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 ملخص

خيرة، لكن هذا التبدل في السنوات األسرائيلي المستخدمة من قبل جهاز المخابرات اإلالتحقيق  أساليبتبدلت 

ل المناض لدىكسر حالة العداء  إخضاع المناضل من خالل عمل علىتي تالتحقيق، وال جوهر عمليةلم يمس 

تحول  هصاحب ، وتحوالت أخرى في المجال السياسي الفلسطينيوكسر ارادته. هذا التحول على صعيد اآلليات

 .الفلسطينيين المناضلين من قبلفي التحقيق  المواجهة سبل على صعيد

يثير البحث تساؤالت حول أبعاد المواجهة في زنازين التحقيق واألسباب التي تدعو المناضلين للصمود، وهل 

يدولوجية تنظيمية مثل السابق أم أن هناك عوامل اجتماعية ونفسية تداخلت مع العوامل أسباب بقيت هذه األ

عادة موضعة قيمها داخل المجتمع بحيث تصبح تشمل الصمود كقيمة اجتماعية وليس فقط إيدولوجية واأل

 يدولوجية.أكقيمة 

لك من أجل فهم كيف تعمل؟ وكيف تؤثر في التحقيق وذ أساليبهذه التساؤالت فتحت على البحث أبواب 

 المناضل؟ وكيف يمكن مواجهتها؟.

خاضوا تجربة التحقيق في  فلسطينييناعتمدت منهجية البحث بشكل أساسي على مقابالت معمقة مع مناضلين 

 وكيفية مواجهتها تاريخياً. ساليبمراجعة أدبيات التحقيق حول األ إلىضافة إخيرة، السنوات الست األ

المنهجية في البحث شكلت عامل مهم في الخروج بإطار تحليلي جديد لفهم الصمود داخل التحقيق يعتمد هذه 

بشكل أساسي على تجارب المناضلين المشاركين في البحث وعلى تجارب المجتمع المحيط فيه، ويركز على 

 بعاد االجتماعية والنفسية للتحقيق.األ

 إلىضافة إت حول التحقيق والتي أصدرتها فصائل المقاومة الفلسطينية وأيضاً استعاد البحث العديد من المؤلفا

 أدبيات عربية وعالمية تناولت السجن والتحقيق كمحطة نوعية في حياة الفرد.

لمجتمع والعائلة لن يصبح فضى مساحة ألألوجيا ويدالتراجع على صعيد األنتائج خالصتها  إلى توصل البحث

مسار التحقيق والخلفية  عوضاً عن. ةلة المواجهأقات دورا مهما في مسصدقاء وما تعكسه من عالواأل

بمجملها الموقف  تشكل وطبائعه الشخصية وديناميات عملها الداخلية من سجايا وخصال لألسيراالجتماعية 

 النهائي في التحقيق.

بعد التحقيق في  يراألسمن جهة أخرى ال تتوقف آثار التحقيق عند حدود التحقيق بينما تتعدى ذلك لترافق 

عاد والدة المناضل من جديد تحياته االجتماعية، وتنعكس على مجمل العالقات االجتماعية للمناضل، حيث 

 بالفشل. أوبالنجاح  قنجاز التحقيإبعد 



 ب
 

يدولوجية بشكل أهذه العوامل االجتماعية والنفسية التي تعيد النظر في فهم التحقيق من منطلقات جديدة غير 

مام تساؤل كيف يمكن االستفادة من هذه النتائج وجعلها تخدم مشروع التحرر أعلنا نفكر ونقف أساسي، يج

 .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. 



 ث
 

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

 

 الدراسة ومنهجيتهاأهداف 

فيُظلُوجودُاالستعمارُالصهيونيُالذيُي ُُا ُعدُاألسرُفيُالسياقُالفلسطينيُحدثي ُ  ُ مارسُكلُأشكالُالقمعُطبيعيا

مكانُتناولُاألسرُكمؤشرُعلىُباإلوالتنكيلُبهدفُإخضاعُالشعبُالفلسطينيُومساومتهُعلىُحقوقهُالتاريخية.ُ

واألسرُكتجربةُنوعيةُفيُحياةُالفلسطيني،ُاومةُهذاُالمشروعُورفضُالتساوقُمعه.ُحيويةُواستمراريةُمق

الحياةُُإلى،ُيشكلُعالمةُفارقةُفيُحياتهُكونُتأثيرهاُالُيتوقفُعندُحدودُاألسرُبلُيتعدىُذلكُاألسيروخاصةُ

ُاالجتماعيةُوالنضالية.الشخصيةُو

عُالضميرُماُيقاربُقموفيُحصائيةُنشرتُحسبُإُينُفيُسجونُالكيانُالصهيونيييبلغُعددُاألسرىُالفلسطين

ُ.أسيرة64ُوالثامنةُعشر،ُسنُطفلُتحت400ُُداري،ُوعونُفيُاالعتقالُاإلبأسيرُيق720ُأسير،ُمنهم7000ُُ

عضاءُالمجلسُالتشريعيُأ،ُو350،ُواألسرىُمنُغزة470ُوأسرىُالقدسُُ،64بينماُيبلغُعددُأسرىُالداخلُ

ُ(2016ُ)موقعُالضمير،6ُ

عزلُوأسرُوتحقيقُومليةُاألسرُعدةُمراحلُغالبيةُاألسرىُيمرونُبإحداهاُعلىُاألقل،ُمنُاعتقالُعتتضمنُو

يمرُعددُكبيرُمنُاأل ُ انفرادي،ُفمثالُ  إلىُتهدفُُوالتيعمليةُالتحقيقُفيُمراكزُالتحقيقُالصهيونيةُبسرىُسنويا

كسرُإرادةُُإلىضافةُالحتالل،ُباإلالمعلوماتُمنُالمعتقلينُبغرضُضربُب ناهمُالسياسيةُالمقاومةُلُانتزاع

ُمشروعُالتحرري.الوتحييدهُعنُُاألسيرالمقاومةُلدىُ

ثناءُعمليةُالتحقيقُالُتتوقفُعندُحدودُاألسرى،ُفهذهُالفئةُأوتعرضهمُللتعذيبُُإنُتأثيرُاعتقالُالفلسطينيين

يؤثرُعلىُالمحيطُاالجتماعيُالذيُتتواجدُف وعليهُا يحدثُمعهُا يه،ُإنُكانُعلىُالمستوىُجزءُمنُالمجتمعُومُا

ُ ُأواألسري ُواألصدقاء، ُالمعارف ُمع ُاالجتماعية ُكالعالقات ُاالجتماعي ُالمستوى ُالمستوىُأوعلى على

ُالتعذيب.أصنافُعداُعنُالتأثيرُالمباشرُعليهمُكأسرىُيتعرضونُلشتىُالتنظيمي،ُ

ُ

 شكالية وأسئلة الدراسةاإل

معُهذهُُيُالمعتقلينُالفلسطينيينجهتهاُمنُحيثُتعاطاالتحقيقُالمختلفةُوسبلُموُأساليبتناولُالدراسةُالحاليةُت

نُفيُسجونُاالحتاللُفيُالسنواتُالستةُيالفلسطينيُالتحقيقُالممارسةُبحقُالمعتقلينُأساليبتدرسُوالتجربة.ُ

،ُوماُهيُالمنطلقاتُالتيُتحكمُساليبمعُهذهُاألُتعاملُالمعتقلُيةاألهدافُالمنشودةُمنها،ُوكيفتحللُوُ،األخيرة

فيُمجابهةُالسجان هيُالداوفعُوراءُالصمودُُتفكيرُه ومُا وهلُيتوقفُتأثيرُالتحقيقُأوأثناءُالتحقيقُ، االعترافُ،
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علىُحياةُالمعتقلُالشخصية،ُوماُهوُأثرُهذهُُالحدودُالزمانيةُللتحقيقُعند أمُينتقلُلحدودُأخرىُأكثرُتأثيراُ 

ُالتجربةُعليه.

ُالبعدُُسطينيتركزُالدراسةُعلىُثالثةُمحاورُأساسيةُلتحليلُتعاملُالمعتقلُالفل معُتجربةُالتحقيقُوتشمل:

ُوال ُالمعتقل، ُتعزيزُصمود ُفي ُللمعتقلُبعداالجتماعيُودوره ُالشخصيةُُالشخصي ُالسماتُوالمزايا ودور

ولوجيُوارتباطُالمناضلُبمشروعُتحرريُييدالمتشكلةُفيهُوأثرهاُعلىُتعاطيهُمعُهذهُالمرحلة،ُوالبعدُاأل

ُفيُالمواجهة،ُوقرا ُكيفُيؤثرُمسارُالتحقيقُعلىُنتيجةُالتحقيقُفيُمفاصلُمعينة،ُُوتأثيرهُعلىُقراره ءة

جماليُعلىُثرُالتجربةُاإلأيُأُ،مُتشويهُللذاتأومحاولةُقراءةُالتحقيقُمنُزاويةُهلُهوُاعادةُخلقُللذاتُ

مهمُفيُتقريرُسيرُعمليةُالتحقيق،ُوهوُالمسكوتُُوبالتاليُتكمنُأهميةُالدراسةُكونهاُتكشفُجزءُ ُالمعتقل.

فيُهذاُالمجال،ُكونُالدراساتُالتيُدرستُظاهرةُالتحقيقُركزتُعلىُموضوعةُااليديولوجياُعن  ُ هُتاريخيا

ُاألبعادُاألخرى،ُاالجتماعيةُوالشخصيةُللمعتقل.ُإلىوموضوعةُالجماعةُولمُتتطرقُ

ُ

 فصول الرسالة

ونبينُيةُالبحثية،ُشكالسؤالُالبحثُواإلنعرضُتتكونُالدراسةُمنُخمسةُفصولُأساسية،ُفيُالفصلُاألول،ُ

الدراسة،ُووضعهاُقاربةُموضوعُطارُالنظريُالذيُينطلقُمنهُالباحثُلمومنُثمُاإلالمنهجيةُوعينةُالبحث،ُ

للحديثُعنُاأل ُ.القائمةُحولُالموضوعُكاديميةُوالتنظيميةدبياتُاألفيُسياقهاُالمعرفي،ُوصوالُ 

ُ ُ،2017-2010عوامُاألماُبينُالمستخدمةُفيُالتحقيقُُساليبفيُالفصلُالثانيُنعرضُأهمُاأل وذلكُارتباطا

منهاألاوتحليلُُالمستخدمةُفيُالتحقيقُساليببسؤالُالبحثُحولُاأل عرضُتجاربُُإلىضافةُإ،ُهدافُالمنشودُة

النفسيةُوالجسديةُالمرتبطةُبالتحقيق،ُونتطرقُُساليب،ُونوضحُأهمُاألساليبسرىُفيُالتعاملُمعُهذهُاألاأل

ُاألساسالتحقيقُبطريقةُمفاهيميةُتهدفُبُأساليب،ُوهناُسأقومُبتصنيفُيُالتحقيققسامُالعمالءُودورهمُفأل

علىُانتزاعُاالعترافاتُمنُالمناضلين،ُُساليبطارُتحليليُللتحقيقُيمكنناُمنُفهمُكيفُتعملُهذهُاألإبناءُُإلى

ُمواجهةُهذهُالمفاهيملفهمُوُوذلكُمنُأجلُتأسيسُأرضية

طارُبعادُاالجتماعيةُللمناضلين،ُتشكلُاإلظريةُحولُالصمودُمرتبطةُباألنُاستقراءنحاولُفيُالفصلُالثالث،ُ

ُلدى ُالصمود ُمسألة ُاالجتماعية ُالدوافع ُكيفُتحرك ُلفهم ُالجديد ُُالتحليلي ُحيثُنتطرق للمسألةُالمناضلين

ُالبيئ ُالعوامل ُتلعب ُوكيف ُواألياالجتماعية ُالصمودُة ُعملية ُفي ُمهما  ُدورا  ُاالجتماعية ُوالعالقات سرية

ُاألصدقاء،ُوأ ُ)العائلة، ُللمؤثراتُاالجتماعية ُنتطرق ُالفصل ُهذا ُمن ُالبابُاألول ُففي ُللمناضل، االنكسار

بينماُفيُالبابُالثانيُُحدُأسئلةُالبحثُفيُدورُالعواملُاالجتماعيةُفيُالصمود.عنُأالمجتمع(ُمنُأجلُاالجابةُ

ُُعواملنتطرقُلل ُوكيفية ُالفرد ُمنُخاللُصيرورة ُللصمودُُدراكُذاتهإالنفسية ُفيُدفعه ُالمسالة ودورُهذه
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وهناُتصبحُُ،األسيراالعتراف.ُبينماُفيُالبابُالثالثُنتطرقُألهميةُ"المصلحةُالخاصة"ُفيُتعزيزُصمودُأو

مسألةُجنسنةُالصمودُواالعترافُفيُُإلىالعواملُالخاصةُمهمةُفيُالصمود.ُبينماُنذهبُفيُالبابُالرابعُ

لحظاتُهذهُالمسألة،ُفيُسرى،ُوكيفُتصبحُالمسألةُفيُالتعاملُمعُاألُمحاولةُفهمُكيفُيستغلُالمحققينُهذه

فيُالبابُالخامسُنتطرقُللبعدُاألُسيرُفيُالتحقيق.عاملُداعمُلألُمعينة، ولوجيُفيُالتحقيقُودورهُييدوأخيراُ 

ُ.فيُتعزيزُصمودُالمناضل،ُوعالقةُالمناضلُبمشروعهُالنضاليُودورهُفيهُوتأثيرهُعلىُمواجهتهُللمحققين

ماُفيُالفصلُالرابع،ُندرسُمسارُالتحقيقُونبينُكيفُتؤثرُمحطاتُمعينةُفيُالتحقيقُعلىُنتيجةُالتحقيق،ُأ

بنتائجُالتحقيقُاألولُوالتحقيق،ُُفيولىُوالثانيةُتحوالتُجوهريةُبينُالتجربةُاألُيةُحدوثوكيف  ُ ذلكُارتباطا

ُ.األسيرمعُ

تجربةُعلىُالمعتقلُمنُحيثُنظرتهُلنفسهُونظرةُاآلخرينُوأخيرا ،ُفيُالفصلُالخامسُنركزُعلىُدراسةُأثرُال

وعبرةُ  ُ له،ُوكيفُيؤثرُهذاُمستقبال ُفيُعالقاتهُاالجتماعيةُوالنضالية،ُهذاُاألمرُالذيُيصبحُأثرا ُاجتماعيا

ُالمناضلين.ُقبلُلآلخرينُوبالتاليُعمليةُتعليمُلآلخرينُمن

ُ

 المنهجية

معُُمتعددةُتشمل:ُالمقابالتُالفرديةُالمعمقةُأساليباللُاستخدامُتعتمدُالدراسةُمنهجيةُالبحثُالكيفيُمنُخ

ومقابالتُمعُمنظريُُ،المقابالتُ،ُوتحليلُمضمونأسرىُخاضواُتجربةُالتحقيقُفيُالسنواتُالستُالماضية

الصمودُفيُُصداراتُالفصائلُالفلسطينيةُبخصوصإوتحليلُضافةُلمراجعةُإُعمليةُالصمودُفيُالتحقيق،

ُ.التحقيق

ُ

 وطريقة الوصول إليها نةالعي

منُأعمارُوخلفياتُمختلفةُحيثُُ.امحررُاأسيرعددهمُثالثونُاشتملتُالعينةُعلىُمجموعةُمنُاألسرى،ُو

شملتُأربعةُعشرُأسيراُفيُالعشرينات،ُوتسعةُأسرىُفيُالثالثينات،ُوسبعةُأسرىُفيُاألربعيناتُمنُالعمر،ُ

جغرافيةُمختلفة،ُقريةُومدينةُومخيمُكانواُقدُخاضواُُينتمونُلفصائلُمقاومةُمختلفة،ُوينحدرونُمنُمناطق

عبرُاالسرىُأنفسهم،ُأووتمُالوصولُلالسرىُعبرُمؤسسةُالضميرُُتجربةُالتحقيقُفيُالسنواتُالستةُالماضية

سنوات. وكلُأسيرُيعرفُمجموعةُُومنُخاللُعالقاتُالباحثُمعُالعديدُمنُاالسرىُكونهُكانُفيُالمعتقلُعدُة

تحقيق،ُيعطيُآليةُتواصلُمعهمُللباحثُبحيثُيمكنهُمنُالتواصلُمعهمُويكونُحلقةُُأسرىُخاضواُتجربة

بالنسبةُلالسرىُمنُالبلداتُالتيُقابلُُفيهاُافرادُُبهُأنهُاعتمدُعلىُشخصُموثوقُإلىوصلُللباحث،ُإضافةُ
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ُ ُالوطنية، ُتاريخُنضاليُومعروفُبشجاعتهُوباستقامته ُمثلُشخصُلديه بعضُممثلُفصائليُفيُأوالعينة،

ُ.منظرينُلعمليةُالصمودُفيُالتحقيقالشمولُالعينةُبعضُُإلىاضافةُُاالحيان.

عنُغيابُالعديدُمنُاللواتيُخضَنُلمُيتمُاختيارُنساءُضمنُالعينةُلقلةُعددُالنساءُ عدُا التحقيقُُأساليبالتحقيقُ،

ُالعمالءُوأقسامهمُفيُالتحقيقُمعُالنساء.ُعلىُالرغمُمنُانُتجربةُالنساءُتخت لفُمنُحيثُالوسائلُأهمها

حالةُمجتمعناُالعربيُالبطريركي،ُمنُجانبُآخرُلتوزعُالعينةُالنسائيةُُفيوطرقُالضغطُعلىُالنساءُخاصةُ

المئاتُمنُبلُالتحقيقُمعُالذكورُنستطيعُايجادُعشراتُحولُمقارنةُبالذكورُفُهنُ علىُمجملُالوطنُوقلةُعدد

مكانُوقدرةُالباحثُعلىُ–ساءُفيُالضفةُالمحتلةُبالمجملُالمناضلينُفيُكلُمدينةُبينماُنجدُالعشراتُمنُالن

ُ.-التحرك

 

ُمعلوماتطريقة جمع ال

سئلةُمفتوحةُحولُالتجربةُوماُأالفرديةُالمعمقةُمعُأسرىُخاضواُتجربةُتحقيق:ُويكونُعبرُُالمقابالتأوال :ُ

بالتركيزُعلىُالبيئةُاالجتماعيةُوالعالقاتُاألسريةُوالصُ.بعدها  ُ فاتُالفرديةُوالحياةُالشخصيةُوتبدأُتدريجيا

ُوالعامةُبعدُالتحقيق.

صدرتهاُالتنظيماتُالفلسطينيةُأدبياتُالخاصةُبالتحقيقُالعديدُمنُاألُتمُاستخدامُوتحليل،ُدبياتُالتحقيقأ:ُثانيا ُ

،ُوالتيُبنيُعلىُبعضُالنشراتُالداخليةُللتنظيماتُإلىضافةُإلمعلومات،ُلُةساسيأُومادةُمصدرُوالتيُشكلت

العديدُمنُالتحليالتُداخلُالبحث.ساسهأ  ُ ُاُايضا

ُ

ُالمنهجية من جانب تأملي وتحليلي في سير البحث

 ُ فيُهذاُالبحثُمنذُعشرةُسنواتُأثناءُمكوثيُفيُالمعتقل،ُفمسألةُالصمودُكانتُدائما  ُ قدُأكونُقدُبدأتُفعليا

ُبتجربةُتحقيقُإالُُا ُأكنُأتركُأسيرُمنُالمسائلُالهامةُبالنسبةُليُلفهمُدينامياتُالمواجهةُلدىُالمعتقلين،ُفلم مر 

ُ.تذكرُتفاصيلُغالبيةُمنُسمعتُقصصهمُفيُالتحقيقأننيُأوجالستهُوحاورتهُوسمعتُتجربتهُوأكادُأجزمُ

ماُهوُعاملُاالنكسار؟ُالذيُيراودني:ُُيُ األساسسؤالُالقدُكانُو،ُبهاأذكرُاللحظاتُالحرجةُالتيُمرواُكماُ

ُ ُالصمود؟، ُعامل ُهو ُالمقاومُُوتحديداوما ُالوطني ُالعمل ُوعلى ُالمناضلين ُعلى ُواالنكسار ُالصمود آثار

ُلالستعمارُككل.

.2012ُُ\نوفمبريومُفيُزنازينُالمسكوبيةُفي43ُُعتقاالتيُالسابقةُخضتُتجربةُتحقيقُلمدةُإبعدُخروجيُمنُ

ُ.لتيُمررتُبهاخاصةُتلكُاُ،أثرُمهمُفيُمحاولةُفهمُتجربةُالتحقيقُوفهمُعواملُالصمودُهذهُالتجربةوكانُل

خاللُأيامُالتحقيقُ بلحظة،ُوأتذكرُُمسألةُالصمودُالتيُكنتُأعيشهاُلحظة ُفيُالتفكيرُعنُفلمُانفكُاتوقفُنهائياُ 
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علىُمدارُسنواتُاعتقاليُُواألحاديثالجملُوالمقابالتُ التجربُة هذُه منُاألسرىُالذينُخاضوُا بينيُوبينُالعديُد

فيُالتحقيق،ُكنتُفيُحديثُمعُالمحققُُا ُيومُثالثينأنهُبعدُانقضاءُاألولُوالثانيُقبلُدخوليُالتحقيق.ُحتىُ

وعدتهُ يحدثُفيُالتحقيقُوأرويُالتجربةُمتحديُاالصهيونيُقُد كتابةُروايةُحولُتجربتيُفيُالتحقيقُألوضحُمُا

كانُأسهلُعليُوأسرعُمنُكتابةُرواية.أالتيُمررتُبها،ُلكنُيبدوُأنُالبحثُفيُالمسألةُ  ُ ُكاديميا

الصعوباتُالتيُسأواجههاُفيُالمقابالتُمعُأسرىُخاضواُالتجربة،ُأجراءُالبحثُكنتُإدءُبالبُعند  ُ علمُتماما

دراكُالتجربةُبعدُإخرى،ُكونُأالمبالغةُفيُأجزاءُأودائماُماُيحاولُإماُاخفاءُأجزاءُمنُتجربتهُُاألسيركونُ

 ُ ُنتائجُالتجربة.بالتجربةُيختلفُمنُأسيرُآلخرُارتباطا

جراءُالعديدُمنُالمقابالتُمعُأسرىُخاضواُالتجربةُمنُجهة،ُومنُجهةُليُإقاتُالشخصيةُلقدُسهلتُالعال

سرىُيرتاحونُأكثرُُكونُاأليُفيُالتحقيقُسهلتُالتعاطيُمعُتجربتيفرادُالعينةُعنُأخرىُمعرفةُبعضُأ

منُالذينُانكسرواُُلمنُيصمدُفيُالتحقيق،ُلكنُهذاُاالمرُلمُينسحبُعلىُكلُأفرادُالعينةُفهناكُأفرادُمنُالعينة

هُوهوُخاضُالتجربةُبطريقةُنمامُباحثُيعرفهمُويعرفوأفيُالتحقيقُوكانُصعبُبالنسبةُلهمُالحديثُخاصةُ

ُيُ"صمد"ُفيُالتحقيق.ُأمختلفةُعنهمُ

أسرىُصمدواُفيُالتحقيقُوبقواُمتحفظينُفيُالتعاطيُمع  ُ ُيلكنُبالتأكيدُهذاُليسُحالُالعينةُككل،ُفهناكُأيضا

صارُالتجربةُبأقلُعددُممكنُمنُالكلمات،ُخاصةُمعُغيابُعالقةُمعُالباحثُوغيابُشخصُوحاولواُاخت

ُ،ُوبالتاليُكانُالحذرُومحدوديةُالكلماتُهيُسمةُالمقابلةُبشكلُعام.األسيرمعرفُماُبينُالباحثُو

حظةُوأثناءُإجراءُالمقابالتُكانُبعضُاألسرىُيشعرونُبالضيقُعندُذكرُمفاصلُمعينةُفيُالتحقيق،ُمثلُل

مربعُُإلىساءةُمعينةُمنُالمحقق.ُعداُعنُالضيقُالعامُعندُالمقابلةُككلُكونهاُتعيدهمُإاالنكسار،ُالزنزانة،ُ

وفيُكلُمرةُُأننيُكنتنفسيُكانواُقدُمرواُفيهُبغضُالنظرُعنُنتيجةُمرورهم،ُحتىُ  ُ ستعيدُصورُأدائما

يُأفهمُالتجربةُوالمشاعرُالناتجةُعنهاُبشكلُوقدُيكونُالتعاطيُمعُالمسألةُمنُزاويةُبحثيةُقدُجعلنُالتحقيق،

عنُتلكُالمشاعرُأثناءُالتحقيق. ُجديدُيختلفُتماماُ 

أنُيفهمُُأجلمعينةُوطلبواُعدمُذكرُالحديثُداخلُالبحثُفقطُمنُُتسجيلُمقاطعسرىُرفضواُهناكُبعضُاأل

كانُلمعرفتيُفيُظروفُالتحقيقُالدقيقةُعيجعلوننيُأفهمُ  ُ املُمساعدُلفهمُبعضُأكثرُكيفُيفكرون،ُأيضا

الُيمكنُفهمُهذهُالتفاصيلُدونُمعرفةُمسبقةُُأنهُالتفاصيلُالدقيقةُالتيُيتحدثُحولهاُاالسرىُوالتيُباعتقادي

ُبظروفُالتحقيقُوهذاُالُيحصلُدونُالمرورُبالتجربةُذاتها.

ماُكانتُ العتقالُعداُعنُترددُكلماتُوجملُألسرىُكنتُقدُسمعتُتجاربهمُفيُسنواتُاتأثناءُالكتابةُكثيراُ 

هميتهاُوضرورتها،ُأبُشعرتالتيُتلكُُا ُتحديددخلُبعضُهذهُالجملُداخلُالنصُأ ُاألسرىُالذينُقابلتهمُوكنتُ

 ضمنُفترةُالبحثُنفسه.كانتُعتقاليُاُنُفترةأخاصةُ



6 
 

 
 

 

كثرُصعوبةُتمثلتُفيُكونيُباحثُيبحثُمسألةُتخصُأبناءُشعبهُولديُموقفُتجاهُالموضوعُلكنُالمسألةُاأل

ا ،ُفقدُواجهتُفعال ُصعوبةُفيُالفصلُأننيُعربيُفلسطينيُوبالتاليُأرفضُهذاُالكيانُالمعاديُلألمةُأساس

الرفضُللتعاطيُُا ُالعربيةُوهذاُماُقدُيعتبرهُالبعضُغيابُللموضوعيةُالعلمية،ُمنُجهةُأخرىُأحملُموقف

ُعترفين.ُوحتىُأننيُاتخذُموقفُمنُالمُ،واالعترافُمعُالمحققينُبلُواالعترافُبوجودهم

أثناءُالمقابالتُ حاولُالخروجُمنُأماُالكتابة،ُفأثناءُالمقابالتُكنتُكثيراُ أوهذهُالمواقفُكانتُتتوقفنيُكثيراُ 

سبابُالكامنةُوراءُاالعتراف،ُوقدُيكونُذاتيُكعربيُفلسطينيُيحملُموقفُرافضُلالعترافُوأحاولُفهمُاأل

كاديميةُهذاُألمرُألكثرُمنُزاويةُومنُضمنهاُالزاويةُاألمرُأننيُفعال ُأريدُمعرفةُهذاُاساعدنيُفيُهذاُاأل

ماُجعلنيُأثناءُالمقابالتُوماُبعدهاُوحتىُفيُبعضُلحظاتُكتابةُالرسالةُأتخذُموقف ُ حيادُا ُاالمرُكثيراُ  تجاهُُيا

مريُلمعتقدُتجاهُالتحقيقُوالصمودُالذيُاتبناه،ُلمُأحسمُاباعادةُالنظرُإننيُأبدأُبأاالعترافُحتىُأوالصمودُ

النهايةُموقفُفرديُوهناكُحاجةُجماعيةُفيُنجازُالبحث،ُفهناكُإالُفيُاللحظاتُالنهائيةُفيُكتابةُوإفعال ُ

،ُففيُانحيازكُلموقفُمنُزاويةُبحثيةُأمرُضروريُومهمُلشعبُواقعُتحتُاالستعمارأوواتخاذكُلموقفُ

ُهوُاألفضلُلشعبيُالأالنهايةُتقفُ ُبالتأكيدُاالستعمارواقعُتحتُمامُسؤالُسياسيُوتاريخيُووجودي،ُما ؟

ُسيكونُالجوابُالصمودُفيُالتحقيق.ُ

نفسيُكباحثُأقفُفيُموقفُصعبُعندماُأحاولُدراسةُالتحقيقُالذيُمنُزاويةُمختلفةُفيُنفسُالسياقُأجدُ

وأناُأرىُكلُهذاُاالستخدامُللعلومُوالمعرفةُاالجتماعيةُ  ُ يمارسُعلىُشعبي،ُفكيفُأستطيعُأنُأكونُموضوعيا

لشعبيأبناءُشعبيُوأنُالُضدُأ أنُأجردُنفسيُمنُقناعاتيُوأتعاملُكباحثُكونُمنحازاُ   ُ ُكاديميأ،ُحاولتُدائما

وذلكُللوصولُلحقائقُمهمةُتفيدُشعبيُالعربيُالفلسطينيُفيُالصراعُمعُالعدوُالصهيوني،ُوباعتقاديُأنُ

لقضاياُالشعبُهيأالحاجةُلعلومُبحثيةُبمعاييرُ  ُ همية،ُوضرورية،ُمسألةُفيُغايةُاألُكاديميةُومنحازةُمعرفيا

بشكلُعلميُومنُثمُأسخرُهذهُالدراسةُأدرسهُأتناولُالتحقيقُوألذاُأنُ  ُ معرفةُمنحازةُلقضيةُالشعبُلكاديميا

ُالبحثُاالمسألةُ ُالحاجةُالموضوعيةُللحالةُالفلسطينيةُوالتيُالُتحتاجُألُيفرضها كاديميُفقط،ُبلُتفرضها

ُلميةُبوجهةُسياسيةُمقاومة.للشعارُالسياسيُبلُللدقةُالع

وباعتقاديُأنُماُقمتُبهُهوُجزءُمنُدورُالباحثُفيُالمجتمع،ُوهوُاستقراءُالواقعُوتحويلُهذاُاالستقراءُ

التجريب،ُلخدمةُالمجتمعُوتحقيقُأهدافه،ُوليسُاالنفصالُعنه،ُوهذاُجزءُمنُُإلىمسائلُتجريديةُومنهاُُإلى

ُأبجدياتُعلمُالنفسُالمجتمعي.

ُ  
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 النظرياالطار 

ُالحالةُاالستعماريةُفيُفلسطينُناولتنمحاورُأساسية،ُفيُالمحورُاألولُُثالثةُطارُالنظريُمنُيتكونُاإل

فرضُعلىُذيُالُ.ُلقدُأعاقُالمشروعُاالستعماريُاالستيطانيُالصهيونيالفلسطينيةالوطنيةُوتشكلُالهويةُ

ىُالقواالستعماريُالصراعُقدُحفزُوحيطة،ُالشعبُالفلسطينيُتطورُالفلسطينيينُمقارنةُبالشعوبُالعربيةُالم

علىُالمستوىُالقوميُالوطنيُبالمقاومة،ُُالحقوقُالوطنيةُالنتزاعُالكامنةُفيُالشعبُالفلسطينيُعلىُالمواجهةُ

ُ.بالصمودالصمود،ُفالردُعلىُالقوةُالعسكريةُالكولنياليةُالصهيونيةُكانُفعالُ بوعلىُمستوىُالتحقيقُ

ُ ُننتقل ُالثاني ُالمحور ُُإلىفي ُالحركة ُالاألسيرتاريخ ُالكولنياليُُتارتبطُتية ُالمستعِمر ُمقاومة بانطالقة

الصهيوني،ُوبالتاليُكانتُنشأتهاُعبارةُعنُعمليةُتحديُومواجهةُدائمةُساهمتُبشكلُكبيرُفيُتبلورُالذاتُ

ُالوطنيةُالفلسطينيةُلمقاومةُالمشروعُالصهيوني.

تُالثوريةُفيُسياقُاستعماريُعنصريُكابحُأليُتطورُيقمعُتشكلُالذاُإلىومنُثمُنلجُفيُالمحورُالثالثُ

ُفيُخضمُصراعُالُاألرضويقتلُويستبيحُ ُالشخصية ُوكيفُتتبلورُهذه حديُداخلُتوالتاريخُوالجغرافيا،

نهايةُاألمرُشخصيةُقادرةُعلىُتحملُأعباءُفيُةُوداخلُديمومةُالعملُالمقاوم،ُوالذيُيبرزُفيهُااألسيرالحركةُ

ُلفلسطيني.مشروعُالتحررُا

ستعمارُذوُطبيعةُانُيقبعونُتحتُنيرُاالستعمار،ُوهوُيفيُاالطارُالنظريُنحاولُالربطُبينُكونُالفلسطيني

حاللُأيضا ،ُاألمرُالذيُأدىُلتحفيزُظهورُالمقاومةُوبالتاليُتشكلُفريدةُكونهُالُيكتفيُباالستيطانُبلُوباإل

ينعكسُحتىُعلىُالفلسطينيُالجديدُالذيُيولدُفيُوسطُمعركةُالتحررُبم فاهيمُوقيمُجديدةُتشكلُشخصيته،ُممُا

ُومنُضمنهاُالتحقيق.األصعدةُكافةُالسلوكُالجديدُالذيُيمارسهُالفلسطينيُالمقاومُفيُ

فالصمودُفيُمواجهةُالتحقيقُهوُبالحقيقةُارتباطُالفلسطينيُبمقاومةُعدوه،ُوهوُالحلقةُالصغرىُمنُنمطُ

نستطيعُتلمسُالسببُوراءُالتحولُالذيُحدثُفيُالتحقيقُومواجهتهُُالحياةُمقاومةُوليسُمفاوضات،ُومنُهنا

وسلوُوهذاُأنتيجةُالتحولُالذيُحصلُعلىُالمستوىُالسياسيُاألوسع،ُفالحياةُأصبحتُمفاوضاتُبعدُاتفاقيةُ

ُينعكسُعلىُفهمُطبيعةُالصراعُمعُالعدوُالصهيوني.

المناضلينُُالفلسطينيُوتأثيراُالسياقُعلىُالمناضلُإنُفهمُتأثيرُالعواملُالنفسيةُواالجتماعيةُالمتشكلةُفيُهذ

فرادُفيُهذاُاألُشخصيةالبنىُاالجتماعيةُللمجتمعُوتأثرتُُيؤهلناُإلدراكُكيفُتشكلتكأفرادُفيُهذاُالسياقُ

ُكافةُمكوناته.بالشرطُاالستعماريُ

ُ

ُ

ُ
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ُمفاهيم

بالقضيةُالتيُيتمُالتحقيقُفيهاُمعُنكارُوعدمُالتعاطيُالمطلقُمعُالمحققينُفيُماُيتعلقُالصمود:ُهيُحالةُاإل

معُأيُجزءُللأوال ،ُوحالةُالعداءُالمستمرةُمعُالمحققين،ُفالصمودُهوُبجوهرهُحالةُرفضُُاألسير  ُ تعاطيُنهائيا

برفضُاالعترافُبهاُ لعدمُالتجاوبُمعأيُرفضُاإلقرارُباآلخرُمنُالمنظومةُاالستعماريةُبدءاُ  لياتُآُوصوالُ 

ُ.(Meari, 2015)ُسوىُبالثباتُالمطلقُ-األسيرسُبحقُالتعذيبُالممارُ–عنفهاُ

ُ \الذاتُالثورية:ُهوُالمناضل إالُإذاُكانُمنخرطا  ُ ةُفيُخضمُعملهُالجماعيُللتحرر،ُوالُيكونُالمناضلُذاتا

ُلخدمةُالمجموعُالذاتُالجماعيةُإلىفرديةُُذاتُلينتقلُمنفيُفعلُجماعيُللتحرر،ُفيخرجُمنُفرديتهُكونهُفردُ

ُ.(2017)سمارة،ُ

 

ُتقديم

ُال ُاالستعماريُمشاريعالُيمكنُإغفالُطبيعة ُكافة ُعلىُاستخدام ُالقائمة ُوالتيُتشملآة العلومُُلياتُالسيطرة

ُوعيُ-اإلنسانيةُواالجتماعيةُبماُفيهاُعلمُالنفس،ُلتتكاملُمعُالمجهودُالعسكري الحربيُللمستعِمر،ُبهدفُكي 

بقاءُقبضةُالهيمنةُوالسيطرةُاالستعماريةُإنُالمقاومةُإلُالمستعَمرُومنُثمُترويضُسلوكه،ُوسلبهُالقدرةُعلى

اإلبادة.ُإلىلمُتصلُ ُحدُ 

سخرُللسيطرةُعلىُالناسُوالشعوب،ُوقدُيستخدمُلتحريرها،ُوهذاُعلمُالنفسُكباقيُالعلومُمنُالممكنُأنُي ُ

ريُعلىُنمطُسنجدهُبشكلُواضحُبالمقارنةُبينُعلمُالنفسُالغربيُالعالجي،ُوبينُعلمُالنفسُالثوريُالتحر

ُ.مضطهديهمفانونُكمثال،ُالذيُيسعىُلتحريرُالناسُمنُ

فيُعلمُالنفسُالعالجيُنالحظُاالعتمادُالواسعُعلىُنظريةُفرويدُالتيُتقدمُماُع رفُبُ"التداعيُالحر"ُمنُ

ن فُفيُخانةُاألمراضُالعقليةُوالنفسيةُوفقُالتصنيفُالغربيُلألمراضأ ُجلُتبيانُاألسبابُالكامنةُوراءُماُص 

النفسية.ُوذلكُمنُأجلُاستعادةُالتوازنُالنفسيُبينُعناصرُالنفسُالثالثُوفقُفرويدُبهدفُتسويةُالصراعاتُ

ُ(Freud 2017المكبوتةُوإظهارهاُحتىُينجحُالعالجُ)

أمراضُنفسيةُُإلىتفترضُهذهُالنظريةُأنُالصراعاتُالمكبوتةُفيُأعماقُالالوعيُهيُالسببُفيُتحولهاُ

ُبتهيئةُوضعياتُوأجواءُفإنُريض.ُوعليهُتنعكسُسلوكياُعلىُالم علىُالطبيبُالبدءُفيُعمليةُانتقاليةُتبدأ

لمرضاهُلتساعدهمُعلىُاالسترخاء،ُولتخففُمنُقدرةُالحواسُالشعوريةُوالحسيةُالتيُتعملُكحواجزُوموانعُ

منُخاللُالستحضارُالالوعي،ُومنُثمُتشجيعُالمرضىُبشكلُغيرُمباشرُليتحدثواُبأريحية،ُليستطيعُالطبيبُ

المريضُ فيُمساعدُة الحقُا ُُليوظ فهُا بالحديث، فيُتداعيُه المريضُمعرفةُالمكبوتاتُفيُالالوعيُالحاضرُة كالُم

ُ.)نفسُالمرجع( باالعترافُبماُيعانيُمنهُوالتغل بُعليه
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(ُفيُخمسينياتُالقرنُالعشرين،ُيمثأإالُ لهُايوينُنه،ُكانُهناكُنقدُللمعياريةُالعالجيةُالفرويديةُ)التداعيُالحر 

كاميرنُأستاذُعلمُالنفسُفيُجامعةُماكغيلُالكندية،ُودونالدُهيبُمديرُقسمُعلمُالنفسُفيُالجامعة،ُوبدعمُ

ي عرفُبالقيادةُالنفسية،ُفحواهُُ(.ُكاميرونُأسسُأسلوبا CIAُالحقُمنُوكالةُاالستخباراتُالمركزيةُاألمريكيةُ)

صحيةُبعدُكسرُاألنماطُالسلوكيةُالمرضيةُأنُالسبيلُللعالجُالنفسيُيكمنُفيُتوجيهُالمرضىُلسل وكياتُجديدُة

)وثائقيُعقيدةُُصفحاتُبيضاءُيتمك نُبعدهاُمنُتلقينهمُالمسلكياتُالصحيةُالجديدةُإلىالقديمة،ُأيُتحويلهمُ

ُ(.2017ُالصدمة،

ماُيتيحانُللفردُالحفاظُعلىُإدراكهُبالوقتُوالزمانُ)منُنحنُومنُنكون(ُهعامالنُفبحسبُأطروحتهُهنالكُ

لهُمنُإخضاعُ"المرضى"ُُإلىالبياناتُالحس يةُالتيُتردُإليهُوالذاكرة.ُولكيُيصلُ ُإلىتلكُالمرحلة،ُكانُالُبدُ 

ُلكيُيخلُ ُمهاجمةُالدماغُدفعةُواحدة وظيفتهُالطبيعيةُويكسرُاألنماطُالسلوكيةُبالعديدُمنُالخطواتُأولها

ُعليه،ُالقديمة،ُمستخدماُفيُذلكُجهازُالصدماتُالكهربائيةُبجلسا جانبُالمنشط اتُُإلىتُتتجاوزُالحدُالمقر 

حينُتتراجعُدفاعاته.ُوفيُُإلىوالمهد ئاتُواألدويةُالمهلوسةُالتيُتلعبُدوراُفيُإزالةُالكبتُلدىُالمريضُ

ُ ُينتقل ُالثانية، ُيخضعونُُإلىالخطوة لة ُمسج  ُرسائلُصوتية ُمرضاه ُإسماع ُبواسطة ُالنفسية ُالقيادة مرحلة

ُ(.2009ُ)كالين،ُفيُاليومُالواحدُوعلىُمدارُأسابيعُالحقةُمرة24ُ-16ماُبينُلسماعهاُبماُيتراوحُ

بهرةُالتيُتمخ ضتُعنُهذاُ جانبُتجاربُهيبُفيُذاتُالسياق،ُوفيُُإلىبالتجربةُُاألسلوبوبسببُالنتائجُالم 

اتُخضمُمرحلةُسياسيةُحاسمةُعلىُالصعيدُالدوليُأالُوهيُالحربُالباردة،ُالقتُتلكُالبحوثُواألطروح

والنتائجُاهتماماُفيُدوائرُوكالةُاالستخباراتُالمركزيةُاألمريكيةُوذلكُبالتوازيُمعُإطالقهاُبرنامجاُسرياُ

شتبهُفيُأنهمُشيوعيونُ للبحثُعنُتقنياتُاستجوابُخاص ةُوغيرُتقليديةُ)تعذيب(ُلتحطيمُمعنوياتُالسجناءُالم 

الصدمةُبهدفُإجبارهمُعلىُتقديمُتنازالتُرغمُعمالءُمزدوجونُفيُحينه،ُوإدخالهمُفيُحالةُمنُالضياعُوأو

ُُ.(2009إرادتهمُ)كالين،ُ

ُيقاربُ صدُللبرنامجُالسريُما ُفيها25ُُور  12ُجامعةُو44ُمليونُدوالر،ُشاركتُفيهُثمانونُمؤسسةُبما

ُأواخرُ ُفي ُوجودها ُعن ُأ علن ُللتعذيب ُ)دليالن( ُكتيبان ُبإصدار ج ُتو  ُوهيب، ُكاميرون ُفيهم ُبما مستشفى،

دولُتحالفتُمعُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُفيُحينه،ُوتمُتدريبُُإلىنهُتمُتصديرهاُأات،ُكماُتوض حُالتسعين

(.ُوقدُجاءُفيُإحدى2009ُالمحققينُعلىُاستخدامهاُكماُهوُالحالُفيُتشيليُواألرجنتينُوهندوراسُ)كالين،

ُتلكُالكتيبات:

جدا–"ثمةُفاصلُ لتجربةُأومنُالصدمةُالنفسيةُمنُتعليقُللحركة؛ُوهوُنوعُ–قدُيكونُقصيرُا الشللُيأتيُنتيجةُ 

فُُإلىشبهُصادمة،ُتنسفُبطبيعةُالحالُالعالمُالمألوفُللضحية،ُونظرتهُأوصادمةُ ذاتهُفيُذلكُالعالم.ُويتعر 

نهُفيُتلكُاللحظةُبالذات،ُيكونُ"مصدرُأهذاُالتأثيرُلدىُظهوره،ُوي دركونُُإلىالمستجوبونُذووُالخبرة،ُ
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ُ،2009ُ)كالين،ُقبوالُلإليحاءات،ُوأكثرُاستعداداُلالمتثال،ُمماُكانُعليهُقبلُتلق يهُالصدمة"المعلومات"ُأكثرُ

ُ(.58صُ

خرىُحولُعلمُالنفسُودورهُفيُأفيُمكانُآخرُفيُالعالمُنجدُالثائرُوالمفكرُفرانزُفانونُيعطيناُوجهةُنظرُ

ُفيُكتابُاستقالتهُعامُ ُفنجد ُإ1956ُتحررُالمضطَهدين. قضُبينُالدورُاالستعماريُوبينُالتناُإلىشارته

ُأخالقياتُالعملُالنفسيُالثوري.

يُيتحققُوجودهمُأنُالمرضىُلدىُفرويدُيعالجونُفيُفهمُحاجاتهمُالجنسيةُأفيُعلمُالنفسُالغربيُنجدُاماُ

النفسيُمنُخاللُالجنس،ُفيُحالةُتمُالعالجُأساسا ،ُوفيُحالةُهيبُوكاميرونُاستخدمُعلمُالنفسُفيُالسيطرةُ

،ُويركزُعلىُالقيمُالفردية،ُةالغربيُةاالستعماريُوالسياسةالبشر،ُأيُأنُدورُعلمُالنفسُينسجمُمعُالسياقُعلىُ

كبرُمنُالتأثير،ُمماُيتيحُلتوجيهُبوصلةُعلمُالنفسُباتجاهاتُليستُبالضرورةُويبعدُالعواملُاالجتماعيةُاأل

ُ.قطفرادُفواقعُعليهُاالضطهاد،ُبلُتوجهُلألالشخصُالأولصالحُالشعبُ

أماُفرانزُفانونُفنجدُأنهُيرىُأنُاضطراباتُمرضاهُهيُذاتُبعدُبيئيُبمعنىُالسياقُالسياسيُاالجتماعيُ

حتىُلوُكانُكثيرُمنُالمرضىُفعال ُمرضىُلحاالتُاغتصاب،ُلكنُعالجُفانونُكانُفيُالعالجُباالنخراطُ

ُوحربُالتحريرُمنُأجلُ ُللوطنُواألإبالسياسة ُانتمائها ُخلقُالذاتُعبر ُفيشفىُالمستعِمرُعادة ُالثائرة، مة

وهكذا،ُسخرُفانونُعلمُالنفسُليؤسسُعليهُتحليلُماُهوُسياسيُواجتماعيُفيُ.ُ(2014والمستعَمرُ)فانون،ُ

ُشراكإراباتُالنفسية،ُوبالتاليُطفيُاالضُاألساسمعالجةُمرضاه،ُلقناعتهُبأنُالهيمنةُاالستعماريةُهيُالعاملُ

منُحجزهمُفيُغرفُمغلقةُهوُالعالجُالعلميُالسليم،ُوهذاُينبعُالمصابينُفيُمحيطهمُالبيئيُاالجتم اعيُبدالُ 

منُ  ُ ُنسانُللحريةُوالكرامة.ُدراكُفكرةُحاجةُاإلإأساسا

المخابراتُالصهيونية،ُفالمعسكرُأوهذهُالمعرفةُوماُيصدرُعنهاُمنُوسائلُتحرريةُ  ُ سلطويةُتستخدمهاُأيضا

ذاُعملتُالمخابراتُالصهيونيةُمنذُبدءُعملهاُعلىُمراكمةُهذاُستعماريُهوُمترابطُويراكمُعلىُتجاربه،ُلاال

 العملُمنُأجلُاالستفادةُمنهُفيُانتزاعُاعترافاتُمنُالمناضلينُالفلسطينين.

ُالمقاومةُ اد ُرو  ُالصهيونيةُعلىُاألسرىُالفلسطينيينُباعتبارهم ُالدولة ُكيُالوعيُالذيُتمارسه علىُصعيد

ُبعنوانُ" ُتشيرُدراسة ُعلىُالمعتقلينُالفلسطينيينواالفلسطينية، "ُقعُالتعذيبُفيُالسجونُاإلسرائيليةُوأثره

التعذيبُفيُالسجونُوفقُأسسُعلميةُلزيادةُتأثيرهاُونجاعتهاُُأساليب(،ُأنُإسرائيلُقامتُبتطوير2010ُ)

،ُماُعلىُاألسرىُوخصوصاُفيماُيتعل قُبمعرفةُالزمانُوالمكان.ُإالُأنُماُيثيرُاالنتباهُفيُالدراسةُونتائجها

تناولتهُحولُالعالقةُماُبينُاضطرابُماُبعدُالصدمةُواالستعدادُالنفسيُللتعذيبُالمرتبطُبتكرارُاالعتقال،ُ

التيُنص تُعلىُعالقةُعكسيةُبينُتوف رُاالستعدادُالنفسيُومراتُاالعتقالُمنُجهةُواحتمالُاإلصابةُبأعراضُ
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عتقلُعندُاعتقاله،ُبلُيتعد اهُُاضطرابُماُبعدُالصدمة.ُفهناُاألمرُالُيقتصرُعلىُمعرفةُما دورُُإلىسيواجهُالم 

ُالعقيدةُالوطنيةُفيُصياغةُهذاُاالستعداد.

ُتمك نُاألسرىُفيُاألوروجوايُومنُخض ُكيفية ُنعوميُكالينُفيُمؤلفها عواُففيُالوقتُالذيُتناولتُفيه

التعذيب،ُلُوالتعنيفُوللتجاربُالنفسيةُالتيُخاضهاُاألطباءُمنُالنجاةُمنُشهورُوسنواتُتعرضواُفيهاُللعز

كُالطائرة،أوأصواتُأطفالُيلعبونُفيُمتنزهُمجاورُأوبأنهمُذكرواُسماعُقرعُجرسُكنيسةُ وهيُُصوتُمحر 

اإليمانُُعواملُالُشكُفيُأنهاُتساهمُفيُالصمود،ُولكنُماُقالهُأحدُاألسرىُالمحررينُالفلسطينيينُمنُأن

آثارُالسجنُُوقدرتهُعلىُاالستمرارُوالمواجهة،ُوتجاوزُراألسيوالعقيدةُالوطنيةُلهاُالدورُاألكبرُفيُصمودُ

 (.2010ُ)ُمركزُعالجُوتأهيلُضحاياُالتعذيب،ُالنفسية

هدافُأُفيُسياقُعلمُالنفسُالمجتمعيُتأتيُهذهُاالطروحة،ُففيُالوقتُالذيُيستخدمُعلمُالنفسُلخدمة

ريُونقيضُتكوينُعلمُنفسُتحرُستعماريةُمرتبطةُبمصالحُاالستعمارُتلحُالضرورةُوالحاجةُللمساهمةُفيا

ُلعلمُالنفسُاالستعماري.

معُحكوماتهُفيُاستخدامهُكمعرفةُمنهجيةُللسيطرةُأحيثُ  ُ لىُالشعوبُعنُعلمُالنفسُالغربيُأصبحُمتواطئا

حررها،ُفيصبحُخالقيُفيُكونُالعلومُيجبُأنُتخدمُالبشرُوت،ُوبذلكُيفقدُهذاُالعلمُأساسهُاألوالمضطَهدين

زةُللشعوبُيةُلعلمُالنفسُالمجتمعيُالتحرريُفيُتشكيلُحالةُالنقيضُالمغايرةُالمنحاهناُبالضرورةُأهم

ُومشاكلهاُوهمومها،ُوتسعىُلتحريرهاُمنُكافةُمستغليِها.

 

 السجون في التاريخ 

لةُمنُجهةُربماُترافقُوجودُالسجونُمعُسقوطُالمشاعياتُلصالحُالملكيةُالخاصةُمنُجهةُومنُثمُتشكُّلُالدو

ةُعلىُالقوةُداةُمنُيملكُلتطويعُمنُالُيملكُوالحقاُمنُيعمل.ُومعُالدولة/ُالسلطةُالمرتكزأهيُُثانية،ُبما

ُُلحمايةُمصالحُمنُيملكون،ُوبالتاليُمعاقبةُمنُيخالفُ وضعتُالدولةُقوانينها نُد ُ(.2017ُسمارة،)الماديةُوالج 

مةُاإلمبراطوريات،ُوهوُاألمرُالذيُإقاُإلىلكنُمصالحُالدولُالُتقتصرُعلىُجغرافيتها،ُبلُتتجاوزهاُوصوالُ

ُاأل ُ ُالربع ُفي ُكثيرين ُبدفع ُلقول ُالعشرين ُالقرن ُمن ُاإلمبراطورياتأخير ُقدم ُقديمة ُالعولمة )سمارة،ُُن

2017)1.ُ

                                                           
 كتب في هذا الموضوع المفكر االقتصادي سمير أمين، في مؤلفاته حول العولمة.1
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خرىُترتبُعليهُانتصاراتُوهزائمُماُهوُأوسعُلقهرُالشعوبُوالدولُاألُإلىإنُخروجُالدولةُمنُجغرافيتهاُ

وذهُاجعلهاُُترةُاالمبراطوريةُالرومانيةُواليونان،ُواليونانُاستعبدتُكثيرينسرى.ُفأومنُثمُقتلىُوجرحىُو

تهتمُبتأسيسُسجون  ُ ُ(.2016)سمارة،لتضعُبهاُاألسرىُمنُاالمبراطورياتُاألخرىُُأيضا

ُالقومي.أويُمعتقليُالنضالُالطبقيُأوعليه،ُتتنوعُالسجون/المعتقالتُمنُحيثُمنُيتمُإلقائهمُفيها،ُ

سماليُاألبيض،ُحيثُتتواشجُأالنموذجُاألكثرُوضوحاُعنُاالستعمارُاالستيطانيُالرُلسطينيةتشكلُالحالةُالف

القهرُاالستعماريُواالغتصابُاالستيطانيُوالعنصريةُالثقافيةُالمتراكبةُعلىُتوظيفُسياسيُللدينُ ظاهرُة فيهُا

معُأهلُ)الدينُالسياسي(ُوجميعهاُتمُتسخيرهاُإلقامةُبنيةُرأسماليةُحربيةُتتناقضُتناحر  ُ ُإلىذاهبةُُاألرضيا

ُكانُذلكُممكنا. ُاقتالعهمُالتامُأنَّ

علىُبلدُاستعماريُُاألبيضُارتكزتسماليُأأنُمختلفُحاالتُاالستعمارُاالستيطانيُالرُإلىتجدرُاإلشارةُ

ُنُهولنداأمتروبولُخاصُبها،ُ)فالبلدُالمتروبولُألسترالياُونويزيلنداُوالوالياتُالمتحدةُهيُبريطانيا،ُكماُ

وبريطانياُهماُمتروبولُاالستيطانُاألبيضُفيُجنوبُإفريقيا،ُوفرنساُُالبلدُالمتروبولُللمستوطنينُفيُ

بيضُكانُالمركزُالراسماليُأسماليُأالجزائر...الخ(،ُإالُأنُالحالةُالفلسطينيةُاتسمتُباستعمارُاستيطانيُر

قاربُاإلجماعُالعالميُلصالحُاالستيطانُفيُمرحلةُاإلمبرياليةُمتروبوله.ُبلُإنُهذهُالحالةُقدُتعرضتُلماُي

الكتلةُ •المركزُاإلمبرياليُ •ُورعايتهُمناليهوديُفيُفلسطينُحيثُجرىُدعمُهذاُالمشروعُاالستيطانيُ

ُ(3847ع،2015ُ)سمارة،ُالنظامُالعربيُ)بالتعاونُوالتهاونُوالالمباشرة( •االشتراكيةُالدوليةُ •االشتراكيةُ

مشتركة  ُ سماليُأبينُمختلفُأنماطُاالستعمار،ُوبالطبعُبينُحاالتُاالستعمارُالرُصحيحُأنُهناكُسماتا

 .االستيطانيُاألبيض،ُإالُأنُللحالةُالفلسطينيةُتفردها

ُسماليُاألبيضُفيُفلسطينُعنُغيرهاُهي:أيةُوالتيُتتفردُبهاُحالةُاالستعمارُالراألساسإنُالسماتُ

ُواحدا.لرأسماليُالعالميُوليسُبلداُإنُالبلدُاألمُلهذهُالمستوطنةُالبيضاءُهوُالنظامُا -1

ُ.وحدهُالذيُخلقُمشكلةُالجئين -2

مُسلفاُإلقامةُدولة -3 م ِ  .وحدهُالذيُص 

 .وحدهُالذيُفشلتُأكثرُمنُموجةُهجراتُاستيطانيةُقبلُأنُينجحُاالستيطان -4

 .والعربُدوحدهُالذيُالُيزالُيواجهُمقاومةُحقيقيةُمنُالشعبُاألصليُأهلُالبالُ -5

 ُ.نُأبيضهيُآخرُحالةُاستيطا -6

الكيانُالوحيدُالذيُالُتزالُاإلمبرياليةُجاهزةُللقتالُمنُأجلهُلكنهُالكيانُالوحيدُالذيُأمامُايةُأزمةُ -7

ُ(.2015ُ)ُسمارة،ُا ُنُمصيرهُمهددأيستدعيُنقاشاُجدياُب
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يبينُهذاُالتشخيصُكمُهيُالحالةُالفلسطينيةُمعقدةُمنُجهة،ُكماُيلقيُضوءاُعلىُتواطؤُالمجتمعُالرسميُ

وهوُماُيتمظهرُفيُكافةُمناحيُحياةُُ،ليُمعُالكيانُالصهيونيُعلىُحسابُالفلسطينيينُمنُجهةُثانيةالدو

ُشدُتمظهراتهُهوُفيُأقبيةُالتحقيق.أالفلسطينيينُولعلُ

 

 الحالة االستعمارية في فلسطين

تُإقامةُدولةُسماليةُالتجاريةُالتيُطرحأكانتُهولنداُومنُثمُبريطانياُأولُالدولُاألوروبيةُفيُمرحلةُالر

يهوديةُفيُفلسطين.ُثمُتوارثت/تشاركتُدولُأوروباُالغربيةُخاصةُتبنيُهذاُالمشروعُحاملةُإياهُمنُمرحلةُ

ُ(.2003حقبةُاإلمبرياليةُحيثُجسدتهُفيُدولةُالكيانُالصهيونيُ)إلمي،ُُإلىحقبةُاالستعمارُأو

تُتجريبياُفيُستيناتُالقرنُالتاسعُفلسطين،ُبدأُإلىوهوُالمشروعُالذيُاتخذُشكلُموجاتُهجراتُيهوديةُُ

ألفا.650ُُُإلى1948ُقمةُتراكمُعددهاُالبشريُعامُُإلىعشر،ُوتصاعدتُفيُبداياتُالقرنُالعشرينُوصوالُ

والتيُواجههاُالفلسطينيونُدائماُبالمقاومةُوبمشاركةُمنُبعضُاالنظمةُوالقوىُالشعبيةُالعربيةُأنَّىُتسنىُلهاُ

ُ(.2014ذلكُ)سمارة،

المكانُُتجاوزا ُأولةُتبدأُمنُالجغرافياُبماُهيُالحي ِزُأةُعواملُفيُتشكيلُهويةُمجتمعُما.ُوهيُمستتشابكُعد

فيُنمطُاإلنتاجُالذيُيفعلُبهُاإلنسانُُالزمانُمتجسدامنُجهةُومنُثمُدورُاإلنسانُوفعلهُفيُذلكُالحيز،ُأيُ

هناُهيُوجودُاإلنسانُوتفاعلهُمعُالبيئةُفيُالطبيعةُخالقاُنمطُحياتهُوثقافتهُومسكنهُوطعامه...الخ.ُفاألوليةُ

ُأوت ُوتجليُهذا ُفيها ُجميعا،ُُفيُالمستوياتثيره ُوهذه االجتماعيةُواالقتصاديةُوالثقافيةُوالسياسيةُوالنفسية.

ُ(.2016)سمارة،ُمقاومتهأوإيجابا .ُبمعنىُالفاعلُمعُالخارجُأوتشتركُفيُمقاومةُالمؤثراتُالخارجيةُسلباُ

دراكُالسياقُالسياسيُواالجتماعيُقُاالجتماعيُالفلسطينيُبتفاعالتهُالمختلفةُتحتاجُإلإنُقراءةُالسيافلذلكُ

ىُانخراطهاُنحتىُالُتصبحُالمعرفةُالمنتجةُمعولمةُبمعُ،شرطُاالستعماريللُوالواقعُوالمقاومبكافةُجوانبهُ

طارُالموضوعيةُإُوتخرجُخارجُ،ضمنُالبنيةُالمعرفيةُللواقعُُبلُوجزءُمنُاستدخالُالمعرفةُاالستعمارية

ُهللا،ُ ُالتاريخيُواالجتماعيُ)عودة ُالظروفُبسياقها ُالُتضع ُكونها ُالتيُيعيشها2012ُالعلمية ُفالحالة "ُ .)

الفلسطينيونُهيُحالةُاستعمارُاستيطانيُبامتيازُبالرغمُمنُالمحاوالتُالمختلفةُلتسويغُهذهُالحالةُكصراعُ

ُ(.2011ُ)ناشف،ُنُوالزمانُالمتنازعُعليهما"بينُقطبينُمتوازيينُومتساويينُبعالقتهماُبالمكا

ُ ُعنيفة. ُالرأسمالي ُبجوهرها ُاالستعمارية ُالظاهرة ُتحديداإن ُاالستيطاني ُإستالبيةُُهوُ،واالستعمار ظاهرة

كماُتسلبُالطبقةُالبرجوازيةُالطبقةُالعاملةُأنقاضهلإلنسان،ُظاهرةُتسلبُشعبُليعيشُشعبُآخرُعلىُ  ُ ،ُتماما

ُثراءُ  ُتُفتزداد ُاالستعمارُالكولبينما ُوهكذا ُفقرا . ُالعاملة ُالطبقة ُيستلبُشعبُليرفعُوزداد نياليُاالستيطاني،

مستواهُاالقتصاديُوالمعيشيُمقابلُالحدُمنُتطورُالشعبُالمستعَمر.ُفيُالحالةُالفلسطينيةُالُيقفُاالمرُعندُ
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االجتماعيةُالتيُكانتُقائمةُُهذاُالحد،ُفالسلبُهوُسلبُللثقافةُوسلبُللتاريخُوسلبُللجغرافياُوسلبُللعالقات

ُ.(2010)سمارة،ُلةُإحالليةُجديدةفهيُحا

عنُاالستعمارُالعسكري،ُفهوُبالبدايةُاستيطانيُُةإنُخصوصيةُاالستعمارُاالستيطانيُاألبيضُمختلفُ تماماُ 

ُمكانُ ُمستعِمر ُإحالل ُهنا ُالعملية ُوبالتالي ُاألصليين، ُالسكان ُمكان ُليحلوا ُالمستوطنين ُيجلب أي

استراليا،ُنيوزلندا،ُأفيُالحاالتُاالستعماريةُكالوالياتُالمتحدة،ُذلكُ(ُونستطيعُتلمس2014ر)فانون،مستعمَُ

الجزائر،ُواآلنُنجدهُونلمسهُبشكلُمباشرُفيُالحالةُاالستعماريةُالتيُيعيشهاُالشعبُ  ُ جنوبُأفريقيا،ُوسابقا

وماُيزال1948ُُالشعبُفيُعامُُالفلسطينيُفيُمواجهةُالمشروعُالصهيونيُالمعاديُالذيُعملُعلىُتطهير

ُ(2017ُيعملُعلىُتطهيرهُلوُبشكلُبطيءُوزاحفُ)نابلسي،ُ

بدايةُفيُواالستعمارُاالستيطانيُفيُفلسطينُغيرُمنفصلُعنُالسياقُالرأسماليُاالمبرياليُالعالميُالذيُتبلورُ

لمنطقةُمنُأجلُفيُهذاُالنظامُالذيُزرعُجسمُاستعماريُفيُاُيالقرنُالعشرين،ُفهوُجزءُصميميُوأساس

ُالمنطقةُونهبُخيراتها ُللغربُُ،سلبُموارد ُاالستعماريةُتابعة وإبقاءُالدولُالعربيةُمتفرقةُتحتُالسيطرة

ُ(.1972االمبريالي)توما،

يتطلبُُجودُاألولوفيُالوضعُاالستعماريُنجدُالمستعِمرُوالمستعَمرُخطانُمتوازيانُالُيمكنُأنُيلتقيا،ُف

بحالةُصراعُُاآلخر،ُفهمااحريةُمتناقضة،ُلوُاختفىُأحدهمُبالضرورةُاختفاءُوجودُاآلخرُولكنُفيُعالقةُتن

قائمةُعلىُالعنف،ُفاإل المستعِمر،ُالعالقةُبينهمُا المستعَمرُوإمُا لُهوُعمليةُعنيفةُبحدُحالوجودي،ُإحاللي،ُإمُا

سومةُبتاريخهُويعيدُلهُالُتتمُإالُبالكفاحُالمسلح،ُالذيُيطهرُالمستعَمرُمنُويالتهُالمرالتحررُةُذاتها،ُوعملي

ُ(.2014تاريخهُالجديدُليبدأُبتسجيلُتاريخهُمنُجديدُ)فانون،

اإلُ-المستعِمرُتطهيرُالمكانيحاولُ التاريخُ، ومسمياتُالجغرافياُ، بمدنُجديدةُ، جديدُ، عالُم يحاولُصناعُة نسانُ،

لكنُالمستعَمرُيقاتلُويقاومُُجديدة،ُوتاريخُآخرُجديد،ُينجحُهذاُبمقدارُماُينجحُبالقضاءُالتامُعلىُالمستعَمر،

ُ(.2014ويثورُويكافحُفيُسبيلُحريتهُوهناُفقطُيبدأُباكتشافُذاتهُوهويتهُ)فانون،

قائمةُعلىُالنفي،ُوبالتاليُهيُعالقةُصراعية.ُفالمشروعُاالستعماريُيمثلُالجزءُُاالستعماريةُإذنُالعالقة

وثرواتهاُفيُمقابلُالمشروعُالتحرريُالنقيضُُمبرياليُالعالميُالساعيُلنهبُالشعوبالصميميُمنُالنظامُاإل

المشروعُاالستعماري الشعبُالمظلومُوالمضطهدُفيُمواجهةُُ،لهذُا وهوُجزءُمنُحالةُالرفضُالتيُيعبرُعنهُا

ُمضطِهده.

