألكثرُيتذكرُمنُاعترفُومنُلمُيعترفُ،وهذاُيظهرُكمُهوُمهمُ
الصمودُبالنسبةُللرجلُوللثقافةُالمجتمعيةُللناسُوالذيُالُيغيبُعنُذهنهمُمنُيصمدُومنُيعترفُحتىُعلىُ
مرُالسنينُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.
النجاحُفيُالحياةُالخاصةُينعكسُفيُالتحقيقُأيضاُ،فشخصيةُاألسيرُالتيُنشأتُعلىُأنُأنجازُالمهامُوالنجاحُ
فيهاُحتىُاالجتماعيةُمنهاُتنعكسُبالضرورةُفيُالتحقيقُخاصةُاذاُكانُاألسيرُيحملُموقفُعدمُاالعترافُُ،
فهوُيرىُفيُاالعترافُفشلُوهوُكشخصُالُيقبلُالفشلُفيعززُالصمودُببعدُخاصُنشأُوتطورُلديهُ"فيُيومُ
كنتُمدايقُومشُقادرُاتحملُالتحقيقُوضغطه...حطونيُبزنزانةُوحسيتُانوُمشُقادرُاتحملُخلص..صرتُ
أفكرُبديُاعترف..وقتهاُاجتُحياتيُزيُشريطُفيديوُقداميُصرتُاتذكرُاصغرُاألمورُوالمحطاتُالصعبةُ
اليُمريتُفيهاُمنُواناُصغيرُليومُالتحقيقُوكيفُاتجاوزتهاُكلهاُشعرتُلحظتهاُانهاُبتقوينيُفصرتُاتذكرُ
هايُاللحظاتُالمهمةُ،وحينهاُاتغيرتُنفسيتيُقلتُاليُواجهُهايُالصعوباتُونجحُفيهاُراحُيواجهُهايُ
الصعوبةُوينجحُفيها"ُُ159األسيرُهناُاعتمدُعلىُسجلُالنجاحاتُالفرديةُالخاصةُالتيُترعرعُعليهاُوشكلتُ
لديهُرصيداُُكافياُُمنُاحترامهُلذاتهُوتقديرهُلنفسهُتجعلهُيواجهُالصعابُويتحداهاُ،وبالتاليُكانُالسياقُالفرديُ
الذيُمرُفيهُاألسيرُطوالُحياتهُهوُسياقُتراكمُنجاحاتُدفعهُللمواجهةُوالنجاحُ،بالطبعُهذاُأمرُالُينسحبُ
علىُكلُاألسرىُحتىُالناجحينُفيُحياتهمُالخاصةُفالمسألةُهناُمرتبطةُبتضافرُهذهُالعواملُالشخصيةُمعُ
عواملُأخرىُاجتماعيةُوفكريةُتتشابكُفيُلحظةُمكثفةُ .
ومنُالعواملُالمهمةُعلىُالمستوىُالشخصيُأيضاُمفهومُالبطولةُ"البطلُ"ُومفهومُالبطولةُمرتبطُاجتماعياُ
في ُالعنفوان ُوالصالبة ُوهذا ُله ُتأثير ُمهم ُفي ُمسألة ُالصمود ُفي ُالتحقيقُ ،فاألسير ُيعلم ُتماما ُأن ُالمجتمعُ
الفلسطينيُينظرُإلى ُمنُيصمدُموقفُالبطولةُوالشجاعةُويعليُمنُشأنهُ،بينماُيحطُأوُالُيعطيُأهميةُلمنُ
يعترفُ،وهذاُيجعلُاألسيرُيتماهىُفيُالصمودُبماُيشكلُدافعاُمهماُللصمودُ"عناُبالحارةُبشوفواُباليُبصمدُ
بطلُ..زلمةُيعنيُهادُ....وبتعرفُحارةُالسعديةُبالقدسُكثيرُبتحبسوا..حتىُواحناُصغارُبنكونُنحكيُهادُ
زلمةُالنوُماُاحكىُشي"ُُ160نالحظُهناُاالرتباطُبينُالبطولةُوالرجولةُبمسألةُالصمودُ،وحتىُفيُمقابلةُ
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األسيرُهذاُكانُالتركيزُعلىُالتذكيرُبقيمُالشجاعةُوالبطولةُوالرجولةُكجزءُأساسيُخلفُدافعُالمواجهةُمعُ
المخابراتُ،صحيحُهناُأنُهناكُنجاحُفيُتحويلُالصمودُكقيمةُمرتبطةُبالبيئةُاالجتماعيةُوبالتاليُينتقلُ
تأثيرهاُعلىُاألفرادُاألمرُالذيُيبرزُالبعدُالخاصُ .
وهذاُينعكسُعلىُإدراكُالتجربةُالحقاُفيقولُأحدُاألسرىُ"صرتُاشعرُانوُبالتعاملُانوُفيُهانُرجلُومنُ
صحابيُكمانُنفسُالشي"ُ161هنا ُنالحظُكيفُيعبرُاألسير ُعنُالمسألةُالخاصةُبالرجولةُبمعنىُالصالبةُ
والشجاعةُالُالذكورةُوالبطريركيةُ .
ُوفيُأماكنُأخرىُيعبرُأسرىُأخرينُعنُموقفُالتحديُالذيُيرتبطُُبسماتُشخصيةُلألسيرُكميلهُلبعضُ
القيمُاالجتماعيةُالمرتبطةُبالبطولةُوالتيُتلعبُدورا ُفيُدفعُاألسير ُللصمود"هييُانوُكمانُهاداُبيأثرُعليُ
وعلىُحبسيُوانوُكمانُهيُالتحديُاناُبحبُالتحديُنوعاُما ُفبكتُانوُهويُزيُواقفُاناُوياهُياُهواُبدوُ
يقدرليُياُاناُبقدرلوُفهمتُعلي"".....ُ162واجيُاوقعُباخرُفترةُ.كيفُنهضتُبحالك؟ُصفاُالموضوعُتحديُ
بالنسبةُاللي"163عاملُالتحديُهناُهوُعاملُنشأُوترعرعُفيُفهمُاألسير ُمنذُنعومة ُأظفارهُ،فاإلنسانُالذيُ
يواجهُويتحدىُيكتسبُقيمةُإضافيةُفيُالمجتمعُ،فماُحالُبالكمُالمواجهةُمعُالعدوُالصهيونيُ،فالنظرةُهناُ
تتضاعفُ .
يقولُأحدُاألسرىُالمتقابلينُ"عشانُماُاكذبشُعليكُ،الموضوعُصفىُبسُجكرُ،الُعدوُوالُشيُللحظةُكانتُ
الفكرةُاناُ(اسمُاألسير)ُمنُ(بلدُاألسير)ُبديشُاحكيُنقطةُوسطر"ُ164ويقولُآخرُ"اقلكُانتُبتحكيُعنيُجبهةُ
شعبيةُوقائدُوهيكُطيبُتمامُاثبتُعليُأوأوخدُحرفُمنُتميُتشوف..هيكُصفىُالموضوعُجكر"ُ 165
فيُهذهُاللحظاتُيعتمدُاألسيرُبشكلُأساسيُعلىُسماتُالشخصيةُمنُتصميمُوتحديُوإرادةُالمواجهةُ،وهوُ
فعالُأمرُإيجابيُولكنُهلُيدومُالتصميمُوالتحديُإلىُفترةُطويلة؟ُأمُأنهُيحتاجُلعواملُأخرىُحتىُيبقىُيمدهُ
بأساسياتُالصمودُ،يقولُأحدُاألسرىُ"بعدُُ 30يومُكانواُلساُبضغطواُعليُ،وكنتُفعال ُافكرُاعترفُ،بسُ
ارجعُافكرُاقولُياُزلمةُصرلكُُ30يومُصامدُليشُبدكُتعترفُ..طلعتُعلىُالشجرةُوهألُبدكُتنزل!ُوالناسُ
بتعرفُانكُصامدُتطلعُباالخرُمعترفُ،فالُبديشُاعترف..يعنيُاحياناُبتشعرُانوُالموضوعُصفىُاحراجُانوُ
انتُمعُالمخابراتُمتحديهمُتروحُتتنازلُوكانُالمحاميُزايرنيُوقلتلهُفشُاشيُاروحُاعترف!ُكيفُيعني"ُ
ُ166فيُالمثالُاآلخيرُنجدُأنُاألسيرُوضعُنفسهُفيُمكانُساعدهُأيضاُعلىُالصمودُعندماُدخلُفيُمواجهاتُ
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معُالمحققينُوتحداهمُبانتزاعُاعترافُفيُبدايةُالتحقيقُفكانتُهذهُالوعوداتُسبباُللصمودُفيُنهايةُالتحقيقُ
رغمُضعفهُفيُلحظاتُمعينةُ،بينماُكانتُالصورةُالتيُيحملهاُالناسُعنه ُوالتيُنقلتُعنهُفيُالتحقيقُقبلُ
إنهائهُضروريةُللصمودُالحقاُ .
وفيُجانبُآخرُيعملُاألسير ُباستمرارُعلىُشحنُذاتهُبمعنوياتُالصمودُوالمواجهةُمنُخاللُالحديثُمعُ
ذاتهُوتعبئةُذاتهُ"ُبتكونُبضلُتحكيُلحالكُالزمُتصمدُ،انتُالزمُتصمد..فعال ُهايُالكلماتُبضلُتذكركُ
بدوركُوبشوُمطلوبُمنك"ُ167وفيُمثالُآخرُ"ُكنتُكثيرُمراتُاذكرُحاليُفيُالناسُاليُصمدواُ،انهمُشوُ
بفرقواُعني؟ُوالُشي؟ُبسُهمُاتحملواُواناُبقدرُاتحمل"ُُ168ويضيفُآخرُ"ُالناسُبتشوفنيُحداُزلمةُقدُحالهُ
كيفُبديُاعترف"ُ169نالحظُمدىُتأثيرُنظرةُالناسُهناُعلىُاألسرىُفيُمسألةُالصمودُمنُجهةُومنُجهةُ
مدىُتأثيرُهذهُالنظرةُوإنعكاسهاُبالذاتُوالتيُتعكسُرداتُفعلُأرتباطاُبالفهمُالمنعكسُمنُالقيمةُاالجتماعيةُ
لمسألةُالصمودُوارتباطهاُبالتفولذُوالتحديُوإعالءُشأنُقيمةُاألسيرُذاتهُ .
وفيُمثالُآخر ُنجدُنظرةُالمجتمعُمسألةُحساسةُالسرىُقدُتدفعهمُللصمودُ"ُالُكنتُمباشرةُافكرُانوُاناُ
افادتيُرحُتكونُهيكُقدامُاشخاصُاذاُاناُبعطيُايُافادةُرحُتكونُنفسُماُحطُقداميُرحُيحطهاُقدامُاشخاصُ
فكانُيعطينيُحافزُانوُماُاتجاوبُمعاهُفيُاشيُزيُهيكُوكانُيحاولُيخلينيُاقراهاُأوأوهوُيقراهاُُفيُ
أساليب"ُ170ففيُهذاُالمثالُنجدُاألسيرُوضعُنفسهُمكانُاألسيرُاآلخرُالمعترفُعليهُونظرُلنفسهُبنظرةُكيفُ
يرىُهوُاألسير ُاآلخرُأيُأعطىُقيمةُمعياريةُلتصرفاتهُبناءُعلىُتصرفاتُاآلخرينُ،وكانُهذاُسببُمنُ
أسبابُالمواجهةُوالصمودُ .
أماُفيُمثالُآخرُفنظرةُالمجتمعُلألسيرُلعبتُدوراُمهماُفيُعمليةُالصمودُ"ُ..وصحابكُشوُبصيروُيحكوُ
عنكُ،عيلتكُواهلكُ،الناسُالليُبتشتغلُمعاهمُوشوُنظرتهمُالكُ.هذاُالبعدُالشخصيُ،انهُالزمُتديرُبالكُعلىُ
حال كُ،وفيُناسُكتيرُماخدةُانهُانتُقدوةُ،ليشُانتُهيكُبتحبطهاُ،بكرةُاذاُهمهُدخلوُالتحقيقُبصيروُيحكوُ
هايُُ....اعترفُ،واناُُ...قدوتيُ.االجتماعيةُهيُبرضهُالقدوة؟ُاالجتماعيةُهيُانهُفيُكتيرُمنُالناسُمقتنعةُ
انهُُ...شبُمنيحُ،فاناُبديشُوالُمرةُماُاكونُعندُحسنُظنهاُ،اناُبنظرتيُاإلنسانُالمعترفُبتنظرُالهُنظرةُ
غيرُعنُاإلنسانُالصامد"ُ171نظرةُالمجتمعُلألسيرُجعلتهُينظرُلنفسهُنظرةُدفعتهمُللصمودُ،فهوُبحالةُخذلُ
المجتمعُسيخذلُنفسهُ،فهوُيستمدُقوتهُوطاقتهُمنُالمجتمعُوليسُمنُقناعاتهُالفكريةُوالسياسيةُفقطُ .
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بينماُنجدُفيُأمثلةُأخرىُألسرىُقدمواُاعترافُنظرةُمختلفةُللذاتُ"...صرتُاطلعُذاتيُانهاُُبدهاُتصليحُ
يعنيُكنتُاتطلعُعلىُحاليُبديُتصليحُكيفُالماكنةُالخربانةُبدهاُافرهول"ُ172أوُفيُمثالُآخرُألسيرُمعترفُ
"ُالبعدُالشخصيُيعنيُمثالُاناُبتذكرُموقفُاناُرحتُعلىُالمحكمةُبعدُماُرحتُعندُالعصافيرُ،كانُفيُ
الم حكمةُاخويُواميُ،فاناُحكيتُالخويُانيُوقعتُعندُالعصافيرُوالميُبرضهُ،ردةُفعلهمُاولُاشيُاخويُ
زعلُوعصبُاستغربُمنيُوانهُاناُالزمُاصمدُ،واميُقعدتُتقوليُُ...ديرُبالكُ،اربطُلسانكُ،واناُاستغربتُ
منُاميُوقتهاُانهُكيفُبتحكيليُهيكُ،طيبُاميُماُالهاُبكلُهالقصص!"ُ173فيُالمثالينُالسابقينُنجدُأنُنظرةُ
تأنيبُالضميرُلدىُاألسيرُتضاعفتُعندماُوجهتُاللومُإليهُأمهُعلىُاالعترافُبشكلُضمنيُمماُانعكسُعلىُ
نظرتهُلنفسهُعداُعنُأخيهُ،بينماُينظرُاألسير ُالمعترفُفيُالمثالُاالولُكأنهُسيارةُاعطبتُوانهاُبحاجةُ
لتصليحُكاملُوليسُجزئيُ،نعمُاالعترافُيجعلُاألسير ُينظرُإلى ُنفسهُأنهُمعطوبُتماما ُوفاقدُللصالحيةُ
وهيُنظرةُاجتماعيةُتنعكسُفيُالفردُ .
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الباب الثالث :الصمود ومصلحة األسير الذاتية
تلعبُفكرةُالمصلحةُالخاصةُلألسيرُفيُالصمودُأيضاُدورا ُمركزياُ،وهيُليستُفكرةُمنعزلةُعما ُسبقُأوُ
ماُسيأتيُبلُهيُفكرةُترتبطُتماماُبكلُسياقُالتحقيقُ،وبصيرورةُتطورُالفردُوارتباطاتهُالعائليةُوالشخصيةُ
واالجتماعية ُوالنضاليةُ،وإنُكانتُتعبرُبشكلُأساسيُعنُشخصُاألسيرُ،وهناُتتماهىُالمصلحةُالشخصيةُ
بالمصلحةُالكليةُللنضالُ .
وتظهرُهذهُالمصلحةُبجملُتعبرُعنُمواقفُوأفكارُيقولُأحدُاألسرىُ"انتُاذاُاعترفتُراحُتقضيهاُرايحُ
جايُبوسطاتُيعنيُهايُقصةُالبوسطاتُالزمُماُتفصلهاُعنُالتحقيقُعشانُأضلُحاططُانكُرحُتقضيهاُ
بوسطاتُصيفُشتىُوعالجهتينُسيئةُاذاُبدكُتفكرُفيهاُاكثرُناسُبيحكيلكُانهُاعترفُعشانُفكرُبحالهُبسُ
لماُتزرعُفيهُانهُلماُيفكرُبحالهُيصيرُيطلعُعالبوسطاتُانهُكلُواحدُبدهُيعترفُعليهُبدهُينزلُشاهدُخليهُ
يفكرُبحاله"174هذهُالكلماتُالتيُيقولهاُأحدُاألسرىُالمعترفينُوالذيُعانىُمنُ"البوسطات"ُو"المحاكم"ُخاللُ
فترةُاعتقالهُبسببُاعترافهُعلىُغيرهُجعلتهُيوجههاُلآلخرينُحتىُالُيثقلواُبصنوفُالعذابُاليوميُالذيُيتبعُ
االعترافُفيُالتحقيقُ .
فيُذاتُاالتجاهُنجدُآخرينُينطلقونُمنُفهمُمتشابهُتقريباُ،حيثُيكونُأحدُمحركاتُالصمودُالمدةُالزمنيةُ
التيُيقضيهاُاألسيرُفيُالسجنُيقولُأحدُاألسرىُفيُردهُعنُسببُصمودهُ"اذاُاعترفتُبحكمُُ10سنواتُبسُ
اذا ُصمدت ُبحكم ُُ ،5وانا ُخاطب ُُ 5سنوات ُخطيبتيُبتستناني ُاما ُُ 10ال"ُ175نالحظ ُهنا ُمدى ُتداخل ُالبعدُ
الشخصيُفيُمسألةُالصمودُلدىُاألسيرُحيثُأنهُعلىُمستوىُعالقتهُالعاطفيةُمنُمصلحتهُأنُيبقىُمدةُأقلُ
بالسجنُ،وهذاُالمثالُنجدهُعندُالعديدُمنُاألسرىُالذينُيجيبونُعندُسؤالهمُعنُسببُالصمودُيجيبونُ"عذابُ
