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اإلهداء
إىل أسرى احلرية يف كل مكان ،وأبناء احلركة الوطنية األسرية
وشهدائها وأبطاهلا الذين مل يتسرب اليأس إىل أعماقهم بفعل سنوات
األسر الطويلة ،وإىل أمهاهتم وزوجاهتم وأبنائهم وذويهم ،وهم يتجرعون
لوعة الفراق ويتحملون الصرب األسطوري ،وإىل أبطال إضراب -2011
 ،2012الذين أعادوا االعتبار للحركة الوطنية األسرية ،وسجلوا صفحات
خالدة يف تارخيها ،وإىل الرفيق القائد أمحد سعدات حامل شعلة
املقاومة ...والرفيق بالل كايد وهو ينتصر مبعركة احلرية يف إضرابه
املفتوح عن الطعام الذي استمر  71يوماً مع عزله بعد أن حرمه العدو
من تنش ق نسائم احلرية بعد مخسة عشر عاماً من األسر .إىل كل من
ساهم يف إخراج هذه املادة إىل حيز النور .الرفيقني األسريين حكمت
عبد اجلليل وثائر حنيين ...وإىل األسري احملرر الرفيق عالم كعيب.
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متهيد
تعد احلركة األسرية الفلسطينية أحد النماذج والتجارب الفريدة يف
التاريخ النضايل اإلنساني ،ملا مثلته هذه احلركة من رمزية كفاحية
للشعب الفلسطيين وشعوب العامل الطاحمة للحرية والسالم ،وما راكمته
من نشاطات وجتارب على كافة الصعد النضالية والثقافية الوطنية
والتنظيمية واالعتقالية واإلنسانية يف صراعها املستمر مع مصلحة
السجون اإلسرائيلية ،وما طورته من أدوات ووسائل نضالية يف ميادين
األسر ،وقد نشأت احلركة الوطنية األسرية يف أعقاب االحتالل
الصهيوني عام  1967يف خضم معاناة الرعيل األول ومقارعة سياسة
القمع الفاشية االحتاللية ممثلة مبصلحة السجون اإلسرائيلية ،وطوال
ذلك التاريخ ارتقى العشرات شهداء يف زنازين التحقيق وغرف السجون
املعتمة ،وخاضت آالف املؤلفة من األسرى اإلضرابات الطويلة عن
الطعام حتى استطاعت أن تراكم إجنازات وجتعل من ظروف األسر
أطهر بقعة نضالية ،وخط مواجهة ،كما طورت حياة السجون حتى باتت
تعرف مبنهجية وجمتمع األسر املرتكز على أعراف وأخالقيات وثقافة،
وعلى القوانني اخلاصة هبذا اجملتمع ،وكان لتنظيم اجلبهة الشعبية دور
طليعي وريادي يف املسامهة ببناء احلركة األسرية وقيادهتا وتطوير
أدواهتا ،وكان هلا دور مميز يف بناء التنظيم ومؤسساته داخل السجون،
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طوال مخسة عقود من الزمن ،وكان هلا باعٌ طويلٌ ،وخربة مميزة يف
العمل التنظيمي والثقايف.
ومتكنت اجلبهة الشعبية يف السنوات األخرية من بناء ما بات يُعرف
مبنظمة فرع السجون كامتداد تنظيمي للجبهة داخل السجون ،وأسوة
بفروع اجلبهة يف الداخل واخلارج ،حيث ولدت هذه املنظمة يف ظل
ظروف صعبة سواء على الصعيد الوطين أو االنقسام السياسي ،أو على
الصعيد االعتقايل ،وانقسام احلركة األسرية عموماً .إذ شقت هذه
التجربة طريقها يف الصحراء ،ويف مواجهة التحديات اليت كانت تعرقل
والدهتا وحتاول إجهاضها.
تعاجل هذه املساحة الكتابية جتربة منظمة فرع السجون طوال سنوات
تشكيلها وتسليط الضوء حتديداً على احللقتني التنظيمية واالعتقالية،
وتتطرق إىل بعض اجلوانب األخرى املالية والثقافية واإلعالمية ،وما
راكمته هذه التجربة من إجنازات ،وما عانته من إخفاقات ،وإبراز هذه
املسامهة الكتابية والظروف األساسية يف أجواء هذه التجربة ،وكيف
أخذت مؤمتراهتا وكيف أفرزت مؤسساهتا التنظيمية ،وكيف قادت
العملية التنظيمية ،واآلليات اليت سامهت يف سري هذه املنظمة ،وصوالً
إىل اجناز املؤمتر الثالث للفرع أثناء كتابة هذه السطور يف حزيران
.2016
كما تعاجل هذه املساحة أو املسامهة التجربة االعتقالية والدور الذي
لعبته منظمة الفرع يف السنوات األخرية ،وأبرز معاركها مع مصلحة
السجون واجنازاهتا على هذا الصعيد.
ولقد ولدت فكرة هذه املسامهة لدى الكاتبني اللذين سامها يف
تأسيس وقيادة هذه املنظمة ،ويتوليان حالياً قيادهتا مباشرة إىل جانب
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عدد آخر من الرفاق يف ظل االنغماس الشديد يف معركتهم األوىل اليت
تتعلق بإجناز هذا املؤمتر الثالث للمنظمة ،واالنشغال برتتيب الصفوف
التنظيمية ،واملعركة الثانية اليت فُرضت على املنظمة تتعلق بقضية إعادة
جتديد االعتقال للرفيق بالل كايد أحد قيادات التنظيم اليوم ،الذي كان
يفرتض أن يتحرر بعد حوايل مخسة عشر عاماً أمضاها يف األسر ،وكان
علينا أن نباشر يف ترتيب صفوفنا سريعاً واالعالن مباشرة عن بدء
معركة جديدة مع مصلحة السجون ،وأن نسارع بإجناز هذه املادة يف ظل
اهنماكنا الشديد يف اإلعداد للمعركة ،ومراسالت منظمات السجون،
والفصائل ،والتواصل مع اإلعالم ،وقواعد احلزب يف اخلارج،
واملؤسسات ،وتنظيم الفعاليات اجلماهريية واإلعالمية.
أما إجناز هذه املادة هبذه السرعة فكانت ضرورية لتفرغنا متاماً
للمعركة وضمان إخراجها للنور سريعاً قبل نقل أو عزل الكاتبني ،وقبل
هجمات التفتيش من قبل جانب اإلدارة  ..واليت من املؤكد أهنا ستصادر
مسودات هذه املادة ،ويف هذا .فإننا نتلمس العذر من القارئ الذي قد
جيد ثغرات هلذه املادة بسبب األجواء احمليطة بنا ،على أمل أن ننجز
مسامهة أكثر عمقاً يف املستقبل بعد استقرار األوضاع والعودة
منتصرين من هذه املعركة.
األسريان كميل أبوحنيش
ووائل اجلاغوب
سجن رامون/أواسط حزيران 2016
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مقدمة تارخيية
شكّلت عملية بناء منظمة الفرع املركزية النتيجة املنطقية للتطور
النوعي الذي بلغته منظمات اجلبهة بشكل عام ،فهي االمتداد الطبيعي
ملنظمة احلزب يف الوطن احملتل من جهة وملنظمة اجلبهة بشكل عام،
وبتخصيص أدق ،كانت نتاجاً لرتاكم اجلهد التنظيمي والقفزات النوعية
اجلريئة اليت ومست عملية بناء األسر احلزبية ،اليت شق طريقها
الرعيل األول املؤسس هلذه التجربة.
عملية بدأت من الصفر ويف ظل ظروف غاية يف القسوة من كل
جوانبها ،فمن عاش ظروف األسر منذ عام  1967وقارهنا بالوضع الذي
يعيشه األسرى اليوم ،سيسقط من قاموسه مفردات املستحيل ،فمع بداية
االحتالل تدفق إىل السجون املئات من مناضلي شعبنا من كل الفئات
االجتماعية ،ومع اتساع رقعة املقاومة الفلسطينية تضاعفت رقعة الوافدين
إىل السجون ،جملرد االشتباه أو قرابة الشخص ملناضل كانت كافية
العتقاله ،فقد وفرت قوانني الطوارئ اليت مساها االنتداب الربيطاني وظل
معموالً هبا من قبل النظامني األردني واملصري والكيان الصهيوني الحقاً
الغطاء القانوني لسياسة االحتالل يف األراضي احملتلة.
ويف هذا اإلطار حتوّلت املعسكرات اليت أقامها االحتالل الربيطاني على
امتداد فلسطني إىل مراكز اعتقال ،يُحتجز بداخلها العشرات واملئات من
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أبناء شعبنا داخل غرف هذه البنايات اليت أقيم جزء منها كسجون ،وبعض
منها استخدم اسطبالت خيول اجلنود حيث زج بداخلها عشرات األسرى،
ويف ظل شروط حياة قاسية تفتقد ألبسط حقوقهم من حيث املسكن
واملأكل واملشرب واملرافق الصحية ،فضالً عن غياب الرعاية القانونية ،أو
حتى احلق يف الزيارة ووفق هذا الركام البشري البائس ،اخنرط الرعيل
األول من كوادر حركة القوميني العرب واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
الذين طاهلم سيف االعتقال واملالحقة ،ويف رحم هذا الوضع بكل ما يتسم
به من بؤس وقساوة وتناقضات ،بدأت جتربة البناء التنظيمي باملعنى
احلزبي اخلاص واالعتقايل بشكل عام ،فقد لعب أولئك القادة دور األب
واألخ واملعلم واملرشد جملتمع األسرى ،وباإلمكانات اليسرية اليت توفرت بني
أيديهم من علب السجائر الفارغة واألقالم احملدودة حيث خطّوا كراسات
التثقيف وأمنّوا املخابئ حلمايتها من مدامهات سجاني مصلحة السجون.
لقد كانت بداية عملهم أشبه بعملية النحت يف الصوان وتكللت
جهودهم بعد سنوات إلقامة صروح منظمات اجلبهة الشعبية األسرية،
واملنظمات االعتقالية العامة ،ويف أقل من عمر احلركة االسرية ارتفعت
العمدان ورسخت األسس لتحويل اجلمع االجتماعي البشري إىل
عضويات اجتماعية تنبض باحلياة والعزمية ،وال نبالغ إن قلنا إىل أن
جمتمعات احلركة األسرية يف داخل السجون كانت مبثابة مناطق للحكم
الذاتي ،وأشبه باملناطق احملررة ،فالقمع املمنهج كان حيتاج ألدوات
كفاحية صلبة ،فهي السالح الوحيد للدفاع عن كياهنم ووجودهم
وهويتهم ،وحقوقهم اإلنسانية ،وعرب العديد من املعارك اليت تنوعت بني
اإلضرابات اجلزئية االحتجاجية ،وأشكال التمرد املتنوعة ،واإلضرابات
الطويلة اليت ارتقى فيها الشهداء ،انتزع قادة احلركة األسرية االعرتاف
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هبم كممثلني جملتمع األسرى ،وكتحصيل حاصل ،انتزعوا االعرتاف
مبنظمات احلركة األسرية احلزبية ،ومع تباين حجم اإلجناز بني سجن
وآخر ،ويف ظل احتدام التناقض بني فردية املناضل وحاجته للنظام العام
والوحدة بدأت عملية التشكل ونقل التجارب ،وخالل أقل من سبع سنوات
اكتسبت عملية األسر يف كل سجن طابعها املنظم ،وحريتها السياسية
والتنظيمية والكفاحية ،وإذا شئنا وضع سياق لنمو وارتقاء عملية بناء
منظمات اجلبهة احلزبية ،نستطيع تقسيمها إىل عدة مراحل كالتايل:
املرحلة األوىل:
ومتتد من بداية عام  ،1967حتى هناية عام  ،1970وهي مرحلة
التأسيس األوىل وقد ركزت على استيعاب الكم الوافد يف منظمات
ووحدات حزبية بكل ما تتطلبه هذه العملية من إعداد تربوي وحمو
لألمية ،وتثقيف سياسي ووطين ،واستندت إىل ما ختتزنه الذاكرة من
أدبيات حركة القوميني العرب ،وما يصل من معلومات من خالل بعض
الكوادر الوافدة عن أدبيات اجلبهة ،فقد كانت هذه العملية هي
األصعب ،حيث أن عملية تنظيم خليط بشري متنوع يفتقد ألدنى
درجات الوعي االجتماعي ،وحالة التباين يف األمزجة والعادات
واالستعدادات مل تكن سهلة ويسرية لكن قساوة الظروف من جهة،
واالنتعاش الوطين جراء عملية توسع مقاومة االحتالل من جهة ثانية،
وحتقيق بعض اإلجنازات احلياتية البسيطة من جهة ثالثة ،وأخرياً
اإلرادة الفوالذية وقوة الصرب والعزمية اليت امتلكها القادة املؤسسون
مجيع هذه املعطيات ،وعرب عملية خماض عسرية أسست لوالدة منظمات
اجلبهة األسرية اليت ميزت جباذبيتها ،وعملت على تعزيز حلمتها على
مستوى التكافل االجتماعي ،واحلياة اجلماعية اليت وفرهتا الصناديق
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العامة اليت أمنت احتياجات الوافدين اجلدد من مالبس وسجائر ومواد
تنظيف ،إىل حني توفر إمكانيات زيارات ذوي األسري ،ويف إطار هذه
العملية ،كانت جتري عملية حتّول اجلبهة من تنظيم برجوازي صغري إىل
حزب ماركسي لينيين ،وهذا ما أعطى عملية البناء مسات خاصة
وحتديات بفعل التناقض مع األطر التنظيمية األخرى خاصة حركة فتح،
اليت استخدمت اليافطة الدينية للحد من منو وتغلغل الفكر الثوري
التقدمي إىل صفوفها خالقة بذلك انعكاسات ،إضافة إىل ذلك
انعكاسات عملية االنشقاق يف صفوف اجلبهة بالداخل ،وانفصال
اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني حيث تأثر بعض كوادر الرعيل
األول هبذه العملية وأعلنوا انشقاقهم لتشكيل نواة ضيقة وحمدودة
للجبهة الدميقراطية.
املرحلة الثانية:
وامتدت من بداية السبعينيات إىل هناية عام  ،1977واتسمت بتعميم
جتارب املنظمات احلزبية املوزعة بني عدة سجون ،سواء عرب انتقال
كوادر أو هتريب ما ينتج من كراسات التثقيف الوطين احلزبي والفكري
من اخلارج ،جرى تعميمها عن طريق نسخها يف كراسات ،وقد مت خالل
هذه املرحلة تعميم جتربة البناء وتوحيد األنظمة احلزبية وتثقيف
الكادر احلزبي وإعداد الكوادر املبادرة للعمل يف ساحات النضال
واالشتباك مع االحتالل.