نتصارُمشروعُاالعالقةُالصراعيةُهناُهيُعالقةُعنيفةُتناحرية،ُالُتنتهيُإالُبإنتهاءُأحدُطرفيُالصراع.ُأيُب

فيُسبيلُالطرفانُُالتيُيخوضهاالحربُالدائرةُبينُهذينُالمشروعينُإنماُهيُسلسلةُمنُالمعاركُعلىُآخر.ُو

تركيعُالطرفُاآلخرُوهزيمته.إنُالحالةُاالستعماريةُفيُفلسطينُهيُحالةُكولونياليةُاستعماريةُفيُمقابلُحالةُ
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ةُعلىُأرضه،ُوالفلسطينيُفلسطينيةُتحررية.ُاالستعمارُالصهيونيُيسعىُللقضاءُعلىُالفلسطينيُوالسيطر

ُيعملُعلىُمواجهتهُوالتصديُلهُوتحريرُأرضه.

أنُمقاومةُالفلسطينيُللغزوُُإلىولكيُالُتكونُقراءةُالمشهدُالصراعيُفيُفلسطينُملتبسة،ُتجدرُاإلشارةُ

نُاالستعماريُالصهيونيُنابعةُمنُالوجودُاالجتماعيُالثقافيُالكامنُللفلسطينيُوجاهزيتهُللمقاومة.ُبمعنىُأ

تصنيعُالغزوُالصهيوني،ُبلُهيُالقدرةُعلىُالمقاومةُوالتيُيعودُكمونهاُأوالمقاومةُالفلسطينيةُليستُوليدةُ

ُ(.58،ع2011)سمارة،ُغيابُالتحديُالوجوديُحيثُتتفجرُفيُمواجهتهُإلى

ُوضمنُهذهُالثنائيةُالصراعيةُتبرزُالسجونُكجزءُمنُحالةُالصراعُوالمنظومةُاالستعماريةُللسيطرةُعلى

عنُونزعهُللفردُُنسبياُقطعُتام،ُمواتا ُُالمشروعُالتحرريُالفلسطينيُالمواجهُلالستعمار،ُفيكونُالسجنُحالة

ُمحيطهُاالجتماعي،ُفيعملُعلىُوقفُتأثيرهُعلىُمحيطه،ُوبالتاليُإبطالُفعاليته.

ُفه ُالتحقيق ُيقفُُوأما ُعندما ُالمشروعين ُبين ُالصراعية ُللحالة ُتجلي ُأعلى ُمواجهةالطرفان مباشرة،ُُفي

ُ.(Meari, 2015)ُفالمناضلُمنُجهةُومخابراتُالعدوُالصهونيُمنُجهةُأخرى

ُ

 ة ما بين القمع والتحدياألسيرالحركة 

للمقاومةُالفلسطينية1967ُُتشكلُالمقاومةُالفلسطينيةُبعدُعامُ هُاالستعماريةُي)بحقبتُسماليأللمشروعُالرامتدادُا

ُومنُثمُاإلمبريالية(ُالغتصابُفلسطين.

اُيقتضيُالبحثُاألكاديميُمنُحيثُحصرُالبحثُفيُأصغرُمساحةُممكنةُومنُثمُالحفرُفيهاُبأكثرُتعميقُوكم

ُ.1967ةُبعدُاحتاللُبقيةُفلسطينُعامُاألسيرممكن،ُصارُالُبدُمنُالبدءُفقطُمنُنضالُالحركةُ

معُانطالقةُالمقاواألسيرخاضتُالحركةُ العديدُمنُالنضاالتُمنذُنشأتهُا عاُمُمةُالفلسطينيةُة ،1967ُالمعاصرُة

فلسطينُالتاريخيةُوبعضُأجزاءُحيثُارتفعُعددُالمعتقلينُالفلسطينينُبشكلُكبيرُعقبُاستكمالُاحتاللُباقيُ

ُ(.1986ُعدادُكبيرةُمنُالفلسطينينُوالعربُ)قاسمُوآخرون،أبالسجونُُراضيُالعربيةُالمحيطة،ُوزجُ األ

ينُيلهاُاستكمالُاحتاللُفلسطينُوبالتاليُوقوعُالفلسطينساسية،ُكانُأوأةُبعواملُاألسيررتبطُتشكلُالحركةُا

ن،ُثانيا :ُانطالقةُالمقاومةُالمسلحةُالفلسطينيةُأيُوجودُعملُيمقاومةُالفلسطينيُإلىتحتُاالحتاللُوهذاُأدىُ

المقاومينُفيُالسجون،ُثالثا :ُتشكلُحاضنةُشعبيةُلحركةُالمقاومةُوللحركةُبمقاومُمضادُلالستعمارُجعلهُيزجُ

ُاألسيراأل ُبها ُيمر ُالتي ُالظروف ُعلى ُوتحتج ُبحريتهم ُتطالب ُالسجون ُخارج ُ)أبوُة ُالفلسطينيون سرى

ُ(.2017خضير،

هذهُالحركةُولدتُُ.ةُتحدياتُانسانيةُعديدةُأثناءُتبلورهاُكحركةُنضاليةُداخلُالسجوناألسيرواجهتُالحركةُ

لُوالحرمانُالمستمرُالهادفُلقتلُروحُيتعرضُللتنكيُاألسيرمنُرحمُالتحدياتُالتيُكانتُقائمة،ُفقدُكانُ
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المقاومةُوالصمودُفيُداخلهُكجزءُمنُالعمليةُالصراعيةُالتيُيمارسهاُالمشروعُاالستعماريُالصهيونيُفيُ

ُ(.1984ُسبيلُتصفيةُالمشروعُالتحرريُالفلسطينيُ)القيمري،

سرائيلية،ُوبالسماحُاتُاإلالدبابُشبكُتمويهمنُأجلُوقفُالعملُفيُتصنيعُباإلضرابُةُاألسيرفبدأتُالحركةُ

و علىُالفرشاتُ، الئق،إلهمُبالنوُم يومي،ُوطعاُم اإلُوالحصولُعلىُالكتب،ُيجادُحماُم ضراباتُوكانُنتيجةُهذُه

ضرابه،ُهذهُإجلُفكُأطعامهُقسريا ُمنُإبوُالفحمُالذيُسقطُأثناءُمحاولةُأطُالشهداءُمنهمُعبدُالقادرُوسق

ُ(.2017ةُ)أبوُخضير،األسيرالحركةُُالظروفُالقاسيةُهيُبالحقيقةُالتيُولدت

ُالسبعيناتُالتحقيقُفيُُأساليبعلىُصعيدُآخرُكانتُ تعتمدُعلىُالتعذيبُالجسديُالشديد،ُمنُضربُفترة

وكانُقلةُقليلةُمنُاألوتخليعُاأل والشبحُالمتواصلُ، الوجهُ، التعذيبُالوحشي،ُكتافُوتهشيُم أمامُهذُا سرىُتصمُد

مغادرةُُاألسيراسبوعُحتىُيستطيعُرفقاءُأوأيامُُثالثةمدةُللصمودُباأعضاءهاُبلُكانتُالتنظيماتُتوصيُ

منُدُخاللُهذهُالفترةالبال لالحتاللُمماُجعلهُيعدلُقليالُ   ُ حقوقيا  ُ ،ُوقدُيكونُاستشهادُمحمدُالخواجاُشكلُحرجا

ُ(.2011)قطامش،ُشُبالتحقيقطهُفيُالبأساليب

ساعدهاُُةُواشتد ُاألسيرتشكلتُالحركة1980ُُامُوحتىُع1970ُيُماُبينُعامُأخاللُهذهُالسنواتُالعشرُ

حركةُلذاتها،ُفيماُُإلىدارةُالسجون،ُفبدأتُبالتحولُمنُحركةُبذاتهاُإوأصبحتُحركةُقادرةُعلىُمواجهةُ

سرىُوحقوقهم،ُوفيُقدرتهاُعلىُالتعبئةُوالتحشيدُوالتثقيفُوتخريجُكوادرُالمقاومة،ُعهاُعنُاألايتعلقُبدف

ُ(.1984)القيمري،ُةاألسيرالشبابُلتشكلُالحركةُحلةُوكانتُتلكُبدايةُمر

ةُالمكانُالحقيقيُلبناءُكوادرُمقاومةُومثقفةُوقادرةُعلىُاألسيركانتُالحركة1985ُُ-1980ُعواماألماُبينُ

داراتُالسجونُوقمعهمُإةُواجهتُاألسيرقيادةُالنضالُالوطنيُلحظةُخروجها،ُوهذاُارتبطُبكونُهذهُالحركةُ

ُو ُومقاومة ُصمود ُضرإفي ُمعظمها ُفي ُنجحت ُابات ُفي ُالعادلة ُمطالبها ُإتحقيق ُالشارعُإُإلىضافة سناد

ُ(.2017الفلسطينيُالعاليُلهاُ)ابوُخضير،

ُأيُبعدُعامُ ُالفلسطينيةُبالخارجُأيضا ُفيُطورُالتبلورُوالنمو1980ُُفيُتلكُالفترة ُالمقاومة كانتُحركة

أسبوعُأويامُأُثالثةشعبية،ُفلمُيعدُالصمودُمجردُوأصبحُشعارُاالعترافُخيانةُهوُالناظمُخاصةُلدىُالجبهةُال

واحد،ُبلُأصبحُاالعترافُممنوعُألثرهُعلىُالبنيةُالتنظيميةُوتراكمها،ُوبقيُهذاُالشعارُدارجُوقويُداخلُ

ُ(.2011)قطامش،1993ُالمجتمعُوداخلُالتنظيمُحتىُعامُ

للتحواألسير،ُبدأتُالحركةُالوطنية1993ُبعدُعامُ التُعلىُالصعيدُالسياسيُالفلسطينيُةُفيُالتراجعُنظراُ 

وتحديُوتحررُللبحثُعنُالخالصُأوسلوُومُاأمنُدخولُ منُصموُد الدارجُة وتحويلُالقيُم فردانيُة منُقيُم فرزُه

ُة.األسيرالذاتيُوالخروجُمنُالسجنُمماُأثرُبشكلُكبيرُعلىُحالُالحركةُ
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الذيُكسرُالحركة2004ُُضرابُعامُإهذهُالحالةُباالنحدارُالمستمر،ُوتواصلُاالنحدارُمعُفشلُاستمرتُ

ةُالتيُحققتهاُعلىُمدارُسنواتُاألسيرنجازاتُالحركةُإدارةُالسجونُالعديدُمنُإسحبُُإلىدىُأةُمماُاألسير

عندماُحصلُاالنقسامُالفلسطيني،ُالذي2007ُُمُاطوالُفيُالنضال،ُوازدادُهذاُاالنحدارُأكثرُوأكثرُفيُع

علىُالتناقضاتُُاللعبدارةُالسجونُسرىُفتحُمماُسهلُإلأنُتجلىُبالسجنُمنُخاللُفصلُأسرىُحماسُع

2ُة.األسيرطرافُالحركةُأبينُ

الصعودُوالتراجعُداخلُالحركةُ  ُ بصعودُوتراجعُالحركةُالوطنية،ُفماُأةُارتبطُاألسيرطبعا  ُ حصلُفيُييضا

ُ.تحقيق،ُكماُينعكسُعلىُعمليةُالمواجهةُفيُالالخارجُينعكسُبالضرورةُعلىُماُيحصلُداخلُالسجون

ُ

 الذات الثورية المقاومة

بئةُسياسيةُطرقُعديدة،ُمنُمهام،ُوتثقيف،ُوتعسيسهاُعلىُبناءُالذاتُالثوريةُبعملتُفصائلُالمقاومةُمنذُتأ

علىُقيادةُالنضالُالوطن علىُالتأثيرُفيُالمجتمع،ُوقادراُ  ُا ُمؤثرُا ُيُوجزءوأيدولوجيةُحتىُيصبحُالعضوُقادراُ 

ُفيه.

هوُ التحررُمنُاالستعوالذاتُالثوريةُ، فيُهذُا مارُوبالتاليُالمناضلُحاملُالمشروعُالتحرريُوالذيُيربطُنفسُه

كانُيحملهُُعنُالسلوكُالذيُا ُمختلفُا ُجديدُا ُوسلوكُيكرسُحياتهُللنضالُضده،ُوهناُيكتسبُالمناضلُتصرفاتُ 

ُباكتسابهُالمعرفةُالثورية.ُمنُقبل

ثُيحددُالعبادةُحيُ،بناءُالذاتُالثوريةلذاتُالثوريةُفيُكتابهُلبناءُاُأساسية ُُا ُطرق(٢٠٠٧ُ)يحددُعليُشريعتيُ

الوسيلةُُمراضُوالشوائب.ُوالعملُهيهللاُكونهاُتطهرُنفسهُمنُاألُإلىكأولُوسيلةُفيُبناءُالذاتُوتقربهُ

يبينُشريعتيُأنهُالُيفصلُالبناءُعنُالعملُفالعملُيصنعُاإلُ.الثانية نفسهاوهنُا نسانُالتيُيصنعُاإلُنسانُباللحظُة

عملُمصدرُمنُالعمل،ُوهذاُيأتيُبالكتب،ُوبالوقتُذاتهُنجدُأنُالتسبقُفكارُوالوعيُالجديد.ُفثورةُاألُءالشي

اُفيهاُمنُالشوائبُالموجودةُبالكتبُوموتغربلُمصادرُالمعرفةُفالخبرةُالعمليةُتضيفُعلىُالخبرةُالنظريةُ

ُأفكارُغيرُسليمةُوالتيُتتوضحُفقطُعندُالتطبيق.

فيواخيرا ُيك  ُ ُوماتُدائمانسان،ُفالحكتربيةُاإلُونُالنضالُاالجتماعي،ُاالنخراطُبينُالناسُوهمومهاُأساسا

أثيرُالسياسيُعليهمُوبالتاليُيبقونُخارجُحيزُالتمسيطرةُإبعادُالناسُعنُالسياسةُمنُأجلُأنُتبقىُُإلىتنزعُ

ُ(.2007واالجتماعيُ)شريعتي،

                                                           
 حوار ما بين الباحث وبعض قيادات السجون أثناء مكوثه داخل السجن2
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فاهيمُالثالثُسويا ُفيُبناءُالشخصية،ُفالعبادةُهيُحالةُتعبئُالنقطةُالهامةُعندُشريعتيُهيُدمجهُلهذهُالم

ُوالتيُنستطيعُالشخصُباأل طالقُعليهاُعمليةُاألدلجةُبالمعنىُالحزبيُأيُأنُيمتلكُإفكارُالتيُيؤمنُبها،

ُ ُالشيوعيُكلما ُتماما ُكما ُعقائدية، ُيزداد ُفالمؤمنُبعبادته ُالعقائديُللنضال، رتقىُفيُفكرهُاالمناضلُالبعد

ُ إنظريُيزدادُال نقلُهذهُمنُنسانُاإليمكنُأفكارهُالتحريريةُللمجتمعُوالبشرية،ُبينماُيأتيُالعملُوالذيُبيمانا

كماُيؤكدُماركسُأنُُإلىحيزُالممارسةُالعامةُومنُثمُُإلىاالفكارُ  ُ النضالُاالجتماعيُداخلُالمجتمع،ُتماما

ُاتفقُمعُشريع بالبعدُالديني،ُبشكلُعامُوإنُاختلفتُبربطهاُنساقُالثالثُيُباألتالسياسةُفعلُشمولي.ُوهنا

تجاربُمذهلةُكانُذلكُفيُالثورةُال لنُا حتىُمحاوالتُأوالصينيةُأوالفيتناميةُأولشفيةُبفالشيوعيينُبالتاريخُمثلوُا

ُ(ُفيُالتنظيمُالثوريُالسري.2011التحررُالفلسطينيُوهذاُنجدهُفيُمؤلفُقطامشُ)

أنُالصمودُفيُالتحقيقُليسُمسألةُلحظيةُُإلىُ(1998)ُدُقطامشيشيرُأحمُ(لنُألبسُطربوشكم)ُهفيُكتاب

هدافُالعادلةُيمانُباألنسانُسنةُبعدُسنة،ُوباإلاإلداخلُعابرةُبلُهيُكائنُحيُينموُ"..فقرارُالتحديُينموُأو

ُوالموقفُاأل ُسنة، ُبعد ُسنة ُاإلللشعبُينمو ُعلى ُالمتمرد ُوالعقائدُخالقي ُسنة، ُبعد ُسنة ُينمو ُوالجور هانة

نُقرارُأمنُاالستغاللُواالضطهادُتنموُسنةُبعدُسنة،ُمثلمُاُدولوجيةُالتيُتتطلعُلتحريرُالبشريةُوبناءُخالُ ياأل

الوضوحُواالستعدادُللرضوخُوالمساومةُتنموُسنةُبعدُسنة،ُوتجربةُالزنازينُليستُسوىُالمحكُُمالترددُوعد

مسألةُعقائديةُتنموُمعُتطورُُاألساسةُهيُبواالمتحانُلقرارُماُقبلُاالعتقال.."ُفهناُيشرحُقطامشُأنُالمسأل

الُيتوقفُقطامشُعندُهذاُُ.النضالُوتطورُوتصلبُوتبلورُشخصيةُالمناضلُفيُهذاُالسياقُالتاريخي  ُ طبعا

باشارتهُبأكثرُمنُمكانُُا ُاجتماعيُالحدُفيُفهمُتشكلُذواتُالمناضلينُبلُيأخذُمنحىُ  وإنُلمُيتوسعُبهُكثيراُ 

ُالفردُأنُالتُإال ُفيُالروايةُ ُمهما ُفيُجعلُالفردُيواجهُفيُربيةُالتيُيتلقاها يهربُمنُأوأسرتهُتلعبُدورا 

فيُروايتهُعنُعالقتهُُ،المواجهة ُ.ووالدهوالدتهُبويفردُفيُذلكُتفصيالُ 

وهوُفيُذلكُيتوافقُمعُفكرةُعليُشريعتيُأنُالنضالُاالجتماعيُوالعملُأمرانُمهمانُفيُبناءُالذاتُالثورية،ُ

(ُفيُمذكراتهُعنُالحربُالثورية:ُ"تعلمنا١٩٩٨ُ)كماُقالُجيفاراُأوينموُفيُغمرةُالنضال،ُُكونُالمناضل

ُ.البراكسيسُبلغةُجرامشيأوُالماركسيةُفيُالجبال"

ُالمواجهة ُفيُكتابُفلسفة ُداخلي ُكتابُتثقيفي ُوهو ُأ، ُفلسطينُعام ُلتحرير ُالشعبية ُالجبهة 1980ُصدرته

ُعليه،ُوتوضيحُوسائلُالتحقيقُوكيفيةُمواجهتها.ُالصمودُوالحثُ ساسيُألدلجةُأصدارُداخليُيهدفُبشكلُإك

أسسُفيُُاألساسفيُدعمُعمليةُالصمودُداخلُزنازينُالعدو،ُوهيُبُمهمة ُُتربوية ُُا ُيوضحُأنُهناكُأسسوفيهُ

بناءُالذاتُالثورية،ُحيثُحددُوجودُتربيةُحزبيةُداخليةُألعضاءُالفصيل،ُوتعريفُالمناضلُعلىُالخياراتُ

سريةُوالطبقية،ُنوعيةُالمناضلُوخلفيتهُاألُإلىواجههاُوكيفُيواجههاُمنُخاللُعمليةُالتثقيف،ُإضافةُالتيُسي
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طبيعةُالتنظيمُالعقائدية،ُفالتنظيمُالمؤدلجُهوُأكثرُقدرةُعلىُتربيةُأفرادهُبطريقةُيستطيعونُمنُخاللهاُ وأخيراُ 

ُتحملُعواقبُالنضال.

ُالحقيقةُينسجمُفكرُ ُالواعيُالذيُيخوضهُشعبُمنُالشعوبُ"...إننُفانونمعُهذه ُنعتقدُأنُالكفاحُالمنظم ا

 ُ الستردادُسيادةُاألمةُهوُأكملُمظهرُثقافيُممكن،ُليسُنجاحُالكفاحُوحدهُهوُالذيُيهبُللثقافةُقيمةُوصدقا

يةُوقوة،ُبلُإنُمعاركُالكفاحُنفسهاُتنمي،ُفيُأثناءُانطالقتها،ُمختلفُاالتجاهاتُالثقافيةُوتخلقُاتجاهاتُثقاف

الثقافةُالوطنيةُقيمهاُوأطرهاُالقديمة،ُُإلىالثقافةُأثناءُاندفاعه،ُوكفاحُالتحريرُالُيردُُينميجديدة،ُفالكفاحُالُ

إعادةُتنظيمُالعالقاتُبينُالبشرُإالُأنُيبدلُاألشكالُوالمضامينُالثقافيةُللشعب،ُإنُُإلىوالُيملكُماُدامُيهدفُ

.ُوهكذاُيلتقطُفانونُحقيقةُالصراعُبأنهُإذاُكانُ"أيضا ُمرُالمستعَُُالتحريرُالُيزيلُاالستعمارُفحسب،ُبلُيزيل

منُطرفُفهوُخلقُلآلخرُبشكلُمتبادلُ)  ُ ُ.(1970فانون،ُهناكُخلقا

طارُنظريُنقديُيرتكزُللسيرةُالذاتيةُفيُفهمُتشكلُإحاوالُوضعُفقدُ(2003ُكناعنةُونتالندُ)ُانلباحثاأماُ

جتماعيُوكيفيةُُبناءُميكنزماتُالدفاعُوالقدرةُعلىُمواجهةُالعنفُطارهاُاالإالذواتُالخاصةُللفلسطينينُفيُ

والقدرةُُ،نُماُبينُاالنتفاضتينيقبلُالفلسطينيُواالضطهادُمنفالصمودُفيُوجهُالعنفُُ.سرائيليوالبطشُاإل

نسانُمنُتجاربُفيُحياته،ُمنذُلحظةُعلىُتحملُالمآسيُوالبطشُالمستمرُهوُ"ُمحصلةُلكلُماُمرُبهُذلكُاإل

منُذاتهُُيتجزألحظةُالعنفُذاتها،ُوكلُماُانتقلُإليهُمنُتجاربُآبائهُوأجدادهُوأصبحُجزءا ُالُُإلىدتهُوال

المدركه.ُُفنوعيةُإدراكُالذاتُلحدثُالعنفُوردهاُعليهُتحددهماُماهيةُالذاتُالمدركةُفيُلحظةُاإلدراك،ُ

تُالحياة،ُوهذاُالمجملُيختلفُمنُدراكُهيُمجملُتجاربهاُفيُكلُلحظاوماهيةُالذاتُالمدركةُفيُلحظةُاإل

وجهُاالختالفُوالخصوصيات،ُوفيهُالكثيرُمنُأوجهُالشبهُوالتجاربُالتاريخيةُأآخر،ُففيهُالكثيرُمنُُإلىفردُ

ُ ُتؤدي ُالشبه ُوأوجه ُُإلىالمشتركة، ُفتؤدي ُاالختالف ُأوجه ُأما ُاألنماط"اختالُإلىأنماط، )كناعنةُُف

ُ(.2003ُ،9ُتالند،ون

ُالفهمُلكناعنة ُلمحاولةُتفسيرُعمليةُالصمودُداخلُونُهذا قبيةُالتحقيقُكعمليةُتاريخيةُللفردُالُأتالندُيقودنا

بماُيحملُمنُأفكارُُسياقُتشكلُالفردُوصقلُشخصيتهُوهويتهبترتبطُبلحظةُالتحقيقُذاتهاُبقدرُماُترتبطُ

الفهمُالذيُيستطيعُانُهذاُ.ُنضاليةشخصية،ُاجتماعيةُأووماُمرُعليهُمنُتجاربُُوارتباطات،ُوإدراكوعقائدُ

يفسرُلناُكيفُيصمدُآخرونُويعترفُآخرونُرغمُوجودهمُفيُذاتُالبيئة،ُويساعدناُفيُتفسيرُوجودُاثنينُ

ُمنُنفسُالبيئةُفيصمدُواحدُويعترفُاآلخر.

أكدتهُنتائجُالبحثهذاُاأل  ُ منُخاللُعاملُواحدُبقدرُماُتتشكلُُمنُخالل،ُفالذاتُالُتتشكلُالحاليُمرُأيضا

يمانُبالمشروعُالتحرريُوالدورُفيهُيدولوجيُواإلفالعاملُاألُ.عديدةُمتداخلةُمعُبعضهاُبترابطُوثيقعواملُ

ُالصمود ُتربية ُفي ُالمجتمع ُودور ُاالجتماعي ُالعامل ُعن ُينفصل ُالشخصيةُُ،ال ُسمات ُعن ُينفصل وال
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ُالصعوباتُالتيُيواجهه ُوطبيعة ُوالذيُيرتبطُبسياقُنموُوتطورُالفرد ُالفريدة، ُووخصائصها ُا، وثيقُهو

ُ االرتباطُ ُحيانُبمسارُالتحقيق.بالصمودُوفيُبعضُاألُاألسيرمصلحةُبأيضا

عنُسياقهُالتاريخيُُاألسيرالتحقيقُوطرقُالمواجهة،ُالُنرىُُإلىُوبالتاليُعندماُنتطرق كلحظةُمنعزلةُزمنياُ 

ُبلُنرىُأنُتلكُاللحظةُو ُهيُإالشخصيُوطورُتكونهُونموه، ُالفعلُعليها ُوردود ُالسياقُدراكها نتاجُهذا

االنكسارُليستُمنفصلة،ُبلُهيُامتدادُلسياقُتاريخيُشخصيُأوالطويلُوالمتشعب.ُلذاُتصبحُعمليةُالصمودُ

ُواجتماعيُونضاليُفيُآن.

لحظةُالصمودُفيُزنازينُُإلىلحظةُتراكميةُاجتمعتُفيهاُعواملُعديدةُلتصلُبالذاتُالصامدةُُوفالصمودُه

ُاليةُرصدُهذهُالعواملُالمترابطة.هذاُوتحاولُالدراسةُالحُالعدو.

ُ  
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 مراجعة األدبيات 

 لكتابات حول تجارب األسرا

،٢٠٠٤ُفيلدُ)ماياُروزنُ.األسرُفيُالسياقُالفلسطينيُقضيةُناولالتيُتتاألكاديميةُدبياتُهناكُالعديدُمنُاأل

اللُضدُاالحتُةُومساهمتهاُفيُالنضالاألسيرومركزيةُالحركةُطبيعةُُعلى(ُقامتُبدراسةُالتحوالت٢٠١١ُ

تعريفاتُُالصراعُحولُتعريفُاألسرُماُبين(ُبدراسة2010ُماُقبلُوبعدُأوسلو،ُبينماُقامُآرامُبورنشتاينُ)

ُ ُواألسرى، ُوعائالتُاألسرىالسجانين، ُالفلسطينية. ُومؤسساتُالسلطة ُالناشفُ)، ُدرس2008اسماعيل )ُ

وأماُليزاُُي.ُسرائيلةُفيُسجونُاالستعمارُاإلاألسيراالنتاجُالنصيُللمعاني،ُوبناءُمجتمعُالحركةُالفلسطينيةُ

(ُ 1997ُحجار ُعلى ُدراستها ُركزت ُفقد ُاإل( ُالعسكرية ُالمحاكم ُكموقعنظام ُللصراعُ\سرائيلية وكنتاج

ُجوليُبتيتُ)-اإلسرائيلي ُأما ُدرستُالممارساتُالعنيفة1994ُالفلسطيني. ُفقد ُال( ُوعملياتُاعتقال فيُفتية

ُ ُاندلعاالنتفاضة ُالتي ُالفلسطينية ١٩٨٧ُتُعام ُوكيفُتمتُعملية ُإ، ُقبل ُالعنفُمن ُهذا ُمعاني لفتيةُانتاج

مكانُلمفهوميُالزمانُوالُت(ُتطرق2010.ُدراسةُفراسُجابرُ)ومجتمعهمُبطريقةُمناقضةُألهدافُاالحتالل

تُاألكاديميةُقلةُمنُالدراسافيُالسجنُوكيفيةُتعاملُالسجناءُمعُهذهُالمفاهيمُبينُالتطويعُوالتمرد.ُوهناكُ

ُالتيُسنتطرقُإليهاُالحقا .(ُو٢٠١٤)ميعاريُُةبشكلُخاص،ُكدراسةُلينلتيُتتناولُالتحقيقُا

ُ ُأخرى، ُجهة ُمن ُالمؤلفات ُمن ُالكثير ُالطبيعةهناك ُلنكُةوالتعبويُةالسياسيُذات ُليس ُ"السجن ا"ُمؤلف

،ُوأهمُتهاةُوتطورُنضاالاألسيربعدُسرديُلتاريخُالحركةُبُالسجنُوالتحقيقُن(ُالذيُيتحدثُع1984)قيمري،

ُةُداخلُالسجون.األسيرضراباتُوطرائقُالتحقيقُالتيُكانتُدارجةُمعُبدايةُالحركةُالوطنيةُاإل

)صهرُالوعي(ُإعادةُفهمُوتعريفُالتعذيبُأعدهاُمنُمعتقلهُالتيُدراستهُُوليدُدقةُفيحاولُفيُُاألسيرأماُ

تُالقديمةُفيُتقييمُالتعذيبُوفيُتقييمُدواجهزةُقمعُالسجونُبحقُاألسرى،ُفاألأبالمعنىُالجديدُالذيُتمارسهُ

التعذيبُتركزُمنُفاالستعمارُالصهيونيُيمارسُأشكالُجديدةُُ.سرىُأصبحتُمنُالماضيعمليةُتفريغُاأل

جراءتُالتعذيبُالممنهجةُإسرىُفيُالسجون،ُيكونُذلكُبوعيُمختلفُلدىُاألُعلىُكيُالوعيُالوطنيُوبناء

3ُ(.2017اخلُالسجونُ)دقة،ُسرى،ُوبالسيطرةُالناعمةُعليهمُدبحقُاأل

مروانُالبرغوثيُ مقاومةُأبوُغلمةُوعبدُالناصرُعيسىُتحتُعنوانُُوعاهدُفيُكتابُآخرُلألسرىُالمناضلينُ،

للسجنُواالعتقالُوالعملُالسياسيُتحتُاالحتالل،ُبدايةُمنُُا ُعامُا ُ(.ُُيقدمُالمؤلفونُتعريف2010)ُاالعتقال

التحقيقُالمستخدمةُفيُزنازينُالمخابرات،ُُأساليبُإلىمنُثمُالعرجُجراءاتُالوقائيةُلتجنبُاالعتقال،ُواإل

                                                           
 تستطيع قراءة الدراسة كاملة هنا : 3

http://www.safsaf.org/12-2009/asra/walid-dakkah.htm 

http://www.safsaf.org/12-2009/asra/walid-dakkah.htm
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ُ ُُإلىوانتقاال  العتقالُعلىُالمناضلُوعلىُعائلتهُلآلثارُالمترتبةُلحالةُالمحاكمُالصهيونيةُالظالمة،ُوصوال 

ُ(.2010)البرغوثي،ُابوُغلمة،ُعيسى،ُ

ةُتهُالمنشورةُفيُمجلةُالدراساتُالفلسطينيالمحررُعبدُالرازقُفراجُفيُمقالُاألسيرُيلخصُبشكلُسريعبينماُ

(ُ ُ)106العدد ُعام ُفي )2016ُ ُعنوان ُتحت ُالقضبان3000ُ( ُوراء ُمن ُوحكاية ُالتحدياتُليلة ُطبيعة ،

والصراعاتُالتيُيواجههاُالسجناءُداخلُالسجن،ُوكيفُتختلطُبداخلهمُالمشاعرُواالنفعاالتُداخلُاالسرُفيُ

فيُاالضراباتُالفرديةُأوفيُلحظاتُاالعتقالُوالتحديُمعُالجالدينُأوالمكوثُفيُالسجنُأولحظاتُاالعتقالُ

جانبُُإلىالمناضلُكأنسانُوماُيختلجهُمنُمشاعرُُاألسيرهناُيوضحُصورةُُفراجالجماعيةُعنُالطعام،ُفأو

بعدالةُقضيتهُوبالوقتُذاتهُمنتميا ُنسانُمناضلُمنُأجلُعدالةُقضيتهُوكيفُتختلطُبداخلهُاألإكونهُ  ُ ُفكارُمؤمنا

ُ(.2016ُعائلتهُوأحبائهُ)فراج،ُُإلى

ُتحتُعنوا ُالكاتبُحسنُعبدُهللاُدراسة ُالدافئُفيُسياقُآخرُبحثيُداخلُالسجونُيفرد نُحضنُالجماعة

صفحاتُطويلةُفيُالحديثُُ،(2003)ُعالقةُالفردُبالجماعةُفيُتجربةُالمعتقلينُالفلسطينينُوعصاهاُالغليظة:

جراءاتُالمتبعةُمنُأجلُجنُوكيفُينظمُاالسرىُحياتهم،ُوماُهيُاإلسلعنُحياةُالمعتقلينُالجماعيةُداخلُا

يحملُقيمُُاألسيرالحفاظُعلىُالقوانين،ُوماُهيُالنظمُالديمقراطيةُداخلُالسجن،ُوكيفُتنعكسُهذهُفيُجعلُ

ُ(.2003)عبدُهللا،ُُحياتهُالخاصةُإلىومواقفُمعينةُمنُداخلُالسجنُ

وضاعُاأل(ُتحتُعنوان2004ُمؤسسةُلجانُالعملُالصحي.ُ)ُية:والتنمفيُكتابُصدرُعنُمركزُجدلُللثقافةُ

يوضحُسرىُمنُوراءُالقضبان.ُألسرائيلية:ُكماُيرويهاُاإلالصحيةُللمعتقلينُالفلسطينينُوالعربُفيُالسجونُا

غرفُالتحقيقُمنُأهمالُطبيُأوسرىُفيُسجونُاالحتاللُنسانيةُالتيُيعانيهاُاألطبيعةُالتحدياتُالصحيةُواإل

سرىُالقابعينُخلفُالقضبانُفيُحينها،ُحيةُرديئة،ُحيثُيتطرقُالكتابُلرواياتُالعديدُمنُاألورعايةُص

ُبحقهمُوالتيُتعبرُفيُمضمونهاُعنُ ُحكاياتهمُخلفُالقضبانُوطبيعةُاالنتهاكاتُالصحيةُالمستمرة ليحكوا

ُالال ُالسياسات ُإطبيعة ُوالتنمية، ُللثقافة ُجدل ُ)مركز ُالسجون ُداخل ُ(.2004نسانية

عيدُعربيُنجدُالعديدُمنُالمؤلفاتُحولُتجاربُالسجونُوالتحقيقُفيُالسجون،ُكانُذلكُعلىُشكلُعلىُص

قصصُورواياتُمشهورة،ُحولُالتعذيبُوالسجونُوالصعوباتُالتيُتواجهُالمناضلينُُلعلىُشكأوسيرةُذاتيةُ

ُفيُأماكنُنضالهم.

ردنيُمناضليُالحزبيُالشيوعيُاألأحدُينُمنُضمنُهذهُاألدبياتُالمتعددةُالسيرةُالذاتيةُللدكتورُيعقوبُزياد

كانُعلىُُإن هاُداخلُالسجونامُالتيُعانوأحدُالمؤسسينُاألوائلُللحزب،ُحيثُيرويُفيُكتابهُحجمُاآلال

علىُصعيدُالسجونُأومريكانُردنيةُوالممولةُمنُاألصعيدُالتحقيقُفيُمراكزُالتحقيقُالتابعةُللمخابراتُاأل

رويُزيادينُمنُضمنُماُيرويه،ُكيفُكانُالشيوعيينُيحرضونُبعضهمُيُ.نفسهاُكتجربتهُفيُسجنُالجفر
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ُكانتُالمخابراتُتسعىُباستمرارُ ُبينما ُالجالدين، ُأمام ُاالعترافُبمهامهم ُإلىالبعضُعلىُالصمودُوعدم

ُاخرىُكانتُ ُومنُجهة ُمنُجهة، ُالحكومة ُفيهُضد ُللحزبُالشيوعيُونشاطهم انتزاعُاالعترافُبانتمائهم

فراجُباستمرارُعلىُمطالبةُالشيوعيينُبتوقيعُالبراءةُمنُالحزبُوالخروجُمنهُفيُمقابلُاإلالمخابراتُتدأبُ

لنشاطهمُوكانواُينبذونُكلُمنُيقومُُساليبمنُالسجن،ُحيثُرفضُالشيوعيينُهذهُاألعنهمُ  ُ واعتبروهاُتحديا

ُ(.1981بمثلُهذاُالسلوكُويعتبرونهُخائنُلصالحُالنظامُ)زيادين،ُ

قُالحزبُالشيوعيُالعراقيُللرفيقُفهدُوهوُأحدُمؤسسيُالحزبُالشيوعيُوأهمُكادراتهُفيُبينماُنجدُفيُوثائ

معُاألسرُواعتبروهُجزءُمنُمحاولةُالنظامُالقضاءُعليهم،ُورغمُالشيوعيونُربعينات،ُكيفُتعاملُفترةُاأل

،ُكشكلُمنُرفضُنُورفضُالعديدُتوقيعُالبراءةُمثلُباقيُالشيوعيينُفيُالمنطقةوقساوتهُلمُيستسلمُالشيوعي

االعترافُبشرعيةُالنظامُالقائم،ُوكيفُدأبُالحزبُعلىُالسريةُفيُالعملُوربطُبينُالسريةُفيُالعملُوالحفاظُ

ُ(.1975يوسف،ُ)ُعلىُاالسرارُمنُجالديُالنظامُآنذاك

الحكيم الكاتبُطاهرُعبُد وثقهُا تجربةُالشيوعيينُالمصريينُفيُالسجونُكانُقُد عربيُآخرُنجُد (1978ُ)ُفيُبلُد

ُالعاريةألاُ)ُفيُكتابه ُ(قدام ُخمسُسنواتُفيُالسجونُومعسكراتُالتعذيب. ُالشيوعيينُالمصريين: حيثُ:

منُقبلُجمالُعبدُالناصرُوكيفُكانتُوسائلُالشيوعيونُيوضحُالكاتبُصنوفُالعذاتُالتيُتعرضُلهاُ

منُالحكاياتُداخلُُتُالكاتبُداخلُالسجن،ُوبالوقتُذاتهُالتطرقُللعديدهالتعذيبُعبرُحكاياتُوقصصُواج

ُ(.1978ُثناءُاالعتقالُ)عبدُالحكيم،ُأالسجنُووسائلُالتعذيبُداخلُالسجنُ

فنجدُهناكُالعديدُمنُلرواياتُالتيُتتحدثُعنُفظاعةُالتعذيبُالحاصلُفيُزنازينُالنظامُوالقمعُ فيُسوريُا أمُا

نجدُروايةُالقوقعةُالتيُت فيُالتحقيقُداخلُزنازينُالمخابراتُُليمةُجدا ُأطرقُلتفاصيلُتتجاهُالشيوعيين،ُفمثالُ 

عنُتفاصيلُتجربتهُكونهُشيوعيُودخلُُعديدة ُُا ُويرويُالمؤلفُقصصُفيُحياةُالسجنُالداخلية،أوالسوريةُ

ُ(.2010)مصطفى،ُُسالميينإالسجنُوعاشُبينُ

لحب،ُفيُالكاتبُنبيلُسليمانُُفيُروايتهُبينُالسجنُوالتحقيقُوالعملُالسريُواُحيثُينقلناونبقىُفيُسورياُ

مساكُبها،ُوماُهيُوسائلُحدُالمناضليينُالشيوعيينُفيُأحدىُالمنظماتُالمناضلةُوكيفُتمُاإلأروايتهُلتجربةُ

التعذيبُالتيُتعرضُلهاُ،ُوكيفُيستطيعُالمناضلُتحملُصنوفُالعذابُرغمُكلُاأللمُالذيُيعانيهُفيُالتحقيقُ

فيُتحملهُالعذاب،ُو  ُ مهما ضُعليهُتوقيعُالبراءةُمقابلُرعالالمخابراتُجهازُحاولُُكيففقدُكانُللحبُدوراُ 

فراجُعنه،ُلكنهُيرفضُوينتقلُللعيشُفيُسجنُالمزةُليعيشُتفاصيلُالعذابُاليوميةُالتيُالُتتوقفُبعدُاإل

(  ُ ُ.(1982ُسليمان،التحقيقُبلُتستمرُفيُالسجنُأيضا

معُاختالفهاُبجهةُانُُالعربأوُالمناضلونُالفلسطينيونُالتيُعايشهاكلُهذهُالتجاربُفيُالسجونُوالتحقيقُ

ُرأيُوالمعتقلينُالفلسطينينُهمُأسرىُحريةُفيُمواجهةُاالستعمارُالصهيونيُبينماُالمعتقلينُالعربُهمُمعتقل
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مارستهُاالنظمةُالعربيةُوالكيانُالصهيونيُالذيُالبطشُوالقمعُُمعلىُحجُتدللنظمةُالمستبدة،ُفيُمواجهةُاأل

رادةُالمناضلينُويريدُتيئيسهمُوردعهمُللقيامُإسجانُفيُكلُمكانُيريدُكسرُضدُكلُمنُيقفُامامُسطوتها،ُفال

ُاالجتماعي.أووطانهمُعلىُالمستوىُالوطنيُأبأيُعملُفيُسبيلُتحررُ

النضاالتُداخلُالسجونُالبريطانيةُللمناضلينُُ(HUNGER)أماُعلىُمستوىُعالميُفيظهرُلناُالفيلمُالشهيرُ

فراجُعنهمُوتحسينُظروفُحياتهم،ُفيبينُحجمُضرابُعنُالطعامُمقابلُاإلإلالشيوعيينُااليرلنديينُودخولهمُا

يعيشُالمشاهدُساعتينُمنُ مُالعذابُالآالتعذيبُاليوميُالمستمرُلهمُمنُجهة،ُفمنُخاللُهذاُالفيلمُالدراميُجداُ 

ُقائدُ ضرابُاإلالنفسيُلمشاهدةُحجمُالفظاعةُالتيُكانتُتمارسُبحقُااليرلنديينُفيُالسجونُوالتيُيوثقها

(ُتقديمُجيريُآدامزُوترجمة2016ُ)ُكتاباتُمنُالسجنفيُمذكراتهُتحتُعنوانُُ(بوبيُساندز)داخلُالسجنُ

ُ(.2016)ساندز،ُُمحمدُالحموي

ُ

 الكتابات حول تجربة التحقيق

وتشمل:ُاألدبياتُالموجودةُحولُالتحقيقُتندرجُفيُغالبيتهاُتحتُبندُالتثقيفُالحزبيُفيُالتنظيماتُالسياسية،ُ

وهيُإصداراتُداخليةُللجبهةُالشعبيةُ ،و "مثلث الصمت المقدس" فلسفة المواجهة خلف القضبان""ُكتاب

علىُالبعدُاأليديولوجي،ُفالصمودُُلتحريرُفلسطينُ،ُتمُالتأسيسُفيهاُلعمليةُالمجابهةُوالصمودُفيُالتحقيقُبناءُ 

استعماريُصهيوني،ُوبالتاليُهوُمنُمنطلقُتناقضُمشروعين،ُمشروعُتحرريُبصبغةُاشتراكيةُومشروعُ

يحملُالصمودُهذهُالصبغةُالفكريةُالخالصةُوالتحديُوالمجابهةُتعلوُباتجاهُتناقضُايدولوجيتينُوصراعهماُ

لمُتكتِفُ  ُ بلُأمتدتُلتمأسسُالصمودُبدرجةُثانيةُبناءُُرازُالبعدُاأليديولوجيبإهذهُالمؤلفاتُبالوجودي.ُطبعا

فالصمودُيسعىُفيُنهايةُاألمرُلحمايةُالبنيةُالتنظيميةُمنُالضرباتُُ.زبيةالح\للهويةُالجماعيةعلىُاالنتماءُ

يفرضُعلىُالمعتقلينُالصمودُمنُأجلُاالستمرارُفيُالفعلُالثوريُخارجُالسجنُُ،واالعتقاالتُوالتصفية وهذُا

عنُتصفيةُوجوده،ُوهناُيصبحُالتفريطُباألسرارُعمليةُخيانةُلهذهُالجماعةُوالقيمُالجماعية منُانتماءُُبعيداُ 

ُوتضحيةُفيُسبيلُحمايتها ُإضافةُ. ُساليبشرحُوسائلُالتحقيقُوكيفُيمكنُمواجهتهاُوماُهيُاألُإلىهذا

المستخدمةُبحقُالمعتقلينُالفلسطينيين،ُو  ُ النمطُفيُاألدبُالكاتبُأحمدُقطامشُ)ياألكثرُشيوعا (1998ُمثلُهذُا

ُبروايتهُ"لنُألبسُطربوشكم".ُ

نجدُالعاملُالدينيُم سالميةُخاصةُبالحركاتُاإلالُدبياتاألُفييمانُواستذكارُهوُمحورُعمليةُالصمودُإنُبينمُا

مثلُكتابُأمنيُصدرُعنُحركةُحماسُيتناولُموضوعةُالتحقيقُ)صراعُفيُالظالم(،ُوهوُكتابُتثقيفيُ

خذُموقفُحاسمُوواضحُمنُأالمواجهةُوكيفيةُمواجهتهاُدونُُأساليبلمواجهةُالتحقيقُحيثُيركزُعلىُشرحُ

كتيبُمثلثُالصمتُالمقدسُوالذيُحددُبشكلُواضحُأولمعترفينُعلىُعكسُماُجاءُفيُكتابُفلسفةُالمواجهةُا
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بدايةُالكتابُعندماُنقرأُ"والتحقيقُجزءُمنُفيُنستطيعُاستنتاجهُماُوهذاُُ.الموقفُمنُاالعترافُوالصمود

يةُالتيُيكونُفيهاُالمجاهدُتحتُعدائه،ُوهذاُالجزءُيمثلُالمرحلةُالسلبأالمعركةُالتيُيخوضهاُالمجاهدُضدُ

نُيمتلكُمنُوسائلُالمواجهةُسوىُإرادتهُالعاريةُوقدرتهُعلىُضبطُنفسهُوالصبرُحتىُأضغطُالعدوُدونُ

تمرُهذهُالمرحلةُبأقلُقدرُمنُالخسائر،ُيعنيُبأقلُقدرُمنُالمعلوماتُالمنتزعةُمنُجانبُالمحقق")صراعُفيُ

ُ(21الظالم،ُص

(ُللكاتبُوليدُالهودلي2003ُروايةُ"ستائرُالعتمة"ُ)ُتجلىُفيتموضوعةُالتحقيقُخرُللرؤيةُالدينيةُلآمثالُ

الجزءُالثانيُعلىُمحاولةُلتأسيسُفهمُفيُولُوالثاني،ُنجدُأنُالكاتبُركزُخاصةُوهيُروايةُمنُجزئينُاأل

لتيُديثُااحذكارُفيُالقرآنُواألواألُاألحاديثيمانُالديني،ُمنُخاللُوضعُنظريُللصمودُيرتكزُعلىُاإل

ُتحثُعلىُالصمودُوتحملُمشاقُالتحقيق.

ُأ ُمنُزاوية ُلينأما ُللدكتوراةُةكاديميةُتناولُموضوعُالتحقيقُالباحثة وكذلكُفيُمقالُُميعاريُفيُرسالتها

الصمودُُمنُزاويةُممارسةُ،ُحيثُأسستُُلفهمُبعنوانُ"الصمود:ُفلسفةُالمواجهةُفيُالسجونُاالستعمارية"

ُالقانونُالدوليخطابُنسانُوالصدمةُالنفسيةُالتيُينتهجهاُبالعادةُأصحابُقُاإلالمقاومةُوليسُمنُزاويةُحقو

ُفيُرأييُانحيازُمعرفيُلقضيةُالصامدين.ُكماُوربطتُالباحثةُبينُاألوالمؤسساتُالنفسية يدولوجياُ،ُوهذا

لعملُ،ُففكرةُالصمودُليستُمنفصلةُعنُابالصمودُداخلُالتحقيقُاألرضوالممارسةُالثوريةُالمتحققةُعلىُ

يتطلبهُالعملُمنُسريةُومهامُمستمرةُتصقلُشخصيةُالمناضلُقبيلُدخولهُالتحقيقُ النضاليُخارجُالسجنُومُا

ُ.(Meari, 2014)ُوبالتاليُيكونُالصمودُهوُالنتيجةُالطبيعةُلبنيةُالذاتُالمرتبطةُبممارسةُجماعةُثورية

اةُالفلسطينينُفصمودُالفلسطينيُعلىُالتحقيق،ُبلُهوُجزءُمنُحيبُالُيرتبطُفقطتوضحُميعاريُأنُالصمودُ

صمود،ُوالصمودُفيُالتحقيقُهيُحالةُارتباطُمعُالصمودُالموجودُأصالُ  أرضهُومقاومةُاالستعمارُهيُأيضاُ 

الضحية،ُ-،ُمنُجهةُأخرىُالصمودُيضعُالفلسطينيُفيُسياقُمختلفُعنُسياقُالجالدالشعبُالفلسطينيُلدى

ُ.(Meari, 2014)ُلُالسياسيُوهذاُيخلقُوجودُالفلسطينيفالصمودُهوُفاعليةُالفلسطينيُفيُالعم

جمعيةُوالفلسطينيُالصامدُالموجودُالُيمثلُنفسهُكفردُبلُهوُيمثلُسلسلةُأشخاصُوعالقاتُأيُهمُذواتُ

ُ.(Meari, 2014)ُ،ُوجزءُمنُصيرورةُثوريةُوجوديةُمستمرةُفيُالخارجُأساسا ُكجزءُمنُمشروعُأكبرو

يدولوجيُللصمودُأواالعترافُفيُأدبياتُالجبهةُالشعبيةُوروايةُ"لنُالبعدُاألُنالحظُفيماُسبقُالتركيزُعلى

البسُطربوشكم"،ُوربطهاُفيُتناقضُمشروعينُفيُمواجهةُمباشرة،ُوالتركيزُعلىُالبعدُالدينيُفيُالصمودُ

ُ ُوالتركيزُعلىُالربطُبممارسةُثوريةُمتحققه لدىُفيُأدبياتُالحركاتُاإلسالميةُوروايةُ"ستائرُالعتمة"،

ُميعاري.ُةالباحثةُلين
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ظاهرةُالتحقيقُوالمواجهةُفيُالتحقيق،ُرغمُُفيُدراسةولكنُعلىُالرغمُمنُذلكُفهناكُفقرُأكاديميُواضحُ

فالدراساتُالصادرةُحولُذلكُتركزُفيُغالبيتهاُعلىُُ.كونهاُظاهرةُيعانيُمنهاُعددُكبيرُمنُالفلسطينيين

كاديميةُالجماعيُالتنظيمي،ُكماُوتعالجُالدراساتُاألأويدولوجيُلبعدُاألباالجانبُالسياسيُفيُالتحقيقُوربطهُ

ُالموضوعُمنُجوانبُاجتماعيةُونفسية.ُدراساتُتعالجهذهُالزواياُغالبا ،ُبماُيوحيُبنقصُشديدُفيُ

البعدُاالجتماعيُوالشخصيُللصمودُواالعترافُفيُالتحقيقُُإلىدبياتُلمُتتطرقُبشكلُمعمقُجلُهذهُاأل

بعينُاالعتبارُالسماتُوالصفاتُأوخالفهُ،أوتمعيةُوالبيئةُفيُجعلُالمناضلُيصمُدودورُالثقافةُالمج حتىُاألخُذ

فيُتعزيزُصمودهُهذاُمنُجهة،ُومنُجهةُأخرىُلمُتتطرقُاأل المناضلُُإلىدبياتُالشخصيةُللمناضلُودورهُا

يتفاعلُالنفسيُمعُُ.ُأيُكيفمُيتغيرُبشكلُكليُويعادُوالدتهُمنُجديدأماُبعدُالتحقيق،ُفهلُيبقىُكماُهو؟ُ

ُاالجتماعي؟ُ-السياسي–السياقُالعامُ

ُتحوالتُواسعةُحصلتُفيُ ُعنُوجود ُعدا ُمستوياتُأساليبهذا ُعلىُعدة :ُالتحقيقُفيُالسنواتُاألخيرة

اكثرُاحترافيةُمماُكانتُعليهُ  ُ وطرقا  ُ المستوىُاألولُكونُأشكالُوطرائقُالتحقيقُقدُتغيرتُوأخذتُنمطا

،ُوهذاُالتحولُيتعلقُأكثرُبعملُجهازُ"الشاباك"ُاالجتماعيةُلألسير-لىُالعواملُالنفسيةتعملُتحديداُعُُسابقا ُ

هُلإلبقاءُعلىُنجاعتهاُالعالية،ُومنُجهةُأخرىُالتحولُالحاصلُعلىُأساليبتطويرُُإلىالذيُيسعىُباستمرارُ

ركةُالوطنيةُوتراجعُالقيمُثقافةُالتحقيقُوالتحديُالتيُكانتُشائعةُقبيلُتراجعُالحركةُالوطنية،ُفمعُتراجعُالح

فرادُالحركةُالوطنيةُوفيُكيفيةُادراكهمُلعمليةُالتحقيقُأتراجعتُالقيمُحتىُعلىُصعيدُُ،التيُكانتُتحملها

هذهُالتحوالتُلمُُ.ومواجهةُالمحققُوهذاُأثرُبشكلُكبيرُعلىُثقافةُالصمودُواالعترافُوكيفيةُالتعاملُمعها

همهاُووضعهاُفيُسياقهاُالتاريخيُواالجتماعيُوانعكاسُهذاُالسياقُتدرسُحتىُاآلنُبشكلُمعمقُبماُيسمحُلف

يسقطُأوالفلسطينيُعمليةُالتحقيق،ُوالعواملُالتيُتجعلهُيصمدُُاألسيرفيُعمليةُمواجهةُالمحققُوكيفُيدركُ

ُفيُمثلُهكذاُمواجهة.

ُاأل ُهذه يةُفيُالمواجهةُداخلُهميةُودورُالعواملُالنفسيةُواالجتماعأشكاليةُالبحثُحولُإُإلىدبياتُتقودنا

بشكلُواضحُاأل دبياتُالسابقةُوالتيُركزتُعلىُالسياسيُبشكلُأكبرُرغمُزنازينُالتحقيقُوالتيُلمُتتطرقُلهُا

أنُالعاملُالسياسيُوثيقُاالرتباطُبالنفسيُواالجتماعي،ُخاصةُأنُالسياسيُالُيفعلُفعلهُداخلُالمجتمعُإنُلمُ

ُثوريةُالجديدة.يكنُيعيدُهندسةُالمجتمعُوفقُالمفاهيمُال

ُ  
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 الفصل الثاني

 

 2017 -2010التحقيق المستخدمة في السنوات  أساليب

علىُ عوامُالماضية،ُفالمخابراتُالصهيونيةُتبدلُوتجددُوتطورُالتحقيقُخاللُاألُأساليبطرأتُتحوالتُعديدُة

لغربيُلهذهُالغاية،ُسهاُعلمُالنفسُاأسرىُباستمرار،ُبلُوسخرتُالعلومُالغربيةُوعلىُرتعاملهاُمعُاألُأساليب

فيُاستعماالتهُبدال ُمنُأنُيكونُعلم  ُ استعماريا  ُ خالقية،ُهناُ،ُوبالتاليُفقدُمصداقيتهُاألا ُتحرريُا ُفأصبحُعلما

تأتيُالحاجةُلعلمُنفسُيكونُعلىُالطرفُالنقيضُليحاولُفهمُسياساتُالمستعِمرُومواجهتهاُوتمكينُالناسُمنُ

ُداءُالمقاومةُألجلُالتحرر.مامُعنجهيتهُوالتصديُلهُوإبأالوقوفُ

جهزةُالمخابراتُالصهيونيةُمنُخاللُعرضُأالتحقيقُالمستخدمةُمنُقبلُُساليبفيُهذاُالفصلُسنتطرقُأل

ووصفُكيفيةُاستخدامها،ُوتبيانُالهدفُالمنشودُمنُكلُأسلوب،ُوتحليلُاألثرُومحاولةُتصنيفها،ُُساليباأل

المتبعةُفيُُساليبةُالسيطرةُعليهُوإخضاعه،ُوسنبدأُباألفيُمحاولُاألسيرعلىُنفسيةُُاألسلوبالذيُيتركهُ

الزنزانةُوغرفُالعمالءُوأقسامهم.ُتعتمدُالمعطياتُفيُهذاُالفصلُعلىُالمقابالتُُإلىغرفُالتحقيقُوصوالُ 

ُالتحقيق.ُأساليبمعُاألسرىُومنظريُالصمودُفيُالتحقيق.ُكماُتعتمدُعلىُالكتيباتُالمنشورةُحولُ

ُ ُللتعاألساسالعامل ُي ُُأساليباملُمع ُنجاعة ُاألُاألسلوبالتحقيقُهو ُالمعلوماتُمن ُهذهُفيُانتزاع سرى،

دبياتُالتيُتتعاملُمعُنُغالبيةُاألأكاديميةُمنذُفترةُطويلة،ُخاصةُأوتطورهاُلمُتتطرقُلهاُدراساتُُساليباأل

ةُحولُكيفُعطتُتحليالتُجزئيأالتحقيقُقديمةُُولمُتتعرضُللتغيراتُالتيُطرأتُعلىُالتحقيقُوُأساليب

نجدُأنُأكثرُالكتيباتُحداثةُهوُكتيبُصغيرُيحتويُعلىُعددُُساليبتؤثرُهذهُاأل علىُُمسارُالتحقيق.ُفمثالُ 

التحقيق،ُاضافةُُأساليب(ُهذاُالكتيبُالذيُلمُيشملُكافة2014ُ"مثلثُالصمتُالمقدس"ُ)ُساليبمحدودُمنُاأل

ُكاديمية،أعنُتنظيماتُفلسطينيةُوليستُكتيباتُصدراُانُالكتيبانُ(،ُهذ2004كتيبُ"صراعُفيُالظالم")ُإلى

عنُالتحليلُوربطُاألُاألسلوبواستخدماُ ،ُوبالتاليُتكمنُالقيمةُالمعرفيةُلهذاُالفصلُمنُساليبالوصفيُبعيداُ 

خرُستةُسنوات(ُآخيرةُ)الجديدةُوالمستخدمةُحديثا ،ُخاصةُفيُالسنواتُاألُساليبهميةُُفيُمتابعةُاألحيثُاأل

ُمسارُالتحقيق.علىُثيرهاُتأُوفهمُكيفية
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 التحقيق المستخدمة من قبل جهاز المخابرات الصهيوني أساليب

ُاألرضوتمألُُاألرضمسبحته..وقامُبفرطهاُفجأةُلتقعُكلُحبيباتُالمسبحةُعلىُُإلىترىُهذه؟ُوأشارُأقال،ُ

ُ.4نفراطُالمسبحةإهُبعرف"ُتعنيُآبها...ُوقالُأولُكلمةُ"ُ

يشرحُأح المثالُ، سيواجهفيُهذُا النضاليةُومُا المناضلينُلمناضلُآخرُقبلُدخولهُمعتركُالحياُة هُمنُتحديات،ُُد

بالمسبحةُفيُحالةُاالعترافُأو التحديُفيُزنازينُالتحقيقُوكيفُيصمد!.ُيشبهُالتحقيقُهنُا كونُقدُقطعُيهمهُا

طُرويداُ فهُسيتساقعرأنُكلُماُأعرفُمعناهاُأعقدةُالمسبحةُوالتيُسرعانُماُتتساقطُحباتُالمسبحة،ُفكلمةُ

حتىُتصبحُالمسبحةُفارغةُمنُكلُالحبيباتُ كونُييُيصبحُالمناضلُفارغُمنُكلُالمعلوماتُبحيثُأرويداُ 

ُعطاهاُجميعهاُللمحقق.أقدُ

ُيحاولُالمناضلُاإل ُوبالتاهنا ليُيضاحُللمناضلُاآلخرُأنُالتحقيقُهوُصمتُمطلقُحولُكلُالمعلومات،

غيرةُحتىُسيرُأنُيقدمُأيُمعلومةُمهماُكانتُصفالُيجوزُلألُاألسيررفهُالصمودُيجبُأنُيكونُحولُكلُماُيع

ققينُولكنُ.ُوهذاُتوصيفُدقيق،ُفكثيرا ُماُيقومُالبعضُبتقديمُبعضُالمعلوماتُللمحةالُتنفرطُعقدةُالمسبح

ُبالمزيدُمنُالتنازالتُ ُانفسهمُتورطوا ُيجدوا ُمنُالبقاءُفيأُفيصبحُالنهوضسرعانُما مكانُُصعبُكثيرا 

ُخرى.أنُيتكلمُمرةُأنُمنُيتكلمُُيمكنُألرفض،ُفالمحققُيعلمُتمامُالعلمُا

التحقيقُبهدفُانتزاعُالمعلومات،ُوالتيُيجريُتطويرهاُباستمرار،ُولربماُهناُالُنغالطُالشكُُأساليبتتعددُ

تنتجهُمخابراتُ فُتطويرُخرىُفيُالعالمُبهدأفيُالقولُأنُالمخابراتُالصهيونيةُفيُهذاُالمجالُتراكمُعلىُمُا

ُللتحقيقُمعُالمعتقلين.5ُنتجتُدليلُكوباركأها،ُوعلىُرأسهاُوكالةُاالستخباراتُاالمريكيةُالتيُأساليب

ُاأل ُالمعلوماتُمنُاألُيستهدفُانتزاعُساليبوتطوير ُوبمشروإسرىُوكسر ُبأنفسهم ُوهزُثقتهم عهمُرادتهم

يؤديُلهزيمتهمُومالوطني،ُ المخابراتُُةُالمعلوماتُبالنسبةُلجهازهميأخراجهمُمنُخندقُالنضال.ُعداُعنُإمُا

تصفيةُوأوالتيُتعززُقدرتهُبالسيطرةُعلىُالتنظيماتُالفلسطينيةُوقمعهاُوتصفيةُوجودهاُمنُخاللُاعتقالُ

ُأعضائها.