شهورُوالُعذابُسنين"ُ176هناُالدافعُمصلحيُأيضاُولكنُمصلحيُعلىُالمدىُالبعيدُوليسُآنيُ،ألنُاالعترافُ
فيُجوهرهُهوُالخالصُالفرديُ،لكنُيبدوُحتىُالخالصُالفرديُبعيدُالمدىُيعززُالصمودُفيُالتحقيقُ،دونُ
أ نُننسىُأنُبعضُاالعترافاتُتؤديُألحكامُبعشراتُالسنينُأماُالصمودُ،ففيُأسوءُالحاالتُ،مجردُسنواتُ
قليلةُفيُاإلداريُ .
هذاُالفهمُذاتهُيوجهُأسرىُآخرينُحيثُمعُتكرارُتجاربُالتحقيقُأصبحُمنُالمعروفُبعضُالتفاصيلُعنُ
التحقيقُ،مثلُأنُيقومُالمحققُبإيهامُالمناضلُأنهُسيبقىُفيُالتحقيقُحتىُيعترفُ،بينماُيدركُبعضُاألسرىُ
أنُمدةُالتحقيقُهيُمدةُمؤقتةُسقفهاُشهرينُمثالُفاألفضلُأنُيتحملُعذابهاُوإالُلبقيُطوالُحياتهُيعانيُأبعادُ
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اعترافهُعلىُاآلخرينُوكالمهمُ"ُأناُكنتُاقولُمعُحاليُقاعدُشهرينُقاعدُشهرينُاعترفتُأوماُاعترفتُفأقعدُ
شهرينُصامدُساكتُبحكيشُوالُاضلُطولُعمريُبتعذبُبكالمُالناس"ُ .177
بينماُنجدُأسرىُآخرينُيدركونُأنُمنُيصمدُيحكمُأقلُممنُيعترفُ"اليُبعترفُالحكمُغالبا ُاعلىُمنُاليُ
بصمد"ُ،178ووعيُالتحقيقُوأساليبهُقبلُالتحقيقُتجعلُأسرىُآخرينُيدركونُمعلوماتُحولُسيرُالتحقيقُ
مثالُ"اناُسمعتُمنُكثيرُانوُاليُبصمدُبصيرُبعدُفترةُالضغطُاخفُعليهُ،النوُلمونةُناشفةُبتنزلشُعصيرُ
فبتركوهاُبالزنازينُبلكيُصارتُتنعصرُوبركزواُعلىُاللمونةُاليُبتنزلُعصير"179هناُيتبينُكيفُأنُاألسيرُ
الذيُيدركُآليةُالتحقيقُوأساليبهُيساعدهُفيُلحظاتُمعينةُفيُاتخاذُموقفُبالتحقيقُبناءُعلىُهذاُالفهمُوإنُلمُ
يحملُموقفاُُسياسياُُوتنظيمياُُأوُفكرياُُمنُمسألةُالتحقيقُبشكلُمبلورُواضحُ .
فيُحاالتُأخرىُتلعبُالعالقاتُاالجتماعيةُالناشئةُعنُالنضالُدورا ُمهماُ ُفيُالصمودُبالتحقيقُيقولُأحدُ
األ سرى"واناُبرىُيعنيُبالخارجُانفتحتُعالقاتُاليُمعُناسُقياداتُتاريخيينُوشعرتُانوُهايُالناسُبتثقُ
فيُلدرجةُانهاُاتعاملتُمعيُوماُخافتُخاصةُانهمُماُبتعاملواُمعُايُحداُُ،فكنتُجواُاحياناُاتسائلُكيفُبديُ
اعترفُواخذلُثقةُهايُالناسُفي؟!،180هذهُالعالقاتُالتيُنشأتُتنشأُأيضاُلدىُأسرىُخاضواُاكثرُمنُتجربةُ
اعتقال ُوتعرفواُعلى ُقيادات ُالسجون ُوتفاعلوا ُمعهم ُفي ُأكثر ُمن ُمسألة ُلدرجة ُأصبح ُالتفاعل ُيشكل ُسبباُ
للصمودُ"ُيعنيُأحيانا ُكنتُافكرُانوُبالسجنُكنتُاحكيُاناُو...وُ...وكانواُدايما ُيحكوليُراحُترجعُمشُ
ترجعُمعترف!..كانُهادُحافز..يعنيُكيفُاكسرُثقةُهايُالناسُفي"181هناُنالحظُأنُالمسألةُبالصمودُهيُ
صورةُاألسيرُالشخصيةُالذيُيحاولُالحفاظُعليهاُأمامُهؤالءُرغمُطبعاُارتباطُهذهُالصورةُبعواملُأخرىُ
مثلُالعالقاتُالتيُنشأتُفيُغمرةُالنضالُ،فمنُالصعبُحتىُالفصلُالدقيقُبينُكلُهذهُالعواملُولكنُنستيطعُ
لمسُالتمايزُالحاصلُبينُكونهاُعالقاتُترتبطُبالمشروعُوبالتاليُاإليمانُفيهُ،أوُكونهاُعالقاتُيدركهاُالفردُ
كعالقاتُشخصيةُ .
لعبتُالعالقاتُاالجتماعيةُالتيُارتبطتُبالنضالُدوراُمهماُفيُتعزيزُالصمودُوفيُجعلُاألسيرُأكثرُارتباطاُ
فيُالبنيةُاالجتماعيةُوالنضاليةُالتيُيخوضُمعهاُالنضالُضدُالمشروعُاالستعماريُ،بحيثُأصبحُاالعترافُ
هوُخيانةُلهذهُالبيئةُ،فالخيانةُتعنيُبدرجةُأوُبأخرىُانقطاعُهذهُالعالقاتُالتيُنشأتُفيُهذهُالبنىُاالجتماعيةُ
والتيُهيُامتدادُللبنىُالنضاليةُ .
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منُجهةُأخرىُشكلت ُعدمُالثقةُفيُالبعضُداخلُهذهُالبنىُظهور ُسببُلعدمُالصمودُوتقديمُاعترافُلدىُ
المعترفينُبغضُالنظرُعنُكونهُمبرراُُأوُالُُ،يقولُأحدُاألسرىُ"اناُبصراحةُماُكنتُاشعرُانوُفيُثقةُ،يعنيُ
حتىُفيُالتحقيقُبسُجيتُاعترفُقلتُاعترفُشوُيعنيُمهمُاساساُبثقوشُفيُومنُاولُماُبلشتُكانواُيشككواُ
فيُوبقدرتيُعلىُالصمودُ،يعنيُلوُاعترفتُمشُراحُيتغيرُاشي"ُ182كالمُاألسير ُهناُيوضحُأهميةُعاملُ
الثقةُداخلُهذهُالبنىُفيُتحديدُموقفُاألسيرُفيُالتحقيقُأحياناُ .
إنُالبنيةُالنضاليةُواالجتماعيةُوامتداداتهاُلعبتُدوراُ ُمهما ُفيُتقريرُلحظاتُمهمةُفيُالتحقيقُفيُبعضُ
األحيانُ ُ.
ُ
سنة الصمود واالعتراف
الباب الرابعَ :جن َ
سنةُمرتبطةُبالحالةُالثقافيةُوالقيميةُواالجتماعيةُالسائدةُُ،تنعكسُ
تأخذُالمواجهةُفيُالتحقيقُأيضاُأبعاداُم َجن َ
هذهُاألبعادُُعلىُأشكالُالمواجهةُداخلُالتحقيقُبماُتحملهُمنُمضامينُوتؤثرُعلىُرداتُفعلُاألسرىُُقبلُ،
أثناءُ،وبعدُالتحقيقُ.وبالتاليُتكونُإحدىُارتباطاتُوعواملُالصمودُفيُالتحقيقُأوُاالعترافُالعبةُدوراُفيُ
كلُالميكنيزماتُالفعالةُأثناءُالمواجهة.
سيعرضُهذاُالبابُنبذةُمقتضبةُحولُالماهيةُالمفاهيميةُللرجولةُوأثرهاُعلىُالتكوينُالنفسيُلألسيرُأمامُ
المنظومة ُالصهيونية ُاالستعمارية ُمن ُجهةُ ،ومجتمعه ُالمستع َمر ُمن ُجهة ُأخرىُ .كذلك ُسيتم ُالتنقيب ُعنُ
انعكاساتُهذهُالمفاهيمُفيُمقابالتُاألسرىُالمبحوثينُوذلكُعلىُعدةُأصعدةُالُيمكنُليُاإلسهابُوالتوسعُ
بهاُ،وذلكُلكونهاُموضوعاُُمركزياُ ُيتطلبُبحثاُ ُمنفرداُ ُوتأطيراُ ُنظرياُ ُمستقالُ.فيُهذاُالصددُسأكتفيُبتقديمُ
توطئةُللرجولةُالفلسطينيةُكبنيةُمتشكلةُاجتماعياُُوسياسياُُوأطيافهاُالمنعكسةُفيُلحظاتُالمواجهةُعندُالصدامُ
معُالرجولةُالصهيونيةُالمستعمرةُخاللُالتحقيقُُُُُُُ.
الرجولة الفلسطينية :بنية اجتماعية سياسية
إنُالرجولةُالفلسطينيةُبممارساتهاُوخطابهاُوآلياتُتكريسهاُماُهيُإالُبنيةُم َهندسةُضمنُنسيجهاُاالجتماعيُ
وفيُظلُواقعهاُالمحكومُباستعمارُاستيطانيُ،وبالتاليُفهيُمصاغةُكنتاجُبنيويُقدُيعيدُتكريسُذاتهُجيالُبعدُ
جيلُليتغلغلُفيُنفوسُوأدائياتُرجالُوشبانُالمجتمعُالفلسطينيُ.
ُ فيُكتابهُعنُ"المجتمعاتُالمتخيلةُ،يشيرُأندرسونُأنُهناكُتاريخاُتراكمياُيبلورُالهوياتُالوطنيةُالجمعيةُ،
ويكرسُنهجهاُعبرُعجلةُالممارسةُوإعادةُاألنتاجُ(ُ.)Anderson, 1991فيماُبعدُيؤكدُجوزيفُمسعدُعلىُ
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كونُتلكُالهوياتُالجمعيةُمربوطةُترابطاُعضوياُمتزامناُُمعُالتشكلُالهوياتيُالجنسانيُالجمعيُوليسُالفرديُ
فحسبُ(ُ)Massad, 2006أوكماُقدُتدعوهُباتلرُالخطابُالجنسانيُاألدائيُ)ُ .(Butler,1990
تتخذُالرجولةُفيُالمجتمعُالفلسطينيُموقعاُمركزياُمقدساُينجمُعنهُمكتسباتُاجتماعيةُسياسيةُواقتصاديةُ،الُ
يمكنُإغفالُثقلهاُفيُالخطابُالقوميُالفلسطينيُودورهاُفيُتشكيلُصورةُالمناضلُالمقاومُواألسيرُالسياسيُ
(بدارنةُ .)2015ُ،وبهذاُالسياقُ،ورغمُاالمتيازاتُالمنبثقةُعنُالنوعُاالجتماعي ُالرجوليُ،تقترن ُالرجولةُ
الفلسطينيةُبآ لياتُاضطهادُشرسةُُيكونُضحيتهاُالرجلُالفلسطينيُذاتهُ،حيثُتلقيُبثقلهاُعلىُعاتقهُوترسمُ
لهُمصيرُبطوليُحتميُ،خالُُمنُالصفاتُالبشريةُ،مهماُكانُالموقفُوكيفماُآلتُالمآالتُ.فقدُ"تطمسُالرجولةُ
ت َ َع ُّرضُاألسيرُلالعتداءاتُاالستعماريةُالذكوريةُوتقمعهُمعتبرةُإياهُخضوعاُُأوضعفاُُ"أنثويا"ُيزجُبالمعتدَىُ
عليهُإلىُالالرجولةُ(بدارنةُُ)٢٠١٥لهذاُترتبطُآلياتُاإلرهابُوالعنفُاالستعماريُفيُحالةُاألسيرُالسياسيُ
بالمذلةُوالهزيمةُوبمحاوالتُتعريةُاألسيرُمنُزيهُ"الرجوليُالقومي".
يتعينُإدراكُطابعُالثقافةُالفلسطينيةُالذكوريةُوبالتاليُاالرتباطُبينُالموقفُالنضاليُأليُفلسطينيُبموقفُ
الرجولةُوالشجاعةُ،فالنضالُواألسرُبالنسبةُللفلسطينيينُهيُحالةُبطولةُورجولةُ،فالمجتمعُيرفعُمنُقيمةُ
المناضلُبشكلُعامُويرفعُأكثرُوأكثرُكماُذكرناُسابقا ُمنُقيمةُمنُيصمدُفيُالتحقيقُ،ورفعُالقيمةُبالعادةُ
يرتبط ُبالقيمة ُالذكورية ُ"زلمة" "ذكر" "رجل" ُفالذيُيواجهُويصمد ُفي ُالتحقيق ُهوُبمكان ُالرجلُوالذيُ
يعترفُهوُبمكانُالرجلُ"المخصي"ُالضعيفُالذيُذهبتُرجولتهُوفحولتهُعندُأولُمواجهةُ"صارواُاهليُ
يعاملونيُكزلمةُ" 183فحالةُالصمودُفيُالتحقيقُهيُعملياُاستكمالُللنضالُذاته.
رجولةُالمواجهةُوالتحديُُُ
ُرجولةُالصمودُ:
ِ
منُضمنُتأثيراتُالمفهومُالذكوريُللصمودُأنُالعديدُمنُاألسرىُرفضواُاإلدالءُبأيةُمعلوماتُحولُنساءُ
لديهمُعالقةُبالنضالُمعهمُانطالقاُمنُمفهومُأنُمنُيعترفُعلىُامرأةُالُيمتُللرجولةُوأنهُيمسُ"فحولته"ُ
التيُقدُيتمُالتهاونُمعهاُإنُكانُاالعترافُيرتبطُفقطُبرفاقُالنضالُالذكورُ،بالتأكيدُالحديث ُهناُعنُفكرةُ
تجنبُاالعترافُمنُقبلُالذكورُعلىُنساءُمناضالتُتأتيُمنُأنُواجبُالرجالُحمايةُالنساءُوليسُاإلضرارُ
بهنُ،هذاُطبعاُرغمُأنُالذيُيعترفُهوُبنظرُاآلخرينُأيضاُيكنُضعيفاُُويفتقدُلرجولتهُ،وتظهرُهذهُبشكلُ
واضحُفيُاألحاديثُعنُالمعترفينُالذينُذكرواُأسماءُنساءُفيُإفادتهمُفيُالتحقيقُوكيفُكانت ُردة ُفعلُ
أصدقائهمُوبيئتهمُاالجتماعيةُمعهمُ.
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فمثال ُعندماُيأتيُأسرىُسابقونُويتحدثونُعنُالمعترفينُيشتمونُمعترفُأكترُمنُغيرهُكونهُ"جابُسيرةُ
بناتُفيُالتحقيق" "احكىُعلىُالرفيقات"" ..اعترفُعلىُزوجتهُبشوُساعدته..ُ"184ويتفاخرُآخرونُأنهمُلمُ
يعترفواُعلىُنساءُ"اتحدىُواحدُيجيُيحكيليُاعترفتُعلىُرفيقةُ"185وهناُفيُالحالةُالسابقةُتحديدا ُيتبينُ
كيفُتأخذُعواملُأخرىُجديدةُفيُحديثُاألسيرُمعُذاتهُمنُخاللُتبرئةُالمعترفُلذاتهُبأنُاالعترافُمقبولُ
ولكنُليسُعلىُنساءُ،وهناُباعتقادناُآلياتُدفاعيةُيمارسهاُالمعتقلُالمعترفُكيُيخففُعنُنفسهُ،أيُيصلُ
لخطابُيريحهُنفسياُويشكلُلهُمبررُلماُقامُبه.
وفي ُهذاُالسياقُنجدُأنُهناكُأسرى ُيرونُفيُالتحقيقُالمكانُالذيُيثبتُرجولتهمُوقوتهمُعلىُالمجابهةُ
والتحديُ،وبالتاليُالفشلُفيُهذهُالمواجهةُيجعلهمُيفكرونُباستمرارُمنُأجل ُالعودةُوالثأرُمنُأجل ُإثباتُ
"الرجولة"ُمعُالذاتُأو ُال ُومعُالمجتمعُثانيا ُ"بتصفيُبدكُترجعُعشانُتثبتُلنفسكُانكُزلمة" "186نظرةُ
الناسُبسُتكونُصامدُبتختلفُالكُبصيرواُالناسُكمانُيطلعواُعليكُزلمةُقدُحالك"ُ.187
نالحظُهناُكيفُأنُالمفاهيمُالقيميةُاختلفتُوأخذتُأبعاداُأيدولوجيةُجديدةُفيُالسياقُالفلسطينيُ،فاألسيرُالذيُ
ينكسرُفيُالتحقيق ُهوُالُينكسرُبالمعنىُالوطنيُواأليدولوجيُواالجتماعيُفقطُ،بلُينكسرُأيضا ُبالمعنىُ
الذكوريُ"الرجولة"ُوالتيُتقترنُبالشجاعةُوهذاُيعنيُأنهُمجردُمنُالتحديُوالشجاعةُوالذكورةُفيُحالُ
ُمواجهاُمناوئاُللرجولةُالصهيونيةُالقامعةُوالتيُ
االعترافُ.وبهذاُالسياقُتتخذُالرجولةُالفلسطينيةُدوراُُوأداء
ِ
تستهدفُبآلياتُالتحقيقُالمكوناتُالجندريةُللرجولةُالشرقيةُالفلسطينيةُوبلحظاتُاالحتدامُهذهُتتحولُالرجولةُ