وميكن القول أن كل تفاعالت هذه املرحلة اعتمدت على اإلمكانيات
الذاتية دون أية صلة حية مع منظمة احلزب باخلارج ،ما عدا ارساليات
احلركة األسرية وتقارير املنظمات احلزبية عن أوضاعها وأنشطتها
وإصداراهتا إىل مركز احلزب ،وقد أسست هذه املرحلة خللق االنسجام
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والوحدة الفكرية والسياسية التنظيمية ملنظمات اجلبهة ،وأوجدت
ضمناً قيادة مركزية ملنظمات اجلبهة األسرية مل يكن هلا صفة رمسية،
وإن اكتسبت قراراهتا صفة االلزام املعنوي ،على املستويني الداخلي
والوطين العام يف العالقات مع فصائل العمل الوطين ،وإدارة النضال
ضد مديرية السجون.
كما بدأت منظمات اجلبهة بتكريس مقدمات املمارسة الدميقراطية
يف بناء هياكلها وتُوجت ذلك بعقد مؤمترات للمنظمات الرئيسية يف
سجون عسقالن وبئر السبع ،ومع أمناط أولوية للممارسة الدميقراطية
يف باقي املنظمات احلزبية كانتخاب مسؤويل اخلاليا حيث كانت اهليئة
األوىل يف كل منظمة جيري اختيارها بالتعيني ،أو من قبل الكوادر
املتقدمة يف هذا السجن أو ذاك ،وإما من قبل الكوادر األوىل يف السجون.
واألهم من ذلك كان قرع اجلرس عالياً يف أوساط قيادة اجلبهة يف
اخلارج لضرورة القيام بواجبهم احلزبي جتاه املئات من رفاق ورفيقات
احلزب يف السجون ،وقد سامهت هذه الرسائل ومستوى النضج الذي
جسدته ،إضافة إىل أن تطور واستقرار عملية البناء التنظيمي يف
األراضي احملتلة اليت توىل قيادهتا األسرى احملررون أدت إىل خلق حالة
من التواصل الطبيعي بني منظمات احلزب يف السجون ،ومركز احلزب.
فكانت أوىل إشارات الصلة وصول رسالة شاملة من احلكيم إىل املنظمات
األسرية ،حيث استقبلت بالفرحة واالنتعاش والدموع ،وقد وضعت
الرسالة الرفاق يف سياق التطور الفكري والسياسي والتنظيمي والشوط
املقطوع ،وأجابت على العديد من األسئلة الفكرية والتنظيمية والسياسية
اليت كانت مثار اختالف وجدل بني كوادر احلزب ،أبرزها ما يتعلق باملكان
الذي تقف فيه اجلبهة من الصراع الفلسطيين – السوفييت الذي كان
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بارزاً يف ذلك احلني ،وأبرز معامل املدرسة الفكرية للجبهة ونقاط التقاطع
واالختالف النظري بني مدرستني ،إضافة إىل تعليل موقف اجلبهة من
التسوية ومن منظمة التحرير الفلسطينية ،واحملور اليساري الذي بدأ
بالتشكل يف تلك املرحلة ،واملوقف من النزاع يف القرن األفريقي بني
النظام األثيوبي الثوري الذي تشكّل يف أعقاب االنقالب اليساري الذي
قام به "ماجنستو هيال ماريام" وأسقط من خالله النظام االمرباطوري
"هيال سيالسي" من جهة وبني الصومال ذات التوجه اليساري بقيادة
حممد سياد بري حول إقليم "أوجادين" من جهة ثانية ،والصراع األثيوبي
االرتريي حول استقالل ارترييا من جهة ثالثة ،حيث قدّم الرفيق احلكيم
رؤية خمتلفة عن رؤية االحتاد السوفييت ،واليسار الشيوعي العربي،
مجعت بني ضرورة الوحدة بني نظام "ماريام وحممد سياد بري" ،إضافة
إىل اجلناح اليساري يف احلركة الوطنية االرتريية املمثلة يف اجلبهة
الشعبية لتحرير ارترييا ،وعلى قاعدة وحدة القوى الثورية يف القرن
األفريقي وحل اخلالفات من منطلق حق األمم يف تقرير مصريها،
واملسألة األهم إىل أن الرسالة إضافة إىل بعدها املعنوي وضعت بصمات
اجلبهة يف سياق الفكر اليساري للجبهة املستقل نسبياً عن املدرسة
السوفيتية ،اليت شكّلت وعي الرفاق الفكري والسياسي يف غياب رؤية
للجبهة ،إضافة إىل أهنا كانت البداية النتظام عالقات منظمات اجلبهة
مبركز احلزب وتزويدها بكل أدبيات اجلبهة ،مما ساهم يف تصويب أية
صفحات فكرية يسارية ،أو ميينية ،ودمج منظمات اجلبهة يف جسم
احلزب ،ووفرت هلم آليات املشاركة يف اختاذ القرارات األمر الذي
متخض عنه انتخاب رفاق يف منظمات األسر يف اهليئات املركزية للجبهة
(اللجنة املركزية العامة ،واملكتب السياسي).
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املرحلة الثالثة:
املمتدة من أواسط السبعينيات إىل بداية التسعينيات ،ومتيزت
بإعداد وبناء منظمات اجلبهة على أساس النظام الداخلي للجبهة،
وبانسجام مع اهليكل احلزبي ،وتوجت هذه البدايات لتشكّل حمطة ثابتة
لتنظيم العالقة مع منظمات األسر ملتابعة عملهم ونشاطهم واعدادهم
فكرياً وتنظيمياً وسياسياً واجتماعياً وكفاحياً ،كما مت إقرار الالئحة
الناظمة املركزية اليت أخذت باالعتبار خصوصية املنظمات احلزبية من
حيث القوام احلزبي واملستوى الكادري ،وإعادة تصنيف هذه املنظمات
على أساس مسميات النظام الداخلي ،وحتديد مكانة كل منظمة يف
إطار اهليكل التنظيمي اهلرمي للجبهة (رابطية ،قطاعية ،مناطقية) عدا
عن تقييم الكوادر املتقدمة ،ومنحهم ألقاب كادرية فوق مرتبة قيادة
املنظمة ،وأقل من اهليئات املركزية (ل.م.ع وم.س) .وقد شكّل هذا
االنتظام املنهجي نقلة نوعية يف األداء ،ويف عملية البناء ،وأهنى حالة
االغرتاب والشعور بالغنب اليت الزمت كوادر وقيادات املنظمات احلزبية
األسرية طوال فرتة االنقطاع ،كما أوجد ذلك حالً النتقاء الكوادر احملررة
من منظمات احلزب على أساس تقييم حزبي شامل هلم ،وملستواهم
الفكري واملراتيب ،وميوهلم ،واستعداديتهم للعمل ،كما أوجد فرصة
للتف اعل احلي يف عملية البناء احلزبي ملنظمات اجلبهة يف اخلارج ،وقد
أسس السياق املنتظم للعالقة لبداية التفكري يف االرتقاء النوعي لبناء
هيكل منظمة الفرع يف السجون على أساس مركزي ،أي توحيد اهليكل
يف إطار منظمة حزبية مركزية تشكل كبداية جزءاً من منظمة فرع
األرض احملتلة ،وحتصني منظمات اجلبهة ،خاصة فيما يتعلق بالفراغ
الذي تركه حترر أغلب القيادات املؤسسة ،والعديد من القيادات
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املفصلية يف عملية التبادل اليت متت يف أيار عام  1985مبا عرُف
بصفقة جربيل ،حيث مت االعتماد على اهليئات اخللفية القيادية يف ملئ
هذه الشواغر ،وبذلك حافظت منظمات اجلبهة على سياقها الصاعد
الذي عمل موضوعياً على إعطاء فرص للنهوض واالرتقاء لعدد واسع
من الكوادر واملواهب اجلديدة.
ويف إطار هذه املرحلة مت موضوعياً دمج كوادر التجارب الرئيسية
للجبهة املتمثلة بتجربة عسقالن اليت متيزت بنضج عالقاهتا الوطنية
الدميقراطية مع فصائل العمل الوطين ،ووسعت حالة الدميقراطية
احلزبية الداخلية مع جتربة منظمة بئر السبع اليت اتسمت بصالبة
التنظيم ومتاسكه ودوره الكفاحي املتميز ،إضافة لتجربة سجن الرملة
اليت عاشت ظروف خاصة بسبب التعامل معهم كمواطنني "إسرائيليني"
أو باألصح " محلة اهلوية الزرقاء" ،ومنحهم بعض االمتيازات يف شروط
حياهتم االعتقالية عن املعتقلني يف الضفة ،مما وفر هلم إمكانيات التزود
بالكتب من اخلارج ،وتعميمها إىل خمتلف السجون ،وقد جاءت اخلطوة
يف سياق تصاعد برامج القمع املوجهة ضد األسرى ،ارتباطاً بتصاعد
دورهم النضايل يف إطار تصاعد حالة النضال اجلماهريي والشعيب يف
الوطن احملتل .وبدأت هذه اخلطوة بافتتاح سجن نفحة ،وعزل من أطُلق
عليهم بالنواة الصلبة ،ودمج املعتقلني يف هذه السجون الثالثة ،األمر
الذي ساهم خبلق التناغم الفكري والسياسي والتنظيمي للبناء احلزبي
الداخلي من جهة ،ومن جهة أخرى ارتقاء التنظيم االعتقايل الوطين،
وتنظيم العالقات الوطنية على أساس دميقراطي كفاحي بني عموم
فصائل العمل الوطين ،وتثبيت ذلك من خالل الئحة اعتقالية ناظمة مت
تعميمها على كافة السجون ،وعملت على توطيد ورص البناء االعتقايل
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الوطين ،وبالتايل احتكم جمتمع األسرى حملددات دستور وطين
دميقراطي ناظم للعالقات الداخلية.
يف هذا السياق ،البد من التأكيد على مسألتني ،األوىل :مغادرة
اجلبهة حاالت االرجتال يف بناء منظماهتا احلزبية ،واحتكام عملية
البناء لالئحة حزبية ناظمة ،وهي ذات الالئحة اليت مت اعتمادها مع
تغريات طفيفة يف بناء منظمة فرع السجون الراهنة ،والثانية مثلت مركز
سياسة املنظمة األسرية من خالل جلنة يف اخلارج أُطلق عليها احملطة
احلزبية كمرحلة انتقالية حنو مركزة منظمات األسر يف منظمة مركزية
واحدة ،هلا قياداهتا احمللية داخل األسر ،وقد أعاق هذه العملية حترر
القيادات واملفاصل الرئيسية األوىل يف صفقة تبادل عملية اجلليل بني
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني القيادة العامة ،والكيان الصهيوني،
وقد أدى انفجار االنتفاضة األوىل ونشوء املعتقالت اليت احتجز فيها
آالف من املعتقلني يف جمدو والنقب والفارعة والظاهرية وعوفر إىل
إعادة االعتبار ملنظمات األسر وحالة الوعي اليت برزت داخلها.
املرحلة الرابعة:
وتبدأ مع بداية التسعينيات وحتى التوقيع على اتفاقية أوسلو،
ومتيزت هذه املرحلة ببناء منظمة احلزب ورسوخها يف املعتقالت
العسكرية اليت شّكلت إضافة كمية إىل منظمات احلزب االسرية ،مع
خصوصية ونوعية يف شروط وظروف حياهتا من جهة ،ومن جهة أخرى
بدء اإلعداد لعقد املؤمتر الوطين اخلامس للجبهة ،وضرورة مشاركة
منظمة اجلبهة داخل الوطن ضمن إطارها منظمات احلزب األسرية فيه،
فتشكلت هلذا الغرض خلية عمل ضمت نواة احملطة احلزبية خارج
األسر ،وكوادر احلركة األسرية ،حيث لعبت احملطة دور قناة الوصل
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الناقل ألفكار الكوادر داخل السجون ،مضافاً إليها مالحظات قيادة فرع
األرض احملتلة ،وكان عنوان النقاش ضرورة بناء قيادة مركزية ملنظمات
السجون ،وكانت املهمة األوىل هي اشتقاق الالئحة الداخلية األكثر
مالئمة لظروف األسر وآليات عمل مراتبية هلذه املنظمة ،ومترير
النقاش على بلورة قيادة مركزية مؤقتة للسجون أُطلق عليها "قيادة
منظمة السجون" والئحة ناظمة خاصة وأكثر ملموسية من الالئحة
العامة اليت أقرت يف النصف األول من مثانينات القرن املنصرم مع
مالحظة أن التعامل كان يتم مع منظمة السجون املركزية كإحدى
منظمات فرع األرض احملتلة وليس باعتبارها فرعاً مستقالً ،وقبل أن
تباشر هذه القيادة مهامها يف البناء ،وُقع اتفاق أوسلو وما تولّد عنه من
ممكنات حترك ،فجمدت اخلطوة موضوعياً خاصة بعد حترر العديد
من أعضاء وكوادر اجلبهة فيما يُسمي بإفراجات أوسلو ،وتقلص قوام
الرفاق العددي ،واحلركة األسرية بشكل عام .وقد مت االستعاضة عن
هذا التجميد ،بإشراك منظمة اجلبهة األسرية يف املؤمتر األول
التأسيسي لفرع الضفة بعد إقرار حتّول منظمة غزة إىل فرع مستقل،
خلصوصية الوضع الناشئ بعد إعادة انتشار قوات االحتالل خارج
القطاع ،فقد مت تزويدهم بوثائق املؤمتر يف وقت مبكر ومجعت
توصياهتم وأُدرجت للتصويت للمؤمتر ،كما مت نقل توصيات املؤمتر
ألعضاء املؤمتر داخل السجون للتصويت عليها ،باإلضافة إىل فرز كوادر
من املعتقلني لعضوية اللجنة املركزية الفرعية يف الضفة.