ىُأساسُهوُالمتبعةُفيُالتحقيقُوترتكزُعلُساليبالتحقيقُوجدُالباحثُالعديدُمنُاألُأساليبفيُالحديثُعنُُ

ُالمناض ُوكسر ُاألالتعاون ُالمخابراتُلهذا ُوتصل ُعلل ُللسيطرة ُتستخدمها ُوسائلُعديدة ىُساسُمنُخالل

 المناضلُوضربُصالبتهُالنفسيةُفيُمواجهةُالمحققينُلتصلُبهُلمرحلةُاالنهيار.

                                                           
 مقابلة مع أحد األسرى4
 للالطالع على الدليل : 5

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB122/CIA%20Kubark%201-60.pdf 
 

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB122/CIA%20Kubark%201-60.pdf
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ُاألُ ُعليه؟ُساليبلكنُكيفُتتدرجُالمخابراتُفيُهذه ؟ُوكيفُتتعاملُمعُالمناضل؟ُوكيفُتسعىُللسيطرة

 .كماُتوصلُاليهاُالباحثُمنُخاللُالدراسة ظريةُالتحقيقنعنهُتجيبُالذيُهوالسؤالُ

ُ

 نظرية التحقيق

تقومُنظريةُالتحقيقُلدىُالمخابراتُالصهيونيةُبشكلُأساسيُعلىُمبدأُخلقُالتعاونُوكسرُالمناضلُداخلُ

اتُمتعاونُمعُالمخابرأومحايدُُإلىالتحقيق،ُفأنُيتحولُالمناضلُمنُمعاديُللمخابراتُوكيانهاُوايدولوجيتهاُ

مرةُُأالهوُأمرُمهمُبالنسبةُللمخابرات،ُحيثُفيُهذهُالطريقةُتسقطُحلقةُمنُحلقاتُالنضالُفيُ خرى،ُأتعاديهُا

ُيقافهُنهائيا .إُأوبعادُخطرهاُإوبالتاليُ

ُ ُالصهيونية ُالمخابرات ُتعمد ُأخرى، ُزاوية ُيهدفُُإلىمن ُال ُوالكسر ُاالعتراف، ُوانتزاع ُالمناضل كسر

لوماتُنوعيةُجديدةُدائما ،ُفكثيرُمنُحاالتُالتحقيقُلمُيكنُالمناضلُيقدمُمعلوماتُانتزاعُمعُإلىبالضرورةُ

تمُتقديمهُمنُقبلُآخرين،ُلكنُمسألةُإ نُيخرجُالمناضلُمعترفُلوُباعترافُجزئيُكانتُمهمةُأضافيةُعلىُمُا

ُالنضال.بةُأخرىُبالنسبةُللمخابراتُمنُأجلُهزُثقةُالمناضلُبنفسهُوكسرهُداخليا ،ُحتىُالُيعيدُالتفكيرُمر

فالتحقيقُهوُعمليةُانقضاضُعلىُذاتُالمناضلُوبنيتهُالفكريةُوالمعنويةُوالماديةُالمتشكلةُفيُغمرةُالحياةُ

ُالبنيةُعبرُتفكيكُ ُهذه ُومحاولةُتحطيم ُوبالتاليُانهيارُأوالنضال، ُفرادىُليسهلُكسرها ُومحاربتها جزائها

ُالمناضل.

ُ التحقيق،ُوالتيُنستطيعُإجمالهاُُأساليبالذيُيحركُكافةُُألساسياكسرُالمناضلُوخلقُالتعاونُهوُالمبدأ

ُتحتُهذهُالقواعدُالخمسة.ُُساليببخمسُقواعدُرئيسيةُتستعملُفيُالتحقيقُوتندرجُكافةُاأل

ُ.العداوةحالةُأوال :ُكسرُ

ُفكار.ثانيا :ُتفكيكُالمعتقداتُواأل

ُ.ثالثا :ُتعزيزُالخالصُالفرديُوسلخُالفردُعنُالجماعةُبالعزل

ُ.الخداعرابعا :ُ

ُ.رهاقرهابُواإلاإل خامسا :

المستخدمةُحسبُارتباطهاُفيُالقواعدُُساليبسيكونُتنظيمُالفصلُالالحقُمنُخاللُمحاولةُرصدُماُهيُاأل

ُبحيثُتصنفُاأل ُللتحقيق، ُمركزيُباألُبناءُ ُساليبالخمسة ُهو ُاألعلىُما ُمن ُالعديد ُفهناك ُساليبسلوب،

هُكلُمتكاملُومتداخلُأساليبقاعدةُفيُنفسُالوقتُوهذاُأمرُطبيعي،ُفالتحقيقُوُالمستخدمةُالتيُتحويُأكثرُمن

الرئيسيُفيُُأوانتزاعُالمعلوماتُوكسرُالمناضل،ُلكنُتركيزناُعلىُماُهوُالمركزيُُإلىالنهايةُفيُيهدفُ

ُسلوبُوليسُالثانوي.األ
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واستخداماُفيُأتعدُالطرائقُالنفسيةُ  ُ باستثناءُُساليبداخلُالبحثُفيُكافةُاألُقبيةُالتحقيق،ُوسنجدهاأكثرُرواجا

ُواإلاإل ُبرهاب ُتتعامل ُالصهيونية ُالمخابرات ُليسُألن ُاألإرهاق، ُمع ُلسببينُنسانية ُبل ُالفلسطينين سرى

ُساليبنجعُفيُانتزاعُاالعترافاتُمنُاألأنُالطرائقُالنفسيةُأرئيسيين،ُاألولُوجدتُالمخابراتُالصهيونيةُ

ُالصهيونيةُقرارُبمنع1999ُُأيلولُعام6ُُفيُُالجسديةُمنُجهة،ُومنُجهةُأخرى أصدرتُالمحكمةُالعليا

يحددُالتعذيبُالبدنيُفيُحاالتُمعينةُأحولُالتحقيقُالبدنيُوُواالتعذيب،ُحيثُرفضتُتقريرُالند  ُ صدرتُحكما

سرائيلين".ُوكانُذلكُاليومُيومُتحولُعلىُمستوىُأشكالُالتحقيق،ُفأصبحُالتحقيقُإتتعلقُبالمساسُبأمنُ"

بتشريعُالتحقيقُالجسديُُعلىُالتحقيقُالنفسي،ُولكنُبالوقتُنفسهُقامتُالمحكمةُالمذكورةُاألساسعتمدُبي

 العنيفُفيُحاالتُماُيسمىُبالقنبلةُالموقوته،ُأيُالحاالتُالتيُيتعاملونُمعهاُعلىُانهاُعسكرية.ُ

ُ

 نظرية المواجهة

بنظريةُ  ُ وثيقا  ُ التحقيقُذاتها،ُفالتحقيقُهوُكماُذكرناُفيُالسابقُترتبطُنظريةُالمواجهةُفيُالتحقيقُارتباطا

عمليةُتفكيكُبنيةُالمناضلُوذاتهُالثورية،ُوبالتاليُتعملُنظريةُالمواجهةُعلىُالحفاظُعلىُهذهُ

رهابُالصمودُفيُوجهُالضغطُواإلُجلأالشخصيةُالثوريةُوتمتينُارتباطهاُفيُكافةُمفاصلهاُمنُ\البنية

ُهُبنيةُالمناضل.والخداعُوالتفكيكُالذيُتتعرضُل

تستندُعلىُخمسةُمفاصلُ  ُ التصديُللمحققينُداخلُأقبيةُالتحقيقُوهيُُساسيةُفيأونظريةُالمواجهةُأيضا

ُكالتالي:ُ

،ُفكلماُاقتربُالمناضلُمنُشعبهُوعبرُعنُهمومُالشعب والقضيةبتعزيز انتماء المناضل وارتباطه :ُأوالا 

الشعبُحقوقهُارتفعتُنسبةُالحقدُوالرغبةُفيُالمواجهةُالحقدُعلىُكلُمنُيستلبُبُشعبهُوتطلعاتهُوامتأل

وتحريرُالشعبُمنُهذاُاالستالبُوالقهرُوالظلمُواالضطهاد،ُوبالعادةُالشعوبُالواقعةُتحتُاالستعمارُ

ممتلئةُبالحقدُعلىُمنُيسلبهاُحقوقها،ُلكنُحتىُهذاُالحقدُيتراكمُويتضاعفُعندماُيخوضُأبناءُهذاُالشعبُ

يلُتحريرهُفهمُبذلكُيلتحمونُبشكلُمباشرُفيُالناسُوبالتاليُتصبحُحتىُشخصيةُممارسةُثوريةُفيُسب

ُالفردُالخاصةُمرتبطةُبذكرياتُوأفكارُوعواطفُمعُالشعب.

ُلذاُتكونُالممارسةُالثوريةُالمستمرةُأهمُعاملُمنُعواملُبناءُالصمودُفيُالتحقيق.

ا  أنُيحملُالمناضلُأفكار:ُمنُالمهمُالتحرري بالمشروعرتباطه اأدلجة المناضل وتعزيز  :ثانيا ُا ُوعقائدُا ُجداُ 

أيدولوجيةُتضيفُالمعنىُلسببُالنضال،ُفارتباطُالنضالُفيُبعدُأيدولوجيُيعززُمنُقدرةُالمناضلُعلىُ

للمناضلُكيُيصمدُفيُزنازينُالتحقيق،ُفالمسألةُعندماُيواجهُفلسطينيُعدوهُ  ُ اضافيا المواجهةُويعطيُبعداُ 
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 ُ ُ إالصهيونيُتأخذُبعدا دينيةُتشجعُعلىُالصمودُمنُمنطلقهاُأوذاُكانُيحملُعقيدةُاشتراكيةُإضافيا

ُيدولوجي.األ

فيه،ُفالثقةُالتيُتعطىُُمهمُ ُفيُجانبُآخرُمنُالمهمُتعزيزُثقةُالمناضلُبمشروعهُالتحرريُوأخذُدورُ 

نفسهُتزيدُمنُثقةُالمناضلُفيُُ-نجازُوالنجاحُطبعا ُالمرتبطةُباإل–للمناضلُمنُقبلُأعضاءُنفسُالمشروعُ

وبمشروعهُوتعززُلديهُفكرةُالشراكةُفيُالمشروع،ُفالمناضلُالذيُيشعرُنفسهُغيرُشريكُفيُالمشروعُ

بشكلُحقيقيُوفعليُ  ُ هذاُالمشروعُُإلىالتحرريُوإنماُيتمُاستخدامهُمجردُاستخدامُلنُيكونُبكلُتأكيدُمنتميا

ُللتضحيةُفيُسبيلُنفسهُلحمايةُالمشروع.ُا ُومستعد

همُأنُيتحملُالمناضلُمسؤولياتُداخلُالمشروعُالنضاليُالذيُينغمسُفيُالنضالُفيه،ُإضافةُلذلكُمنُالم

ماُيكونُأعباؤهُبشعبهُومشروعهُتقدمُدورهُوزادتُُا ُكثرُارتباطأوكلماُكانُالمناضلُ التنظيميةُوهذاُكثيراُ 

ُ عاملُقوةُفيُاضافةُبعدُمهمُللمواجهةُكونُالمناضلُيصبحُ فيهُوأنُبقاءُُنوأنُهناكُالعديدُمرتبطمدركا

ُفيهُفيُمكانُتواجدهُمماُيضيفُابعادُجديدةُللصمود.ُةفعاليةُالمشروعُمرتبط

للمناضلينُُ(األرضمعذبوُ)فيُنفسُالسياقُقدُيكونُالخيارُالذيُوضعهُفرانزُفانونُفيُ  ُ استراتيجيا خياراُ 

يُالنضالُمماُيجعلُهميةُأنُتقطعُأيُطريقُللرجعةُفأُإلىن،ُحيثُأشارُفانونُيالمحترفينُواالستراتيجي

فخياراتُالرجعةُانتهتُوبالتاليُالُخيارُسوىُالصمودُأالمناضلينُ  ُ مامُخيارُالمواجهةُوالجذريةُدائما

ُوالمقاومة.

ا:  :ُالمناضلُالشجاعُوالذيُالُيهابُالعدوُلكثرةُماُجربهُفيُمواجهةُبناء الشجاعة والثقة في الذاتثالثا

أنُالعدوُجبان،ُوأنهُهوُصاحبُالحقُوأنُانتزاعُُفرديةُوجماعيةُيصبحُالُيخشىُهذاُالعدو فهوُيدركُجيداُ 

نُيرتبطُباالستعدادُللتضحية،ُفالمناضلُالحقيقيُالمحترفُيعلمُتمامُالعلمُأنهُيناضلُأالحقُبالضرورةُيجبُ

أمامه،ُوالموتُهناُليسُبغرضُاالنتحارُبلُ يكونُماثالُ   ُ فيُطريقُمحفوفةُبالمخاطرُفخيارُالموتُدائما

النصرُوالحرية،ُوهذاُالعاملُفيُحالةُترسخهُفيُوجدانُالمناضلُيصبحُقوةُجبارةُللمواجهةُُبهدف

شديدُالثقةُفيُخياراتهُالخاصة،ُمماُ  ُ والتصديُوكسرُكافةُالصعابُوالمخاوف،ُبلُيجعلُمنُالمناضلُواثقا

الُيخشىُالموتُوالُيخشىُالعدوُبلُيندفعُباتجاههُدونُخوفُ  ُ حقيقيا ُوجل.ُوأيصعُمنهُثائراُ 

ا: المعرفة والوعي بالتحقيق: التحقيقُالتيُُأساليبعلىُكافةُُا ُمنُالضروريُأنُيكونُالمناضلُمطلعُرابعا

التحليُبالمعرفةُفيهاُُأجلتمارسُداخلُزنازينُالتحقيق،ُومواكبةُتجددهاُلدىُالمخابرات،ُوذلكُمنُ

ماُتعملُالمخابراتُعلىُتطويرُ  ُ ضدُالمناضلينُلجرهمُلزواياُُتمارسُالخداعُأساليبوتخطيها،ُفدائما

 وتجددها.ُساليبباستمرارُعلىُكافةُاألُلُمطلعا ُالمناضاالعترافُوالسيطرةُعليهم،ُلذاُمنُالمهمُأنُيكونُ

ُ
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ُ:وماُتهدفُاليهُفيُتفصيلُأساليبُالتحقيقُلننطلقُمنُالبداية

فتحُكلُاالحتماالتُ"...احناُبنحققُُأجلوراقها،ُحيثُتكونُاالسئلةُعامةُمنُأفيُالبدايةُالُتكشفُالمخابراتُ

لذلكُالُيقومُضباطُالمخابرات6ُُفهُوأشيُماُبنعرفه..عشانُهيكُاحناُبنخليُالموضوعُعام..."علىُاشيُبنعر

 شياءُالُيعرفونها.أبتحديدُطبيعةُالتهمةُالتيُيتمُالتحقيقُعليهاُفيُبدايةُالتحقيقُوذلكُلتخوفهمُمنُوجودُ

ُ

 كسر العداوة

الثنينُاحيثُتصبحُالعالقةُطبيعيةُبينُعلىُفرضيةُكسرُالعداوةُبينُالمحققُوالمناضلُبُاألساسيقومُهذاُ

ارةُالحقدُهُقائمةُعلىُاستثووليسُمواجهةُبينُضدينُمتنافرينُتماما ،ُفالمناضلُالذيُيحملُالعداوةُضدُعد

اضل،ُرضُوشعبُالمنأضدُمستعِمره،ُفالمستعِمرُهناُبالنسبةُللمناضلُهوُمنُيقتلُويعتقلُويسفكُوينتزعُ

ُتاليُالُبدُمنُالقضاءُعليهُللعيشُبكرامة.وهوُسببُكلُمآسيُالمستعَمرُوبال

ُالبعدُفيُعقليةُالمستعَمر،ُوخاصةُالذي ولُفيُقُاأليقفونُفيُالخندُنالمخابراتُالصهيونيةُتدركُجيدا ُهذا

فيُبدايةُالتحقيقُلكسرُهذهُالعداوةُوتطبيعُالعالقةُعلىُأساسُأنُم  ُ اُيحصلُهوُالنضال،ُلذلكُتسعىُدائما

ُة.يدولوجيةُواالجتماعيبعادُالسياسيةُوالتاريخيةُواأللُهذهُاألمشرُالُيحثنينُمنُالبانزاعُبينُ

 األساليبُالتيُيمارسهاُالمحققون:همُأمنُ

ُ

ُكسرُالحواجزُوخلقُالتعاون

عنُكلُقضاياُالتحقيق،ُفيبدأُالمحققُبسؤالُُاألسلوبيعتمدُهذاُ عنُحياتهُُاألسيرعلىُحوارُاجتماعيُبعيداُ 

،ُدخينأوُالتأكلُشيءُمعينُأواستهُوعالقاته،ُوسؤالهُهلُيريدُشربُشايُقهوةُالخاصةُوعائلتهُوعملهُودر

يترافقُمعُفكُقيودُ هذُا  ُ ُتُشعارُالتعارف.نهُيحققُمعهُتحأقدميهُبشكلُالُيوحيُابداُ أوُاألسيريديُأحدىُإطبعا

ُ"شوفُ ُقرفانُوبديشُأفمثال  ُهاتُنحكيُبقصصُتانية"ُأنا ُبأو7ُحققُبصراحة تعملُ"قليُعنُحياتكُشو

ُ.9ُكلةُبتحبها"أكترُأ"ُخليناُندردشُبقصصُغيرُالتحقيقُشو8ُُبحياتك"

،ُوتحييدُاألسيرهدفُوهوُخلقُحالةُتعاونُوتجاوبُماُبينُالمحققُوُافيُالحقيقيةُيكونُذُاألسلوبلكنُهذاُُ

ُق.يواجهُالمحقُاألسيرهمُالقضاياُالتيُتجعلُأوالتيُتعدُمنُُاألسيرفكرةُالعداءُماُبينُالمحققُو
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ُ ُخالل ُإومن ُمع ُطيبة ُعالقة ُُاألسيرقامة ُعنوان ُتحت ُاعتراف ُالنتزاع ُبالسعي ُالمحقق ُإيبدأ دُريأنني

تتحأريدكُأوُ\احببتك\مصلحتك منُالكلماتُاللطيفةُوالتيُسرعانُمُا وغيرهُا ولُلعنيفةُنُتخرجُبسرعهُمنُهنُا

ُللطافتهم""جاوبُمعُالمخابراتُوالكثيرُأعترفواُوباتواُيخجلونُمنُعدمُالتُاألسلوبهذاُُاألسيردراكُإعندُ

ودراستهُاُاألسيرالتعرفُعلىُشخصيةُُإلىُاألسلوبمنُجانبُآخرُيهدفُهذُا معرفةُوووضعُتقييمُاوليُعنهُا

 نسانية.عماقُذاتهُاإلأُإلىالثغراتُالتيُيمكنُمنُخاللهاُالدخولُ

ُ

 تفكيك معتقدات وأفكار المناضل

يها،ُوجرُعتقداتُالمناضلُوتشتيتُتركيزهُباالستنادُعلبشكلُأساسيُعلىُتفكيكُمُساليبوتعتمدُهذهُاأل

طةُبهُحايدولوجياُنضاليةُليسهلُاإلأفردُدونُأفكارُوُإلىيدولوجيُأالمناضلُمنُدائرةُكونهُمناضلُ

ارُفردُدونُأيُاطُإلىيدولوجيُأطارُإيُتحويلهُمنُذاتُضمنُأوالسيطرةُعليهُمعُضغوطُالتحقيق،ُ

 يدولوجية.أخلفيةُأو

ُ

ُالمعتقدات،ُالرفقاء،ُالقيادةُالتشكيكُفي

قه،ُنضاله،ُعزلُالمناضلُعنُارتباطاتهُالمختلفة،ُعزلهُعنُمبادئه،ُقيمه،ُرفاُإلىجملةُمنُالممارساتُتهدفُ

لحشرُاألسيروحزبه،ُبحيثُيبدأُالمحققونُبتكسيرُهذهُالمنظومةُالمتشكلةُلدىُ بهمهُفيُدماغهُتمهيداُ  هُوحيداُ 

ُسفةُالمواجهة(االعتراف.)فلُإلىالخاصُودفعهُ

ُاألسيرنقاشُُىإلومعتقداتهُأوال ،ُبحيثُيعمدُالمحققونُُاألسيرسلوبُالتشكيكُعلىُزعزعةُالثقةُماُبينُأيعتمدُ

التاريخ،ُُحقيةُدولةُالكيانُفيُالوجودُويبدأُبوضعُمعلوماتُمغلوطةُعنأفيُالبعدُالتاريخيُللمنطقةُوحولُ

امامُجيشهم،ُوبالحديثُعنُمدىُقوةُالكيانُالصهيونيُمقابلُضأو  ُ التاليُجعلُعفُالعربُالذينُينهزمونُدائما

فلسطينيةُفقطُعلىُالمستوىُالتاريخيُينحصرُفيُالهزائمُالتيُيكبدهاُالعدوُليسُضدُالمقاومةُالُاألسيرتفكيرُ

يدخلُالمحققونُفيُالحديثُحولُتخلفُثقافةُالعربُوالفلسطينيينُأيضا ،ُوأبلُوضدُالعربُ  ُ كيفُهمُوحيانا

ُبيةُوشعوبُمتخلفةُفيُمحاولةُمنهُلجعلُصورةُشعبهُومعتقداتهُوتصوراتهُعنهُمنحطة.شعوبُغ

يبدأُبالقولُ"ُبتفكرُالكلُصامد،ُصحابكُفالنُوفالنُُُاألسيرفيُمجالُآخرُيبدأُُالمحققُبتشكيكُ برفاقه،ُفمثالُ 

11ُبكُياُعزيزي""ُبتفكرُكيفُجبناك؟ُمنُصحاأو10ُساسا ُاليُسلموك"أهيهمُعناُوكلهمُعمُبحكوا....وهمُ

نتُولمُأُنُالجميعُمتعاونُمعُالمخابراتُاإلأعدتهُالمخابراتُوأنُماُحصلُمعهُهوُنتيحةُفيلمُأالتشكيكُأو
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يراهمُُاألسيرزمالئهُفيُالتحقيقُبوضعياتُمريحةُويجعلونُأويتبَقُسواكُلمُيتكلم،ُوقدُيضعونُبعضُرفاقهُ

ونيُوحطونيُاطلعُعلىُواحدُمعايُبالقضيةُمنُعينُنُرفاقهمُقدُاعترفواُعليهُ"اخدأحتىُيصدقُكالمهمُفيُ

البابُفيُالتحقيقُفكانواُفاكينهُوكانُيشربُشاي..فقليُشايفُهيوُمعترفُومتعاونُمنيحُمعاناُومرتاحُفانتُ

12ُناُامبارحُكنتُاتعشىُعندكمُبالغرفةُشوُبكونُمعناتو"أناُفكرتُوقلتلهُطيبُأالزمُتعترف..ف

يقومُالمحققونُبالتشكيك  ُ ضدُالمشروعُالصهيوني!ُفكيفُتناضلُضدُمشروعُأفيُجدوىُالنضالُُوأيضا ساساُ 

13ُلديهُقنابلُنوويةُوهوُأقوىُجيشُبالمنطقة!ُ"بتفكرُفيُالكلشنُاليُحاملينهُراحُتهزمونا!"

ماُيقولُالتشكيكُبالقيادةُوصمودهاُوالتيُتشكلُقوةُالنموذجُلألُإلىوتعمدُالمخابراتُ سيرُفيُالتحقيقُفكثيراُ 

ُُفيُالتحقيقُبضحكواُعليكمُألااليُبحكوُ"ُهدول نكمُصغارُوالُهمُكلهمُبعترفواُوبحكواُكلُلكمُاصمدوا

ُاأل14ُُاشي" ُهذا ُوالهدفُمن ُجعل ُهو ُيفكرُُاألسيرمر ُيجعله ُمما ُالنضالية ُحتىُبنماذجه يشككُبكلُشيء

ُركانُالصمودُلدىُالمناضل.أهمُأبالخالصُُالذاتيُوعليه،ُفالتشكيكُيشملُ

سلوبُيتبعهُالمحققُالنتزاعُأنهُمجردُأنهُالُيتجاوبُمعهُويعلمُجيداُ إفُاألسلوبلهذاُُا ُواعيُألسيراذاُكانُإماُأ

ُ ُفم ُاعترفُاألسيراالعترافُمن ُمن ُهناك ُذلك ُمقابل ُفي ُاألأ، ُهذه ُالمخابراتُُساليبمام ُخدعته ُما بعد

ُوهناكُالعديدُمنُاأل15ُالصهيونية. ُمعُهذا ُيتجاوبوا ُلضباطُالعدوُظهأوُاألسلوبسرىُالذينُلم نهمُالُأروا

 يبالونُبكلُماُيقولون.

ُ

ُاستفزازُالعواطفُوالقيمُاالجتماعية

ُدُاالجتماعيةتدركُمخابراتُالعدوُالصهيونيُطبيعةُالمجتمعُالعربيُالفلسطينيُتجاهُالقيمُوالعاداتُوالتقالي

يُالتهديدُبعائلته،ُفُيراألسومنُضمنُالثغراتُالتيُيدركهاُويستخدمهاُرجالُالمخابراتُالصهيونيةُاستفزازُ

ُللتحقيق،ُ ُُأوباعتقالهمُوجرهم ُُأواالعتداءُعلىُوالدة ُفيُبعضُأوُاألسيروالد االحيان،ُُاألخواتُواالخوة

ُاألسيرفُيأخذونُبتحليُأو،ُلهممسألةُالشرفُفيُأنهمُ"ُسيتعرضونُلعرضه"ُفيُحالةُلمُيستجبُإلىُوالتلميحُ

قةُمنُأحدُأنُتقتربُمحقُأووقُرأسهُويطلبونُمنهُقولُالحقيقة،ُيضعونُالقرآنُفُأوعلىُالقرآنُفيُأقواله،ُ

ليظهرُجزءُمنُصدرها. ُاالسرىُالمتدينينُوهيُتفتحُقميصهاُقليالُ 
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ُاعترافهإحيانا ُيبتزونُبعضُاالسرىُالذينُلهمُعالقاتُخارجُأأو ُبفضحهمُبحالةُعدم ُأوم،ُطارُزوجاتهم

،ُكلُهذاُوغيرهاُنهمُسلمواُبعضُالناسُفيُاعترافاتهمُبالتحقيقأايهامهمُبتلفيقُتهمُلهمُتتعلقُبأنهمُاعترفواُو

ُمنُالممارساتُالتيُتمسُعقائدُالمجتمعُالمحافظة.

"جابوليُصورُكانواُطايلينهمُعنُتلفونيُمعُوحدةُمشُمرتي،ُوهددونيُبنشرهم..ُوبعدهاُاعترفتُمقابلُماُ

يسألونيُشوُبتعرفُعنُفالنُواناُأقولُبعرفش16ُُينشروا" اشيُ..باآلخرُقليُأسمعُولكُفالنُاليُبنيكُ"ُكانوُا

.."ُقربتُعليُوصدرهاُمبينُشويُمنهُوبلشت17ُفالنةُ..وفالنةُكانتُقريبتي...ُاناُصرتُاعيطُواعيط...."

18ُتستفزُبمشاعريُالدينية..وبلشتُاستغفرُهللاُوصرتُأقولُراحُاحكيلكُكلُشيُبسُابعديُعني"

ز"القيمُوالعاداتُاالجتماعيةُالقائمة"ُالذيُيتحولُلسالحُفيُوالمهمُهنا،ُانُمتطلباتُالصمودُتتطلبُتجاو

ُالمخابرات.ُُيديأ

"جاوبواُاميُعلىُزنزانةُوفرجانيُاياهاُبكميراُكيفُهيُموجودةُعندهمُوكيفُعمُبتجاوبُكيفُكانُ

يُيسألوها..وصارُيقولُراحُنخليهاُعناُونطلعُاشاعةُانوُانتُاعترفتُعليها..ُفأناُصفنتُوقلتلهُهايُمشُام

....."كنتُتعبانُوبآخرُالليلُوبلشُيحكيُالمحققُقصصُعن19ُُواناُفشُاليُأمُاناُاميُماتتُمنُزمان"

واحدُدخلُتحقيقُوابوهُانجلطُوهوُبالتحقيقُمنُالخوفُعليهُوبلشُيحكيُباستمرارُعنُقصصُبتتعلقُ

..فاناُاطلعتُفيهُوقلتلهُباآلباءُوكيفُبخافواُعلىُوالدهمُ..وبعدهاُبلشُيحكليُابوكُيا..ابوكُاكيدُبفكرُفيك

ُبسُاكونُصامدُمشُمعترف..بعدهاُبطلُيرجعُللموضوع" اسمعُابويُفخورُفي 
20ُ...ُ

الدراكهمُأنها ُأساليبمجردُُفيُهذهُاالمثلةُنالحظُكيفُأنُالقيمُوالعواطفُاالجتماعيةُيستطيعُأسرىُتجاوزهُا

ُاألسيرللضغطُعلىُ

اجهةُفيُأقبيةُللمواجهةُفمنُيقررُالموُاألسيربمدىُاستعدادُُساسا ُأمرتبطُُساليبإنُمواجهةُهذاُالنمطُمنُاأل

ُُاألسلوبالتحقيقُفهوُلنُيسقطُفيُمثلُهذاُ ُألسلوباالرخيص،ُبينماُمنُيفتقدُلالستعداديةُسيسقطُفيُهذا

 ويدليُبماُفيُجعبتهُللعدو.

ُ
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 الحرقُالسياسيُوالتشهير

نيُ)فلسفةُونُمعهم،ُأيُالطعنُفيُانتمائهُالوطسيرُأنهُمتعايحاءُلألأسلوبُتحاولُالمخابراتُمنُخاللهُاإل

ُالمواجهة(.

ُتسلمتُ ُالمجموعة ُكيفُهاي ُتكتمل..انو ُالحكاية ُعشان ُتبعتكم، ُالخلية ُفي ُصامد ُواحد ُبدنا "شوفُاحنا

معترفُبسُاحناُطلعناهُصامدُالنوُ  ُ وانمسكت؟ُ...واحناُعناُناسناُاليُبوصلوُفكرةُانوُاليُصمدُهوُفعليا

ُبالمعنىُالسياسيُانوُبشتغلُمعانا...شو ُ...الُشوُاحرقك..الُاحرقني؟؟ فُبدكُتحرقنيُاحرقنيُمشُفارقة

ُالعميلُفالنُالفالني..وبطلعلكُبيوتيوبُكمانُوبنزلُ اطلعنيُعميل..مشُفارقةُبكتبُعلىُالحيطانُاحذروا

لوبُالتافهُبيانُفيُحالي...ااهُيعنيُانتُبتشتغلُمعانا؟...ولكُفشرتُعينُربكُاشتغلُمعاكمُبسُتفكرشُباس

ولُيومُوغيرهُفشُاشيُعندي..انتُماُاحكيتُأهادُراحُتهزُثقتيُوتخلينيُاحكيُ...اناُاليُعنديُاحكيتهُمنُ

21ُشي..هههُالنوُفشُعنديُشي"

حاصرُداخلُهزُقناعاتهُوهزُثقتهُوبالتاليُجعلهُيُأجلمنُُاألسيرللضغطُعلىُُاألسلوبيستخدمُالمحققونُهذاُ

يتمُتركيزهاُمعُاألالُتستُساليبقوقعهُوهذهُاأل  ُ حملونُسمعةُيسرىُالذينُخدمُعادةُمعُجميعُاالسرى،ُفأحيانا

ُفرادُشعبهم.أوطنيةُعاليةُوبالتاليُيحاولونُالتشكيكُبانتمائهمُبينُ

هذاُيضافُُ  ُ ضباطُوُاألسيربعضُالحركاتُالتيُيحاولُالضباطُتلفيقهاُمنُخاللُجلسةُمريحةُبينُُإلىطبعا

،ُوفيُفراجُعنهُبهدفُتشويههُسياسيا ُاإلُأو،ُاألسيرذهُالمشاهدُوعرضهاُعلىُالمخابراتُومنُثمُتصويرُه

ميلُخفاءُدورُعإحرقهُمقابلُُأجلسيرُبعدُخروجهُمنُالسجنُمنُبعضُاالحيانُيستمرُالتشويهُوالحرقُلأل

سيحاول هنُا  ُ يعززُشكوكُالناسُبمناضلُحقيقيُمقابلُغيابُالشكُعنُبعضُالعمالء،ُطبعا لُالمناضُلهم،ُوهذُا

ىُانتمائهُثباتُوطنيتهُوبالتاليُيعترفُعلىُنفسهُحتىُيثبتُللجميعُمدإُأجلالسجنُمنُُإلىالدخولُمنُجديدُ

 فلسفةُالمواجهة(.لشعبهُ)

 

 تعزيز الخالص الفردي وسلخ الفرد عن الجماعة بالعزل

اعية،ُوتجعلهُتعتمدُهذهُالطريقةُعلىُفردنةُتعاملُالذاتُالمناضلُمعُالمحققينُبحيثُتفصلهُعنُذاتهُالجم

للسيط داخلُنفسهُبالتاليُعزلهُعنُارتباطاتهُالنضاليةُواالجتماعيةُتمهيداُ  ُ.رةُعليهُوإخضاعهيبقىُمحصوراُ 
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ُالعزل

النضاليةُكونهُيأخذُالعزلُهناُالمعنىُالواسعُللكلمة،ُفالتحقيقُهيُعمليةُعزلُلألسيرُعنُبيئتهُاالجتماعيةُو

الزمانُُخرُدونُأيُتواصلُمعُالعالمُالخارجي،ُوهيُعمليةُعزلُعنمكانُآُإلىنذارُإينتزعُفجأةُدونُسابقُ

ُ مجابتينُإوالمكانُففيُأقبيةُالتحقيقُالُيعرفُالمناضلُماُهوُالزمانُوإنُسألُعنُالوقتُقدُيأخذُ ختلفتينُتماما

حُيُالصب"ُاحناُبنعرفُالوقتُمنُخاللُوجباتُالطعام،ُيعن2012منُأكثرُمنُسجانُيفيدُأسيرُأعتقلُفيُعامُ

غييبُمكانُتالعشاء.."ُفالمحققونُيحاولونُقدرُاإل6:00ُالغدا،ُوعلى12:30ُُبيجيُالفطور،ُوعلى7ُُعلىُ

لقُفيُحالةُضياع،ُكونُحالةُالضياعُتخُاألسيردواتُالمحققُكيُيشعرُأعاملُالزمنُحتىُيصبحُجزءُمنُ

ُمنُالمجهول.ُاألسيرحالةُتوجسُداخلُ

تىُلوُسألُحُفيهاُأيُشيءُحولُالجهةُالتيُيذهبُالمناضلُإليهاُوحهذاُعداُعنُمرحلةُاالعتقالُالتيُالُيوض

وتوقعاتُوامر،ُفالمجهولُهوُماُيتركُللمعتقلُأنُيفكرُفيه،ُويبنيُعليهُأفكالُيجيبُالجنودُكجزءُمنُاأل اراُ 

سلبيا . ُوتهيئاتُقدُتلعبُدوراُ 

فيُالزنازينُكونهاُ"أشدُ  ُ حصرُالمعتقلُمعُأفكارهُُإلىتيُتهدفُوال22ُنواعُالعزلُأيالما "أويكونُالعزلُأيضا

بينُالزنزانةُوغرفةُالمحققينُحتىُالُيتعرفُُأونظاراتُسوداءُسميكةُللتنقلُبينُالزنازينُُإلىضافةُإوحيدا .ُ

بالرهبة. بتفاصيله،ُكونُالجهلُيولدُشعوراُ  ُالمعتقلُعلىُالمكانُفيبقىُجاهالُ 

بأيُطريقةُ".."داخلُُأووحُعلىُالسجنُبأيُوسيلةُفكارُإنكُبدكُتطلعُمنُهونُترأعندهاُ"ُبتصيرُتيجيكُ

فيُاشيُُأوهلكُماتُأفيُحداُمنُُأوقبر،ُبتصيرُتفكرُفيُكلُاشيُسلبي،ُبتصيرُتفكرُانكُراحُتموتُهون،ُ

23ُكبيرُصارُبرا..هيكُشعورُتلقائيُبصيبك"

يبدأُ ستكماليةُلماُاُصيرورةوالزمانُكإماُباالستعدادُللمواجهةُوترويضُالمكانُُاألسيرفيُهذاُالوقتُتحديداُ 

توجيهُُكانُعليهُفيُخارجُالسجنُوإماُاالنشدادُنحوُالذاتُوالخالصُالفردي،ُوهناُتلعبُعواملُعديدةُفي

ُُىحدإُإلىُاألسير ُيحمل ُفقد ُاالحتمالين، ُفأهذين ُوالتيُتربىُعليها ُوالمواجهة ُالصمود يُالعملُيدولوجيا

فيُتوجيههُنحوُالصمودُتلعبُالعواملُاالجتماعيةُوالنفسيةُاُأوالنضالي،ُ ُ.ترافاالعُأولمختلفةُدوراُ 

ُ

ُالزنزانة

مثلُالتيُتعرضهاُعيونُأ"..الجدارُالفارغُأمامهمُكشاشةُالسينما،ُلمُتتمكنُكلُمنتجاتُالعالمُ  ُ نُتخرجُأفالما

تفاصيلُفالمُالحياةُكلها،ُلمُتكنُأالمتهمينُعلىُالجدار،ُبانتظارُاستجوابُجديد،ُبانتظارُالتعذيبُوالموت،ُهيُ
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ُأفالمُاأل ُالصغيرة ُالرفيقُمُوالزوجُواألالحياة ُفيلم ُوالوجودُالضائع، طفال،ُصورُالعائلةُالمخربةُالمشردة

الشجاعُوالخيانةُفيلمُهذاُاالنسانُالذيُسلمتهُوريقاتيُالصغيرة؟ُوالدمُالسفيحُبعدُمنُقبضةُيدُقويةُتضمنُ

ُ،ُدونُسنةُنشر(.فوتشيك”)قلقُواألملاالمانة،ُأفالمُملؤهاُالخوفُوالحزم،ُالحقدُوالحب،ُوال

اتهُالتيُنسيهاُاستذكارُتفاصيلُحيُإلىُاألسيريشبهُفوتشيكُالحياةُفيُزنازينُالتحقيقُكماُالسينماُيعودُفيهاُ

رضُعليهُالُمنذُزمنُبعيد،ُتعودُاليهُفيُغمرةُالتعبُوالضغطُوالجهدُواأللم،ُفيُغمرةُمنُالمواجهةُالتيُتف

التفكيرُفيُكلُإ  ُ يُالزنازينُكماُشيءُخارجُعالمُالتحقيقُكيُينجوُبنفسهُمنُويالتُوآالمُالتحقيق،ُنعمُفراديا

ُيقولُفوتشيكُهيُأفالمُالحياةُكلها.

أفضلُمنُ"القبر"ُلزنازينُالتحقيق،ُتبلغُالزنزانةُبشكلُعامُعرضُمترُونصفُ  ُ لمتر،ُوطولُاقدُالُنجدُتشبيها

طانيتين،ُزاويةُالزنزانةُوبجانبهُمغسلةُصغيرة،ُوفرشةُوبمترينُوارتفاعُمترين،ُيوجدُبهاُحمامُعربيُفيُ

علىُأ،ُفيُمامُوخطوتينُللوراءُفيُحالةُقررُالمشيُداخلُالزنزانةخطوتينُلألُاألسيريستطيعُانُيمشيُفيهاُ

ُالسقفُهناكُمضخةُللهواءُالنظيفُالجديدُوشفاطُلسحبُالقديم.

لوقتُصوتهاُامشي،ُدرجةُالحرارةُتميلُللبرودةُوبذاتُذاُكانُمعُآخرينُفتنعدمُفرصُالإماُأذاُكانُبمفردهُإُ

ينُمنُيُشباك،ُالبابُمنُطبقتأنارةُصغيرةُصفراءُتتعبُاالعصاب،ُالُيوجدُبهاُإضاءةُالزنزانةُإمزعج،ُ

ُنُتسمعُماُيدورُفيُالخارجُفأنتُفيُالزنزانةُداخلُقبرُحقيقي.أالحديدُالسميكُالُيمكنُ

تاباتُرةُخشنةُيوجدُعلىُالحيطانُكتاباتُمنُأسرىُسابقينُوهناكُكألوانُالجدرانُرماديُغامق،ُوالقصاُ

ُتكتبهاُالمخابراتُعلىُالحيطان.

عنُكلُارتباطاتهُبالحياةُفيُمحاولةُلجعلهُمقيدُمحاصرُاالفكار،ُفهوُُاألسيروتعدُالزنزانةُمكانُللعزل،ُعزلُ

إالُمنُ"خاللُوجباتُالطعامُكنا  ُ الوقت"ُالُيرىُالشمسُوالُيدركُالزمانُبتاتا  ُ ُ 24ُنعرفُتقريبا فيبقىُوحيدا

ُبينُأربعةُجدران.

ماُيسعىُالمحققُُ بلُهوُوحيدُمعُأفكارهُوالتيُكثيراُ   ُ تماما معهاُأنُيإلىُهوُبالحقيقةُليسُوحيداُ  جعلهُمنفرداُ 

يوليوسُفوتشيكُفيُكتاُأومامهُأمامهُويرىُالقضيةُأفيُوضعُنفسيُضاغط،ُفيرىُحياتهُ يوصفهُا بهُتحتُكمُا

فكاركُبماُنهُمكانُيجعلكُترىُحياتكُعلىُجدرانُالزنزانةُمثلُالسينما،ُفالتعذيبُيحصرُأأدُالمشانقُبعواأ

ُهوُسلبيُخاصةُمعُالتشكيكُوالتهديدُالمتواصل،ُفتنحصرُفيُزاويةُسلبية.

صرتُإ"كانُينزلنيُعلىُالزنزانةُيقليُُ وشوُأفكرنزلُفكر...الُاراديُا ُبمينُسلمنيُوكيفُسلمنيُوشوُبعرفوُا

25ُماُبعرفوا،ُالزنزانةُبتحصركُبخانةُالمحققُبحطكُفيها."ُ
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سوداوية،ُ"صابنيُشعورُانيُراحُموتُهون،ُوصرتُافكرُكيفُالناسُراحُتعرفُُاألسيرداهمُتوقدُُ افكاراُ 

ُفيُمعايُمرضُُأو26ُُانيُمتتُهون" ُبيجينيُبالتحقيقُانو ُكلُوجع ُالمرضُ"ُصرتُافكر أفكارُحول

ُ.27خطير"

ُ"ماُكانُيفرقُمعايُاقعدُمعُالمحققُيومينُوراُبعضُبسُماُهذاُالشعورُقدُيضع فُالبعض،ُالضعفاءُاصالُ 

..."للحظةُبتحبُالمحققُينادينكُتطلعُعندهُفوق..تصيرُنفسكُتشوفُضوُابيض28ُيرمينيُبالزنازينُلحالي"

ُ.29تشوفُحداُتحكيُمعاهُتطلعُتغيرُالزنزانة"

نُيستكينُلهاُوإماُأنُيواجهُهذاُالعزلُويخرجُمنُإطارُفيُحالةُصراعُمعُالزنزانةُإماُاُاألسيرهناُيدخلُ

التفكيرُالذيُيضعهُلهُالمحققُ"ُفيُالزنزانةُياُهيُبتروضكُوبتأدبكُوبالتاليُبتعترفُياُإماُانتُبتروضهاُ

ُ،ُهذاُالخيارُمرتبطُبخياراتُالمناضلُفيُالتحقيقُبشكلُعام.30وبتصيرُمكانُتتعايشُمعاه"ُ

نارةُطفاءُاإلإرهابُالمناضلُمثلُالمخابراتُبعضُالحيلُداخلُالزنزانةُإلُوفيُبعضُاالحيانُيتبعُرجال

نهُقدُأصيبُأُاألسيرصبعهُامامه،ُوحينهاُقدُيشعرُأعليه،ُوبالتاليُالُبستطيعُأنُيرىُايُشيءُحتىُلوُوضعُ

اشيُُنوُصارُعندكُعمىُالنكُماُبتشوفُوالإولُماُبتفكرُأالقيُالضوُرايحُأصحىُأناُنايمُكنتُأبالعمىُ"ُو

31ُفيُالزنزانةُالنوُاالبوابُعليهاُجلدُكانكُفيُالثالجة"

بسيطةُمنُ ماُكانُاألسرىُيتخذونُأموراُ  وقتُالفراغُوترويضُالزنزانةُفيُالتحقيق،ُفمثالُ ُءملُأجلكثيراُ 

بديُاضعفُُأواشتاقُلحدُأووابلشُكلُماُاشعرُحاليُبلشتُانخنقFMُُ"كنتُفاتحُاذاعةُصوتُالزنازينُ

32ُوطنيةُوهادُكانُيساعدنيُويرفعُمعنوياتي"اغنيُاغانيُ

ويذهبُآخرون33ُُُبينماُيقومُأسرىُآخرونُبممارسةُالرياضةُ"ُكنتُالعبُرياضةُفكانتُنفسيتيُتتحسن"

"كنتُأمشيُساعاتُبالزنزانةُعشانُاضيعُوقت"  ُ وايابا  ُ ُ.34للمشيُداخلُالزنزانةُذهابا

تحسمُالمسألةُُاألسيركان،ُفااليحاءاتُالتيُيطلقهاُعقلُفكارُتجاوزاُلشروطُالمبينماُيشكلُعاملُالخيالُواألُ

ولُيومينُفكرتُبالتحقيقُوبأسئلةُالمحققينُأيجابيةُوبأشياءُخارجُالتحقيق،ُألنوُاالُبأشياءُإ"ماُكنتُأفكرُ
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ُ ُعامل ُهاي ُوكانت ُومنيحة ُايجابية ُباشياء ُافكر ُفقررت ُاعترف ُبدي ُأفصرت ُمعُإساسي ُاتعايشت ني

ُ.35الزنزانة"

اصيرُافتتُخبزُللنملُالمهمُالزمُُأوتُاخرىُ"وقتُالزهقُكنتُاطبلُعلىُالبابُاطلبُايُشي،ُوفيُحاال

36ُاتسلى."

اسبوعُبالزنزانة..كنتُافقع..وكنتُامسكُايديُالفُمرةُباليومُ  ُ ُالمقيتةُ"كانواُيخلونيُاحيانا لكنُهناكُنمطُثان 

ُ.37ُاتذكرُصحابي"ُماُادقُعلىُالبابُواقلهمُبديُاعترف..كلُماُاشعرُانيُبضعفُارجع

نهمُيجلسونُفيُتحقيقُمعُأنفسهمُبأتذكيرُُأجلسرىُكتابةُبعضُالكلماتُعلىُالجدرانُمنُيحاولُبعضُاأل

العدوُفيقومونُبكتابةُبعضُالكلماتُعلىُالجدارنُ"كنتُاكتبُفيُكلُمكانُاالعترافُخيانة.عشانُاضلُاذكرُ

38ُحاليُواذكرُكلُواحدُبيجيُورايُانوُممنوعُاعترف."

ُمناضلُمقابلُقدُتعملُالمخابراتُعلىُكتابةُبعضُاألوبال ُبها سماءُعلىُالجدرانُالتيُيريدونُأنُيضعوا

ويذكروهُفيُأسماءُمعينةُكيُيعترفُعليهاُ"ُبسُخلصتُتحقيقُاجانيُكثيرُناسُكانواُبنفسُالفترةُوقالوليُ

كنتُرافضُاكتبُاسميُالنيُبرضوُبديشُحداُيت ذكرني،ُوبعدينُفهمتُانوُاسمكُمالنُبالزنازين،ُواناُفعالُ 

39ُالمخابراتُكانتُكاتبهُاسميُبزنازينُمعينةُواجاُعليهاُهايُالغرفُناسُمعترفينُوالهدفُانوُيحكوُعلي."

لةُبانُتناضلُفقط،ُبلُأالزنزانةُمنُأصعبُمراحلُالتحقيقُوأهمها،ُفيقولُآخرُحولُالزنزانةُ"ليستُالمس

40ُالزنازينُفهيُالمرحلةُاألصعب."لةُفيُأنُتحميُماُتناضلهُفيُعزلتكُداخلُأالمس

ُ

 الخداع

ُأجلقيقُمنُبشكلُرئيسيُعلىُخداعُالمناضل،ُواستغاللُجهلهُبالعديدُمنُقضاياُالتحُساليبتعتمدُهذهُاأل

ديدُمنُعلىُقلةُوعيُالمناضلُوجهلهُبالعُيساسأخداعهُوسحبُاالعترافاتُمنه،ُوبالتاليُتستندُبشكلُ

ُالتحقيق.ُأساليب

ُ
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ُضيةتبسيطُوتسفيهُالق

ُمنُنهأنُقضيتهُغيرُمهمةُوأُاألسيريهامُإسرى،ُبشيوعا ُوتستخدمُمعُجميعُاألُساليبوهيُمنُأكثرُاأل ا

ُالقضاياُالبسيطةُالتيُتمرُعلىُالتحقيقُمقارنةُبغيرهاُمنُالقضايا.

يبدأُالمحققُبالقولُ"ُشوُيعنيُعليكُتنظيم،ُطيبُعناُهونُفيُناسُعليهاُاطالقُنارُوتفجيرُعبوات" 41ُفمثالُ 

شهورُانُطارت،ُخلصُاحكيهاُوريحُحالكُمشُمستاهلهُكلُهالتعبُاليُبتتعبه6ُُ"ُياُزلمةُقصتكُكلهاُُأو

بطلناُنحكمُعليهاُهايُاحكيهاُوريحُحالك"ُأو.42ُعشانهاُبالتحقيق"  ُ ُأو...43ُ"ُشوُيعنيُضربُحجار..ُاساسا

44ُتاني".ُماُاحكيتُالتنظيمُهادُبنعرفهُومشُهونُقصتنا،ُقصتناُبشيأو"ُشوفُاحكيتُ

يصارُأو  ُ لقضاياُاسرىُالخطرينُأماُنفسهُوتبسيطُخطورته،ُوأنهمُيركزونُعلىُاألُاألسيرتبسيطُُإلىحيانا

المرُثانية ،ُهذاُاُإلىنُالُيعودواُأعلىُشرطُُهصحابهاُلكنُبعدُأنُيقولواُماُفعلوأالبسيطةُفهذهُيفرجونُعنُ

هناُيقعُبعضُاأل  ُ ُدلونُباعترافاتهم.سرىُفيُسذاجةُتصديقُالمحققينُويطبعا

علىُغيرُدرايةُفيُالعملُُيدلونوهناُقدُيخطئُالبعضُويدليُبالمعلوماتُالتيُلديه،ُلكنُبالعادةُأغلبُمنُ

45ُالنضالي

ُذاُاألمر.هفيرفضونُالتعاطيُمعُالمحققينُفيُُوالسجون،ماُاألسرىُالذينُلديهمُبعضُاالطالعُعلىُالتحقيقُأ

 

ُتضخيمُوتهويلُالقضية

حيثُيعمدُالمحققونُوهوُعكسُالتبسي  ُ هيُفيُُكثرُمماأنهاُكبيرةُوخطيرةُأظهارُالقضيةُعلىُإُإلىطُتماما

حالةُدفاعيةُعنُنكارُلمرُالكبيرُفيلجأُللهروبُمنُحالةُاإلنهُلمُيقمُبهذاُاألأيفكرُُاألسيرالحقيقةُمماُيجعلُ

يرُمنُالقضيةُفضلُبكثأقامُبهُُسيرُأنُاعترافهُعلىُماالذاتُنتيجةُالتوترُوالقلقُالذيُيصيبه،ُوهناُيخيلُلأل

منُالتهمةُالموجهة.ُ  ُ خوفا  ُ ُالتيُتوجهُلهُ،ُلذاُيتزعزعُداخليا

فمثال ،ُجاؤواُبأحدُاالسرىُوقالواُلهُ"نحنُالُنريدُكلُماُنتكلمُفيهُمعكُمنذُأولُيومُهذاُالُيعنينا،ُماُنريدهُأنُ

جزُعوفر؟ُوكيفُتدربتمُعلىُاطالقُالنار؟ُالنارُعلىُحاُأطلقتنعلمُمنُاينُأستطعتُأنُتأتيُبالسالح؟ُوكيفُ

طوالُاالسبوعينُالماضيينُهيُُاألسيرالمحققونُلهذاُبهاُمعُالعلمُأنُالقضيةُالتيُكانُيحقق46ُُوأينُتتدربون"

ُعملُطالبيُداخلُالجامعة.ُ
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حققُسرىُقدُتمُالتحقيقُمعهُعلىُقضيةُمساعدةُمطلوبين،ُبعدُأسبوعُتمُتغييرُالمخرُكانُأحدُاألآوفيُمثالُ

سرىُالذينُخاضواُنجازاتُالتيُحققهاُالمحققُواألالذيُاستلمُالملفُ،ُودخلُمحققُآخرُعليهُوبدأُبذكرُاإل

طالقُنار،ُزرعُإاللوحُوكتبُعليهُ"عملياتُضدُجيشُالدفاع،ُُإلىنضاالتُعسكريةُوحققُمعهم،ُثمُقامُ

سأذهبُاآلنُالحضرُقهوةُسيرُ"ُاقرأهسلحةُوذخيرة،ُتفجيرُآلياتُعسكرية"ُوقالُلألأعبوات،ُحيازةُ مُجيداُ 

ُ.47لتقلُليُبعدهاُماُلمُتفعلهُمنُهذهُالقائمة،ُألنُقضيتكُخطيرةُوكبيرةُكثيرُوجأتناُمعلوماتُجديدةُعنك"

تحملُقضاياُعسكريةُكبرى،ُهذهُُإلىفيُصدمةُداخليةُفمنُمساعدةُلمطلوبينُُاألسيرعندُهذهُالمفاجأةُيدخلُ

"ُفأناُكلُاليُعليُمساعدة،ُصرناُبعملياتُعسكريةُوتفجيرُعبواتُصراعُُُاألسيرالصدمةُتخلقُفيُنفسُ

لوُكان48ُُوكواع" بينمُا مسلسلُاالعترافاتُ. يبدُأ وهنُا لهذُاُاألسيرفعالُ  يرفضهُويرفضُالتعاطيُُاألسلوبواعيُا

ُمرُبرمته.معُاأل

ُأجلمنُُردُوسائلأنُكلُماُيقومُبهُالمحققونُهوُمجُاألسيرإنُالعاملُالحاسمُفيُالمواجهةُهناُهوُدرايةُ

ُانتزاعُاعترافاتُوحسب.

 

ُالصفقة

ُأ ُوبين ُبينه ُما ُتعاون ُاتفاق ُالمخابراتُعقد ُضابط ُخالله ُمن ُيحاول ُُاألسيرسلوب ُيدلي ُأن ُيراألسعلى

اعترفُفيُُنهأعالنُإتخفيفُالتحقيقُوعدمُُأوتخفيفُحكمه،ُُأوبالمعلوماتُالتيُيعرفها،ُمقابلُاالفراجُعنهُ

ُالتحقيق.

حكمكُُسنكتمُكلُشيء...مشُراحُنعتقلُحداُبسُاحكيلناُمينُاليُبالتنظيم...راحُنخففُعنكُ)تعاونُمعناُ

جرُُجلأ...راحُتروحُمنُالتحقيقُبسُتحكيُكلُاشيُوهيُوعد..الخُمنُالجملُالمعسولةُوالمليئةُالكذبُمنُ

ُمستنقعُالتعاونُمعُاالحتالل(.)فلسفةُالمواجهة(ُإلىُاألسير

ُرىُكالتشكيكُبالنضالُوالمناضلين.خأبماُيصاحبُذلكُمنُوسائلُ

و"..دخلُعلىُالزنزانةُالجمبيُابنُقضيتي..ُوبلشُيحكيليُانوُاعترفتُعليكُواحكيتُكلُاشيُبعرفهُعنُُ

بسُكانُيحكيُ  ُ ضلُاشيُاخبيهُوقلتلهمُعنُالخليةُالعسكريةُاليُبينا...طبعا ومُا كنتُمصدومُأالسالحُاليُبينُا نُا

شي. .بسُبعدينُفهمتُمنوُنفسهُانوُالمخابراتُكانواُضاغطينُعليهُ"اذاُبدكُتطلعُألنوُاولُشيُجدُماُفيُبينُا

أثرُعليُيومها" 49ُعلىُالسجنُالزمُتتعاونُمعناُبهيكُامور"ُوفعالُ 
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وأضافُأحدهم:ُ"ُقالولويُانوُاحكيلناُمينُكانُمعك...فاحكتلهمُبعدهاُقالولوليُبدناُنهدُبيتكمُونعتقلُاهلكُفاناُ

عملتُشي،ُفقالوليُطيبُشوُرايكُتعطيناُكمنُمعلومةُونروحكُتشوفُاهلكُوتصيرُُخفتُقلتلهمُالُاناُما

50ُتروحُوتيجيُعلىُالكنيونُجواُوتصاريح..فاناُوافقتُ"

ُالصدفيينُبسببُجهلُاألُأساليبكثيرُمنُ ُاألالمخابراتُتنجحُمعُالمعتقلينُخاصة منُوُساليبسرىُبهذه

تخيفُبعضُاألحيأنهاُأسلوبُالصفقة،ُفالمخابراتُتدركُأضمنهاُ  ُ أنُالبعضُُسرىُبهذاُاالمر،ُبينماُتدركانا

رُمنُكبأخرُسيحاولُالتذاكيُعليهمُمنُخاللُالموافقةُعلىُشروطهمُولكنهُسرعانُماُيجدُنفسهُفيُفخُاآل

نُأيجدُسيوافقُعلىُاالعترافُمقابلُعدمُذكرُاسمهُُأواعتقاده،ُفانُيوافقُعلىُالحديثُمقابلُتخيفُحكمهُ

ُسير.سقاطُلألإُأوماُتحييدُإيقاعُبه.ُوهذهُكلهاُمحاوالتُمنُالمخابراتُلإلُاالمرُمجردُلعبة

ُ

ُجهازُكشفُالكذب

الومضاتُُآلةُوظيفتهاُقياسُوظائفُعدةُبالجسمُمثلُدقاتُالقلب،ُدرجةُالحرارة،ُالتنفس،ُجهازُأوهوُجهازُ

ُفرازاتُالعرقية،ُاختالفاتُالحرارة.العصبية،ُاإل

قيقيُوماُهوُحويحللهاُويعرفُخفاياهاُوماُهوُُاألسيرُيقرأُأفكارنُهذاُالجهازُلكنُمحققيُالمخابراتُتروجُأُ

ُكذب.

ُ ُيعرضُهذا ُتمديدُفترإخيرةُمنُالتحقيقُوالهدفُمنُذلكُهوُفيُالمراحلُاألُاألسلوبكثيرا ُما خرىُأةُما

يحقُلألُأوالتأكدُمنُصدقُقوله،ُولكنُحتىُمبدأُقبولُأوبالتحقيقُ  ُ موافقةُعلىُهذاُرُالسيعدمُقبولُذلكُقانونيا

ُفضلُرفضهُكأحدُتمظهراتُعدمُالتجاوب.رفضه،ُواألُأوُاألسلوب

مشُاشيُملزمُقانونيا ،ُوحتىُنتائجهُمشُأنتُمشُموافقُبقدروشُيقعدوكُعليه،ألنوُأذاُإُاألسلوب"هذاُُ ساساُ 

51ُملزمةُقانونيا "

يُحداُأيُفيُعناُجهازُبنقعدشُكاذب،ُقلتلهُشوُهي..قلُأونكُصادقُإ"ُقاليُفيُطريقةُوحدةُنعرفُفيهاُُ

ناُهونُضحكتُأفكارُوببينُالكذابين..هألُنوُيمكنُيطلعُصادقُوهوُبقرأُاألأحناُشاكينُإعليهُبسُبنقعدُاليُ

نيُسامعُعنُالجهازُوبعرفُمنيحُشوُآليةُعمله،ُقلتلهُبدكُجهازُبقيسُالقلبُوالحرارةُوالضغطُإخاصةُ

ُ ُالُمشُصحيأواالعصابُيقرأ ُجهازُبيولوجيُوبقدرُفكاريُ...قالُ: ُهاد ح..قلتله:ُصحيحُونصُوعفكرة
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نهُمشُملزمُقانونياُالُالقعدةُعليهُأببساطةُابطلُمفعولُعملهُبمجردُاحركُايُعضلةُبجسميُهذاُعداُعنُ

52ُوالُنتائجه."

لموافقةُقدُمر،ُبينماُفيُحالةُاسيرُرفضُالجلوسُعليهُوعدمُالتعاطيُمعُالضابطُفيُهذاُاألبالتاليُيحقُلأل

ُ.األسيركثرُعلىُأؤديُذلكُللضغطُي

ولُأنتُويرجعونيُتحقيقُجديُمنُإمراتُعلىُجهازُكشفُالكذبُكلُمرةُيقولوليُكذاب3ُُ"عرضونيُ

وجديدُوارجعُاطلبُالجهازُعشانُاقلهمُانيُخلصتُكلُاشيُعندي،ُوحتىُاجانيُمرةُتمديدُمنُالمحكمةُ

ماُخلصتُتحقيقُفهمتُانوُكانُبقدرُارفضُُبحكمُوصاياُالضباطُعلىُعملُالجهازُوكيفُطلعتُكذاب،ُبعد

53ُوماُاطلعُعليه،ُبسُبعدُشوُ...بعدُكلُالبهدلة."

ُ

ُاالستدراجُخلفُالحصن

نهُأحققُويقرُ،ُحيثُيقفُالمساليبخيرةُفيُالتحقيقُبعدُالعجزُمعهُفيُكلُاألبالعادةُماُيكونُمنُالوسائلُاأل

ُ ُفيُجعل ُُيدليُاألسيرعجز ُُنُيريحأباالعترافُولكنُيريد ُويقول ُشاركُبأضميره ُمثال ُأنه ُعامة ُنشطة

خارجُالقلعةُالنفسيةُالتيُيتحصنُبها باستدراجُالمناضلُخطوُة منُخاللهُا والتيُيبدُأ الصامدُُاألسيرُجماهيريةُ،

ُجرهُلالعتراف.ُأجلمنُ

عنديُقناعةُانكُمشُراحُتعترفُوأنوُإيامُوقليُبتعرفُأخرُآ"اجانيُُ وطاقمُالتحقيقُواصأنُا  ُ فعليا لينُلهايُنُا

نكُشاركتُبأيُنشاطُبدونُماُتكتبُعندُأنتُقليُأنهيُمعاكُالتحقيقُبسُأناُبصراحةُبديُأالقناعة،ُشوفُ

وفيُمثالُآخرُ"شوفُبدكشُتحكيُبالشُاالداريُبستناك،54ُُعنديُووعدُمنيُاخلصُتحقيق"ُأوالشرطةُ

ُ.55أكد"ُناُعملتُدونُماُتعترفُبسُعشانُنتأبتقولُُأوداريُالُنهريكُفيُاإلإوهللاُ

ُ

ُالتنصت

النضالُساسيُعلىُالزنازينُبحيثُيضعُرجالُالمخابراتُأسيرُبزنزانةُورفيقهُبأبشكلُُاألسلوبيعتمدُهذاُ

يعطيُُخرىُقريبة،ُبحيثُيوفرُلهماُفرصةُللحديثُمنُخاللُماسورةُيوجدُبهاُجهازُتسجيل،ُبحيثأبزنزانةُ

ُقيقُمعُتسجيل.ُنُيتمُمواجهتهُفيماُقالُبغرفُالتحأُإلىرجالُالتحقيقُلالسيرُحريتهُبالحديثُبينهُوبينُرفيقهُ
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ُلقيتُفيُ ُفيها ُقعدتُاطلع ُبسُوصلتُجواها ُالمسكوبية، ُفيُزاوية ُشعرتها ُقديمة "دخلونيُعلىُزنزانة

"ماسورة"ُبتوصلُبينُهايُالزنزانةُوزنزانةُتانيةُماُفهمتُليش..بعدُيومينُدخلوُواحدُجمبيُوبسُبلشُ

انوُهادُابنُقضيتي،ُففهمتُانهمُبدهمُمناُنحكيُبسهولةُوبعدهاُيسجلولناُبهايُيناديُعلىُالسهيرُاناُعرفتُ

56ُالماسورة."