الفلسطينيةُإلىُأداةُصمودُيصونُبهاُاألسيرُذاتهُكجزءُمنُجماعةُُ188،بلُكواجهةُلها!ُُُ
فيُسياقُآخرُقدُيستغلُالعاملُالجنسانيُكوسيلةُضغطُعلىُاألسيرُفيُالتحقيقُمنُخاللُابتزازهُفيُمسألةُ
"الشرف"ُبالمعنىُاالجتماعيُ،فمثال ُحاولُبعضُالمحققينُإقناعُأسيرُأنُزوجتهُخلفهُستكونُفريسةُسهلةُ
للعديدُمنُالذكورُبسببُوجودهُهوُبالسجنُ،وبالتاليُطالماُهوُفيُالتحقيقُوالسجنُلنُيستطيعُضبط ُهذاُ
األمرُ ،أو ُيقومُضباطُالمخابراتُباعتقالُاالختُأو ُالزوجةُأو ُاالمُأو ُالتهديدُباعتقالهنُوالتلميحُإلى ُإمكانيةُ
التحرشُبهنُأوُاغتصابهن.
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ُوموقفُاألسيرُيلعبُدوراُحاسماُفيُتقريرُهذهُالمسألةُ،فاألسيرُالذيُالُيدركُأساليبُالتحقيقُينجرُوراءُ
هذاُالشكلُخوفا ُعلىُالقيمُاالجتماعيةُالتيُيعتقدُانهاُاألهمُمنُأجل ُحمايةُأسرتهُ،بينماُاألسير ُالذيُيدركُ
أساليبُالتحقيقُمنُجهةُوالُيكترثُلمفهومُ"الشرف"ُيتجاوزُهذاُاألمرُبسهولةُ .
فيُذاتُالسياقُنجدُأنُالمحققينُيحاولونُاستغاللُبعضُالقيمُالدينيةُلدىُبعضُاألسرىُوإرسالُمحققةُمعهمُ
وليسُمحققُتحاولُابتزازهمُفيُالتقربُجسدياُمنهمُبشكلُشديدُ"كانتُنوراُتقربُعليُوتنزلُعشانُصدرهاُ
يبينُواناُاصيرُاستغفرُباهلل"ُُ189بالعادةُيمارسُهذاُاألسلوبُمعُالمتدينينُبشكلُرئيسي.
فيُهذاُالسياقُنجدُأيضا ُمحاولةُمحققينُاالقترابُمنُاألسيرُبشكلُشديدُكمحاولةُالبتزازُاألسير ُفيُجسدهُ
أو ُالتلميحُباغتصابهُإنُبقيُمصرا ُعلىُعدمُالكالمُ،وهذهُاألساليب ُقلماُتؤثرُعلىُاألسرىُ،أوُتأثيرهاُأقلُ
منُالضغطُبماُيتعلقُ"بمسألةُالشرف".
السؤالُالذيُيظهرُللباحثُهناُوقدُيحتاجُلفصلُمنُبحثُيتعلقُبهذاُالموضوعُلكنُفيُبحثُآخرُهوُكيفُ
تختلفُتصرفاتُرجلُاعترفُعلىُنساء ُمنُرجلُاعترفُفقطُعلىُرجالُ،وكيفُتنعكسُهذهُاآلثارُفيُ
عالقاتهُمعُالنساءُكانتُصديقةُأوُزوجةُأوُحبيبةُأوُبأيُعالقةُاجتماعيةُ،وذلكُانطالقا ُمنُماهيةُوكيفيةُ
تصنيفهُلنفسهُكرجلُ .
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الباب الخامس :الموقف األيديولوجي والعالقة بالمشروع النضالي
لعالقةُالمستعمرُبالمستع َمرُفيُمواجهةُ
قدُتكونُاأليديولوجياُهيُنقطةُالبدءُ،فالعالقةُفيُالتحقيقُهيُأكبرُتجلُُ
ِ
رُوجهازُالقمعُالخاصُبالمستعمرُ،هيُعالقةُمحوُكلُواحدُلآلخرُ،فالمستع َمرُيسعىُللتحررُ
بينُالفردُالمستع َم
ِ
فناءُوجودهُ،والمستعمرُيسعىُلإلحاللُمكانُالمستع َمرُوتثبيتُكينونتهُ(فانونُ)2015ُ،وهذاُ
منُالمستعمرُوإ
ِ
ِ
ينعكسُُفيُمواجهةُالتحقيقُ،فاالنطالقُمنُفكرةُأنناُأمامُعدوُبالمعنىُاأليدولوجيُأيُالعداءُماُبينُالمشروعُ
االشتراكيُالعالميُوالمشروعُالرأسماليُالعالميُوالذيُيجسدهُفيُمعركةُالتحقيقُالمناضلُالفلسطينيُحاملُ
الفكرُاالشتراكيُكونُالجبهةُالشعبيةُمتبنيةُالفكرُاالشتراكيُوبينُالعدوُالصهيونيُالذيُيعدُرأسُحربةُ
االستعمارُاالمبرياليُالعالميُوأيضاُالنضالُالتحرريُمنُالكولونياليةُاألمرُالذيُيقتضيُأنُالُنقدمُأيُمعلومةُ
تتيحُللمشروعُالنقيضُأنُينقضُعليناُويصفيُمشروعناُ،فالمشروعُالتحرريُنحميهُبالدمُونفديهُبالحياةُمقابلُ
استمرارُالمواجهةُوهذهُالعمليةُتأخذُأبعاداُعديدةُيقومُبهاُاألسرىُداخلُالتحقيقُمنُأجلُشحنُذاتهمُوتصبيرهاُ
علىُالمواجهةُ .
بالتأكيدُيحاولُالعدوُاستخدامُالمدخلُاالستشراقيُوفهمهُلالستشراقُبمعنىُأنهُيعتبرُمجتمعناُتقليديُبطريركيُ
تغييبُالصراعُالوجوديُبينُالمستعمرُوالمستع َمرُ،لكنُ
ولذاُيستخدمُأسلحةُالشرفُواألسرةُواألبوةُ،منُأجلُ
ِ
هذاُيؤثرُعلىُقطاعُمنُالمعتقلينُوليسُعلىُمنُلهُثقافةُماركسيةُأوُتقدميةُ .
والصمودُفيُالتحقيقُلدىُالمناضلُالعقائديُوإنُبداُتجليهُومظهرهُالخارجيُفرديُ،لكنُهوُبجوهرهُجماعيُ،
فهوُتعبيرُعنُذاتُالمناضلُداخلُالمشروعُوليسُعنُفردانيتهُ،أيُهوُيعكسُتجليُالذاتُالجمعيةُلمشروعهُ
النضاليُبصمودهُكذاتُجزءُمنُجماعةُومشروع ُأمامُالمحققينُ،والمحققونُأيضا ُالُيعكسونُأنفسهم ُهناُ،
بقدرُماُيعبرونُعنُذواتهمُكجزءُمنُجهازُالمخابراتُالتابعُللمشروعُالصهيونيُ .
يحاول ُالمحققون ُأثناء ُالتعامل ُمع ُهذا ُالنمط ُمن ُالمناضلين ُتغييب ُذات ُاألسير ُكمناضل ُوإظهار ُالصراعُ
كصراعُمعُفردُ،منُأجلُتشتيتُبنيةُالمناضلُالعقائديةُ،وجعلهُيخرجُمنُذاتهُالجمعيةُلفردانيتهُالشخصيةُ .
وبالعودةُلفكرةُالصراعُبينُمشروعينُهناكُعواملُعديدةُنالحظهاُفيُهذاُالجانبُومنهاُ ُ:
اإليمان بالمشروع والدور فيه
"إنُمبدأُصحيحاُُينطلقُمنُأعماقُكهفُأقوىُمنُجيشُكامل" خوسيهُمارتيُ(رائدُنزالُ .)2003ُ،
إنُأقوىُالقناعاتُالتيُتدفعُالمناضلينُللصمودُهيُقناعاتهمُفيُصوابيةُوصحةُمشروعهمُالثوريُ،فهذهُ
القناعات ُتدفع ُاألسرى ُالمناضلين ُفي ُالذود ُبدمائهم ُحماية ُلمشروعهم ُالتحرري ُوكلما ُزادت ُقناعاتهمُ
بمشروعهمُكانُاالستعدادُللتضحيةُأعلىُمنُاآلخرينُ"فماُالذيُيدفعُأناسُللتضحيةُبأرواحهمُمثل ُالراعيُ
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والخواجاُوالعكاوي؟..واإليمانُبالمشروعُوحمايتهُحتىُبالدم"ُُ190فاألفكارُتصبحُطاقةُثوريةُعظيمةُعندماُ
يؤمنُبهاُالناسُ،يقولُأحدُالمناضلينُفيُوصفهُللمواجهةُداخلُالتحقيقُ"الشيوعيُالحقيقيُالُيعترفُأمامُ
عدوه"ُ191فكيفُيقدمُشخصُعلىُقناعةُتامةُواستعداديةُمطلقةُلحمايةُمشروعهُمعلوماتُللعدو!ُفالمناضلينُ
عندماُينخرطونُفيُمشروعُتحرريُيعلمونُتماماُأنُخياراتُالتحررُمليئةُبالتضحياتُالجسامُوالتيُيكونُ
أعالهاُالتضحيةُبالذاتُفيُسبيلُالحريةُوالمشروعُفكيفُتهزهاُعشراتُاأليامُفيُالتحقيق؟!ُأوُعلىُحدُتعبيرُ
يوليوسُفوتشيكُفيُكتابهُتحتُأعوادُالمشنقةُ"ماُهيُهذهُالقناعاتُالتيُتهتزُمنُحفنةُعصي!"(فوتشيكُ،
دونُسنةُنشر).هناُيدخلُعنصرُأوُحالةُالفارقُبينُالفردُكفردُوبينُالذاتُكجزءُمنُالمجموعُ .
بالطبعُاإليمانُبالمشروعُالنضاليُومنطلقاتهُالفكريةُأيضا ُتنسحبُعلىُبعضُالمناضلينُأصحابُاالفكارُ
الدينيةُوالمنتمينُللفصائلُالدينيةُ،وإنُكانُهذاُاألمرُبالنسبةُلهذهُالفصائلُليسُبمستوىُالتشديدُالقائمُفيُ
فصائلُاليسارُوخاصةُالجبهةُالشعبيةُ .
وفيُنفسُالسياقُولكنُبجانبُآخرُيلعبُدورُالفردُفيُالمشروعُومكانتهُالتنظيميةُدورا ُهاما ُفيُالصمودُ،
فالمسؤوليةُالملقاةُعلىُعاتقُمناضلُيعملُمعُعدةُمناضلينُتختلفُعنُتلكُالملقاةُعلىُعاتقُمناضلُيعملُ
مع ُعشراتُأو ُمئاتُالمناضلين"وكلماُزادُمكانةُالشخصُفيُالمشروعُكلماُعززُأصرارهُفي ُالمواجهةُ
والتحدي" ُ192يقولُأحدُالكتابُحولُأخيهُ"كانُاخويُمعتقلُوكانُالتحقيقُمسلخُايامهاُفكانُيقليُاليُخالهُ
يصمدُبالرغمُمنُانوُالتحقيقُكانُاسوءُنوعُتحقيقُبمرُفيهُبحياتهُانوُكانُبرقبتهُكثيرُناسُ،يعنيُهوُكانُ
مسؤولُعدةُمواقعُواذاُاعترفُبعترف ُعلىُكثيرُناسُيعنيُموقعهُكانُحساسُوهذاُخالهُيشدُعلىُحالهُ
ويتحمل"ُ193هناُتمتزجُالمسألةُالتنظيميةُبشعورُالمسؤوليةُتجاهُرفقائهُ،فالمناضلُوثقُبهُالكثيرونُوكانُ
نموذجاُلهمُوهذاُهيأهُلقيادتهمُوأنُيكونُفيُمقدمةُالصفوفُيضعُعليهُمسؤوليةُليستُبالهينةُوتضعهُدائماُ
فيُالتحقيقُأمامُسؤالُ"كيفُأحميُمنُاعملُمعهم؟ُكيفُاخونهمُواناُكنتُلهمُدائما ُنموذجا ُوكنتُاعبئهمُُ
بالصمودُفيُزنازينُالتحقيق"ُ 194
وأيضا ُالمشروع ُاأليدولوجي ُله ُمضامين ُمرتبطة ُبالصمود ُففي ُنفس ُالجانب ُنجد ُأن ُغياب ُثقة ُالبعضُ
بالمشروعُالثوريُيلعبُدوراُسلبياُفيُالتحقيقُ"واناُبالتحقيقُصرتُأفكرُأناُليشُبديُاخسرُاشيُمنُجسميُ
أويصيرُمعيُشيُعاهةُدايمة؟ُاساسا ُفشُثقةُفيُالناسُاليُبشتغلُمعاهمُيعنيُلوُاعترفتُعادي..ولوُماُ
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اعترفتُراحُيصيرواُيفكرواُكيفُصمد؟ُمهوُمنُبراُكناُنحكيُبصمدش!ُفبتصفيُهايُالتساؤالتُقدامكُانوُ
ليشُبدكُتصمد!ُعشانُشوُبدكُتصمد!"195هناُنالحظُبجالءُكمُلعبتُالثقةُالتيُحظيُبهاُالمناضلُفيُتعزيزُ
موقفهُبالتحقيقُ،فالموقفُاإل يجابيُمنُالمناضلُمنُقبلُزمالئهُاآلخرينُيعززُصمودهُبينماُلعبُالموقفُ
السلبيُبعدمُأهميةُوجدوىُصمودهُ،حيثُلنُيتغيرُشيءُعلىُالمناضلُفيُعالقتهُمعُباقيُالمناضلينُهذاُمنُ
جهةُ .
ُمنُجهةُأخرىُنجدُأنُالدورُالبسيطُللفردُداخلُمشروعهُيلعبُأيضاُدوراُيشعرُاألسيرُبمسؤوليةُأقلُحيالُ
زمالئهُفيُالنضالُ"بتصيرُتفكرُانتُعشانُشوُصامد؟ُعشانُُ3أوُ4شوُراحُيصيرُإذاُاعترفت؟ُشوُراحُ
يؤثرُ..والُأشي"ُ196فيُهذهُالحالةُضآلةُالدورُالمناطُبالمناضلُكانُلهُاألثرُفيُجعلُاألسير ُيفكرُبنتائجُ
االعترافُويبدأُبدخولُمقارنةُبينهُوبينُنفسهُحولُالصمودُ،حينهاُلنُيجدُالعديدُمنُاألسبابُللصمودُخاصةُ
معُالضغطُالذيُيتعرضُلهُأثناءُالتحقيقُعلىُالمستوىُالجسديُوالنفسيُ .
معُاإلشارةُإلىُأنُالعديدُمنُالمناضلينُكثيراُماُيسمعونُلتجاربُنضاليةُكبيرةُناضلتُواعتقلتُولكنهاُفيُ
النهايةُلمُتجدُاهتمامُبها ُمنُقبلُاآلخرينُ"يعنيُعشانُمينُبتناضل"ُ197أو"بدكشُتعقل!"ُ198هذهُالتجاربُ
التيُتولدُفيُالحقيقةُحالةُسلبيةُعنُالنضالُكثيراُماُقدُترافقُمخيلةُُاألسيرُفيُالتحقيقُ .
بالتأكيدُهذاُالتفكيرُالُيأتيُوحدهُفدائماُُماُتصاحبهُأفكارُأخرىُتمتزجُلتصلُباألسيرُللحظةُاالعترافُ،فالدورُ
المحددُفيُالمشروعُالمقاومُمنُجهةُومقارنتهُمعُحجمُالتضحيةُالتي ُيقدمها ُاألسير ُلحمايةُهذهُالمعلوماتُ
إضافةُإلىُإشعارُالمخابراتُاألسيرُبأنُلديهمُمعلوماتُحولُكلُتحركاتهُوكلُعالقاتهُومدىُقوتهمُوجبروتهمُ
بماُيشعرهُبقوةُوسيطرةُوهيمنةُالمشروعُالنقيضُمماُيؤثرُفعال ُعلىُمعنوياتُاألسير ُويؤديُبهُإلى ُتقديمُ
تنازالتُ"فيُلحظةُكلُاشيُبصيرُيلعبُدورُانوُيخليكُتعترف..دوركُاالهبلُ،قوتهمُمعلوماتهمُ،ورفاقكُماُ
بثقواُاساساُفيكُكلوُبخيلكُتروحُللحظةُماُتفكرُكثيرُبنتائجُاعترافك"ُ 199
هذاُيعطيناُإشارةُأخرىُحولُمدىُانسجامُالمناضلُمعُمصالحهُوأفكارهُُ.ومهمةُفعالُحالةُاالنسجامُواالتساقُ
والتصالح ُبين ُالمناضل ُوأفكاره ُحتى ُتكون ُعامال ُدافعا ُللصمودُ ،وكم ُتكون ُعامال ُيضعف ُاألسير ُداخلُ
التحقيقُ.فالمناضلُالذيُيحملُقناعةُراسخةُبحتميةُانتصارُمشروعهُعلىُالمشروعُالصهيونيُأوُمصداقيةُ
المشروعُحتىُلوُكانُاالنتصارُبعيداُيكنُأكثرُثباتاُواستعداداُللصمودُوالمواجهةُداخلُزنازينُالتحقيقُ،بينماُ
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األسير ُاألقلُقناعةُالمهتزُداخليا ُسرعانُماُينكشفُترددهُفيُأقبيةُالتحقيقُ،ومنُهناُكانُشعارُغيفاراُإلىُ
النصرُدائماُ .