ويف هذا اإلطار فإن عملية تشكّل منظمة فرع السجون مل تكن حلقة
منفصلة عن تراكمات العمل التنظيمي ،اليت كان أبرز خالصاهتا ضرورة
مركزة منظمات األسر حتت لواء قيادة مركزية واحدة ،هذا اجلهد الذي
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كان نتاج عمل مجاعي لفريق من كوادر األسرى بعضهم حترر ومنهم من
استشهد ومنهم ما زال على قيد احلياة .فهذه اإلضافة كانت فقط
لتحديد منظمة فرع السجون كفرع حزبي أسوة بفروع اجلبهة األخرى
يف الضفة والقطاع واخلارج ،مع التأكيد أن حيوية كوادر احلزب يف
الداخل والدماء اجلديدة اليت رُفدت هبا هذه املنظمة ،والضرورات
املنطقية اليت تربرها خصوصية احلركة األسرية ومنو وارتقاء دورها
النوعي يف معادلة صراع شعبنا مع االحتالل ،والدور التارخيي الذي
لعبته يف إعداد الكوادر واملفاصل القيادية اهلامة اليت حتوّل جزء منها
إىل هيئات اجلبهة املركزية األوىل ،كل هذه املعطيات باحتادها شكّلت
األساس لالندفاع باجتاه تشكيل منظمة الفرع يف السجون وتبلورها
واتساع دورها يف املشاركة بقرارات احلزب.
هذه املعطيات نتاج جهد مجاعي تناقل عرب أجيال تعمدّت بدماء
شهداء احلركة الوطنية االسرية بشكل عام ،وشهداء منظمة اجلبهة
األسرية بشكل خاص ،وارتقت نوعياً يف مسار عملية البناء احلزبي
ملنظمات احلركة الوطنية األسرية وأدواهتا الكفاحية.
أمحد سعدات
كانون الثاني /2017 /رامون

19

20

التجربة التنظيمية ملنظمة فرع اجلبهة
2016-2006
إعداد األسري كميل أبو حنيش
مدخل:
كشفت التجربة التنظيمية ملنظمة فرع اجلبهة يف سجون االحتالل
عن تراكمات تاريخ منظمات اجلبهة يف السجون طوال أكثر من أربعة
عقود من الزمن ،فهي مل تنطلق من الصفر بل جاءت مثرة نضاالت
وتضحيات ،وجهود عشرات األلوف من رفاقنا األسرى ،ومراكمة جتربة
األسر ،الذي أسهم يف تطوير احلركة األسرية ،وترسيخ بنية هذه
املنظمات اليت كان هلا شرف االشتباك مع إدارة السجون ،وحتويل
ساحات األسر إىل ميادين نضالية تصاعدت فيها نضاالت األسرى اليت
تعبّر عن مهوم وأحالم شعبنا يف احلرية واخلالص يف مواجهة إدارة
السجان االجرامية من قمع ووحشية وحماولة تركيع الشعب الفلسطيين،
من خالل تطويع حركته املناضلة ،فكانت هذه الساحات أحدى أهم
الشواهد التارخيية املتمثلة يف وجدان شعبنا مبا مثلته من إرادة وصمود
من قبل األسري الفلسطيين يف مواجهة االحتالل ممثالً يف إدارة سجونه
الوحشية.
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ومنذ العام  1967خلق الرعيل األول من األسرى الفلسطينيني احلياة
االعتقالية بكل فعالياهتا ومهومها ،صياغة اهلوية لألسرى الفلسطينيني
والعرب واحلفاظ على الكرامة الوطنية واإلنسانية ،ومواجهة إجراءات
السجان اهلادفة إىل قتل الروح الوطنية ،ومنع بعثها من حتت أنقاض
اهلزائم.
لقد أدرك الرعيل األول أمهية التنظيم يف حياة األسر ،وضرورة
اجرتاح املعجزات بصالبة الثوار يف مواجهة إجراءات مصلحة السجون
الفاشية اليت حاولت تركيع األسري الفلسطيين ،وتفريغه من حمتواه
الوطين والنضايل حتى اإلنساني ،وتفكيك أية عالقة تربطه بقضيته من
خالل سلسلة قوية من اإلجراءات القمعية املصممة واملدروسة بعناية
فائقة ،انتزعت احلركة األسرية مبكوناهتا وفصائلها الوطنية املختلفة
دورها مبكراً وأخذت زمام املبادرة يف املباشرة بعملية التنظيم ،مدركة
أنه البد من مغادرة حالة االرجتال والعشوائية ،وإهناء حالة اإلذعان
لسياسات السجان من خالل التنظيم ،هبدف التصدي للمهام
والتحديات اليومية اليت يفرضها واقع األسر الكامنة يف التمرد ومواجهة
إجراءات السجن ،واستيعاب اآلالف من األسرى الوافدين إىل السجون
يف كل عام ،وتعزيز الوحدة الوطنية كأساس للمواجهة ،ونقل
االحتياجات املعنوية واملادية والثقافية والفكرية لألسرى ،إىل عنصر
التعبئة والبناء ،وتصليب الكادر النضايل حنو حل اإلشكاليات اليت كانت
تنشأ ،وحتصني احلركة األسرية من االخرتاق األمين..اخل.
لقد كانت اجلبهة الشعبية يف السجون إحدى أهم االعمدة األساسية يف
بنية احلركة األسرية ،حيث راكمت خربة طويلة يف كيفية بناء املنظمات
وتصليب الكادر احلزبي ،وتعزيز احلياة الدميقراطية الداخلية ،وتطويرها
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والتصدي للمهام االعتقالية والوطنية والتنظيمية والسياسية والثقافية،
ورفد الساحة الوطنية بالكوادر املتمرسة اليت تعي دورها النضايل والوطين.
لقد مرت هذه املنظمات طوال هذه العقود حباالت مد وجذر ،لقد
كانت سنوات املد بالعمل والتمكني قد بدأت منذ عام  1970وحتى العام
 1985وهو عام صفقة التبادل الكربى املعروفة حيث شهدت هذه السنوات
بناء التجربة التنظيمية األوىل يف عشرات السجون ،اليت توزعت بني
سجون الضفة والقطاع وسجون الداخل ،ومن أهم ما أجنزته تلك املرحلة
ترسيخ األسس والقواعد واألصول التنظيمية هلذه املنظمات ،حيث أمثرت
بناء منظمات قوية يقودها كادر قيادي متمرس حبنكته الواسعة وجتربته
الغنية ،كما سامهت يف بناء وتصليب اآلالف من الكوادر الذين كان هلم دور
بارز سواء داخل السجون أو خارجها ،فكانت هذه السنوات هي سنوات
التأسيس والعمل إىل أن حدث القطع بينها بعد عملية التبادل عام 1985
وحترير املئات من الكوادر والقيادات البارزة ،ونذكر بعض هذه األمساء
كمثال ال حصراً ممن قامت على أكتافهم هذه العملية:
الرفيق رحبي حداد (أبو الرامز) ،والرفيق يعقوب ديواني ويعقوب
عودة ،وعبد العليم دعنا ،وبشري اخلريي ،وعبد اللطيف غيث ،وآخرين.
ومنذ العام  1985حتى  1987سيطرت هذه املرحلة على عموم
احلركة األسرية ،بعد أن حترر غالبية الكادر الوطين املتمرس قبل أن
تندلع االنتفاضة ،وعودة عشرات ألوف األسرى من السجون عادت
وانتعشت احلركة األسرية وشهدت السجون عودة بناء املنظمات اليت
أعادت االعتبار لعملية البناء والتنظيم ،وتطوير الوسائل واألدوات يف
عملية بناء الكادر احلزبي ،وحتويل املنظمات احلزبية إىل مراكز قوى
فاعلة ،تتصدى ملهامها داخل األسر.
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ومع توقيع اتفاقية أوسلو وما أفرزته من نتائج سلبية على واقع األسرى
جتلت يف انقسام احلركة األسرية ،وأشرفت على حترير اآلالف من األسرى
لتحدث حالة من قطع أخرى ،بدأت من العام  1994واستمرت حتى عام
 2000م عشية انطالق االنتفاضة الثانية ،ووصفت هذه املرحلة بأهنا
األصعب يف تاريخ احلركة األسرية ،حيث شهدت حالة من الرتهل
التنظيمي ،واالنشداد للخاص على حساب العام والقضايا الوطنية.
ومع اندالع االنتفاضة الثانية وولوج آالف األسرى بشكل عام والكادر
احلزبي بشكل خاص إىل السجون عادت وانتعشت املنظمات احلزبية،
وأعيد االعتبار للتنظيم ،ولكن ما كان مييز هذه املرحلة غياب القيادة
املركزية للسجون ،وبقيت املنظمات احلزبية امتداد لتجربتها التارخيية
أشبه باملنظمات املستقلة عن بعضها البعض هبيئاهتا وقراراهتا وآليات
عملها التنظيمي ،وال يسمع بني هذه املنظمات سوى االنتماء للتنظيم،
حيث استمرت هذه احلالة حتى عام .2007
على أعتاب مرحلة جديدة (والدة منظمة فرع السجون):
مع حتويل األسري أمحد سعدات إىل األسر اإلسرائيلي يف العام 2006
بدأ بإجراء سلسلة من املشاورات واملراسالت مع خمتلف الكوادر احلزبية
يف السجون حول أمهية أن يكون لدينا قيادة مركزية ،ومؤسسات تنظيمية
يف السجون ،وكانت الفكرة تنطوي على حتويل منظمات اجلبهة يف األسر
إىل فرع آخر من فروع اجلبهة ،وبالتايل إعادة بناء التنظيم يف السجون،
وتشكيل مؤسسات تنظيمية أسوة بالفروع األخرى.
وقد جرت سلسلة طويلة من املشاورات واالتصاالت واملراسالت بني
خمتلف الكوادر يف السجون امتدت من أواسط عام  2006حتى أواسط
عام  2007إىل أن أقُر هنائياً املباشرة يف بناء منظمة فرع السجون ،حيث
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اتفق على تشكيل قيادة فرع مؤقتة يرأسها األمني العام تأخذ على
عاتقها املباشرة بالتحضري ملؤمتر الفرع األول ،وإعداد اللوائح والوثائق
التنظيمية الالزمة ،واليت من شأهنا أن تشكّل حمطة االنتظام يف عملية
البناء ،وسادت هذه التجربة خماضاً عسرياً وقاسياً على الصعيدين
السياسي والوطين خاصة بعد حدوث االنقسام السياسي عام ،2007
وسيطرة محاس على غزة ،واليت ألقت بظالهلا على الشعب الفلسطيين،
وكان وقعها وآثارها قاسيني على احلركة األسرية حيث حدث االنفصال
يف داخل السجون بني األسرى اإلسالميني ،وأسرى م.ت.ف مما أضر
بوحدة احلركة األسرية ،وشجع مصلحة السجون لرتكيز هجمتها على
منجزات احلركة األسرية وحقوقها ،كما جاءت هذه التجربة يف ظل حالة
الرتاجع ال يت شهدهتا احلركة األسرية ،وإحباطها بعد فشل إضراب عام
 ،2004فضالً عن انشغال األسرى يف حال إجناز صفقة تبادل يف
أعقاب اسر اجلندي "شاليط" ،مما ترك آثاره السلبية على احلياة
التنظيمية واالعتقالية يف السجون.
أما على الصعيد الداخلي فقد واجهت والدة منظمة الفرع معارضة
من جزء ال يستهان به من الكادر احلزبي العتبارات خمتلفة ميكن وصفها
بالقضايا الذاتية ،ومنها ما يتلخص بعدم قناعة جزء من هذا الكادر
جبدوى هذه التجربة يف احداث اخرتاق يف حياة األسر ،وراهن البعض
على فشلها ،فكانت منظماتنا احلزبية تتوزع على  14سجناً ومعتقالً
بقوام حزبي يناهز  700عضواً ،وبالتايل علينا أن نتصور حجم اجلهد
الذي يتعني من وقت وتكلفة وكل ذلك للمراهنة على النجاح إذ بدأت
التجربة جتدف عكس التيار ،بل وتشق طريقها يف الصخر ،يف ظل هذه
املعيقات واألجواء احمليطة اليت كانت ختيم على احلياة يف األسر.
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بدأت العملية من الصفر ،حيث باشرت القيادة املؤقتة بتوجيه
مشاريع اللوائح والوثائق والبيانات اخلاصة هبذا املشروع إىل السجون،
والدعوة النتخاب مندوبي مؤمتر الفرع األول من املنظمات الرابطية
مباشرة ،متجاوزين بذلك مؤمترات املناطق كمحطة النتخاب مندوبي
الفرع يف عدم وجود املناطق ،حيث كان اخليار يدفع باجتاه املباشرة يف
تشكيل اهليئات املركزية (مؤمتر الفرع – اللجنة املركزية الفرعية –
قيادة الفرع – جلنة الرقابة الفرعية) ،ومن ثم تنهمك هذه اهليئات يف
عملية بناء تنظيمي ،ومجع خمتلف الكادر احلزبي هلذه الورشة.
ولقد استغرق إعداد مؤمتر الفرع األول قرابة العامني (-2006
 )2008حيث جرت صياغة الوثائق واألوراق املختلفة اليت يتم تقدميها
للمؤمتر وجرت عملية انتخاب املندوبني ملؤمتر الفرع ،حيث بلغ عدد
أعضاء مؤمتر الفرع املنتخبني الطبيعيني إضافة للكفاءات  72عضواً.
بقي أن نشري هنا إىل أن هذه التجربة اخلاصة باجلبهة قد تزامنت
مع جتربة محاس يف تشكيل قيادة مركزية ،لكن محاس سبقتنا يف
تشكيل هذه القيادة ،بسبب املدة اليت استغرقت يف التحضري للمؤمتر
األول ،فقد بذلت قيادة الفرع املؤقتة جهوداً غري عادية وقدمت مشروع
الئحة داخلية مشتقة من النظام الداخلي ،حيث وردت يف نصوصها
"منظمة فرع السجون" هي االمتداد الطبيعي والتنظيمي للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني يف ساحة األسر" هذا القرار يعكس االتصال
التارخيي والرتابطي بني جتربة اجلبهة وتارخيها بالسجون مع جتربة
منظمة الفرع الوليدة ،واليت هي امتداد لذلك التاريخ.
أما الوثيقة التنظيمية فقد نصت " مثل قرار املكتب السياسي اعتبار
منظمات حزبنا األسرية فرعا تنظيمياً ،نقلة نوعية يف مضمون العالقة
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باحلزب" ،األمر الذي ينضوي على أمهية الدور الذي تلعبه السجون،
انصافاً للكادر األسري الذي حرم لسنوات الطويلة من املسألة احلزبية،
والتفاعل مع خمتلف التطورات واالوضاع السياسية واحلزبية الوطنية.