ُ ُأومنُجهة ُالمخابراتُأخرىُتعمد ُُإلىجهزة ُوتركهماُأوضع ُبذاتُالزنزانة سرىُاثنينُمنُنفسُالقضية

حتىُيجمعواُالمعلوماتُ"ُفيُكلُمكانُفيُتنصتُبالزنازينُوبكلُزنزانةُلوُما  ُ بتشوفهاُبسُاناُُيتحدثانُسويا

ُ.57علىُقناعةُفيُتنصتُوفيُتصويرُكمانُببعضُالزنازين،ُهمُبدهمُيضلواُمراقبينكُطولُالوقت."

"حطونيُبزنزانةُالقديمُجدا ،ُفهوُالُينطليُعلىُاألُاألسلوبسرىُهذاُيدركُالعديدُمنُاأل سرىُالمعتقلينُسابقاُ 

عضُبموضوعُالقضيةُوشوُصارُوكيفُصار،ُفاحناُياناُنحكيُمعُبإنهمُبدهمُإبنُقضيتيُقدرناُوقتهاُإناُوأ

غمزناُبعضُوقضيناهاُطولُاليومُنحكيُعنُالطبايخُوعنُالنسوان..باآلخرُدخلُعليناُالمحققُقالُاسمعواُ

ُتسجيلُ ُحاطين ُكاننوا ُفعال  ُانهم ُفهمت ُاالقل..فأنا ُعلى ُيعترف ُالزم ُفيكم ُواحد ُالقصة ُعامل ُفيكم واحد

58ُبالزنازين."

ُ

ُالشرك\الصدف

ُ تعم دفيُغيرُصنهاُحدثُأسرىُبطريقةُتظهرُعلىُمامُاألأانُتقومُبوضعُمواقفُمعينةُإلىدُالمخابراتُاحيانا

دونُتخطيط،ُمثلُ  ُ طبيعيا أمراُ  بذاتُالزنزانة،ُُأوسيرانُفيُالممر،ُأنُيلتقيُأمخططُله،ُبحيثُيبدوُالحدثُفعالُ 

ُتدخلُعلىُغرفةُتحقيقُبالخطأ.ُُأوبزنازينُقريبة،ُُأو

عرفُانهمُعارفينُليشُحطوكُبهايُمشُبزنزانةُإمرسومُبدقةُفيُالداخل،ُلوُحطوكُبزنزانةُُ"ُكلُشيء

تانية،ُلوُخلوكُتشوفُحداُوبعدهاُحاولوُيبينولكُانكُممنوعُتشوفُحداُاعرفُانهاُبرضوُمشُصدفةُماُفيُ

المعلومات،ُكيفُاشيُصدفةُجواُالتحقيقُكلُاشيُمرسومُومخططُاله،ُالزنازين،ُالتحقيق،ُاالسئلةُبالتحقيق،ُ

59ُيبلش..ماُفيُصدفةُهناك."

بأزعزعةُالمناضلُُإلىُاألسلوبيهدفُهذاُ  ُ عميلُيتكلمُعنُاعترافهُومدىُالتعبُالذيُيشعرُإلىُدخالهُإحيانا

عميلُآخرُيحاولُنقلُاخبارُاصدقائهُفيُالتحقيقُبشكلُغيرُُأوتهبيطُعزيمةُالمناضل،ُُأجلفيهُبالتحقيقُمنُ
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ثمُالحديثُُلألسيرُومنلُالمردوانُ)عميلُمتخفيُبهيئةُعامل(ُبتهريبُبعضُالسجائرُأنُيقومُعامُأومباشر،ُ

ُوتقديمُلهُنصائحُهيُبالحقيقةُتفيدُسيرُعمليةُالتحقيق.ُاألسيرمعُ

فقلتلهُانوُالمجاريُفايضةُُمالك،جاُالسهيرُقليُشوُأطبلُعلىُالبابُأ"فاضتُمجاريُالغرفةُعنديُصرتُ

رفة،ُغابُورجعُنقلنيُعندُواحدُوقليُاقعدُهونُمؤقتُالشوفلكُزنزانةُتانية..هألُفراحُقليُشويُانقلكُمنُالغ

قدرتُ انُا صارُيحكيليُمينُشافُبالتحقيقُوشوُاوضاعهمُوذكرُمنُبينهمُابنُقضيتي.ُ. قاعدُمعاُه بالحديثُوانُا

مرةُعملواُفيُُمنُأكثرانوُعصفورُوانوُاليُبصيرُعمُبحاولوُيفتعلواُاحداثُعشانُتبينُاالمورُصدفةُوفعالُ 

هيك..ُومرةُدخلونيُعلىُواحدُمنُوالدُقضيتي،ُوقالُبالصدفةُاجاُالمحققُوشافناُمعُبعضُوبلشُيصرخُ

60ُبالسهيرُكيفُبحطناُمعُبعضُوممنوعُيحطناُمعُبعضُوعصبُ..دراماُالعادة."

ُ

ينجحُهذُا قُد علىُالصموُدُحثُ ُاألسيريحاولُفيُاألسرُُاألسلوب؟لماذُا الحديُأوصديقُه المواضيعُُثُببعضعدُم

وتهُوضعفهُيكتشفُالعديدُمنُنقاطُقُاألسيراستفهامُماذاُحصلُبالخارج،ُكونُُأوتحذيرهُمنُبعضُالقضاياُُأو

ُلفض(.ُوأصراعُفيُالظالم)والقضايا.ُبالتحقيقُلذلكُيسعىُلتحصينُزمالئهُبتحذيرهمُمنُبعضُالتفاصيلُ

ُسيرُبشيء.غريبُوالُيمتُبصلةُلألُهوُالتصرفُوكأنُالشخصُاآلخرُاألسلوبلتعاملُمعُهذاُلحالُ

ُ

ُالفبركة\التسجيل

لُألنُعادةُالسؤاإنُيقومُالمحققُبسؤالكُعنُتفاصيلُوعنُقضاياُوطريقةُالسؤالُوأالُشيءُصدفةُفعال ،ُف

مخططاتُفيُالتحقيقُفيُمحاولةُكسرُ ُوانتزاعُاعترافُمنه.ُاألسيررادةُإالمخابراتُلديهاُدائماُ 

حيثُيتمُبنتاجهاُلدىُمهندسُصوتُإعادةُإسئلةُمختلفةُوأسيرُمنُجيلُكلماتُلألالحديثةُهيُتسُساليبمنُاأل

يُخرىُليخرجُلديناُفأسئلةُأعلىُُاألسيرجاباتُإخرىُمنُأقصقصةُبعضُتفاصيلُالحديثُوتركيبُكلماتُ

ُئهُورفاقهبالتهمُالمنسوبةُله،ُومنُثمُيعرضونُهذاُالتسجيلُعلىُاصدقاُاألسيرالنهايةُمقطعُيوضحُاعترافُ

ُنُصديقهمُورفيقُدربهمُاعترف.أكيُيصدقواُ

هادُكانُأهُآ"اناُسمعونيُصوتُ...ُوهوُبحكيُ  ُ ناُأولُيومُتحقيق،ُفأناُجبتُالسالحُعشانُنخطفُفيه..وطبعا

ُ ُإصدقت ُوبعد ُفاحكيت، ُاعترف ُأنو ُاكتشفت ُوأسبوع ُحاكي ُمش ُهو ُهادُأنو ُعن ُالحاكي ُبس نا

ُ ُفهمتُقصة ُاألإالموضوع..بالسجن ُتركيب 61ُوات"صعادة ُأهناك ُأسرى ُهذا ُفلمُُاألسلوبدركوا مباشرة

ُخرينُوقعواُفيُهذاُالشرك.آيتجاوبواُمعهُوهناكُأسرىُ
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ُوقتهاُليشُكانواُأ"ُسمعونيُواحدُمنُوالدُالمجموعةُعمُيعترفُشعرتُللحظةُ نوُفيُغلط،ُوقدرتُفعال 

نتُومينُرحتواُعلىُالعرسُاقلهُأسئلةُمختلفةُوتفاصيلُدقيقةُاجتماعية..ُيعنيُكانواُيسألونيُأيسألنيُكثيرُ

ساسُانهاُشغلهُاجتماعيةُبتحبسشُوبضرش،ُفشعرتُأناُاجاوبُعلىُأناُوفالن..يقليُطيبُوفالنُوينُراحُوأ

ُ أوقتهاُانهمُكاينينُبدهمُيجمعواُ كبرُعددُممكنُمنُالكلماتُعشانُيركبواُجملُويعرضوهاُعلىُالتانين..طبعا

رضوُبعترفوشُوبسُخلصناُتحقيقُوالتقيناُاعرفتُكمانُانوُعاملينُمعُنوُاليُمعايُبأنيُمتأكدُنكرتُألأاُأا

62ُالبقيةُزيُماُعاملينُمعاي."

ُشكال.منُاألُالتجاوبُبأيُشكلُأوالثقةُبرفاقُالنضال،ُواتخاذُقرارُالصمودُسببُرئيسيُبعدمُتقديمُاالعترافُ

ُ

 الوسائلُأخطرالعصافيرُفيُزنازينُالتحقيقُمنُ

لُوهربواُحيانُيكونُهؤالءُأسرىُسابقينُوارتبطواُباالحتاللُالسجون،ُفيُبعضُاألتتعددُمهامُالعمالءُداخ

لُفيُسرىُالمناضلينُبعدُاكتشافُأمرهمُوبعضهمُيدعيُالعملُفيُالداخلُالمحتلُولكنهُيعممنُأقسامُاأل

ُأمره.ُعندماُانكشفزنازينُالتحقيق،ُوبعضهمُاآلخرُيعملُفيُالزنازينُبعدماُهربُمنُبيئتهُ

ناعُلفُقأسرىُمنُالسذجُوالمدعيين.ُوالعمالءُيظهرونُبلفُاألآديُهؤالءُسقطُفيُفخُاالعترافُيأوعلىُ

مسؤولونُ ومرُه قادُة التغريرُباألأوقناع،ُمرُة )لسمنيونُومرُة والقولُالفصلُهنُا انكُحصانك،ُسرىُوتصي دهمُ.

والسجونُُداخلُالزنازينُسرارُالعملأمنُُيإنُصنتهُصانك(ُفالُثقةُبأحدُفيُالزنازينُوالُكلمةُواحدةُتفش

ُعامةُومنُوسائلُالعمالء:

ُ

ُكسبُالثقة

ُيهاُالعميل.نُيؤدأمنُقبلُالعميلُهوُالمدخلُالرئيسي،ُوهيُتحتاجُلوسائلُعديدةُممكنُُاألسيرإنُاكتسابُثقةُ

فيظهرُُعلىُالصمود،ُاألسيرفقدُيدعيُالعميلُالصمودُوأنهُيواجهُضباطُالمخابراتُبشجاعةُويعودُلتشجيعُ

رُقدُيمررُويكسبُاحترامه،ُوبناءُعلىُهذاُاألمُاألسيرُإلىرُالبطلُالصامد،ُفينقلُحالةُمنُاالنبهارُبمظه

يستطيعُانُيمررُاعترافُجزئيُ يرهبُُأوُاعترافُليغطيُعلىُشيءُآخر،ُأوالعميلُعدةُأمورُأهمهاُانهُمثالُ 

ُصراعُفيُالظالم(.(هالتيُقدُتمارسُعليُساليبالتحقيقُعندماُيعددُالعميلُاألُأساليببُاألسير
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بُثقةُبالحديثُعنهمُوعنُتفاصيلُتتعلقُبهمُفيُالزنازينُلكسُاألسيروقدُيذهبُالعميلُالستخدامُمعارفُ

نقلُمثالُ يُأوباالطمئنانُوبالتاليُيتطرقُلقصصُوحكاياتُقدُتفيدُضباطُالمخابرات،ُُاألسير،ُفيشعرُاألسير

ُ.األسيرأسُاعترافُبعضُمنُزمالئهُلتحريكُفكرةُاالعترافُفيُر

آخرُيدعوُللشفقةُوالظهورُبمظهرُالخائفُالمرتعدُمنُالتحقيقُوالذيُال ُيعرفُماذاُوربماُيأخذُالعميلُشكالُ 

صحُسيعملُعلىُنُاألسيربالمسؤوليةُتجاهُالعميلُوهذاُيعنيُأنُُاألسيرسيحصلُمعه،ُوبذلكُيضمنُشعورُ

وسيلجُأ منُُإلىالعميلُوالتخفيفُعنُه أمنيُا وبالتاليُيعرفُالعميلُمدىُسعتهحمايُأجلتثقيفُه ومعارفه،ُاألُتُه منيُة

عنُكونهُُذلكُفيُسياقُتشجيعُالعميلُعلىُالثبات،ُعداُإلىُاألسيروقدُيكشفُجزءُمنُمعارفهُدونُأنُينتبهُ

ُمُضعيفةُمتماسكةُأمُهشة.أيعكسُللعميلُعنُوضعيتهُالنفسيةُصلبةُ

نهُالواحدُناُاتفاعلتُمعاهُألأبتخلصُتحقيقُوماُسويتُتحكيشُاشيُوصارُيقوليُكيفُُأوذاُسويتُاشيُإ"

63ُبتشتتُبالتحقيق..وكمليُشرحُعنُكيفُبتكونُغرفةُالعصافيرُوقليُتحكيشُعندهمُوالُاشي.."

اُيجولُفيُنسانُأنُيتكلمُمعُغيرهُويفضفضُلغيرهُعنُمنُهناكُحاجةُلإلأفالعميلُوالمخابراتُيدركونُجيداُ 

لعلماءُلوبالتاليُيستغلُضباطُالمخابراتُهذهُالحاجةُلتكونُمدخلُعنُالصعوباتُالتيُيواجهها،ُُأوخاطرهُ

ُسرى.فيُالحديثُمعُاأل

يعملُالعمالءُفيُأو  ُ سرارُأيُأقسامُالعارُعلىُكسبُالثقةُمنُخاللُحثُالمناضلُعدمُالثرثرةُوالتفوهُبأحيانا

حدُيعرفُ..الزمُيُأحدُ"ُماُتحكيُايُشيُلحدُهون،ُفيُعناُضربةُبراُوالزمُنفحصُونتأكدُبدونُماُأل

64ُنحميُالبنيةُالتنظيمية."

يأتيُالعمالءُعلىُكسبُالثقةُبأو  ُ "اجاُعليُزلمةُشيخُبتخيلُعمرهُفوقُالُُأساليبحيانا  ُ سنة70ُُمختلفةُتماما

،ُدخلُعليُباركُهللاُفيكُويمزحُمعايُبطريقةُلطيفةُجدا ُ،ُ  ُ ولحيتهُبيضاُوكالمهُحلوُوهوُعصفورُطبعا

عيةُجدا ُوماُاحكاُايُشيُسياسيُوكانُيسألُوينُساكنُشوُدرستُعندكُاستعدادُوحكاُمعيُباشياءُاجتما

65ُتساعدُالشبابُبالسجنُبمحوُاالمية."

سرىُاألُالُتنطليُعلىُاألسرىُالمجربينُوأصحابُالوعيُالوطنيُالمجربين،ُفهؤالءُساليببالتأكيدُهذهُاأل

بآخرُُوأالتحقيقُوهمُبشكلُُأجلاقةُبلُمنُالصدُأجليدركونُأنُكلُماُفيُداخلُالتحقيقُمنُأشخاصُليسُمنُ

ُيجبُالوثوقُمرتبطونُبالمخابرات،ُوإنُلمُيكونواُكذلكُفغالبيةُالزنازينُمجهزةُبأجهزةُتنصتُومتابعةُلذاُال

ُبأحدُداخلُالزنازين.
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ُوقدراتهُُاألسيرتحديدُامكانياتُ

مورُلضباطُالمخابراتُمنُونقاطُضعفهُونقلُهذهُاالُاألسيرحيثُيعملُالعمالءُعلىُمعرفةُنقاطُقوةُ -1

عندكُمباشرةُعشانُيدرسُُأجل فيُالتحقيقُ"ُبسُالعصفورُاليُهوُبدخلوُواحُد علىُاستخدامهُا القدرُة

نفسُعملكُبعملُبسُمنطقةُأنفسيتكُمنُ ولُالتحقيقُالمستمرُبتدخلُعندُشخصُمثالُبعطيكُانوُتقريبُا

بيقلكُمنُبردلةُجنينُشوُبعر مثالُواحُد مشُرحُتعرفهُا عندوُتلسكوباتُوبواجرُأوفنيُفيهُابعيدُة محمُد

طيبُاناُشوُبعرفنيُفيهُشوُهالتصادفُوانوُسلمُسالحُومشُعارفُايشُبقولوُطيبُنيالوُاليُعندوُ

اشيُيسلموُويخلصُوبحاولُيهيالكُاالمورُانهاُسهلةُواناُمسجونُاكترُمنُمرةُفهوُبحاولُيشوفُ

حكيُكيفُحياتكُبعرفشُكيفُهمُيعنيُشوُالُفيُامكانيةُتأونتُتعيسُمحبطُمشُمحبطُبدكُتحكيُأ

 66اليُبوخدوه."

يُنقاطُُأمعرفةُتفاصيلُعالقاتهُوحياتهُاالجتماعيةُومدىُارتباطهُباألسرةُباالصدقاءُومحاولةُالتقاطُ -2

ضعفُفيُهذاُالمجالُوتعزيزُنقاطُالضعفُ"قلناُالعصفورُاالولُبيجيبوهُعشانُيشوفُحالتكُبسُ

ناُمنُالخليلُبيكونُكبيرُفيُالعمرُبلحيةُهادُدورهُشغلهُوحدةُانهُفيُعصفورُتانيُجابوهُهادُبقولُا

بيعرفكُبشخصُيعنيُانهُرحُيصيرُمعكُكداُالُهوُبحكيُقصهُعنُنفسوُ يدخلُفيُمخكُهواجسُومُا

هايُوظيفتوُيعينُمثالُاناُعنديُاناُواخيُشركةُفيُكلُشغلناُوحياتناُفيُعدتناُمجردُماُدخلتُعلىُ

ىُقصةُبسُمختصرةُانوُهوُانسجنُقعدُفترةُفيُالزنازينُوالتحقيقُالنوُهادُالعصفورُاولُماُاحك

ُاتدمرتُوراحتُالمصاريُوباعُ ُوحياتو ُبهدلو ُاخوه ُانو ُمشُنفسها ُالسجنة ُهايُطبعا ُالفترة قعد

الغنماتُوالتركتورُوروحُماُلقىُاشيُومشُمعطيُعيالوُاشيُفاهمُكيفُيعنيُماُضلُاشيُواخوهُ

ويتصدىُلهُبكلُبساطةُُاألسلوباألسلوب،ُبالطبعُهناكُمنُيدركُهذُا67اخدُكلُاشيُبسُهايُوظيفتو"

"ُيعنيُوهللاُزيُقصةُاخويُبسُبريحنيُلوُيوخدوُكلوُبديشُوتعبانُُاألسيرففيُذاتُالمثالُيكملُ

 68منُهالشغلُبرجعشُعليهُخلص."

ُُساليباأل -3 ُعلى ُتؤثر ُاألسيرالتي ُأسلوبُيكرهه ُأكثر ُهو ُما ُاألسير، ُهو ُما كشوفُالمُاألسلوب؟

والمحروقُلديهُ"قليُياُزلمةُماُوقفواُتحقيقُمعيُعلىُكرسيُالشبحُليلُنهارُوياُدوبُيريحونيُ

 69بالزنزانة،ُوشكلهمُبدهمُينزلونيُتحقيقُأعلى..بصيرُمعاكُزي؟ُوالُبسُشكليُلحاليُهيك؟"
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"شكلهاُزنزاُاألسيرمحاولةُمحاصرةُُأجلبدرجاتُالحرارةُمنُُاألسيرمعرفةُعالقةُ -4  ُ نتكُبيولوجيا

 70نتُمشُحاسس؟ُليشُماُادقُعليهمُتقلهمُيخففوهُعشانُنعرفُانام!"أباردةُكثيرُوالُ

ماُاألسيرمعرفةُقدراتُوفهمُ -5 يأتيُالعميلُُاألمنيُلمراحلُالتحقيقُوكيفيةُسيرُعمليةُالتحقيق،ُفكثيراُ 

ضُبعنُيخبرهُبأيحاولُُأوعنُمراحلُالتحقيقُوماذاُيحصلُمعهُُاألسيرليحاولُانُيسألُويستشيرُ

 لممكنة.المراحلُليكتشفُمعرفتهُعنُالتحقيقُوبالتاليُليحددُضباطُالمخابراتُالتكتيكاتُالقادمةُا

ُ

ُاألسيرالتشكيكُبإمكانيةُالصمودُلدىُ

هيُمسألةُُفيُالصمودُبوجهُالمحققين،ُوأنُمسألةُاالعترافُاألسيريعملُبعضُالعمالءُعلىُهزُقناعةُوارادةُ

جهده،ُويعملُفضلُتوفيرُوقتهُوأنُيعترفُألنهُبالنهايةُسيعترف،ُلذاُاألُسيراأل،ُوبالتاليُعلىُأكثروقتُالُ

ُوطرقُأهمها:ُُأساليبالعمالءُفيُهذاُالمجالُبعدةُ

تعزيزُفكرةُالخالصُالفرديُعبرُطرحُنماذجُانهارتُبالتحقيقُواعترفتُفيُالنهايةُرغمُمرتبتهاُ -1

ُ ُأُأوالتنظيمية، ُأن ُفيُالزنازينُاألسيرصدقاء ُاعترفوا ُالعمالءُاألُقد ُويكونُذلكُعبرُأحد خرى،

5ُبالزنازين،ُ"كناُبنحكيُانوُمينُشافُبالزنازينُوبلشُيحكيليُعنُناسُالتقىُفيهمُدخلُمنُبينُ

ُشعرتُانوُ ُبطريقةُما ُوخلصوُتحقيق..جابها ُاثنينُوالدُقضيتي،ُوحكاليُانهمُاعترفوا اسماءُاسم

 71بوصلنيُرسالة."

"اناُخلصتُكلُاشيُعلي،ُنهُأسيرُمناأتقديمُعميلُنفسهُعلىُ -2  ُ ضلُمنهارُومعترفُرغمُصمودهُسابقا

اسابيعُبسُبعدينُشعرتُانوُفشُأملُفأحكيتُكلُاشيُوهألُخلصتُوراحُاروحُعلى3ُُصمدتُ

 72السجن."

كافةُالمعلومات،ُو -3 المخابراتُفيُمعرفتهُا فتراتُطويلةُداخلُالتحقيقُُاألسيرمكانيةُتمديدُإتهويلُقدرُة

نُيعترفُحتىُالُيحكمُفترةُطويلةُُ"شوفُاذاُهمُبحكولكُقصصُأهميةُأانونيةُودانةُالقمكانيةُاإلإو

فيُعليكُاعترافُفإنكُتعترفُافضلُعشانُيجيُحكمكُأخفُألنوُاذاُماُاحكيتُبضاعفواُأوثابتةُ

 73الحكم."

ُ
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يتجاوزونُهذاُالنوعُمنُالعمالءُببساطةُفخدعهمُالُتنطليُعليهمُُينلكنُالعديدُمنُاألسرىُالفلسطيني

عديدةُ"ُبسُكانُيحكيُمعايُالزلمةُبالزنزانةُواليُاناُمتأكدُماُبدخلوُعليُغيرُواحدُعميلُُأساليبب

ضابطُمخابراتُعمُبوصليُمعلوماتُ بدوُيعمليُشغلهُفأناُاعملُُأومعاهم،ُكنتُاشوفُقداميُفعلياُ 

انوُُحاليُمشُفاهمُانوُعصفورُبسُاكونُفاهمُرسالتهُوفاهمُكيفُالمخابراتُبتفكر،ُكنتُبفكر  ُ دايما

اذاُبصمدُوبحكيشُبحميُصحابيُ....وكنتُبتذكرُكثيرُناسُصمدتُبالتحقيقُوهادُخففُالتحقيقُ

ماُاحصرُحاليُبأفكاره"  ُ ُ.74وبخففُالحكمُبعدين..ُيعنيُبسُتسمعُالعميلُبالزنزانةُكنتُاحاولُدايما

ُ

ُبخانةُالعمالةُاألسيروضعُ

يُبالعمالةُومدىُتأثيرهاُعلىُشخصيةُالفلسطيني،ُخاصةُنُخطورةُاتهامُفلسطينأيدركُجهازُالشاباكُجيداُ 

يُشخصُتوازنهُوثباتهُومقاومتهُأبحالةُكانُالفلسطينيُمناضلُومتحمسُلقضيته،ُفهذاُاالتهامُبالعادةُيفقدُ

الداخلية،ُخاصةُفيُحالةُالزنازين،ُهناكُعمالءُبالبدايةُينتزعونُثقةُاالسرىُبهمُومنُثمُيبدأونُفيُعمليةُ

نهُعميلُلدىُجهازُالمخابراتُ"اسمعُاناُزهقانُحاليُوماررُعليُزيكُكثيرُاقعدُهناكُأبُاألسيربُتوحيُبالشك

ُ.75ُُبالزاويةُوماُتحكيُوالُكلمةُماشيُمشُناقصني..فاهملكمُمنيحُانا"

للعميلُأنهُُغيرُالواثقُبذاتهُويفصحُعنُماُلديهُمنُمعلوماتُحتىُيثبتُاألسيرقدُينهارُأمامهُُاألسلوبهذاُ

ُنُوطني.نساإ

ُُاألسيرنُأحيانُيرىُضباطُالمخابراتُفيُبعضُاأل القُطإبالضغطُعليهُونُأوفيبدُاألسلوبيتأثرُفيُهذا

ضلينُوأسرىُنهمُمناأاقسامُالعصافيرُالذينُيتعاملونُعلىُُإلىُاألسيرشاعاتُفيُالتحقيق،ُومنُثمُينقلونُاإل

الدفاعُعنُسيرُحتىُيبدأُبكايةُالتخوينُلأللتستمرُحُاألسيرمثلُهذهُعنُُا ُنهمُسمعواُقصصأحكامُطويلةُوأب

ُسرارُالعمل.أنفسهُبكشفُ

ُ

ُرسائلُأويصالُمعلوماتُإُأوالعميلُالنتزاعُالمعلوماتُ

ُوهناكُمقدماتُضروريةُلذلك.ُاألسيروهذاُالنوعُمنُالعمالءُيكونُدورهُانتزاعُمعلوماتُمنُ

يأخذوُإلىفيُالبدايةُيدخلُعميلُُ للنومُويبدوُعليهُإهُللتحقيقُثمُالُيعودُالزنزانةُينامُويصحوُباكراُ  الُمتأخراُ 

معُالمناضلُيذهبُويجيءُعلىُأنهُماُيزالُفيُالتحقيقُفتراتُُا ُيامأرهاقُالشديدُالُيتحدثُكثيرا ،ُوقدُيبقىُاإل

                                                           
 مقابلة مع أسير74
 على لسان عميل، مقابلة مع أسير75
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نهُأسيرُمثله،ُثمُتبدأُعمليةُاالستدراجُالبطيءُأوتزرعُالثقةُبينهماُعلىُُاألسيرلفةُصدرُطويلة،ُحتىُتأخذُاأل

رويداُ ُاألحاديثفيُ ُكماُيبادلهُالعميلُاألمانُاألسيرقضيتهُفيأمنهُُإلىالعامةُواالجتماعيةُحتىُيصلُرويداُ 

اللُنقلُخمنُُأوبمالبسُالعميلُُأووعندُالحديثُبتفاصيلُنشاطاتهمُيكونُجهازُالتسجيلُيسجلُفيُالزنزانةُُ

للمخابراتُليكتشفُ ُللمخابراتُوليسُمناضل.ُانهُكانُعندُعميلُاألسيرالمعلوماتُشفاهةُ 

"ُاجاُعليُواحدُوبعدُكمُيومُاجاُُاألسيروقدُيكونُدورُهذاُالعميلُمعرفةُحجمُالمعلوماتُعنُالتحقيقُلدىُ

كمانُواحدُاالوالنيُماُكانُيحكيُيضلُيطلعُعلىُالتحقيقُويرجعُاماُالتانيُباليومُالتانيُصارُيغنيُعصفورُ

دوه،ُفالعميلُاالوالنيُسألُشوُهاد،ُقلتلهُاناُانوُهادُعصفور..فقليُطلُمنُالشباكُوقليُياُنونوُوبعدُفترةُاخ

كانُيحاولُيعرفُاديشُاناُبعرف."  ُ 76ُشوُيعني؟ُفبلشتُاشرحلهُوكنتُشاعرُانوُاسيرُوبعرفشُبسُهوُفعليا

ةُعلىُرؤيةُالمخابراتُ"قبلُبيومُقعدُمعايُليلةُكاملُبناءُ ُاألسيررأسُُإلىدخالُفكرةُإوقدُيكونُدورُالعميلُ

اعترافاتُبتقدرُتعملُصفقةُعشانُتخففُالحكمُانوُأوالعصفورُيقليُاذاُشاعرُانوُعندهمُمعلوماتُاكيدةُعنكُ

تانيُيومُالمحققُعادُنفسُالحكي."  ُ 77ُتحكيُمقابلُتخفيفُالحكم،ُطبعا

ُنهُيريدُاالعتراف،أنُمصالحهُتضررتُوأيقومُالعميلُبتأليفُقصةُقريبةُعلىُقصةُالمناضلُويوضحُفيهُاُأو

قريباتهمُُأوقاربهمُأحدُأسرىُباعتقالُيصالُرسائلُلبعضُاألإوفيُبعضُاالحيانُيحاولُرجالُالمخابراتُ

يصالُرسالةُعنُطريقُالعمالءُ"اسمعُياُزلمةُجايبينُهالبنتُيحققواُمعهاُهانُالمسكينة،ُشفتهاُإمنُخاللُ

اناُطولُالتحقيقُبهد24ُهيكُبيجيُعمرهاُ  ُ 78ُدونيُيجبواُاختيُوهونُلخمت"سنةُوهللاُشفقتُعليها...طبعا

ُ

ُالعمالء\التهيئةُلمرحلةُأقسامُالعار

لالنتقالُُاألسيريتمُتهيئةُ  ُ دارةُإقيقُوالعمالءُوغرفُالعمالء،ُتتمُبعمليةُطويلةُيشاركُفيهاُطاقمُالتحُإلىنفسيا

ُدارةُالنقلُ)النحشون(.إمركزُالتحقيقُ)الشاباص(ُو

خذُالبصماتُانتهىُوستنتقلُللسجن،ُفيأتيُالشرطيُويأُ-سيرلأل–عكُنُيقولُالمحققُأنُالتحقيقُمأفقدُتبدأُبُ

ُفيُالسجونُوهذاُالنمطُاألول.ُأوالعصافيرُالتيُتكونُفيُمراكزُالتحقيقُُإلىُاألسيروينقلُ

ا ُوالُيثيرُأيُبدأالقضيةُُإلىوكسبُثقتهُوالُيتطرقُُاألسيرزنزانةُُإلىماُالنمطُالثانيُفيبدأُبدخولُالعميلُأ

غرفُالعمالءُُأوسيرُوتبيانُالفارقُمعُقسمُسير،ُبعدُالثقةُيحاولُالعميلُوصفُالسجنُلألالريبةُلألُسؤالُيولد

ُ.األسيرحتىُيتحكمُالعميلُفيُمخيالُ

                                                           
 مقابلة مع أسير76
 مقابلة مع أسير77
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يُشيء،ُأامهُمأهذهُالغرفُويرىُماُكانُيقولهُلهُالعميلُبأنهُغرفُعصافيرُوعمالء،ُفينكرُُإلىُاألسيري نقلُُ

للتحقيقُفيدركُمصداقيةُال العمالءُُأوعميلُالذيُكانُمعهُبالزنزانةُ.فيعوُد لقسُم ُمواصفاتُمختلفة.بينقلُمباشرُة

عادُالكرةُتومنُثمُُنصحه،العميلُعلىُُاألسيرنُيعودانُمنُجديدُليلتقيان،ُوهناكُسيشكرُأوتشاءُالمخابراتُُ

الءُالذيُبالعمنهُالسجنُوهناكُيكونُقدُوثقُأولكنُهذهُالمرةُيذهبُلقسمُالعصافيرُالذيُوصفهُالعميلُعلىُ

قادةُُأونُالعمالءُعلىُانهمُمناضلين.ُتحتُصفةُمسؤوليُإلىينتحلونُصفاتُمناضلةُويبدأُباعطاءُالمعلوماتُ

ُسجون!

نظرُعنُطريقةُمنيةُوقدُاستغفلهُهؤالءُبصرفُالبسطُالقواعدُاألأالذيُيقعُعندُالعمالءُبكونُقدُنسْيُُاألسير

ُفيُحجرةُمحامي.ُأوالزنزانةُُأوالمردوانُُأواستغفاله،ُسواءُالتقىُبهمُفيُالبوسطةُ

خابراتُتأمينُكثرُمنُآلية،ُولنُتعدمُالمأسيادهمُالمخابراتُفثمةُأولنُيسهبُالبحثُفيُآليةُاتصالُالعمالءُب

ُشروطُاالتصالُبعمالئها.

ُ

ُأقسامُالعارُ

عنُأقسامُكاملةُمثلُ لتحقيقُبانتزاعُراتُفيُاسرىُمليئةُبالعمالءُالذينُيكملونُدورُالمخابقسامُاألأوهيُعبارُة

المخابراتُفيُانتزاعُاالعترافُأساليباالعترافاتُوهيُجزءُمنُ اتُمنُاالسرىُالتحقيقُالرئيسيةُالتيُتعتمدهُا

ُالفلسطينيين.

فيُسجونُُأوا(ُالغرفُفيُمراكزُالتحقيقُ)المسكوبية،ُعسقالن،ُالجلمة،ُبتاحُتكفُأوبالعادةُتلحقُهذهُاالقسامُ

ُمجدو.ُأوعسقالنُأووالتيُالُيوجدُبهاُمراكزُتحقيقُمثلُسجنُالسبع48ُُالمحتلُعامُاالحتاللُفيُالداخلُ

طارُإمركزُالتحقيقُألنُذلكُيضعُُأوغرفُالعمالءُفيُالسجونُُأومنُالخطأُوضعُتصورُثابتُلشكلُأقسامُُ

وغرفُجديدةُسرى،ُفمنُالممكنُأنُتبنىُأقسامُعامُيجعلُكلُماُهوُجديدُبهذاُالجانبُفعالُفيُالتعاملُمعُاأل

هُنفيُأنهموهُبأوتبنىُمخيماتُللعمالءُكماُحدثُمعُأحدُالمناضلينُعندماُُأوسجونُجديدةُُأوقسامُجديدةُأفيُ

نهمُأمعسكرُللمقاومةُوشككوُبهُفبدأُيعترفُعنُمسؤوليتهُليتكشفُبعدُذلكُُإلىلبنانُفيُعهدُالثورةُوجاءُُإلى

ُ.79راتنُهذاُالمعسكرُمصطنعُمنُقبلُالمخابأمجردُعمالءُو

الُيوجدُزمانُمحددُللمكوثُمعُالعصافيرُفقدُيكونُيومُواحدُوقدُيكونُأو  ُ عشراتُااليام،ُُأوُطويلة ُُا ُيامأيضا

ُللغرفُ ُأقسامُاألُأووالُيوجدُشكلُمحدد ُيتناسبُمعُالتغييراتُالحاصلةُعند ُبما ُفدائما ُهناكُتجديد قسام،

تهمُالتنظيميةُفسنجدُءاماُبخصوصُانتماأراتُكثرة،ُسرى،ُوالُيوجدُعددُثابتُفالعددُمتذبذبُمراتُقلةُوماأل

                                                           
 أحد الروايات الشهيرة في التحقيق، يعرفها الباحث من خالل تداولها في السجن.79
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هناكُكلُالتنظيماتُوسنجدُهناكُشخصياتُمختلفةُوسنجدُهناكُالمتدينُوغيرُالمتدينُالمهمُهوُ"الُيحقُألحدُ

80ُشيُماُاحكيتواُعندُالمخابرات،ُواذاُسألكُاعرفُانهُعميل."عنُأنُيسألكُ

 عديدة في أقسامهم منها أساليبوللعمالء 

يتحررُمنُضغطُالتحقيقُيجريُاستقبالهُوتعريفهُعلىُُاألسيرسيشعرُُبالتأكيدُ:بالاالستق -1 براحةُعندمُا

عرافُاالعتقاليةُوسيجدُهناكُممثلينُعنُداريُوالتقاليدُواألسرى"ُوعلىُنظامُالسجنُوالنظامُاإل"األ

ءُهناكُهمُوالعمالُوثقافية،الفصائلُالمختلفة،ُونجدُهناكُأشخاصُلديهمُاطالعُعلىُقضاياُسياسيةُ

المعسكرُاآلخرُويتقنونُالتمثيلُجيدا ُفأحدهمُيمثلُدورُالشيخُالتقيُُإلىفلسطينيونُانتقلواُُاألساسب

ُمسؤولُالمنظمةُوآخرُمسؤولُعنُالعملُالثقافيُ...ألخُأوالورعُوآخرُمسؤولُأمنُوآخرُثالثُأميرُ

نتوقعُانُتأتيُونكُبالتحقيقُوكناُننتظركُأيكونُاستقبالُحافلُويقولونُلهُلقدُسمعناُُاستقبالهُفقدماُكيفيةُأ

تنظيميُُأوريُداإبمكانُُاألسيريتمُتعيينُُأوفيُخانةُمميزةُتسرُنفسهُوتريحه.ُُاألسيرعندناُوبالتاليُيضعونُ

ونُعلمهُهدافهمُدأيعملُمعهمُويخدمُُاألسيرسرىُفيُهذاُالمجالُوبالتاليُيصبحُكماُحدثُمعُالعديدُمنُاأل

ُاحيانا ُبدو ُيقوم ُرُالموجهُاألوقد ُيحدُأومني، ُيخرجُكلُالقسمُالستقبالهُكما ُالقسم ُدخوله ثُمعُبعضُعند

ُصراعُفيُالظالم(.اعتقالهمُ)االسرىُعندُ

الءُفيجدُقسمُالعمُإلىحيانُيكونُاالستقبالُبطريقةُمسرحيةُمدروسةُبعنايةُفيُأنُيدخلُمثال ُوفيُبعضُاأل

لتعاملكُُأنُهذاُعميلُوتمُاكتشافهُبينُاالسرىُفانتبهُأنُهناكُشخصُيتمُالتحقيقُمعه،ُومنُثمُيوضحونُله

هناُليسُالقصدُتحذيرهُمنُالتعاملُمعهُبلُالهدفُ  ُ وجهُلهُيخشىُأنُيُاألسيريُانُيجعلُاألساسمعه،ُطبعا

ُ.صراعُفيُالظالم(وطنيتهُ)سهامُاالتهامُبأنهُعميلُفيقومُويتحدثُلهمُعنُبطوالتهُوعنُمدىُ

خوضُينُالسجنُأسيرُيدخلُعليهمُوهمُمضربونُعنُالطعامُويتمُالتوضيحُلألُنأغربُبأوقدُيذهبونُبطريقةُ

عنُالطعام،ُوهكذاُيكسبونُثقةُإ ُ.)صراعُفيُالظالم(ُفيُالتحدثُمعهمُبراحةُاألسيرضراباُ 

يصارُأو  ُ ُأونُقضيتهُرشاداتُوعدمُالتحدثُألحدُعإسيرُالموجهُاألمنيُلألُأوأنُيقولُرئيسُالقسمُُإلىحيانا

رويدا .ُاألسيريجعلُقصتهُمماُ ُيثقُبهذاُالعميلُالذكيُرويداُ 

ويصدقُُاألسيرنُيثقُبهمُأإنُمنُأهمُالمرتكزاتُلنجاحُالعمالءُهوُُ:بأنهم معتقلون األسيرقناع إ -2

ثباتُذلك.ُمثال ُنجدهمُبقسمُكبيرُمعُأسرىُآخرينُدوارُعديدةُإلأنهمُأسرىُمثله،ُلذاُيقومُالعمالءُبأ

راحتهُاذاُوجدهمُإوذلكُبغرضُُاألسيريعرفهمُُأسرىوقدُيكونُمنُبينهمُُوقدُيكونُمنُبينهمُمدنيين

ُ ُفيعلم ُلهمُأهناك ُوسنجد ُوغيرها، ُوجلساتُنقاشُسياسية ُتنظيمة ُقوانين ُوللعمالء ُليسُوحيدا . نه
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سماءُوشخصياتُيسمعُعنهاُالمناضلُالجديدُأمسؤولينُوفقُترتيبُالسجون،ُونجدُبينهمُمنُينتحلُ

يفهمونُبالفكرُالماركسي،ُُأوةُولكنهُالُيعرفهاُفيُالوجه،ُقدُيكونواُمتديننُجداُ نُيعرفهاُمباشرأدونُ

مني،ُوقدُيجدُكراساتُالُالموجهُاألإمنيُبعدمُالتجاوبُمعُمنُيسألهُعنُملفهُاألُاألسيروقدُينصحونُ

 ،ُويحظىُباهتمامُواحترام.أنفسهمتنظيميةُحتىُعنُالعصافيرُ

نهاُلجنةُتتكونُمنُالمسؤولينُداخلُأساسُأةُيفرزهاُالعمالءُعلىُوهيُعبارةُعنُلجن: منيةاللجنة األ -3

قسامُالعصافيرُتتوجهُأفيُُاألسيرمدةُمنُمكوثُُسرى.ُبعدلألمنيةُمتابعةُالملفاتُاألُأجلالقسمُمنُ

كتابةُماُيطلقُعليهُالتقريرُاالعتقاليُُأجلُمنُاألسيرمنيُليجلسُمعُالموجهُاألُأومنيةُليهُاللجنةُاألإ

ُأجلناسُتريدُتحذيرهمُمنُأنُيحتويُكلُماُحدثُبالتحقيقُالتيُاخفاههاُوهلُهناكُأترضُوالذيُيف

ُأ ُاحتياطاتهم ُمنُُأونُيأخذوا ُتحتُهذهُُأجلتوجيهاتُللقيادة تحسينُالعملُالتنظيميُفيُالخارج!

سرارُالتيُصدرُالمعتقلُويحاولونُكشفُاألُإلىمنيةُاللجنةُاألُأومنيُالمسمياتُيدخلُالموجهُاأل

فيهاُعنُجهازُالمخابرات.ُ"اجوُقالوليُبدكُتقعدُمعُاللجنةُاالمنية،ُألنوُالزمُتخلصُمعاهمُقبلُالُيخ

ُ ُنظاف ُاذا ُاالسرى ُبتفحص ُاللجنة ُوهاي ُفوق، ُالسجن ُعلى "أويحولوك 81ُال

عمليةُانتزاعُاالعترافُ  ُ همُُأووراق،ُأيطلبُمنهُكتابةُشيءُعلىُُأونُتكونُبشكلُشفويُأماُإطبعا

تسجيلُماُيتحدثُبهُُأجليخفيُالعمالءُبجيوبهمُآلةُتسجيلُمنُُأوتكلمُوبالنهايةُيوقع،ُيكتبونُوهوُي

"ُهمُبيجوُللواحدُحسبُكيفُحذرهُيعنيُواحدُشاككُاألسيردانةُإوبالتاليُتسجيلُاالعترافُوُاألسير

 .82شويُبقولوشُاكتبُبقعدواُيسألوهُوهوُيجاوبُوبتوقعُبيكونُفيُمسجلُبجيوبهم.."

علىُأقسامُالعمالءُأتعتمدُالمخابراتُفيُ: وبةالرسائل المكت -4  ُ المناضلُُاألسيرقناعُملتفةُإلُأساليبحيانا

ُتأتيهُرسالةُمنُاألأبأنهُمتواجدُعندُ ُاألسيرشركاءُُأوصدقاءُأُأوهلُناسُشرفاءُومناضلين.ُفمثال 

اسُجيدينُنأسرىُمنُحولهُهمُنهُاآلنُفيُالمعبارُوأنُاألأاقسامهمُوُإلىتطمئنهُأنهُقريبا ُسيصلُ

الرسائلُبعضُالمالبسُ قدُيرسلُمعُهذُه  ُ ُاألسيريُشيءُيجعلُأُأوالكتبُُأووعليهُالتعاونُمعهم،ُطبعا

ليُكانُمعيُبالتحقيقُاليُهوُ...بقليُانوُإنهُجاءُمنُأقاربهُفمثال ُُ"جابوليُرسالةُمنُأيشعرُفعال ُ

القسم"ُوهناكُحاالتُأخرىُالُنتُهألُعندُالشبابُوهمُشبابُمناحُكلهاُكمنُيومُوبتيجيُعناُعلىُأ

وهوُعندُالعصافيرُكبسولةُمقفلةُُاألسيرُإلىتأتيهاُرسائلُمنُاألهلُبلُرسائلُمنُالتنظيمُكأنُيصلُ

نهمُيريدونُمعرفةُبعضُالتفاصيلُكيُيوقفواُتأثيرُالضربةُأنهاُرسالةُمنُالتنظيمُمكتوبُعليهاُأعلىُ

مورُالتنظيميةُوضاعُوترتيبُاأللملمةُاألُأجلنُماُشابهُويريدونُمنهُبعضُالمعلوماتُمُأوبالخارجُ
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ُ ُالتنظيم ُبختم ُتختتم ُُأووقد ُأبتوقيع ُالتنظيمين ُالقادة ُالعساكر.ُأوحد

نهاُمنُإناُماُكنتُبحبسةُقبلُكانُصدقتُعنجدُأ"وصلنيُرسالةُمختومةُبختمُتنظيمي،ُيمكنُلوُُ

هاُبعدمُتحريكُاللسانُوعدمُكلُهذهُالحيلُيمكنُالتغلبُعلي83ُالتنظيمُبسُبالسجنُفشُهيكُاختام"

 مساكُالقلم.إ

ُ أتعمدُالمخابراتُ: المدة الزمنية -5 فترةُزمنيةُطويلةُقدُتمتدُلبضعُشهورُقبلُُاألسيروضعُُإلىحيانا

نهُبالعادةُالُنهمُليسواُعمالءُألأفيُهذهُالحالةُقدُاطمئنُعلىُُاألسيرعنُقضيتهُويكونُُتسألهأنُ

ُالعمالءُفترةُطو رسالُإقدُتعملُالمخابراتُعلىُُأويلةُوهذهُحاالتُنادرة،ُيمكثُالمناضلينُعند

حناُجبناكُبسُهيكُنتأكدُوالُإولُيومُقالوليُأالعصافير.ُ"..خلصتُتحقيقُُإلىولُمنذُاليومُاألُاألسير

كلُاشيُعليكُجاهزُوبكراُطالعُعلىُالسجنُصحابكُكفواُووفوا..تانيُيومُاجانيُنقلُودونيُعلىُ

يُبالسجنُعنجدُقعدتُفترةُاشكُبواحدُانوُعصفورُرحتُشكيتُلمسؤولُسجنُالسبع..فأناُفكرتُحال

يُأيُمعلومة،ُبدكُتحكيُأالقسمُقليُتقلقشُاحناُمراقبينُهادُالشبُوشاعرينُهيكُوماُتحكيُمعاهُ

منيُبس،ُاناُآمنتُوبعدُكمُيومُجانيُالمسؤولُوطلبُمنيُيفهمُشوُمعلومةُاحكيُعندُالمسؤولُاأل

شعرتُصارُمعيُبالتحقيق،ُفأحكي احكيلتهُالنوُمُا فانُا لتهُوبلشُيسألُاسئلةُتانيةُعنُاشياءُمشُحاكيهُا

بعدُالتحقيقُُاألسيربينماُيقومُأسلوبُآخرُعلىُنقل84ُانهمُعصافيرُالنوُمنُاولُيومُنقلونيُعليهم"

سجنُآخرُويكونُالسجنُاآلخرُُإلىبدونُالتحقيقُلسجنُحقيقيُيمكثُفيهُبضعةُشهور،ُثمُيأتيهُنقلُأو

حولونيُفيُالح قيقةُهوُقسمُللعمالءُ"ُاعتقلونيُورحتُبسُاستجوابُشرطةُواعطونيُاداريُوبعدهُا

علىُسجنُعوفرُوبعدهاُانتقلتُللنقب..ُعلىُالشهرُالخامسُقالوليُاجاكُنقلُعلىُمجدو،ُفأناُفكرتُ

انوُرايحُعلىُالسجنُوبعرفشُسجنُمجدوُكيف..ُفدخلتُعلىُالقسمُزيُاالقسامُالعاديةُبفرقشُبعدُ

اتعرفتُواخدتُعلىُالشبابُباسبوعُقعدناُسواُوبلشُالشبابُكلُواحدُيقعدُيخرفُبطوالتهُبرا،ُُما

جانيُنقلُ..هيكُقالولي..ُفلقيتُأعملُبراُقعدتُهيكُيومينُوبعدهاُأحكيُكمانُشوُكنتُأفاناُصرتُ

 .85ُناُمشُعارف"أحاليُرايحُعلىُالمسكوبيةُوكنتُاناُعندُعصافيرُو

ُ أحوُالمخابراتُقدُتنُ:استخدام المناضل -6 العملُمعُالعمالءُُأجلاستخدامُالمناضلُذاتهُمنُُإلىحيانا

دارةُالشأنُالتنظيميُإدونُأنُيدركُذلك،ُحيثُيوهمهُالعمالءُأنهُمناضلُمهمُوأنُلديهُقدراتُفيُ

حدُالمهامُالتنظيميةُفيُقسمُالعصافيرُليصبحُهوُمنُيمثلُالعمالءُويستجوبُالمناضلينُأفيوضعُفيُ
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ُألُيكونخرينُواآل ُالثقة ُمصدر ُآسرىُهو ُليفشوا ُأخرين ُيعرفون ُبالخارجُكونهم ُاألسيرسرارهم

حدُاالحزابُالفلسطينيةُمعُالعمالءُأويعرفونُتاريخهُالنضالي.ُ"ُمرةُشغلواُواحدُعضوُقياديُفيُ

ُاأل ُالموجه ُوصارُهو ُوهوُمشُعارف، ُوصارُهوُيوخد ُشوُإمنيُتبعهم ُوبعد فاداتُالمناضلين،

ُم ُبعد "الكتشف!! ُالقضايا ُهاي ُعلى ُهناك ُواعترفت ُدم ُقضايا ُعلى ُجايه ُكانت ُناس ُفي 86ُا

ُ

يستخدمُالمحققونُزمالءُ أ  ُ نُأنهُليسُعندُعمالءُفهمُبدورهمُمخدوعونُدونُأقناعهُإسيرُفيُلألُحيانا

ألبنُُأومانُللقادمُالجديدُأناسُمناضلينُوبذلكُيكونواُمصدرُأنهُعندُأُاألسيرقناعُإُنويحاولوُايدركو

فيُالقضي فهوُسيثقُبأُة الُينطليُعلىُالجميعُفهناكُأنُيتكلُم لكنُهذُا سرىُيدركونُالمسرحيةُأصدقائهُ،

النيابةُُإلىالُعندماُيحولُالملفُمنُالمخابراتُإنُالتحقيقُالُينتهيُأمنُالمفيدُهناُالتذكيرُُويقفونها.

 سرارُطيُالكتمان.داخلُالمحكمة،ُوحتىُلوُانتهىُينبغيُاستبقاءُاأل

ُ: الهاتف الخليوي استخدام -7 ُالعصافير ُأيستخدم ُمن ُالبلفون ُُأجلحيانا  يكشفُخيوطُُاألسيرجعل

مرُدارة،ُويحيطونُاألنُالُيكشفُلإلأنُهذاُالبلفونُمهربُويجبُأاتصاالته،ُحيثُيدعيُالعمالءُ

عضاءُإبُأوهلهُأاالتصالُبُأجلسيرُويمدونهُبالجهازُمنُتهويلُالموضوعُلألُأجلبأجواءُسريةُمنُ

ُ.مجموعته

ُُ ُطبعا  ُالخلوي ُبالهاتف ُاتصلت ُالعصافير ُعند ُاتصلت ُالتي ُالحاالت ُمن ُوكثيرا  عضاءُأمراقب،

ومنُمعهم.ُ"ُقالوليُبدكُتحكيُُهممورُليتمُالحقاُاعتقالغيرهُمنُاألُأومناضلينُبالخارجُلتحذيرهمُ

ُاألسيرتصلُنُالُيأمنُالمفيدُهنا87ُتوصلُشيُلبراُفيُيومُباالسبوعُهونُبنهربُتلفون"ُُأومعُاهلكُ

 تصالُمراقبةُفماُالحالُداخلُالسجن.جهزةُاالأنُكلُأهلهُ،ُوالتذكرُأبحالةُوجدُهاتفُسوىُب

المخابرات،ُُتعطيُالمخابراتُصورةُأنُالتحقيقُُأساليبخرُمنُآسلوبُأ:ُوهوُالغرف المحروقة -8

نفسهمُلالسيرُغرفُالعمالء،ُوتوحيُللعمالءُأنُيكشفواُاأواقسامُُإلىانتهىُوالُتوحيُلهُانهُسيذهبُ

ُ ُويدرك ُمباشرة، ُغير ُللتحقيق.أُاألسيربطريقة ُيعود ُما ُالصمتُوسرعان ُفيلتزم ُالعمالء ُعند ُنه

عاُدُُ فيكونُهناكُعميلُيدعيُُإلىيسألهُالضباطُلماذُا يومينُينزلُالزنازينُ، وبعُد نهُشخصُأالتحقيقُ،

ُيذهبُ الجديدةُللعمالءُيالحظُُقساماألُإلىالمناضلُُاألسيروطنيُوتبدأُمسرحيةُمنُجديد.ُوعندما

شخاصُبكالمُالعميلُفيُالزنازينُوقدُيجدُنفسُاألُأكثرولىُوالثانيةُوهناُيثقُالفارقُبينُالمرةُاأل

ُالعميلُ ُيريحُأالذيُقالُله ُمما ُالسالماتُوالتطمينات، المناضلُفيُمثلُهذهُُاألسيرنُيوصلُلهم
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منيُويطلبُمعرفةُماُقامُبهُالمسؤولُاألُأوجهُاالجواء.ُوهناُتبدأُالمرحلةُالتانيةُالتيُيأتيُفيهاُالمو

منيةُفهوُذوُالفطنةُاألُاألسيرماُأالمناضلُالذيُيكونُقدُاطمأنُللعمالءُدونُدرايةُفيعترفُبماُلديه،ُ

 .سرارُ)صراعُفيُالظالم(أنهُليسُمنُحقُأحدُأنُيعلمُماُلديهُمنُأيعرفُ

ُأومنيُمهمُأنهُسيقابلُمسؤولُأسيرُلألُسلوبُيقومُعلىُاالدعاءأوهيُ: اللجنة الملثمة أوالزعيم  -9

نُتبقىُملثمةُأمنيُوبالتاليُيجبُالموجهُاألُأوميرُالقسمُأمنيةُالسريةُوالتيُالُيعرفهاُسوىُاللجنةُاأل

الكتابةُفقطُُاألسيرحتىُالُتنكشفُويتمُقمعهاُمنُالسجن،ُوأنُهذاُاالجتماعُمهم،ُوهناُالُيطلبُمنُ

الهدفُخلقُهالةُضخمةُحولهمُوبالتاليُجوبةُمنُقبلك،ُأسئلةُمنُقبلهمُوأ  ُ بهيبتهمُُاألسيرشعارُإطبعا

براشُمنُخاللُالهمسُفهمُالُيتحدثونُعلىُحدُقولهمُحدُاألأُأووباهميتهم.يبدأُالحديثُعلىُطاولةُ

الخروجُُاألسيرجاباتُإماُيطلبونُمنُسئلةُواإلمنُصوتهم،ُبعدُاالنتهاءُمنُاألُاألسيرحتىُالُيعرفهمُ

نهمُمجردُأالمناضلُُاألسيريميطونُاللثامُعنُوجوهمُليكتشفُُأومُيخرجونُخلفه،ُمنُالغرفةُوه

ُأمحققيُالشاباكُ ُالذينُيحققونُمعه ُالعمالء،ُُأونفسهم ُالموجودينُفيُقسم احيانا ُمنُذاتُالعمالء

 .)صراعُفيُالظالم(األسيرويكونواُقدُسجلوُالمقابلةُكاملةُليدينوُ

نُشبيهُجدا ُباالستبيانُاالعتقاليُيحتويُعلىُمجموعةُمنُ:ُوهوُاستبيااالستبيان االعتقالي -10

يعترفُعلىُماُفعلُبطريقةُتوحيُلهُُاألسيرجعلُُإلىيهدفُوالذيُُاألسيراالسئلةُالتيُتخصُقضيةُ

حيثُاالستبيانُاالعتقاليُ وبينُاالستبيانُاالعتقاليُ، بينُه مُا ولكنُهناكُفروقُجوهريُة انُاالمرُطبيعيُ.

و والُيطلبُمنكُالحديثُعنُايُشيءُتخفيهُعلىُالمخابراتُعلىُعكسُالموجودُُسئلةُعامةأعامُجداُ 

اسئلةُزيُالتقريرُاالعتقاليُ "اعطونيُورقةُعليهُا بغرفُالعمالءُوتسعىُالستدراجُمعلوماتُواسرارُ.

ليُكانُمختلفُفيهُهادُانوُفيُاسئلةُإولُماُتدخلُالسجن،ُهألُاناُكنتُسامعُعنهُبراُبسُأاليُبطلبوهُ

ُ ُهل ُوماُزي ُبالتقرير ُاشك ُخالني ُوهاد ُالخارج؟ ُفي ُالكفاحية ُنشاطاتك ُهي ُما ُعضوية؟ معك

 88اجاوب.."

ومقاطعتهُداخلُُاألسيروهوُأنُيقومُالعمالءُبعزلُ: ووضعه في دائرة الشك األسيرعزل  -11

ُنهُالُيحترمُالتقاليدُالنضاليةُولمُيتعاطُمعُالقوانينُالعامةأنهُالُيتجاوبُمعهم،ُتحتُحججُالغرفةُأل

ُ ُيصار ُيصدرونُالوضعُاألأايقافُالجلساتُتحتُحججُُإلىوقد ُوقد ُ ُنمنيُمريب. ُتشهيريا بيانا 

نهمُيبدأونُأُأوبالمناضلُحتىُيضعوهُفيُزاويةُاالتهامُوبالتاليُتبرئةُُنفسهُوالحديثُعنُماُفعلُ

تجاوبُنهُالُينهمُيريدونُالتحقيقُمعهُألأنهمُيشكونُفيهُوأسيرُومسموعُلألُبالحديثُبصوتُعالُ 
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ُمعهم.

ُ أجراءاتُمثلُمنعهُمنُالنزولُعنُالبرشُوجعلهُيأكلُوحيداُوإقدُيأخذونُعدةُُأوُ غالقُبرشهُإحيانا

المناضلُيتشتتُويضعفُفيُحالُعدمُُاألسيرتجعلُُساليبببطانيةُحتىُيعزلوهُعنُالغرفة.كلُهذهُاأل

بالدفاعُعنُنفسهُواثباتُانهُوطنيُالعمالءُُفيفقدُالقدرةُعلىُالتركيزُويبُأساليبأساليبادراكهُأنهُاحدُ دُأ

نهمُأُأوالضربُالبسيطُُأووقدُيرهبونهُبالضربُُنهُمناضلُفيُالحديثُعنُماُفعلُفيُالخارج.أو

نُيحصلُطبعا ،ُوقدُيصفعونهُبضعُصفعاتُلكنُالُيتعدىُأخافتهُُدونُإُأجلسيشفرونهُبالشفراتُمنُ

ُوماُإلىذلكُ ُفحسسونيُُالضربُالمبرح."بسُدخلتُعليهمُشكيتُفيهم نيُعميلُإتعاملتُمعاهم،

،ُفأناُبصراحةُكنتُمقررُبديشُاحكيُفصارواُيهددواُفيُاألساسوصارواُيتعاملواُمعيُعلىُهادُ

ناُبديُاشفرهمُواكسرهمُاذاُأنيُإينزلونيُزاويةُهألُاناُمدربُكراتيهُفوقفتُبنصُالغرفةُوهددتهمُ

 89منُالغرفةُورجعونيُتحقيق"حداُبقربُواحكتلهمُكلكمُعصافير،ُبعدُنصُساعةُطلعونيُ

وهيُعبارةُعنُحلقاتُنقاشُعاديةُبينُالمناضلُوبينُالعمالءُدونُ: حلقات الدردشة العامة -12

نهُبينُرفاقُالنضالُأقناعهُبإيُمنُمواضيعُالقضية.ُففيُالبدايةُيأخذونُثقةُالمناضلُوأسؤالهُعنُ

خذُالعمالءُمعلوماتُوتقييماتُأهناُيعامة،ُوُأووليةُأُأوتكونُتكميليةُُلحواراتُبالعادةومنُثمُجرهُ

ُمعلوماتهُومواقفهُالسياسيةُومدىُتطرفهُأيضا ُأحولُالمناضلُ اعتدالهُبالنسبةُلهمُومدىُُأوفكاره

اتساعُثقافتهُبمختلفُالمجاالت.ُ"اجاُمنُأولُيومُواناُعندُقسمُالعصافيرُواحدُوكانُيهتمُفيُوماُكانُ

ُباأيسألنيُعنُ ُنقعد لساحةُندردشُدردشاتُعاديةُوصارُشويُشويُيُشيُصارُمعي،ُوصرنا

يحكليُعنُناسُبعرفهمُوقصصُعنهمُواناُفكرتهُعنجدُبعرفهمُوبلشتُاحكيُوجرناُالحديثُفلقيتُ

حاليُبحكيُمعاهُكلُاشيُبدونُاحس..وبعدينُبسُاجانيُنقلُونقلونيُعلىُالتحقيقُفهمتُانيُكنتُ

 90عندُعصافير."