101

الفصل الرابع
طبيعة التحقيق وسيره
للتحقيقُومسارهُأهميةُكبيرةُفيُنتائجهُوموقفُالمناضلُفيُنهايةُالتحقيقُ،فكثيراُماُيكونُسيرُالتحقيقُفيُ
جهةُومنُثمُينتقلُإلىُجهةُأخرىُنتيحةُتفاصيلُصغيرةُتؤثرُفيُمجراهُوتحددُسيرُجديدُوانعطافةُجديدةُفيُ
مسارُالتحقيقُ،فكلمةُقدُتقالُهناُأوُهناكُ،أو ُسماعُصوتُماُأو ُسماعُخبرُمعينُيمكنُأنُيغيرُكلُطريقةُ
التحقيقُأوُردودُفعلُالمناضل.
" فيُأولُكمنُيومُكنتُبسُبديُأصبرُحاليُلليومُاليُبعدهُعشانُبزبطشُمنُاولُيومُاعترفُ،شويُشويُ
لقيتُحاليُصرتُصامدُأسبوعُفصرتُاحكيُاليُبصمدُاسبوعُبصمدُكلُالتحقيقُُ200"....كثيرا ُماُيذكرُ
العديدُمنُاألسرىُالذينُتمُمقابلتهمُأنهُفيُالكثيرُمنُاأليامُكانُالقرارُالذيُيتخذونهُفيُالصمودُمرتبطاُُفقطُ
بيومها ُوسرعان ُما ُتحول ُهذا ُالصمود ُإلى ُصمود ُدائم"ُ ،فالصمود ُبجر ُصمود"ُ 201فالقدرة ُالتي ُيمتلكهاُ
المناضلُتتراكمُتباعاُمعُكلُيومُيمرُدونُاإلدالءُبأيُاعترافُ،وسرعانُماُيمتدُشعورُاإلنجازُبصمودُعدةُ
أيامُإلىُشعورُالقدرةُبالسيطرةُعلىُالتحقيقُمماُيدفعُالمناضلُللصمودُدونُأنُينبسُبأيةُكلمةُ .
فالنجاحُاليوميُيخلقُحالةُتعزيزُداخليةُمنُاألسير ُلذاتهُوترفعُسقف ُاستعداديتهُيوما ُوراءُاآلخرُ،وإنجازُ
يومُنجاحُيساعدُاألسيرُفيُإنجازُيومُآخرُمنُالنجاحُ"فيُأولُالتحقيقُسألنيُكمنُسؤالُفأناُماُجاوبتهُوقلتلهُ
بعرفشُ،فبلشُيهددُويخوف..وأناُوقتهاُبجدُخفتُصرتُاحسبُشوُراحُيسويُمعايُهلكيت...بسُاكتشفتُ
بعدينُانوُالموضوعُارفضُوهوُبهددُوبخوفُوبضغطُوانتُبسُماُتحكيُوكل ُيومُصارُيجرُاليومُاليُ
بعده"ُ202نالحظُهناُأنُاألسيرُكانُيعتمدُفيُردةُفعلهُالقادمةُعلىُالخطوةُالتيُسيقومُبهاُضابطُالتحقيقُولكنُ
سرعانُماُاكتشفُعجزُالضابطُعنُالقيامُبأيُشيءُحقيقيُمنُالذيُيهددُفيهُوهذاُجعلهُيتجاوزُيومُوراءُ
آخرُ ،وهنا ُالمجهول ُبالنسبة ُلألسير ُيبدأ ُباالنبالج ُواالكتشاف ُوهذا ُيجعله ُيستطيع ُالسيطرة ُعلى ُمجرياتُ
التحقيقُأكثرُوأكثرُعندماُيشعرُفعالُأنهُيعرفُماُهيُنتائجُالتصرفاتُالتيُيقومُبهاُوماُهيُالتوقعاتُالممكنةُ
منُقبلُضابطُالمخابراتُوجهازُالتحقيقُ .
النجاحاتُالبسيطةُوتراكمهاُيراكمُفكرةُجديدةُمنُنوعُجديدُ،فالُتصبحُالفكرةُأحياناُفقطُ"اننيُراكمتُنجاحُ
خلفُنجاحُوفقط"ُبلُيصبحُللمسألةُبعداُكيفياُجديداُ"فيُاليومُالُُ26كنتُبفكرُاعترفُخلصُالنوُشعرتُ
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حاليُمشُقادرُاتحملُوانوُاستويتُ،بعدينُصرتُأفكرُطيبُمشُعيبُبعدُكلُهااليامُاعترفُيعنيُخسارةُ
تعبُااليامُاليُراحو!"ُ203نالحظُأنُالفكرةُالجديدةُالتيُتراكمتُنتيجةُنجاحاتُمتتاليةُهيُفكرةُفعالُمركبةُ
أكثرُمنُأنُالنجاحُجرُنجاحُآخرُ،الفكرةُهناُأنُتركيبُالنجاحاتُأنتجُفهماُُجديداُُللتحقيقُمنُقبلُالمناضلُ
نفسهُفيُأنهُالُيستطيعُالعودةُلنقطةُالصفرُبعدماُقطعُشوطاُُطويالُُبالصمودُفالمسألةُعلىُالنفسُهناُصعبةُ،
والنفسُتكونُقدُتكيفتُمعُحالةُالصمودُوأصبحتُأكثرُجلداُوصالبةُمماُكانتُعليهُمعُبدايةُالتحقيقُ .
ُفالذاتُتمرُفيُهذهُالمراحلُمنُالتحقيقُبتحوالتُماُبينُاليومُاالولُأو ُاللحظةُاالولىُواليومُالخامسُأوُ
العاشرُأوُالعشرينُ،فالصمودُيقومُبتعزيزُعواملُداخليةُترفعُمنُمستوىُالتحديُوالقدرةُعلىُاالحتمالُمماُ
كانتُعليهُفيُبدايةُالتحقيقُوهذاُيرتبطُمعُفكرةُ"أننيُأنجزتُعشرونُيومُكيفُاعترفُاآلن!"ُ .
الفكرةُالمركبةُهناُتأخذُتحوالُجديداُفيُتفاعلهاُبينُاألسيرُونفسهُ،فالتفكيرُالُيعودُفقطُصالبةُنمتُفيُالنفسُ
فقطُمعُتدرجُالصمودُفيُمراحلُأوُكيفُأخذلُنفسيُالتيُصمدتُكلُهذهُااليامُالسابقةُبلُتتوالدُفكرةُجديدةُ
وهيُ"الغد"ُأو"المستقبل"ُأو"ماُبعدُالتحقيقُوالخروجُمنتصرا"ُهذهُالفكرةُتتفاعلُوتصبُفيُصالحُصمودُ
المناضلُ"بتصيرُتفكرُفيُانوُكيفُبدكُبكراُتحكيُللناسُانكُصمدتُ،وهايُالفكرة ُبتصيرُتتفاعلُبقوةُ
براسك"ُُ204التفاعلُالذيُيحصلُفيُعقلُاألسير ُأثناءُالتحقيقُيصبحُمزيجُمركبُيضيفُلهُالمستقبلُبعداُ
يضاعفُقوةُاألسيرُويضاعفُقدرتهُعلىُالمواجهةُ،فالتفكيرُفيُالغدُوالمستقبلُيعنيُأنهُيعيدُإدراكُالمستقبلُ
بناءُعلىُفكرةُالصمودُالذيُماُيزالُمتمسكاُُبهاُوهذاُيعنيُأنهُيضفيُالمعنىُللمستقبلُ،وإضفاءُالمعنىُأمرُ
غيرُبسيط ُخاصة ُمع ُالذات ُفإضفاء ُالمعنى ُيجعل ُالنفس ُتعيد ُترتيبُنفسها ُبحيث ُتصبح ُهذه ُالعذابات ُأوُ
األساليب ُالتيُمورستُعلىُاألسير ُهيُجزءُمنُاستحقاقُيدفعُثمنهُولكنهُفيُالحقيقةُيعلمُمدىُإنعكاسهُ
اإليجابيُعليهُوبالتاليُيستطيعُالتعايشُمعهُوتحملهُأكثرُوأكثرُمنُأيُوقتُمضىُأمرُُيزيدُاألسيرُقوةُوفخراُ
أمامُنفسهُوأمامُكلُمنُيعرفهُ،وهناُيدخلُاألسيرُفيُصيرورةُلنُتؤديُبهُإالُلصمودُيؤكدُفيهُاألسيرُعلىُ
صالبتهُالتيُبنيتُمدماكا ُوراءُمدماكُ،وحجرا ُحجرا ُفيُالصمودُيومُوراءُاآلخرُومنُثمُعدةُأسابيعُ،ثمُ
إنفتاحُاآلفقُالجديدُفيُتخيلُالمستقبلُالذيُيرسمهُبدروبُالبطولةُوالشجاعةُالتيُينالهاُفيُالتحقيقُ .
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الصدمة ُ
تاثيرُالصدماتُعلىُسيرُالتحقيقُالُيكونُبالضرورةُدائما ُكماُيريدهُمحققوُالشاباكُ،فكثيرُمن ُاألحيانُماُ
يأتيُعكسياُعلىُسيرُالتحقيقُ،هناكُالعديدُمنُالصدماتُوالبحثُتطرقُإليهاُفيُأساليبُالتحقيقُفيُالفصلُ
األولُولكنُهناُسوفُيتمُالتطرقُلتأثيرُالصدمةُفيُبعضُاألحيانُ .
فيُأحدىُالمقابالتُقامُاألسير ُبتقديمُالمعلوماتُعندُأقسامُالعمالءُرغمُصمودهُُ 22يوماُ،ليتفاجأُالحقا ُانهُ
كانُيتكلمُعندُعمالءُللمخابراتُ،وسرعانُماُأدركُهذاُاألمرُبعدُخروجهُمباشرةُمنُقسمُالعمالءُ"شعرتُ
وقتهاُانوُالدنياُهيكُصارتُتلفُبراسي"ُ205كانُهولُالصدمةُعلىُاألسير ُعاليةُجدا ُخاصةُأنهُكانُيعتقدُ
أنهُأنجزُالتحقيقُوقدُصمدُصمودُبطوليُليتفاجأُأنهُكانُمجردُألعوبةُبيدُالمخابراتُلكنُأحياناُبعضُالتفاصيلُ
البسيطة ُتلعب ُدورا ُمختلفا ُفي ُالتحقيق ُ"وقتها ُحطوني ُبزنزانة ُلتاني ُيومُ ،يمكن ُلو ُطلعوني ُتحقيق ُوقتهاُ
العترفتُعلىُكلُاشيُقدُماُكنتُشاعرُانهمُقدرولي"ُُ206لكنُأحياناُتأتيُالتفاصيلُلصالحُاألسيرُويستفيدُ
منهاُ"خلونيُلتانيُيومُ،وكنتُوقتهاُقدرتُاستعيدُحاليُ ،وطلعونيُتحقيقُوالمحققُبضحكُ،فقليُياُ..احناُ
بلشناُاليومُتحقيقُوهوُبضحكُ،قلتلهُيعنيُهألُاحناُبلشنا؟ُقالُاهُ،قلتلوُجيبليُورقةُالحقوقُ،فجابهاُووقعتُ
عليهاُوقلتلواُيالُاعتبرُهألُبلشناُمنُجديدُوكلُاليُاحكيتهُمشُصحيحُواناُماُعنديُشيُصفتُالشغلهُعنديُ
تحدي"ُُ207نالحظُهناُكيفُلعبُتأخيرُالتحقيقُلليومُالثانيُدوراُمهماُفيُجعلُاألسيرُيلملمُأوراقهُمنُجديدُ
ويستعيدُقوةُالتحديُبعدماُأخذُليلةُكاملةُيفكرُفيُمسألةُالمعلوماتُالتيُقدمها ُللعمالءُفيُقسمُالعصافيرُ،
خاصةُأنهُأشارُإلىُأنهُلوُتمُإحضارهُللتحقيقُمباشرةُلواصلُانحدارهُ .
فيُحالةُأخرىُيقولُأحدُالمبحوثينُالمعترفينُفيُاللحظةُالتيُخرجُمنهاُمنُالتحقيقُلمُيعدُيفكرُسوىُبماذاُ
فعلُوبدأُطوالُالليلُيفكرُكيفُقدمُهذهُالمعلوماتُبسهولةُوسرعانُماُبدأُبالتصالحُمعُتنازالتهُ .
قدُيكونُالفارقُالمهمُبينُاألسيرينُهوُكيفُيدركُكلُأسيرُلحظةُاألزمةُفاألول ُوضعُالمسألةُفيُإطارُ
التحديُوبالتاليُأصبحُيفكرُكيفُيستعيدُالمبادرةُبعدماُأصبحتُبعيدةُعنهُ،بينماُالثانيُكانتُالمسألةُبالنسبةُ
لهُخطأُقامُبهُوالُمجالُإلصالحهُ .
ُ
ُ
ُ
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الوضعُالصحيُأثناءُالتحقيق ُ
هناكُدورُمهمُللوضعُالصحيُلألسيرُلحظةُاعتقالهُ،فالوضعُالصحيُيكونُإماُإيجابياُأوُسلبياُعلىُاألسيرُ
أ ثناءُالتحقيقُ،فهناكُفارقُكبيرُبينُأسيرُيعانيُمنُأمراضُمختلفةُوبينُأسيرُالُيعانيُمنُأيةُأمراضُ،أوُ
بينُأسيرُمصابُبإصابةُأثناءُالمواجهاتُ .
"كانُصارليُاسبوعينُبدونُدواُ،وكانُركبيُيضربواُضربُعليُبالتحقيقُوهادُشكلُضغطُوسببُمنُ
االسبابُاليُخلتنيُافكرُاعطيهمُجزءُمنُالمعلومات"208فيُبعضُحاالتُاالعتقالُوالتحقيقُيكونُالوضعُ
الصحيُجزءُمنُالعواملُالتيُتجعلُاألسيرُيقدمُاعترافُأوُتنازالتُمعينةُأثناءُالتحقيقُبغيةُتخفيفُالتحقيقُ
عليهُوإراحتهُجسدياُحتىُلوُكانُفيُصعودُباتجاهُالصمودُ .
ولكنُهناكُحاالتُكثيرةُمرضيةُوبأوضاعُصحيةُصعبةُتحدتُوصمدتُولمُتلعقُأقدامُالمخابراتُ .

ُ
التفكيرُخارجُالتحقيق ُ
"والُمرةُحصرتُحاليُبشوُبحكيُالمحققُ،دايماُببنيُأفكارُوقصصُبراسيُخارجُكلُجوُالتحقيقُقصصُ
إيجابيةُوحكاياتُإيجابيةُ،وهادُساعدنيُمنيحُبانيُاتخطىُكلُالتحقيقُرغمُصعوبته"ُ209األفكارُالداخليةُأثناءُ
التحقيقُوبماذاُنفكرُوكيفُندركُمسألةُالتحقيقُلهاُإسقطاتهاُفيُصيرورةُالتحقيقُ،فهناكُفرقُبالتأكيدُبينُ
أسيرُيفكرُباستمرارُ"ماذاُحصلُمعُعائلتي"ُوُ"ماذاُسيفعلونُمعي"ُوبينُأسيرُيفكرُخارجُكلُالتحقيقُ
ويبنيُسيناريوهاتُاجتماعيةُونضاليةُتدعمُصمودهُبالتحقيقُ .
فيُالمثالُاألعلىُنالحظُأنُاألسير ُلمُيكنُيفكرُكثيرا ُماذاُسيحصلُأثناءُالتحقيقُوهذاُيعنيُأنهُليسُهناكُ
اكتراثُبماُيحصلُبلُهناكُمحاولةُلتخطيُصعوبةُالتحقيق ُبالتفكيرُفيُمسائلُأخرىُتدعمُالصمودُوهيُ
االنتقالُمنُالحالةُالمسيطرُعليهُإلىُحالةُالمسيطرُعليهاُمنُخاللُأفكارهُوسيناريوهاتُاألحاديثُوالقصصُ
التيُيبنيهاُفي ُمخيلتهُ،وهنا ُيلعب ُالخيال ُدور ُإيجابي ُجدا ُعندما ُيكون ُفعال ُوإيجابيُوغيرُمحبطُومثبطُ
للمعنوياتُ .
فيُسياقُآخرُتعطيُزنازينُالتحقيقُشعورا ُبالقطعُعنُكلُماُهوُسابق!ُقطعُعنُكلُالحياةُالطبيعيةُالتيُ
يشعرهاُاألسيرُأثناءُتواجدهُفيُالخارجُ،حيثُيوضعُفيُالزنازينُوالتيُكناُقدُوصفناُوضعهاُسابقاُمنُحيثُ
الشكلُوالمضمونُ.لكنُالمسألةُليستُمجردُقطعُوفقطُ،بلُالزنزانةُتشعركُبأنكُفيُ"مقبرةُمهجورة"ُ210
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أوتشعرك ُ"أنك ُراح ُتموت ُهون"ُ211وتتوالد ُأحاسيس ُلدى ُاألسرى ُمثل ُ"بتحس ُمعاك ُمرض ُخطير"ُ212
أو"انكُمشُراحُتطلعُمنُهون"ُ213أو"نفسكُتحكيُبسُايُتلفونُمعُايُحداُتقلهُلساتكُعايش"ُ214هذاُالسياقُ
كثيراُماُيخلقُالجوُمنُأجلُاالعترافُوتقديمُالمعلوماتُوالتنازالتُ،خاصةُعندماُيدركُاألسيرُأنهُوحيدُ .
يقولُأحدُاألسرىُ"كنتُعندُالمحققُمشُحاكيُوالُشيُصليُكمنُيومُتحقيقُمتواصلُومشُحاكيُوالُ
حرفُ،بعدينُدخلونيُعلىُزنازنةُوقتهاُفعالُقعدتُأفكرُانوُشوُجابنيُاناُهونُ،اناُراحُاقدرُاطلعُمنُهون!ُ
وبلشتُافكرُاعترفُعشانُاطلعُبس"ُُ215نلمسُهناُاألثرُالعاليُالذيُتقومُبهُزنزانةُالتحقيقُفيُتغييرُمسارُ
التحقيقُرغمُوجودُحالةُمنُالتحديُ،وكيفُيتمُإدراكُالزنزانةُوالتعاملُمعهاُبطريقةُمختلفةُرغمُأنهاُجزءُ
منُالتحقيقُ،والشعورُالمرتبطُبالزنزانةُيشعرُاألسيرُبالضعفُالداخليُُأوُالعكسُذلكُأنُكلُاألسرىُعبرواُ
محطةُالزنازينُوالكثيرُصمدواُ .
ُ