كما أن الوثائق األخرى االعتقالية والثقافية واملالية انضوت هي
األخرى على مالمسة الواقع الذي يدفع باجتاه توحيد الطابع التنظيمي
ليشمل كافة هذه العناوين ،وضرورة توحيد سياساتنا العامة.
وقد عمدت قيادة الفرع املؤقتة إىل تقسيم الفرع إىل ثالث مناطق
(منطقة الشمال :وتضم جلبوع بشقيها الضفة والقدس و ،48وشطة
وجمدو والدامون) منطقة الوسط وتضم (هداريم ،هشارون ،الرملة،
تلموند ،رفيقات تلموند ،اشبال  +رميونيم) منطقة اجلنوب وتضم
(نفحة ،رميون ،النقب ،ايشيل عسقالن).
مؤمتر الفرع األول أواخر :2008
ناقش مؤمتر الفرع األول الذي عقد يف األشهر األخرية من العام
 2008واستمر حتى بداية عام  ،2009جممل اللوائح والوثائق املقدمة من
قيادة الفرع املؤقتة ،حيث اختتمت أعمال املؤمتر بإقرار هذه اللوائح
والوثائق بعد إجراء التعديالت الالزمة عليها ،وانتخبت اللجنة املركزية
الفرعية ،املكونة من سبعة عشر عضواً ،كذلك انتخاب جلنة الرقابة
الفرعية مكونة من ثالثة أعضاء (سامر أبو سري ،إيهاب مسعود ،منذر
خلف).
ويف آذار  2009انعقدت اللجنة املركزية الفرعية يف خمتلف السجون
وانتخبت أميناً لسرها ،وانتخبت قيادة الفرع مكونة من سبعة أعضاء.
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الدورة األوىل :قيادة الفرع :2013- 2009
فور انتخاهبا باشرت اهليئة املنتخبة يف عدة سجون تواصلها
ومراسلتها يف خمتلف السجون لتوزيع املهام ورسم اخلطط والتوجيهات
على كافة األصعدة:
أوالً :على صعيد توزيع املهام على النحو التايل:
 -1الرفيق أمحد أبو السعود (مسؤول لقيادة الفرع).
 -2الرفيق عاهد أبو غلمى (نائب املسؤول  +مسؤول اللجنة املالية).
 -3الرفيق حسني فطافطة (مسؤول اللجنة التنظيمية  +الثقافية).
 -4كميل أبو حنيش (مسؤوالً للمنطقة اجلنوبية).
 -5خملص برغال (مسؤوالً للمنطقة الشمالية).
 -6وائل اجلاغوب (مسؤوالً للجنة اإلعالمية).
 -7ماهر أبوكرش (مسؤوالً للجنة االعتقالية والوطنية).
ثانياً :على الصعيد التنظيمي:
لقد كانت جتربة الفرع جديدة على خمتلف الكادر األسري ،ومل تعتد
منظماتنا على اهليئات القيادية املركزية ،وكانت املشكلة األبرز اليت
واجهتنا هي كيفية خلق عالقة صحيحة بني املنظمة القاعدية ،واهليئات
املركزية ،وختفيف حدة التناقض بني اهليئات اجلديدة وبني القواعد
احلزبية واهليئات الرابطية.
وكان أول قرار اختذته قيادة الفرع ،متمثالً يف إلغاء املنطقة
الوسطى ،وحصر الفرع يف منطقيت الشمال واجلنوب ،فقد كان التوزيع
على النحو التايل:
 -1املنطقة الشمالية ،وتتضمن منظمات الرابطة التالية (جلبوع،
شطة ،جمدو ،هداريم ،هشارون ،تلموند البنات).
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 -2املنطقة اجلنوبية تضم املنظمات الرابطة التالية (عوفر،
عسقالن ،الرملة ،ايشيل ،نفحة ،رميون ،النقب).
 -3أما القرار الثاني ،فأكد ضرورة إلغاء كافة اللوائح الداخلية لكل
منظمة ،كما كان احلال قبل تشكيل الفرع ،واعتماد الالئحة الداخلية
للفرع يف كافة املنظمات ،وبالتايل إلغاء كل ما يتعارض معها .كما جرى
تقديم مشروع قرار يقضي مبنح مرتبة املنطقة غري عاملة للرفاق الذين
أمضوا  15عاماً يف االعتقال ومل يتمثلوا يف اهليئات املركزية ،فقد حظي
القرار بإمجاع غالبية أعضاء قيادة الفرع ،وقد كانت املهام التنظيمية
الكبرية تتطلب املزيد من اجلهود ،وهذه التحديات املاثلة تتلخص بالتايل:
أ -إعادة بناء املنظمات احلزبية على أسس تنظيمية جديدة ،تبدأ
بتغيريات يف الشكل وتنتهي باملضمون ،فقد كانت الرابطة تسمى منظمة،
وجلنة الرابطة تسمى قيادة منظمة ،أما املنظمات الرابطية فقد كان
جيري انتخاب مندوبي املؤمترات الرابطة داخل الرابطة ذاهتا ،واليت
بدورها تنتخب هيئات ،وكان هذا اخللل ال يتوافق مع النظام الداخلي،
كما أن مسؤويل اخلاليا مل يكونوا من اهليئات القيادية ،فكان ينبغي
العمل على إعادة االعتبار للرابطة أو املنظمة الرابطية وكامل األعضاء
ليشكلوا مؤمتر الرابطة وينتخبوا مسؤويل اخلاليا ،ومن ثم استكمال
انتخاب جلنة الرابطة ،فكان لتغيري هذه املسميات واملفاهيم دورٌ مهم يف
إعادة توحيد املنظمات وإلغاء املسميات واآلليات القدمية.
 )2االشراف من جانب قيادة املناطق على عقد املؤمترات الرابطية،
وإقرار القوائم املركزية واملرشحني للهيئات الرابطية ،وانتخاب مندوبي
املؤمترات واملناطق ،ومل تكن العملية سهلة ،إذ مل تعتد املنظمات على
هيئات أعلى منها تعمل على متابعة وإقرار القوائم املركزية.
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 )3فور االنتهاء من املؤمترات الرابطية ،جرى انتخاب اللجان الرابطية
ومسؤوليها ،وتشكيل جلان املناطق من مسؤويل الروابط ،يقودهم الرفيق
املكلف بقيادة الفرع وقيادة املنطقة ،بالرغم من انتخاب مندوبي مؤمترات
املناطق إال أنه مل تعقد هذه املؤمترات ألسباب أمهها اهنماكنا يف معركيت
إضراب  2012-2011كما سنأتي على ذكرها الحقاً.
 )4إن تشكيل املناطق واللجان الرابطية املتصلة مبناطقها كان هلا دورٌ
فاعلٌ يف كسر آليات العمل السابقة ،وأصبحت املنظمة شبه مستقلة يف
شؤوهنا وبدون مرجعيات.
 )5تابعت قيادة الفرع من خالل اللجنة التنظيمية يف املناطق اإلجراءات
االنضباطية املتخذة حبق الرفاق واملصادقة على هذه اإلجراءات ،ووضعت
حداً هلذه اإلجراءات واليت كانت تتُخذ يف غالب األحيان بصور خمالفة
للنظام الداخلي ،وألعرافنا وتقاليدنا احلزبية .فقد كانت إجراءات الطرد
والفصل والتجميد جتري بصورة واسعة قبل تشكيل الفرع ،مما أوصل
جمموعة من الرسائل والبيانات للمنظمات الرابطية لضرورة رفع هذه
اإلجراءات هبدف التدقيق فيها ،واملصادقة عليها من قبل اهليئات األعلى.
ويف هذا اإلطار ،فإن اإلجراءات االنضباطية والتنظيمية على الرغم من
بعدها الرمزي االنتقامي حتولت إىل أداة تربوية ،حبيث بات التنبيه
واالنذار بدل التجميد والطرد هي اإلجراءات الدارجة يف احلياة احلزبية،
وتكتسب بعداً تدرجيياً حتى بات العضو حياذر أن يأخذ ادنى اإلجراءات
فكان إلجراء التنبيه على سبيل املثال له وقع مؤثر على احلياة احلزبية.
كما سادت ثقافة االستئناف على هذه اإلجراءات ،ففي السابق مل
تكن دارجة يف احلياة احلزبية .حيث أصبح االستئناف أداة لتثقيف
العضو على حقوقه احلزبية ،ومت عشرات املرات إعادة النظر يف
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اإلجراءات املتخذة حبق األعضاء يف ظل استئناف أو ختفيض اإلجراءات
أو تثبيتها ،وخالل هذه الدورة اختذت عشرات اإلجراءات االنضباطية
حبق عشرات الرفاق املخالفني تراوحت معظمها بني إجراء التنبيه
وختفيض املرتبة والتجميد ،أما حاالت الطرد والفصل فكانت قليلة،
حيث جرت عملية طرد رفيقني اعتديا بالضرب على رفيق ثالث ،وجرى
ختفيض االجراء من الطرد اىل الفصل ،وبعد مرور عامني عادت
للرفيقني العضوية بعد خوضهما اإلضراب األول عام .2011
وجتدر اإلشارة إىل أن عملية الطرد يف احلياة احلزبية تعين طرد
العضو الذي يفقد عضويته متاماً ،وعليه أن يغادر فوراً صفوف احلزب
وغرفنا وتنتهي عالقته التنظيمية معنا ،ونضطر ألخذ هكذا عقوبات يف
حاالت السقوط األمين واألخالقي.
أما إجراء الفصل فهو فصل مكاني مبعنى أن العضو يفقد مكانته
التنظيمية ويتاح له فرصة أن يعيش بغرفنا وحتت محايتنا ،وليس له أي
حقوق تنظيمية بل له حقوق إدارية وحياتية ،كما جرى خالل هذه الدورة
جتميد عضوية واحدة ألحد أعضاء قيادة الفرع ملدة ستة أشهر ،بعد أن
لوح بعصا ،مهدداً أحد رفاقه.
 )1التحقيق األمين:
قررت قيادة الفرع إيقاف عملية اخضاع املشبوهني أمنياً كما كان
سائداً للتحقيق ،وحصرت هذه العملية فقط بقرار منها ،وبعد أن تتوفر
الشروط الكاملة هلذا اإلخضاع.
ولقد كان هلذا القرار أمهية كبرية ،فقد وضع حداً لعشرات حاالت
االخضاع السابقة ،واليت كانت تتم على الكبرية والصغرية ،ودون خربة أو
وعي أمين ،وخالل هذه الدورة مل جترِ أي عملية إخضاع.
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 )2إىل جانب ذلك اهنمكت قيادة الفرع بلجاهنا التنظيمية
واالعتقالية بعملية التنظيم والبناء والتكامل بني العمل
التنظيمي واألنشطة فكانت الدورات الكادرية والدورات املهاراتية
تعقد من قبل قيادة الفرع إىل جانب دورة للكادر كل ثالثة شهور ،من
أجل شرح القواعد احلزبية على كافة الصعد والقرارات والتوجيهات
واالخطاء واالخباريات ،والرد على التساؤالت حتى باتت كل جلنة توجه
وترد على الرسائل والبيانات والتعميمات الداخلية واخلارجية.
كما انتظمت املتابعة اليومية لكافة جلان قيادة الفرع ،وباتت تلقى
صعوداً ،وتوجيه الرسائل نزوالً لكافة اللجان الوظيفية والرابطة.
كما وجهت مشاريع آليات التقييم احلزبية واالجتماع احلزبي والتقرير
احلزبي واالعتقايل ،كما أمثرت هذه التجربة بدورهتا األوىل يف احلفاظ
على احلياة احلزبية وتراتبيتها حلاملي املرتبة من الرابطة حتى قيادة الفرع
يف السجون ،حمافظني على ممارسة مهامهم والقيادة واالخنراط يف
اهليئات اليت ينتقل إليها ،وذلك بعكس ما كان سائداً قبل تشكيل الفرع.
كما أقرت جمموعة من اللوائح الناظمة اليت تشرح وحتاول إزالة
التعارضات بني اهليئات والصالحيات لكل هيئة ،حيث كانت التجربة تتلمس
طريقها وتنطلق حيث يتعني مراكمة التجارب واالستفادة من األخطاء.
 )3على الصعيد االعتقايل والوطين:
لقد ولدت جتربة الفرع يف ظل ظروف غاية يف الصعوبة والتعقيد ،إذ
أن االنقسام السياسي يف اخلارج ،الذي عكس نفسه على االسرى ،أدى
إىل وقف االتصال والتواصل بني االسرى ،وتعددت املرجعية االعتقالية،
فكان على قيادة الفرع إجناز مهامها اليت نلخصها بالعناوين التالية:
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أ -مشكلة الفصل بني األسرى اإلسالميني وبني أسرى منظمة
التحرير الفلسطينية  ،فقد جرت حماوالت من جانبنا وحماوالت من
االخوة يف اجلهاد إلهناء االنقسام ،وقدُمّت عدة مقرتحات إال أن حركيت
فتح ومحاس كانتا مصرتني على البقاء يف هذه احلالة.
ب -كان علينا التصدي حلالة اإلحباط السائدة يف اعقاب فشل
إضراب عام  2004واالنقسام والفصل ،وانشداد االسرى للنعرات الذاتية
واحلزبية والفئوية على حساب القضايا الوطنية العامة.
ج -حالة االنتظار والرتقب اليت سادت أوساط االسر ،يف اعقاب
خطف اجلندي شاليط يف جنوب قطاع غزة.
د -قانون شاليط واهلجوم على منجزات وحقوق األسرى.
هـ -عزل األمني العام والرفيق عاهد أبو غلمى ،ومشكلة أسرى غزة،
وامللف الطيب واإلداري ،الذين سنأتي على ذكرهم فيما بعد.
ثالثاً :على الصعيد املايل:
أ -كان اإلجناز األهم هو حتول الفرع إىل هيئة جلنة مالية واحدة.
ب -املوازنة العامة ودورها يف إسناد املنظمات اليت تعاني من مشاكل
مالية.
ج -ضبط النفقات اجلارية من مصروفات وانشطة إعالمية وفعاليات
باخلارج.
د -إعداد سياسات عامة وتنظيم أوجه الصرف للخاليا اجلديدة،
وحتديد املوازنة هلا ،واالحتياطي لكل منظمة ،وحتديد سقف
الدين الشخصي ،ومالحقة الديون اخلاصة.