ُ أجهزةُالمخابراتُأحيثُتعْمدُ افات:انتزاع االعتر أجلاستخدام االعالم من  -13 تحويلُُإلىحيانا

يامُيجدُالمناضلُأاقسامُالعمالءُولكنُالعمالءُالُيتحدثونُمعهُحولُالقضية،ُوبعدُعدةُُإلىالمناضلُ

علىُالتلفازُيقولُ نُشخصُماُاستشهدُوهوُعلىُعالقةُأُأوفرادُقامواُبعمليةُمثالُ أمساكُإنهُتمُأخبراُ 

يجدُخبرُماُيتحدثُعنُقضيةُالمناضلُعلىُجريدةُيفيدُببعضُالتفاصيلُمماُُأومعُالمناضلُالموجودُ

ُ ُُاألسيريجعل ُاألُأويتفاجأ ُهذا ُعن ُيعرف ُما ُايقول ُبعض ُسنفرد ُوهنا ُمثلة.ألمر

ُحولونيُعلىُاقسامُ ُفترة ُبعد ُبنكر، ُوانا ُاطالقُنار ُمعايُعلىُقصة ُيحققوا ُطويلة ُفترة ُقعدوا "
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ىُسجن،ُوهناكُوالُحداُاوحاليُانيُعندُعصافيرُكانواُيعنيُوالُالعصافيرُعلىُاساسُانيُرايحُعل

ُواغتالوهُ ُلقيتُعلىُالتلفزيونُخبرُعنُانوُفيُشخصُهوُشريكيُبالقضيةُاستشهد ُوفجأة غلطة،

ضليتُاعيط،ُوراحواُعملواُبيتُعزاُيومين،ُوبعدهاُاجانيُالموجهُاالمنيُ االسرائيلين،ُهألُاناُطبعاُ 

بلشتُاحكيُوبلشُيحكيليُعنُانوُفيُخ  ُ طبعا للشهيد،ُوانُا رقُامنيُوالزمُنعرفهُونعرفُكيفُوصلوُا

ُبعدهاُ ُووينُكانُيتخبىُعلىُاساسُانيُبديُاكشفُالخرقُوين... واقولُوينُكانُيروحُالشهيد

ُالشبُصاحبيُوجابوهُعلىُالتحقيقُمنُ رجعونيُعلىُالتحقيقُوفهمتُانهمُضحكواُعليُومسكوا

91ُهبلي" ُأوفيُقصة ُاألأخرىُوجد ُالبيتُعلىُحد ُهدم ُبعد ُوالده ُووفاة ُبيته حدىُإسرىُخبرُهدم

العمالءُفانهارُُإلىدخلتُأالصحفُالتيُ وبعدهُاُاألسيرقسُم  ُ التحقيقُوهناكُتحتُالتشتتُُإلىعيُدأنفسيا

تقومُببعضُالحيلُالتيُقدُالُتخطرُأنُالمخابراتُأومنُهناُندرك92ُُواالنهيارُاعترفُبماُفعل  ُ حيانا

 يقاعهمُفيُشراكهمُوانتزاعُاالعترافات.إُأجلمنُُعلىُبالُالمناضلين

سرىُضحيةُشغفهمُبانتهاءُالتحقيق،ُحيثُيعملُيقعُالعديدُمنُاأل: نهاء التحقيقإ أوهام -14

ُمنيينُومناضلينُشرفاءُوليسُعندُعمالء.أسرىُأنهُفيُسجنُأقناعُنفسهُإعلىُُاألسير

93ُياُزلمةُهدولُمناضلين"ُ"اناُاجتُبراسيُممكنُيكونواُعصافيرُبسُصرتُاحكيُلحاليُالُ

قدُيكونُهذاُاالمرُنابعُمنُعدة94ُُ"بتصيرُتحاولُتقنعُحالكُوتبررُلحالكُانكُمشُعندُعصافير"

منيةُفيُمعرفةُالعمالءُوهوُبذلكُيقعُضحيةُنواياهُالطيبة،ُيفتقرُللثقافةُاألُاألسيرولىُأنُمور،ُاألأ

ندُمناضلينُشرفاءُحتىُيقولواُماُفيُنهمُعأنفسهمُفيُأقناعُإمرُالثانيُيحاولُبعضُاالسرىُألا

جعبتهمُمنُمعلوماتُوبالتاليُيرتاحونُمنُالضغطُالواقعُعليهمُمنُقبلُالمخابراتُويقولونُلقدُتمُ

ُالتغريرُبنا.ُوهذاُيجعلهمُيزعمونُانهمُكانواُصامدينُولوالُالعمالءُلماُاعترفوا.

 

 رهاقرهاب واإلاإل

ثُالرعبُفيه،ُبالمادية،ُمنُخاللُُأوعُالمناضلُبالقوةُالنفسيةُخضاإبشكلُأساسيُعلىُُساليبتعتمدُهذهُاأل

انتزاعُُىإلرهاقُجسدهُوحواسهُالعصبية،ُبالتاليُيصبحُالمناضلُتحتُتهديدُنفسيُوجسديُفيُآنُيهدفُُإو

ُ.ساليبهمُهذهُاألأالمعلوماتُوكسرُالمناضلُومنُ

ُ
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ُطريقةُاالعتقال

لديهاأةُمنُلحظاتُاالعتقالُلتدعيمُتعملُالمخابراتُالصهيونيةُعلىُاستغاللُكلُلحظ مبارزةُُوراقُالقوُة كأنهُا

التحقيقُُمر،ُومنُهناُتعملُالمخابراتُعلىُالبدءُبمعركةومنُيسجلُنقاطُأكثرُيكسبُالمعركةُفيُنهايةُاأل

ُ أ...الخ،ُحيثُيسعونُأوالمقهىُُأوالشارعُُأومنُلحظةُاالعتقالُمنُالبيتُ ومفاجأتهُُيراألسرهابُإُإلىحيانا

بوُغلمة،ُامامُتقدمهمُ)البرغوثي،ُعيس،ُأكسرُمعنوياتهُوترهيبهُوجعلهُيتراجعُُأجلطريقةُاالعتقالُمنُُفي

2010.)ُ

هوُالتنكيلُبُساليبكثرُاألأومنُ  ُ فضليةُفيُعمليةُالتحقيقُ"ُكناُألحظةُاالعتقالُوهذاُيعطيهمُُاألسيرشيوعا

شوُضربُويسألوُشوُاسمكُوبضربواُويسألوُنايمينُاجواُعلىُالدارُخلعواُالبابُونتشونيُعنُالتختُوبل

وجابو95ُاسئلةُعامةُويضربوُاستمرُهالحكيُربعُساعةُ" "دخلوُعلىُالبيتُواعتقلونيُوطلعوُكلُالعيلةُبرُا .ُ..

كسرواُكلُجبصينُغرفةُالنوم،ُ  ُ بهدوه..ُهألُهمُفعليا مهداتُودخلوُوبلشواُيهدوُبالبيتُعلىُاساسُانهمُفعالُ 

96ُتُافكرُانهمُهدواُجزءُمنُالبيت"بسُاناُطولُالتحقيقُكن

فُدفاعيُطوالُفترةُالتحقيقُفيُموقُاألسير،ُوهذاُيجعلُاألسيرفالمخابراتُهناُهيُصاحبةُالمبادرةُوليسُ

ُجهتُله.بشكلُندي،ُفهوُحتىُاآلنُلمُيستوعبُالصدمةُالتيُوُعلىُالتحقيقوبرداتُفعلُدونُالتركيزُجدياُ 

الصدمةُبعضُاأل ويهينواُُنبطريقةُمختلفةُفيمتصوسرىُيتعاملونُمعُهذُه ويفتشوُا الصدمةُ"بسُبلشوُيضربوُا

اذاُكانُفيكُخوفُمنُشغلهُفهوُراحُ  ُ فيُوفيُاهلُالبيتُبتحسُانوُفشُاشيُالواحدُيخافُعليهُفبتصيرُفعليا

ىُالمفاجأةُاالولىُعلُأووبالتاليُتعتمدُطريقةُالتعاطيُمعُالصدمة97ُُمعُالخوفةُاالولىُاليُهمُنفسهمُكسروها"

ُ ُتهدفُإوعيُالمناضلُوطبيعة ُمنُلحظة ُفيُتحويلها ُاللحظة ُلهذه ُإُإلىدراكه ُمنُُإلىرهابه ُترفع لحظة

ذنُكسرتُكلُالحواجز،ُوهذاُإاستعداديتهُوهيُأنُأقصىُماُيمكنُأنُيقومواُبهُهوُالضربُوهاُهمُيضربونُ

تُمختلفةُوردودُفعلهاُمختلفةُسرىُشخصيايكمنُبداخلهاُبذورُفشلهاُكونُاألُأساليبفكرةُأنُهناكُُإلىيحيلناُ

للبعضُاآلخر.ُاألسلوبللمواجهة،ُفهذاُ  ُ ُالذيُيردعُالبعضُقدُيكونُعامالُمعاكسا

ُ

                                                           
 مقابلة مع أسير95
 مقابلة مع أسير96
 مقابلة مع أسير97



62 
 

 
 

 

ُكرسيُالشبحُ)أسلوبُنفسيُوجسديُفيُآن(

وأيديُُويقيدُأقدامُاألرضمامُالمحقق،ُوهوُكرسيُبالستيكيُمثبتُبأسرىُوهوُالكرسيُالذيُيجلسُعليهُاأل

ُإلىفُغيرُملحوظةُتهدُفثمةُنتوءاتمماثلُللكرسيُالعادي،ُولكنهُمصممُيؤلمُُعلىُالكرسي،ُحجمهُاألسير

ُلثُالصمت(تكاءُعليهُفيُظهره.)مثالُيرتاحُباإلُاألسيرمامُمماُيجعلُ،ُظهرُالكرسيُمائلُلألاألسيرإيالمُ

هُمنهُكُوالقعدةُعليهُبتوجعُهوُببينُانوُمستويُبسُتقعدُعليهُبتحسُفيُاشياءُطالعي"بكونُالكرسيُبالست

98ُومعُطولُالقعدةُبصيرُالوجعُيضربُضربُفيك"

فيُالجلوسُعلىُالكرسيُلساعاتُطويلةُمنُُاألسيريعملُهناُالمحققونُعلىُاستنزافُ  ُ الهُيصإُأجلجسديا

ويتحولُالضغطُُالظهوربالسيطرةُعلىُجسدهُوهناُتبدأُاآلالمُُاألسيرمرُالذيُيفقدُلحالةُمنُالتعبُالمتناهيُاأل

ُنفسيُمعُقلةُالنومُوالضغطُالمتواصل.ضغطُُإلىالجسديُ

رجل،ُألبتحريكُالجسمُوتحريكُاُأوالحمام،ُُإلىسرىُالجلوسُعلىُالكرسيُبطلبُالذهابُبالعادةُيواجهُاأل

ُسفلُالمؤخرة.إلىُأووضعُاليدينُ

فُبالضعُاألسيرشعالُالمكيفُعلىُدرجةُحرارةُمتدنيةُلتزيدُمنُشعورُإقدُيعملُضباطُالمخابراتُعلىُ

ُىإليامُمعُالسهرُالمتواصلُبماُيفضيُأجسدية،ُلعدةُ-ودةُالجسمُوهيُجزءُمنُآلياتُضغطُنفسبسببُبر

أيُيحاولُضابطُُاألسيررهاقُإ تصبحُزالتُاللسانُمقدمةُالعترافاتُ. مُا كثيراُ  لمخابراتُالدرجةُقصوىُوهنُا

ُتعاون.ُ-تطويعُ–العملُعلىُنظرية،ُإرهاقُ

ُ

ُالتطويع

عنُ يُدافعُداخليُلدىُالمعتقلُلرفضُالتعاملُمعُالمحققينُواالمتثالُأيُكسرُساساألهدفهُاُأساليبوهيُعبارُة

يحددونُللمعتقلُكيفيةُجلوسهُ ألوامرهم،ُمنُخاللُترهيبُالمعتقلُببعضُالتفاصيلُالجسديةُوالمعنوية،ُفمثالُ 

عُالمحققُيضأويقتربُالمحققُبشكلُكبيرُمنُوجهُالمعتقل،ُُأوخرى،ُعلىُالكرسيُفممنوعُوضعُالقدمُفوقُاآل

والصراخُأوقدميُالمعتقلُبينُقدميهُ، بينُفخديهُ، منُالمعتقلُبحيثُيجلسُبينُقدميُالمعتقلُمباعداُ  يقتربُكثيراُ 

الصراخُبوجهُالمعتقلُوطلبُأونزالُاليدينُعنُالكرسيُوضمُالقدمين،ُإالطلبُبأوالبصاقُبوجهُالمعتقل،ُأو

99ُترديدُبعضُالعباراتُخلفه.

رجلُدخلُباليومُالثانيُبالتحقيقُدخلُالمحققُفجأةُعلىُالغرفةُوصارُيصرخُ"مرةُكنتُحاططُرجلُعلىُ

ُانوُكيفُحاططُرجلُعلىُرجل،ُوصيحُعشانُانزلُرجليُفأناُنزلتُرجليُورديتُعليه،ُوبعدينُحكاليُ في 
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شيلُاديكُعنُالكرسيُفنزلتهم،ُفردُحكاليُسكرُاجريك...اناُهونُشعرتُانوُفعال ُصارُبدوُيسيطرُعلي،ُ

بديشُ..قليُبدكُتسكرهم،ُقلتلهُمشُمسكرهم،ُفصارُيصيحُوسألُليشُفأناُفهمتُانوُبدوُيسيطرُعليُُفقلتله

وبلشُيفقدُالقدرةُعلىُالسيطرةُبعدُماُرديتُعليهُمرتينُوالثالثةُوقفت..فقلتلهُبيضاتيُكبارُبسكرشُرجليُ

100ُواناُبقعدُهيكُبالبيتُوبالجامعةُوبالقهوةُوبكلُمكانُحتىُهون...."

ولىُالمواجهاتُفإماُأنُيطوعهُالمحققُوإماُأنُيتمردُعلىُالمحقق،ُبينماُيأخذُالبعضُأالمعتقلُامامُُهناُيقف

فيُأخيارُ نُيجلسُجلسةُالُتلزمُالمحققُأنُيذهبُلمثلُهذهُاألمور،ُلكنُسرعانُماُيلقىُطريقةُأكثرُحياداُ 

اضطرُاد كانتُطريقةُجلوسهُ"كنتُبحاولُأقعدُعاديُعشانُمُا خلُفيُمواجهة..بسُكانُباالخرُللتطويعُمهمُا

101ُيصيرُيصيح،ُفاصيرُمضطرُأرد"

ولكنُليسُُأستخدامهنهمُيواصلونُأفيُبدايةُالتحقيقُبشكلُمكثفُرغمُُاألسلوبالمحققونُهذاُيستخدمُبالعادةُ

البداية،ُويزيدُاستعمالهُعندُاأل يتفاعلونُبذاتُالدرجةُكمُا معإسرىُالذينُيشعرونُأنهُم  ُ التيجابا بعدُهذُا مهيد،ُهُم

ُ.ساليبسرىُالذينُيخوضونُالتحقيقُللمرةُاألولى،ُفهمُالُيدركونُبعدُكلُهذهُاألخاصةُاأل

ُالتحقيقُتقومُمنُ ُبالتقتيشُالعاريُلألإجانبُآخرُفيُبداية ُالسجونُ)الشاباص( ُبحيثُيخدارة لعُكلُسير،

نُالمناضلُأليهُكأنُيرجوُنهمُيسيطرونُعأتماما ،ُوذلكُبهدفُالشعورُبالدونيةُوُمالبسهُويفتشونهُوهوُعارُ 

آخرُيراهُوهوُيتحدثُوكأنهُيعترفُُنيجعلوُأوقدُاعترفُ بطاقةُُأوئهُصدقافادةُوتقديمهاُألإيزورونُُأواسيراُ 

نقطةُسبقُعلىُعلىُفكرةُأنُالجسدُعارُفيُالثقافةُالعربية،ُوبالتاليُاكتسبُعميلُمكتوبُعليهاُاسمه،ُأعتماد ُ وُا

ُحقيقُوتندرجُهذهُتحتُبندُالتطويع.الفلسطينيُفيُعمليةُالتُاألسير

ُ

ُرهابيالصديقُالطيبُوالوحشُاإل

مختلفةُمعُأأسلوبُيقومُعلىُأنُيؤديُالمحققونُ المتسلطُُوأولُيلعبُدورُالوحشُ،ُفالمحققُاألاألسيردواراُ 

ُبالصراخُوالشتمُوالسبابُوالتهديدُوالوعيد،ُو وقدُالعترافُنهاءُالتحقيقُدونُانهُالُمجالُلهُإلأالذيُيبدأ

قُفيُوالطرقُعلىُالرأسُلكنُبشكلُمحسوب،ُوبينماُُيستغرُيذاءُالجسديُالمترافقُبالهزُ يمارسُبعضُاإل

عُالمحققُالعنيفُمنسانيةُوالرقةُومنُثمُيبدأُبالحديثُعيُالطيبةُواإلهذاُالدورُيدخلُالمحققُاآلخرُالغرفةُويد ُ

ُبالتوددُاألسيرنسانيُوالُيفهمُنفسيةُإالخارجُوأنهُغيرُُإلىأنُيخرجُ ومخاطبتهُُاألسيرُإلى،ُومنُثمُيبدأ

ُبطريقةُلطيفة.
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"كانُيدخلُواحدُويبلشُيسبُعليُويهددُويخوفُفي،ُفجأةُبعدُشويُبدخلُواحدُتانيُوبتالقيُهاديُوبصيرُ

ُُمحقق..وبسُيطلعُبصيرُيدردشُمعيُعمصلحتيُعشانُ يسبُوانوُالُهايُمشُاخالق عشانُمُا يطاوشُمعاُه

102ُهوُبدوُيحمينيُوبدوُمصلحتي"ُاطلعُمنُالتحقيقُوانو

رةُلهُفيُزاويةُمنُالضغطُالشديدُومنُثمُفتحُكوةُصغيُاألسيرساسيُعلىُحصرُاتعتمدُهذهُالطريقةُبشكلُ

لذيُيبحثُأنهُالملجأُاُاألسلوبغيرُالمدركُلهذاُُاألسيرنسانيةُوالذيُقدُيجعلُمنُمنُخاللُمحققُيدعيُاإل

من  ُ ُإلىصوال ُوقبلُالوحش،ُوهناُيحاولُالمحققُفتحُاحاديثُاجتماعيةُُعنهُبعدُتعنيفهُنفسياُولربماُجسديا

ُولكنهاُفيُالحقيقةُمجردُمدُجسورُتطويعيةُلالعتراف.ُاألسيرحاديثُالتيُتتعلقُبقضيةُاأل

نهُأيق،ُدورهُالطبيعيُكوحشُمنُوحوشُالتحقُإلىيتحولُالمحققُالطيبُُاألسيرحالماُيكتشفهُُاألسلوبوهذاُ

ُدوارُوحسب.أتبادلُ

ُ

ُهمالُمقابلُالتحقيقُالمتواصلاإل

والذيُيعنيُشبحُمتواصلُعلىُكرسيُالتحقيقُأل دونُراحةُالتحقيقُالمتواصلُ، ُاألسيربقاءُإنومُوُأويامُمتعددُة

ُأوتجوابهُفيُالزنزانةُوحدهُدونُاسُاألسيرماُعلىُتركُأهمالُعلىُكرسيُالتحقيقُدونُنوم،ُبينماُيقومُاإل

ُاحتكاكُمعه.ُأوسئلةُأُةيأتركهُفيُغرفةُالتحقيقُدونُ

وغُذلكُولبلُوفهمُطباعهُالشخصيةُاألسيرفيُبدايةُالتحقيقُيكونُهناكُمحاولةُمنُالمحققينُقراءةُشخصيةُ

 ن:ُاسلوبأهناكُ

تجعلهُالمخابراتُُأومتواصلةُدونُتحقيقُُا ُيامأفيُالزنزانةُُاألسيرنُيتركُأاألول،ُوهوُأسلوبُاالهمالُوهوُ

سيرُأنُقضيتهُغيرُمهمةُيحاءُلألعارةُانتباهُواإلإيجلسُعلىُكرسيُالشبحُ"التحقيق"ُساعاتُوساعاتُدونُ

لكُآنُهناكُقضاياُأو  ُ خرىُمشغولُبهاُعلىُجهازُالحاسوب،ُ"انُاردتُانُتتكلمُلكُذلكُوأنُلمُتريدُايضا

وهنا104ُُأنُتتكلمُنحنُلسناُبعجلةُمنُأمرنا"ُلىإ"ستبقىُهكذاُُأو103ُذلكُلكنُهذاُغيرُمهمُفقضيتكُمكتملة"

ُأنهُغيرُمهمُوُاألسيريدخلُ ُبالتفكيرُفعال  ُوقدُيبدأ ُأونُقضيتهُليستُمهمة،ُأفيُحالةُمنُالضجرُوالملل.

يبدأُبالتفكيرُأنُُعدمُالتسرعُعليهُمعناهُ  ُ نهُسيبقىُوقتُطويلُفيُالتحقيقُوهناُقدُتبدأُحساباتُأالعكسُتماما

ُة.الربحُوالخسار
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ويلةُفيُطنُطريقناُأهمالُسيءُللغايةُوأنهُكانُيشعرناُنُأسلوبُاإلأفيُالعديدُمنُالمقابالتُقالُاألسرىُ

ُالتحقيقُوهذاُيجعلناُنفكرُكيفُمنُالممكنُأنُنحركُالملفُحتىُيبدأُبالتحقيقُمعنا.

صطلحُ"ليل،ُنهار"ُسرىُمسلوبُالسهرُوالحرمانُمنُالنومُوالتحقيقُالمتواصلُويطلقُعليهُاألأالثاني:ُوهوُ

ُأوساعةُفيُاليومُالواحدُمقابلُساعتينُراحة22ُُُإلىنهُتحقيقُالُيعرفُالنهارُمنُالليل،ُوقدُيصلُوذلكُأل

نواعُالتحقيقُولسانُحالُأشدُأيومُوهيُحالةُمن12ُُ-10طالقُوقدُتمتدُهذهُالحالةُلمدةُدونُراحةُعلىُاإل

ُتعترف"ُ ُترتاحُحتى ُلن ُ"انك ُب105المخابراتُله ُاألوهذه ُالقضايا ُمع ُتستعمل ُويحاولُالعادة ُسخونة، كثر

رسالةُمفادهاُأاحتمالُمنُكثرةُالشبحُعلىُكرسيُالتحقيق،ُوهناُ-لدرجةُالالُاألسيريصالُإالمحققونُهناُ  ُ يضا

ُنُتعترف.أنُقضيتكُخطيرةُومنُالمستحيلُأنُنترككُدونُأ

لهُفيُاالعترافُولمُيتحملُمشاقُشكاليةُكبرىُوكاإنُالسهرُوعدمُالنومُشكلُلهُأحدُاألسرىُأيشيرُ  ُ نُسببا

متعبُلكنُالُخيارُامامناُسوىُالصمودُفهذاُقرارُحزبي"106ُالتحقيق. 107ُبينماُقالُآخرُأنُ"الموضوعُفعالُ 

ُيزيدُاأل مرُصعوبةُفيُعمليةُالشبحُعلىُالكرسيُهوُطبيعةُالكرسيُالمليءُبالنتوءاتُوالمائلُفيحاولُما

أنُيغيرُالجلسةُُأجلالحمامُوذلكُمنُُإلىالطلبُبالذهابُُأوكُالقدمينُسرىُتخطيُاأللمُمنُخاللُتحرياأل

108ُفيُالتحقيق.ُاألسيرالتيُكانُيجلسُعليهاُ

 

ُتعددُالمحققين

الضغطُعليهُليهُوإسئلةُبصورةُمتزامنةُويتمُتوجيهُالعديدُمنُاألُاألسيرالتحقيقُمعُُوأكثر3ُيمارسُماُبينُ

ُنفسيا ُوجسديا ُفيُسبيلُتشتيتُأفكاره.ُ هوُيحدثُفيُففيُبداياتُالتحقيقُ،ُُاألسلوببالعادةُالُيستخدمُهذا

نهُأُأولديهُُنهىُكلُماأمعترفُوأنهُُأومرحلةُحاسمةُعندماُيرىُطاقمُالتحقيقُالحاجةُلتقييمُأسيرُكونهُصامدُ

ستفيدُ  ُ يدُالمحقق،ُاُستفكمُاألسيرالُيريدُقولُأيُشيء،ُفتكونُهذهُالمرحلةُبمثابةُمرحلةُالتقييم،ُوالتيُفعليا

لكالمُاقناعُطاقمُالتحقيقُككلُأنهُيرفضُإالصامدُستكونُهذهُفرصةُمناسبةُلهُلمواصلةُصمودهُوُاألسيرف

مبرر منُجهةُآخرىُيكونُهذُا يقولُلزمالئهُللمحققُمسؤولُملفُالتحقيقُلُا ُواالنصياعُألوامرُالمحققين،ُبينمُا

ُ.)فلسفةُالمواجهة(ُهأنهُالُيريدُالكالمُوبالتاليُالمسألةُليستُبطريقةُعمل

محققينُوكلُواحدُبسألُبجهة،ُوكلُواحدُبحكيُبموضوعُواناُالتخمت..اشي7ُُدخلُعلي14ُُ"فيُاليومُالُ

اناُفهمتُانوُهايُمراحلُنهائيةُبماُانهمُدخلواُمجموعةُعلي..فضليتُ  ُ بهددُواشيُبنصحُواشيُبتهبل...طبعا
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..."المشكلةُبهادُالموضوعُانهمُبشتتوكُبتبطلُعارف109ُمتيسُاكترُواكترُعشانُانقلهمُقناعةُانوُاناُبحكيش"

110ُوينُتردُوعمينُوبتبطلُتلحقُتفكر..بفتحُبراسكُالفُموضوعُفجأة"

يتمُاستخدامُهذاُُأنهُقالُكلُماُلديه،ُمنُجهةُأخرىُقدُأولنُيتكلم،ُُاألسيرأنُهذاُُالمحققونُلقناعةبعدهاُيصلُ

ىُتحتُالذيُقدُيخشىُهذاُالهجومُالجماعيُعليهُويتهاوُاألسيرتبيانُمنطقةُالضعفُلدىُُأجلمنُُاألسلوب

نتهاء،ُوأنُهذهُالمرحلةُفيُالتحقيقُتعنيُأنُالتحقيقُقاربُعلىُاالُإلىالضغط،ُلكنُفيُالحقيقةُأنُالوصولُ

ُانكسر.ُأوماُانتصرُفيُجوالتهُاألهمُإُاألسير

كلُخرىُمنُكثرُالتحقيق،ُفبسُ"ُفيُهديكُاللحظةُحطونيُقدامُمجموعةُضباطُكبار،ُواناُتعبانُكثيرُوما

قامواُعنُعيونيُالنظاراتُوشفتهمُللحظةُخفتُبسُحاولتُاضيعُخوفيُانيُاطلعُفيهمُواحدُواحدُوبسُ

111ُخلصتهمُكنتُرفعتُمعنوياتيُشويُورفعتلهمُالبعوصُوقلتلهمُهادُاحشوُ...ُبعدُكلُهالتحقيق..."

ُالتحدي.ُإلىوهناُانتقلُالمناضلُمنُالخوفُ

ُ

ُتشتيتُاألفكار

جعلُمنُخرُيآصدقاءُوالعائلةُويلحقهُبسؤالُوراءُواألُاألسيرأسلوبُيعتمدُعلىُطرحُقضاياُعديدةُتتعلقُب

ويفكرُبشخذُمنحىُميكانيكيُفيُاالأيالحقُهذهُاالسئلةُبتصوراتهُالخاصة،ُفيُاألسير كلُسريعُدونُستجابةُلهُا

ُتفكيرُمعمق.

والحقُكالمهُمعُانيُاعملُحاليُمشُسامعُبسُاصدقهُُ..ُصرت"للحظةُبطلتُالحقُأفكرُاالُبشوُبحكيلي

اقولُشوُُ..ُواصيرلخمني،ُفتحُاكثرُمنُموضوعُوكلُموضوعُبجهةُواناُزيُاليُبركضُوراُكلُموضوع

بعرفُعنُهادُالموضوعُكمان،ُيروحُيفتحُكمانُموضوعُواردُاقولُطيبُوهادُشوُبيعرفُعنو!ُونزلنيُ

112ُ.."علىُالزنزانةُبعدها..كانتُاسوأُليلةُبالتحقيق

راءُبعضُفكارُغيرُقادرُعلىُالتركيزُوبالتاليُقدُينجرُومشتتُاألُاألسيرتعتمدُالمخابراتُهناُعلىُجعلُ

ُاألسيرُسئلةُويفقدُتركيزهُمماُيساعدُالمحققُعلىُكسبُالمبادرةُوتسجيلُنقطةُفيُالتحقيقُللضغطُعلىاأل
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..و اجابةُوقلتلهُهيكُأوقفتُحكيُمعاهُ"اناُبسُشفتهُهيكُوشفتُحاليُبطلتُاركزُشعرتُانوُبلشُيلعبُفي 

وهيكُُاألسلوببحكيش...حاولُبعدهاُكمنُمرةُيعملُزيُماُعملُبسُخلصُصرتُافهمهُانوُبحكيشُبهادُ

113ُبطلُيرجعُيستعمله"

محققين،ُبحيثُتكونُناجعةُفيُالتعاملُمعُالُاألسلوبوهناُيتيبنُلناُأنُمقاطعةُالمحققُفيُحالةُاستخدامُهذاُ

ُر.سيتوفرُالحمايةُلأل

ُ

 الصدمةُبالمفاجئات

فرادُأعتقالُنهاُخارجُحساباتُضباطُالمخابرات،ُمثلُاأيعتقدُُأوبمسألةُلمُيكنُيتوقعهاُُاألسيروهيُمفاجأةُ

ُألسيرايواجهُُأواعترافُمسؤولهُالذيُكانُيحرضهُعلىُالصمود،ُُأواعترافُافرادُمجموعته،ُُأومجموعته،ُ

ُاأل ُمن ُوغيرها ُالمعترفين، ُالتيبأصدقائه ُُمور ُمن ُضابطُاألسيرتجعل ُيحمله ُلما ُوصدمة ُبذهول ُيقف

لمحققينُمنُفرادُيعملونُمعُااُأومعلوماتُهامة،ُُأوعاطفيةُُأوماُسياسيةُإالمخابرات،ُوهناُتكونُالصدماتُ

ُالخروجُمنُالتحقيق.ُأجل

رواُيومُمشُحاكيُوالُحرفُعلىُاليومُاالخيرُاجانيُوالدُقضيتيُوالتنينُمعترفينُوصا24ُ"ُكانُصارليُ

احكيتُُإذايترجواُفيُاعترفُعشانُيطلعواُهمُمنُالمسكوبية..ُاناُبصراحةُوقتهاُانصدمتُوقلتُللمحققُ

...ُوفيُمثالُآخرُمختلفُيقولُأسير"دخلنيُعلىُغرفةُتحقيق..114ُُبطلعهم؟ُقليُاه..قلتلهُطيبُبديُاحكي"

صفنتُوشعرتُبهزةُصغيرةُُا..ُانصورةُوافادةُوكلهمُمعترفين13ُلقيتُصورُوافاداتُكثيرةُكانواُكثارُ

وقتهاُُا..ُانبلشُيضحكُقليُكلُهدولُمعترفينُوخلصواُتحقيقُوانتُضايلُعلىُالطريق...ُق..ُالمحقجواي

شديتُعلىُحاليُوعرفتُاذاُماُرديتُعليهُبقوةُراحُانهارُ..ُوقلتلهُماُاليُخصُبشوُبحكوُاناُاليُبحاليُ

هيك" األ115وضليتُشادُد فيُحدثُآخرُيقولُأحُد بينمُا مجموعتيُوكانُمعترفُ..ُ. منُوالُد سرى"ُجابليُواحُد

وحطهُقداميُوبلشُيحكيُعلي..رحتُاناُماُخليتهُيكملُوقلتلهُانتُواحدُمدسوسُبتشتغلُمعاهمُبدكُتورطنيُ

116ُوكلُكالمكُكذب..فراحواُسحبوهُوماُرجعوه"

نُهناكُألفُوهوُوهناُندخلُفيُتحليلُمنُنوعُمختُالسابقة،مثلةُسرىُفيُاألنالحظُاختالفُردودُفعلُاأل

كثرُبالعمليةُالتراكميةُفيُالتحقيق،ُفالذيُأالقوةُوهذاُمرتبطُُإلىمفاجأةُتؤديُللضعفُبينماُالنوعُاآلخرُيؤديُ
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نُيعترف،ُوقدُيكونُالسببُالثانيُوجودُأنجازا ُخلفُانجازُلنُيرضىُإصمدُمدةُطويلةُويدركُأنهُيحققُ

ُصدقائهم.أينكسرُالدافعُللصمودُمعُاعترافُُناسأيدولوجيُلوُبسيطُللصمود،ُبينماُهناكُأدافعُ

فهيُبالعادةُتأتيُبعدُتمهيدُوتشكيكُيمارسهآمنُجانبُآخرُنالحظُانُالمفاج  ُ المحققُمعُُتُالُتقدمُاعتباطا

القاضيةُُمكانُقبلُأنُيعطيهُالضربةضعافهُقدرُاإلإتجاهُبعضُالقضاياُفهوُيحاولُُأوتجاهُزمالئهُُاألسير

ُلينصدمُبالمفاجآة.

رفُانُقناعُرفيقُدربهُغيرُالمعتإالمعترفُيعملُعلىُُاألسيرتعملُالمخابراتُعلىُجعلُُاألسلوبذاتُفيُ

علىُُا ُيعترف،ُوهناُيكونُالضغطُمضاعف  ُ حتىُُاألسيرنفسيا يلهُالذيُمامُزمأالصامدُحينُيشعرُنفسهُوحيداُ 

ُباتُيؤديُدورُالمخابرات!

ُ

 متفرقة أساليب

لتحقيق،ُايندمُعلىُوجودهُفيُُاألسيرجزئية،ُبماُيجعلُُأساليبولكنُهيُُخرىآُأساليبتعملُالمخابراتُعلىُ

تهم،ُليسُُالُواعترفُبماُوجهُاليهُمنإسيرُأيُأيخرجُُأالمكانُويندمُعلىُفعلهُالوطني،ُويحاولونُقدرُاإل

منُُأجلفقطُمنُ  ُ ُتحييدُالمناضلُعنُالنضال.ُأجلالمعلومات،ُبلُايضا

زورناُكثير...اناُمشُراحُارجعُازوركم،..شوُبضمناُاحناُشاعرينُانكُراحُ"اليُبيجيُيزورناُمرةُبيضلُيُ

117ُتزورناُواضلُبهالبهدلة."

خرى،ُخاصةُآالنضالُمرةُُإلىُاألسيرعلىُضمانةُعدمُعودةُُاألحاديثحيثُيركزُالمحققونُفيُالعديدُمنُ

تكونُالحواراتُمعهمُبهذاُالجانبُاعندُالمعترفينُالذينُبعدُانُيعترفو  ُ "...قولُشوُبدكُتعملُبسُتطلع؟ُُتماما

118ُبتفكرُترجعُمرةُتانيةُعلىُالتحقيق؟ُلوينتاُبدكُاضلُحاملُالقدسُعلىُضهرك؟"

هانةُذلُواألذعانُللعادةُصناعةُالفلسطينيُمنُجديد،ُفلسطينيُيقومُعلىُاإلإنُالتحقيقُهيُمحاولةُأهذاُيعنيُ

ُدونُتمرد،ُفلسطينيُالُيفكرُفيُمقاومةُعدوُشعبه.

بعضُاالسرىُالمعترفينُُفتعملُالمخابراتُمرةُأُقدُيعودُ  ُ خرىُعلىُكسرهُومنُأحدىُالوسائلُللكسرُأحيانا

ولىُ"شوُاسمعتُانكُمشُحاكيُفأجيتُاشوفكُفيُالمرةُاألُاألسيرهيُجلبُالمحققُالقديمُالذيُاعترفُعندهُ

بشعورُالمعترفُالذيُُاألسيرهناُتحاولُالمخابراتُربطُالشعورُلدى119ُُبماُانوُالناُتجربةُمشتركةُقبلُ"

ُكانُقدُوقعُفيهُوكأنُالمشكلةُشخصيةُوليستُمسألةُسياسيةُعقائدية.
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ُرهابُالجسديةرهاقُواإلاإلُأساليب

لنفسيةُاُساليبالوصولُلالعتراف،ُففيُاألُأجلالتيُتركزُعلىُالتعذيبُالجسديُوالعصبيُمنُُساليبوهيُاأل

جسدُوعصابُأالعصبيةُالجسديةُيكونُالتركيزُعلىُُبساليالنفسي،ُبينماُفيُاألالضغطُالتركيزُيكونُعلىُ

ُذىُبهُوكسرُصموده.ُاألُوإلحاقيالمهُإُأجلالمناضلُمنُ

الضربُعصابُبمنعُالنومُورهاقُاألإعصابُوالجسد،ُفاالُإنهاكساسيُعلىُأالجسديةُبشكلُُساليبتعتمدُاأل

ُالقويةُوالتيُتركزُعلىُاإلواإل ُوالمؤثراتُالخارجية ُىإلحساسُتهدفُالبصرُواإلعصابُكالسمعُوضاءة

فقدُالجهازُتنهاكُقدرتهُعلىُالصمود.ُوهذاُيعنيُفرضُمعادالتُجديدةُإيذاءُالجسدُوبالتاليُإنهاكُالدماغُوإ

ُخاصُقدر ُبشكل ُوالدماغ ُُيا ُكافُا ُالعصبي ُوبالتالي ُالحيوية ُاألُإنهاكمن ُعصابُوصوال ُوضربُمقاومة

ُلجرهُلالعتراف.عقلُالمناضلُُإلىالستدخالُالهزيمةُواالعترافُ

بعُوالقدمُصااألُأطرافالعصبيةُعلىُالعديدُمنُالمؤثراتُمنها،ُالضربُالشديدُوالتركيزُعلىُُساليبتقومُاأل

صابُالبصرية،ُعضاءةُقويةُمسلطةُعلىُالعيونُلتهييجُاألإ،ُالتناسليةذنُوالعيونُوالشفاهُواالعضاءُواليدُواأل

ائمُمماُثارةُوتهيجُدإليةُومتكررةُتبقيُالدماغُفيُحالةُاصواتُرتيبةُومتتاُأوذنُومزعجُلألُوصوتُعالُ 

.ُبماُسبوعأُإلى،ُحرمانهُمنُالحمام،ُشبحهُساعاتُطويلةُعلىُالكرسيُقدُتصلُاألسيريؤديُلتعبه،ُتجويعُ

عادةُإدماغُورهاقُالإُإلىيتوالدُعنُذلكُمنُاالمُفيُالجذعُوالكتفيينُوالتهابُفيُالردفينُهذهُوسواهاُتهدفُ

واحدة،ُبلُهيُُحالةُالقابليةُلالعترافُهكذاُدفعةُإلىالجسديةُهذهُالُتوصلُالدماغُُساليبالطبعُاألبُهندسته،

ُ ُأساليب لخططُرجالُالمخابراتُففيُاللحظةُإلىتراكميةُتدفعُالدماغُتدريجيا  ُ التيُيصلُالدماغُُهذهُالحالةُوفقا

لمعلوماتُالتيُازُالعصبيُمنُجديدُكيُيقدمُاثارةُالجهإلدرجةُالحاجةُالملحةُللنومُيبدأُاالبتزازُُوُاألسيرو

لبطشُمقابلُوقفُالتنكيلُوصنوفُاُأوسرار.ُفشاءُاألإيريدهاُجهازُالمخابرات،ُفتصبحُالمعادلةُالنومُمقابلُ

ُالخضوعُواالنصياع.

ايامُتحقيقُليلُنهارُصارُيساومونيُالنومُمقابلُانكُتحكيُويحكوليُايُمعلومةُبعطيكُساعةُنوم5ُُ"بعدُ

120ُها"مقابل

ُعلىُموقفهُالرافضُلالعترافُإفيُهذهُاللحظاتُيكونُالمناضلُعلىُمفترقُطرقُ نحدارُاإلأوماُأنُيصر 

نُأُإلىهُأساليبصرارهُعلىُالصمودُيواصلُالمحققُممارسةُإففيُحالةُُالمخابرات،ضباطُلمطيةُوالتحولُ

حققُوالمناضلُذاتهُوبالتاليُنفُالمأحالةُمنُالتعبُتجعلُالجسمُيغمىُعليهُرغمُُإلىيصلُالجهازُالعصبيُ

غماءُجزءُمنُدفاعُالجسمُعنُذاتهُوالُينتظرُقراراُ غماءته.ُواإلإيتوقفُالتحقيقُحتىُيصحوُالمناضلُمنُ
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ماُالطريقُالثانيُوهوُأنُيضعفُالمناضلُويقدمُاعترافُللمحققُوهناُيكونُاوهوُشيءُمفاجئ.ُُاألسيرمنُ

الراحةُفيقبلُُاألسيرهيُقريبةُجدا ُللطريقُالثانيُأنُيطلبُالطريقُالثالثُوُأوماُيريد،ُإلىالمحققُوصلُ

ُباالعترافُ ُالمحققُُأوالمحققُمقابلُأنُيعده ُيرسلُهنا ُوفعال  ُبأنهُسوفُيعترف، ُإلىُاألسيريكتبُوعدا 

سلوبُأعطاءُالوعدُباالعترافُللمحققُيعنيُنجاحُإنُمجردُأهناُُاألسيرالزنزانةُلكيُيرتاحُولكنُالُيدركُ

ُعلىُلدفعُالمناضلُلالعتراف.أنُالمحققُسيعودُلممارسةُنفسُالتعذيبُولربماُبوتيرةُأوهذاُيعنيُُالتعذيبُ،

ُ:ُساليبومنُهذهُاأل

ُالصفعُوالبصاقُوالضرب

نُأدراكهمُإلوشتمهُعلىُوجههُوالبصاقُعليهُُاألسيرفبعدُتقييدُالمناضلُمنُيديهُوقدميهُيبدأُالمحققونُبصفعُ

ُهانةُوهناُيتزاوجُالعاملُالجسديُمعُالعاملُالنفسي.نسانُبالدونيةُواإلشعرُاإلالجبينُيُأوالصفعُعلىُالوجهُ

ُالمناضلُنفسهُُ ُيجد ُأهنا ُيقومونُاألخيارينُمام ُبما ُ ُبهُولُالالمباالة ختارُطريقُأفهوُيعرفُجيدا ُعندما

ُالظروفُوأنهُمنُالطبيعيُأالنضالُ ُنفسهُالُتهانُنتيجةُالصفعُعلىُالوجهنُعزُ انُيمرُبهذه بلُنتيجةُُة

ُ.القيامُبتوجيهُشتائمُوالبصاقُعلىُضباطُالمخابراتُ)مثلثُالصمت(ُأواالعترافُوتقديمُالمعلوماتُللعدو،ُ

ُالقنبزةُ)القرفصة(

تقييُد علىُرأسُُاألسيروهوُأنُيتُم "قنبزةُ" ويجلسُوضعيُة صابعهُلفتراتُمعُالصفعُوالبصاقُأمنُيديهُوقدميُه

عدمُالعلىُوجهه،ُويمكنُلأل يحتاجُلقبولُضمنيُُاألسلوبوامرهمُفهذُامتثالُألقبولُبالجلوسُوعدمُاإلسيرُهنُا

علىُالجلوسُفيُهذهُالوضعيةُُاألسيررغامُإوفيُحالةُرفضهُلنُيستطيعُضباطُالمخابراتُُاألسيرمنُقبلُ

ُ.)مثلثُالصمت(ُوينهالُعليهُالمحققونُبالضربُاألسلوبولذلكُيفشلُ

ُالهبوطُوالصعود"سكوات"

بعدُتقييدهُأنُيصعدُويهبطُعلىُطريقةُ"السكوات"ُفيُوضعيةُمستقيمةُحتىُُاألسيرمنُيطلبُالمخابراتُ

ُمرحلةُالتعبُوالعجز،ُفيطلبُمنُالمحققينُالراحةُوهذاُتقدمُمنُوجهةُنظرهم.ُإلىتصلُقدماهُ

ُ.)مثلثُالصمت(ُاألسلوبنُيرفضُالمناضلُالصعودُوالهبوطُحتىُيفشلُهذاُأيكفيُ

ُالموزة

علىُكرسيُدونُظهرُويتمُتقييدُالقدمينُواليديين،ُُاألسيرلىُشكلُموزةُبحيثُيتمُوضعُعُاألسيرُجالسإوهوُ

درجة،ُوهناُيبدأُجسمُالمناضل180ُُزاويةُمنفرجةُُإلىنُيصلُأُإلىبالرجوعُللخلفُبظهرهُُاألسيرجبارُإثمُ

ُرهاق.فيُاالرتجاجُوالشعورُبالتعبُواإل

فضُحنيُالظهرُللخلف،ُفاالنحناءُهذاُيحتاجُلتعاونُنُالتعاملُمعُهذهُالوضعيةُيكونُبرفضُجلوسهاُورإ

ُ.)مثلثُالصمت(ُفشالهإالمناضلُمعُالمحققينُحتىُيتحققُورفضُالتعاونُيعنيُ
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ُعصابُوشدُالكلبشاتقيودُاأل

يديُألاُأطرافُإلىعدمُوصولُالدمُُأجلضافيةُعلىُالرسغيينُوالقدميينُوالضغطُعليهاُمنُإوهيُوضعُقيودُ

بقصدُمضاعفةُاأللم.ألرجلُومنُثمُضربُاواأل شديداُ   ُ ُطرفُضربا

"حطواُكلبشةُعلىُايديُوقليُبسُتبطلُقادرُتتحملُارفعُايدك،ُوبلشُيشدُعلىُايديُوشعرتُوقتهاُ

121ُعضلةُايديُبدهاُتتفجر"

ُ المحققونُوهوُالمصابرهُعلىُاأللمُوالتصميمُعلىُعدمُالتراجعُولوُقيدُأنملةُُاألسلوبإنُالتعاملُمعُهذا

ُ)مثلثُالصمت(.ُالذيُالُيجديُالُداعيُلالستمراريةُفيهُاألسلوبأنُُيدركونُجيدا ُ

ُالتجويعُوالتعطيش

دُهذاُب،ُولكنُسرعانُماُيتبدامنُالطعامُوالشرُاألسيريامُوهوُحرمانُأسلوبُالُيستمرُسوىُبضعةُأوهوُ

كثرُألُحدهاأضراباتُماراثونيةُعنُالطعامُامتدُإمامُصبرُالمناضل،ُوالمجتمعُالفلسطينيُيعرفُأُاألسلوب

راعُفيُ)صُصبحتُفكرةُعاديةُمعُالحالةُالنضاليةُالجديدةأيوم،ُوبالتاليُفكرةُالخوفُمنُالتجويع90ُُمنُ

ُالظالم(.

ُتنقيطُالماءُعلىُالرأسُ

وتنقيطُماءُعلىُرأسهُمنُالسقفُبشكلُمنُأوعلىُكرسيُُهشبحُأووهوُوضعُالمناضلُفيُغرفةُ  ُ تظمُوقوفا

ُ ارهاقُعضالتهُُإلىمماُيؤديُ أسه،ُمماُنُهناكُجبلُيسقطُعلىُرأبسببُسقوطهاُالمنتظمُوالذيُيشعرهُالحقا

ُعياءُفيُجهازهُالعصبي.إرهاقُوانقباضُوإيولدُ

ُ.م()صراعُفيُالظالُقدُيتمكنُاألسيرُمنُتوزيعُالمياهُعلىُجسدهُماُأمكنُمنُخاللُتحريكهُماُأمكن.

ُمراضاستغاللُالجروحُواأل

ماُيسعىُيُشيءُأيستغلُجهازُالمخابراتُ يُجرحُألُاستغالُإلىمنُالممكنُاالستفادةُمنهُفيُالتحقيقُوكثيراُ 

ُدسوىُالصمتُوالصموُاألسيرمامُأالضغطُعليهُمنُخالله.ُوهناُليسُُأجلمرضُمنُُأوُاألسيرمصابُبهُ

ُ.)صراعُفيُالظالم(

ُخلعُاالكتاف

حدُألكرسيُهناكُطاولة،ُويقومُعلىُكرسيُوظهرُاُاألسيرجالسُإمنُخاللُتقييدُاليدينُوُاألسلوبويتمُهذاُ

ُخرالمحققُاآلمام،ُثمُيضعُفينحنيُلألُاألسيرعلىُالطاولةُووضعُالقدمُعلىُظهرُُاألسيريديُأالمحققينُبرفعُ
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نهاُأبالفرقعةُكُفسير،ُفتبدأُعظامُالكتقدمهُعلىُكتفُالمناضلُويبداُبرفعهماُلمستوىُغيرُمسبوقُبالنسبةُلأل

ُقدُتفتت.العظامُتعتدهاُوالشعورُبأنُلمُمسافةُُإلىذرعُوتُدورانُاألكسرتُولكنهاُليستُكذلكُبلُهوُص

هناكُطريقةُآخرىُوهيُتقييدُاأليديُبسالسلُمشبوكةُببكرةُفيُالحائطُعلىُجسرُحديدي،ُيتمُشدُ  ُ وأيضا

122ُبسرعةُمماُيسببُآآلآلمُشديدةُللمناضل.ُأوالخلفُببطئُُأومامُاألُإلىالبكرةُ

ُرادةُوتحديُالجالدينُوعدمُمكافأتهمُهوُالرد.ستنهاضُاألأالصبرُعلىُالوجعُو

ُإضاءةكشافاتُ

ضعافُالعصبُإُأجلسرىُبداخلهمُمنُنارةُقويةُويضعُالمحققونُعيونُاألإوهوُأنُيجلبُالمحققونُكشافاتُ

جبارهُعلىُاالعتراف.ُ"ُمسكونيُفتحوُطبونُسيارةُشغلوُاالضاءةُوحطوُراسيُقدامُإنهاكهُوإالبصريُو

123ُدوُيطلعُمنُعيوني،ُصاروُبدهمُيفقعوا"الضو،ُشعرتُالضوُب

كبيرةُووجعُرأسُشديأُإنهاكمرُهوُالهدفُمنُهذاُاألُ  ُ دُسيكونُعصابُالمناضلُالبصريةُوالتيُستسببُآلما

فيُ  ُ ُرهاقُالمناضل.إسببا

ُالضربُالجسديُالعشوائي

ُوهذهُوسواهحاءُالجسمُأنالضربُبالعصيُعلىُالكفينُوالذراعينُوالظهرُوالساقينُكماُاللكماتُعلىُ اُجربت 

ُ(.2011حيانُوأخفقتُفيُكثيرُمنُالحاالتُ)محاميد،فيُكثيرُمنُاأل

ماُكانُمنُيذكرُالباحث،ُأنهُاثناءُالتحقيقُمعهُكانُهناكُمعتقلينُآخرينُيحققُمعهمُعلىُقضاياُعسكرية،ُف

عهمُمُسلوباألجبارهمُعلىُاالعترافُسوىُتحويلهمُلتحقيقُعسكري،ُتمُاستعمالُهذاُإُأجلالمخابراتُمنُ

ُفيه.

ُ"الرجرجة"أوُالهزُالخفيف

ُبالهزهزة،ُُاألسيرويستخدمُبطريقتين،ُاألولىُيمسكُالمحققُكتفيُ سيطةُيضعُجهازُيحدثُرجةُبُأوويبدأ

ُرجرجةُالرأس.ُإلىتحتُالرأسُيؤديُ

ُ ُيؤثرُعلىُقوتهُاإلُاألسلوبهذا ُبيقومُبتشويشُالساعةُالبيولوجيةُللمعتقلُمما ُأوشُالتشودراكيةُويصيبها

ُ(.2011العطلُ)محاميد،ُ
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 الفصل الثالث

 

 بعاد االجتماعية والنفسية في المواجهةاأل

الفلسطينيُعلىُالمواجهةُداخلُُاألسيريتضحُمنُنتائجُالمقابالتُأنُهناكُالعديدُمنُالعواملُالتيُتدعمُقدرةُ

العالقاتُالنظرية،ُو\كريةنهاُالقناعاتُالف.ُومالصمودُتضعفُمنُقدرتهُعلىُأوزنازينُاالستعمارُالصهيوني،ُ

،ُوموقفهُاألسيرالرفاقيةُواألخوةُفيُالنضال،ُوعالقاتُاجتماعيةُمعُمحيطهُاالجتماعي،ُوطبائعُشخصيةُ

كلُهذهُالعواملُمجتمعة.ُوسيرُُأوم،ُوخبرته،ُالخالقيُوتساميُاستشعارهُلكرامتهُبماُيفوقُالجسدُواآلاأل

المؤثراتُوالقناعات،ُوالتيُتقررُسيرُالمعركة.ُهذهُالمؤثراتُعمليةُالتحقيقُكثيرا ُماُتتحددُبناءُعلىُهذهُ

فيُكنفُبيئتهُاالجتماعيةُوالنضاليةُوالتيُتصقلُُاألسيريُيعيشهُاتتتشكلُوتتبلورُعلىُمدارُعشراتُالسنينُال

ُ،ُلكنُسرعانُماُتتداخلُالعواملا ُنضاليُأوُا ُشخصيتهُبناءُعلىُهذهُالمفاهيمُوالتيُقدُيكونُنشوءهاُاجتماعي

 .منُخاللُاستدخالهاُمنُقبلُالمناضلُفتصبحُبعضُالقناعاتُالنضاليةُعاملُمقررُوحاسمُفيُالمواجهة

كلحظةُمنعزلةُعنُسياقهُُاألسيروبالتاليُعندماُنعرجُعلىُموضوعُالتحقيقُوكيفيةُالمواجهةُفنحنُالُنرىُ

وردودُالفعلُعليهاُهيُنتاجُدراكهاُإالتاريخيُالشخصيُوطورُتكونهُونموه،ُبلُنرىُأنُتلكُاللحظةُوكيفيةُ

ُتصبحُعمليةُالصمودُ ُلذا ُالسياقُالطويلُوالمتشعب. ُبلُهيُامتدادُلسياقُُأوهذا االنكسارُليستُمنفصلة،

ُتاريخيُشخصيُواجتماعيُونضاليُفيُآن.

ُ ُفيُصمود ُمهما  ُدورا  ُالتحقيق ُفي ُالصمود ُأهمية ُعلى ُوتركيزه ُللتنظيم ُالنضالي ُالمشروع ُاألسيريشكل

كماُويشكلُالدورُالذيُيلعبهُالفردُومكانتهُفيُالمشروعُالنضاليُوتماهيهُفيهُعامالُمهماُفيُجعلُُبالتحقيق،

فيُالقرارُالذيُُتنظيمهُتلعبضافةُلوجودُرمزيةُمعينةُللمناضلُفيُإيعترف.ُُأويصمدُُاألسير  ُ دورا ُمهما

ُا ُمهمُا ُلعبُهذهُالرمزيةُدافعيتخذهُفيُزنازينُالتحقيق،ُفعندماُيشكلُمناضلُماُرمزيةُمعينةُفيُتنظيمهُت

كثر،ُكونهُيرىُذاتهُبعيونُاآلخرين.ُفرفاقهُيتوقعونُمنهُالصمود،ُوكذاُعائلتهُألجعلهُيتحملُصنوفُالعذابُ

منُالثقةُُا ُالُيفرطُفيه،ُوبالتاليُتتهددُالمكانةُالنضاليةُلهُمنُناحيةُوالتيُتشكلُجزءُحبائهُوهذاُجزءُغالُ أو

شخصُُإلىخرونُخرى،ُفعندماُينظرُاألآساسها.ُوتهددُنظرتهُلذاتهُمنُناحيةُأعلىُالممنوحةُلهُوالتيُيعاملُ

ُالشخصُجاهدا ُلُ،بعينُالثقة المجتمع،ُفالصمودُُأومنُقبلُالتنظيمُلهُالثقةُالممنوحةُُلحفاظُعلىيسعىُهذا

ُوالثقةُعامالنُمهمانُفيُالعملُالثوريُيحرصُعلىُحمايتهما.

يشدُمنُعزيمةُالمعتقلُوهوُالحفاظُعلىُالرفقاءُوحمايتهمُكرفقاءُأيُبشر،ُرفاقيُوأحياناُأبويُب عدُوهناكُ

الحوارُُإلىهذاُبحمايةُالوطن،ُهذاُإضافةُُرتباطأالتنظيمُويرتبطُبهُالحفاظُعلىُأسرارُُأويتولدُالبعدُومنُهذاُ
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مينُعلىُالمشروعُاألُأوالطبقيُطوعا،ُوبالتاليُهوُالمسؤولُُأوالذاتيُللمعتقلُبمعنىُأنهُذهبُللنضالُالوطنيُ

ُواعتقلُُمنُأجله،ُوإنُكانُغيرُحريصُعليهُماُكانُلهُلينتظم.ُالذيُناضل

تفوقُعلىُالعدو،ُأنُالسرُالتنظيميُوالوطنيُلديهُبينماُالعدوُهوُالذيُيبحثُعنُذلكُُاألسيروعاملُآخرُيمنحُ

ُساسا.أالسر،ُوهذاُمصدرُقوةُبيده،ُوعليهُيدورُالصراعُ

ثقافةُالمجتمعيةُدورُمهمُفيُصقلُأفكارُومعتقداتُوسلوكُالمناضلُوتحديدُموقفهُاتجاهُفيُسياقُآخرُتلعبُالُ

تنظيميُُأوُيديولوجيأمنطلقُالتحقيق،ُحيثُمنُالدارجُأنُالذينُالُيعترفونُفيُالتحقيقُهمُمنُيؤمنونُمنُ

اءُالمقابالتُوجدُأنُجرإثناءُأبعادُوأهميةُهذاُالصمودُومعناه،ُلكنُبالحقيقةُومنُخاللُماُتبينُمعُالباحثُأ

العواملُاالجتماعيةُللصمودُكانُلهاُثقلُفيُالتحفيزُعلىُالصمود،ُيليهاُالعاملُاأليديولوجي،ُومنُثمُالمزاياُ

يعززُالعاملُاألالشخصيةُكالثقةُواإل والثباتُبمُا والتصميُم طغىُعليهمُأولوجيُ.ييدرادُة غالبيةُالمبحوثينُفقُد مُا

ُالنفسي.-اعيولُالعاملُاالجتمفيُالمقامُاأل

وتطورُفيُسياقُواجهُفيهُتحدياتُُاالفلسطينيُالذيُالُيعترفُداخلُالتحقيقُإنماُهوُنمُاألسيرهذاُيعنيُأنُ

زرعُفيهُالمحيطُالبيئيُوالنضاليُمعتقداتُوأفكارُومفاهيمُالذيُمختلفةُعلىُالمستوىُالشخصي،ُوبذاتُالوقتُ

جهةُفيُالتحقيقُقبلُدخولهُالتحقيق،ُمماُجعلُعمليةُرفعتُمنُدرجةُتحملهُومنُاستعداديتهُوقابليتهُللموا

ُلديهُ ُتنمُُِانجحُمنُآخرُنمأالمواجهة ُلم ُأسريةُوأجتماعية ُالضروريةُُوتطورُفيُبيئة ُالسماتُوالمزايا فيه

ُللصمودُفيُالتحقيق.

منُهناُنستطيعُأنُنضيءُإنو  ُ ُعطاءإالعدوُببعادُالمواجهةُوالصراعُفيُزنازينُكثرُعلىُفهمُجديدُألأطالقا

نماُتسعىُإيدولوجياُوالممارسةُالثوريةُاالعتراف،ُفاألُأوبعادُاالجتماعيةُوالنفسيةُللصمودُكبرُلألأمساحةُ

هميةُهذهُالممارسةُأسسُجديدةُتتوافقُمعُأهدافها،ُوهناُتكمنُأولوياتهاُوفقُأعادةُتنظيمُالحياةُاالجتماعيةُوإل

ُجتماعية.الثوريةُفيُأنهاُجعلتُالناسُتتبناهاُفيُحياتهاُاال

ُالتطرقُلأل ُالفصلُسيتم ُمختلفةُففيُالبابُفيُهذا ُمنُزوايا ُبتناولها ُالنفسيةُواالجتماعيةُفيُالتحقيق، بعاد

فيُالتحقيقُمنُالعائلةُاأل المجتمع،ُُإلىصدقاءُاألُإلىول،ُسنعرجُعلىُالمؤثراتُاالجتماعيةُوالتيُتلعبُدوراُ 

ُ أنفسهُوُإلىفُينظرُبينماُننتقلُفيُالبابُالثانيُلدراسةُالفردُوكي رتباطُهذهُالمسألةُبموقفُالتحقيق،ُوأيضا

ُ ُاألسيرسنتناولُفيُالبابُالثالثُكيفُترتبطُمصالحُ مهما بعيدةُالمدىُبموقفهُفيُالتحقيقُوكيفُتكونُعامالُ 

معُوفاعال ُفيُتحديدُنتيجةُالتجربة،ُبينماُفيُالبابُالرابعُنرصدُبعضُالتأثيراتُللقيمُالذكوريةُداخلُالمجت

ُ.ولوجيييديمانُاألبعده،ُفيماُبالبابُالخامسُنتناولُعالقةُالصمودُباإلُأومنُالتحقيقُُاألسيرعلىُموقفُ
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الفصلُبشكلُاساسيُعلىُالمعلوماتُالتيُجمعتُمنُالمقابالتُالمعمقةُمعُأسرىُُتُنتائجارتكز حررين،ُمهذُا

جزءُمنهاُارتكزتُُإلىاضافةُ ألسر،ُثمُتجربةُالباحثُفيُالتحقيقُواعلىُبعضُالكتاباتُحولُالسجن،ُوأيضاُ 

 أعيدُتصنيفهاُوتحليلها.

 ثيرات االجتماعية المصاحبة لهأعادة تنظيم المجتمع والتإالتنظيم و

صوصُهذاُماُقالهُماركسُبخ .(1938)ستالين،  "تصبح النظرية قوة مادية حالما تستحوذ على الجماهير"

ماعيةُمنظمةُقوةُاجتُإلىطارُالتنظيرُالمجردُإفهيُتنتقلُمنُتبنيُالجماهيرُنظريةُثوريةُكالماركسيةُمثال ،ُ

نُخاللُمُاألرضلهاُوزنهاُوفعلهاُوقدرتهاُالتغييريةُالتيُتنعكسُفيُسلوكُالناس،ُوتصبحُقوةُماديةُعلىُ

 .ستالباتُكافةتحولهاُكقوةُصراعيةُضدُاإل

الصهيونيُهيُتحولُفكرةُالصمودُُإنُالقوةُالحقيقيةُلفكرةُالصمودُفيُالتحقيقُفيُوجهُمخابراتُاالستعمار

نُتصبحُأيُأالمجتمع،ُُاجتماعيةُيحملهاقناعاتُُإلىالحزبُُأوولوجيُالمرتبطُبعمليةُبناءُالتنظيمُييدببعدهاُاأل

حزابُمورُالهامةُالتيُاستطاعتُاألخالقيةُتجاهُالمسألةُبرمتها،ُوهذاُمنُاألفاعلةُفيُقيمُالمجتمعُونظرتهُاأل

الصمود.ُإمجتمعُمعُسنواتُالنضال،ُوهوُالفلسطينيةُغرسهُفيُال بناءُعالقاتُالمجتمعُبناءُعلىُضرورُة عادُة

ُاألرضالعملُالمقاومُوبدءُتشكيلُأجسامُتنظيميةُفيُتطورمعُُتبلورتفكرةُُاألساسفالصمودُفيُالتحقيقُب

ُإلىالفكرةُُاحتاجتُهذهُبالتأكيدجسام.ُحمايةُوصونُدورُهذهُاأللالمحتلة.ُفكانُهناكُضرورةُوحاجةُللصمودُ

الحاليُسنواتُلتتبلور االتجاهُومنُثم1978ُُولُمرةُعامُ،ُحيثُُصدرُألبشكلهُا تحولُلتعبئةُداخليةُُبيانُُبهذُا

124ُوعيُمجتمعيُيحرضُعلىُالصمودُالجذريُويرفضُاالعترافُ.ُإلىومنهُ

فيُمراحلُالنضالُُالثقافةرتبطُبهيمنةُهذُهأمنُثقافةُالمقاومةُالفلسطينيةُوُيا ُالصمودُفيُالتحقيقُكانُركنُأساس

للتراجعُالذيُحصلُعلىُأثقافةُفرعيةُفيُمرحلةُماُبعدُُإلىوسلو،ُثمُتحولُأماُقبلُ قافةُالمقاومةُثوسلوُنظراُ 

امشيُفيُيطاليُغرنُالتنظيمُالسياسيُالفلسطينيُقامُبشكلُمنُأشكالُالهيمنةُبمفهومُالمفكرُاإلأككل.ُأيُ

منُثقافةُاالعترافُالتفرضُنمطُمعينُمنُالثقافةُداخلُالمجت يُكانتُقائمةُقبلُمعُوجعلهاُالثقافةُالسائدةُبدالُ 

ُ(.1994ُذلكُ)جرامشي،

ُيعنيُ حتضنُييُأمسألةُالتحقيقُبنفسُطريقةُنظرُالتنظيماتُالفلسطينية،ُُإلىنُالمجتمعُأصبحُينظرُأهذا

فكيرُولُعلىُصعيدُالتويرفعُمنُقيمةُالصمودُوالصامدينُوينظرُبشكلُسلبيُوينتقدُمنُيعترف،ُهذاُالتح

تحولُالقيميُمجتمعهم.ُفالُإلىوُأنفسهمُإلىسرىُالمجتمعيُوالتأثيرُبهذهُالقضيةُنجدُانعكاساتهُفيُنظرةُاأل

ُالتحقيق.ُبناءُعلىُنتائجُأنفسهمُإلىفرادُفيُالنظرُداخلُالمجتمعُعلىُهذهُالمسألةُينعكسُعلىُذهنيةُاأل

                                                           
  مقابلة مع أسير124
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عواقبُونتائجُالذيُيخوضُتجربةُالتحقيقُيدركُجيدُاألسيرف وُألنضالُنكسارهُليسُعلىُصعيدُرفاقهُفيُاإاُ 

ُ ُالصمود ُالمجتمعُلهُفيُحالة ُبلُنظرة ُويدركُاُأوعلىُالحزبُالذيُينتميُله، لقيمةُفيُحالةُاالعتراف،

الحكمُيجابيةُالكامنةُالتيُتتغلغلُفيُوعيُالمجتمعُتجاههُبحالةُالصمودُوالقيمةُالسلبيةُبحالةُااإل العتراف،ُهذُا

فيُالمواجهةُفيُالتحقيق.أالذيُأصبحُبعدادُحكمُو  ُ مهما ُخالقيُيلعبُدوراُ 

لذيُيقطنُاالحيُُأوحولُتعاملُأهلُقريتهُُرأسُالمناضلفكارُفيُأثناءُالتحقيقُيدورُمونولوجُتتصارعُفيهُأف

اماوُأفيهُ  ُ يارينُخمُالمخيمُاوعلىُنطاقُأوسع،ُوكيفُستكونُنظرتهمُلهُفيُحالةُصموده.ُوهذاُيضعهُنفسيا

جهةُوالتحديُالقدرةُعلىُالمواُأونسانُضعيفُوتافه،ُإنهُأماُاالنكسارُوتحملُالعارُاالجتماعيُوالنظرُلهُبإ

ُنسانُبطلُيواجهُالمخابراتُويكسرُجبروتهمُبصموده.إنهُأل

عيةُعلىُقاتُاالجتماعادةُبلورةُالعالإالذاتُلمُتكنُكذلكُلوالُتبنيُالمجتمعُنفسهُلهذهُالمسألةُوُإلىهذهُالنظرةُ

ُ ُااألساسهذا ُوالكبير ُالمنظم ُالتأثير ُلوال ُالمجتمع ُالتغييرُأنُيحصلُعلىُصعيد ُكانُلهذا ُوما لذيُفعلتهُ.