ماُقبلُالدخولُإلىُالتحقيق ُ
"الصمود ُصيرورةُبتربىُعليهاُالواحدُوبقررُفيهاُقبلُالُيروحُعلىُالتحقيق"216تلعبُالتربيةُالحزبيةُالتيُ
يتلقاهاُالمناضلُدورا ُهاما ُفيُتحديدُنتائجُالتحقيقُ،فالتربيةُالحزبيةُالتيُتربيُعلىُالصمتُوعدمُالثرثرةُ
والسريةُوالحفاظُعلىُمعلوماتُوأمنُالحزبُوعدمُالتعاطيُالمطلقُمعُالعدوُالصهيونيُبالتأكيدُستعززُقرارُ
يفضيُإلى ُعدمُالتعاونُمعهُداخلُالتحقيقُوبالتاليُيكونُالقرارُبالصمودُليسُقرارُوليداُ ُلحظ ُةَُالتحقيقُبلُ
هوُكائنُحيُينموُداخلُذاتُالمناضلُمنُاللحظةُالتيُقررُفيهاُأنُينخرطُفيُمشروعُنضاليُيواجهُفيهُهذاُ
العدوُ .
يقولُأحدُاألسرىُ"الصمودُفيُالتحقيقُهوُقرارُفعلياُاخذناهُقبلُالُندخلُتحقيقُ،كناُبسُنوخدُحلقاتُاألمنُ
ونتناقشُفيُموضوعُالتحقيقُوقتهاُنكونُنفكرُباللحظةُاليُبدناُندخلُفيهاُعشانُنصمدُ،نصيرُفعالُبدناُندخلُ
عشانُبسُنصمدُيعنيُالقرارُكناُنوخدهُواحناُبالجلسةُتبعتُالتحقيقُبراُاليُكانُمسؤولناُيعطيناُاياها"ُ 217
ُ
ُ
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التجاربُالسابقةُودراسةُالتحقيق ُ
ُكماُكلُالشعوبُالساعيةُللتحررُيخوضُشعبناُمعركتهُألجلُالحريةُمنُاالستعمارُالصهيونيُمنذُعشراتُ
السنينُوهذاُجعلُأبناءُشعبناُيخوضونُتجاربُعديدةُفيُالتحقيقُوداخلُالسجونُفشكلتُهذهُالتجاربُخبرةُ
عميقة ُعممت ُعلى ُآخرين ُوشكلت ُإرثا ُألجيال ُالمناضلينُ ،كما ُوشكلت ُالسجون ُكذلك ُمنارات ُفي ُتعبئةُ
المناضلينُبأساليبُالتحقيقُوحثهمُعلىُالصمودُوالمواجهةُوإنُكانتُتأخذُطابعُإجرائيُفيُالكثيرُمنُاألحيانُ .
ُفالعديدُمنُالمناضلينُدخلواُالتحقيقُأولُمرةُوقدمواُاعترافُأمامُالمحققينُولكنُكانتُالتجربةُاألولىُكفيلةُ
بأمدادهمُبالقوةُوالمعرفة ُوالقدرةُعلىُالصمودُفيُالمواجهةُالثانيةُ.فالتعبئةُاألمنيةُواأليدولوجيةُوالسياسيةُ
داخلُالسجونُوالتربيةُالتيُيتلقاهاُاألسيرُتجعلهُينظرُمنُزاويةُنقديةُلتجاربهُالفاشلةُ،وهذاُلمسناهُعندُأكثرُ
منُأسيرُدخلُالتحقيقُبحيثُيسعىُويتمنىُاألسير ُالعودةُللتحقيقُوتسجيلُموقف ُصموديُوإستعادةُهيبتهُ
أمامُنفسهُخاصةُفيُظلُالتعبئةُاألمنيةُالتيُتحثُعلىُالصمودُوترفعُمنُقيمةُالصامدُودورهُفيُالعملُ
التنظيميُالداخليُ .
ُ

النماذجُالثورية ُ
ُإنُاستذكارُالنماذجُالثوريةُوالوطنيةُالمناضلةُوالتيُصمدتُفيُالتحقيقُوجابهتُالعدوُالصهيونيُحتىُآخرُ
رمقُشكلت ُنموذجا ُيحتذىُبهُودافعاُ ُمهما ُوملهما ُفيُالصمودُداخلُأقبيةُالتحقيقُ،حيثُتؤثر ُالمآثرُالتيُ
سطرهاُرجالُونساءُوأناسُبسطاءُفيُوعيُاالسرىُداخلُالتحقيقُليكونُدافعا ُللصمودُ .فمثال ُنجدُأنُأحدُ
األسرىُالذيُنشأُفيُقريةُاستشهدُأحدُأهمُابطالهاُفيُداخلُزنازينُالتحقيقُفيُسبعينياتُالقرنُالماضيُشكلُ
أثراُكبيراُفيُدفعهُللصمودُفيُأقبيةُالتحقيقُبالرغمُمنُمرورُعشراتُالسنينُعلىُاستشهادُالمناضلُ.يقولُ
األسير ُ "يعنيُبسُأضعفُبالتحقيقُكنتُأفكرُطيبُأناُشوُبالنسبةُلمحمدُالخواجا؟ُوالُاشيُهداكُضحىُ
بحياته ُعشان ُيحمي ُرفاقه ُوحزبه ُوكان ُالتحقيق ُجدي ُوكلو ُضرب ُوقتل ُوهأل ُمش ُهيكُ ..كيف ُيعنيُ
اعترف!"ُ218فيُهذهُالحالةُشكلُنموذجُاجتماعيُمحليُأثراُهاماُعلىُاألسيرُفيُتعزيزُصمودهُوقدراتهُعلىُ
المواجهةُ .
بينماُنجدُآخرُكانُقدُكتبُمقولةُإبراهيمُالراعيُوهوُمناضلُفلسطينيُماركسيُاستشهدُفيُأقبيةُالتحقيقُ
حفاظا ُعلى ُأسرارُحزبهُورفاقهُفكتبُعلىُجدرانُالزنزانةُماُكانُقدُكتبهاُإبراهيمُالراعيُمنذُعشراتُ
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السنينُ"لوُصلبوكُفيُظالمُالليلُالباردُفالُتخفُفقدُأصبحتُرمزاُلمنُصمدُولمُيعترف"ُويضيفُأنُأثرُ
هذهُالمقولةُكانُوهاجاُدائماُخاصةُفيُلحظاتُالضعفُالتيُيمرُبهاُاألسيرُداخلُالزنزانةُ .
وفيُسياقُآخرُنجدُأسرىُآخرينُاستمدواُبعضُقوتهمُمنُنماذجُثوريةُذكرتُأثناءُالتحقيقُ،فمثالُُكانُالمحققُ
يتكلمُمعُأحدُُاألسرىُالصامدينُمتهكماُ"انتُمشُتشيُجيفارا"ُوكانُهذاُدافعاُلألسيرُألنُيتذكرُمآثرُجيفاراُ
فيُالقتالُحتىُآخرُرمقُواستشهدُوماُزالُثابتاُعلىُقناعاتهُومبادئهُالثوريةُ .
وفيُأحيانُآخرىُتلعبُالعالقاتُالتيُنشأتُمعُالرفقاءُفيُالنضالُدورا ُهاما ُفيُتعزيزُالصمودُ،فالنضالُ
حياةُتصنعُبداخلهاُعالقاتُاجتماعيةُبينُالذينُيخوضونُالنضالُذاتهُ،وبالتاليُيصبحُالعاملُاالجتماعيُ
عامال ُإضافياُ ُيعززُالصمودُُ.يقولُأحد ُاألسرىُ"بالتحقيقُبتصيرُتفكرُإنك ُدخلتُعلىُبيتُصديقكُاليُ
بتناضلُمعاهُواتعرفتُعلىُعيلتهُوصرتُجزءُمنُعيلتهُكيفُيعنيُتعترفُعليه!؟ُبتصيرُتحسُانكُاذاُ
اعترفتُانكُبتطعنُهايُالعيلةُبالضهر..كيفُبكراُبدكُتروحُوتطلعُبعيونهم.؟!"ُُ219وهناُنلمسُكيفُنسجتُ
العالقةُالوطنيةُعالقةُاجتماعيةُبجانبهاُتعززُوتمكنُالعالقةُالوطنيةُأكثرُوأكثرُبحيثُتصبحُعامالُمهماُفيُ
تعزيزُالقناعاتُالتيُنشأتُأثناءُالنضالُ .
معُالتأكيدُهناُعلىُالجدليةُداخلُالعالقاتُالناشئةُ،حيثُتحملُبطاياتهاُصورةُاألسيرُعنُنفسهُأمامُاآلخرينُ
ومحاولةُالحفاظُعليهاُمنُأجلُحمايةُ"األنا"ُوبالتاليُالبعدُفرديُخاصُهناُ،وصورتهُالذيُيريدُأنُيحميهاُ
منُأجلُارتباطهاُبالمشروعُالتحرريُ .
ُ

تعزيزُالذاتُوشحنهاُباألغانيُالثورية ُ
فعندماُتعلوُالصيحاتُباألغانيُالثوريةُتمتلئُاألفئدةُبشجاعةُوشعورُبالزهوُعلىُحدُتعبيرُكارلُماركسُ.
يعززُالعديدُمنُاألسرىُصمودهمُفيُالتحقيقُبترديدُاألغانيُالثوريةُالتيُتلهبُشعورهمُالوطنيُوتعززُمنُ
إمكانيةُصمودهمُ،فاألغانيُهناُتذكرُاألسرىُدائماُبلحظاتُالنضالُالمختلفةُالتيُخاضوهاُمعُرفاقُمناضلينُ
لهمُوهذاُيشكلُدعماُُمعنوياُُمهماُفيُإعادتهمُنفسياُلتلكُالحالةُمنُالتحديُوالتيُتؤثرُبالضرورةُعلىُوضعيتهمُ
الحاليةُتحتُالضغطُ"كثيرُمراتُبسُأشعرُأنيُتعبتُأوُضعفتُابلشُاغنيُاغانيُوطنيةُوشويُشويُاصيرُ
اشعرُحاليُرجعتُلقوتيُ..كانتُالغنانيُتعطينيُدفعةُمعنويةُكبيرة"220وتكتسبُالعديدُمنُاألغانيُالوطنيةُ
قوتهاُمنُاألفكارُالتيُتحملهاُويعبرُعنهاُبينُأبياتُهذهُاألغانيُوالتيُتحضُعلىُالحريةُوالكفاحُوالتضحيةُ .
االعتراف في اليوم األول أو االعتراف األول ،االعتراف عند العمالء
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يذكرُبعضُاألسرىُالذينُتمُمقابلتهمُأنهم ُلمُيعترفواُمنُاليومُاالولُ،وعندُسؤالهمُمتىُبدأتم ُباالعترافُلمُ
يجبْناُأيُأحدُأنهُاعترفُمنُاليومُاألول ُفدائما ُهناكُأسبوعُعلىُاألقلُقبلُاالعترافُ"علىُحدُتعبيرهم"ُ،
وهناُيوجدُتحليلينُلهذهُالنقطةُاألولىُأنُهناكُفعالُأسرىُيعترفونُمنُاليومُاألولُولكنُيخجلونُمنُالحديثُ
أمامُالجميعُفيُذلكُحتىُالُيظهرُضعفهمُوعدمُقدرتهمُعلىُالتحملُمنذُاليومُاالولُ،وهناكُنوعُآخرُمنُ
األسرىُيكونُقدُقررُأنُيعترفُلكنهُيؤجلُاالعترافُلألسبوعُاألولُأوُالثانيُوالغرضُهناُأنهُعندماُيسألهُ
اآلخرون ُيقول ُلقد ُاعترفت ُبعد ُأسبوع ُمن ُالتحقيق ُأو ُاسبوعين ُ..الخ ُفهذا ُيعني ُأنه ُكان ُبإمكانه ُالصمودُ
والمواجهةُنوعاُماُوإنهُإنسانُقادرُعلىُالمواجهةُبشكلُأوُبآخرُ .
بينما ُهناك ُنوع ُثالث ُيدعي ُاعترافه ُفي ُأقسام ُالعمالء ُتحت ُعنوان ُ"ضحكوا ُعلي" ُوهذه ُقد ُتكون ُأسهلُ
المبرراتُوأكثرهاُتقبالُلدىُاألسرىُ،فهوُكانُصامدُالُيتكلمُيتحدىُضباطُالمخابراتُ،ولكنُالعمالءُأوهموهُ
أنهُأمامُأسرىُمناضلينُفتمُالتغريرُبهُ،وقدُتكونُهذهُالمسألةُصحيحةُوأيضاُهناكُالعديدُمنُيجعلُمنُهذهُ
المحطة ُفي ُداخل ُالتحقيق ُمبررا ُالعترافهُ ،حتى ُأنه ُأحيانا ُينتظر ُالعمالء ُحتى ُيعترف ُعندهم ُيقول ُأحدُ
المعترفينُعندُالعمالءُ"بسُبلشواُيحكواُمعيُكنتُعارفُانهمُعمالءُبسُخلصُتعبتُوبديُاعترفُفقررتُ
اعترفُعندهم"221لمُيذكرُاألسير ُهناُللباحث ُلماذاُقرر ُأنُيعترفُأمامُالعمالء ُولمُيقررُاالعترافُأمامُ
المحققُ،رغمُأنهُيدركُأنهمُعمالءُ،وهناُنستطيعُأنُنتلمسُكيفُأنهُيستسهلُالحديثُالحقاُأنهُاعترفُأمامُ
العمالءُبينماُيصعبُعليهُأنُيقولُاعترفُأمامُالمحققينُ،فاالعترافُأمامُالمحققُمعناهُانكسارهُمعنوياُونفسياُ
وعدمُالقدرةُعلىُالمواجهةُ،وهذهُحيلةُالُجدوىُمنهاُ .
فيُجانبُآخرُيحاولُاألسرىُأنُالُيكونواُأولُالمعترفينُرغمُأنهمُفيُقرارةُأنفسهمُمهزومينُولكنُاألسيرُ
أحياناُالُيقبلُأنُيقالُعنهُهوُمنُاعترفُولكنُيرضىُأنُيقولُأناُأكدتُاعترافاتُغيريُولمُأكنُأناُالمعترفُ
األولُ،وكأنُالمعترفُاألولُهوُمنُيخونُأصدقاءهُ،وعندماُيجدُاألسيرُمنُقامُبهذاُالدورُيصبحُاالعترافُ
أسهل ُومستساغ ُنفسيا ُبشكل ُأفضل ُبين ُاألسير ُونفسهُ ،وهنا ُتلعب ُاآلليات ُالدفاعية ُفي ُتحويل ُالمشكلةُ
والمسؤوليةُباالعترافُوالتيُمنُالمفترضُأنهاُمسؤوليةُأفراديةُوليستُجماعيةُإلىُإسقاطُعلىُشخصُآخرُ
نحملهُأسبابُالفشلُ .
ُ
ُ
ُ
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تسكيرُالجبهاتُ(تحديدُاالعترافات) ُ
يمرُالتحقيقُأحياناُبمساراتُقدُتكونُإجباريةُعلىُالبعضُفيُوجهةُنظرُاألسيرُحينهاُ،وهيُماُيطلقُعليهُ
تسكيرُالجبهاتُأومحاصرةُاالعترافاتُ،أيُأنُهناكُملفُمفتوحُعلىُاألسيرُأوُعلىُأسرىُأخرينُبناءُعلىُ
اعترافُأحدهمُعليهُ،ولكنُهناكُملفاتُأخرىُمغلقةُلمُيتمُالتطرقُإليهاُفيقومُاألسيرُبألتاكيدُواالعترافُعلىُ
ماُفتحُوالصمتُعنُباقيُالملفاتُحتىُيتوقفُمسلسلُالضرباتُواالعتقاالتُويغلقُالملفُعندُهذاُالحدُالذيُ
ظهرُمنهُ،أوُيعترفُاألسيرُعلىُملفاتُليسُلهُعالقةُبهاُوهيُبحجمُأقلُمنُمسائلُكانُقدُاعترفُبهاُوذلكُ
منُأجلُحملُملفاتُألناسُآخرينُمنُأجلُتخفيفُالضغطُعنُغيرهمُوإخراجُمناضلينُآخرينُمنُالقضيةُ
مماُيضمنُلهمُبقاءهمُبعيداُعنُالشبهاتُوبالتاليُيتشجمُمسؤوليةُلحمايةُغيرهُ .