هـ -تغطية الغرامات والعقوبات اليت فرضتها إدارة مصلحة السجون
على األعضاء يف اإلضرابني  -2011و.2012
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رابعاً :على الصعيد الثقايف:
كان على الفرع أيضاً توحيد آليات التعامل مع املوضوع الثقايف،
واختيار املواد األساسية الثقافية وتنظيمها وبناء املكتبات واألرشيف
الثقايف ،وقد أعدت خطط عمل على هذا الصعيد ،مبا فيها اصدار
جملة مطبوعة ناطقة باسم الفرع ،إال أن العملية الثقافية خالل هذه
الدورة ظلت قاصرة على املنظمات الرابطة واإلشراف العام من قبل
اللجنة الثقافية العامة للفرع.
خامساً :على الصعيد اإلعالمي:
كما تشكّلت اللجنة اإلعالمية للفرع خالل هذه الدورة وباشرت
بالتوجيهات لكيفية إدارة العمل اإلعالمي ،مبا فيها إنشاء موقع
الكرتوني ،وخلق تواصل مع اإلعالم اخلارجي ،وتعيني ناطق باسم الفرع،
وإصدار البيانات اإلعالمية يف هناية الدورة.
ويف أعقاب إضراب  2011جرى دمج اللجنة اإلعالمية مع اللجنة
االعتقالية ومحلت امساً مؤقتاً باسم (جلنة العالقات العامة والوطنية)،
وكان هلا األنشطة اإلعالمية والعالقة مع املؤسسات املعنية والوزارة
ومؤسسات حقوق االنسان واالعالم احلزبي.
لقد واجهتنا خالل الدورة األوىل سلسلة من األزمات والتحديات
جنملها على النحو التايل:
 )1مشكلة املراتب احلزبية:
كما أشرنا سابقاً إىل أن منظماتنا احلزبية يف تلك املرحلة مل تعتد
على املراتب احلزبية اليت هي أعلى من مرتبة الرابطة ،ومع وجود
املراتب احلزبية بعد تشكيل الفرع (جلنة منطقة ،جلنة مركزية فرعية،
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جلنة رقابة فرعية ،قيادة فرع ،جلنة مركزية عامة) وكانت هذه املراتب
احلزبية موجودة أحياناً داخل املنظمة الواحدة ،وحتى داخل اخللية
الواحدة جند عدة مراتب ،فكانت االسئلة تفرض نفسها ما هو دور
ووظيفة حامل املرتبة داخل اخللية أو الرابطة؟ وهل حيق له التدخل يف
شؤون اخللية أو الرابطة ،وهل بإمكانه حسم بعض القضايا ؟ هل
يشارك يف حضور االجتماعات احلزبية يف اخلاليا؟ وما هي اسهاماته
يف إطار الروابط واخلاليا يف حال حدوث جتاوز من قبل حاملي املرتبة؟
وما هي اجلهة املسؤولة عن حماسبته والتدخل بني املهام احمللية للجنة
الرابطة واملهام املركزية؟ ،وكيفية اجلمع بني املهمة املركزية املوكلة
حلامل املرتبة واملهام التنظيمية داخل اخللية أو الرابطة ،وصالحيات
حامل املرتبة والتداخل يف املهام ونظرائهم يف الروابط واملناطق؟
إن كل هذه األسئلة والتحديات استدعت صياغة لوائح ناظمة
واجتهادات لكل واقعة ملموسة .وقد أسست هذه اللوائح لبداية انتظام
إجيابي يف العالقات التنظيمية ،والسعي للوقوف أمام كل حيثية على
حده واالستفادة من األخطاء.
ومن األمهية اإلشارة إىل العامل النفسي للرفاق الذين كانوا يعاجلون
شؤوهنم العامة ،ويعيشون حياهتم يف األسر دون مراتب او تعقيدات ،األمر
الذي أدى حلدوث بعض النعرات لدى بعض محلة املراتب ،مما ولدّ فجوة
بني القاعدة وبني املرتبة احلزبية وبني حاملي املراتب ،إىل حدوث بعض
مشاعر االستياء لدى البعض ،ممن مل حيالفهم احلظ يف االنتخاب
واملشاركة ،وكان على قيادة الفرع ،واهليئات املركزية عموماً العمل على
معاجلة هذه األزمة اليت من شأهنا أن تتسع وختلق إشكالية كبرية للهيئات
القيادية ،من خالل إصدار توجيهات لكافة املراتب ليتحلوا بـ:
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 )1التواضع والبساطة يف التفاعل مع عموم القاعدة احلزبية.
 )2اندماج املراتب الذين يعيشون باخللية باألجواء الثقافية
واالجتماعية والتنظيمية ،واملوافقة على أن ميارس مهمته أيضاً خارج
إطار اخللية والرابطة.
 )3على حامل املرتبة أال يرتفع عن أي نشاط اجتماعي أو ثقايف أو
حياتي يف التنظيم .وعليه أن يكون واسع الصدر إزاء الشكاوي
والتذمرات الصادرة حبقه.
 )4اإلجراء االنضباطي الذي كان سيفاً مسلطاً على محلة املراتب،
وكان إجراءاً رادعاً جيعل الرفيق يسلك سلوكا كمسؤول وعلى القائد أن
يكون مربياً ومتواضعاً ومنصفاً وأهم من كل ذلك مشاركاً لرفاقه يف
كافة املهمات واملوضوعات.
ثانياً :مشكلة التواصل:
كما أسلفنا كانت املنظمات احلزبية تتوزع على أكثر من  14سجناً متتد
من أقصى مشال فلسطني وحتى جنوهبا ،وكان على هذه املنظمات
وخمتلف املراتب احلزبية اليت يعيشون فيها أن يتواصلوا وحيافظوا على
آليات وجوهر العملية التنظيمية من اجتماعات دورية ومداوالت وتبادل
آراء واحلفاظ على عقد الدورات اخلاصة للجنة املركزية الفرعية ،كذلك
دورية عقد مؤمترات الرابطة واملناطقية ،وكانت هذه العملية مؤقتة
تستوجب تعزيز وسائل االتصال ،وضمان سري العملية التنظيمية بسالسة.
وكانت املراسالت من خالل الرسائل املغلقة (كبسوالت) ،ودفاتر
النوت حيث كان الربيد ينتقل يومياً من السجون وعرب الباصات ،وكانت
لدينا يف بعض األحيان بعض من وسائل التواصل يف احلاالت الطارئة،
وكان لدينا زيارات االهل ،فضالً عن عدد من الوسائل واحملطات اليت
كنا نعتمد على اختاذها تفاديا ملخاطر كشفها من قبل استخبارات
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السجون .وهذه الوسائل ال ميكن الكشف عنها يف املرحلة الراهنة ،وكان
هلذه الرسائل دور كبري يف حل اجلزء األكرب من مشكلة التواصل.
ثالثاً :مشكلة قلة الكادر احلزبي:
عانت العديد من املنظمات احلزبية من قلة الكادر املتمرس ،ومحلة
املراتب احلزبية وال سيما يف سجون جمدو وعوفر والنقب اليت كان
األسرى فيها مبعظمهم حديثي التجربة االعتقالية ،األمر الذي برز احلاجة
إىل بذل اجلهود والتوعية الرتبوية والتثقيفية والتنظيمية ،فكان علينا أن
نتغلب على هذه املشكلة ،وعدم متلك الكادر يف منظمات حمدودة دون
غريها ،والعمل على توزيع الكادر على بقية السجون ،خاصة وأن إدارة
السجون تعي جيداً هذه املشكلة فهي ال تعرتف أصالً هبيئاتنا ،ومل تكن
أصالً تتعامل مع منسقينا يف بداية الدورة ،فكيف هلا أن تسمح لنا بتحريك
الكادر والذي من شأنه أن يساهم يف تطوير املنظمات.
فكان علينا أن نتحايل على أمن السجون يف حتريك الكادر ،أما
السياسة اليت من شأهنا أن تكسر هذه احللقة واليت يتعني علينا
انتهاجها فتتلخص يف فرض األمر الواقع وحتدي اإلدارة ،فكان إضراب
 2011أهم حدث فتح ثغرة يف جدار تعنت إدارة السجون ،األمر الذي
فرض ممثلينا أمام اإلدارة ومطالبنا املختلفة مبا فيها تنقالت كوادرنا
احلزبية بني السجون من دون اخلضوع ألي مساومات وهذا االجناز
حصدنا مثاره بشكل أفضل بعد اإلضراب الثاني عام  2012وبعد الدورة
الثانية على وجه التحديد.
أما على الصعيد الداخلي فكانت هذه املشكلة تتلخص يف تفاصيل
الراحة الشخصية للبعض لبعض املراتب بالبقاء يف بعض املنظمات
وعدم ابداء الرغبة يف النقل ،وكان البد من تفعيل اإللزام التنظيمي ملثل
هكذا حاالت.
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رابعاً :مشكلة مصلحة السجون واستخباراهتا:
مل تبدِ مصلحة السجون واستخباراهتا ارتياحاً بعد تشكيل منظمة
الفرع ،خاصة بعد الفصل بني االسرى يف السجون ،فقد كانت حالة
التشرذم يف جسم احلركة األسرية ،وغياب الوحدة الوطنية واالعتقالية
الوضع املثايل بالنسبة ملصلحة السجون ،فقبل أن تولد منظمة فرع
السجون وأثناء خماضها العسري وضعت مصلحة السجون نصب أعينها
إفشال احملاولة واجهاضها قبل تشكيلها من خالل التفتيش عن
الرسائل ،واقتحام غرف الرفاق وتضييق اخلناق على زيارات احملامني،
وقمع املنظمات احلزبية من خالل القيام حبملة تنقالت لبعض قادة
هذه املنظمات ،وكان هذا أحد أسباب تأخرنا يف اجناز املؤمتر األول،
ومع كل إجراءات إدارة السجون ولدت منظمة الفرع وكان التحدي هلذه
اإلدارات اليت أطلقت محلتها العشوائية ضد منظماتنا وقادة احلزب يف
املنظمات ،بدءاً بعزل األمني العام أمحد سعدات ،وأحد أعضاء قيادة
الفرع الرفيق عاهد أبو غلمى ،إىل تكتيف محالت التنقالت والتفتيش
الليلي والبحث عن الرسائل ونقل كامل املنظمات من سجن إىل آخر.
وكان علينا أن نواجه كل ذلك ،وهو ما سنتطرق إليه الحقاً.
خامساً :مشكلة الفصائل الوطنية:
ولعل تشكيل منظمة الفرع يف السجون ترافقت مع تشكيل محاس
منظماهتا املوحدة والحقا اجلهاد اإلسالمي ،وكذلك اجلبهة
الدميقراطية ،إال أن املشكلة ظلت يف أسرى حركة فتح الذين مل يشكلوا
حتى اآلن أي هيئة مركزية ألسباب متعددة تتعلق بأعدادهم الكبرية،
فضالً عن اخلالفات الداخلية اليت حتول دون تشكيل مثل هذه اهليئة.
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فلقد واجهت منظمة فرع السجون الوليدة يف الدورة األوىل مشكلة
مع فتح اليت مل تكن تتصرف وتعرتف بالبدايات يف بعض السجون مبثل
هذه املنظمة ،وكانت تضع العراقيل أمام أنشطتنا االعتقالية وخاصة
بعد عزل األمني العام ،فحدثت بيننا وبينهم حوارات مطولة تارة مل تثمر
عن أي حل ،فاتسعت الفجوة بينهم ،إىل احلد الذي دفعنا للخروج من
أقسامهم يف بعض احلاالت مثل سجن عسقالن عام  ، 2010وسجن
رامون عام  ،2012وسجن عسقالن مرة أخرى عام  .2012ومع أن هذه
اإلشكاليات وجدت طريقها للحل مع الوقت فقد مت تغليب املصلحة
الوطنية على املصاحل احلزبية الفئوية ،ومع اعرتاف كافة الفصائل مع
املنظمات احلزبية عموماً فإن مشكلة حركة فتح ظلت يف تشكيل تنظيم
موحد ،األمر الذي أفقد احلركة األسرية أهم عامل من عوامل قوهتا،
وتبقى منظماتنا احلزبية حتت رمحة بعض النزعات النرجسية
والشخصية لدى بعض قيادات فتح يف بعض السجون.
عزل األمني العام وأحد أعضاء قيادة الفرع:
شكّل قرار مصلحة السجون والشاباك الصهيوني بعزل األمني العام
الرفيق امحد سعدات يف بداية عام  2009أكرب حتدٍ ملنظمة فرع السجون
واختبار ملدى قدرة وجدية منظماتنا احلزبية لتنفيذ القرارات
والتوجيهات الصادرة عن اهليئات املركزية ،فلقد جاء قرار العزل ردا من
مصلحة السجون على تشكيلنا منظمة فرع السجون ،ومل تلبث بعد عام
أن قامت بعزل الرفيق عاهد أبو غلمى أحد أعضاء قيادة الفرع وكان على
قيادة الفرع ومعها اهليئات املركزية والقاعدية وعموم الكادر احلزبي أن
ختوض نقاشاً مطوالً استقر على خوض اإلضراب عام  ،2011حيث
بدأت فعالياتنا وخطتنا على اثر عزل جمموعة من الرفاق ومن بينهم
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األمني العام ،الذي عزل طيلة سنوات 2009و 2010وحتى  2011حيث
كانت هذه املدة الطويلة مهلكة لرفاقنا ،وتعرضت منظمات اجلبهة
وكادرها وقيادة الفرع للقمع والتنقالت املستمرة من سجن آلخر ،وفشلت
حماوالت تنظيم إضراب عن الطعام مع حركة محاس واجلهاد ،وكانت
حركة محاس تطالب دوماً بالتأجيل وذلك الحتمالية توقيع صفقة تبادل
ألسرى بني محاس والكيان الصهيوني يف أي حلظة ،واستمرت هذه
احلوارات مع القوى إىل سبتمرب عام  ،2011إىل أن أقرت قيادة الفرع
الشروع يف إضراب عن الطعام حاملني لوحدنا لواء التصدي لسياسة
العزل ،مع اإلشارة إىل وجود عشرات األسرى املعزولني احملسوبني يف
غالبيتهم على محاس واجلهاد كان قد أمضى البعض منهم يف العزل أكثر
من عشر سنوات كاألخ حسن سالمة واألخ حممود عيسى.