ُالتنظيماتُداخلُالمجتمعُبهذاُالخصوصُعلىُمدارُأعوامُطوال.

ُالتنويهُ فيُُنُيكونُالسؤالُاألولأدرجةُُإلىبنائهمُالصامدين،ُأمهاتُوالعوائلُبمفاخرةُاألُإلىوهناُحسبنا

ُباتأنُأبنهمُفيُسجونُاالحتاللُ)هلُصمدت(ُوكانُيتبعُذلكُإلُاألسيرزيارةُذويُ ُواهاليُالذينُانكسروا

125ُوالعزلةُاالجتماعية.ُلهمُعارُاالنكسارُويتعرضونُلبعضُالحصارُونيجلب

(ُطلقنُعباراتُمنُنوعُ)خسارةُانهُرضعُمنُثدييأمُبالصمتُونكستُنظراتهاُوبعضهنُأوغيرُمرةُالذتُ

جيالُالالحقةُلهُأثرُتعبويُصموديُعلىُاألُالذيُكاناجتراحُاعذارُاالمرُُأودُاتاناُبالعار(ُدونُايُتبرير)لق

اللسنةُالتيُانخرطتُفيُالنضال،ُوالجميعُيرددُ)لنُيخجلُمنيُالحزبُولنُتخجلُمنيُعائلتيُوكانتُتلهجُا

ُوالجبين(.ُهبطُمنُالزنازينُمرفوعُالرأسأنُلمُإكيفُسأنظرُفيُعينيُامرأةُتحبنيُ

دثُبناءُلكنُالسؤالُكيفُتؤثرُهذهُالعواملُفيُدواخلُالمناضلُوكيفُتتكونُوتتبلور؟ُكيفُتجعلهُيدركُالح

ُعلىُهذهُالقيمُالنضاليةُواالجتماعية؟

  

                                                           
أثناء مكوثي في المعتقل، كثيرا ما يعود االسرى بعد الزيارة األولى لعائالتهم يتناقلون كيف تتفاعل االمهات مع مسألة الصمود، خاصة اذا كان 125

رفين على ابناء قريته القريبة هناك عدد كبيير من المعتقلين في نفس الفترة ومن نفس البلدة، حتى أنه في احد المرات كان هناك نبذ اجتماعي الحد المعت
ي هذه القصة تحديداً من جديد داخل السجن ف من رام هللا فتدخل االسرى من السجن مع اهاليهم للتوضيح لهم حول قدرة المعترف على استعادة نفسه

ن ابنائهم سطر مآثرة صمودية في التحقيقمكان األهل أشد تصلباً بموقف الصمود من ابنائهم، رغم ان عدد   
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 المؤثرات االجتماعية: الباب األول

 أوالا: العائلة

يُيتربىُفيهُالفردُنسانُفهيُالمكانُالذاإلُطارُالمجتمعيُالعامُالنواةُالتربويةُاألولىُلدىتعدُالعائلةُُفيُاإل

نعُشخصيةُسنْيُحياتهُاألولىُبماُتتركهُهذهُالسنواتُمنُبصماتُكماُيؤكدُعلمُالنفس،ُوهيُالمكانُالذيُيص

لفردُإنماُل(،ُُوهيُفيُتكوينها2004ُالفردُويصقلهاُوفقُمفاهيمُوقيمُنفسيةُواجتماعيةُمعينةُ)ولي،ُمحمد،ُ

ُم ُفيُتعزيزُمحركاتُوعواملُالصمودُواالعترافُفيُشخصيةُالفرد،ُفالعائتقومُمنذُصغرهُبدور  لةُُالتيُهم 

ينماُالعائلةُالتيُتعطيُالثقةُالبنائهاُإنماُتقومُبالحقيقةُبتعزيزُثقتهمُوقدراتهمُعلىُخوضُالصعابُمستقبال ،ُب

غرُقيمتهمُحُالتحديُوتصتكبتُأبنائهاُوتقمعهمُوالُتشعرهمُبالقيمةُواألهميةُوتسخفُمنُدورهمُإنماُتقتلُرو

ومنذُالصغرُيتشربُالثقةُوالتحديُفيُ رويداُ  فُوالخوفُالضعُأونظرُأنفسهم،ُُفالفردُكائنُحيُينموُرويداُ 

أنسانُيدخلُفيُلحظةُالمحكُلحظةُالتحقيقُ  ُ ُ(1998قطامش،)حتىُينشأُالحقا

أةُالفردُيعبرُعنُصيرورةُنشفيُلحظةُالتحقيقُبقدرُماُُاألسيروبالتاليُمحكُالتحقيقُالُيعبرُعنُردُفعلُ

ومتماسكةُلنُُوتطورُشخصيتهُعبرُالتربيةُالعائلية،ُفأسيرُمنُعائلةُتقدرهُوتهتمُبهُوتوعيهُوتكسبهُقيمُمهمة

عائلةُتحرضهُُوالُتعيرُأبنهاُالثقةُالتيُيحتاجها.ُوأسيرُمنمفككهُعائلةُيتشابهُسلوكهُمعُردةُفعلُأسيرُمنُ

بالمسعلىُالقيمُالوطنيةُوقيمُالتحديُ  ُ ألةُالنضاليةُضدُوالصمودُلنُيكونُمثلُأسيرُمنُعائلةُغيرُمباليةُأساسا

لفةُوالحياةُالتيُاالحتالل.ُردودُالفعلُلدىُاالثنينُتختلفُألنُالمنشأُمختلفُوالمشاعرُالتيُيتربيانُعليهاُمخت

ُولداُفيُخضمهاُمختلفةُوبالتاليُردودُالفعلُمختلفة.

وصنعتهُالعائلةُفيُُاألسيرالذيُصنعهُُأوعنُعائلتهُُاألسيرالذيُيبنيهُالمعنىُُأوومنُجانبُآخرُالتصورُ

فيُدفعُُاألسيرمخيلةُ مهماُ  هناُتعودُلتاريخُُاألسيراالعترافُفمخيلةُُأوللصمودُُاألسيرعنُالعائلةُيلعبُدوراُ 

انسجنواُوابويُالعائلةُوكيفُكانُسلوكُأفرادُالعائلةُاآلخرينُ"هايُالتربيةُعائليةُاناُيعنيُعماميُجميعهمُ

فيهمُاعترف" حدُا فيُالتجاربُهايُومُا ذهنهُكيفُيقومُبتقديمُُإلىفيُالتحقيقُيتراودُُاألسيرف126انسجنُفمرقوُا

تاريخُبالصمودُ"يعنيُمراتُكثيرُكنتُ نوُكيفُاعترفُوبالعيلةُإفكرُأاعترافُوهوُجزءُمنُعائلةُنضاليةُلهُا

والُواحدُاعترفُالُابويُوالُاخوتيُوالُعمامي اوطيُراسُالعيلة"عنُا اجيُانُا ويصبح127ُ!ُيعنيُكلهمُصمدوُا

 ذاُاعترفُيجلبُالعارُللعائلة.إالربطُبالصمودُهوُحمايةُفيُشقُمنهُلشرفُالعائلةُالوطنيُو

فيُتعزيزُثقةُ  ُ تلعبُالعائلةُدورا ُمهما  ُ بنفسهُفيُاللحظاتُاألولىُمنُاالعتقال،ُفكثيرا ُماُتمدُُاألسيروأيضا

فيُعمليةُالصمودُداخلُالتحقيقُ"اناُلماُطلعتُمنُالدارُاجاُابويُسلمُبمواُاألسيرالعائلةُ  ُ مهما قفُتلعبُدوراُ 

                                                           
 مقابلة مع أسير126
 مقابلة مع أسير127
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ذاُاحكيتُتروحشُعنديُُهايُالكلماتُبتشحنُإعليُحكاليُاسمعُبتفوتُزلمةُوبتطلعُزلمةُبتضلكُزلمةُ

 128"ُاألرضالواحدُبتوديهُفيُالسماُياُبتجيبوُفيُ

فكرُمثالُبكلمهُابويُانهُأيامُكنتُاطلعُمنُجوُالتحقيقُاصمود"فيُالُفالعائلةُهناُتحرضُبشكلُواضحُباتجاه

فيُتحريضُُأوفاألب129ُاذاُبتعترفُمشُابني"  ُ مهما علىُالصمود،ُوتأثيرُاالبُواألمُُاألسيراالمُلهماُدوراُ 

تُهذهُالكلماُاألسيرهتمام،ُوبالتاليُعندماُيسمعُأليسُالنهمُفقطُأبُوأمُبلُهماُبماُيمثالنهُمنُحبُوعطاءُو

سيرُعلىُمدارُسنوات،ُوكأنُنهمُرعاةُلألأليسُمثلُمنُيسمعهاُمنُأصدقائه،ُُفهناُتمتزجُفكرةُُيهمنُوالد

نُتربيتناُلمُتذهبُألسانُالحالُيقولُنحنُربيناكُطوالُهذهُالسنينُواآلنُفيُهذهُالمحنةُجاءُالوقتُلتثبتُلناُ

 130سدى.

يحاولُضباطُالتحقيقُاستغاللهاُمنُأجلُالضغطُُلصمودعلىُاوتحريضهُُاألسيرهذهُاللحظاتُالمهمةُفيُدعمُ

ُبتعترفُانتُمشُابنيُُ"ُاألسيرعلىُ ُنازلُعالدرجُيومُاعتقلونيُابويُحكاليُاذا ضليتُاتذكرُاشيُوانا

فشُُحدُبعرفُعنيُُا ُساسأوضلهمُبالتحقيقُيستخدموهاُمعيُانهُعشانُابوكُقلك،ُاحكيلهمُالُمشُهيكُواناُ

بكالمُُاألسيرفالضابطُيحاولُتصغير131ُيُبشوُحكيُابوي"اشيُواناُبعملشُاشيُوماُدخلن  ُ بيهُأبتذكريهُاحيانا

نهُغيرُمستقلُعنُوالدهُحتىُاآلنُبهدفُأنهُماُيزالُيسمعُمنُوالدهُوأبخانةُُاألسيروضعُُأجلمامُالجنودُمنُا

خاصةُبماُيكنأنهُماُيزالُصغيرُويحتاجُإلُاألسيرشعارُإ هُمجتمعناُمنُرشاد،ُلكنُهذاُالضغطُالُيثمرُكثيراُ 

حولُُاألسيرحتىُلطبيعتهاُالبطريركية،ُُوهناُنالحظُالصراعُبينُالمحققُوُأوعالقةُاحترامُبينُاالبنُواألبُ

ُلضربُالصمودُمنُقبلُالمحققُأوُاألسيرذاتُالقيمةُوهيُالعائلةُوكيفُيتمُاستثمارهاُلدعمُالصمودُمنُقبلُ

نجدُُيراألسفيُجانبُآخرُنجدُأنُوجودُمسؤوليةُعائليةُلدىُ عاملُدعمُفيُتعزيزُالصمود،ُفمثالُ   ُ تكونُأيضا

بسُباءُولديهمُمسؤوليةُعائليةُجعلهمُيدركونُمخاطرُاالعترافُومعانيُالصمودُ"آسرىُكونهمُبعضُاأل

اداريُ ..."كنت132ُُمروحُهايُهيُاهمُاشي"ُأوتفكرُفيُوالدكُواهلكُفشُغيرُانكُتطلعُمنتصرُعالسجانُامُا

روحُواديرُباليُعلىُوالديُالنوُفشُحداُغيريُبشتغلُبالبيتُفإذاُاعترفتُأدُعشانُنوُالزمُأصمإأفكرُكثيرُ

سرةُجعلهُيفكرُمراراُ كونهُالمعيلُلألُاألسيرفوجودُمسؤوليةُعائليةُعلى133ُُراحُيؤثرُعلىُوضعُالبيت"

                                                           
 مقابلة مع أسير128
 مقابلة مع أسير129
في ستينات القرن الماضي دأبت اجهزة المخابرات العربية بمالحقة اعضاء االحزاب الشيوعية وكات احدى الطرق لتركيع البعض ومنحه 130

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
 مقابلة مع أسير131
 مقابلة مع أسير132
 مقابلة مع أسير133
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للعائلةُفيختارُاألسيريحفزُالذيُعائلته،ُالعاملُعنُبنتائجُغيابهُ  ُ الصمودُحتىُُعلىُالصمودُوالرجوعُسريعا

عنُعائلتهُدونُمعيل.الُيتحملُعذابُالنفسُفيُاإل  بتعادُطويالُ 

هألُشوُبعمل،ُليشُُيا..ُابنكضعافُ"ضلُيقليُابنكُإبينماُنجدُأسرىُآخرينُأنُالعائلةُكانتُوسيلةُضغطُو

مرتكضيعتُأبنكُفيُ شي..طبعا ُُحبستكُ؟ وانتُمحبوسُوهألُمشُعارفُعنهُا شوُراحُيصيرُفيهُا ُشوُبتعملُ؟

وهناُنجدُاختالفُردةُالفعلُبين134ُهادُالكالمُكانُيضلُيلعبُبراسيُ..وكانُسببُمهمُانيُاضعفُواحكي"

ففيُالفقرةُالسابقةُكانتُفكرةُُاألسيراعترافُُأوسرىُعندماُنتكلمُعنُالعائلةُودورهاُفيُتعزيزُصمودُاأل

فيُجعلُإ بلُُاألسيرعالةُهيُالتيُتدورُفيُرأسُيصمدُبينماُهناُلمُتكنُفكرةُاإلُاألسيرعالةُالعائلةُمهمةُجداُ 

ولىُابنهُالحزينُلفقدانُوالدهُوالفكرةُالثانيةُهيُزوجته!ُفماُقامُبهُهناُفكرتينُتمُزرعهماُاثناءُالتحقيقُاأل

كثرُأكثرُوأضعافهُإضباطُالمخابراتُتعزيزُالتفكيرُالذكوريُمنُخاللُالتشكيكُباخالصُزوجتهُلهُوبالتاليُ

فيُالتحقيق،ُُاألسيرضعافُإُأوهميةُالعائلةُفيُدعمُوتعزيزُإلىُأ.ُهذاُالفهمُيحيلناُرغامهُعلىُاالعترافإو

ُ.وكيفُيتمُاستخدامهاُمنُطرفيُالصراع

استغاللُالعاملُالنخبويُالطبقيُلألأفيُمثالُآخرُيحاولُضابطُالمخابراتُ  ُ سيرُوعائلتهُوذلكُمنُأجلُحيانا

بعضُالمصالحُالخاصةُعليهُفمثال ُ"ُكانُالضابطُأرضُدفعُالمناضلُللتفكيرُبالقيمةُالطبقيةُوالتيُتف  ُ حيانا

135ُالصهيونيُيقولُلي:ُانتُطالبُجامعةُشوُبدكُفيُهالمزارعينُتتنظمُمعهم".

التربويُُاألساسعنُُاالعترافُالُتنفصلُبتاتا ُُأوللصموُدُاألسيرالمسؤوليةُالعائليةُوالمقدارُالذيُتلعبهُفيُدفعُ

يةُالعائلةُائلتهُومجتمعهُمنذُالصغرُحتىُيومُالتحقيق،ُوقدُيكونُتحملُمسؤولفيُعُُاألسيرالذيُتربىُعليهُ

وُمنُيعيلُهالالجئُكونُابنُالريفُبالعادةُُأويلعبُدورا ُأكبرُوعاملُأهمُلدىُابنُالريفُمنُابنُالمدينةُ

لطبيعةُالمجتمعُالفلسطيني،ُبي نماُنجدُالمدينيُاالسرةُبينماُيكونُدورُالزوجةُأقلُومرتبطُاكثرُبالمنزلُنظراُ 

نُتلكُالملقاةُعلىُعلىُالعائلةُأقلُمواإلنفاقُوالذيُتعملُزوجتهُيكونُالشعورُبالمسؤوليةُتجاهُالمسألةُالماليةُ

علىُاألبسرىُاالثنينُعاتقُشابُمتزوجُمنُالريفُوهوُمعيلُاالسرة،ُوقدُلوحظُهذاُاثناءُالمقابالتُمعُاأل

لُمهمُفيُوهذاُعامباإلنفاقُبنُالريفُوزوجتهُتعتمدُعلىُزوجهاُولُتعملُبينماُالثانيُااالُةحيثُكانتُزوج

ُيدركُحجمُالمسؤوليةُالملقاةُعلىُعاتقه.ُاألسيرجعلُ

فابنُالريفُيدركُأنُعائلتهُالممتدةُلنُتتركُزوجتهُوحدهاُبلُأونستطيعُ  ُ النظرُمنُزاويةُمغايرةُأيضا  ُ يضا

ماُولكنُهناُنعودُوسعُوهذاُقدُالُنجدسيتمُاحتضانهاُمنُقبلُالعائلةُاأل  ُ هُلدىُابنُالمدينة،ُوهذاُصحيحُنوعا

لصعوبةُحياتهمُعلىُعكسُأبنُُإلى جانبُآخرُفيُالتحليلُوهيُطبائعُأهلُالريفُالذينُيتحملونُأكثرُنظراُ 
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صبحواُأقلُخشونةُوصالبةُنتيجةُالحياةُالمحيطة،ُهذاُمنُجهةُومنُجهةُأخرىُأالمدينةُوالذينُبحكمُالطبائعُ

الريفُمنهاُفيُالمدينةُعلىُشخصيةُالفردُفبحكمُتقاربُأهلُالريفُفيُجتماعيةُهيُأكثرُتأثيرا ُالمسألةُاال

خبارهمُبينُبعضهمُالبعضُبسهولةُوتصبحُمسألةُالسمعةُاالجتماعيةُعاملُمهمُفيُتحفيزُأوقلتهم،ُتتداولُ

منُالناحيةُاالجتماعيةُأبينماُالمدينةُحيثُالعائلةُالنوويةُُاألسير وسنوضحُفيُالقادمُأكثرُحولُهذهُقلُتكافالُ 

ُالنقطة.

ُ

ا: األ  صدقاءثانيا

منهاُويعلمهاُُتؤثرُالعالقاتُاالجتماعيةُالتيُتحيطُبالفردُفيُبناءُشخصيتهُفهوُيتفاعلُداخلُالمجموعةُيتعلم

لمؤثرينُفيُ(،ُيربيهاُوتربيه،ُيؤثرُفيهاُوتؤثرُعليه،ُيعطيهاُوتعطيه،ُوقدُيكونُمنُأكبرُا1978)ماكرنكو،ُ

ُاألح لُحياتهُالمحيطُاالجتماعيُالذيُيحتكُفيهُالشخصُخالُأوفرادُبعدُمرحلةُالمراهقةُهمُاالصدقاءُياة

تبنىُجزءُمنُهويةُالفردُفيُهذُا لغةُمشتركةُوصدقاءُالضيق،ُيصبحُهناكُعالقاتُبينُاألُاإلطاراليومية،ُفهنُا

ُبينهم.

قيمُالمرتبطة،ُصدقائهُالأفهوُيحملُلصداقاتهُوُسيراألفرادُينعكسُبالضرورةُعلىُإنُتأثيرُهذهُالدوائرُعلىُاأل

انتمائاتهمُالتنظيميةُتحددُألةُالوطنيةُومواقفهمُتجاهُالتحقيقُوأفمواقفهمُتجاهُالمس  ُ صدقاء،ُنُخاللُاألمحيانا

ةُتتضاءلُسرىُفالعالقاتُالتنظيميلعاملُالصداقةُتاثيرُكبيرُبينُاألخاصةُمعُغيابُالمشروعُالوطنيُيكونُ

ُصدقاءُببعضهم.يُيأتيُفيُالمقدمةُمنهاُعالقةُاألززُوطأةُالعالقاتُاالجتماعيةُوالتفيماُتتع

فيُتعزيزُصمودُأسرىُمقابلُإلعبتُهذهُالعالقاتُدوراُ   ُ ضعافُأسرىُآخرين،ُفقدُتكونُهذهُالعالقاتُمهما

أغلبُُتُ"يعنيُاناالمخابراتُفيُانتزاعُالمعلوماُأساليبعلىُطرائقُالتحقيقُوُاألسيرفيُتعريفُُا ُجيدُعامال ُ

شياءُاليُعرفتهاُمنُقصصُالصحابُفيُالحارةُوهونُوهون،ُكانواُيحكواُكثيرُعنُشوُبصيرُمعاهمُاأل

إ136وهيك" تلعبُالعالقاتُدوراُ  الشخصُهنُا تنقلُالمعارفُوالتجاربُالتيُيمرُبهُا فيُكونهُا  ُ المحيطُُإلىيجابيا

فتكونُُلحظةُدخولهُالتحقيقُاألسيرشكيلُنفسيةُاالجتماعيُالمحيطُبهُفتصبحُمؤثرا ُمنُمؤثراتُوعواملُت

نحكيُانوُمشُالزمُنعترفُ"سيرُوعاملُتصليبُعاملُتوعيةُلأل  ُ نحكيُعلىُبعضُوُأوُيعنيُاحناُكناُدايما

موقفكثيرُمنُاأل137ُأنوُاليُبجيبُسيرةُالتانيُبكونُجبانُوضعيف" منُالتحقيقُنظراُ فرادُلمُيتخذوُا  ُ ُمتحديا  ُ فا

الُيألنهمُأ  ُ مكانُالتنظيمُفيُعمليةُتحديدُالموقف،ُُإلىنتمونُساسا تنظيماتُوبالتاليُتحلُالعالقةُاالجتماعيةُهنُا

ُصدقاء.تماعيةُتتعلقُبالشهامةُوحمايةُاالوبالعادةُأقربُماُتكونُهذهُالمواقفُلمواقفُاج
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أ ماُتكونُالعالقاتُاالجتماعيوكثيراُ   ُ سرىُألصدقائهمُاأُةُقوةُنموذج،ُفهناكُالعديدُمنُاألفرادُيرونُفييضا

ُيعتدُالعديدُبصديقهمُالصامدُويضعونهُكنموذجُلماُيجبُأنُيكونُعليهُ فيُالحياة،ُفمثال   ُ فيُُاألسيرنماذجا

اطلعُعلىُ....ُواشوفهُنموذجُاليُفيُالصمودُوكيفُانوُحتىُالناسُكلهاُبتحترمهُالنهُ  ُ التحقيقُ"اناُكنتُدايما

واناُكنتُصديقهُوهادُالشيُأثرُعليُانوُاناُالزمُاكونُزيهُمعروفُبمواقفهُالوطنيةُومعروفُبصالبته،ُ

الصمودُخاصةُبم138ُبالتحقيق"ُ فيُتعزيزُفكرُة النماذجُاالجتماعيةُدوراُ  تلعبُهذُه ينتجُمنُصمودُهؤالءُهنُا ُا

ُيجابيةُونظرةُاحترامُيكتسبونهاُمنُالمجتمعُنتيجةُلمواقفهمُالمشرفةُفيُالتحقيق.إُثاراالسرىُمنُآ

للصمود،ُفالبعضُالُيرضىُأنُيعترفُرُنجدُأمنُجانبُآخ  ُ نُالصداقةُذاتهاُوالعالقةُاالجتماعيةُتشكلُدافعا

صدقاءُهناُترتبطُبفكرةُاالعترافُ"شوفُليسُلشيءُوإنماُفقطُألنهمُأصدقاؤهُوفكرةُخيانةُاألُعلىُأصدقائه

احبُوشوُيعنيُسندُاناُاحكيتُعنُكثيرُناسُبسُ....ُو...ُماُاحكيتُعنهمُشي..ُألنيُبعرفُشوُيعنيُص

الُيريدُأنُيخسرُأصدقاءهُأيُتلعبُالصداقةُالدورُُاألسيروبالتاليُالصمودُهناُيرتبطُأكثرُفيُأن139ُُوضهر"

ُتحركهُدوافعهُاالجتماعيةُوليستُالوطنية.ُُاألسيربرزُفيُتحديدُموقفهُوماُيعنيهُذلكُمنُكونُاأل

ُ ُأصدقائيُإهذه ُكيفُسأواجه ُهاجسا ، ُتشكل ُاعترفالفكرة ُأمامهمُذا ُبالسجن ُحياتي ُكيفُسأكمل تُعليهم؟

عيشُمعُنفسُالتنظيمُاليُعايشُعندهُصحابي..كيفُراحُرارُكنتُافكرُاذاُاعترفتُمشُراحُأقدرُأ"باستم

كنتُأقدرُأتخيلُكيفُبديُأضلُأ140اقدرُاواجهمُاصال "ُ وقفُقدامهمُفيُالمحاكمُوأأكدُعلىُاعترافاتيُ....ُ"مُا

نالحظ141ُُالعترافُإنيُأضلُاتخيلُهادُالموقفُوبعدهاُأنيُاعيشهُفعال "عليهم...صراحةُأصعبُشيُبعدُا

صدقاءُلالسيرُالمعترفُبماُقةُوكيفُسينعكسُهذاُعلىُنظرةُاألهناُمدىُالتفكيرُالمستمرُفيُمستقبلُالعال

ُمساعدا ُفيُالصمودُ حالُاعترافهُفالتفكيرُفيُمستقبلُُاألسيرفيُزيادةُتأنيبُالضميرُلدىُأوُيشكلُعامال 

فترةُالتحقيق.  ُ ُعالقةُالصداقةُيشكلُرادعا

قادةُفيُتنظيماتهمُأوُالسجنُقبلُفترةُالتحقيقُوالتقواُبمناضلينُكبارُُانُهناكُأسرىُدخلوفيُذاتُالسياقُنجدُأ

للصمودُ"يعنيُكانُمعيُبالغرفةُ...ُو...ُوهمُاعطونيُاهتمامُخاصُوكثيرُكناُنحكيُانوُ  ُ وشكلُلهمُهذاُسببا

تحقيقُشوُراحُاعملُوكثيرُاعطونيُجلساتُأمنية،ُوهادُبالتحقيقُاتذكرته،ُفتخيلُحاليُاذاُرجعتُودخلتُ

 .....142انيُداخلُعليهمُمعترفُشوُراحُيكونُموقفهمُمني؟ُكيفُراحُاقدرُاواجهم"
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فهمُمنُلحمُودمُولهمُبصماتهمُاإليجابيةُوالتحفيزيةُعلىُاآلخرينُُوبالفعلُيشكلُالقادةُالصالبُقوةُمثال،

ُيتعاملواُمعيُبثقةُويؤمنونيُكيسُالرؤوسُأويصعبُتن "واناُبراُكثيرُرفاقُوثقواُفيُوكانوا  ُ مامهم.ُأيضا

أقولُالزمُاحفظُهايُالثقةُخاصةُانوُهدولُالرفاقُكانواُمسؤولينُفيُمواقعهم"  ُ .."ُأكثرُشي143ُُفكنتُدايما

أخالنيُأتحملُإنيُبتذكرُصاحبيُالشهيد،ُأنهمُهدولُاليُقتلوهُكيفُبديُأحكيُعن  ُ نهمُدهم..كنتُبتذكرُدايما

 144هدولُاعدائي"

آُاالجتماعيةُالتيوهناُشكلتُالعالقاتُ  ُ وسببا جديداُ  ُ ُخرنمتُمنُخاللُالعالقاتُالنضاليةُبعداُ  للصمودُودافعا

أوُضال،ُأنُيطعنُهذهُالعالقاتُالتيُبنيتُعلىُمدارُسنينُالنُاألسيرسرار،ُفكيفُيستطيعُللحفاظُعلىُاأل

ُمامُالعدوُذاتهُالذيُقتلُأعزُاصدقائه!هُوهوُيعترفُأكيفُيقفُأمامُنفس

ُ

ا: المجتمع  ثالثا

منُُللمجتمعُالفلسطينيُدورهُفيُالتحريضُعلىُقيمُالصمودُفالتحوالتُالتيُحصلتُفيهُعلىُمدارُأعوام

ُ النضالُوالت فُألةُاالعتراالمعترف،ُفلمُيعدُيرىُمسُالصامدُأوُاألسيرتجاهُعبئةُوالتحريضُجعلهُيتخذُموقفا

ودُوإعالءُبمقابلُالنظرةُالبطوليةُللصمعاديةُبلُيراهاُمنُزاويةُالعارُوالضعفُوالجبنُأوُمسألةُطبيعيةُ

المواقفُانعكالشأنُوالقيمةُلأل سرىُمعُمعُاألستُفيُكيفيةُتعاملُالمجتسيرُالذيُيصمدُويتحدىُالمحققين،ُهذُه

ُبح ُمنُغيرها ُأكثر ُبأماكن ُالثقافة ُوارتبطتُهذه ُاالعتقال، ُالذيُيبعد ُللفصيل ُالسياسي ُالثقل ُهذهُكم حمل

فيُثقافةُالمجتمعُفهوُاستطاعُأنُيفرضُثقافةُالصمودُعلى المجتمعُُالمواقف،ُفالفصيلُالسياسيُمؤثرُجداُ 

انتقلتُاألفكارُاألخاصةُتلكُالمناطقُالتيُتواجدُبهاُبقوةُ  ُ لفصيلُلحالةُمنُايدولوجيةُمنُأوُفكماُقلناُسابقا

ُنجدُأنُعورتاُونعلينُوالجلزونُوالتيُكانُللجبهةُالشعالهيمنةُالثقافيةُعل بيةُدورا ُوثقالُ ىُالمجتمع،ُفمثال 

فيهاُاحتل  ُ هنكثرُمنُقرىُغاتُمسألةُالصمودُأولويةُاجتماعيةُأتاريخيا  ُ نُبدايةُاُنقولُأبتُالجبهةُعنها،ُطبعا

ُتماعية.ُيدولوجيةُومنُثمُأصبحتُثقافةُاجةُكانتُمرتبطةُبالجبهةُمنُناحيةُأالمسأل

خيانة"ُُعلىُالصمودُوهيُرفعتُشعارُ"االعترافُا ُكثرُالتنظيماتُحث ُللتوضيح،ُفإنُالجبهةُالشعبيةُهيُأو

لعقوباتُاهاُالمعترفينُأشدُالقرنُالمنصرم،ُوكانتُتعاقبُأعضاءمعُاشتدادُعودهاُالتنظيميُفيُثمانينياتُ

ُعلىُاعترافاتهم.
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وسلوُوبروزُثقافةُالعملُالعلنيُانعكسُاألمرُحتىُينات،ُفمعُدخولُأنُعليهُفيُالثمانكماُكاُلكنُاألمرُلمُيبقَُ

ُالمجتمعُ ُمستوى ُعلى ُالقيمي ُالحكم ُأيضا  ُوتراجع ُالتحقيق ُفي ُالصمود ُنسب ُتراجع ُفي ُالشعبية على

 145للمعترفين.

ُمست ُيتخذُعدة ُالثقافة ُتأثيرُهذه ُالنظرة ُمسألة ُأوال  ُفمنها ُالذاتُمنُقبلُويات، ُالمونُاألسيرتجاه جتمعُظرة

ُثانيا ُلأل ُألسير، ُارتباطُالصمودُكثيرا ُبمناطقُأكثرُمنُغيرها ملُالمجتمعُمعُسبابُاجتماعية،ُوثالثا ،ُتعا،

فيُا ُمهالصامدُوالمعترفُوتوفيرُبيئةُحاضنةُللصامدُوغيابهاُلدىُالمعترف،ُجميعهاُعواملُلعبتُدور  ُ ما

ُمامُفيُزنازينُالتحقيق.دفعُعمليةُالصمودُلأل

نتُاذاُبدكُتصمدُليشُواذاُبدكُتنهارُليشُ،ُلماُتفكرُانُالقيمةُاالجتماعية،ُ"ُيعنيُأولُاشيُأبطأوال ،ُاست

باالنهيارُبتفكرُبحالك،ُولماُتفكرُبالصمودُبتفكرُبكلُالناسُاليُبتستنىُفيكُتصمد،ُوبتصيرُتتخيلُانكُلماُ

بدكُتروحُاداريُأوأوافاداتُُفيُعليكأوأوبدكُتنتقلُمنُالتحقيقُمنتقلُعُالسجنُلوُمعترفُحتىُباشيُبسيطُ

راحُتلتقيُبناسُعظماءُتخيلُشوُبدكُتحكيُقدامهم،ُخزيانُاكيدُ...ُلوالُهذاُاالشيُاالجتماعيُبتصمد،ُلوُ

منُالنوعُاليُبصيرُبضربُحالليُماليُبراسيُ وانُا االدنىُمشانهاُ، بالحُد تفكرُفيُصورتكُاالجتماعيةُبتصمُد

اليُقدامكُوبدكُتروحُعندهمُهذولُصحابكُقبلُالسجنُ،ُفماُبدكُبصيرُافكرُبالصمود،ُوتصيرُتتذكرُاصالُ

146ُتروحُعندهمُمنهارُوميكلُخراُ،ُولسةُيومُبدكُتطلعُعندُامكُواخوتكُوالناسُاليُبتحبهمُفبترتح"

فيُدفعُاألسرىُاآلالصاُاألسيريلعبُاألثرُالقيميُالذيُينالهُ  ُ مهما التخاذُمواقفُمعينةُمدُدوراُ   ُ خرينُالحقا

المسبقةُبالقيمةُالتيُينالهاُالصامدُوالقيمةُالتيُينالهاُالمعترفُمنُناحيةُاجتماعيةُُاألسيرقيق،ُفمعرفةُفيُالتح

فيُدفعهُلعمليةُالصمود،ُفبمجردُالتفكيرُبأنُهناكُعواقبُاجتماعيةُتحطُمنُقيمةُ  ُ وعامال ُمهما ُاألسيرأثراُ 

منُنظرةُاآلخرينُُاألسيراالجتماعيةُتدفعُ  ُ وعامالُ ُلهللصمودُتوجسا  ُ وبالتاليُتصبحُالثقافةُاالجتماعيةُدافعا

ُبدناشُ ُالموضوع ُللصمود..كل ُااليدولوجي ُالفهم ُعشان ُ"أيُانتُبتفكرُصمدنا ُالصمود ُمنُعوامل مهما 

147ُيتسبسبُعليناُبالبلدُبعدُماُشفناُشوُصارُمعُ.....ُوشوُعملواُفيهمُبعدُماُاعترفواُ...كلُالبلدُسبتُعليهم"

فيُدفعُأسرىُآمهمُا ُتجاهُالمعترفينُكانُلهاُدورالمعاقبةُالتيُقامُبهاُالمجتمعُُيةحيثُنالحظُأنُعمل  ُ خرينُا

ُللصمود.ُ

فيُعمليةُالصمودُُاألسيرنُرأسُالمالُالرمزيُالذيُيحوزُعليهُفيُسياقُآخرُنستطيعُالقولُأ  ُ أيضا يلعبُدوراُ 

فيُمسألةُالصمودُ"ُاناُالذيُيحوزُعلىُمكانةُاجتماعيةُأرقىُداخلُالمُاألسيرواالعتراف،ُف  ُ جتمعُيفكرُمليا
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ُبقدرُاتخيلُحاليُأعترف،ُوينُبديُاروحُبوجهيُمنُالناس..يعنيُالناسُمعطيتكُثقةُوانتُبتمثلُشيُ ما

"ُتعرف..ُاناُكنتُافكرُاذا148ُُُالُبسُحطوكُبمكانُالزمُتعبرُعنه"أوُقدامهمُهألُبغضُالنظرُلوُبتمثلهُفعالُ 

نُبالبلد،ُولوُادخلُعلىُالسجنُبقدرشُافرزُعندُالتنظيمُتبعيُالنيُمشُبعترفُبجدُبقدرشُاضلُعايشُهو

أكونُمعترف" يشوفونيُوبعدهُا كانوُا المناضلين149ُراحُاتخيلُكيفُهُم هؤالُء التيُيحوزهُا االجتماعيُة فالمكانُة

ُجعلتهمُيصطبرونُعلىُعذابُالتحقيق.

ُفيُتربيةُالصم  ُ مهما هناكُمناطقُجغرافيةُودُلدىُاألفرادُفموفيُسياقُآخرُيلعبُالمكانُالجغرافيُدوراُ  ثالُ 

سرىُكميةُاألُإلىكثرُمنُغيرهاُبالصمودُمنذُماُقبلُاالنتفاضةُاالولى،ُوتعودُشهرةُهذهُالمواقعُاشتهرتُأ

بناءُالقريةُوهوُمحمدُالخواجاُعضوُقيادةُالجبهةُاشتهرتُنعلينُبسببُاستشهادُأحدُأُالذينُصمدواُ،ُفمثال ُ

مامُوسائلُالتعذيبُالجسديُشديدةُالتأثيرُوذلكُلذيُسطرُصمودُأسطوريُفيُالتحقيقُأعبيةُفيُالضفة،ُُاالش

يحتذ1976فيُعامُ  ُ بناءُقريتهُ"عيبُىُبهُألهلُالقريةُوماُيزالُيذكرُاسمهُحتىُاآلنُبينُأ،ُمماُشكلُنموذجا

ادُبخليكُتفكرُاعترفُواناُابنُقريةُالخواجاُاليُهوُشكلُفعال ُحالةُمهمةُفيُالصمود،ُيعنيُنموذجُزيُه

حياته" وبالتاليُأصبحتُمسألة150ُُُكثيرُانوُالتعذيبُاليُعمُنتعذبهُمقابلُتعذيبهُهوُاليُوصلُلدرجةُانوُينهوُا

ُالصمودُقيمةُاجتماعيةُاكتسبتهاُالقريةُكونهاُقدمتُنموذجُطليعي.

فيُالصمودُبزنازينُالتحقيق،ُحتىوفيُقريةُعورتاُنجدُذاتُاأل  ُ منُالحكاياتُالتيُُأنهُمرُالتيُتشتهرُأيضا

151ُنهُاعترفُفيُسماعاتُالمساجدُيتناولهاُأهلُالقريةُفيُاالنتفاضةُاألولىُأنهُبعدُاعترافُأحدهمُيعلنونُأ

ويضيفُأسيرُأخرُ"عناُعيبُالواحدُيعترفُيعنيُاليُبعترفُبصيرُاسمهُعلىُكلُلسانُفيُالبلدُوالكلُبسبُ

ُويقاطعه" 152ُُُعليه ُاالمر ُالجلزوُإلىوأنسحبُهذا ُثقافةُمخيم ُبلشتُتصير ُالفتراتُ"كان ُمن ُفترة ُفي ن

ماُصارتُبحجمُعورتاُونعلين"  ُ 153ُُاالعترافُخيانةُجواُالمخيمُواليُبعترفُالكلُيقاطعهُوينبذوه...بسُطبعا

نالحظُأ نُهناكُعمليةُتربيةُمتناميةُحصلتُمنُالحزبُالسياسيُومنُثمُُمنُالمجتمعُتركتُبصماتهاُومنُهنُا

كعيعترفُيخونُاصدقاءمُالمجتمعُُفمنُعلىُقي  ُ قابُمعنويُعماُفعله،ُفيُمقابلُهُورفاقهُوبالتاليُينبذُاجتماعيا

عالءُمنُشأنُمنُيصمدُواستقبالهُبحفاوةُأعلى،ُحتىُأنهُفيُنعلينُ"كانتُبعضُالعيلُبترفضُتزوجُبنتهاُاإل
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ُرغمُتراجعُالحزبُالحقا ُُيةُومناضلوهاهذاُأثرُبشكلُعميقُعلىُالقيمُالتيُحملهاُأهلُالقر154ُلواحدُمعترف"

ُالسياسي،ُحيثُبقيتُالثقافةُاالجتماعيةُدارجةُوبقوةُبحكمُترسخهاُفيُالوعيُاالجتماعي.

معترفُرفينُونبذهم،ُحيثُينعزلُالثمةُمسألةُأخرىُتظهرُفيُالسلوكُاالجتماعيُوهيُمسألةُمعاقبةُالمعت

يصبحُمحطُسنهُلذيُيعلمُتمامُالعلمُأاُاألسيرولىُمنُذاتُاألُكثرُعنُمجتمعهُوالعزلُهناُمنُجهتين:أكثرُوأ

عتقال،ُومنُتساؤالتُونظرةُسلبيةُمنُاآلخرينُوبالتاليُينأىُعنُالجوُوالمحيطُاالجتماعيُالخاصُبهُُقبلُاال

فكارُسلبيةُأفيُدوامةُُاألسيرجهةُأخرىُيعزلهُالمحيطُعنهُبعدماُ"خان"ُثقتهمُباعترافه،ُوهناُيمكنُأنُيدخلُ

لياتُالدفاعيةُفيُحالةُُدفاعيةُفتبدأُاآلُإلىتشككُالجماعةُفيُانتمائهُلها،ُبماُينقلهُالُتنتهيُحولُذاتهُالتيُ

بتوجيهُاللومُ يبدُأ فرويدُعندمُا آليةُاالنعكاسُالتيُعبرُعنهُا تبدُأ الحالةُالعامةُالسيئةُُىإلالعملُبداخلهُوربماُهنُا

علىُتحريرُفلسطينُوالُتملكُبُإلىو ولكنُاالحزابُالفلسطينيةُغيرُالقادرُة ُأساليبممارسةُبيبدُأُاألسيررامجا ُ،

منُمواجهةُذاته،ُبألقاءُاللومُعلىُاألُحتىُيعيدُالثقةُأوغيرُواع ُُبشكلُواع ُ  ُ ب،ُهوُكدفاعُعنُحزالذاتهُتهربا

اُقامُبهُمالذاتُالمنكسرةُوالتيُقدمتُالمعلوماتُللعدو،ُومنُذاتُالجهةُيكونُالجوُاالجتماعيُغيرُمتقبلُ

ُاعترافُوبالتاليُنبذه.منُتقديمُُاألسير

ُالمسألةُحساسةُبالنسبةُلهُفيقول"ُمو ولىُجودُمشكلةُحقيقيةُبأكترُمنُشيُاأليشيرُأحدُالمعترفينُأنُهذه

بالحزبُالسياسيُالفلسطينيُكيفُانوُهوُمشُعمُبعبيُالناسُاليُعندهُوكيفُهوُبثقشُفيهم،ُوالمسألةُالثانيةُ

انوُاليُبحاجةُللحاضنةُهوُالمعترفُالنوُالصامدُهوُالقويُانوُبوفرُحاضنةُللصامدينُمشُللمعترفينُمعُ

المعترفُالحاضنةُالتيُتحاولُانتشالهُمنُتأنيبُالضميرُوتعيدُلهُُاألسيرحيثُيفتقدُهذا155ُوهوُالمنتصر"

ُالثقةُاالجتماعيةُ،ُبينماُنجدُأنُهذهُالبيئةُتدعمُالصامدينُبرأيهُسلبيةُوالصامدينُليسواُبحاجةُلها !ُ

نُالمناضلين؟ُلُالباحث،ُماُقيمةُالصمود؟ُكيفُيمكنُجعلُالصمودُهيُالحالةُالسائدةُفيُالتحقيقُبيوهناُيتسائ

لسائدةُاسرار؟ُوكيفُيمكنُجعلُهذهُالثقافةُنضاليُوالحزبيُدونُالحفاظُعلىُاألكيفُيمكنُتركيمُالعملُال

ُدونُوضعُضوابطُلها؟ُ
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 سهالصيرورة الفردية ونظرة الفرد لنف: الباب الثاني

تُمشتركةُ،ُكماُلكلُالناسُصفاتُوسماا ُمختلفُةُتميزهُعنُباقيُالبشر،ُتجعلهُشيئا ُنسانُمميزاتُخاصلكلُإ

للظروفا ُتميزهمُكونهمُبشر البيئيةُُ،ُوأيضاُلكلُمجموعةُمنُالبشرُسماتُيتقاطعونُفيهاُفيُالصفاتُنظراُ 

فرادُصبغُأهاُفلكلُمجتمعُشخصيةُعامةُتزالمتشابهةُالتيُيعيشونُفيها،ُفكلُمجموعةُمنُالبشرُلهاُهويةُتمي

 المجتمعُالخاصُبها.

ُإلىةُهذهُالهويةُبالضرورةُتتطورُعلىُالمستوىُالجمعيُكماُتتطورُعلىُالمستوىُالفرديُوتنتقلُمنُحال

فيُهTajfel, 1986خرىُ)أ النكبةُكحدثُمهُم النكبةُلتأخُذ تطورتُهويةُالفلسطينينُبعُد فمثالُ  الجمعيةُ(ُ، ويتهُم

انطالقةُالثوومنُثمُ  ُ ةُمنُمرحلةُماُعلىُصعيدُفرديُفتتطورُالهويرةُالمعاصرةُلتشكلُحدثُآخرُمهم،ُأالحقا

عاملهُدُوبكيفيةُتخرىُالطفولةُفالفتوةُوالمراهقةُوالشباب..،ُوتصبغُالهويةُفيُالمحطاتُالتيُيمرُبهاُالفرأُإلى

وكيفُينظرُإ الحقا ،ُومعُالتحدياتُالمختلفةُوحلُإشكالياتهُا اآلخرينُمنُجانبُآخرُيتأثرُالفردُكثليهُا بنظرُة يراُ 

بالعائلةُمنذُنعومةُأُلهُوتعاملهم لمدرسةُوالمجتمعُاُإلىةُوصوال ُ\ظافرهُُوتعاملُالوالدينُمعُاالبنمعه،ُبدءاُ 

فيُتشكيلُنظرةُالفردُلنفسه.  ُ مهما ُالمحيط،ُوهذاُاألمرُيتركُأثراُ 

ُالفهمُينطلقُمنُاعتقادُأنُاإل لتشكلُعنُصيرورةُمستمرةُتتشكلُمنذُالصغرُوتستمرُفيُانسانُعبارةُهذا

بالتغييرُالحاصلُفيُالبيئةُوبردودُفعلُالفردُعليهاُليعطيُبالنهايةُالنمط  ُ العامُلشخصيته،ُُوالتغييرُارتباطا

وقُد الفرُد تكونُلحظةُانعطافيةُبحياُة قُد كونُاستمرارُتوبالتاليُتصبحُلحظةُالتحقيقُهيُلحظةُفيُسياقُزمنيُ،

ويتحدىُلسل  ُ ينظرُلنفسهُبتسلةُالحلقاتُمنذُالصغر،ُفالفردُالذيُيرىُنفسهُناجحا  ُ يجابي،ُُقديرُإالصعابُدوما

انعطافيةُفيُُوهذاُينعكسُعليهُمستقبال ُبطريقةُتعاملهُمعُُالمواقفُالمستجدةُكماُقلناُتكونُالتحقيقُُلحظة

ُحالةُجديدةُمختلفةُونوعية.ُإلىحياتهُلتنقلهُمنُحالةُ

ونجاحهُفيُهذهُالمحطةُيعنيُبالضرورةُحصولهُعلىُثناء156ُُيقُمحطةُاختبارُلقناعاتُالمناضل""فالتحق

ومنزلةُنضاليةُواجتماعيةُتكنُلهُاالحترامُبينُرفقائه،ُوفشلهُيعنيُأنُيخسرُثقةُرفقائه.ُ"كانُالمسؤولُيقلناُ

التحقيقُمفصلُمهمُفيُالعملُالنضاليُوهوُالمحكُالحقيقيُالختبارُقناع  ُ المناضلُيجلسُدايما فهنُا وصالبتنُا تنُا

157ُوحدهُعاريُمنُكلُأدواتُالقوةُسوىُقوةُااليمانُبالنصرُوبمشروعهُالتحرري"

ُ 158ُأذكرُ معُمُإلىفيُأحدىُالمراتُوقدُكنتُمتوجها  ُ هللاُكنتُجالسا ناضلُسابقُاعتقلُفيُاالنتفاضةُمدينةُراُم

نُُفيُهذهُالقريةُرجلُاعترفُرامُهللاُذكرُأُولىُوكانُيخبرنيُعنُالتحقيقُوعندماُمررناُبقريةُبجواراأل
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يةُعام،ُوبعدُقليلُوعندُمرورناُبقريةُأخرىُذكرُأنُفيُهذهُالقر20ُبناءُمجموعتهُوهوُمنُضمنهمُقبلُعلىُأ

قبلُمناضلُكانُقدُقدمُصمودُبطوليُأ  ُ عامُورغم20ُُنقضاءُهناُالمناضلُبقيُيتذكرُحتىُبعدُاُعام.20ُيضا

ُنُفالنُصمدُواآلخرُاعترف.المعترفُللعملُالنضاليُأالصامدُوُتركُالمناضلين

20ُُقُقبلفيُالتحقيُاألسيرعامُعلىُالحادثةُالُيزالُيذكرُالرجلُموقف20ُُنالحظُهناُأنهُحتىُبعدُانقضاءُ

مُهوُمهمُكعترفُومنُلمُيعترف،ُوهذاُيظهرُعام،ُفكيفُأنهُماُزالُيتذكرُأنهُاعتقلُبلُواألكثرُيتذكرُمنُا

تىُعلىُحللرجلُوللثقافةُالمجتمعيةُللناسُوالذيُالُيغيبُعنُذهنهمُمنُيصمدُومنُيعترفُُالصمودُبالنسبة

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمرُالسنين.

لىُأنُأنجازُالمهامُوالنجاحُالتيُنشأتُعُاألسيريضا ،ُفشخصيةُاصةُينعكسُفيُالتحقيقُأالنجاحُفيُالحياةُالخ

يحملُموقفُعدمُاالعترافُ،ُُاألسيرفيهاُحتىُاالجتماعيةُمنهاُتنعكسُبالضرورةُفيُالتحقيقُخاصةُاذاُكانُ

فهوُيرىُفيُاالعترافُفشلُوهوُكشخصُالُيقبلُالفشلُفيعززُالصمودُببعدُخاصُنشأُوتطورُلديهُ"فيُيومُ

سيتُانوُمشُقادرُاتحملُخلص..صرتُحطونيُبزنزانةُوحكنتُمدايقُومشُقادرُاتحملُالتحقيقُوضغطه...

مورُوالمحطاتُالصعبةُطُفيديوُقداميُصرتُاتذكرُاصغرُاألفكرُبديُاعترف..وقتهاُاجتُحياتيُزيُشريأ

اليُمريتُفيهاُمنُواناُصغيرُليومُالتحقيقُوكيفُاتجاوزتهاُكلهاُشعرتُلحظتهاُانهاُبتقوينيُفصرتُاتذكرُ

ُراحُيواجهُهايُهايُاللحظاتُالمهمة،ُوحي ُاتغيرتُنفسيتيُقلتُاليُواجهُهايُالصعوباتُونجحُفيها نها

هناُاعتمدُعلىُسجلُالنجاحاتُالفرديةُالخاصةُالتيُترعرعُعليهاُوشكلتُُاألسير159ُالصعوبةُوينجحُفيها"ُ

سياقُالفرديُمنُاحترامهُلذاتهُوتقديرهُلنفسهُتجعلهُيواجهُالصعابُويتحداها،ُوبالتاليُكانُالُا ُكافيُا ُلديهُرصيد

ُفيهُ طوالُحياتهُهوُسياقُتراكمُنجاحاتُدفعهُللمواجهةُوالنجاح،ُبالطبعُهذاُأمرُالُينسحبُُاألسيرالذيُمر 

سرىُحتىُالناجحينُفيُحياتهمُالخاصةُفالمسألةُهناُمرتبطةُبتضافرُهذهُالعواملُالشخصيةُمعُعلىُكلُاأل

ُخرىُاجتماعيةُوفكريةُتتشابكُفيُلحظةُمكثفة.املُأعو

ُ وم مفهومُالبطولةُ"البطلُ"ُومفهومُالبطولةُمرتبطُاجتماعيا  ُ نُالعواملُالمهمةُعلىُالمستوىُالشخصيُأيضا

ُف ُالتحقيق، ُفي ُالصمود ُفيُمسألة ُمهم ُتأثير ُله ُوهذا ُالعنفوانُوالصالبة ُالمجتمعُُاألسيرفي ُأن ُتماما  يعلم

الُيعطيُأهميةُلمنُأوُ،ُبينماُيحطُمنُيصمدُموقفُالبطولةُوالشجاعةُويعليُمنُشأنهُإلىالفلسطينيُينظرُ

للصمودُ"عناُبالحارةُبشوفواُباليُبصمدُُاألسيريعترف،ُوهذاُيجعلُ  ُ مهما يتماهىُفيُالصمودُبماُيشكلُدافعاُ 

بطل..ُزلمةُيعنيُهادُ....وبتعرفُحارةُالسعديةُبالقدسُكثيرُبتحبسوا..حتىُواحناُصغارُبنكونُنحكيُهادُ

ُاحكىُشي" 160ُزلمةُالنوُما ُاالرتباطُبينُالبطولةُوالرجولةُبمسألةُالصمود،ُوحتىُفيُمقابلةُنالحُ ظُهنا
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ساسيُخلفُدافعُالمواجهةُمعُالشجاعةُوالبطولةُوالرجولةُكجزءُأهذاُكانُالتركيزُعلىُالتذكيرُبقيمُُاألسير

ُأنُهناكُنجاحُفيُتحويلُالصمودُكقيمةُمرتبطةُبالبيئةُاالجتماعي تقلُةُوبالتاليُينالمخابرات،ُصحيحُهنا

ُمرُالذيُيبرزُالبعدُالخاص.تأثيرهاُعلىُاألفرادُاأل

فيقولُأحدُاألدوهذاُينعكسُعلىُإ  ُ صرتُاشعرُانوُبالتعاملُانوُفيُهانُرجلُومنُسرىُ"راكُالتجربةُالحقا

ُنالحظُكيفُيعبر161ُُصحابيُكمانُنفسُالشي" ُبمعنىُالصالبةُعنُالمسأُاألسيرهنا ُبالرجولة ُالخاصة لة

ُوالبطريركية.ُوالشجاعةُالُالذكورة

سيرُكميلهُلبعضُتحديُالذيُيرتبطُُبسماتُشخصيةُلألسرىُأخرينُعنُموقفُالوفيُأماكنُأخرىُيعبرُأُ

فيُدفعُ "هييُانوُكمانُهاداُبيأثرُعليُللصمودُاألسيرالقيمُاالجتماعيةُالمرتبطةُبالبطولةُوالتيُتلعبُدوراُ 

فبكتُانوُهويُزيُواقفُاناُوياهُياُهواُبدوُُوعلىُحبسيُوانوُكمانُهيُالتحديُاناُبحبُالتحديُنوعاُما

....."واجيُاوقعُباخرُفترة.ُكيفُنهضتُبحالك؟ُصفاُالموضوعُتحدي162ُُيقدرليُياُاناُبقدرلوُفهمتُعلي"

نُالذيُنساأظفاره،ُفاإلُمنذُنعومةُاألسيرعاملُالتحديُهناُهوُعاملُنشأُوترعرعُفيُفهم163ُبالنسبةُاللي"

فيةُفيُالمجتمع،ُفماُحالُبالكمُالمواجهةُمعُالعدوُالصهيوني،ُفالنظرةُهناُضايواجهُويتحدىُيكتسبُقيمةُإ

ُتتضاعف.

سرىُالمتقابلينُ"عشانُماُاكذبشُعليك،ُالموضوعُصفىُبسُجكر،ُالُعدوُوالُشيُللحظةُكانتُيقولُأحدُاأل

)اسمُ كيُعنيُجبهةُويقولُآخرُ"اقلكُانتُبتح164ُ(ُبديشُاحكيُنقطةُوسطر"األسير(ُمنُ)بلدُاألسيرالفكرةُانُا

165ُخدُحرفُمنُتميُتشوف..هيكُصفىُالموضوعُجكر"أوأوشعبيةُوقائدُوهيكُطيبُتمامُاثبتُعليُ

ىُسماتُالشخصيةُمنُتصميمُوتحديُوإرادةُالمواجهة،ُوهوُبشكلُأساسيُعلُاألسيرفيُهذهُاللحظاتُيعتمدُ

أمرُإ تاجُلعواملُأخرىُحتىُيبقىُيمدهُنهُيحفترةُطويلة؟ُأمُأُإلىيجابيُولكنُهلُيدومُالتصميمُوالتحديُفعالُ 

يومُكانواُلساُبضغطواُعلي،ُوكنتُفعال ُافكرُاعترف،ُبس30ُُسرىُ"بعدُبأساسياتُالصمود،ُيقولُأحدُاأل

زلمةُصرلكُ علىُالشجرةُوهألُبدكُتنزل!ُوالناسُُ..ُطلعتيومُصامدُليشُبدكُتعترف30ُارجعُافكرُاقولُيُا

بتشعرُانوُالموضوعُصفىُاحراجُانوُبتعرفُانكُصامدُتطلعُباالخرُمعترف،ُفالُب  ُ ديشُاعترف..يعنيُاحيانا

انتُمعُالمخابراتُمتحديهمُتروحُتتنازلُوكانُالمحاميُزايرنيُوقلتلهُفشُاشيُاروحُاعترف!ُكيفُيعني"ُ

علىُالصمودُعندماُدخلُفيُمواجهاتُوضعُنفسهُفيُمكانُساعدهُأُاألسيرفيُالمثالُاآلخيرُنجدُأن166ُُ  ُ يضا
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للصمودُفيُنهايةُالتحقيقُمعُالمحققينُو  ُ تحداهمُبانتزاعُاعترافُفيُبدايةُالتحقيقُفكانتُهذهُالوعوداتُسببا

والتيُنقلتُعنهُفيُالتحقيقُقبلُُرغمُضعفهُفيُلحظاتُمعينة،ُبينماُكانتُالصورةُالتيُيحملهاُالناسُعنه

ُنهائهُضروريةُللصمودُالحقا .إ

تهُبمعنوياتُالصمودُوالمواجهةُمنُخاللُالحديثُمعُباستمرارُعلىُشحنُذاُاألسيروفيُجانبُآخرُيعملُ

ذاتهُوتعبئةُذاتهُ"ُبتكونُبضلُتحكيُلحالكُالزمُتصمد،ُانتُالزمُتصمد..فعال ُهايُالكلماتُبضلُتذكركُ

وفيُمثالُآخرُ"ُكنتُكثيرُمراتُاذكرُحاليُفيُالناسُاليُصمدوا،ُانهمُشو167ُُبدوركُوبشوُمطلوبُمنك"

ويضيفُآخرُ"ُالناسُبتشوفنيُحداُزلمةُقدُحاله168ُُاتحملواُواناُبقدرُاتحمل"ُُبفرقواُعني؟ُوالُشي؟ُبسُهم

ومنُجهةُُسرىُفيُمسألةُالصمودُمنُجهةمدىُتأثيرُنظرةُالناسُهناُعلىُاألنالحظ169ُكيفُبديُاعترف"ُ

بالفهمُالمنعكسُمنُالقيمةُاالجكسُرداتُفعلُأنعكاسهاُبالذاتُوالتيُتعمدىُتأثيرُهذهُالنظرةُوإ  ُ تماعيةُرتباطا

ُذاته.ُاألسيرعالءُشأنُقيمةُودُوارتباطهاُبالتفولذُوالتحديُوإلمسألةُالصم

سرىُقدُتدفعهمُللصمودُ"ُالُكنتُمباشرةُافكرُانوُاناُنجدُنظرةُالمجتمعُمسألةُحساسةُالُوفيُمثالُآخر

حطُقداميُرحُيحطهُا بعطيُايُافادةُرحُتكونُنفسُمُا انُا قدامُاشخاصُافادتيُرحُتكونُهيكُقدامُاشخاصُاذُا

ُ ُاتجاوبُمعاهُفيُاشيُزيُهيكُوكانُيحاولُيخلينيُاقراها ُُفيُأوأوفكانُيعطينيُحافزُانوُما هوُيقراها

اآلخرُالمعترفُعليهُونظرُلنفسهُبنظرةُكيفُُاألسيروضعُنفسهُمكانُُاألسيرففيُهذاُالمثالُنجد170ُُ"أساليب

صرفاتُاآلخرين،ُوكانُهذاُسببُمنُلىُتاآلخرُأيُأعطىُقيمةُمعياريةُلتصرفاتهُبناءُعُاألسيريرىُهوُ

ُسبابُالمواجهةُوالصمود.أ

فيُعمليةُالصمودُ"..ُوصحابكُشوُبصيروُيحكوُأماُفيُمثالُآخرُفنظرةُالمجتمعُلأل  ُ مهما سيرُلعبتُدوراُ 

عنك،ُعيلتكُواهلك،ُالناسُالليُبتشتغلُمعاهمُوشوُنظرتهمُالك.ُهذاُالبعدُالشخصي،ُانهُالزمُتديرُبالكُعلىُ

ك،ُوفيُناسُكتيرُماخدةُانهُانتُقدوة،ُليشُانتُهيكُبتحبطها،ُبكرةُاذاُهمهُدخلوُالتحقيقُبصيروُيحكوُحال

هايُ....ُاعترف،ُواناُ...ُقدوتي.ُاالجتماعيةُهيُبرضهُالقدوة؟ُاالجتماعيةُهيُانهُفيُكتيرُمنُالناسُمقتنعةُ

لمعترفُبتنظرُالهُنظرةُنسانُابنظرتيُاإلكونُعندُحسنُظنها،ُاناُانهُ...ُشبُمنيح،ُفاناُبديشُوالُمرةُماُا

سيرُجعلتهُينظرُلنفسهُنظرةُدفعتهمُللصمود،ُفهوُبحالةُخذلُنظرةُالمجتمعُلأل171ُنسانُالصامد"غيرُعنُاإل

ُالمجتمعُسيخذلُنفسه،ُفهوُيستمدُقوتهُوطاقتهُمنُالمجتمعُوليسُمنُقناعاتهُالفكريةُوالسياسيةُفقط.

                                                           
 مقابلة مع اسير167
 مقابلة مع أسير168
 مقابلة مع أسير 169
 مقابلة مع أسير170
 مقابلة مع األسير171



90 
 

 
 

 

دمواُاعترافُنظرةُمختلفةُللذاتُ"...صرتُاطلعُذاتيُانهاُُبدهاُتصليحُسرىُقبينماُنجدُفيُأمثلةُأخرىُأل

افرهول" فيُمثالُآخرُألسيرُمعترفُُأو172ُيعنيُكنتُاتطلعُعلىُحاليُبديُتصليحُكيفُالماكنةُالخربانةُبدهُا

ُبتذكرُموقفُاناُرحتُعلىُالمحكمةُبعدُماُرحتُعندُالعصافير،ُكانُفيُ "ُالبعدُالشخصيُيعنيُمثالُانا

حكمةُاخويُوامي،ُفاناُحكيتُالخويُانيُوقعتُعندُالعصافيرُوالميُبرضه،ُردةُفعلهمُاولُاشيُاخويُالم

زعلُوعصبُاستغربُمنيُوانهُاناُالزمُاصمد،ُواميُقعدتُتقوليُ...ُديرُبالك،ُاربطُلسانك،ُواناُاستغربتُ

نُنظرةُلينُالسابقينُنجدُأفيُالمثا173ُمنُاميُوقتهاُانهُكيفُبتحكيليُهيك،ُطيبُاميُماُالهاُبكلُهالقصص!"