ُ
الهروبُبصياغةُقصةُجديدة ُ
يقومُبعضُاألسرىُفيُمحاولةُتغييرُمجرىُالتحقيقُبتبنيُتهمةُبسيطةُبدال ُمنُالتهمُالكبيرةُ"كانُيوجهواُ
اليُتهمةُتنظيمُومساعدةُمطلوبينُوكلُالتحقيقُكانواُمدقرينُعلىُهايُالنقطةُ،باآلخرُرحتُقلتلهمُانوُكلُ
القصةُانوُفيُبيتُانسرقُجمبناُواجواُهدولُالناسُوصارواُيفحصواُكيفُانسرقُوطلبواُميُوبعدهاُحكوليُ
اذاُبتشوفُفيُحركةُحراميةُجمبكُرنلناُواناُكنتُارنلهمُبسُاسمعُفيُحركةُحراميةُجمبُالبيتُوماُكنتُ
بعرفُانهمُمطلوبينُالكمُأساسا...طبعا ُاناُبعرفُبسُخلصُقررتُاعطيهمُشيُيحلواُعنيُفيه"222فيُحالةُ
الهروبُبصياغةُقصةُجديدةُيكونُاألسير ُواقعُفيُنزاعُبينُأنُيعترفُوأنُالُيعترفُ،واالعترافُمكلفُ
اجتماعياُونفسيا ُبينماُالصمودُغيرُقادرُعلىُاالستمرارُفيهُ،فيبحثُعنُخيارُوسطُويكونُالخيارُهوُتقديمُ
اعترافُكاذبُ،هذاُيجعلُالمحققينُيخففونُوتيرةُالتحقيقُفيُبعضُاألحيانُوفيُبعضهاُاآلخرُيجعلهمُيزيدونُ
وتيرةُالتحقيقُ،فيُأحياناُأخرىُقدُيكونُهذاُمقدمةُالنفراطُالمسبحةُواالعترافُبكلُشيءُ،وبالتاليُالتفكيرُ
بصياغةُالقصةُيكونُعكسياُ،ولكنُأحيانا ُيكونُإيجابيا ُولكنهُيحتاجُلبعضُالصمودُأمامُهجماتُالمحققينُ
المتالحقةُعندماُيقدمُهذهُالقصةُوذلكُألنهمُسيشددونُالتحقيقُامال ُفيُانتزاعُالمزيدُمنُالمعلوماتُالمخفيةُ
منُقبلُاألسيرُ "بعدُماُقلتلهمُانيُاهُبنتميُلهادُالتنظيمُصارواُيشدواُعليُبالتحقيقُواناُوقتهاُقلتُالزمُاحطُ
أجريُبالحيطُوماُاحكيُوالُاشيُتانيُأوبنفرطُوبنهار..وهيكُعملت"
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الفصل الخامس
التحقيق والدة جديدة
سنحاولُفيُهذاُالفصلُاإلضاءةُعلىُأثرُتجربةُالتحقيقُعلىُالمناضلينُالفلسطينيينُ،كونُهذهُالتجربةُمنُ
التجاربُالخاصةُالتيُتشكلُعالمةُفارقةُفيُحياةُاألسيرُ.سنبين ُ ُكيفُتتعاملُالمخابراتُمعُهذه ُالتجربةُ
وكيفُتحاولُاستثمارهاُلكسرُإرادةُاألسيرُ،وكيفُتصبحُهذهُالتجربةُمحطةُإنعطافيةُفيُحياةُالمناضلُلهاُ
ماُقبلهاُوماُبعدهاُ.فالتجربةُلهاُأبعادُشخصيةُبينُاألسيرُونفسهُوبينُاألسيرُورفقائهُاآلخرينُوعالقتهمُمعهُ.
فاألسيرُيتخذُالعديدُمنُالمواقفُعقبُانتهاءُالتحقيقُ،ودائماُماُيكونُهناكُصيغةُماُيقدمهاُاألسيرُلنفسهُبعدُ
انتهاءُالتحقيقُمكسوراُأوُنظرةُجديدةُللنفسُسنحاولُتبيانُبعضُمنهاُفيُهذاُالفصلُ .
في ُالباب ُالثاني ُنتطرق ُإلى ُالتحوالت ُالحاصلة ُعلى ُالمناضلين ُبين ُالتحقيق ُاألول ُوالثانيُ ،وكيف ُيرتبطُ
التحقيقُالثانيُلدىُالمناضلُبحالةُثأريةُلإلنكسارُفيُالتحقيقُاألولُ،هذهُالحالةُالتيُالُنلمسهاُعندماُيخرجُ
منتصراُمنُالتحقيقُاألولُ،وكيفُينعكسُهذاُعلىُنظرةُاألسيرُلنفسهُ .
ُ
الباب األول :ما بعد التحقيق ،وأثر التجربة
"ال أحد يعرف كيف ترتب الحياة نفسها  ..أحيانا يحسب المرء أن قصة ما انتهت  ..فإذا بها تبدأ  ..أن مستقبل
إنسان كامل تراه فجأة متعلقا ا بحادث صغير ال قيمة له  ..إن عقدة المسبحة أصغر من حباتها ولكنها إذا انفكت
كرت ثالث وثالثون حبة واحدة إثر األخرى  ..وأحيانا ينحرف الماعز األكبر في القطيع وراء قشرة برتقالة
فيتبعه القطيع كله  ..وقد يجتاز سياجا ا فيشتبك الرعاة بالمزارعين ويموت الناس وتفقد دواب وتعقد والئم
الصلح ..فيأكل الفقراء والمجانين واألطفال  ..ويرى مدعو ما فتاة ما هناك فيخطبها ويتزوجها وتنجب له
أوالدا و بناتا يعيشون ويموتون ويمشي في جنازاتهم رجال ال يعرفونهم خطوات السنة العشر ويتحدثون وقد
يتفقون على شيء أو يتشاجرون" ( -كنفاني.)1987 ،
قدُيكونُالبدءُفيُكلماتُغسانُكنفانيُهناُمرتبطُتماما ُفيُحالةُالتحقيقُ،فالتحقيقُمحطةُوانعطافةُفيُحياةُ
المناضلُالفلسطينيُ،انعطافةُبمسارُحياتهُماُقبلُالتحقيقُوماُبعدهُ"أنتُبتنولدُمنُجديد..بتحسُانوُحياتكُ
جديدةُماُقبلُوبعد"ُ،224فالخروجُمنهُوالدةُجديدةُبالمعنىُالمعنويُللمناضلُ،فالذيُيتجاوزُهذهُالمرحلةُ
بنجاحُإنماُيولدُمنُجديدُويرىُويدركُويعيدُاستبصارُذاتهُمنُجديدُ .فالقويُلمُيكنُيعلمُأنهُكذلكُوبهذهُ
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الدرجةُمنُالقوةُ ،والضعيفُشاهدُأمامُنفسهُكمُكانُضعيفا ُفيُتلكُالمواجهةُ،وياُلهاُمنُآثارُ،آثارُتلكُ
المواجهةُالتيُتحددُمصيرُالعديدُمنُالمناضلينُعندُتلكُالمحطةُ.فالنصرُوالنجاحُيعنيُغالباُاالستمرارُبينماُ
التهاويُوالسقوطُيعنيُالسقوطُمنُكلُشيءُ،السقوطُمنُعيونُاآلخرينُوعيونُالحزبُوالوطنُوالناسُوماُ
ينعكسُمنُذلكُعلىُالمناضلُنفسهُالذيُلمسُضعفهُعندماُكانُوحيداُفيُزنازينُالتحقيقُ ُ.
بدايةُينبغيُإدراكُأنُالمخابراتُالصهيونيةُتعمدُباستمرارُإلىُكسرُاألسيرُداخلُالتحقيقُبأيُثمنُكانُ،حتىُ
لوُكانُاالعترافُالُيقدمُأو ُ يؤخرُفيُنتيجةُالتحقيقُ"شوفُاحناُعارفينُانكُمشُراحُتقدمُاشيُجديدُبسُ
بدناُنتأكد""ُ..ُ225أسمعُمشُراحُتطلعُمنُهونُبدونُماُتحكي"ُ226نالحظُفيماُسبقُوفيُأقوالُأخرىُأدلىُ
بهاُأسرىُآخرونُأنُضباطُالمخابراتُيستميتونُبشكلُرهيبُفيُالضغطُعلىُاألسرىُمنُأجلُاالعترافُ
حتىُلوُلمُيكنُهناكُأيةُمعلومةُجديدةُوهمُمتأكدونُمنُذلك!ُوهذاُيعودُلعدةُأسبابُأوالُ،تعملُالمخابراتُ
دائما ُعلىُاستدراجُأكبرُقدرُممكنُمنُالمعلوماتُ،ثانياُ:كثيرا ُماُيكونُهناكُأشياءُغيرُمعروفةُقدُيعترفُ
عليهاُالمناضلُالصامدُ،ثالثاُ:تحاولُقدرُاإلمكانُإخراجُالمناضلُمنُالتحقيقُمكسورُالظهرُوتعلمُوتدركُ
جيدا ُأنُخروجُاألسير ُمنتصرا ُمنُالتحقيقُحتىُلوُكانتُتعرفُأنُحجمُمعلوماتهُالُيزيدُعنُماُهوُلديهاُ
يؤثرُإيجاباُعلىُنظرةُاألسيرُلنفسهُونظرةُاآلخرينُلهُ.فهمُعندماُيحطمونُإرادتهُيبثونُبذلكُدعايةُمفادهاُ
أنُمنُالمستحيلُالصمودُفيُوجهُتحقيقُمخابراتُاالستعمارُ،واألهمُأنُالُأحدُيستطيعُمواجهةُالمشروعُ
االستعماريُواالنتصارُعليهُبشكلُفرديُوعامُ،وهناُتكمنُأهميةُالصمودُ،وفيُحالةُصمدُتأتيُالرسالةُعكسُ
ذلكُبلُوتعززُفكرةُاجتماعيةُأنُالصمودُمسألةُيستطيعُأنُيقومُبهاُأيُأحدُ.لذلكُيحاولُضباطُالمخابراتُ
أخذُولوُمعلومةُبسيطةُوتافهةُمنُأجلُأنُالُيخرجُاألسيرُويقولُصمدتُأمامُالمخابراتُ .
فالتحقيقُيجعلكُتبدأُمنُجديدُ،منُجديدُفإماُتثقُبذاتكُوبمشروعكُوشعبكُوتؤكدُمرةُأخرىُعلىُاالنتصارُ
علىُالمشروعُالمعاديُوإماُيجعلكُتقفُضعيفاُمتهاوياُُعندُهذهُالمحطةُفيُالحياةُ،فاألولىُيكونُالمناضلُقدُ
خبرُكيفُيهزمُرأسُحربةُالعدوُالمتمثلُبجهازُالمخابراتُوكيفُيمرغُأنفُعنجهيتهمُأمامهُ،وماُلهاذاُ
الشعورُمنُإنعكاسُإيجابيُكبيرُعلىُمعنوياتُالمناضلُالذيُيخرجُمنتصراُفعالُأنُهذاُالجهازُوهذهُالدولةُ
المبالغُفيُتضخيمُقوتهاُهيُبالحقيقةُأضعفُبكثيرُمماُكانُيعتقدُفيُاللحظةُاألولىُالتيُقررُفيهاُالنضالُ .
بينماُيقفُالمتهاويُعندُالضربةُوالتيُقدُتكونُبالنسبةُلهُضربةُقاضيةُلمستقبلهُالنضاليُعندُانكسارهُامامُ
المحققينُ،ايُانعطافةُجديدةُونقطةُتحولُنحوُحياةُأخرىُ،فالمعترفُيقفُأمامُنفسهُإماُنادماُمنسحباُمنُحياةُ
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النضالُأوُمصمماُعلىُالعودةُوالصمودُمنُجديدُحتىُيستطيعُالوقوفُأمامُرفاقهُوعائلتهُواصدقائهُ،ولمرحلةُ
ماُبعدُالتحقيقُآثارُمهمةُعلىُالمناضلينُسنوضحُبعضُمنهاُفيماُيليُُ .
يفيدُأحدُاالسرىُ"فيُالتحقيقُبعدُُ18يومُوكنتُمشُحاكيُوالُاشيُاجىُعليُالمحققُوقليُاسمعُانتُعشوُ
انحبستُاولُحبسة؟ُقلتلهُملفيُعندكُروحُشوفُ،قليُالُبديُاسمعُمنكُ،فاناُاخدتُالموضوعُببساطةُقلتلهُ
حاكمونيُعلىُهايُالتهمُ....قليُوانتُحكمتُبصفقةُصح؟ُقلتلهُاهُ،فقالُيعنيُانتُهيك!ُقلتلهُال!ُفقليُمنتاُ
حاكيُانوُحاكمُعشانُهيكُقلتلهُهألُبطلتُهيك"ُُ227حتىُهناُحاولُضابطُالمخابراتُإقناعُاألسيرُأنُيعترفُ
فقطُعلىُالتهمُالتيُأساساُاعترفُعليهاُفيُالمحكمةُأمامُالقاضيُفيُاالعتقالُالسابقُ،وهذاُإنُكانُفهوُمنُ
أجلُأنُالُيخرجُاألسيرُويقولُلقدُكسرتُشوكةُالمخابراتُ .
فالصمودُيؤسسُلدىُالشخصُثقةُبأكثرُمنُتجاهُفمنُجهةُيمنحُالصامدُقدرةُعلىُمواجهةُتحدياتُكبيرةُفيُ
حياتهُومنُضمنهاُمواجهةُاالستعمارُومشروعهُاإلحالليُ،حيثُيشعرُاألسيرُأنهُيستطيعُالقيامُبأيُعملُأمامُ
هذا

ُاالستعمار

ُالصهيوني

ُفيشعر

ُبثقة

ُعالية

ُوأحيانا

ُمفرطة

ُفي

ُنفسهُ .