إضراب سبتمرب ( 2011معركة وحدة االحرار):
جاء قرارنا بالشروع باإلضراب املفتوح عن الطعام إلهناء ملف العزل
االنفرادي ،يف ظل ظروف غاية بالصعوبة ،ويف ظل حالة من التعقيد
والرتهل برزت يف جسم احلركة األسرية ،يف اعقاب فشل إضراب 2004
وجاء يف ظل انقسام احلركة االسرية ،األمر الذي انطوى على خماطر غري
مسبوقة على اجلسم وثقافة احلركة األسرية ،ويف ظل حالة من الرتقب
الشاملة النتظار صفقة تبادل حمتملة بني املقاومة والكيان الصهيوني،
ويف ظل اهلجمة الشرسة من قبل مصلحة السجون على اجنازاتنا
وحقوقنا اليت تراجعت عنها يف ظل اسر اجلندي شاليط ،ويف ظل جتربة
الفرع الوليدة اليت مل تراكم بعد جتربتها ،وكان االنقسام السياسي
والوطين حاضراً ،وغياب االهتمام الرمسي واإلعالمي يف قضية األسرى،
قد أدى كل ذلك إىل شروعنا خبوض اإلضراب منفردين ،مما شكل حالة
استثنائية يف خطابنا الذي يدعو للوحدة والتالحم.
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هلذه األسباب وغريها كان قرار اإلضراب مغامرة كبرية وممراً إجبارياً
يتعني علينا اجتيازه واختباراً لصدقية شعاراتنا املرفوعة خاصة إزاء
قضية العزل ،وهلذه اخللفية جاء قرارنا باإلضراب.
ورغم أن قرار خوض اإلضراب بشكل منفرد هو قرار سليب وكونه
يتناقض مع شعاراتنا حول الوحدة االعتقالية ،ولكن ذلك مل مينع أن
نتخذ قراراً صائباً يف ظل هذا اللحظة الراهنة والواقع امللموس ،وبسبب
الواقع املرتدي والضرورات اليت فرضت علينا وأبرزها عزل األمني العام.
شكّل هذا القرار اختبارا لقدرة الفرع على إدارة هذه املعركة ،وزج
خمتلف األعضاء واملنظمات احلزبية فيها ،وكانت املفاجأة بانضمام
معظم رفاقنا يف املنظمات هبذا اإلضراب الذي استمر طيلة  21يوماً،
ومشاركة بعض االخوة يف حركيت محاس واجلهاد واجلبهة الدميقراطية.
يف األيام األوىل لإلضراب جرى جتميع رفاقنا املضربني يف اقسام
نائية عن بقية السجون ،حيث جرى جتميع الرفاق املضربني يف
املنظمات اجلنوبية بسجن (هوليدكار) ،ويف املنظمات الشمالية يف سجن
(شطة قسم  ،)7إضافة إىل وضع بعض الرفاق يف زنازين خاصة يف
سجن (اجللمة).
وخالل اإلضراب عقدت صفقة تبادل األسرى ،وقد حترر فيها 22
رفيقا ،ومجعيهم تقريبا حترروا وهم مضربون وكان من بينهم ثالثة
أعضاء قيادة الفرع ،وعلى رأسهم مسؤول الفرع الرفيق أمحد أبو
السعود ،إىل جانب ثالثة أعضاء من املركزية الفرعية ،ومسؤول الرقابة
الفرعية الرفيق سامر أبو سري.
كما اصطدم الرفاق املضربني مع ممارسات مصلحة السجون اليت
حتاول من خالهلا اجهاض اإلضراب ،ورغم شروط احلياة الصعبة اليت
عايشها رفاقها املضربون طيلة أيام اإلضراب ،ورغم حترر عشرات
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الرفاق من األسرى املضربون ،إال أن اإلضراب كشف عن صالبة الكادر
اجلبهاوي واليت مل تنكسر إرادهتم ومتكن الرفاق املضربون من تنظيم
أوضاعهم أثناء اإلضراب ،األمر الذي انعكس إجياباً على املنظمات
وعلى اتساع رقعة االلتزام واالنضباط فيها.
فشل إضراب  2011يف اهناء العزل:
تنصلت مصلحة السجون لالتفاق املربم بينها وبني قيادة اإلضراب
بعد تعهدها بإهناء عزل األمني العام ،هذا األمر عكس نفسه سلباً على
الرفاق الذين أهنوا إضراهبم وكانوا ال يزالوا يف أقسام ،فكانت نتيجة
هذه احملاولة الفاشلة أن ولدّت مشاعر متناقضة وقرارات متناقضة
واشكاليات لدى من تبقى يف صفوف قيادة الفرع ،وعددهم أربعة أفراد
من أصل  7أفراد .وكان أحد الرفاق الذين بقوا متواجدين يف العزل
الرفيق عاهد أبو غلمى.
وقد برزت يف صفوف القاعدة والكادر احلزبي بعض وجهات النظر
الداعية الستئناف اإلضراب حتى النهاية ،وقد آثر التحضري لإلضراب
من جديد للرد على عنجهية العدو ،وآخرون ارتأوا أن جيري التحضري
ملؤمتر الفرع الثاني الذي كان قد حل موعده ،وانتخاب قيادة جديدة
للفرع ،وخرجت بعض األصوات اليت خطّأت قرار اإلضراب ،واهتمت
قيادة الفرع بالفشل يف إدارة احلوار مع مصلحة السجون.
يف ظل هذه اإلشكاليات كان على من تبقى من قيادة الفرع ان
حيسموا خياراهتم ،ويقرروا ما الذي يتعني عليهم أن يفعلوه يف ظل
تفاقم هذه األزمات ،فكان القرار بإعادة ترتيب الصفوف واالستعداد
ملعركة اإلضراب القادمة ،أما القرار الثاني فكان باإلعالن عن حالة
الطوارئ يف فرع السجون ،ومنع االجتهادات الفردية واالنضباط التام،
وااللتزام بقرارات قيادة الفرع ،وإعادة ترتيب وتنظيم الصفوف يف
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السجون وقيادة املنظمات اليت جرى تعيينها بعد مغادرة العديد منهم يف
الصفقة ،أما من تبقى من قيادة الفرع فقد تقرر ما يلي:
 )1الرفيق عاهد أبو غلمى أصبح مسؤول الفرع مؤقتاً ،كونه نائباً
للمسؤول وحتى لو بقي يف العزل.
 )2دمج اللجنتني االعتقالية واإلعالمية باسم جلنة العالقات العامة
ويقودها الرفيق وائل اجلاغوب.
 )3إبقاء امللف التنظيمي مؤقت يف يد الرفيق حسن فطافطة.
 )4الرفيق كميل أبو حنيش مسؤوالً للجنة املالية .
 )5كما جرى تعيني الرفيق جهاد العبيدي مسؤوالً للجنة الرقابة ،بدالً
من الرفيق سامر أبو سري الذي حترر يف صفقة شاليط.
وجرى إعداد العديد من التعاميم والرسائل واخلطط على أساس
حالة الطوارئ ،ويف ظل حالة االحتقان واإلحباط اليت سادت يف اعقاب
فشل اإلضراب ،إال أن اإلصرار على املواجهة وكسر عنجهية مصلحة
السجون ،والتحضري خلوض غمار املعركة القادمة كانت دافعاً وحمركاً
لعموم الرفاق خلوض إضراب .2012
إضراب عام :2012
كان النتصار إضراب عام  2012أثره املعنوي الكبري ،ليس على صعيد
رفاقنا يف السجون فحسب ،بل على عموم احلركة األسرية ،وخمتلف
مؤسسات وقوى شعبنا يف خارج السجون ،وكان يتعني علينا اإلشارة إىل
أن مصلحة السجون قد أبعدت قيادة الفرع املتبقية عن بعضها ومل تسمح
هلم ليلتقوا معاً ،إذ بقي الرفيق عاهد بالعزل ،وجرى نقل الرفيق حسن
إىل جمدو ،والرفيق وائل إىل هداريم ،والرفيق كميل إىل بئر السبع.
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وكان على قيادة التنظيم أن تتأقلم مع هذا الواقع والدفع باجتاه
خوض اإلضراب جمدداً ،ولكن هذه املرة حتت سقف مطالب وطنية.
فقد جرى على الصعيد الداخلي إعداد تعميم داخلي على رفاقنا يف
املنظمات الذين باشروا يف فتح حوارات مع الفصائل للدفع بالدخول
لإلضراب ،خاصة يف (هداريم ،جمدو ،نفحة ،رامون ،بئر السبع).
لقد شق إضراب اجلبهة الشعبية عام  2011الطريق أمام سلسلة من
اإلضرابات الفردية على شاكلة إضراب األخ خضر عدنان ،وإضراب
األخت هناء شليب ،وآخرين مما خلق زمخاً ودافعاً ومناخاً مشجعاً
خلوض اإلضراب.
ولقد كانت هناك جمموعة من الدوافع واألسباب اإلضافية اليت أدت
إىل خوض اإلضراب ،وهي
أ -حل مشكلة أسرى قطاع غزة املمنوعني من الزيارة منذ أعوام.
ب -انتهاء صفقة شاليط واليت كانت حتول ضد قدرة محاس على
خوض اإلضراب.
ج -فك العزل عن عشرات من أعضائها.
استمر اإلضراب ملدة  28يوماً ،وشاركت به كافة منظماتنا احلزبية
والغالبية العظمى من أعضائها .حيث كان هذا االنتصار الذي أخرج
املعزولني ،وأتاح الفرصة ألسرى القطاع يف رؤية ذويهم ،إضافة إىل
إجنازات أخرى كان هلا األثر الكبري على جممل احلركة األسرية ،وحتديداً
على رفاقنا الذين خاضوا إضرابني متتالني خالل مخسة أشهر ،وبعد هذه
املعركة شرعت قيادة الفرع املؤقتة يف التحضري ملؤمتر الفرع الثاني لفرع
السجون.
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املؤمتر الثاني لفرع السجون من آذار  2012حتى آذار :2013
انعقد املؤمتر الثاني للفرع حيث كان قوام املؤمتر من جانب العضوية
الطبيعية والكفاءات قرابة  52عضواً يف ظل أجواء ارتياح يف أعقاب
انتصار اإلضراب ،ويف ظل فك عزل األمني العام والرفيق عاهد.
وقد قدُمت يف املؤمتر جمموعة من الوثائق أبرزها تقرير اإلضرابني،
حيث سلطت الضوء على أبرز املزايا واإلخفاقات واالجيابيات
لإلضرابني السيما اإلضراب األول عام .2011
وقد أقر املؤمتر الوثائق والتقارير اخلاصة باإلضرابني بعد إجراء
التعديالت عليها ،وانتخاب جلنة مركزية مكونة من  17عضواً من بينها
األمني العام ،وانتخاب جلنة رقابة فرعية مكونة من الرفاق (ناصر أبو
خضري ،إبراهيم مسعد ،أسامة صبح) .كما انتخبت  7أعضاء جلنة
مركزية فرعية من بينهم الرفيق حسن فطافطة.
وانتخب املؤمتر ألول مرة يف تاريخ احلزب مندوبني من مؤمتر الفرع
للمؤمتر الوطين السابع للجبهة والذي انتخب بدوره  6رفاق من السجون
لعضوية اللجنة املركزية العامة.
الدورة الثانية من نيسان  2013إىل أيار :2015
أوالً تشكلت قيادة الفرع اجلديدة من الرفاق:
 )1الرفيق أمحد سعدات مسؤوالً للفرع.
 )2الرفيق عاهد أبو غلمى نائبا للمسؤول  +مسؤول اللجنة اإلعالمية.
 )3الرفيق كميل أبو حنيش مسؤوالً للجنة التنظيمية  +اللجنة املالية.
 )4الرفيق وائل اجلاغوب مسؤول اللجنة الوطنية واالعتقالية.
 )5الرفيق جمد بربر مسؤول اللجنة الثقافية.
 )6الرفيق بالل كايد مسؤول املنطقة الشمالية.
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 )7الرفيق إيهاب مسعود مسؤول اللجنة اجلنوبية.
ثانياً :على الصعيد التنظيمي:
كانت العملية التنظيمية خالل هذه الدورة أكثر تنظيماً من سابقاهتا،
فقد امتازت العملية التنظيمية بأهنا أصبحت عنصراً فاعالً وحيوياً يف
احلياة التنظيمية ،واتسعت عملية ممارسة مبدأ املركزية الدميقراطية،
يف احلياة احلزبية ،واتساع حجم املشاركة القاعدية ،وميكن تلخيص
جممل األوضاع التنظيمية مبا يلي:
 -1تزامن عقد املؤمترات الرابطية حيث جرى حتديد موعد أكتوبر/
ديسمرب عام  2013موعداً إلجناز موعد املؤمترات الرابطية ،وانتخاب
مندوبي مؤمترات املنظمات ،وعقد مؤمترات الرابطة ثانية يف شهر
ديسمرب عام  2014بصورة متزامنة ،ويف شهر أكتوبر من عام  2015مع
تأخر بعض املنظمات يف عقد مؤمتراهتا لظروفها اخلاصة.
 -2انعقدت مؤمترات املناطق ألول مرة يف تاريخ السجون ،وناقشت
الو3ئق املقدمة هلا وانتخبت النصف االستكمايل هلا ،حيث انعقدت هذه
املؤمترات فيكال املنطقتني يف أيار  2014على النحو التايل:
أ -املنطقة اجلنوبية /تشكلت من مخس منظمات رابطية (عوفر ،بئر
السبع ،رامون ،نفحة  ،النقب) حيث أصبح كل مسؤول للرابطة عضو يف
جلنة املنطقة ،وجرى انتخاب  6أعضاء استكماليني وهبذا تشكلت
املنطقة من  11عضواً  ،وجرى ترسيم وتوزيع املهام التنظيمية،
والوظيفية وقد أصدرت جلنة املنطقة  11بياناً مبعدل بيان كل ثالثة
أشهر عاجلت فيه شؤون اخلاليا واالعتقالية واملالية والثقافية
واإلعالمية واملنطقة ،وصادقت على اإلجراءات االنضباطية وأصدرت
التوجيهات والقرارات.
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ب -املنطقة الشمالية ،وتشكّلت من رابطتني ومها (جلبوع وجمدو
وخلية يف شطة ،وخلية يف هداريم) ،فكانت قيادة املنطقة تتشكل من
ثالثة من مسؤويل الروابط وجرى انتخاب عضو استكمايل لقيادة
املنطقة مخاسية القوام .وقد أصدرت جلنة املنطقة  9بيانات عممت من
خالهلا على خمتلف املنظمات على كافة األصعد  .كما جنحت املنطقة
يف توحيد منظمة (جلبوع ) يف منظمة رابطية واحدة بعد أن كانت
رابطتني (رابطة يف جلبوع الضفة ،ورابطة يف جلبوع القدس ،) 48 +
وبذلك جنحت يف فرض هذه املنطقة ،وجنحت إدارة (جلبوع) بني
األقسام ،والحقاً دجمت (شطة) يف منظمة (جلبوع) بعد اغالق قسم 7
يف شطة .