اُانعكسُعلىُمهُعلىُاالعترافُبشكلُضمنيُممليهُأتضاعفتُعندماُوجهتُاللومُإُاألسيرتأنيبُالضميرُلدىُ

ُينظرُنظرتهُلنفسهُعداُعنُأ المعترفُفيُالمثالُاالولُكأنهُسيارةُاعطبتُوانهاُبحاجةُُاألسيرخيه،ُبينما

وفاقدُللصالحيةُنفسهُأُإلىينظرُُاألسيرلتصليحُكاملُوليسُجزئي،ُنعمُاالعترافُيجعلُ  ُ نهُمعطوبُتماما

ُوهيُنظرةُاجتماعيةُتنعكسُفيُالفرد.
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 الذاتية األسيرالصمود ومصلحة : الباب الثالث

مركزيا ،ُوهيُليستُفكرةُمنعزلةُتلعبُفكرةُالمصلحةُالخاصةُلأل دوراُ   ُ ُأوبقُسُعماسيرُفيُالصمودُأيضا

بكلُسياقُالتحقيق،ُوبصيرورةُتطورُالفردُوارتباطاتهُالعائماُسيأتيُبلُهيُفكرةُترتبطُتما  ُ ليةُوالشخصيةُما

صيةُ،ُوهناُتتماهىُالمصلحةُالشخاألسيرساسيُعنُشخصُوالنضالية،ُوإنُكانتُتعبرُبشكلُأُواالجتماعية

ُبالمصلحةُالكليةُللنضال.

عترفتُراحُتقضيهاُرايحُسرىُ"انتُاذاُاعبرُعنُمواقفُوأفكارُيقولُأحدُاألوتظهرُهذهُالمصلحةُبجملُت

جايُبوسطاتُيعنيُهايُقصةُالبوسطاتُالزمُماُتفصلهاُعنُالتحقيقُعشانُأضلُحاططُانكُرحُتقضيهاُ

بوسطاتُصيفُشتىُوعالجهتينُسيئةُاذاُبدكُتفكرُفيهاُاكثرُناسُبيحكيلكُانهُاعترفُعشانُفكرُبحالهُبسُ

هُكلُواحدُبدهُيعترفُعليهُبدهُينزلُشاهدُخليهُلماُتزرعُفيهُانهُلماُيفكرُبحالهُيصيرُيطلعُعالبوسطاتُان

أحدُاأل174يفكرُبحاله" الكلماتُالتيُيقولهُا سرىُالمعترفينُوالذيُعانىُمنُ"البوسطات"ُو"المحاكم"ُخاللُهذُه

فترةُاعتقالهُبسببُاعترافهُعلىُغيرهُجعلتهُيوجههاُلآلخرينُحتىُالُيثقلواُبصنوفُالعذابُاليوميُالذيُيتبعُ

ُتحقيق.االعترافُفيُال

حدُمحركاتُالصمودُالمدةُالزمنيةُنُفهمُمتشابهُتقريبا ،ُحيثُيكونُأفيُذاتُاالتجاهُنجدُآخرينُينطلقونُم

سنواتُبس10ُُسببُصمودهُ"اذاُاعترفتُبحكمُُعنسرىُفيُردهُفيُالسجنُيقولُأحدُاألُاألسيرالتيُيقضيهاُ

ُ ُصمدتُبحكم ُخاطب5ُاذا ُوانا ،5ُُ ُمدىُتداخلُالبعد175ُُ"ال10ُسنواتُخطيبتيُبتستنانيُاما نالحظُهنا

نُيبقىُمدةُأقلُستوىُعالقتهُالعاطفيةُمنُمصلحتهُأحيثُأنهُعلىُمُاألسيرالشخصيُفيُمسألةُالصمودُلدىُ

سرىُالذينُيجيبونُعندُسؤالهمُعنُسببُالصمودُيجيبونُ"عذابُذاُالمثالُنجدهُعندُالعديدُمنُاألبالسجن،ُوه

الدافعُمصل176ُشهورُوالُعذابُسنين" ألنُاالعترافُحيُأهنُا وليسُآنيُ، ولكنُمصلحيُعلىُالمدىُالبعيُد  ُ يضا

فيُجوهرهُهوُالخالصُالفردي،ُلكنُيبدوُحتىُالخالصُالفرديُبعيدُالمدىُيعززُالصمودُفيُالتحقيق،ُدونُ

الحاالت،ُمجردُسنواتُسوءُالصمود،ُففيُأُمانُننسىُأنُبعضُاالعترافاتُتؤديُألحكامُبعشراتُالسنينُأأ

ُداري.إلقليلةُفيُا

نُصبحُمنُالمعروفُبعضُالتفاصيلُعرينُحيثُمعُتكرارُتجاربُالتحقيقُأسرىُآخهذاُالفهمُذاتهُيوجهُأ

يقُحتىُيعترف،ُبينماُيدركُبعضُاألسرىُيهامُالمناضلُأنهُسيبقىُفيُالتحقالتحقيق،ُمثلُأنُيقومُالمحققُبإ

فاألنُمدةُالتحقيقُهيُأ ياتهُيعانيُأبعادُلُعذابهاُوإالُلبقيُطوالُحفضلُأنُيتحممدةُمؤقتةُسقفهاُشهرينُمثالُ 
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كنتُاقولُمعُحاليُقاعدُشهرينُقاعدُشهرينُاعترفتُاعترافهُعلىُاآلخرينُوكالمهمُ"ُأ اعترفتُفأقعدُأونُا مُا

ُ.177شهرينُصامدُساكتُبحكيشُوالُاضلُطولُعمريُبتعذبُبكالمُالناس"

اعلىُمنُاليُنُمنُيصمدُيحكمُأقلُممنُيعتردُأسرىُآخرينُيدركونُأبينماُنج  ُ فُ"اليُبعترفُالحكمُغالبا

هُقبلُالتحقيقُتجعلُأسرىُآخرينُيدركونُمعلوماتُحولُسيرُالتحقيقُأساليب،ُووعيُالتحقيقُو178بصمد"

"اناُسمعتُمنُكثيرُانوُاليُبصمدُبصيرُبعدُفترةُالضغطُاخفُعليه،ُالنوُلمونةُناشفةُبتنزلشُعصيرُ مثالُ 

بالزنازينُبلكيُصارتُتنعص علىُاللمونةُاليُبتنزلُعصير"فبتركوهُا يتبينُكيفُأن179ُرُوبركزوُا ُاألسيرهنُا

وإنُلمُُهُيساعدهُفيُلحظاتُمعينةُفيُاتخاذُموقفُبالتحقيقُبناءُعلىُهذاُالفهمأساليبالذيُيدركُآليةُالتحقيقُو

ُمنُمسألةُالتحقيقُبشكلُمبلورُواضح.ُا ُفكريُأوُا ُوتنظيميُا ُسياسيُا ُيحملُموقف

فيُالصمودُبالتحقيقُيقولُأحدُُبُالعالقاتُاالجتماعيةُالناشئةُعنُالنضالُدورا ُمهما ُخرىُتلعفيُحاالتُأ

سرى"واناُبرىُيعنيُبالخارجُانفتحتُعالقاتُاليُمعُناسُقياداتُتاريخيينُوشعرتُانوُهايُالناسُبتثقُاأل

ُلدرجةُانهاُاتعاملتُمعيُوماُخافتُخاصةُانهمُماُبتعاملواُمعُايُحداُ،ُفكنتُجواُاح اتسائلُكيفُبديُفي   ُ يانا

؟! لدىُأسرىُخاضواُاكثرُمنُتجربةُ،هذهُالعالقاتُالتيُنشأتُت نشأُأ180اعترفُواخذلُثقةُهايُالناسُفي   ُ يضا

ُعلىُ ُأاعتقالُوتعرفوا ُلدرجة ُفيُأكثرُمنُمسألة ُمعهم ُ قياداتُالسجونُوتفاعلوا صبحُالتفاعلُيشكلُسببا

يحكوليُراحُترجعُمشُحيانا ُكنتُافكرُانوُبالسجنُكن"ُيعنيُأللصمودُ  ُ ُدايما تُاحكيُاناُو...و...ُوكانوا

نُالمسألةُبالصمودُهيُهناُنالحظُأ181ترجعُمعترف!..كانُهادُحافز..يعنيُكيفُاكسرُثقةُهايُالناسُفي "

ارتباطُهذهُالصورةُبعلشخصيةُالذيُيحاولُالحفاظُعليهاُأاُاألسيرصورةُ  ُ واملُأخرىُمامُهؤالءُرغمُطبعا

فيُغمرةُالنضال،ُفمنُالصعبُحتىُالفصلُالدقيقُبينُكلُهذهُالعواملُولكنُنستيطعُُيُنشأتمثلُالعالقاتُالت

كونهاُعالقاتُيدركهاُالفردُُأويمانُفيه،ُقاتُترتبطُبالمشروعُوبالتاليُاإللمسُالتمايزُالحاصلُبينُكونهاُعال

ُكعالقاتُشخصية.

ف  ُ مهما ُ أُاألسيريُتعزيزُالصمودُوفيُجعلُلعبتُالعالقاتُاالجتماعيةُالتيُارتبطتُبالنضالُدوراُ  كثرُارتباطا

العترافُفيُالبنيةُاالجتماعيةُوالنضاليةُالتيُيخوضُمعهاُالنضالُضدُالمشروعُاالستعماري،ُبحيثُأصبحُا

البنىُاالجتماعيةُُبأخرىُانقطاعُهذهُالعالقاتُالتيُنشأتُفيُهذهُأوهوُخيانةُلهذهُالبيئة،ُفالخيانةُتعنيُبدرجةُ

ُدادُللبنىُالنضالية.والتيُهيُامت
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سببُلعدمُالصمودُوتقديمُاعترافُلدىُُظهورعدمُالثقةُفيُالبعضُداخلُهذهُالبنىُُتمنُجهةُأخرىُشكل

سرىُ"اناُبصراحةُماُكنتُاشعرُانوُفيُثقة،ُيعنيُال،ُُيقولُأحدُاألُأوُا ُالمعترفينُبغضُالنظرُعنُكونهُمبرر

يشككواُحتىُفيُالتحقيقُبسُجيتُاعترفُقلتُاعترفُشوُيعنيُ بلشتُكانوُا بثقوشُفي ُومنُاولُمُا  ُ مهمُاساسا

هميةُعاملُهناُيوضحُأُاألسيركالم182ُُفيُوبقدرتيُعلىُالصمود،ُيعنيُلوُاعترفتُمشُراحُيتغيرُاشي"

ُحيانا .فيُالتحقيقُأُاألسيرالثقةُداخلُهذهُالبنىُفيُتحديدُموقفُ

ُلعبتُدورا ُإ قيقُفيُبعضُلحظاتُمهمةُفيُالتحهما ُفيُتقريرُمُنُالبنيةُالنضاليةُواالجتماعيةُوامتداداتها

ُحيان.ُاأل

ُ

 واالعتراف َجنَسنة الصمود: الباب الرابع

 ُ أبعادا  ُ َجنَسنةُمرتبطةتأخذُالمواجهةُفيُالتحقيقُأيضا ماعيةُالسائدة،ُُتنعكسُجتبالحالةُالثقافيةُوالقيميةُواالُم 

سرىُُقبل،ُمنُمضامينُوتؤثرُعلىُرداتُفعلُاألهُشكالُالمواجهةُداخلُالتحقيقُبماُتحملىُأبعادُُعلهذهُاأل

فيُدُعبةاالعترافُالُأوحدىُارتباطاتُوعواملُالصمودُفيُالتحقيقُوبالتاليُتكونُإُ.أثناء،ُوبعدُالتحقيق وراُ 

 ثناءُالمواجهة.كلُالميكنيزماتُالفعالةُأ

ُالبابُنبذةُمقتضبةُحولُالماهيةُالمفاهيميةُللرجولةُوأثرهاُعلىُال سيرُأمامُتكوينُالنفسيُلألسيعرضُهذا

ُجهة ُمن ُاالستعمارية ُالصهيونية ُالتنقيبُ،المنظومة ُسيتم ُكذلك ُأخرى. ُجهة ُمن ُالمستعَمر عنُُومجتمعه

التوسعُوسهابُذلكُعلىُعدةُأصعدةُالُيمكنُليُاإلانعكاساتُهذهُالمفاهيمُفيُمقابالتُاألسرىُالمبحوثينُو

تقديمُبددُسأكتفيُمستقال.ُفيُهذاُالصُنظريا ُُوتأطيرا ُُمنفردا ُُيتطلبُبحثا ُُمركزيا ُُبها،ُوذلكُلكونهاُموضوعا ُ

واجهةُعندُالصدامُوأطيافهاُالمنعكسةُفيُلحظاتُالمُوسياسيا ُُتوطئةُللرجولةُالفلسطينيةُكبنيةُمتشكلةُاجتماعيا ُ

 معُالرجولةُالصهيونيةُالمستعمرةُخاللُالتحقيق.ُُُُُُُ

  الرجولة الفلسطينية: بنية اجتماعية سياسية

َهندسةُضمنُنسيلياتُتكريسهاُماُهيُإاُوخطابهاُوآنُالرجولةُالفلسطينيةُبممارساتهإ جهاُاالجتماعيُالُبنيةُم 

،ُوبالتاليُفهيُمصاغةُكنتاجُبنيويُقدُيعيدُتكريسُ اتهُجيالُبعدُذوفيُظلُواقعهاُالمحكومُباستعمارُاستيطاني 

 سطيني.ُجيلُليتغلغلُفيُنفوسُوأدائياتُرجالُوشبانُالمجتمعُالفل

فيُكتابهُعنُ"المجتمعاتُالمتخيلة،ُيشيرُأندرسونُأنُهناكُتاريخاُتراكمياُيبلورُالهوياتُالوطنيةُالجمعية،ُُ

سُنهجهاُعبرُ (.ُفيماُبعدُيؤكدُجوزيفُمسعدُعلىAnderson, 1991ُنتاجُ)وإعادةُاألُعجلةُالممارسةويكر 
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متزامنا ُُكونُتلكُالهوياتُالجمعية عضويُا عُالتشكلُالهوياتيُالجنسانيُالجمعيُوليسُالفرديُمُمربوطةُترابطُا

ُ.(Butler,1990)ُكماُقدُتدعوهُباتلرُالخطابُالجنسانيُاألدائيأو(Massad, 2006ُ)ُفحسب

اقتصادية،ُالُاجتماعيةُسياسيةُوُعنهُمكتسباتتتخذُالرجولةُفيُالمجتمعُالفلسطينيُموقعاُمركزياُمقدساُينجمُ

ُالسياسيُاألسيروميُالفلسطينيُودورهاُفيُتشكيلُصورةُالمناضلُالمقاومُوغفالُثقلهاُفيُالخطابُالقيمكنُإ

ُالسياق،ُورغمُاالمتيازاتُالمنبثقةُعنُالُ.(2015)بدارنة،ُ الرجولةُُولي،ُتقترنالرجُنوعُاالجتماعيوبهذا

ترسمُتقهُولياتُاضطهادُشرسةُُيكونُضحيتهاُالرجلُالفلسطينيُذاته،ُحيثُتلقيُبثقلهاُعلىُعاالفلسطينيةُبآ

خالُ  "ُلهُمصيرُبطوليُحتميُ، فقُد آلتُالمآالتُ. كانُالموقفُوكيفمُا مهمُا سُالرجولةُتطممنُالصفاتُالبشريةُ،

ضُ ا"ُيزجُبالمعتدَىُنثويُ"أضعفا ُأوُياهُخضوعا ُتعماريةُالذكوريةُوتقمعهُمعتبرةُإلالعتداءاتُاالسُاألسيرتَعَرُّ

السياسيُُيراألسرهابُوالعنفُاالستعماريُفيُحالةُتُاإللهذاُترتبطُآلياُ(٢٠١٥)بدارنةُُالالرجولةُإلىعليهُ

 منُزي هُ"الرجوليُالقومي".ُاألسيربالمذلةُوالهزيمةُوبمحاوالتُتعريةُ

 

دراكُطابعُالثقافةُالفلسطينيةُالذكوريةُوبالتاليُاالرتباطُبينُالموقفُالنضاليُأليُفلسطينيُبموقفُيتعينُإ

منُقيمةُنُهيُحالةُبطولةُورجولة،ُفالمجتمعُيرفعُيبةُللفلسطينيالرجولةُوالشجاعة،ُفالنضالُواألسرُبالنس

منُقيمةُمنُيصمدُفيُالتحقيق،ُورفعُالقيمةُبالعادةُالمناضلُبشكلُعامُويرفعُأكثرُوأ  ُ كثرُكماُذكرناُسابقا

"ُ ُالذكورية ُفيُالتحقيقُهوُبمكانُالرجلُوالذيُرجل" "ذكر" "زلمةيرتبطُبالقيمة ُفالذيُيواجهُويصمد "

صارواُاهليُولُمواجهةُ"فُالذيُذهبتُرجولتهُوفحولتهُعندُأ"ُالضعيالمخصيهوُبمكانُالرجلُ"يعترفُ

استكمالُللنضالُذاته.ُ "183يعاملونيُكزلمة  ُ  فحالةُالصمودُفيُالتحقيقُهيُعمليا

 رجولةُالمواِجهةُوالتحديُُُرجولةُالصمود:ُُ

نساءُُمعلوماتُحولُةدالءُبأيرفضواُاإلللصمودُأنُالعديدُمنُاألسرىُثيراتُالمفهومُالذكوريُمنُضمنُتأ

منُمفهومُأنُمنُي  ُ "فحولته"ُُنهُيمسعترفُعلىُامرأةُالُيمتُللرجولةُوألديهمُعالقةُبالنضالُمعهمُانطالقا

هناُعنُفكرةُُرفاقُالنضالُالذكور،ُبالتأكيدُالحديثبالتيُقدُيتمُالتهاونُمعهاُإنُكانُاالعترافُيرتبطُفقطُ

ضرارُإلاجبُالرجالُحمايةُالنساءُوليسُالذكورُعلىُنساءُمناضالتُتأتيُمنُأنُوتجنبُاالعترافُمنُقبلُا

رغمُأنُالذينبه  ُ يكُ،ُهذاُطبعا  ُ ذهُبشكلُهولته،ُوتظهرُويفتقدُلرجُا ُنُضعيفيعترفُهوُبنظرُاآلخرينُأيضا

ُأسماءُنساءُفيُإ فعلُُةردُتفادتهمُفيُالتحقيقُوكيفُكانواضحُفيُاألحاديثُعنُالمعترفينُالذينُذكروا

 ُ.معهمصدقائهمُوبيئتهمُاالجتماعيةُأ
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جابُسيرةُكترُمنُغيرهُكونهُ"دثونُعنُالمعترفينُيشتمونُمعترفُأفمثال ُعندماُيأتيُأسرىُسابقونُويتح

..ويتفاخرُآخرونُأنهمُلمُُ"184اعترفُعلىُزوجتهُبشوُساعدته".. "احكىُعلىُالرفيقات" "بناتُفيُالتحقيق

وهناُفيُالحالةُالسابقةُتحديدا ُيتبينُُ"185يجيُيحكيليُاعترفتُعلىُرفيقةاتحدىُواحدُيعترفواُعلىُنساءُ"

معُذاتهُمنُخاللُتبرئةُالمعترفُلذاتهُبأنُاالعترافُمقبولُُاألسيرخرىُجديدةُفيُحديثُكيفُتأخذُعواملُأ

لُولكنُليسُعلىُنساء،ُوهناُباعتقادناُآلياتُدفاعيةُيمارسهاُالمعتقلُالمعترفُكيُيخففُعنُنفسه،ُأيُيص

ويشكلُلهُمبررُلماُقامُبه.  ُ  لخطابُيريحهُنفسيا

ُأنُهناكُأ ُالسياقُنجد ُوقوتهمُعلىُالوفيُهذا مجابهةُسرىُيرونُفيُالتحقيقُالمكانُالذيُيثبتُرجولتهم

ثباتُإُأجلالعودةُوالثأرُمنُُأجلهذهُالمواجهةُيجعلهمُيفكرونُباستمرارُمنُوالتحدي،ُوبالتاليُالفشلُفيُ

ُ ُأو"الرجولة"ُمعُالذاتُ ُومعُالمجتمعُثانيا نظرةُ"186 ""بتصفيُبدكُترجعُعشانُتثبتُلنفسكُانكُزلمةال 

 .187الناسُبسُتكونُصامدُبتختلفُالكُبصيرواُالناسُكمانُيطلعواُعليكُزلمةُقدُحالك"ُ

أُننالحظُهناُكيفُأ ُالذيُاألسيريدولوجيةُجديدةُفيُالسياقُالفلسطيني،ُفالمفاهيمُالقيميةُاختلفتُوأخذتُأبعاداُ 

ُبلُينكسرُأيدهوُالُينكسرُبالمعنىُالوطنيُواألُينكسرُفيُالتحقيق يضا ُبالمعنىُولوجيُواالجتماعيُفقط،

ُيعنيُأالذكوريُ"الرجولة"ُ نهُمجردُمنُالتحديُوالشجاعةُوالذكورةُفيُحالُوالتيُتقترنُبالشجاعةُوهذا

ُمواِجهااالعتراف.ُوبهذاُالسياقُتتخذُالرجولةُالفلسطينيةُدورا ُ للرجولةُامناوئُُوأداء   ُ لصهيونيةُالقامعةُوالتيُا

لياتُالتحقيقُالمكوناتُالجندريةُللرجولةُالشرقيةُالفلسطينيةُوبلحظاتُاالحتدامُهذهُتتحولُالرجولةُتستهدفُبآ

 بلُكواجهةُلها!188ُُُُُذاتهُكجزءُمنُجماعة،ُاألسيرأداةُصمودُيصونُبهاُُإلىالفلسطينيةُ

يُمسألةُفيُالتحقيقُمنُخاللُابتزازهُفُاألسيرسانيُكوسيلةُضغطُعلىُفيُسياقُآخرُقدُيستغلُالعاملُالجن

ةُسهلةُنُزوجتهُخلفهُستكونُفريسماعي،ُفمثال ُحاولُبعضُالمحققينُإقناعُأسيرُأ"الشرف"ُبالمعنىُاالجت

هذاُُستطيعُضبطللعديدُمنُالذكورُبسببُوجودهُهوُبالسجن،ُوبالتاليُطالماُهوُفيُالتحقيقُوالسجنُلنُي

مكانيةُإُإلىلميحُالتهديدُباعتقالهنُوالتُأواالمُُأوالزوجةُُأويقومُضباطُالمخابراتُباعتقالُاالختُُأوُمر،األ

 اغتصابهن.ُأوالتحرشُبهنُ

                                                           
 منُحواراتُالباحثُمعُاسرىُمحررينُخارجُاطارُالمقابالت184
 مقابلةُمعُاسير185
 مقابلةُمعُاسير186
 مقابلةُمعُاسير187

 . كونُجامعةُلهذهُاالنتماءاتُجميعهاوقدُت.. قدُتتمثلُفيُالحزب،ُالشعب،ُالفئةُالدينيةُالخ188ُ
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فيُتقريرُهذهُالمسألة،ُفُاألسيروموقفُُ  ُ حاسما قُينجرُوراءُالتحقيُأساليبالذيُالُيدركُُاألسيريلعبُدوراُ 

علىُالقي  ُ الذيُيدركُُسيراألسرته،ُبينماُحمايةُأُأجلهمُمنُيةُالتيُيعتقدُانهاُاألمُاالجتماعهذاُالشكلُخوفا

ُمرُبسهولة.رثُلمفهومُ"الشرف"ُيتجاوزُهذاُاألالتحقيقُمنُجهةُوالُيكتُأساليب

رسالُمحققةُمعهمُلُبعضُالقيمُالدينيةُلدىُبعضُاألسرىُوإنُالمحققينُيحاولونُاستغالفيُذاتُالسياقُنجدُأ

منهمُبشكلُشديدُ"وليسُمحققُتحاولُابت  ُ كانتُنوراُتقربُعليُوتنزلُعشانُصدرهاُزازهمُفيُالتقربُجسديا

 معُالمتدينينُبشكلُرئيسي.ُاألسلوببالعادةُيمارسُهذا189ُُيبينُواناُاصيرُاستغفرُباهلل"ُ

محاولةُمحققينُاالقترابُمنُنجدُأُهذاُالسياقفيُ  ُ فيُجسدهُُراألسيبشكلُشديدُكمحاولةُالبتزازُُاألسيريضا

علىُعدمُالكالم،ُوهذهُاألُوأ أثيرهاُأقلُتأوُسرى،ُقلماُتؤثرُعلىُاألُساليبالتلميحُباغتصابهُإنُبقيُمصراُ 

 منُالضغطُبماُيتعلقُ"بمسألةُالشرف".

يفُكالسؤالُالذيُيظهرُللباحثُهناُوقدُيحتاجُلفصلُمنُبحثُيتعلقُبهذاُالموضوعُلكنُفيُبحثُآخرُهوُ

ثارُفيُفقطُعلىُرجال،ُوكيفُتنعكسُهذهُاآلمنُرجلُاعترفُُتختلفُتصرفاتُرجلُاعترفُعلىُنساء

منُمأوُحبيبةُأوُزوجةُأوُعالقاتهُمعُالنساءُكانتُصديقةُ  ُ اهيةُوكيفيةُبأيُعالقةُاجتماعية،ُوذلكُانطالقا

ُتصنيفهُلنفسهُكرجل.
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 ولوجي والعالقة بالمشروع النضاليييدالموقف األ: الباب الخامس

تكونُاأل هيُييدقُد المستعَمرُفيُمواجهةُلعالقةُالمستعِمرُبُفالعالقةُفيُالتحقيقُهيُأكبرُتجلُ نقطةُالبدءُ،ولوجيُا

لآلخر هيُعالقةُمحوُكلُواحُد المستعَمرُوجهازُالقمعُالخاصُبالمستعِمرُ، يسعىُللتحررُُفالمستعَمرُ،بينُالفرُد

(ُوهذا2015ُُ،كينونتهُ)فانونُحاللُمكانُالمستعَمرُوتثبيتفناءُوجوده،ُوالمستعِمرُيسعىُلإلإمنُالمستعِمرُو

اُبينُالمشروعُميدولوجيُأيُالعداءُجهةُالتحقيق،ُفاالنطالقُمنُفكرةُأنناُأمامُعدوُبالمعنىُاألينعكسُُفيُموا

طينيُحاملُاالشتراكيُالعالميُوالمشروعُالرأسماليُالعالميُوالذيُيجسدهُفيُمعركةُالتحقيقُالمناضلُالفلس

ُال ُالفكرُاالشتراكيُكونُالجبهة ُالفكرُاالشتراكيُوبينُالعدوُالصهيونيُالذيُيعد أسُحربةُرشعبيةُمتبنية

النضالُالتحرريُمنُالكولونياليةُاألمرُالذيُيقتضيُأنُال أيُمعلومةُُُنقدماالستعمارُاالمبرياليُالعالميُوأيضُا

ويصفيُمشروعنا،ُفالمشروعُالتحرريُنحميهُبالدمُونفديهُتتيحُللمشروعُالنقيضُأ حياةُمقابلُبالنُينقضُعلينُا

األاستم بهُا يقوُم عديدُة أبعاداُ  تأخُذ العمليُة وهذُه وتصبيرهاُُشحنُأجلسرىُداخلُالتحقيقُمنُرارُالمواجهُة ذاتهُم

ُعلىُالمواجهة.

قليديُبطريركيُتنهُيعتبرُمجتمعنُاستشراقيُوفهمهُلالستشراقُبمعنىُأالمدخلُاالُاستخدامالعدوُُبالتأكيدُيحاول

ستعَمر،ُلكنُتغييبُالصراعُالوجوديُبينُالمستعِمرُوالمُأجلمنُألبوة،ُفُواألسرةُوادمُأسلحةُالشرولذاُيستخ

ُ.تقدميةُأوُالمعتقلينُوليسُعلىُمنُلهُثقافةُماركسيةُقطاعُمنهذاُيؤثرُعلىُ

لكنُهوُبجوهرُقيقُلدىُالمناضلُالعقائديُوإنُبداوالصمودُفيُالتح الخارجيُفرديُ، جماعي،ُتجليهُومظهرُه ُه

مشروعهُذاتُالمناضلُداخلُالمشروعُوليسُعنُفردانيته،ُأيُهوُيعكسُتجليُالذاتُالجمعيةُلُفهوُتعبيرُعن

الُيعكسونُأنفسهمأُجزءُمنُجماعةُومشروعالنضاليُبصمودهُكذاتُ  ُ هنا،ُُمامُالمحققين،ُوالمحققونُأيضا

ُبقدرُماُيعبرونُعنُذواتهمُكجزءُمنُجهازُالمخابراتُالتابعُللمشروعُالصهيوني.

ُالنمطُمنُالمناضلينُتغييبُذاتُيحاولُال ُالتعاملُمعُهذا لصراعُكمناضلُوإظهارُاُاألسيرمحققونُأثناء

ُالشخصية.ُكصراعُمعُفرد،ُمنُأجلُتشتيتُبنيةُالمناضلُالعقائدية،ُوجعلهُيخرجُمنُذاتهُالجمعيةُلفردانيته

ُمنها:ُوبالعودةُلفكرةُالصراعُبينُمشروعينُهناكُعواملُعديدةُنالحظهاُفيُهذاُالجانبُو

 يمان بالمشروع والدور فيهاإل

صحيحا ُ ُ.(2003ُرائدُنزال،)ُخوسيهُمارتي ينطلقُمنُأعماقُكهفُأقوىُمنُجيشُكامل"ُ"إنُمبدأُ 

مُالثوري،ُفهذهُإنُأقوىُالقناعاتُالتيُتدفعُالمناضلينُللصمودُهيُقناعاتهمُفيُصوابيةُوصحةُمشروعه 

ُاأل ُتدفع ُبدمالقناعات ُالذود ُفي ُالمناضلين ُقناعاتهمُسرى ُزادت ُوكلما ُالتحرري ُلمشروعهم ُحماية ائهم

الراعيُُرواحهمُمثلبمشروعهمُكانُاالستعدادُللتضحيةُأعلىُمنُاآلخرينُ"فماُالذيُيدفعُأناسُللتضحيةُبأ
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فكارُتصبحُطاقةُثوريةُعظيمةُعندماُفاأل190ُيمانُبالمشروعُوحمايتهُحتىُبالدم"ُوالخواجاُوالعكاوي؟..واإل

قولُأحدُالمناضلينُفيُوصفهُللمواجهةُداخلُالتحقيقُ"الشيوعيُالحقيقيُالُيعترفُأمامُيؤمنُبهاُالناس،ُي

فكيفُيقدمُشخصُعلىُقناعةُتامةُواستعداديةُمطلقةُلحمايةُمشروعهُمعلوماتُللعدو!ُفالمناضلين191ُُعدوه"

أنُخياراتُالتحررُمليئةُبالتض  ُ التيُيكونُحياتُالجسامُوعندماُينخرطونُفيُمشروعُتحرريُيعلمونُتماما

التضحيةُبالذاتُفيُسبيلُالحرأ عشراتُاألعالهُا علىُحدُتعبيرُُأويامُفيُالتحقيق؟!ُيةُوالمشروعُفكيفُتهزهُا

يوليوسُفوتشيكُفيُكتابهُتحتُأعوادُالمشنقةُ"ماُهيُهذهُالقناعاتُالتيُتهتزُمنُحفنةُعصي!")فوتشيك،ُ

ُردُوبينُالذاتُكجزءُمنُالمجموع.فحالةُالفارقُبينُالفردُكُأوهناُيدخلُعنصرُدونُسنةُنشر(.

فكارُالنسحبُعلىُبعضُالمناضلينُأصحابُايضا ُتشروعُالنضاليُومنطلقاتهُالفكريةُأيمانُبالمبالطبعُاإل

ُالفصائلُليسُبمستوىُال ُاألمرُبالنسبةُلهذه تشديدُالقائمُفيُالدينيةُوالمنتمينُللفصائلُالدينية،ُوإنُكانُهذا

ُشعبية.فصائلُاليسارُوخاصةُالجبهةُال

فيُالصمود،ُ  ُ هاما وفيُنفسُالسياقُولكنُبجانبُآخرُيلعبُدورُالفردُفيُالمشروعُومكانتهُالتنظيميةُدوراُ 

فالمسؤوليةُالملقاةُعلىُعاتقُمناضلُيعملُمعُعدةُمناضلينُتختلفُعنُتلكُالملقاةُعلىُعاتقُمناضلُيعملُ

ُالشخُأومعُعشراتُ ُمكانة ُزاد ُعززُأصُفيُالمشرمئاتُالمناضلين"وكلما ُفيُالمواجهةُوعُكلما صراره

يقولُأحدُالكتابُحولُأخيهُ"كانُاخويُمعتقلُوكانُالتحقيقُمسلخُايامهاُفكانُيقليُاليُخاله192ُُوالتحدي"

يصمدُبالرغمُمنُانوُالتحقيقُكانُاسوءُنوعُتحقيقُبمرُفيهُبحياتهُانوُكانُبرقبتهُكثيرُناس،ُيعنيُهوُكانُ

علىُكثيرُناسُيعنيُموقعهُكانُحساسُوهذاُخالهُيشدُعلىُحالهُُمسؤولُعدةُمواقعُواذاُاعترفُبعترف

تجاهُرفقائه،ُفالمناضلُوثقُبهُالكثيرونُوكانُسألةُالتنظيميةُبشعورُالمسؤوليةُهناُتمتزجُالم193ُويتحمل"

 ُ لهمُوهذاُهيأهُلقيادتهمُوأنُيكونُفيُمقدمةُالصفوفُيضعُعليهُمسؤوليةُليستُبالهينةُوتضعهُدائما  ُ نموذجا

وكنتُاعبئهمُُلتحقيقُأفيُا  ُ نموذجا  ُ مامُسؤالُ"كيفُأحميُمنُاعملُمعهم؟ُكيفُاخونهمُواناُكنتُلهمُدائما

194ُبالصمودُفيُزنازينُالتحقيق"

ُاأل ُالمشروع ُمرتوأيضا  ُمضامين ُله ُأيدولوجي ُنجد ُنفسُالجانب ُففي ُبالصمود ُالبعضُبطة ُثقة ُغياب ن

فيُالتحقيقُ"و  ُ سلبيا اناُبالتحقيقُصرتُأفكرُأناُليشُبديُاخسرُاشيُمنُجسميُبالمشروعُالثوريُيلعبُدوراُ 

فشُثقةُفيُالناسُاليُبشتغلُمعاهمُيعنيُلوُاعترفتُعادي..ولوُماُأو  ُ يصيرُمعيُشيُعاهةُدايمة؟ُاساسا
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فبتصفيُهايُالتساؤالتُقدامكُانوُبصمدش!ُاعترفتُراحُيصيرواُيفكرواُكيفُصمد؟ُمهوُمنُبراُكناُنحكيُ

عزيزُحظيُبهاُالمناضلُفيُتالتيُهناُنالحظُبجالءُكمُلعبتُالثقة195ُوُبدكُتصمد!"ليشُبدكُتصمد!ُعشانُش

ُلعبُالموقفُموقفهُبالتحقيق،ُفالموقفُاإل ُبينما يجابيُمنُالمناضلُمنُقبلُزمالئهُاآلخرينُيعززُصموده

ذاُمنُالسلبيُبعدمُأهميةُوجدوىُصموده،ُحيثُلنُيتغيرُشيءُعلىُالمناضلُفيُعالقتهُمعُباقيُالمناضلينُه

ُجهة.

يشعرُُ دوراُ   ُ بمسؤوليةُأقلُحيالُُاألسيرمنُجهةُأخرىُنجدُأنُالدورُالبسيطُللفردُداخلُمشروعهُيلعبُأيضا

اعترفت؟ُشوُراحُُإذاشوُراحُيصير4ُُأو3ُزمالئهُفيُالنضالُ"بتصيرُتفكرُانتُعشانُشوُصامد؟ُعشانُ

يفكرُبنتائجُُاألسيركانُلهُاألثرُفيُجعلُةُالدورُالمناطُبالمناضلُفيُهذهُالحالةُضآل196ُيؤثرُ..والُأشي"

ودُخاصةُسبابُللصمصمود،ُحينهاُلنُيجدُالعديدُمنُاألاالعترافُويبدأُبدخولُمقارنةُبينهُوبينُنفسهُحولُال

ُثناءُالتحقيقُعلىُالمستوىُالجسديُوالنفسي.معُالضغطُالذيُيتعرضُلهُأ

ماُيسمعونُإلىشارةُمعُاإل ليةُكبيرةُناضلتُواعتقلتُولكنهاُفيُلتجاربُنضاُأنُالعديدُمنُالمناضلينُكثيراُ 

هذهُالتجارب198ُُ"بدكشُتعقل!"أو197ُمنُقبلُاآلخرينُ"يعنيُعشانُمينُبتناضل"ُبهاالنهايةُلمُتجدُاهتمامُ

ماُقدُترافقُمخيلةُُ ُفيُالتحقيق.ُاألسيرالتيُتولدُفيُالحقيقةُحالةُسلبيةُعنُالنضالُكثيراُ 

التفكيرُالُيأتيُوح تصاحبهُأدهُفدائما ُبالتأكيدُهذُا للحظةُاالعتراف،ُفالدورُُاألسيرفكارُأخرىُتمتزجُلتصلُبُمُا

لحمايةُهذهُالمعلوماتُُاألسيرُايقدمهُالتيالمحددُفيُالمشروعُالمقاومُمنُجهةُومقارنتهُمعُحجمُالتضحيةُ

تهمُوجبروتهمُنُلديهمُمعلوماتُحولُكلُتحركاتهُوكلُعالقاتهُومدىُقوبأُاألسيرشعارُالمخابراتُإُإلىضافةُإ

تقديمُُإلىويؤديُبهُُاألسيربماُيشعرهُبقوةُوسيطرةُوهيمنةُالمشروعُالنقيضُمماُيؤثرُفعال ُعلىُمعنوياتُ

تنازالتُ"فيُلحظةُكلُاشيُبصيرُيلعبُدورُانوُيخليكُتعترف..دوركُاالهبل،ُقوتهمُمعلوماتهم،ُورفاقكُماُ

فيكُكلوُبخيلكُتروحُللحظةُماُتفكرُكثيرُ  ُ 199ُبنتائجُاعترافك"بثقواُاساسا

إ يعطينُا حالةُاالنسجامُواالتساقُهذُا ُُومهمةُفعالُ  أخرىُحولُمدىُانسجامُالمناضلُمعُمصالحهُوأفكاره. شارُة

ُيضعفُ ُتكونُعامال  ُوكم ُللصمود، ُدافعا  ُحتىُتكونُعامال  ُوأفكاره ُالمناضل ُبين داخلُُاألسيروالتصالح

مصداقيةُُأوانتصارُمشروعهُعلىُالمشروعُالصهيونيُُالتحقيق.ُفالمناضلُالذيُيحملُقناعةُراسخةُبحتمية

يكالمشروعُحتىُلوُ للصمودُوالمواجهةُداخلُزنازينُالتحقيق،ُبينماُكانُاالنتصارُبعيداُ  واستعداداُ   ُ نُأكثرُثباتا
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سرعانُماُينكشفُترددهُفيُأقلُقناعةُالمهتزُداألُاألسير ُإلىقبيةُالتحقيق،ُومنُهناُكانُشعارُغيفاراُاخلياُ 

ُنصرُدائما .ال
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 الفصل الرابع

 

 طبيعة التحقيق وسيره

ماُيكونُسي رُالتحقيقُفيُللتحقيقُومسارهُأهميةُكبيرةُفيُنتائجهُوموقفُالمناضلُفيُنهايةُالتحقيق،ُفكثيراُ 

ديدةُفيُججهةُأخرىُنتيحةُتفاصيلُصغيرةُتؤثرُفيُمجراهُوتحددُسيرُجديدُوانعطافةُُإلىجهةُومنُثمُينتقلُ

لُطريقةُسماعُخبرُمعينُيمكنُأنُيغيرُكُأوسماعُصوتُماُُأوهناك،ُُأويق،ُفكلمةُقدُتقالُهناُمسارُالتحق

 ردودُفعلُالمناضل.ُأوالتحقيقُ

فيُأولُكمنُيومُكنتُبسُبديُأصبرُحاليُلليومُاليُبعدهُعشانُبزبطشُمنُاولُيومُاعترف،ُشويُشويُ"

كثيرا ُماُيذكر200ُُُدُكلُالتحقيق...."لقيتُحاليُصرتُصامدُأسبوعُفصرتُاحكيُاليُبصمدُاسبوعُبصم

فقطُُا ُيامُكانُالقرارُالذيُيتخذونهُفيُالصمودُمرتبطتمُمقابلتهمُأنهُفيُالكثيرُمنُاألسرىُالذينُالعديدُمنُاأل

ُ ُالصمود ُهذا ُتحول ُما ُوسرعان ُبجرُصمود"ُإلىبيومها ُ"فالصمود ُدائم، ُيمتلكها201ُُُصمود ُالتي فالقدرة

معُكل  ُ ماُيمتدُشعورُاإلنجازُبصمودُعدةُدالءُبأيُاعتراف،ُوسرعانُومُيمرُدونُاإليُالمناضلُتتراكمُتباعا

ُكلمة.ُةنُينبسُبأييقُمماُيدفعُالمناضلُللصمودُدونُأشعورُالقدرةُبالسيطرةُعلىُالتحقُإلىيامُأ

وراءُاآلخر،ُوإُلذاتهُوترفعُسقفُاألسيرفالنجاحُاليوميُيخلقُحالةُتعزيزُداخليةُمنُ  ُ جازُناستعداديتهُيوما

نجازُيومُآخرُمنُالنجاحُ"فيُأولُالتحقيقُسألنيُكمنُسؤالُفأناُماُجاوبتهُوقلتلهُفيُإُاألسيريومُنجاحُيساعدُ

بعرفش،ُفبلشُيهددُويخوف..وأناُوقتهاُبجدُخفتُصرتُاحسبُشوُراحُيسويُمعايُهلكيت...بسُاكتشفتُ

يومُصارُيجرُاليومُاليُُبعدينُانوُالموضوعُارفضُوهوُبهددُوبخوفُوبضغطُوانتُبسُماُتحكيُوكل

أن202ُُبعده" كانُيعتمدُفيُردةُفعلهُالقادمةُعلىُالخطوةُالتيُسيقومُبهاُضابطُالتحقيقُولكنُُاألسيرنالحظُهنُا

سرعانُماُاكتشفُعجزُالضابطُعنُالقيامُبأيُشيءُحقيقيُمنُالذيُيهددُفيهُوهذاُجعلهُيتجاوزُيومُوراءُ

ُب ُلألسيرُيبدأ ُالمجهولُبالنسبة ُوهنا ُعلىُمجرياتُآخر، ُالسيطرة ُيستطيع ُيجعله االنبالجُواالكتشافُوهذا

هيُالتوقعاتُالممكنةُ ومُا هيُنتائجُالتصرفاتُالتيُيقومُبهُا أنهُيعرفُمُا يشعرُفعالُ  التحقيقُأكثرُوأكثرُعندمُا

ُمنُقبلُضابطُالمخابراتُوجهازُالتحقيق.

فقطُ"اننيُراكمتُنجاحُبحُالفكرةُأتصُالنجاحاتُالبسيطةُوتراكمهاُيراكمُفكرةُجديدةُمنُنوعُجديد،ُفال  ُ حيانا

"فيُاليومُالُ جديداُ   ُ كيفيا كنتُبفكرُاعترفُخلصُالنوُشعرت26ُُخلفُنجاحُوفقط"ُبلُيصبحُللمسألةُب عداُ 

                                                           
 مقابلة مع أسير 200
 مقابلة مع اسير 201
 مقابلة مع أسير 202



102 
 

 
 

 

حاليُمشُقادرُاتحملُوانوُاستويت،ُبعدينُصرتُأفكرُطيبُمشُعيبُبعدُكلُهااليامُاعترفُيعنيُخسارةُ

مركبةُنالح203ُتعبُااليامُاليُراحو!" ظُأنُالفكرةُالجديدةُالتيُتراكمتُنتيجةُنجاحاتُمتتاليةُهيُفكرةُفعالُ 

ُنجاحُآخر للتحقيقُمنُقبلُالمناضلُُا ُجديدُا ُنتجُفهم،ُالفكرةُهناُأنُتركيبُالنجاحاتُأأكثرُمنُأنُالنجاحُجر 

علىُالنفسُهناُصعبة،ُبالصمودُفالمسألةُُطويال ُُا ُنفسهُفيُأنهُالُيستطيعُالعودةُلنقطةُالصفرُبعدماُقطعُشوط

وصالبةُمماُكانتُعليهُمعُبدايةُالتحقيق.قدُتكيفتُمعُحالةُالصمودُوأصبحتُأوالنفسُتكونُ ُكثرُجلداُ 

ُأومُالخامسُاللحظةُاالولىُواليوُأوفالذاتُتمرُفيُهذهُالمراحلُمنُالتحقيقُبتحوالتُماُبينُاليومُاالولُُ

ُمماحتمالُداخليةُترفعُمنُمستوىُالتحديُوالقدرةُعلىُاالُالعشرين،ُفالصمودُيقومُبتعزيزُعواملُأوالعاشرُ

ُكانتُعليهُفيُبدايةُالتحقيقُوهذاُيرتبطُمعُفكرةُ"أننيُأنجزتُعشرونُيومُكيفُاعترفُاآلن!".

فيُتفاعلهاُبينُ جديداُ  تأخذُتحوالُ  ونفسه،ُفالتفكيرُالُيعودُفقطُصالبةُنمتُفيُالنفسُُاألسيرالفكرةُالمركبةُهنُا

كيفُأخذلُنفسيُالتيُصمدتُكلُهذهُااليامُالسابقةُبلُتتوالدُفكرةُجديدةُُأورجُالصمودُفيُمراحلُفقطُمعُتد

"ماُبعدُالتحقيقُوالخروجُمنتصرا "ُهذهُالفكرةُتتفاعلُوتصبُفيُصالحُصمودُأو"المستقبل"ُأووهيُ"الغد"ُ

بتصيرُتتفاعلُبقوةُُالمناضلُ"بتصيرُتفكرُفيُانوُكيفُبدكُبكراُتحكيُللناسُانكُصمدت،ُوهايُالفكرة

ُ أُاألسيرالتفاعلُالذيُيحصلُفيُعقل204ُُُبراسك" ثناءُالتحقيقُيصبحُمزيجُمركبُيضيفُلهُالمستقبلُبعدا

دراكُالمستقبلُيُالغدُوالمستقبلُيعنيُأنهُيعيدُإويضاعفُقدرتهُعلىُالمواجهة،ُفالتفكيرُفُاألسيريضاعفُقوةُ

نىُأمرُضفاءُالمعضفيُالمعنىُللمستقبل،ُوإاُوهذاُيعنيُأنهُيبهُا ُبناءُعلىُفكرةُالصمودُالذيُماُيزالُمتمسك

ُالذاتُفإ ُمع ُالعذاباتُغيرُبسيطُخاصة ُبحيثُتصبحُهذه ُترتيبُنفسها ُالمعنىُيجعلُالنفسُتعيد ُأوضفاء

ثمنهُولكنهُفيُالحقيقةُيعلمُمدىُإنعكاسهُهيُجزءُمنُاستحقاقُيدفعُُاألسيرالتيُمورستُعلىُُساليباأل

قوةُوفخراُ ُاألسيريزيدُُايشُمعهُوتحملهُأكثرُوأكثرُمنُأيُوقتُمضىُأمرُ التاليُيستطيعُالتعيجابيُعليهُوباإل

علىُُاألسيرفيُصيرورةُلنُتؤديُبهُإالُلصمودُيؤكدُفيهُُاألسيرأمامُنفسهُوأمامُكلُمنُيعرفه،ُوهناُيدخلُ

وراءُمدماك،ُوحج  ُ يع،ُثمُسابرُومنُثمُعدةُأرا ُحجرا ُفيُالصمودُيومُوراءُاآلخصالبتهُالتيُبنيتُمدماكا

ُفيُالتحقيق.ُينالهانفتاحُاآلفقُالجديدُفيُتخيلُالمستقبلُالذيُيرسمهُبدروبُالبطولةُوالشجاعةُالتيُإ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالصدمة

كماُي  ُ حيانُماُاألُريدهُمحققوُالشاباك،ُفكثيرُمنتاثيرُالصدماتُعلىُسيرُالتحقيقُالُيكونُبالضرورةُدائما

علىُسيرُالتحقيق  ُ يُالفصلُفالتحقيقُُأساليبليهاُفيُماتُوالبحثُتطرقُإ،ُهناكُالعديدُمنُالصديأتيُعكسيا

ُحيان.ألولُولكنُهناُسوفُيتمُالتطرقُلتأثيرُالصدمةُفيُبعضُاألا

انه22ُُبتقديمُالمعلوماتُعندُأقسامُالعمالءُرغمُصمودهُُاألسيرفيُأحدىُالمقابالتُقامُ  ُ يوما ،ُليتفاجأُالحقا

مرُبعدُخروجهُمباشرةُمنُقسمُالعمالءُ"شعرتُكُهذاُاألدرخابرات،ُوسرعانُماُأعندُعمالءُللمكانُيتكلمُ

خاصةُأنهُكانُيعتقدُُاألسيركانُهولُالصدمةُعلى205ُُوقتهاُانوُالدنياُهيكُصارتُتلفُبراسي" عاليةُجداُ 

المخابراتُلكنُأنهُأنجزُالتحأ ألعوبةُبيُد أنهُكانُمجرُد بطوليُليتفاجُأ صموُد صمُد بقيقُوقُد  ُ عضُالتفاصيلُحيانا

ُيمكنُلوُطلعونيُتحقيقُوقتهاُ ُلتانيُيوم، ُحطونيُبزنزانة ُمختلفا ُفيُالتحقيقُ"وقتها ُتلعبُدورا  البسيطة

تأتيُالتفاصيلُلصالحُلكنُأ206ُُالعترفتُعلىُكلُاشيُقدُماُكنتُشاعرُانهمُقدرولي"  ُ ويستفيدُُاألسيرحيانا

وطلعونيُتحقيقُوالمحققُبضحك،ُفقليُياُ..احناُُمنهاُ"خلونيُلتانيُيوم،ُوكنتُوقتهاُقدرتُاستعيدُحالي،

بلشناُاليومُتحقيقُوهوُبضحك،ُقلتلهُيعنيُهألُاحناُبلشنا؟ُقالُاه،ُقلتلوُجيبليُورقةُالحقوق،ُفجابهاُووقعتُ

عليهاُوقلتلواُيالُاعتبرُهألُبلشناُمنُجديدُوكلُاليُاحكيتهُمشُصحيحُواناُماُعنديُشيُصفتُالشغلهُعنديُ

فيُجعلُنالحظ207ُُُتحدي"  ُ مهما يلملمُأوراقهُمنُجديدُُاألسيرهناُكيفُلعبُتأخيرُالتحقيقُلليومُالثانيُدوراُ 

للعمالءُفيُقسمُالعصافير،ُُويستعيدُقوةُالتحديُبعدماُأخذُليلةُكاملةُيفكرُفيُمسألةُالمعلوماتُالتيُقدمها

ُحضارهُللتحقيقُمباشرةُلواصلُانحداره.أنهُلوُتمُإُإلىنهُأشارُخاصةُأ

رُسوىُبماذاُخرجُمنهاُمنُالتحقيقُلمُيعدُيفكُاللحظةُالتيلةُأخرىُيقولُأحدُالمبحوثينُالمعترفينُفيُفيُحا

ُه.فعلُوبدأُطوالُالليلُيفكرُكيفُقدمُهذهُالمعلوماتُبسهولةُوسرعانُماُبدأُبالتصالحُمعُتنازالت

ُطارإلةُفيُأوضعُالمسُينُهوُكيفُيدركُكلُأسيرُلحظةُاألزمةُفاألولاألسيرقدُيكونُالفارقُالمهمُبينُ

النسبةُلمسألةُباصبحُيفكرُكيفُيستعيدُالمبادرةُبعدماُأصبحتُبعيدةُعنه،ُبينماُالثانيُكانتُالتحديُوبالتاليُأ

ُ.صالحهلهُخطأُقامُبهُوالُمجالُإل

ُ

ُ

ُ
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ُثناءُالتحقيقالوضعُالصحيُأ

ُ يجاعتقاله،ُفالوضعُالصحيُيكونُإماُإسيرُلحظةُهناكُدورُمهمُللوضعُالصحيُلأل عُأوابيا  ُ ُاألسيرلىُسلبيا

ُأومراض،ُأةُسيرُالُيعانيُمنُأيأثناءُالتحقيق،ُفهناكُفارقُكبيرُبينُأسيرُيعانيُمنُأمراضُمختلفةُوبينُأ

ُثناءُالمواجهات.بينُأسيرُمصابُبإصابةُأ

"كانُصارليُاسبوعينُبدونُدوا،ُوكانُركبيُيضربواُضربُعليُبالتحقيقُوهادُشكلُضغطُوسببُمنُ

فيُبعضُحاالتُاالعتقالُوالتحقيقُيكونُالوضع208ُليُخلتنيُافكرُاعطيهمُجزءُمنُالمعلومات"االسبابُا

تحقيقُبغيةُتخفيفُالتحقيقُثناءُالتنازالتُمعينةُأُأويقدمُاعترافُُاألسيرالصحيُجزءُمنُالعواملُالتيُتجعلُ

حتىُلوُكانُفيُصعودُباتجاهُالصمود.عليهُوإ  ُ ُراحتهُجسديا

ُقدامُالمخابرات.تُوصمدتُولمُتلعقُأوضاعُصحيةُصعبةُتحدمرضيةُوبأُولكنُهناكُحاالتُكثيرة

ُ

ُالتفكيرُخارجُالتحقيق

ببنيُأفكارُوقص  ُ صُبراسيُخارجُكلُجوُالتحقيقُقصصُ"والُمرةُحصرتُحاليُبشوُبحكيُالمحقق،ُدايما

ثناءُالداخليةُأُاألفكار209ُيجابية،ُوهادُساعدنيُمنيحُبانيُاتخطىُكلُالتحقيقُرغمُصعوبته"إيجابيةُوحكاياتُإ

سقطاتهاُفيُصيرورةُالتحقيق،ُفهناكُفرقُبالتأكيدُبينُكرُوكيفُندركُمسألةُالتحقيقُلهاُإالتحقيقُوبماذاُنف

ُسيفعلونُمعي"ُوبينُأسيرُيفكرُخارجُكلُالتحقيقُ أسيرُيفكرُباستمرارُ"ماذاُحصلُمعُعائلتي"ُوُ"ماذا

ُحقيق.ويبنيُسيناريوهاتُاجتماعيةُونضاليةُتدعمُصمودهُبالت

ماذاُسيحصلُأُاألسيرعلىُنالحظُأنُفيُالمثالُاأل نهُليسُهناكُأثناءُالتحقيقُوهذاُيعنيُلمُيكنُيفكرُكثيراُ 

هيُخرىُتدعمُالصمودُوبالتفكيرُفيُمسائلُأُصعوبةُالتحقيقاكتراثُبماُيحصلُبلُهناكُمحاولةُلتخطيُ

يثُوالقصصُحادلُأفكارهُوسيناريوهاتُاألاُمنُخالحالةُالمسيطرُعليهُإلىاالنتقالُمنُالحالةُالمسيطرُعليهُ

ُف ُيكونُفعالُوإالتيُيبنيها ُعندما ُيلعبُالخيالُدورُإيجابيُجدا  بطُومثبطُيجابيُوغيرُمحيُمخيلته،ُوهنا

ُللمعنويات.

بالقطعُعنُكلُماُهوُسابق!ُقطعُعنُكلُالحياةُالطبيعيةُالتيُ فيُسياقُآخرُتعطيُزنازينُالتحقيقُشعوراُ 

ُ ثأُاألسيريشعرهاُ منُحيثُناءُتواجدهُفيُالخارج،ُحيثُيوضعُفيُالزنازينُوالتيُكناُقدُوصفناُوضعهاُسابقا

210ُلةُليستُمجردُقطعُوفقط،ُبلُالزنزانةُتشعركُبأنكُفيُ"مقبرةُمهجورة"الشكلُوالمضمون.ُلكنُالمسأ
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ُأحاسيسُلدىُاأل211ُُتشعركُ"أنكُراحُتموتُهون"أو ُ"بتحسُمعاكُمرضُخطير"وتتوالد 212ُسرىُمثل

تقلهُلساتكُعايش"أو213ُ"نكُمشُراحُتطلعُمنُهون"اأو السياق214ُُ"نفسكُتحكيُبسُايُتلفونُمعُايُحدُا هذُا

ماُيخلقُالجوُمنُأجلُاالعترافُوتقديمُالمعلوماتُوالتنازالت،ُخاصةُعندماُيدركُ ُأنهُوحيد.ُاألسيركثيراُ 

لُومشُحاكيُوالُسرىُ"كنتُعندُالمحققُمشُحاكيُوالُشيُصليُكمنُيومُتحقيقُمتواصيقولُأحدُاأل

قعدتُ انوُشوُجابنيُاناُهون،ُاناُراحُاقدرُاطلعُمنُهون!ُُأفكرحرف،ُبعدينُدخلونيُعلىُزنازنةُوقتهاُفعالُ 

تقومُبهُزنزانةُالتحقيقُفيُتغييرُمسارُُالذينلمسُهناُاألثرُالعالي215ُُُوبلشتُافكرُاعترفُعشانُاطلعُبس"

نهاُجزءُيقةُمختلفةُرغمُأاكُالزنزانةُوالتعاملُمعهاُبطردروجودُحالةُمنُالتحدي،ُوكيفُيتمُإُالتحقيقُرغم

سرىُعبرواُالعكسُذلكُأنُكلُاألُأوبالضعفُالداخليُُُاألسيرمنُالتحقيق،ُوالشعورُالمرتبطُبالزنزانةُيشعرُ

ُمحطةُالزنازينُوالكثيرُصمدوا.

ُ

ُالتحقيقُإلىماُقبلُالدخولُ

تلعبُالتربيةُالحزبيةُالتي216ُالُيروحُعلىُالتحقيق"صيرورةُبتربىُعليهاُالواحدُوبقررُفيهاُقبلُُ"الصمود

فيُتحديدُنتائجُالتحقيق،ُفالتربيةُالحزبيةُالتيُتربيُعلىُالصمتُوعدمُالثرثرةُ  ُ يتلقاهاُالمناضلُدورا ُهاما

والسريةُوالحفاظُعلىُمعلوماتُوأمنُالحزبُوعدمُالتعاطيُالمطلقُمعُالعدوُالصهيونيُبالتأكيدُستعززُقرارُ

التحقيقُبلُُلحظةَُُا ُدمُالتعاونُمعهُداخلُالتحقيقُوبالتاليُيكونُالقرارُبالصمودُليسُقرارُوليدعُإلىيفضيُ

هوُكائنُحيُينموُداخلُذاتُالمناضلُمنُاللحظةُالتيُقررُفيهاُأنُينخرطُفيُمشروعُنضاليُيواجهُفيهُهذاُ

ُالعدو.

اخذناهُقبلُالُيقولُأ  ُ ندخلُتحقيق،ُكناُبسُنوخدُحلقاتُاألمنُحدُاألسرىُ"الصمودُفيُالتحقيقُهوُقرارُفعليا

ندخلُ بدنُا عشانُنصمد،ُنصيرُفعالُ  ندخلُفيهُا نكونُنفكرُباللحظةُاليُبدنُا ونتناقشُفيُموضوعُالتحقيقُوقتهُا

217ُعشانُبسُنصمدُيعنيُالقرارُكناُنوخدهُواحناُبالجلسةُتبعتُالتحقيقُبراُاليُكانُمسؤولناُيعطيناُاياها"

ُ

ُ
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ُةُالتحقيقالتجاربُالسابقةُودراس

شراتُالحريةُمنُاالستعمارُالصهيونيُمنذُعُجلكماُكلُالشعوبُالساعيةُللتحررُيخوضُشعبناُمعركتهُألُ

برةُبُخبناءُشعبناُيخوضونُتجاربُعديدةُفيُالتحقيقُوداخلُالسجونُفشكلتُهذهُالتجارجعلُأُالسنينُوهذا

ُأل ُوشكلتُإرثا ُآخرين ُعممتُعلى ُوشكلتُعميقة ُكما ُالمناضلين، ُتعبئةجيال ُكذلكُمناراتُفي ُالسجون

علىُالصموُأساليبالمناضلينُب طابعُإالتحقيقُوحثهُم وإنُكانتُتأخُذ والمواجهُة ُحيان.منُاألُثيرجرائيُفيُالكُد

بةُاألولىُكفيلةُمُالمحققينُولكنُكانتُالتجرماالتحقيقُأولُمرةُوقدمواُاعترافُأُفالعديدُمنُالمناضلينُدخلواُ

ولوجيةُوالسياسيةُيديُالمواجهةُالثانية.ُفالتعبئةُاألمنيةُواألوالقدرةُعلىُالصمودُفُمدادهمُبالقوةُوالمعرفةبأ

اُلمسناهُعندُأكثرُتجعلهُينظرُمنُزاويةُنقديةُلتجاربهُالفاشلة،ُوهذُاألسيرداخلُالسجونُوالتربيةُالتيُيتلقاهاُ

يبتهُصموديُوإستعادةُهُودةُللتحقيقُوتسجيلُموقفالعُاألسيرمنُأسيرُدخلُالتحقيقُبحيثُيسعىُويتمنىُ

لعملُامنيةُالتيُتحثُعلىُالصمودُوترفعُمنُقيمةُالصامدُودورهُفيُأمامُنفسهُخاصةُفيُظلُالتعبئةُاأل

ُالتنظيميُالداخلي.

ُ

ُالنماذجُالثورية

إنُاستذكارُالنماذجُالثوريةُوالوطنيةُالمناضلةُوالتيُصمدتُفيُالتحقيقُوجابهتُالعدوُالصهيونيُحتىُآخرُُ

المآثرُالتيُُقبيةُالتحقيق،ُحيثُتؤثرُمهما ُوملهما ُفيُالصمودُداخلُأنموذجا ُيحتذىُبهُودافعا ُُرمقُشكلت

فمثال ُنجدُأنُأحدُُللصمود.ناسُبسطاءُفيُوعيُاالسرىُداخلُالتحقيقُليكونُدافعاُ سطرهاُرجالُونساءُوأ

ُشكلُفيُسبعينياتُالقرنُالماضيسرىُالذيُنشأُفيُقريةُاستشهدُأحدُأهمُابطالهاُفيُداخلُزنازينُالتحقيقُاأل

فيُدفعهُللصمودُفيُأقبيةُالتحقيقُبالرغمُمنُمرورُعشراتُالسنينُعلىُاستشهادُالمناضل كبيراُ  يقولُُ.أثراُ 

"يعنيُبسُأضعفُبالتحقيقُكنتُأفكرُطيبُأناُشوُبالنسبةُلمحمدُالخواجا؟ُوالُاشيُهداكُضحىُُاألسير

ُالتح ُوكان ُوحزبه ُرفاقه ُيحمي ُعشان ُهيك..بحياته ُمش ُوهأل ُوقتل ُضرب ُوكلو ُجدي ُيعنُقيق ُيكيف

على218ُُاعترف!"  ُ هاما فيُتعزيزُصمودهُوقدراتهُعلىُُاألسيرفيُهذهُالحالةُشكلُنموذجُاجتماعيُمحليُأثراُ 

ُالمواجهة.