والعاملُاآلخرُوهوُاألثرُاالجتماعي-النفسيُعلىُالصامدُبأنُيحوزُثقةُاالخرينُفيهُأكثرُوأكثرُ،فعلىُمستوىُ
العائلةُنجدُ"اهليُصارواُيطلعواُانوُفيُزلمهُقدامهمُفيُالبيتُ،وصارواُيستشيرونيُبكثيرُشغالت"ُ228أماُ
فيماُيتعلقُبرفقاءُالنضالُ"بعدُالتحقيقُهيكُاخدتُشهرةُمنيحةُ،يعنيُالناسُكلهمُبسُيعرفونيُعلىُحدُيقولوُ
هادُصمدُوهيكُيعجقونيُطبعاُهادُالشيُبخليكُتشعرُبرضىُداخليُوبقديشُعملتُشيُمنيحُوحتىُثقةُوالدُ
فصيليُصارتُكثيرُأعلىُوصارواُيرجعوليُويأمنوليُبكثيرُشغالت"ُ229هذهُالثقةُالتيُمنحتُمنُعائلتهُأوُ
منُرفقاءُالنضالُهيُفيُالحقيقةُاعترافُالمجتمعُبكافةُمكوناتهُبأهميةُالصمودُوبالصالبةُالنفسيةُالتيُيتمتعُ
بهاُاألسير ُالصامدُوبعالقةُالصالبةُبالوعيُاالجتماعيُوبحمايةُايُشكلُمنُاألسرارُ،وهناُنجدُنوعا ُمنُ
النشوةُبينُاألسيرُونفسهُيشعرُبهاُمنُشدةُاالهتمامُواإلشادةُاالجتماعيةُبهُلصمودهُبماُيتركُبصماتُدافعةُ
علىُشخصيتهُ .
منُجهةُنجدُأنُالمعترفينُبعدُإنهاءُالتجربةُوتقييمهاُيأخذونُمنحنيينُ،األولُ،االنكفاءُوالنزوعُإلىُالمسائلُ
الخاصةُوتركُالمسألةُالنضاليةُخاصةُلدىُفصائلُاليسارُ،والثانيُ،الرغبةُفيُالعودةُللتحقيقُوالصمودُمنُ
جديدُمنُأجلُردُاالعتبارُللذاتُالمنكسرةُأمامُالمحققينُ .
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ففيُحديثناُمعُالعديدُمنُاألسرىُوجدناُفيُالنموذجُاألولُأنُالعديدُمنُاألسرىُالذينُأفشواُباعترافاتُذهبواُ
باتجاهُاالهتمامُبالمسائلُالفرديةُوبالمصالحُالذاتيةُبعدُخروجهمُمنُالسجنُمعُاألخذُبعينُاالعتبارُغيابُ
مشروعُوطنيُفلسطينيُجامعُفيُمرحلةُأوسلوُولكنُاالنكفاءُالتامُعنُالهمُالعامُبلُومهاجمةُالهمُالعامُأصبحُ
مقولة ُيرددونها ُعلى ُألسنتهم ُدائما ُوذلك ُكشكل ُمن ُتبريرهم ُلموقفهم ُالشخصي ُللهروب ُمن ُاالهتمام ُبهذهُ
المساحةُالتيُانغمسواُفيهاُسابقاُ .
أماُفيُالنموذجُالثانيُ،فنجدُلدىُاألسرىُالرغبةُفيُالعودةُللتحقيقُمرةُأخرىُحتىُ"يستعيدوُكرامتهم"ُالتيُ
انتزعتُعندماُقامواُبإدالءُاالعترافُ،وبالتاليُيدخلُاألسير ُفيُحالةُانتظارُدائمةُرغبة ُفيُالعودةُللتحقيقُ
منُأجلُالصمودُهذهُالمرةُوإثباتُأمامُالنفسُوأمامُرفقائهُالمناضلينُعلىُأنهُقادرُعلىُالصمودُ"شعرتُ
براحةُكبيرةُبسُخلصتُتحقيقُالمرةُالتانيةُ،انوُهيكُاخدتُبثاري""..230بتشعرُانوُفيُثارُبينيُوبينهمُالزمُ
علىُاالقلُاستعيدوا!ُ،يعنيُبدكُترجعُتنتقم؟..اه"ُ231األسرىُفيُاالقتباسينُاالخيرينُشعراُبتأنيبُالضميرُ
وعدمُالراحةُطالماُأنهمُقدمواُاعترافاتُأمامُالمحققينُ،فشعرُاألولُبالراحةُبعدُالعودةُمرةُأخرىُوالصمودُ
أمامُالمحققينُوهكذاُيرتاحُضميرهُ،بينماُشعرُالثانيُأنُثأرا ُشخصيا ُماُيزالُيلحُعليهُللذهابُللمواجهةُ
واالنتصارُفيهاُ،أيُأنُالموضوعُظلُيشغلُبالهمُبعدُانتهاءُالتحقيقُ .
فيُمثالُآخرُ،منُتجربةُشخصيةُللباحثُ،أذكرُمرةُأننيُتحدثتُمطوالُمعُأحدُاألسرىُداخلُالسجونُوهوُ
صديقُليُحولُاالعترافُالذيُقدمهُ،وكانُاعترافُواسعُوعلىُالعديدُمنُالناسُ .كانُالحديثُعبارةُعنُ
مراجعةُلكلُالتحقيقُوالدوافعُوالعواملُالتيُجعلتهُيفرطُبأسرارُفيُاعتقالهُاألولُوكانُهوُوقتهاُاعتقالهُ
الثانيُ،خرجتُمنُالسجنُبينماُهوُبقيُيكملُفترةُحكمهُ،فدخلُاألسرىُإضرابُجماعيُعنُالطعامُفيُعامُ
ُُ2012شهرُُ5وماُكانُمنهُإالُأنُشاركُفيُاإلضرابُوبعدُقضاءُأيامُاإلضرابُوانتصارُالحركةُاألسيرةُ،
اتصلُعليُاألسير ُذاتهُمنُداخلُالسجنُوصوتهُمليءُبالحيوية ُوالقوةُوالعنفوانُويصرخُويقول ُ" ُولكُ
وين...ولكُكسرناهم..انتصرناُعليهمُ..ارادتناُهزتهم" ُكانُكالمهُيربطُبينُالنصرُفيُاإلضرابُعنُالطعامُ
والذيُأيضا ُيحتاجُلعزيمةُوبطولةُلخوضهُوبينُاالعترافُالذيُقدمهُ،فاألسير ُهناُوجدُفيُدخولُتجربةُ
اإلضرابُعنُالطعامُواالنتصارُفيهُردُعلىُانكسارهُففيُاإلضرابُاستعادُكرامتهُالتيُفقدهاُفيُالتحقيقُ 232.
لكنُبالتأكيدُالُيأخذُجميعُاألسرىُذاتُالمنحىُفيُالتعاملُمعُالتحقيقُفهناكُمنُيرتقيُإدراكهُلمسألةُالتحقيقُ
كمسألةُنضاليةُوليسُكمسألةُشخصيةُ،فيُمقابلةُمعُاحدُاالسرىُالذينُقدمواُاعترافاُُفيُاعتقالهمُاألولُعندُ
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سؤالهُعنُرغبتهُفيُالعودةُواالنتقامُوأجابُ"الُأشعرُبحاجةُلالنتقامُفالمسألةُليستُشخصيةُبلُمسألةُعامةُ،
إنُالنظرُإلىُالمسألةُمنُزاويةُاالنتقامُيعنيُأننيُانظرُمنُزوايتيُالشخصيةُوبالتاليُأربطُالنضالُوالفشلُ
فيُأحدىُمحطاتهُكمساسُخاصُايُانطلقُمنُمنطلقُانانيُوهوُذاتيُ،أننيُارىُأنُاستمراريُفيُالنضالُ
هوُالردُالطبيعيُعلىُالفشلُفيُتلكُالمحطةُ،فأنُتبقىُتناضلُوتسيرُعلىُذاتُنهجكُومبادئكُهيُبالحقيقةُ
الردُعلىُالفشلُهناكُألنُمسألةُالنضالُونجاحهُوفشلهُفيُأيةُمحطةُهيُمسألةُتخصُكلُالجماعةُالتيُانتميُ
اليها"ُ233ماُهوُمميزُبهذاُالردُهوُالعمقُالذيُأدركُبهُاألسيرُمسألةُاالعترافُوربطُاالعترافُأوُالصمودُ
بمسألةُعامةُوليستُمسألةُخاصةُوبالتاليُهناُتعاملُمعُاالعترافُكمحطةُفشلُفيهاُويستطيعُأنُيواصلُ
النضالُدونُالتوقفُفيُتلكُالمرحلةُفطالماُماُيزالُيناضلُهوُردهُعلىُاالعترافُ،فالنضالُمسألةُجماعيةُ
وليستُمسألةُشخصيةُأوُقبليةُأوُعشائريةُ،فالُداعيُالنتظارُالتحقيقُمنُأجلُ"استعادةُالذات"ُ .
فيُالعودةُإلى ُ حالةُماُبعدُاالعترافُهناكُسلوكُشائعُيتكررُلدىُالمعترفينُالذينُالُيرونُأهميةُالعودةُ
للتحقيقُمرةُأخرىُو"الثأر"ُفهمُينزعون ُنحوُآلياتُدفاعيةُمختلفةُ،فالتحقيقُكماُهوُمعلومُمحاولةُلكسرُ
إرادة ُالمناضل ُوكما ُأشرناُسابقا ُتسعىُالمخابراتُإلى ُانتزاع ُاعتراف ُحتى ُلو ُكان ُكميا ُال ُنوعياُ ،فأبعادُ
االعترافُنفسيا ُسلبيةُعلىُالمناضلُلذلكُتعملُعلىُكسرُإرادتهُبشتىُالوسائلُونجدُذلك ُفيُالسلوكُالذيُ
تطرقناُلهُفيُاألعلىُسريعاُولكنُسنقفُاآلنُعندُهذهُالنقطةُلنعيدُتحليلهاُ .

ُ
المعترفُوحالةُالهروبُلألمام ُ
ينزعُالمعترفونُفيُكثيرُمنُاألحيانُإلىُإلقاءُاللومُبعيداُعنُالنفسُكحلُوسطُمنُأجلُأنُتصلُالنفسُإلىُ
حالةُتوزانُيستطيعُمنُخاللهاُالمعترفُالتصالحُمعُذاتهُوالتعايشُمعهاُوتجاوزُماُتمُ،وهذهُآليةُدفاعيةُ
نالحظهاُكثيرا ُعندُالمعترفينُخاصةُأولئكُالذينُانهارواُتماما ُفيُالتحقيقُأيُبكشفُكافةُالمعلوماتُلديهمُ
وتحدثواُعنُالعديدُمنُاألصدقاءُوالرفقاءُفيُالنضالُ،وبذاتُالوقتُاألسرىُالذينُاتخذواُموقفُاستئنافهمُ
النضالُبعدُهذهُالمحطةُحيثُفعالُشكلتُالمحطةُانعطافةُلهمُفيُنظرتهمُلمشروعهمُالنضاليُ .
يبدأُالمعترفُبتبريرُاعترافهُبعدُخروجهُمنُالسجنُبعدةُآلياتُ،أولهاُنقلُالموضوعُإلى ُموضعُآخرُفيُ
النقمةُعلىُكلُماُهوُعامُوينتميُللمشروعُُويتخذُموقفا ُسلبيا ُمنُمشروعهُالنضاليُويحملهُمسؤوليةُكلُ
األخطاءُوينظرُإليهُنظرةُسلبيةُتماماُوكأنهُلمُيقمُبأيُشيءُمفيدُللشعبُالفلسطينيُ"كلُثورتناُمشُثورة"ُ234
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أو ُ"كلُالموجودُمشُجديُومشُعاجبني"ُ235بحيثُيخرجُالمناضلُنفسهُمنُالمساءلةُأمامُذاتهُفيُتوجيهُ
اللومُعلىُالمشروعُالذيُيحملهُفشلُكلُشيءُويتطرقُإلى ُكلُنقاطُفشلهُعلىُمرُتاريخُالشعبُالفلسطينيُ
ولكنُالُيتوقفُللحظةُعندُفشلهُالخاصُكجزءُمنُهذاُالمشروعُألنهُالُيعلمُأنُهذاُجزءُمنُمحاولةُتخفيفُ
التوترُمعُالنفسُداخلياُمنُأجلُالقدرةُعلىُالتعايشُمعُمسألةُاالعترافُ .
أوُيأخذُمنحىُآخرُوهوُ"ماُكنتُاعرفُهايُاألساليب"..ُ236أوُ"ماُحدُقلناُانوُفيُهيكُعندُالعصافير"ُُ237
فيُمحاولةُإلقاءُاللومُعلىُجانبُالتثقيفُالذيُلمُيتحصلُعليهُ،فيكونُالمخرجُأمامُذاتهُأنهُالُيعرفُهذهُ
األساليب ُ،وبذلكُيقفُأمامُزمالئهُفيُالنضالُيستطيعُالنظرُبعيونهمُفالمسألةُليستُأنهُضعفُوتهاوىُبلُ
ألنهُالُيعرف!ُوبالتأكيدُلنُيقفُاألمرُعندُهذهُالمحطةُبلُغالبا ُماُيتمُالربطُبينُهذهُالنقطةُوبينُالنقطةُ
السابقةُفيُالقاءُاللومُعلىُالمشروعُوأنُفيُالمشروعُالعديدُمنُالثغراتُالتيُأصبحتُالُتقنعُاألسير ُفيُ
العودةُواستكمالُالنضالُمنُجديدُوبالتاليُالقدرةُعلىُالتصالحُمعُذاتهُومعُمنُهمُحولهُ .
وكماُأشرناُأيضاُسابقاُالمبرراتُتكثرُفيُهذهُالحاالتُومنُأهمُالمبرراتُالتيُسرعانُماُترتبطُبهذهُالنقاطُ
أنهُالُيثقُباآلخرينُُولمُيشعرُبثقةُاآلخرينُالتيُتمكنهُمنُالصمودُ،وأنُالجميعُفيُالمشروعُالنضاليُنفسهُ
يتحاملون ُعليهُ ،وطبعا ُهناك ُمالحظة ُالفتة ُوهي ُأن ُاالنكفاء ُبعد ُاالعتراف ُال ُيتوقف ُعلى ُالحدود ُالعامةُ
ومهاجمةُهذاُالحيزُ،بلُيمتدُكثيراُلمحاولةُقطعُالعالقاتُمعُمناضلينُماُتزالُلهمُعالقاتُنضاليةُواالنكفاءُ
علىُعالقاتُاجتماعيةُوعائليةُبعيدةُعنُهذهُاألجواءُالتيُكانتُجزءُمهمُمنُعالقاتهُوحياتهُقبلُالتحقيقُ .
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الباب الثاني :التحوالت بين التحقيق األول والثاني
تطرأُعلىُاألسير ُالعديدُمنُالتحوالتُماُبينُالتحقيقُاألولُوالثانيُ،فالتحقيقُاألولُيمكنُاألسير ُمنُإلتقاطُ
الخبرةُوالتجربةُبماُيساعدهُكثيرا ُفيُالتحقيقُالثانيُ،فالعديدُمنُاألسرىُالذينُخاضواُغمارُالتحقيقُللمرةُ
الثانيةُكانواُمملوئينُبالحقدُوالحاجةُللثأرُاألمرُالذيُجعلهمُيسطرونُصموداُُكلياُُانتقاماُمنُالمحققينُوتأكيداُ
علىُبطولتهمُوقوتهمُأمامُنفسهمُوأمامُرفقاءُالنضالُوالناسُاآلخرينُ"بسُدخلونيُعسقالنُشعرتُبلحظتهاُ
انوُاجتُالفرصةُاليُبقدرُاردُعلىُالجميعُفيها""...ُُ238كنتُبستنىُاللحظةُاليُارجعُفيهاُتحقيقُوأرجعُ
أثبتُحاليُوأجتُلحالها"ُ239حيثُهناكُفعال ُتغيراتُفيُالتعاملُمعُالتحقيقُوالصمودُبينُالتحقيقُاالولُ
والثانيُ .
فاالعترافُفيُالتحقيقُاألولُكانُدافعاُلألسيرُالتخاذُموقفُصلبُجداُفيُمواجهةُالمحققينُوعدمُالتفوهُبأيةُ
كلمةُ،فالحاجةُلالنتقامُوردُاالعتبارُكانتُهيُالفكرةُالمركزيةُالتيُيراهاُاألسيرُأمامهُ"كلُاليُبفكرُفيهُانوُ
كيفُبديُأرجعُأعلمُعليهم"ُ 240
الملفتُفيُاألمرُأنُاألسيرُالذيُدخلُتحقيقُللمرةُاألولىُوأدلىُباعترافُبينماُصمدُفيُالتحقيقُالثانيُاختلفُ
فيُروايتهُحولُالصمودُعنُمنُدخلُللمرةُاألولىُوصمدُ،فالذين ُيصمدون ُفيُالمرة ُالثانية ُكثيرا ُكانواُ
يرفضونُالحديثُعنُالصمودُوعنُالتحقيقُمثلُالذينُصمدواُفيُالمرةُاألولىُوذلكُألنُ"بتصيرُتفهمُشوُ
مشاعرُالمعترفُالنكُمريتُفيهاُفماُبتحبُتحكيُعنُالموضوعُخاصةُقدامُحداُمعترفُالنوُالموضوعُفعالُ
بيكونُيؤلمُمنُجوا"ُُ241فالمرورُبتجربةُاالعترافُجعلتُمنُهؤالءُيتعاطفونُمعُمنُيعترفونُفيُعدمُ
الحديثُأمامهمُأوُالحديثُعنُأهميةُالصمودُخوفاُمنُفتحُالجرحُبداخلُالمعترفُ .
أماُالذينُصمدواُمنُالمرةُاألولىُفكانُأسهلُعليهمُالحديثُحولُالتحقيقُوكيفيةُتجاوزهُأمامُالجميعُ،وبفخرُ
واعتزازُبالنفسُحيثُيدليُبروايتهُدونُأيُتحفظُأوُاعتباراتُ،بلُوكثيراُماُيقومُبروايتهاُأمامُأيُأحدُيتطرقُ
لموضوعُالسجنُوالتحقيقُ،فالمسألةُهناُتجعلهُيفاخرُبنفسهُعلىُعكسُالمعترفُالذيُيتجنبُالحديث ُعنُ
مكانُفشلهُأو ُالذيُصمدُفيُالتحقيقُالثانيُبسببُمرورهُبتجربةُاالعترافُوإدراكهُحجمُاأللمُالذيُيكتنفُ
صدرُالمعترفينُ .
منُجهةُأخرىُيمنحُالمجتمعُمساحةُأوسعُللصامدُللحديثُعنُتجربتهُوعنُمشاعرهُوأفكارهُ،فالمجتمعُيكنُ
االحترامُلكلُمنُيصمدُعلىُعكسُذلكُمعُالمعترفُ،حيثُمساحةُالحديثُأضيقُواالهتمامُأقلُ،حتىُأنُ
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بعضُاألسرىُانتقدُهذاُاألمرُبقولهُ"الناسُبتسمعُمنُالصامدينُمشُمنُالمعترفينُوبتحتضنُالصامدينُمشُ
المعترفينُ،معُانوُاليُبحاجةُحقيقيةُالحتضانُوسماعُهوُالمعترفُالنوُبكونُفيُجواهُنارُبتكويُصدرهُ
وفشُحداُحاسسُفيه"ُ.ُ242منُهذهُالزاويةُنستطيعُأنُنلمسُحجمُاألسىُالذيُيختلجُصدرُالمعترفُالذيُ
شعرُونظرُللمسألةُمنُهذهُالزاويةُعلىُالرغمُأنُاحتضانُالمجتمعُهوُاحتضانُللبطولةُواحتضانُللفعلُ
االيجابيُوتعزيزُلهُومعاقبةُللفعلُالسلبيُونبذهُكوسيلةُتربيةُاجتماعيةُنتجتُمنُجوهرُفكرةُأنُاالعترافُ
خيانةُوالتفريطُباألسرارُالتيُاؤتمنُعليهاُالفردُالمناضلُقبلُاعتقالهُ،فالمجتمعُيعليُمنُقيمةُمنُكانُفيُ
مستوىُحفظُهذهُاالسرارُويهبطُمنُقيمةُمنُفرطُبهذهُاالسرارُ .
لكنُماُقيلُأعالهُيستدعيُتعاملُالمجتمعُمعُهذاُاألمرُمنُزاويةُجديدةُتستطيعُالنهوضُبالمعترفينُواستعادةُ
دورهمُالنضاليُحتىُالُيتجهواُإلىُماُتطرقناُإليهُسابقاُ"النقمةُعلىُكلُماُهوُعام"ُوبالتاليُأشراكُأكبرُعددُ
ممكنُفيُالنضالُضدُالمشروعُاالستعماريُاإلحالليُاالقتالعيُالصهيونيُ .
وبالبقاءُبذاتُالزاويةُوهيُنظرةُالمجتمعُللصمودُواالعترافُوالمقارنةُبينُالتحقيقُاألولُوالثانيُ،نرىُأنُ
المجتمعُوتحديدا ُمجتمعُاألسرىُنفسهُ،قدُيستوعبُأنُيقدمُأسيرُأعتقلُللمرةُاألولىُاعترافا ُتحتُبندُأنهُ
حديثُعلىُالتجربةُالنضاليةُوماُزالُيكتشفُالتحقيقُ،لكنُهذاُالعفوُواالستيعابُالُيمكنُجرهُعلىُأسيرُ
يعتقلُللمرةُالثانيةُويقدمُاعترافُللمرةُالثانيةُأوُحتىُاألولىُبحالةُكانُأولُمرةُباعتقالُدونُتحقيقُ،فهناكُ
افتراضُينطلقُمنُهذاُالفهمُأنُاالعترافُيبررُلالعتقالُاالولُأماُالثانيُفالُ"بقدرُافهمُواحدُحبسةُاولىُ
واولُمرةُبدخلُتحقيقُبعترفُالنوُلساُبعرفشُكثيرُفيُالتحقيقُوالسجونُوهيك..بسُواحدُحبسهُتانيةُبقدرشُ
استوعبُالموضوعُنهائيا ُالنوُاتثقفُبالسجنُوصارُيعرفُشوُيعنيُتحقيق"ُُ243والتبريرُهناُمرتبطُبفهمُ
األ سرىُلطبيعةُالحالةُالنضاليةُالمترهلةُبالخارجُوالتيُالُتستطيعُأنُتمكنُاعضاءهاُمنُمسائلُعديدةُومنُ
ضمنهاُالتحقيقُ ،ولكن ُهذاُاالمرُيختلفُعنُماُهوُداخلُالسجنُ،فهناكُنظامُتثقيفُوالموضوعةُاألمنيةُ
(التحقيقُفيُالسجون)ُجزءُأساسيُفيهُ .
ُ