ج -أشرفت اللجنة التنظيمية اليت كانت تتشكل من ثالثة أعضاء يف
مسؤول جلنة بالفرع ،مسؤوالً ملنطقتني ،على جمريات احلياة التنظيمية،
وأجنزت خالل هذه الدورة االشراف على املنظمات الرابطة ،وإقرار
القوائم املركزية واملصادقة على اإلجراءات االنضباطية ،واإلشراف على
الدورات الكادرية ،ودورات احملررين ،وتوحيد آليات العمل احلزبي
واالعتقايل والتنظيمي  ،باملواد احلزبية والثقافية والرتبوية ،ومناذج
التقرير احلزبي ،ومنوذج املرشح ،والعضو ،وجلان عمل املنطقة .وتوزيع
الكادر احلزبي داخل املنظمات واإلشراف على عملية التنقل وحصرها
يف إطار املناطق ،وإجناز أرشيف تنظيمي شامل يف كافة العضوية
احلزبية ،واملرشح البيانات عن كل عضو ،وانتظام عملية املتابعة
واملراسالت بني الروابط واملناطق واللجنة التنظيمية بالفرع.
د -أشرفت قيادة الفرع على سري احلياة التنظيمية والتفاعل بني كل
مكونات اجلبهة ،التنظيمية وقيادة الفرع واللجنة املركزية الفرعية
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واملناطق والروابط واخلاليا ،واللجان الوظيفية بالفرع ،حيث غدت
منظمة الفرع كلها سلسلة واحدة منتظمة باحللقات .وأصدرت قيادة
الفرع خالل هذه الدورة مخسة بيانات دورية ضمنت فيها خمتلف
األنشطة والفعاليات ،ووضعت القاعدة احلزبية يف صورة التطورات
منظمة الفرع يف السجون.
هـ -وضوح العالقة بني اهليئات والتفاعل اإلجيابي بينها ،وانتظام
عمليات املراسالت الصاعدة واهلابطة ،كما مت جتاوز مشكلة املراتبية
احلزبية اليت كانت يف السابق.
و -انتظام ووضوح العالقة بني اللجان املركزية يف قيادة الفرع وبني
نظرائها يف جلان املناطق والروابط ،وختفيف حدة التناقض والتنازع
على الصالحيات كما كان حال الدورة األوىل.
ز -لعبت جلنة الرقابة دوراً ملموساً خالل هذه الدورة ،يف إبداء
املالحظات ،وتلقي الشكاوي ،وخماطبة اهليئات .أما اللجنة املركزية
الفر عية فقد غاب دورها خالل هذه الدورة ،ومل تعقد سوى دورة واحدة
خالل هذه الدورة ومل يصدر عنها سوى تقرير واحد.
ط -أما املستجد خالل هذه الدورة فهو بروز هيئة جديدة بالفرع
متثلت يف حلقة اللجنة املركزية العامة املكونة من  6أعضاء اليت جرى
انتخاب أعضائها يف املؤمتر الوطين السابع للجبهة أواخر  ،2013كحصة
لفرع السجون.
وكان هلذه احللقة أن شكلت مرجعية لقيادة فرع السجون وشاركت يف
العديد من األوراق واالقرتاحات ذات الطابع السياسي والتنظيمي
والوطين.
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ثالثاً :على الصعيد االعتقايل:
كانت األنشطة على صعيد احلركة األسرية برمتها هي اقرتاح مشاريع
املهام الوطنية واالعتقالية وهي من أبرز امللفات اليت ختتص هبا اللجنة
وملف إضراب األسرى اإلداريني عام  2013وإضراب اإلداريني عام 2014
وإضراب  5من اإلداريني من اجلبهة عام  ،2015وجماهبة سياسة العقوبات
اليت فرضتها احلكومة الصهيونية على األسرى بعد خطف املستوطنني يف
اخلليل والعدوان على غزة عام  ، 2014واإلضرابات الفردية وعزل الرفيق
بالل كايد أحد أعضاء قيادة الفرع ،وعدد آخر من امللفات.
رابعاً :على الصعيد املايل:
ترتبت السياسة املالية بشكل أكثر وضوحاً خالل هذه الدورة ،وجرى
ضبط العملية املالية ،وكانت هذه السياسة كما يلي:
 )1دعم سجين جمدو وعوفر مببالغ مالية شهرية من املوازنة املالية
للفرع.
 )2تغطية كافة املصايف اجلارية واألنشطة والفعاليات الثقافية
والتنظيمية يف السجون ،واألنشطة اجلماهريية واإلعالمية يف اخلارج.
 )3متابعة ومالحقة الديون الشخصية واألرصدة املوجهة للرفاق
الذين ينتقلون بني السجون ،وكذلك احملررين.
 )4حتديد االحتياطي املايل لكل منظمة  60شيكل كحد أدنى لكل رفيق.
 )5حتديد االشرتاك احلزبي مببلغ  15شيكل شهرياً يدفعها كل عضو
كاشرتاك ويُعاد صرفه داخل اخلاليا.
 )6حتديد موازنة الغرف بني  200إىل  250شيكل عن الرفيق (من
 1000إىل  1600شيكل) شهرياً.
 )7اإلسناد املايل للمنظمات اليت تعاني من عقوبات مالية.
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خامساً :على الصعيد الثقايف:
كان هلا دورٌ ملموسٌ خالل هذه الدورة ،حيث أشرفت على العملية
الثقافية يف الفرع ،وعلى تعميم املواد الثقافية داخل اخلاليا والروابط،
واإلشراف على جائزة عام  ،2014وعلى الوضع الثقايف يف كل منظمة
رابطية ،ورفدها بالكتب والوثائق والكتب احلزبية من اخلارج ،وإصدار
البيانات والتعاميم يف املناسبات ،واحيائها وفقاً لربنامج يعُمم على كافة
املنظمات ،واصدار جملة مطبوعة باسم " صوت احلرية" وقد صدر عددٌ
منها ،وطباعة سجل اخلالدين ،والقيام بأنشطة أخرى.
سادساً :على الصعيد اإلعالمي:
بناء موقع حنظلة االلكرتوني ،وإصدار البيانات الدورية ،واملناقشات
والفعاليات واالخباريات العامة ،ونشر املقاالت والدراسات على املواقع
االلكرتونية.
املؤمتر الثالث لفرع السجون شباط أواخر أيار :2016
بدأت اللجنة املركزية بإعداد تقاريرها ووثائقها ملؤمتر الفرع الثالث،
واهنمكت مبناقشة وإقرار هذه األوراق وإجراء التعديالت الالزمة عليها،
كما قدمت جلنة الرقابة الفرعية تقريرها للمؤمتر تضمن جممل
األوضاع احلزبية يف هذه الدورة ،مسجالً جمموعة من االستخالصات
والتوصيات واالنتقادات للهيئات.
وانعقد املؤمتر يف ظل عزل رفيق بالل كايد أحد أعضاء قيادة الفرع
الذي رفض االحتالل أن يتحرر عام  ،2016بعد أربعة عشر عاماً ونصف
قضاها يف األسر ،حيث ألقت قضية عزل الرفيق بظالهلا على املؤمتر،
وحيث اهنمكت قيادة الفرع اليت وقعت بني خطوة اإلعداد خلطوات للرد
على مصلحة السجون لوقف عزله ،ويف ذات الوقت بني االهنماك باملؤمتر،
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وقد انتخب املؤمتر  15عضواً يف اللجنة املركزية الفرعية ،وبعد قرار
تقليص العدد من اللجنة املركزية العامة انتخبت جلنة الرقابة الفرعية
الرفاق (حسن فطافطة ،منذر خلف ،حممد الرمياوي) وانتخبت اللجنة
املركزية الفرعية قيادة للفرع مكونة من مخسة أعضاء عاملني ،ومرشحني
اثنني ،وجرى انتخاب مسؤوالً للفرع ونائب له مباشرة من قبل اللجنة
املركزية الفرعية إىل جانب أعضاء قيادة الفرع.
وقد مجد املؤمتر العمل هبذه الدورة ونقل صالحيات هذه اهليئات
لصالحيات مسؤول الفرع الذي سيدعو اللجنة املركزية الفرعية يف دورهتا
لالنعقاد ،وقد جرى تقسيم املهام املوكلة يف الفرع على النحو التايل:
 )1الرفيق كميل أبو حنيش مسؤوالً للفرع.
 ... )2مسؤوالً للجنة املالية.
 )3وائل اجلاغوب نائب مسؤول  +مسؤول للجنة القانونية.
 )4الرفيق شادي الشرفا مسؤول لإلعالمية.
 )5نادر صدقة مسؤوالً للمنطقية الشمالية.
 )6صالح العلي مسؤوالً للمنطقة اجلنوبية  +الثقافية.
 )7نضال دغلس مسؤوالً للجنة االعتقالية والوطنية.
وبعد أن تسلمت القيادة رمسياً مهام القيادة بتاريخ 2016/6/10
تفاجأت بقرار دوائر االحتالل بتجديد االعتقال للرفيق بالل كايد
وعزله وحكمه اإلداري ملدة ستة شهور يف يوم حترره ،ويعود الرفيق إىل
سجنه يف العزل االنفرادي مرة أخرى ،معلناً إضرابه عن الطعام.
ويف اليوم التايل لتنفيذ هذا القرار ،شرعت قيادة الفرع اجلديدة
بالقيام بربنامج وخطوات نضالية مع بالل يف اليوم التايل املوافق
 2016/6/14دشنت خالهلا معركة جديدة ،ومت إقرار برنامج متصاعد
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تُوج بإضراب مفتوح عن الطعام يف متوز 2016/وقد دخلت منظمة
الفرع مبختلف السجون هذه املعركة وأكدت أهنا لن تتوقف قبل انتصار
الرفيق بالل كايد وإهناء عزله وحترره ،وهو ما حتقق حيث أهنى الرفيق
بالل عزله بتاريخ  2016/8/26بعد  71يوماً من اإلضراب املفتوح ،بعد
استجابة مصلحة السجون ملطالبه ومطالب منظمة اجلبهة ،والذي شكّل
انتصاراً جديداً على السجان.
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دروس واستخالصات التجربة التنظيمية
ملنظمة فرع السجون
 )1لقد كان مهنا يف القيادات األوىل مركزاً على أال تتحول العملية
التنظيمية إىل غاية يف حد ذاهتا ،وعدم الغرق يف اإلجراءات
االنضباطية ،وكأهنا معيار للنجاح والفشل ،بقدر ما كان يؤرقنا هو
حتويل منظمة الفرع إىل مركز قوي يواجه إجراءات القمع من مصلحة
السجون ،ويبين كادراً وطنياً وحزبياً صلباً وطموحاً ومتمرساً يعرف
دوره جيداً يف املسرية الوطنية النضالية.
 )2يف تقديرنا جنحت منظمة فرع السجون يف التصدي ملهامها
الداخلية واخلارجية ،وبلغت قياداهتا وكوادرها جهوداً جبارة يف إرساء
دعائمها وحتويلها إىل منظمة وازنة حتظى بتقدير واحرتام لدى
أعضائها ولدى أبناء احلركة األسرية عوماً ،واألهم من كل ذلك كانت قوة
حيسب هلا ألف حساب من جانب إدارة مصلحة السجون.
 )3إن ما علمتنا إياه هذه التجربة ووقائعها امللموسة ،أن فلسفة
التنظيم جيب أن تراعي االهتمام بالعضو احلزبي واحرتامه ،والبحث عن
مميزاته ،وتفجري طاقاته الكامنة ،واالستفادة منها ،وإيالء العمل
التنظيمي أمهية قصوى ،وينبغي عدم إمهال أي تفاصيل صغرية،
ومتابعة وإجناز أدق التفاصيل.
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 )4الديناميكية يف العمل ،وكسر الروتني والبحث والتكامل يف العمل
بني خمتلف اللجان.
 )5التعاون والتعامل بروح الفريق الواحد.
 )6السعي ألخذ رأي الكادر يف كل حمطة يف كل منظمة.
 )7إن قيادة التنظيم هي أوالً وثانياً وعاشراً ،وكما يقول لينني " ال
ميكن أن توجد أي حركة ثورية وطنية بدون منظمة من القادة ،حتافظ
على استمرار احلركة" فقد ساهم هذا املبدأ يف تطوير العمل وتكريس
اهليئات ،يف خمتلف املراتب التنظيمية.
 )8اجلانب العضوي الذي جيمع يف طياته بني الدميقراطية والتنظيم
الدقيق واالنضباط احلزبي الصارم ،وحرية البحث والنقاش وتطوير
النقد والنقد الذاتي على نطاق واسع يف ظل وحدة العمل ،واعتبارها
شروطاً هامة تقود ملكات القادة احلزبيني وجناح نشاطهم ،وكانت هذه
األسس كدليل عمل تسيّر عمل منظمة اجلبهة طوال تلك السنوات.
 )9لقد جنحت قيادة الفرع يف بناء مؤسسات غري مسبوقة يف تاريخ
احلركة األسرية ،فكانت جتمع بني املؤسسات التنفيذية ،والتشريعية،
والقضائية ،متمثلة يف (قيادة الفرع ،اللجنة املركزية الفرعية ،هيئة
الرقابة) ،وهذا جيعل من هذه املنظمة منظمة منوذجية ستظل ذخراً
لألجيال القادمة والتاريخ ،وللرتاث االعتقايل.
 )10كشفت جتربة الفرع التنظيمية يف السجون بأن الفصائل املنظمة
يف قالع األسر بوسعها حتدي هتديدات االحتالل وخوضها جماهبة معها
وحتقيق االنتصارات عليها ،وهذا مشروط بالتنظيم أوالً ،وبالقدرة على
كشف نقاط الضعف للعدو ،والضغط عليه لتحقيق اإلجنازات ،علماً أن
عدد منظمة اجلبهة يف السجون ترتاوح من  350إىل  400عضواً.