براهيمُالراعيُوهوُمناضلُفلسطينيُماركسيُاستشهدُفيُأقبيةُالتحقيقُبينماُنجدُآخرُكانُقدُكتبُمقولةُإ

ُإأسرارُحزبهُورفاقهُفكتبُعلىُُحفاظا ُعلى ُكانُقدُكتبها براهيمُالراعيُمنذُعشراتُجدرانُالزنزانةُما
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لمنُصمدُولمُيعترف"ُويضيفُأنُأثرُ السنينُ"لوُصلبوكُفيُظالمُالليلُالباردُفالُتخفُفقدُأصبحتُرمزاُ 

خاصةُفيُلحظاتُالضعفُالتيُيمرُ  ُ دائما  ُ ُنزانة.داخلُالزُاألسيرُبهاهذهُالمقولةُكانُوهاجا

فمثال ُ منُنماذجُثوريةُذكرتُأثناءُالتحقيقُ، بعضُقوتهُم أسرىُآخرينُاستمدوُا كانُالمحققُُوفيُسياقُآخرُنجُد

ُُاأليتكلمُ "انتُمشمعُأحد  ُ لألُسرىُالصامدينُمتهكما  ُ دافعا كرُمآثرُجيفاراُسيرُألنُيتذتشيُجيفارا"ُوكانُهذُا

عل  ُ ُىُقناعاتهُومبادئهُالثورية.فيُالقتالُحتىُآخرُرمقُواستشهدُوماُزالُثابتا

فيُتعزيزُالصمود،ُفالنضالُ  ُ هاما وفيُأحيانُآخرىُتلعبُالعالقاتُالتيُنشأتُمعُالرفقاءُفيُالنضالُدوراُ 

اليُيصبحُالعاملُاالجتماعيُذينُيخوضونُالنضالُذاته،ُوبالتلعُبداخلهاُعالقاتُاجتماعيةُبينُاحياةُتصن

ُإ ُيقولُأحدُا ُضافيعامال  ُ دخلتُعلىُبيتُصديقكُاليُُإنكاألسرىُ"بالتحقيقُبتصيرُتفكرُُيعززُالصمود.

بتناضلُمعاهُواتعرفتُعلىُعيلتهُوصرتُجزءُمنُعيلتهُكيفُيعنيُتعترفُعليه!؟ُبتصيرُتحسُانكُاذاُ

وهناُنلمسُكيفُنسجت219ُُُاعترفتُانكُبتطعنُهايُالعيلةُبالضهر..كيفُبكراُبدكُتروحُوتطلعُبعيونهم.؟!"

مهمالعالقةُالوطنيةُعال فيُقةُاجتماعيةُبجانبهاُتعززُوتمكنُالعالقةُالوطنيةُأكثرُوأكثرُبحيثُتصبحُعامالُ   ُ ا

ُثناءُالنضال.تعزيزُالقناعاتُالتيُنشأتُأ

خرينُمامُاآلأعنُنفسهُُاألسيرمعُالتأكيدُهناُعلىُالجدليةُداخلُالعالقاتُالناشئة،ُحيثُتحملُبطاياتهاُصورةُ

أنُيحميهاُُةُ"األنا"ُوبالتاليُالبعدُفرديُخاصُهنا،ُوصورتهُالذيُيريدومحاولةُالحفاظُعليهاُمنُأجلُحماي

ُارتباطهاُبالمشروعُالتحرري.ُأجلمنُ

ُ

ُالثوريةُوشحنهاُباألغانيتعزيزُالذاتُ

رُكارلُماركس.ُفئدةُبشجاعةُوشعورُبالزهوُعلىُحدُتعبيغانيُالثوريةُتمتلئُاألفعندماُتعلوُالصيحاتُباأل

تيُتلهبُشعورهمُالوطنيُوتعززُمنُغانيُالثوريةُالمودهمُفيُالتحقيقُبترديدُاأليعززُالعديدُمنُاألسرىُص

بلحظاتُالنضالُالمختلفةُالتيُخاضوهاُمعُرفاقُمناضلينُإمكانيةُصمودهم،ُفاألغانيُهناُتذكرُاأل  ُ سرىُدائما

يشكلُدعم وهذُا فيُإمهمُا ُمعنويُا ُلهُم  ُ منُالتحديُوالتيُتؤثرا لتلكُالحالُة  ُ نفسيا علىُوضعيتهمُُعادتهُم بالضرورُة

ضعفتُابلشُاغنيُاغانيُوطنيةُوشويُشويُاصيرُُأوالحاليةُتحتُالضغطُ"كثيرُمراتُبسُأشعرُأنيُتعبتُ

وتكتسبُالعديدُمنُاألغانيُالوطنية220ُاشعرُحاليُرجعتُلقوتيُ..كانتُالغنانيُتعطينيُدفعةُمعنويةُكبيرة"

ُغانيُوالتيُتحضُعلىُالحريةُوالكفاحُوالتضحية.هذهُاألُلهاُويعبرُعنهاُبينُأبياتفكارُالتيُتحمقوتهاُمنُاأل

 االعتراف عند العمالء ، راف األولاالعت أوول االعتراف في اليوم األ
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باالعترافُلمُُلمُيعترفواُمنُاليومُاالول،ُوعندُسؤالهمُمتىُبدأتمُمسرىُالذينُتمُمقابلتهمُأنهيذكرُبعضُاأل

هناكُأسبوعُعلىُاألُاألوليجْبناُأيُأحدُأنهُاعترفُمنُاليومُ  ُ دُتعبيرهم"،ُقلُقبلُاالعترافُ"علىُحفدائما

أسرىُيعترفونُمنُاهناُيوجدُتحليلينُلهذهُالنقطةُاألو لونُمنُالحديثُليومُاألولُولكنُيخجولىُأنُهناكُفعالُ 

خرُمنُآليومُاالول،ُوهناكُنوعُمامُالجميعُفيُذلكُحتىُالُيظهرُضعفهمُوعدمُقدرتهمُعلىُالتحملُمنذُاأ

ندماُيسألهُالثانيُوالغرضُهناُأنهُعُأوسبوعُاألولُأنُيعترفُلكنهُيؤجلُاالعترافُلألُسرىُيكونُقدُقرراأل

ُأسبوعُمنُالتحقيقُ ُاعترفتُبعد ُلقد ُكانُبإمكُأواآلخرونُيقول ُيعنيُأنه ُ..الخُفهذا ُاسبوعين لصمودُاانه

ماُوإنهُإ  ُ ُبآخر.ُأونسانُقادرُعلىُالمواجهةُبشكلُوالمواجهةُنوعا

ُتكونُأسهلُب ُقد ُوهذه ُعلي" ُتحتُعنوانُ"ضحكوا ُالعمالء ُفيُأقسام ُهناكُنوعُثالثُيدعيُاعترافه ينما

لدىُاألسرى،ُفهوُكانُصامدُالُيتكلمُيتحدىُضباطُ تقبالُ  المخابرات،ُولكنُالعمالءُأوهموهُالمبرراتُوأكثرهُا

هناكُالعديدُمنُيجعلُمنُهذهُسرىُمناضلينُفتمُالتغريرُبه،ُوقدُتكونُهذهُالمسألةُصحيحةُوأأنهُأمامُأ  ُ يضا

ُداخ ُفي ُأالمحطة ُأنه ُحتى ُالعترافه، ُالتحقيقُمبررا  ُأحدُل ُيقول ُيعترفُعندهم ُحتى ُالعمالء ُينتظر حيانا 

المعترفينُعندُالعمالءُ"بسُبلشواُيحكواُمعيُكنتُعارفُانهمُعمالءُبسُخلصُتعبتُوبديُاعترفُفقررتُ

ُيذكر221ُاعترفُعندهم" ُللباحثُاألسيرلم ُيقررُاالعترافُأمامُُهنا ُالعمالءُولم ُقررُأنُيعترفُأمام لماذا

أنهُاعترفُأمامُنهُيستسهلُالحديثُمالء،ُوهناُنستطيعُأنُنتلمسُكيفُأنهمُعالمحقق،ُرغمُأنهُيدركُأ  ُ الحقا

ونفسيالعمالءُبينماُيصعبُعليهُأنُيقولُاعترفُأمامُالمحققين،ُفاالعترافُأ  ُ ُ مامُالمحققُمعناهُانكسارهُمعنويا ا

ُوعدمُالقدرةُعلىُالمواجهة،ُوهذهُحيلةُالُجدوىُمنها.

ُاألسيركنُنهمُفيُقرارةُأنفسهمُمهزومينُولأولُالمعترفينُرغمُأُواأنُالُيكونُىسرفيُجانبُآخرُيحاولُاأل

الُيقبلُأنُيقالُعنهأ  ُ أُحيانا المعترفُفاتُغيريُولمُأككدتُاعتراهوُمنُاعترفُولكنُيرضىُأنُيقولُأنُا نُأنُا

العترافُامنُقامُبهذاُالدورُيصبحُُاألسيره،ُوعندماُيجدُالمعترفُاألولُهوُمنُيخونُأصدقاءُ،ُوكأنولاأل

ُ ُبين ُأفضل ُبشكل ُنفسيا  ُومستساغ ُالمُاألسيرأسهل ُتحويل ُفي ُالدفاعية ُاآلليات ُتلعب ُوهنا شكلةُونفسه،

خصُآخرُإسقاطُعلىُشُلىإفراديةُوليستُجماعيةُليةُباالعترافُوالتيُمنُالمفترضُأنهاُمسؤوليةُأوالمسؤو

ُنحملهُأسبابُالفشل.

ُ

ُ

ُ
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ُسكيرُالجبهاتُ)تحديدُاالعترافات(ت

بمساراتُقدُتكونُإيمرُا  ُ طلقُعليهُيحينها،ُوهيُماُُاألسيرجباريةُعلىُالبعضُفيُوجهةُنظرُلتحقيقُأحيانا

ءُعلىُنُبناعلىُأسرىُأخريُأوُاألسيرمحاصرةُاالعترافات،ُأيُأنُهناكُملفُمفتوحُعلىُأوتسكيرُالجبهاتُ

االعترافُعلىُولتاكيدُبأُاألسيرحدهمُعليه،ُولكنُهناكُملفاتُأخرىُمغلقةُلمُيتمُالتطرقُإليهاُفيقومُاعترافُأ

لحدُالذيُباقيُالملفاتُحتىُيتوقفُمسلسلُالضرباتُواالعتقاالتُويغلقُالملفُعندُهذاُاُعنماُفتحُوالصمتُ

هاُوذلكُترفُبقلُمنُمسائلُكانُقدُاعبهاُوهيُبحجمُأُلفاتُليسُلهُعالقةعلىُمُاألسيريعترفُُأوظهرُمنه،ُ

ُخراجُمناضلينُآخرينُمنُالقضيةنُمنُأجلُتخفيفُالضغطُعنُغيرهمُوإناسُآخريمنُأجلُحملُملفاتُأل

عنُالشبهاتُوبالتاليُيتشجمُمسؤوليةُلحمايةُغيره.مماُيضمنُلهمُبقاء ُهمُبعيداُ 

ُ

ُالهروبُبصياغةُقصةُجديدة

حاولةُتغييرُمجرىُالتحقيقُبتبنيُتهمةُبسيطةُبدال ُمنُالتهمُالكبيرةُ"كانُيوجهواُسرىُفيُميقومُبعضُاأل

اليُتهمةُتنظيمُومساعدةُمطلوبينُوكلُالتحقيقُكانواُمدقرينُعلىُهايُالنقطة،ُباآلخرُرحتُقلتلهمُانوُكلُ

عدهاُحكوليُالقصةُانوُفيُبيتُانسرقُجمبناُواجواُهدولُالناسُوصارواُيفحصواُكيفُانسرقُوطلبواُميُوب

وماُكنتُاذاُبتشوفُفيُحركةُحراميةُجمبكُرنلناُواناُكنتُارنلهمُبسُاسمعُفيُحركةُحراميةُجمبُالبيتُ

اناُبعرفُبسُخلصُقررتُاعطيهمُشيُيحلواُعنيُفيه"بعرفُانهمُمطلوبينُالكمُأ  ُ فيُحالة222ُساسا ...طبعا

فُوأنُالُيعترف،ُواالعترافُمكلفُواقعُفيُنزاعُبينُأنُيعترُاألسيرالهروبُبصياغةُقصةُجديدةُيكونُ

بينماُالصمودُغيرُقادرُعلىُاالستمرارُفيه،ُفيبحثُعنُخيارُوسطُويكونُالخيارُهوُتقديمُ  ُ ونفسيا  ُ اجتماعيا

يجعلُالمحققين هذُا التحقيقُفيُبعضُاألُاعترافُكاذبُ، يزيدونُيخففونُوتيرُة اآلخرُيجعلهُم حيانُوفيُبعضهُا

أخر  ُ ىُقدُيكونُهذاُمقدمةُالنفراطُالمسبحةُواالعترافُبكلُشيء،ُوبالتاليُالتفكيرُوتيرةُالتحقيق،ُفيُأحيانا

يكونُإبصياغةُالقصةُ  ُ ولكنهُيحتاجُيكونُعكسيا ،ُولكنُأحيانا  ُ مامُهجماتُالمحققينُلبعضُالصمودُأيجابيا

علوماتُالمخفيةُنهمُسيشددونُالتحقيقُامال ُفيُانتزاعُالمزيدُمنُالمحقةُعندماُيقدمُهذهُالقصةُوذلكُألالمتال

"بعدُماُقلتلهمُانيُاهُبنتميُلهادُالتنظيمُصارواُيشدواُعليُبالتحقيقُواناُوقتهاُقلتُالزمُاحطُُاألسيرمنُقبلُ

 223بنفرطُوبنهار..وهيكُعملت"أوأجريُبالحيطُوماُاحكيُوالُاشيُتانيُ
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 الفصل الخامس

 

 التحقيق والدة جديدة

تجربةُمنُن،ُكونُهذهُاليبةُالتحقيقُعلىُالمناضلينُالفلسطينيثرُتجرفيُهذاُالفصلُاإلضاءةُعلىُأسنحاولُ

التجربةُُكيفُتتعاملُالمخابراتُمعُهذهُُ.ُسنبيناألسيرحياةُالتيُتشكلُعالمةُفارقةُفيُالتجاربُالخاصةُ

لهاُناضلُنعطافيةُفيُحياةُالم،ُوكيفُتصبحُهذهُالتجربةُمحطةُإاألسيرُرادةإُوكيفُتحاولُاستثمارهاُلكسر

ُ.تهمُمعهينُوعالقورفقائهُاآلخرُاألسيرونفسهُوبينُُاألسيرأبعادُشخصيةُبينُُافالتجربةُلهُ.اُوماُبعدهاماُقبله

ماُيكونُهناكُصيغةُماُيقدمهاُُاألسيرف  ُ لنفسهُبعدُُألسيرايتخذُالعديدُمنُالمواقفُعقبُانتهاءُالتحقيق،ُودائما

ُ.فيُهذاُالفصلُبعضُمنهاُسنحاولُتبياننظرةُجديدةُللنفسُُأوانتهاءُالتحقيقُمكسوراُ 

ُوكيعلىُالمناضلينُبينُالتحقيقُاألُالحاصلةالتحوالتُُإلىُنتطرقُفيُالبابُالثاني فُيرتبطُولُوالثاني،

ندماُيخرجُعُسهانلمول،ُهذهُالحالةُالتيُالُدىُالمناضلُبحالةُثأريةُلإلنكسارُفيُالتحقيقُاألالتحقيقُالثانيُل

منُالتحقيقُاأل ُ.لنفسهُاألسيرُنظرةكسُهذاُعلىُول،ُوكيفُينعمنتصراُ 

ُ

 ما بعد التحقيق، وأثر التجربة: ولالباب األ

أ .. أن مستقبل يعرف كيف ترتب الحياة نفسها .. أحيانا يحسب المرء أن قصة ما انتهت .. فإذا بها تبد "ال أحد

ا بحادث صغير ال قيمة له .. إن عقدة المسبحة أصغر من حبانسان كامل تراه فجأة متإ فكت ذا اننها إتها ولكعلقا

ة برتقالة كبر في القطيع وراء قشررف الماعز األحيانا ينحكرت ثالث وثالثون حبة واحدة إثر األخرى .. وأ

ا فيشتبك الرعاة بالمزارعين ويموت الناس وتفقد دواب و تعقد والئم فيتبعه القطيع كله .. وقد يجتاز سياجا

تنجب له وهناك فيخطبها ويتزوجها .. ويرى مدعو ما فتاة ما  طفالح ..فيأكل الفقراء والمجانين واألالصل

دثون وقد والدا و بناتا يعيشون ويموتون ويمشي في جنازاتهم رجال ال يعرفونهم خطوات السنة العشر ويتحأ

 (.1987)كنفاني،  -يتشاجرون"  أويتفقون على شيء 

ف  ُ نعطافةُفيُحياةُةُالتحقيق،ُفالتحقيقُمحطةُوايُحالقدُيكونُالبدءُفيُكلماتُغسانُكنفانيُهناُمرتبطُتماما

المناضلُالفلسطيني،ُانعطافةُبمسارُحياتهُماُقبلُالتحقيقُوماُبعدهُ"أنتُبتنولدُمنُجديد..بتحسُانوُحياتكُ

ُقبلُوبعد" ُما ُالمرحلة224ُجديدة ُفالذيُيتجاوزُهذه ُبالمعنىُالمعنويُللمناضل، ُفالخروجُمنهُوالدةُجديدة ،

فالقويُلمُيكنُيعلمُأنهُكذلكُوبهذهُُ.ديدُويرىُويدركُويعيدُاستبصارُذاتهُمنُجديدنماُيولدُمنُجبنجاحُإ
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ُأُ،الدرجةُمنُالقوة ُآثارُتلكُوالضعيفُشاهد ُمنُآثار، ُلها ُنفسهُكمُكانُضعيفا ُفيُتلكُالمواجهة،ُويا مام

االستمرارُبينماُفالنصرُوالنجاحُيعنيُغاُ.المواجهةُالتيُتحددُمصيرُالعديدُمنُالمناضلينُعندُتلكُالمحطة  ُ لبا

التهاويُوالسقوطُيعنيُالسقوطُمنُكلُشيء،ُالسقوطُمنُعيونُاآلخرينُوعيونُالحزبُوالوطنُوالناسُوماُ

فيُزنازينُالتحقيق.ُ ُينعكسُمنُذلكُعلىُالمناضلُنفسهُالذيُلمسُضعفهُعندماُكانُوحيداُ 

داخلُالتحقيقُبأيُثمنُكان،ُحتىُُاألسيرُكسرُإلىدراكُأنُالمخابراتُالصهيونيةُتعمدُباستمرارُبدايةُينبغيُإ

يؤخرُفيُنتيجةُالتحقيقُ"شوفُاحناُعارفينُانكُمشُراحُتقدمُاشيُجديدُبسُُأولوُكانُاالعترافُالُيقدمُ

دلىُنالحظُفيماُسبقُوفيُأقوالُأخرىُأ226ُ..ُ"أسمعُمشُراحُتطلعُمنُهونُبدونُماُتحكي"225ُبدناُنتأكد"

جلُاالعترافُسرىُمنُأميتونُبشكلُرهيبُفيُالضغطُعلىُاأليستبهاُأسرىُآخرونُأنُضباطُالمخابراتُ

لُالمخابراتُسبابُأوال ،ُتعممتأكدونُمنُذلك!ُوهذاُيعودُلعدةُأمعلومةُجديدةُوهمُُةيحتىُلوُلمُيكنُهناكُأ

علىُاستدراجُأ  ُ ماُيكونُهناكُأشياءُغيرُمعروفةُقدُيعترفُدائما كبرُقدرُممكنُمنُالمعلومات،ُثانيا :ُكثيراُ 

خراجُالمناضلُمنُالتحقيقُمكسورُالظهرُوتعلمُوتدركُضلُالصامد،ُثالثا :ُتحاولُقدرُاإلمكانُإليهاُالمناع

أنُخروجُ منُالتحقيقُحتىُلوُكانتُتعرفُأمنتصرُاألسيرجيداُ  تهُالُيزيدُعنُماُهوُلديهاُنُحجمُمعلومااُ 

علىُنظرةُيؤثرُإ  ُ هاُدرادتهُيبثونُبذلكُدعايةُمفاحطمونُإفهمُعندماُيُ.خرينُلهلنفسهُونظرةُاآلُاألسيريجابا

حدُيستطيعُمواجهةُالمشروعُراتُاالستعمار،ُواألهمُأنُالُأنُمنُالمستحيلُالصمودُفيُوجهُتحقيقُمخابأ

تكمنُأهميةُالصمود،ُوفيُحالةُصمدُتأتيُالرسالةُُ،االستعماريُواالنتصارُعليهُبشكلُفرديُوعام عكسُوهنُا

دُمسألةُيستطيعُأنُيقومُبهاُأيُأحد.ُلذلكُيحاولُضباطُالمخابراتُالصمونُذلكُبلُوتعززُفكرةُاجتماعيةُأ

ُمامُالمخابرات.ويقولُصمدتُأُاألسيرأنُالُيخرجُُأجلخذُولوُمعلومةُبسيطةُوتافهةُمنُأ

نتصارُخرىُعلىُاالبذاتكُوبمشروعكُوشعبكُوتؤكدُمرةُأفالتحقيقُيجعلكُتبدأُمنُجديد،ُمنُجديدُفإماُتثقُ

متهاويا ُعلىُالمشروعُالم  ُ نُالمناضلُقدُولىُيكوُعندُهذهُالمحطةُفيُالحياة،ُفاألعاديُوإماُيجعلكُتقفُضعيفا

ُلخبرُكيفُيهزمُرأسُحربةُالعدوُالمتمثلُبجهازُال ُأمامه،ُوما هاذاُمخابراتُوكيفُيمرغُأنفُعنجهيتهم

أنُهذالشعورُمنُإنعكاسُإ فعالُ  هذهُالدولةُاُالجهازُويجابيُكبيرُعلىُمعنوياتُالمناضلُالذيُيخرجُمنتصراُ 

ُيهاُالنضال.ولىُالتيُقررُفيعتقدُفيُاللحظةُاألالمبالغُفيُتضخيمُقوتهاُهيُبالحقيقةُأضعفُبكثيرُمماُكانُ

بينماُيقفُالمتهاويُعندُالضربةُوالتيُقدُتكونُبالنسبةُلهُضربةُقاضيةُلمستقبلهُالنضاليُعندُانكسارهُامامُ

منُحياةُلُنحوُحياةُأخرى،ُفالمعترفُيقفُأمامُنفسهُإطافةُجديدةُونقطةُتحوالمحققين،ُايُانع  ُ منسحبا  ُ ماُنادما
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والُأوالنضالُ علىُالعودُة حتىُيستطيعُالوقوفُأمصممُا منُجديُد ولمرحلةُصموُد واصدقائهُ، وعائلتُه رفاقُه ماُم

ُماُبعدُالتحقيقُآثارُمهمةُعلىُالمناضلينُسنوضحُبعضُمنهاُفيماُيليُ.

يومُوكنتُمشُحاكيُوالُاشيُاجىُعليُالمحققُوقليُاسمعُانتُعشو18ُُقُبعدُسرىُ"فيُالتحقييفيدُأحدُاال

انحبستُاولُحبسة؟ُقلتلهُملفيُعندكُروحُشوف،ُقليُالُبديُاسمعُمنك،ُفاناُاخدتُالموضوعُببساطةُقلتلهُ

نتاُحاكمونيُعلىُهايُالتهمُ....قليُوانتُحكمتُبصفقةُصح؟ُقلتلهُاه،ُفقالُيعنيُانتُهيك!ُقلتلهُال!ُفقليُم

حاولُضابطُالمخابراتُإ227ُحاكيُانوُحاكمُعشانُهيكُقلتلهُهألُبطلتُهيك"ُ أنُيعترفُُاألسيرقناعُحتىُهنُا

اعترفُعليهاُفيُالمحكمةُأ  ُ مامُالقاضيُفيُاالعتقالُالسابق،ُوهذاُإنُكانُفهوُمنُفقطُعلىُالتهمُالتيُأساسا

ُويقولُلقدُكسرتُشوكةُالمخابرات.ُاألسيرأنُالُيخرجُُأجل

الصامدُقدرةُعلىُمواجهةُتحدياتُكبيرةُفيُُيمنحتجاهُفمنُجهةُودُيؤسسُلدىُالشخصُثقةُبأكثرُمنُمفالص

مامُأنهُيستطيعُالقيامُبأيُعملُأُاألسيرحاللي،ُحيثُيشعرُنهاُمواجهةُاالستعمارُومشروعهُاإلحياتهُومنُضم

ُاالستع ُوأهذا ُعالية ُبثقة ُفيشعر ُالصهيوني ُنفسه.مار ُفي ُمفرطة ُحيانا 

فعلىُمستوىُُ،فيهُأكثرُوأكثرُحوزُثقةُاالخرينالنفسيُعلىُالصامدُبأنُي-ثرُاالجتماعيملُاآلخرُوهوُاألوالعا

ماُأ228ُالعائلةُنجدُ"اهليُصارواُيطلعواُانوُفيُزلمهُقدامهمُفيُالبيت،ُوصارواُيستشيرونيُبكثيرُشغالت"

ناسُكلهمُبسُيعرفونيُعلىُحدُيقولوُفيماُيتعلقُبرفقاءُالنضالُ"بعدُالتحقيقُهيكُاخدتُشهرةُمنيحة،ُيعنيُال

هادُالشيُبخليكُتشعرُبرضىُداخليُوبقديشُعملتُشيُمنيح  ُ وحتىُثقةُوالدُُهادُصمدُوهيكُيعجقونيُطبعا

ُأوهذهُالثقةُالتيُمنحتُمنُعائلته229ُُمنوليُبكثيرُشغالت"فصيليُصارتُكثيرُأعلىُوصارواُيرجعوليُويأ

مجتمعُبكافةُمكوناتهُبأهميةُالصمودُوبالصالبةُالنفسيةُالتيُيتمتعُمنُرفقاءُالنضالُهيُفيُالحقيقةُاعترافُال

منُصالبةُبالوعيُاالجتماعيُوبحمايةُايُشكلُمنُاألالصامدُوبعالقةُالُاألسيربهاُ  ُ سرار،ُوهناُنجدُنوعا

عةُشادةُاالجتماعيةُبهُلصمودهُبماُيتركُبصماتُدافسهُيشعرُبهاُمنُشدةُاالهتمامُواإلونفُاألسيرالنشوةُبينُ

ُعلىُشخصيته.

المسائلُُزوعُإلىألول،ُاالنكفاءُوالننهاءُالتجربةُوتقييمهاُيأخذونُمنحنيين،ُامنُجهةُنجدُأنُالمعترفينُبعدُإ

الصمودُمنُالخاصةُوتركُالمسألةُالنضاليةُخاصةُلدىُفصائلُاليسار،ُوالثاني،ُالرغبةُفيُالعودةُللتحقيقُو

ُامُالمحققين.مردُاالعتبارُللذاتُالمنكسرةُأُأجلجديدُمنُ
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ُذهبواعترافاتُابُأفشواسرىُالذينُففيُحديثناُمعُالعديدُمنُاألسرىُوجدناُفيُالنموذجُاألولُأنُالعديدُمنُاأل

عتبارُغيابُخذُبعينُاالذاتيةُبعدُخروجهمُمنُالسجنُمعُاألباتجاهُاالهتمامُبالمسائلُالفرديةُوبالمصالحُال

مُالعامُأصبحُهمُالعامُبلُومهاجمةُالهنُاالنكفاءُالتامُعنُالوسلوُولكروعُوطنيُفلسطينيُجامعُفيُمرحلةُأمش

ُعلىُأ ُيرددونها ُالشخصيُللهروبُمنُاالهتمامقولة ُلموقفهم ُدائما ُوذلكُكشكلُمنُتبريرهم ُبهذهُلسنتهم م

ُالمساحةُالتيُانغمسواُفيهاُسابقا .

متهم"ُالتيُرىُحتىُ"يستعيدوُكراسرىُالرغبةُفيُالعودةُللتحقيقُمرةُأخفيُالنموذجُالثاني،ُفنجدُلدىُاألُماأ

تحقيقُفيُحالةُانتظارُدائمةُرغبة ُفيُالعودةُللُاألسيردالءُاالعتراف،ُوبالتاليُيدخلُانتزعتُعندماُقامواُبإ

نهُقادرُعلىُالصمودُ"شعرتُمنُأجلُالصمودُهذهُالمرةُوإثباتُأمامُالنفسُوأمامُرفقائهُالمناضلينُعلىُأ

.."بتشعرُانوُفيُثارُبينيُوبينهمُالزم230ُرةُالتانية،ُانوُهيكُاخدتُبثاري"براحةُكبيرةُبسُخلصتُتحقيقُالم

تأنيبُالضميرُسرىُفيُاالقتباسينُاالخيرينُشعراُباأل231ُعلىُاالقلُاستعيدوا!،ُيعنيُبدكُترجعُتنتقم؟..اه"

ىُوالصمودُوعدمُالراحةُطالماُأنهمُقدمواُاعترافاتُأمامُالمحققين،ُفشعرُاألولُبالراحةُبعدُالعودةُمرةُأخر

ُيزالُيلحُعليهُللذهابُللمواجهةُأ ُيرتاحُضميره،ُبينماُشعرُالثانيُأنُثأرا ُشخصيا ُما مامُالمحققينُوهكذا

ُواالنتصارُفيها،ُأيُأنُالموضوعُظلُيشغلُبالهمُبعدُانتهاءُالتحقيق.

معُأحدُاألفيُمثالُآخر،ُمنُتجربةُشخصيةُللباحث،ُأذكرُ لسجونُوهوُسرىُداخلُامرةُأننيُتحدثتُمطوالُ 

كانُالحديثُعبارةُعنُُ.صديقُليُحولُاالعترافُالذيُقدمه،ُوكانُاعترافُواسعُوعلىُالعديدُمنُالناس

عتقالهُوافعُوالعواملُالتيُجعلتهُيفرطُبأسرارُفيُاعتقالهُاألولُوكانُهوُوقتهاُامراجعةُلكلُالتحقيقُوالد

ضرابُجماعيُعنُالطعامُفيُعامُاألسرىُإهوُبقيُيكملُفترةُحكمه،ُفدخلُُالثاني،ُخرجتُمنُالسجنُبينما

ة،ُاألسيرضرابُوانتصارُالحركةُوبعدُقضاءُأيامُاإلضرابُوماُكانُمنهُإالُأنُشاركُفيُاإل5ُشهر2012ُُُ

ُوالعنفوانُويصرخُويقولُ"ُولكُُاألسيراتصلُعليُ ُوالقوة ذاتهُمنُداخلُالسجنُوصوتهُمليءُبالحيوية

ضرابُعنُالطعامُكانُكالمهُيربطُبينُالنصرُفيُاإلُرادتناُهزتهم"وين...ولكُكسرناهم..انتصرناُعليهم..ُا

يحتاجُلعزيمةُوبطولةُلخوضهُوبينُاالعترافُالذيُقدمه،ُفوالذيُأ  ُ هناُوجدُفيُدخولُتجربةُُاألسيريضا

232ُضرابُاستعادُكرامتهُالتيُفقدهاُفيُالتحقيق.نتصارُفيهُردُعلىُانكسارهُففيُاإلضرابُعنُالطعامُواالاإل

دراكهُلمسألةُالتحقيقُعاملُمعُالتحقيقُفهناكُمنُيرتقيُإلتأكيدُالُيأخذُجميعُاألسرىُذاتُالمنحىُفيُالتلكنُبا

فيُاعتقالهمُاألولُعندُُا ُلةُشخصية،ُفيُمقابلةُمعُاحدُاالسرىُالذينُقدمواُاعترافأكمسألةُنضاليةُوليسُكمس
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نتقامُفالمسألةُليستُشخصيةُبلُمسألةُعامة،ُسؤالهُعنُرغبتهُفيُالعودةُواالنتقامُوأجابُ"الُأشعرُبحاجةُلال

ربطُالنضالُوالفشلُنظرُمنُزوايتيُالشخصيةُوبالتاليُأالمسألةُمنُزاويةُاالنتقامُيعنيُأننيُاُإلىإنُالنظرُ

نُاستمراريُفيُالنضالُمنطلقُانانيُوهوُذاتي،ُأننيُارىُأفيُأحدىُمحطاتهُكمساسُخاصُايُانطلقُمنُ

فيُتلكُالمحطة،ُفأنُتبقىُتناضلُوتسيرُعلىُذاتُنهجكُومبادئكُهيُبالحقيقةُُهوُالردُالطبيعيُعلىُالفشل

محطةُهيُمسألةُتخصُكلُالجماعةُالتيُانتميُُةالردُعلىُالفشلُهناكُألنُمسألةُالنضالُونجاحهُوفشلهُفيُأي

الصمودُُأومسألةُاالعترافُوربطُاالعترافُُاألسيردركُبهُوُمميزُبهذاُالردُهوُالعمقُالذيُأماُه233ُاليها"

نُيواصلُطيعُأبمسألةُعامةُوليستُمسألةُخاصةُوبالتاليُهناُتعاملُمعُاالعترافُكمحطةُفشلُفيهاُويست

النضالُدونُالتوقفُفيُتلكُالمرحلةُفطالماُماُيزالُيناضلُهوُردهُعلىُاالعتراف،ُفالنضالُمسألةُجماعيةُ

ُ.قيقُمنُأجلُ"استعادةُالذات"عشائرية،ُفالُداعيُالنتظارُالتحُأوقبليةُُأووليستُمسألةُشخصيةُ

ُ ُبعدُاالعترافُهناكُسلوكُشائعُيتكررُلدىُالمعترفينُالذينُالُيرونُأهمُإلىفيُالعودة يةُالعودةُحالةُما

ولةُلكسرُتحقيقُكماُهوُمعلومُمحانحوُآلياتُدفاعيةُمختلفة،ُفالُفهمُينزعونللتحقيقُمرةُأخرىُو"الثأر"ُ

ُسابقا ُتسعإ ُأشرنا ُالمناضلُوكما ُفأبعادُانتزاعُاعترافُحتىُلوُكانُكميا ُالُنوُإلىىُالمخابراتُرادة عيا ،

سلبيةُعل  ُ وكُالذيُفيُالسلُرادتهُبشتىُالوسائلُونجدُذلكىُالمناضلُلذلكُتعملُعلىُكسرُإاالعترافُنفسيا

ولكنُسنقفُاآلنُعندُهذهُالنقطةُلنعيدُتحليلها.تطرقناُلهُفيُاأل  ُ ُعلىُسريعا

ُ

ُألمامالمعترفُوحالةُالهروبُل

عنُالنفسُكحلُوسطُمنُأجلُأنُتصلإُإلىحيانُينزعُالمعترفونُفيُكثيرُمنُاأل ُإلىالنفسُُلقاءُاللومُبعيداُ 

يةُدفاعيةُحالةُتوزانُيستطيعُمنُخاللهاُالمعترفُالتصالحُمعُذاتهُوالتعايشُمعهاُوتجاوزُماُتم،ُوهذهُآل

عندُالمعترفينُخاصةُأنال فيُالتحقيقُأيُبكشفُكافةُالولئكُالذينُانهارواُتحظهاُكثيراُ   ُ معلوماتُلديهمُماما

ستئنافهمُاسرىُالذينُاتخذواُموقفُلنضال،ُوبذاتُالوقتُاألصدقاءُوالرفقاءُفيُاوتحدثواُعنُالعديدُمنُاأل

شكلتُالمحطةُانعطافةُلهمُفيُنظرتهمُلمشروعهمُالنضالي. ُالنضالُبعدُهذهُالمحطةُحيثُفعالُ 

ُالمعترفُبتبريرُاعترافهُ موضعُآخرُفيُُإلىولهاُنقلُالموضوعُعدُخروجهُمنُالسجنُبعدةُآليات،ُأبيبدأ

منُمشرو  ُ سلبيا  ُ عهُالنضاليُويحملهُمسؤوليةُكلُالنقمةُعلىُكلُماُهوُعامُوينتميُللمشروعُُويتخذُموقفا

وكأنهُلمُيقمُبأيُشيءُمفيدُللشعبُالفلسطينيُ"كلُثورتناُمشُثوراألخطاءُوينظرُإ  ُ 234ُة"ليهُنظرةُسلبيةُتماما
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مامُذاتهُفيُتوجيهُي خرجُالمناضلُنفسهُمنُالمساءلةُأبحيث235ُُ"كلُالموجودُمشُجديُومشُعاجبني"ُأو

كلُنقاطُفشلهُعلىُمرُتاريخُالشعبُالفلسطينيُُإلىاللومُعلىُالمشروعُالذيُيحملهُفشلُكلُشيءُويتطرقُ

نُهذاُجزءُمنُمحاولةُتخفيفُنهُالُيعلمُأشلهُالخاصُكجزءُمنُهذاُالمشروعُألولكنُالُيتوقفُللحظةُعندُف

منُ  ُ ُالقدرةُعلىُالتعايشُمعُمسألةُاالعتراف.ُأجلالتوترُمعُالنفسُداخليا

237ُُ"ماُحدُقلناُانوُفيُهيكُعندُالعصافير"ُأو..236ُ"ساليبيأخذُمنحىُآخرُوهوُ"ماُكنتُاعرفُهايُاألُأو

مامُذاتهُأنهُالُيعرفُهذهُخرجُألقاءُاللومُعلىُجانبُالتثقيفُالذيُلمُيتحصلُعليه،ُفيكونُالمفيُمحاولةُإ

،ُوبذلكُيقفُأمامُزمالئهُفيُالنضالُيستطيعُالنظرُبعيونهمُفالمسألةُليستُأنهُضعفُوتهاوىُبلُساليباأل

ماُيتمُالربطُبينُهذهُالنقطةُوبينُالنقطةُنهُالُيعرف!ُوبالتأكيدُلنُيقفُاألأل  ُ مرُعندُهذهُالمحطةُبلُغالبا

فيُُاألسيرنُفيُالمشروعُالعديدُمنُالثغراتُالتيُأصبحتُالُتقنعُمشروعُوأقةُفيُالقاءُاللومُعلىُالالساب

ُالعودةُواستكمالُالنضالُمنُجديدُوبالتاليُالقدرةُعلىُالتصالحُمعُذاتهُومعُمنُهمُحوله.

المبرراتُتكثرُفيُهذهُالحاالتُومنُأهمُالمبرراتُالتيُسرعانُماُترت  ُ سابقا  ُ النقاطُبطُبهذهُوكماُأشرناُأيضا

لنضاليُنفسهُانُالجميعُفيُالمشروعُيثقُباآلخرينُُولمُيشعرُبثقةُاآلخرينُالتيُتمكنهُمنُالصمود،ُوأُالُنهأ

ُاالعترافُالُيتوقفُعلىُالحدو ُبعد ُوهيُأنُاالنكفاء ُالفتة ُوطبعا ُهناكُمالحظة ُالعامةُيتحاملونُعليه، د

لمحاولةُقطعُالعالقاتُمعُمناضل اليةُواالنكفاءُينُماُتزالُلهمُعالقاتُنضومهاجمةُهذاُالحيز،ُبلُيمتدُكثيراُ 

ُلُالتحقيق.جواءُالتيُكانتُجزءُمهمُمنُعالقاتهُوحياتهُقبجتماعيةُوعائليةُبعيدةُعنُهذهُاألعلىُعالقاتُا
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 حوالت بين التحقيق األول والثانيالت: الباب الثاني

لتقاطُمنُإُاألسيرتحقيقُاألولُيمكنُولُوالثاني،ُفالدُمنُالتحوالتُماُبينُالتحقيقُاألالعديُاألسيرتطرأُعلىُ

فيُالتحقيقُالثاني،ُفالعدي سرىُالذينُخاضواُغمارُالتحقيقُللمرةُدُمنُاألالخبرةُوالتجربةُبماُيساعدهُكثيراُ 

منُالمحققُا ُكليُا ُمرُالذيُجعلهمُيسطرونُصمودمملوئينُبالحقدُوالحاجةُللثأرُاألالثانيةُكانواُ  ُ ُ انتقاما ينُوتأكيدا

مامُرفقاءُالنضالُوالناسُاآلخرينُ"بسُدخلونيُعسقالنُشعرتُبلحظتهاُمُوقوتهمُأمامُنفسهمُوأعلىُبطولته

..."كنتُبستنىُاللحظةُاليُارجعُفيهاُتحقيقُوأرجع238ُُُانوُاجتُالفرصةُاليُبقدرُاردُعلىُالجميعُفيها"

ُتغيراتُفيُالتعاملُمعُالتحقيقُوالصمودُب239ُأثبتُحاليُوأجتُلحالها" ينُالتحقيقُاالولُحيثُهناكُفعال 

ُوالثاني.

لأل  ُ فيُمواجهةُالمحققينُوعدمُالتفوهُبأيفاالعترافُفيُالتحقيقُاألولُكانُدافعا ُةسيرُالتخاذُموقفُصلبُجداُ 

مامهُ"كلُاليُبفكرُفيهُانوُأُاألسيركلمة،ُفالحاجةُلالنتقامُوردُاالعتبارُكانتُهيُالفكرةُالمركزيةُالتيُيراهاُ

240ُ"كيفُبديُأرجعُأعلمُعليهم

ولىُوأدلىُباعترافُبينماُصمدُفيُالتحقيقُالثانيُاختلفُالذيُدخلُتحقيقُللمرةُاألُاألسيرمرُأنُاألالملفتُفيُ

ُاألفيُروايت ُفالذيهُحولُالصمودُعنُمنُدخلُللمرة ُكانواُُنولىُوصمد، ُكثيرا  ُالثانية يصمدونُفيُالمرة

ولىُوذلكُألنُ"بتصيرُتفهمُشوُمرةُاألقيقُمثلُالذينُصمدواُفيُاليرفضونُالحديثُعنُالصمودُوعنُالتح

مشاعرُالمعترفُالنكُمريتُفيهاُفماُبتحبُتحكيُعنُالموضوعُخاصةُقدامُحداُمعترفُالنوُالموضوعُفعالُ 

241ُبيكونُيؤلمُمنُجوا" ونُمعُمنُيعترفونُفيُعدمُفالمرورُبتجربةُاالعترافُجعلتُمنُهؤالءُيتعاطفُ

منُفتحُالجرحُبداخلُالمعترف.ُهميةُالصمودالحديثُعنُأُأومامهمُالحديثُأ  ُ ُخوفا

جميع،ُوبفخرُمامُالوكيفيةُتجاوزهُأعليهمُالحديثُحولُالتحقيقُُأسهلولىُفكانُأماُالذينُصمدواُمنُالمرةُاأل

أماعتباراُأويُتحفظُازُبالنفسُحيثُيدليُبروايتهُدونُأواعتز يقومُبروايتهُا مُا يُأحدُيتطرقُامُأت،ُبلُوكثيراُ 

عنُُقيق،ُفالمسألةُهناُتجعلهُيفاخرُبنفسهُعلىُعكسُالمعترفُالذيُيتجنبُالحديثلموضوعُالسجنُوالتح

ذيُيكتنفُدراكهُحجمُاأللمُالنيُبسببُمرورهُبتجربةُاالعترافُوإالذيُصمدُفيُالتحقيقُالثاُأومكانُفشلهُ

ُصدرُالمعترفين.

فكاره،ُفالمجتمعُيكنُأدُللحديثُعنُتجربتهُوعنُمشاعرهُووسعُللصاممنُجهةُأخرىُيمنحُالمجتمعُمساحةُأ

تىُأنُضيقُواالهتمامُأقل،ُحكُمعُالمعترف،ُحيثُمساحةُالحديثُأاالحترامُلكلُمنُيصمدُعلىُعكسُذل
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مرُبقولهُ"الناسُبتسمعُمنُالصامدينُمشُمنُالمعترفينُوبتحتضنُالصامدينُمشُبعضُاألسرىُانتقدُهذاُاأل

المعترفُالنوُبكونُفيُجواهُنارُبتكويُصدرهُالمعترفين،ُمعُانوُاليُبحاجةُحقيقيةُالحتضانُوسماعُهوُ

نُنلمسُحجمُاألسىُالذيُيختلجُصدرُالمعترفُالذيُ.ُمنُهذهُالزاويةُنستطيعُأ242ُوفشُحداُحاسسُفيه"

نُاحتضانُالمجتمعُهوُاحتضانُللبطولةُواحتضانُللفعلُمسألةُمنُهذهُالزاويةُعلىُالرغمُأشعرُونظرُلل

بيةُاجتماعيةُنتجتُمنُجوهرُفكرةُأنُاالعترافُلسلبيُونبذهُكوسيلةُترااليجابيُوتعزيزُلهُومعاقبةُللفعلُا

سرارُالتيُاؤتمنُعليهاُالفردُالمناضلُقبلُاعتقاله،ُفالمجتمعُيعليُمنُقيمةُمنُكانُفيُخيانةُوالتفريطُباأل

ُمستوىُحفظُهذهُاالسرارُويهبطُمنُقيمةُمنُفرطُبهذهُاالسرار.

فينُواستعادةُمرُمنُزاويةُجديدةُتستطيعُالنهوضُبالمعترمعُمعُهذاُاأليستدعيُتعاملُالمجتُعالهلكنُماُقيلُأ

"النقمةُعلىُكلُماُهوُعام"ُوبالتالناُإماُتطرقُإلىدورهمُالنضاليُحتىُالُيتجهواُ  ُ عددُُأكبريُأشراكُليهُسابقا

ُحالليُاالقتالعيُالصهيوني.النضالُضدُالمشروعُاالستعماريُاإلممكنُفيُ

نرىُأنُولُوالثاني،ُعترافُوالمقارنةُبينُالتحقيقُاألوهيُنظرةُالمجتمعُللصمودُواالُوبالبقاءُبذاتُالزاوية

ولىُاعترافا ُتحتُبندُأنهُوعبُأنُيقدمُأسيرُأعتقلُللمرةُاألسرىُنفسه،ُقدُيستالمجتمعُوتحديدا ُمجتمعُاأل

مكنُجرهُعلىُأسيرُحديثُعلىُالتجربةُالنضاليةُوماُزالُيكتشفُالتحقيق،ُلكنُهذاُالعفوُواالستيعابُالُي

ولُمرةُباعتقالُدونُتحقيق،ُفهناكُحتىُاألولىُبحالةُكانُأُأويعتقلُللمرةُالثانيةُويقدمُاعترافُللمرةُالثانيةُ

الُ"بقدرُافهمُواحدُحبسةُاولىُفالثانيُنُاالعترافُيبررُلالعتقالُاالولُأماُافتراضُينطلقُمنُهذاُالفهمُأ

ب بدخلُتحقيقُبعترفُالنوُلسُا عرفشُكثيرُفيُالتحقيقُوالسجونُوهيك..بسُواحدُحبسهُتانيةُبقدرشُواولُمرُة

النوُاتثقفُبالسجنُوصارُيعرفُشوُيعنيُتحقيق"  ُ والتبريرُهناُمرتبطُبفهم243ُُُاستوعبُالموضوعُنهائيا

سرىُلطبيعةُالحالةُالنضاليةُالمترهلةُبالخارجُوالتيُالُتستطيعُأنُتمكنُاعضاءهاُمنُمسائلُعديدةُومنُاأل

ُ ُهوُداخلُالسجنضمنها ُاالمرُيختلفُعنُما ُولكنُهذا ُاألالتحقيق، ُتثقيفُوالموضوعة ُفهناكُنظام منيةُ،

ُساسيُفيه.أُ)التحقيقُفيُالسجون(ُجزء

ُ

ُاالنسجامُمعُالذات

فسهُفعندُالخروجُمنُالتحقيقُفيُحالةُانتصارُيخلقُحالةُمنُاالنسجامُمعُالذاتُماُبينُالفردُالمناضلُون

ُاتمامهُ"الصمود"ُيعطي كدُعلىُأهُشعورُالفخرُواالعتزازُبنفسهُيرافقهُبشتىُمجاالتُحياتهُفبصمودهُإنما

ُ.قناعاتهُوعلىُصدقيةُذاتهُفيُاالنتماءُواالستعدادُللتضحيةُوالمواجهةُفيُسبيلُمشروعهُالنضالي
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يُناُففكارهُوذاتهُمعُبعضهاُالبعض،ُفليسُبالضرورةُأنُكماُقليقفُلتنظيمُأولوياتهُوأُاألسيرالصمودُيجعلُ

نفسيُوآخرُأ  ُ واحيانا  ُ ُأويدولوجيُسطورُالبحثُأنُالصمودُذوُطابعُأيدولوجيُبلُلهُطابعُاجتماعيُأحيانا

ُيقفُحتىُأمامُقناعاتهُويعيدُترتيبهاُوصياغتهاُبفهمُجديدُ"بعدُاألسيرخليطُمنُجميعهم،ُولكنُالصمودُيجعلُ

سيُوأفهمُقضاياُنظريةُأكثر..يمكنُلوُاعترفتُالتحقيقُوقفتُقدامُكلُافكاريُوصارُعنديُحافزُكبيرُاثقفُنف

كثرُقابليةُللتطورُفالنجاحُيجعلُاإلنسانُأ244ُماُصارُمعيُهيك،ُبسُالصمودُخالنيُافكرُاعززُهادُالجانب"

ثقةُسرعانُماُتأخذُنفسه،ُوهذهُالُاألسيروالنموُواالنفتاحُعلىُأمورُجديدةُفالنجاحُسرعانُماُيخلقُثقةُداخلُ

منُاإلقدام ُقبالُعلىُأمورُجديدة.واإلُأشكاالُ 

علىُالناسُأكثرُاألسيروالنجاحُفيُتجربةُالتحقيقُيجعلُ علىُمحيطهُاالجتماعيُمقبالُ   ُ ،ُفالصمودُيمدُانفتاحا

ُ بالثقةُبالنفس،ُواالعترافُيشعرهُباالنتكاسُوهشاشةُالثقةُبالنفس،ُوالمجتمعُهُاألسير ُ يناُأيضا هاما لعبُدوراُ 

يتالقىُمعُنفسيةُالصامدُالواثقةُوبالتاليُتتالقىُالرغبتيقبالُعلىُالصامدُوهفيُاإل  ُ ن،ُفيماُنجدُالعكسُذاُأيضا

معُنفسهُالمعترفُيعزلُنفسهُعنُالمجتمعُخجال ُمنُموقفهُفيُالتحقيق،ُوالمجتُاألسيرفيُحالةُاالعترافُف

ُيعزلهُكونهُلمُيستطعُالصمود.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 استنتاجات عامة

 

ُإلىيدولوجيةُتنظيميةُجماعيةُبينُاألمسُواليوم،ُفقدُانتقلتُمنُعواملُأاختلفتُعواملُالصمودُماُ -1

 عواملُنفسيةُاجتماعية.

بالغُاالهميةُداخلُالتح -2 يقُكونهاُهيُالعاملُالحاسمُاآلنُفيُقتلعبُالعواملُالنفسيةُاالجتماعيةُدوراُ 

 المواجهة.

رسةُمجتمعيةُتعيدُهندسةُالمجتمعُمماُإلىيدولوجيةُللصمودُالتأثيرُاأليدولوجيُانتقلُمنُاألفكارُاأل -3

 وفقُالمفاهيمُالجديدةُوتحملُالمجتمعُالقيمُالجديدة.

بماُيتالئمُمعُطبيعةُالمرحلة،ُوتكونُالوسائلُالتحقيقُباستمرارُُأساليبتطورُالمخابراتُالصهيونيةُ -4

 .األسيرةُبالعادةُمرتبطةُبشخصي

ُالمخابراتُفيُالتحقيقُداخلُالزن -5 ُمعُالمناضلُهناكُأسسُنظريةُتتبعها ُكسرُالعداوة ازينُوأهمها

 رهاقه،ُعزلهُوحيدا .عنُطريقُتفكيكُمعتقداته،ُخداعه،ُإرهابهُوإوكسره،ُ

6- ُ ُتعتمد ُالتحقيق ُفي ُالمواجهة ُالمواجهةآليات ُأبأُعلى ُمحاور، ُوبالبعدُربعة ُبالعداوة ُالتمسك وال 

 الشجاعةُفيُقلبُالمناضل.ُيدولوجي،ُاالنتماءُللجماعةُوتعزيزه،ُالمعرفةُبوسائلُالتحقيق،ُزرعاأل

علىُالمجتمعُُسقاطاتهاُالقيميةإنُتأثيراتُالسياساتُالنيوليبراليةُالحاصلةُفيُالضفةُالمحتلةُلهاُيبدوُأ -7

ُعلىُاألالنضالي،ُفحالةُال ُداخلُالمجتمعُوإنعكاسها سرىُفيُالتحقيقُوفيُكيفيةُفردانيةُوتكريسها

ُالجماعيُالذيُكان ُفالبعد ُبدىُواضحا ، ُالقيمُُالمواجهة ُفيُالسابقُخفتُوحلُمكانه ُبقوة حاضرا 

حيانُخوفا ُعلىُلفردُبالقضيةُالجماعيةُفيُبعضُاألالفردية،ُوالتيُأيضا ُتظهرُمنُخاللُارتباطُا

 المكانةُوالسمعةُالفردية.

هيُحالةُتلق -8 أنُعمليةُالتعبئةُالحاصلةُداخلُالتنظيماتُالفلسطينيةُلعمليةُالصموُد  ُ ينيةُمنُالواضحُتماما

قيقُفهمُاجتماعيُونفسيُوليسُفهمُنُيكونُالفهمُللمواجهةُداخلُالتحليستُحوارية،ُوهذاُينعكسُبأو

ُلدىُالمناضلين.ُولوجيييدأ

ُ
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 الخاتمة

 

ُمعلقُأناُعلىُمشانقُالصباح

ُمحنيةُ-بالموت–وجبهتيُ

ُألننيُلمُأحنها..حية!

*ُ*ُ*ُ

ُياُاخوتيُالذينُيعبرونُفيُالميدانُمطرقين

ُةُالمساءمنحدرينُفيُنهاي

ُفيُشارعُاالسكندرُاألكبر:

ُالُتخجلواُولترفعواُعيونكمُإليُ 

ُألنكمُمعلقونُجانبي..ُعلىُمشانقُالقيصر

ُفلترفعواُعيونكمُالي

ُذاُالتقتُعيونكمُبالموتُفيُعينيلربماُإ

245ُيبتسمُالفناءُداخلي..ألنكمُرفعتمُرأسكمُمرة!)ُأملُدنقل(

ُ

شاقُبماُهوُالدربُالم،ُهيُضريبةُالحريةُوثمنُعبورُالطريق،ُهيُحكايةُاآلآلفُمنُأبناءُشعبنا،ُوعذاباته

ُوأفراح،ُمنُسعادةُوغضب،ُمنُقوةُوأيحملُمنُ يةُستسالم،ُمنُانتصاراتُوانكسارات..ُدربُالحراحزان 

ُوهمُيدركونُحجمُاألالمثقلُبالجراحُوالتضحيات ُيخوضُغمارهُشبان  فيُلمُوالتضحيةُالتيُستقد،ُدرب  مُبدءاُ 

ُلمستقبلُاآلخرينُلحريتهُ..ُوالموتالموتُإلىُالتحقيقُوصوال ُ الُيفهمُسوىُحياة،ُفهوُموت  ،ُ..ُولكرامتهممهنُا

ُرغمُالوجودُ..ُوالحيادالموتُهناُخلود ُفيُحيزُالوُد..ُوالوجوموت  ُفاعل  ُجود.الُيتحققُإالُبحضور 

يةُفيُبراتُالصهيونجهزةُالمخالستُالماضيةُمعُالتطورُالمستمرُألالتحقيقُفيُالسنواتُاُأساليبتطورتُ

ُتمظهراتهاُانتزاعُالمعلوماتُوسائل ُبكافة ُالفلسطينية ُالمقاومة ُلتصفية لىُالضغطُأصبحُالتحقيقُيعتمدُع،

توىُمعينةُرفعُمسُفيُاآلنُذاته،ُوفيُحاالتُنفسيُ-لتشكيلُضغطُجسديُوسائلُجسديةُإلىإضافةُالنفسيُ

ُ.الضغطُالجسديُلدرجاتُتفوقُاالحتمالُالنتزاعُالمعلومات
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ُاأل ُلكنُهذهُُساليبإنُالغايةُمنُكافةُهذه انتزاعُالمعلوماتُالمتعلقةُبفصائلُالمقاومةُالستهدافُوجودها،

المؤثرُضغطُوالتعبُالذثرُوالرغمُاألُساليباأل بلُُالتحقيق،فيُنتائجُُاألساسيُتشكلهُعلىُالمناضلُالُتعدُ 

ُعلىُالمناضلين.ُساليبهناكُعواملُاجتماعيةُونفسيةُوعقائديةُتحددُكيفُتؤثرُهذهُاأل

،ُفالصراعُالمحتدمُبينُالمشروعُالتحرريُيدولوجياألُللصمودُهوُالعاملُاألساسفيُالماضيُكانُالعاملُ

وعدمُُالعدوُعترافُباآلخرالالفلسطينيُفيُمواجهةُالمشروعُالصهيونيُيفرضُعلىُالمناضلينُعدمُا

ومنُثمُالتعاونُمعه،ُهذاُأوالتجاوبُ التيُترتكزُعلىُُالنضاليةُواالجتماعيةُبنيتهُأنتجُمنُمنطقُسياسيُأوالُ 

ُ.هذاُالمنطقُوالصمودُأحدُتجلياتها

ترسيخُالقيمُالنضاليةُفيُيدولوجيُداخلُالمجتمعُالفكرُاألكثرُوأكثرُبعدُسنواتُمنُنحتُلكنُاألمرُتطورُأ

لُالعمليةُالتحررية،ُتقومُعليهاُالعالقاتُاالجتماعيةُالناتجةُمنُخاليدولوجيةُوتحويلهاُلقيمُمجتمعيةُاأل

،ُهذاُنسانُولمفاهيمهُوقيمهُوتصوراتهُومعتقداتهُعنُنفسهُوعنُعدوهُمنُجديدفالثورةُهيُإعادةُخلقُلإل

فيُالبيئةُالنضاليةُبلُيمتدُلبنيةُالمجتمعُخاصةُمعُمراحلُالمد ،ُفيعيدُتشكيلُالخلقُالُيبقىُمحصوراُ 

أساسُجديدُاجتماعي،ُوهذاُكانُلهُُذابحُالصمودُناُأصهو،ُالتحرريعالقاتُالمجتمعُوفقُقيمُالمشروعُ

مُيعدُالبعدُلف،ُالفلسطينيُدورُهامُفيُبقاءُهذاُالفعلُبينُالمناضلينُبعدُتراجعُالمشروعُالتحرري

،ُفتولىُالمجتمعُرفعُهذاُالبعد،ُوإنُكانُليسُكماُالشكلُبتراجعُالمشروعيدولوجيُهوُرافعةُالصمودُاأل

يدولوجيُواالجتماعيُآلنُحالةُتشابكُماُبينُالموقفُاأل،ُفالصمودُاهعليالسابقُفيُالتحريضُوالحثُ

ُ.والنفسي

،ُكماُأشرناتغيرُُاألساسوإنُكانُمنبعهاُبشكلُجديدُهندسةُالمجتمعُوبنائهُُتأعادإنُهذهُالعواملُمجتمعةُ

لىُعُاأصبحتُبيئةُتحرضُعلىُالصمودُوتحثُعليه،ُبلُوتربيُأطفالهُ،المجتمعوُ،االصدقاءوالعائلة،ُف

وليسُبتربيةُمتواصلةُوبتوضيحُاجتماعيُعائليُالصمودُوثقافةُالصمودُبالمستوىُالعامُوإنُكانتُبشكلُ

ُالمفهومُوأبعادهُوربطهُبالحالةُالنضالية.

ُ أوصدقاءُعلىُالعالقةُالجيدةُمعُاألُأومرتبطُبالحفاظُعلىُمفاهيمُالعائلةُفيُجزءُمنهُفأصبحُالصمودُ خوفا

منُالمساسُحتُأومنُكالمُالمجتمع،ُ  ُ لهُانعكاساتُعلىُنظرةُهؤالءُللمناضل،ُُبرجولتهمُفاالعترافىُخوفا

فيُدفعهُللصمود.ُيجعلهمماُ ُعامالُ 

،ُتخففُاالحكامُبحقهمُحتىلصمودُلُدفعهمُسرىُفيلمصلحةُالشخصيةُلبعضُاألوفيُمستوىُآخرُتلعبُا

ُنُفيُتنظيماتهمُولهمُدورُمهمُفيها.ولئكُالفاعليمؤثرةُلدىُالبعضُخاصةُأوإنُكانتُالدوافعُااليدولوجيةُ

ماُيأتيُلمصلحةُهالتحقيقُعلىُنتائجوأحداثُفيُجانبُآخرُيؤثرُمسارُ فيُحثهُعلىُالصمودُُاألسير،ُفكثيراُ 

ائلُالتعذيبُوكيفُيفكرُفيُوسُاألسيردراكُعداُعنُإ،ُببعضُالمواقفُالبسيطةُالتيُتؤثرُعليهُبهذاُاالتجاه
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اذجُالثوريةُوشحنُالذاتُباالغاني،ُومعرفةُتجاربُسابقةُواستذكارهاُفيُمحطاتُ،ُفاالقتداءُبالنمثناءتلكُاأل

فيُالتحقيقُلهُُالصحيُاألسيريكونُوضعُ،ُفيُالجهةُالمقابلةُلمواصلةُالصمودُاألسيرمعينةُلهُدورُفيُدفعُ

زومينُأفرادُمجموعتهُالمعترفين،ُعداُأنُهناكُبعضُالمهُأووجودهُمعُفردُُأو،ُتأثيرُسلبيُعلىُموقفه

ينتظرونُأقسامُ استدراكُُرونُيثرثرونُُهناكُثمُالُيستطيعونمنُأجلُتقديمُاالعتراف،ُوآخُالعمالءأصالُ 

ُ.النفسُعندُاكتشافهمُأنهمُخدعواُمنُقبلُالمخابرات

وعلىُصعيدُآخر،ُيكونُالتحقيقُوالدةُجديدةُبالمعنىُالمعنوي،ُفالصمودُيغذيُالمناضلُبمعتقداتهُأكثرُ

نُأنسجامهُمعُذاته،ُويشعرهُبالثقةُمنُقبلُاآلخرينُومنُنفسه،ُفالصمودُمحطةُاختبارُوأكثر،ُويزيدُم

ماُاالعترافُيهزُالنفسُويهزُالقناعاتُويهزُعالقاتُالمناضلُها،ُأالقناعاتُوتقييمُقدراتُالنفسُواستعداديت

لمحاولةُاستردادُُأوعام،ُُلكلُماُهوللنفسُوُإماُلإلنكفاءُعلىُالذاتُوالنظرةُالسلبيةُُاألسيرالمختلفة،ُفيدفعُ

،ُفالتحقيقُونتائجهُمحطةُالُيمكنُتجاوزهاُدونُانبعاثُخاللُالعودةُللنضالُلتكرارُتجربةُالتحقيقالثأرُمنُ

"في كل انسان هناك ضعف وقوة، شجاعة وجبن، انكماشُفيُحالةُاالعتراف.ُأوجديدُفيُحالُالصمود،ُ

الغادر يخون، والضعيف يتهاوى تحت اليأس، والبطل صمود واستسالم، نقاء وقذارة.. فالمخلص يقاوم، و

 يقاتل" فوتشيك.

ُ

فيُفيُالنهايةُلعلُالنتيجةُاأل جميالُ   ُ همُالمستخلصةُمنُكلُالتحقيقُوالبحثُفيه،ُأنناُكناُنملكُمشروعا

،ُرالماضي،ُبقيُالقليلُمنه،ُوألجلُأستردادهُعليناُأنُنستردُوجودناُالجماعي،ُوالوجودُالُيكونُإالُبالحضو

فيُنهايةُروايتهُتحتُُبكلماتُفوتشيكنهيُوأالفعل،ُبحضورناُفيُمشروعُتحرريُجديد.ُُ..والحضورُهو

ُأعوادُالمشنقة.

 

 .ليسُهنالكُعذرُللذينُأدركواُالفكرةُوتخلواُعنهاُبعدُذلك"

 

 . بلُالحياةُاقتربُدوريُمنُنهايته.ُهذهُالنهايةُالتيُلمُأكتبهاُبعد.ُوهوُأمرُالُأعرفهُبعد.ُفهوُلمُيعدُدورا.

 .وفيُالحياةُليسُهناكُمتفرجون

 .الستارهُتنسدل

 .(ت)فوتشيك،ُد.ُ" أيهاُالناس،ُلقدُأحببتكمُكونواُيقظين
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