االنسجامُمعُالذات ُ
الخروجُمنُالتحقيقُفيُحالةُانتصارُيخلقُحالةُمنُاالنسجامُمعُالذاتُماُبينُالفردُالمناضلُونفسهُفعندُ
اتمامهُ"الصمود"ُيعطيهُشعورُالفخرُواالعتزازُبنفسهُيرافقهُبشتىُمجاالتُحياتهُفبصمودهُإنماُأكدُعلىُ
قناعاتهُوعلىُصدقيةُذاتهُفيُاالنتماءُواالستعدادُللتضحيةُوالمواجهةُفيُسبيلُمشروعهُالنضاليُ .
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الصمودُيجعلُاألسيرُيقفُلتنظيمُأولوياتهُوأفكارهُوذاتهُمعُبعضهاُالبعضُ،فليسُبالضرورةُأنُكماُقلناُفيُ
سطورُالبحثُأنُالصمودُذوُطابعُأيدولوجيُبلُلهُطابعُاجتماعيُأحيانا ُواحيانا ُنفسيُوآخرُأيدولوجيُأوُ
خليطُمنُجميعهمُ،ولكنُالصمودُيجعلُاألسيرُيقفُحتىُأمامُقناعاتهُويعيدُترتيبهاُوصياغتهاُبفهمُجديدُ"بعدُ
التحقيقُوقفتُقدامُكلُافكاريُوصارُعنديُحافزُكبيرُاثقفُنفسيُوأفهمُقضاياُنظريةُأكثر..يمكنُلوُاعترفتُ
ماُصارُمعيُهيكُ،بسُالصمودُخالنيُافكرُاعززُهادُالجانب"ُ244فالنجاحُيجعلُاإلنسانُأكثرُقابليةُللتطورُ
والنموُواالنفتاحُعلىُأمورُجديدةُفالنجاحُسرعانُماُيخلقُثقةُداخلُاألسيرُنفسهُ،وهذهُالثقةُسرعانُماُتأخذُ
أشكاالُمنُاإلقدامُواإلقبالُعلىُأمورُجديدةُ .
والنجاحُفيُتجربةُالتحقيقُيجعلُاألسيرُأكثرُانفتاحاُعلىُمحيطهُاالجتماعيُمقبالُعلىُالناسُ،فالصمودُيمدُ
األسيرُبالثقةُبالنفسُ،واالعترافُيشعرهُباالنتكاسُوهشاشةُالثقةُبالنفسُ،والمجتمعُهناُأيضاُيلعبُدوراُهاماُ
فيُاإلقبالُعلىُالصامدُوهذاُأيضاُيتالقىُمعُنفسيةُالصامدُالواثقةُوبالتاليُتتالقىُالرغبتينُ،فيماُنجدُالعكسُ
فيُحالةُاالعترافُفاألسير ُالمعترفُيعزلُنفسهُعنُالمجتمعُخجال ُمنُموقفهُفيُالتحقيقُ،والمجتمعُنفسهُ
يعزلهُكونهُلمُيستطعُالصمودُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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استنتاجات عامة
 -1اختلفتُعواملُالصمودُماُبينُاألمسُواليومُ،فقدُانتقلتُمنُعواملُأيدولوجيةُتنظيميةُجماعيةُإلىُ
عواملُنفسيةُاجتماعية.
 -2تلعبُالعواملُالنفسيةُاالجتماعيةُدورا ُبالغُاالهميةُداخلُالتحقيقُكونهاُهيُالعاملُالحاسمُاآلنُفيُ
المواجهة.
 -3التأثيرُاأليدولوجيُانتقلُمنُاألفكارُاأليدولوجيةُللصمودُإلى ُممارسةُمجتمعيةُتعيدُهندسةُالمجتمعُ
وفقُالمفاهيمُالجديدةُوتحملُالمجتمعُالقيمُالجديدة.
 -4تطورُالمخابراتُالصهيونيةُأساليبُالتحقيقُباستمرارُبماُيتالئمُمعُطبيعةُالمرحلةُ،وتكونُالوسائلُ
بالعادةُمرتبطةُبشخصيةُاألسير.
 -5هناكُأسسُنظريةُتتبعهاُالمخابراتُفيُالتحقيقُداخلُالزنازينُوأهمهاُكسرُالعداوةُمعُالمناضلُ
وكسرهُ،عنُطريقُتفكيكُمعتقداتهُ،خداعهُ،إرهابهُوإرهاقهُ،عزلهُوحيدا.
 -6آليات ُالمواجهة ُفي ُالتحقيق ُتعتمد ُعلى ُالمواجهة ُبأربعة ُمحاورُ ،أوال ُالتمسك ُبالعداوة ُوبالبعدُ
األيدولوجيُ،االنتماءُللجماعةُوتعزيزهُ،المعرفةُبوسائلُالتحقيقُ،زرعُالشجاعةُفيُقلبُالمناضل.
 -7يبدوُأنُتأثيراتُالسياساتُالنيوليبراليةُالحاصلةُفيُالضفةُالمحتلةُلهاُإسقاطاتهاُالقيميةُعلىُالمجتمعُ
النضاليُ،فحالةُالفردانيةُوتكريسهاُداخلُالمجتمعُوإنعكاسهاُعلىُاألسرىُفيُالتحقيقُوفيُكيفيةُ
المواجهة ُبدى ُواضحاُ ،فالبعد ُالجماعي ُالذي ُكان ُحاضرا ُبقوة ُفي ُالسابق ُخفت ُوحل ُمكانه ُالقيمُ
الفرديةُ،والتيُأيضا ُتظهرُمنُخاللُارتباطُالفردُبالقضيةُالجماعيةُفيُبعضُاألحيانُخوفا ُعلىُ
المكانةُوالسمعةُالفردية.
 -8منُالواضحُتماماُأنُعمليةُالتعبئةُالحاصلةُداخلُالتنظيماتُالفلسطينيةُلعمليةُالصمودُهيُحالةُتلقينيةُ
وليستُحواريةُ،وهذاُينعكسُبأنُيكونُالفهمُللمواجهةُداخلُالتحقيقُفهمُاجتماعيُونفسيُوليسُفهمُ
أيديولوجيُلدىُالمناضلينُ .
ُ
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الخاتمة
معلقُأناُعلىُمشانقُالصباح ُ
وجبهتيُ–بالموتُ-محنية ُ
ألننيُلمُأحنها..حية! ُ
*ُ*ُ* ُ
ياُاخوتيُالذينُيعبرونُفيُالميدانُمطرقين ُ
منحدرينُفيُنهايةُالمساء ُ
فيُشارعُاالسكندرُاألكبرُ :
الُتخجلواُولترفعواُعيونكمُإليُ ُ
ألنكمُمعلقونُجانبيُ..علىُمشانقُالقيصر ُ
فلترفعواُعيونكمُالي ُ
لربماُإذاُالتقتُعيونكمُبالموتُفيُعيني ُ
يبتسمُالفناءُداخلي..ألنكمُرفعتمُرأسكمُمرة!(ُأملُدنقل)ُ 245
ُ
هيُحكايةُاآلآلفُمنُأبناءُشعبناُ،وعذاباتهمُ،هيُضريبةُالحريةُوثمنُعبورُالطريقُ،هوُالدربُالشاقُبماُ
يحملُمنُأحزان ُوأفراحُ،منُسعادةُوغضبُ،منُقوةُواستسالمُ،منُانتصاراتُوانكساراتُ..دربُالحريةُ
المثقلُبالجراحُوالتضحياتُ،دربُيخوضُغمارهُشبانُوهمُيدركونُحجمُاأللمُوالتضحيةُالتيُستقدمُبدءاُفيُ
التحقيقُوصوالُُإلىُالموتُ..والموتُهناُالُيفهمُسوىُحياةُ،فهوُموتُلمستقبلُاآلخرينُلحريتهمُ..ولكرامتهمُ،
الموتُهناُخلودُ..والحيادُموتُرغمُالوجودُ..والوجودُالُيتحققُإالُبحضورُفاعلُفيُحيزُالوجودُ .
تطورتُأساليب ُالتحقيقُفيُالسنواتُالستُالماضيةُمعُالتطورُالمستمرُألجهزةُالمخابراتُالصهيونيةُفيُ
وسائل ُانتزاع ُالمعلومات ُلتصفية ُالمقاومة ُالفلسطينية ُبكافة ُتمظهراتهاُ ،أصبح ُالتحقيقُيعتمدُعلى ُالضغطُ
النفسيُإضافةُإلىُوسائلُجسدية ُلتشكيلُضغطُجسديُ -نفسي ُفيُاآلنُذاتهُ،وفيُحاالت ُمعينةُرفعُمستوىُ
الضغطُالجسديُلدرجاتُتفوقُاالحتمالُالنتزاعُالمعلوماتُ .
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إنُالغايةُمنُكافة ُهذهُاألساليب ُانتزاعُالمعلوماتُالمتعلقةُبفصائلُالمقاومةُالستهدافُوجودهاُ،لكنُهذهُ
األساليبُرغمُاألثرُوالضغطُوالتعبُالذيُتشكلهُعلىُالمناضلُالُتعدُالمؤثرُاألساسُفيُنتائجُالتحقيقُ،بلُ
هناكُعواملُاجتماعيةُونفسيةُوعقائديةُتحددُكيفُتؤثرُهذهُاألساليبُعلىُالمناضلينُ .
فيُالماضيُكانُالعاملُاألساسُللصمودُهوُالعاملُاأليدولوجيُ،فالصراعُالمحتدمُبينُالمشروعُالتحرريُ
الفلسطينيُفيُمواجهةُالمشروعُالصهيونيُيفرضُعلىُالمناضلينُعدمُاالعترافُباآلخرُالعدوُوعدمُ
التجاوبُأوُالتعاونُمعهُ،هذاُمنُمنطقُسياسيُأوالُومنُثمُأنتجُبنيتهُالنضاليةُواالجتماعيةُالتيُترتكزُعلىُ
هذاُالمنطقُوالصمودُأحدُتجلياتهاُ .
لكنُاألمرُتطورُأكثرُوأكثرُبعدُسنواتُمنُنحتُالفكرُاأليدولوجيُداخلُالمجتمعُفيُترسيخُالقيمُالنضاليةُ
األيدولوجيةُوتحويلهاُلقيمُمجتمعيةُتقومُعليهاُالعالقاتُاالجتماعيةُالناتجةُمنُخاللُالعمليةُالتحرريةُ،
فالثورةُهيُإعادةُخلقُلإلنسانُولمفاهيمهُوقيمهُوتصوراتهُومعتقداتهُعنُنفسهُوعنُعدوهُمنُجديدُ،هذاُ
الخلقُالُيبقىُمحصوراُفيُالبيئةُالنضاليةُبلُيمتدُلبنيةُالمجتمعُخاصةُمعُمراحلُالمدُ،فيعيدُتشكيلُ
عالقاتُالمجتمعُوفقُقيمُالمشروعُالتحرريُ،وهناُأصبحُالصمودُذاُأساسُجديدُاجتماعيُ،وهذاُكانُلهُ
دورُهامُفيُبقاءُهذاُالفعلُبينُالمناضلينُبعدُتراجعُالمشروعُالتحرريُالفلسطينيُ،فلمُيعدُالبعدُ
األيدولوجيُهوُرافعةُالصمودُبتراجعُالمشروعُ،فتولىُالمجتمعُرفعُهذاُالبعدُ،وإنُكانُليسُكماُالشكلُ
السابقُفيُالتحريضُوالحثُعليهُ،فالصمودُاآلنُحالةُتشابكُماُبينُالموقفُاأليدولوجيُواالجتماعيُ
والنفسيُ .
إنُهذهُالعواملُمجتمعةُأعادتُهندسةُالمجتمعُوبنائهُبشكلُجديدُوإنُكانُمنبعهاُاألساسُتغيرُكماُأشرناُ،
فالعائلةُ،واالصدقاءُ،والمجتمعُ،أصبحتُبيئةُتحرضُعلىُالصمودُوتحثُعليهُ،بلُوتربيُأطفالهاُعلىُ
الصمودُوثقافةُالصمودُبالمستوىُالعامُوإنُكانتُبشكلُاجتماعيُعائليُوليسُبتربيةُمتواصلةُوبتوضيحُ
المفهومُوأبعادهُوربطهُبالحالةُالنضاليةُ .
فأصبحُالصمودُفيُجزءُمنهُمرتبطُبالحفاظُعلىُمفاهيمُالعائلةُأوُعلىُالعالقةُالجيدةُمعُاألصدقاءُأوخوفاُ
منُكالمُالمجتمعُ،أوُحتىُخوفاُمنُالمساسُبرجولتهمُفاالعترافُلهُانعكاساتُعلىُنظرةُهؤالءُللمناضلُ،
مماُيجعلهُعامالُفيُدفعهُللصمودُ .
وفيُمستوىُآخرُتلعبُالمصلحةُالشخصيةُلبعضُاألسرىُفيُدفعهمُللصمودُحتىُتخففُاالحكامُبحقهمُ،
وإنُكانتُالدوافعُااليدولوجيةُمؤثرةُلدىُالبعضُخاصةُأولئكُالفاعلينُفيُتنظيماتهمُولهمُدورُمهمُفيهاُ .
فيُجانبُآخرُيؤثرُمسارُوأحداثُالتحقيقُعلىُنتائجهُ،فكثيراُماُيأتيُلمصلحةُاألسيرُفيُحثهُعلىُالصمودُ
ببعضُالمواقفُالبسيطةُالتيُتؤثرُعليهُبهذاُاالتجاهُ،عداُعنُإدراكُاألسيرُوسائلُالتعذيبُوكيفُيفكرُفيُ
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تلكُاألثناءُ،فاالقتداءُبالنماذجُالثوريةُوشحنُالذاتُباالغانيُ،ومعرفةُتجاربُسابقةُواستذكارهاُفيُمحطاتُ
معينةُلهُدورُفيُدفعُاألسيرُلمواصلةُالصمودُ،فيُالجهةُالمقابلةُيكونُوضعُاألسيرُالصحيُفيُالتحقيقُلهُ
تأثيرُسلبيُعلىُموقفهُ،أوُوجودهُمعُفردُأوُأفرادُمجموعتهُالمعترفينُ،عداُأنُهناكُبعضُالمهزومينُ
أصالُينتظرونُأقسامُالعمالءُمنُأجلُتقديمُاالعترافُ،وآخرونُيثرثرونُُهناكُثمُالُيستطيعونُاستدراكُ
النفسُعندُاكتشافهمُأنهمُخدعواُمنُقبلُالمخابراتُ .
وعلىُصعيدُآخرُ،يكونُالتحقيقُوالدةُجديدةُبالمعنىُالمعنويُ،فالصمودُيغذيُالمناضلُبمعتقداتهُأكثرُ
وأكثرُ،ويزيدُمنُأنسجامهُمعُذاتهُ،ويشعرهُبالثقةُمنُقبلُاآلخرينُومنُنفسهُ،فالصمودُمحطةُاختبارُ
القناعاتُوتقييمُقدراتُالنفسُواستعداديتهاُ،أماُاالعترافُيهزُالنفسُويهزُالقناعاتُويهزُعالقاتُالمناضلُ
المختلفةُ،فيدفعُاألسيرُإماُلإلنكفاءُعلىُالذاتُوالنظرةُالسلبيةُُللنفسُولكلُماُهوُعامُ،أوُلمحاولةُاستردادُ
الثأرُمنُخاللُالعودةُللنضالُلتكرارُتجربةُالتحقيقُ،فالتحقيقُونتائجهُمحطةُالُيمكنُتجاوزهاُدونُانبعاثُ
جديدُفيُحالُالصمودُ،أوُانكماشُفيُحالةُاالعتراف".في كل انسان هناك ضعف وقوة ،شجاعة وجبن،
صمود واستسالم ،نقاء وقذارة ..فالمخلص يقاوم ،والغادر يخون ،والضعيف يتهاوى تحت اليأس ،والبطل
يقاتل" فوتشيك.
ُ
فيُالنهايةُلعلُالنتيجةُاألهمُالمستخلصةُمنُكلُالتحقيقُوالبحثُفيهُ،أنناُكناُنملكُمشروعاُجميالُفيُ
الماضيُ،بقيُالقليلُمنهُ،وألجلُأستردادهُعليناُأنُنستردُوجودناُالجماعيُ،والوجودُالُيكونُإالُبالحضورُ،
والحضورُهوُ..الفعلُ،بحضورناُفيُمشروعُتحرريُجديدُ.وأنهيُبكلماتُفوتشيكُفيُنهايةُروايتهُتحتُ
أعوادُالمشنقةُ .
"ليسُهنالكُعذرُللذينُأدركواُالفكرةُوتخلواُعنهاُبعدُذلك.
اقتربُدوريُمنُنهايتهُ.هذهُالنهايةُالتيُلمُأكتبهاُبعدُ.وهوُأمرُالُأعرفهُبعدُ.فهوُلمُيعدُدوراُ.بلُالحياة .
وفيُالحياةُليسُهناكُمتفرجون.
الستارهُتنسدل.
أيهاُالناسُ،لقدُأحببتكمُكونواُيقظين "ُ(فوتشيكُ،د.ت).
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