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 )11العالقات التنظيمية والرفاقية املبنية على أساس الثقة واالحرتام
والتواضع واليت لعبت دورها احلاسم يف البناء التنظيمي ،وحولّت
العملية التنظيمية إىل عملية دافئة يف العالقة بني مجيع الرفاق ،السيما
وأن قطاع األسرى ،قطاع مناضل ومغلق وخاضع لظروف سياسية
معقدة ،وبالتايل العملية الرتبوية عامل مهم يف تطوير الكادر واحلفاظ
على كرامته ،فاإلجراء االنضباطي لعب دوراً هاماً يف غرس عقل الكادر
احلزبي بالرتبية ،والتشديد على أن العنف من احملرمات وليس يف
تقاليدنا االعتداء اجلسدي (ملحق الالئحة الداخلية واإلدارية).
أما عن اإلخفاقات والسلبيات فهي:
أ .تنامي النزاعات بني األسرى عموماً ،وعدم قدرتنا على توحيد
احلركة األسرية رغم جهودنا احلثيثة املستمرة لذلك.
ب .وجود بعض التكتالت الشللية ،وإن كانت حمدودة جداً
ت .اإلنشداد للعمل احللقي يف بعض املنظمات بإطار حمدود.
ث .اإلنشداد للعمل الفردي على العمل املركزي املتكامل للكادر
القيادي على حساب العمل اجلماعي.
ج .بروز بعض النزعات الذاتية لعدد من القيادات والكوادر احلزبية
خاصة يف بعض القضايا التنظيمية.
ح .تراجع االهتمام باألخبار السياسية وأحداث العاملني العربي
والعامل يف أعقاب فشل ثورات الربيع العربي ،وحالة اإلحباط يف الساحة
الوطنية.
أواسط حزيران2016 /
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التجربة االعتقالية ملنظمة فرع السجون
من  2006إىل 2016
مقدمة من األسري وائل اجلاغوب
يعد اجلانب االعتقايل أحد جوانب العمل الرئيسي يف جمال النشاط
والفعل لعموم القوى السياسية املتواجدة يف الساحة االعتقالية ،وهذا
االرتباط يف اجلانب االعتقايل هو األساس يف التنسيق ما بني القوى
السياسية وتوحيد املواقف ،واملشاركة يف تنظيم خطوات مجاعية
ملواجهة إدارة مصلحة السجون ،والتواصل مع اجلهات ذات الصلة،
وقضية األسرى على الصعيد الوطين العام ،واملؤسسات الرمسية وغري
الرمسية.
ويعترب ملف االعتقال مرتبطاً بامللف التنظيمي ،وارتباطات وفضاءات
العمل على املستوى االعتقايل الثقايف اإلعالمي اإلداري ...اخل.
إن ا إلطاللة على اجلانب االعتقايل بشكل واسع هو أبرز أجبديات
عمل اللجنة االعتقالية لفرع السجون واليت أصبحت أداة لتسيري
احملطات النضالية العديدة اليت خاضها األسرى ،ويف ظل الرصيد
النضايل املرتاكم طويالً ألسرى اجلبهة الشعبية يف داخل السجون.
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احلركة األسرية :مرحلة التشّكل والنمو ،ووحدة املوقف:
إن نضال األسرى يف داخل السجون واملعتقالت ارتبط بأحد جوانبه
لتحقيق مطلب احلق يف متثيل هيئة لألسرى تكون عنواناً نضالياً يف
مواجهة سياسة االحتالل املتصاعدة واملتوارثة عرب التاريخ ،والقائمة
على مبدأ " فرق تسد" وقد عكس هذا املطلب حالة من الوعي لدى
األسرى ألمهية وبناء العمل اجلماعي ،بناء احلياة الداخلية املتماسكة
كرافعة لصمود األسرى ،وهذا عزز من قدرة املناضل على حتديد دوره
يف السجون وممارسة كل أشكال النضال وحتويل هذه الساحة النضالية
والتأسيس على قاعدة حتديد التناقض مع العدو الصهيوني كسمة
رئيسية تنظم آليات مواجهة االحتالل ،ومعرفة ما هو املطلوب من
األسرى وقراءة ما متثله احلركة االسرية سياسياً بوصفها امتداداً حلركة
حترر وطين ملواجهة احتالل كولنيايل توسعي.
وبناءً على ذلك أصبحت منظمة السجون ساحة اشتباك سياسي،
وحُددت املهام على هذه القواعد واألسس ،ومت تعريف دور احلركة
األسرية بفصائلها وتالوينها الفكرية والسياسية ،والذي متثل بإعداد
املناضلني على (املركزية السياسية التنظيمية) للعودة إىل ساحة
النضال مرة أخرى ،ومواجهة سياسات إدارة السجون األداة االحتاللية
يف ساحة االسر.
إن وحدة حال األسرى كأصحاب قضية عادلة يتعرضون حلالة
مستمرة من القهر واالضطهاد ،ولتشديد أفظع شروط احلياة اليومية
حبقهم من قمع واعتداءات ،وهو ما جعل من وحدة احلال ترتجم يف
وحدة املوقف ،وهبذا اإلطار ميكن قراءة احملطات النضالية املتنوعة
املتعددة اليت تلقاها األسرى يف سجن نابلس ،واإلضراب عن الطعام عام
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 1976وعام  1981يف سجن جنني ،وإضراب احلركة األسرية الشامل
عام .1992
إن احملطات النضالية راكمت التجربة والوعي لوحدة املوقف وهذا ما
استدعى للعمل على تشكيل األنوية التنظيمية املؤهلة لبناء حاالت
تنظيمية متثل مواقع اعتقالية قادرة على قيادة النضال داخل األسر،
وعلى تشكيل اللجان الوطنية كأدوات قيادية فاعلة ،ومتثل موقع متثيل
لعموم القوى السياسية العاملة على مستوى الساحة االعتقالية ،ومبا أن
ما أنتج هذا الشكل الوطين من العمل هو الضرورة لتنظيم وتوحيد
اجلهد وإدارة وحل التناقضات الثانوية ،واحلياة املشرتكة ،وترسيخ قيم
ومفاهيم.
إن احلاجة املاسة إلدراكها والتعامل مع الواقع من مهام والوعي
واإلرادة الصلبة والرؤية السياسية وتعريف الدور عناصر هامة ال ميكن
اسقاطها عند تناول جتربة احلركة األسرية ومؤسساهتا وخاصة جتربة
منظمة فرع السجون.
التسوية – أوسلو وانعكاساهتا:
خاضت احلركة األسرية يف معركتها الشاملة عام  1992العديد من
اخلطوات النضالية يف خمتلف السجون خاصة اإلضراب عن الطعام،
وما حققته من إجناز وأسس لتوحيد العمل التنظيمي واالعتقايل على
صعيد احلركة األسرية بشكل كامل كاستحقاق ما بعد احلياة التنظيمية
الوحدوية واالعتقالية على صعيد كل األسرى.
لكن اللحظة احملورية اليت منعت ذلك متثلت يف اإلعالن عن اتفاق
التسوية – اتفاق أوسلو عام  1993وما نتج عنه من انقسام سياسي
ووطين أثر على واقع احلركة األسرية ،وخطواهتا حنو الوحدة ،وقد بدأت
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وظهرت عالمات الرتهل على البعد التنظيمي ما بني القوى السياسية
مفاهيمياً وعلى صعيد الوعي حيث تقدمت مفاهيم البعد الفردي على
حساب اجلماعة.
ويف هذا السياق ،شهدت السجون العديد من اخلطوات واإلجراءات
داخل األسر ومن أبرزها جتلي االنقسام ومتثل يف املوقف السياسي
األول لألسرى عام  1995والذي مل تشارك فيه القوى ذات التوجه
اإلسالمي ،اعرتاضاً على شعار سياسي وهذا ما انعكس سلباً على واقع
احلركة األسرية وبوحدة املوقف ،وكان له تداعيات عديدة الحقة.
وثيقة أوسلو:
نص اتفاق أوسلو وإعالن املبادئ بتاريخ  1994-5-4على وجوب
إطالق سراح دفعات من األسرى ضمن معايري وشروط حُددت
إسرائيلياً ،مقدمتها إجبار األسري الذي سيطلق سراحه على التوقيع
على وثيق تعهد تنص على دعم أوسلو والتعهد بعدم ممارسة (العنف
واإلرهاب) حسب ما نصت عليه الوثيقة .وهذا ما دفع أسرى اجلبهتني
الشعبية والدميقراطية إىل رفض هذا االشرتاط ،وبالتايل رفض اإلفراج.
وفعالً هذا ما مت يف حني مت استثناء محاس واجلهاد من االفراجات.
إن ربط قوى اليمني لقوى اليسار الفلسطيين باإلفراج املشروط ينبع
من موقف سياسي رافض مناهض للتسوية السياسية اجلارية حينها،
وممارسة هلذا املوقف ،وألمهية ترابط األفكار والوعي واملمارسة
وانطالقاً من الدور املطلوب ،وارتباطاً بتجارب أسرى يساريني عرب يف
سجون األنظمة االستبدادية ،والذين رفضوا التوقيع على ما كان يسُمى
(اعالءات) وانسجمت أحزاهبم على وقع هذه املواقف ،سجل اليسار
موقفاً مشرفاً يف هذه املعركة اليت استمرت حتى عام  ،1995حيث مت
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اسقاط االشرتاط السياسي من الوثيقة ،وهذا ما جعلها ال ميكن التعامل
معها ،خاصة يف ظل غياب بدائل لألسرى ،وتكشفت مفاعيل أزمة
اليسار الفلسطينية العامة.
اجلبهة الشعبية وحماوالت مركزة العمل:
إن تطوير أدوات ووسائل العمل التنظيمية أثرت مباشرة بواقعها
وتطورها وتغريها وما ينفذ من مهام داخل قالع األسر ،واالرتقاء بكافة
أشكال العمل واملهام الرئيسية ،اليت تضع يف صلب فلسفة املقاومة وهذا
ما عرب عنه يف سياق مسرية احلركة األسرية من توحيد للربنامج
واملشاركة اجلماعية يف مراحل النضال كجزء من مرحلة النضال
الشامل ،كما ظهرت عام  1992باإلضراب على مستوى السجون ،وما
حدده من حاجة لتوحيد العمل التنظيمي على صعيد كل تنظيم وعلى
مستوى السجون كمقدمة لتوحيد العمل االعتقايل ،وهذه التقطته
اجلبهة حيث مت تشكيل هيئة موحدة على مستوى السجون ،وكانت
جتربة رائدة للعمل وشكّلت استجابة متقدمة للتطورات.
إن الظرف السياسي وتداعياته أثرت على آليات العمل الوليدة ،حيث مل
تصمد حالة اإلمجاع داخل قالع األسر ألسباب متعددة منها السياسي،
والرتاجع الداخلي ،وإطالق سراح عدد من الكوادر املؤثرة ،حيث وصلت عام
 1997 – 1996إىل هنايتها ،لكن حاجتها مل تنتهِ حيث أن جممل التطورات
الالحقة استدعت إعادة طرح مركزة العمل كضرورة ملحة.
االنتفاضة الثانية واحلركة األسرية:
توافد آالف األسرى إىل السجون بعد اندالع انتفاضة األقصى،
وباألخص ما بعد اجتياحات املدن الفلسطينية ،وهذا ما جعل احلركة
األسرية أمام حتديات جسام ،صعبة بسبب ترهل مكونات احلركة األسرية
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التنظيمية ،وتراجع حالة الوعي وعدم اهتمام األسرى بدور احلركة
األسرية ،وهذا ما أنتج العديد من التناقضات اليت ظهرت سريعاً بني أسرى
قدامى وجدد ،وما أفرزته على صعيد منظمة اجلبهة داخل األسر ،فقد
أصاهبا الرتهل أيضاً (لكن قدرهتا على التجاوب كانت قائمة والقابلية
الستيعاب أعضاء جدد أيضاً قائمة ،وهذا ما جعل مهمة إعادة البناء
والتأهيل أكثر سالسة ،وخطوة بناء كادر فاعل مثل الرفيق أمحد أبو
السعود والرفيق مؤيد عبد الصمد ،ووصول كادر متقدم أبرزهم الدكتور
أمحد املسلماني الذي لعب دوراً هاماً على صعيد إعادة بناء منظمة سجن
عسقالن بشكل رئيسي ،وعلى قاعدة إشراك الرفاق اجلدد بالعمل.
وعلى الصعيد االعتقايل فقد متيزت مرحلة عام  -2002وحتى
 2004بأهنا كانت األشد من حيث اهلجمة الشرسة اليت شنتها إدارة
السجون على احلركة األسرية ،وتزامن ذلك مع حدوث تعيني مأمور
جديد ملصلحة السجون (يعقوب جانوت) وقد جاء التعيني من قبل
رئيس وزراء الكيان " ارئيل شارون" وجبدول أعمال حمدد على رأسه
استهداف األسرى ،وجعل إدارة مصلحة السجون أحد األذرع األمنية
الفاعلة ،لسحب العديد من اإلجنازات اليت حققها األسرى ،وارتفعت
سياسة االعتداءات واملدامهات ،للسجون والتنقالت ،وهذا ما استدعى
من احلركة األسرية املواجهة عرب إعالن اإلضراب املفتوح عن الطعام يف
آب .2004 /والذي استغرق  18يوماً ولكنه مل حيقق أهدافه ،ويف إحدى
اخلالصات اليت سجلت كانت ضرورة نقل العمل التنظيمي كمقدمة
إلعادة تنظيم مركزة عمل احلركة األسرية ،وهذه املهمة أصبحت
مطروحة يف إطار احلوار داخل العديد من القوى السياسية الفاعلة على
املستوى االعتقايل ،والذي تطلب انضاج العامل الذاتي ،وهذا ما
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استدعى من اجلبهة وما سعى إليه الرفيق أمحد سعدات بعد اعتقاله
عام  ،2006الذي دعم وبادر بتشكيل منظمة فرع السجون.
منظمة فرع السجون واألجندة االعتقالية:
بعد أن متكن الكادر احلزبي داخل السجون من تشكيل منظمة فرع
السجون عام  2007وجدت املنظمة نفسها أمام عدد من التحديات على
املستوى االعتقايل متثلت يف التايل:
االنقسام وانعكاساته على احلركة األسرية ،حيث شارك األسرى يف
احلياة الوطنية العامة عرب إطالق وثيقة األسرى ،وما باتت تُعرف بعد
اعتمادها بوثيقة الوفاق الوطين .واليت اعُتمدت بتاريخ  .2006/6/27حيث
اعترب أن هناك حاجة ماسة من األسرى بالدفع حنو حالة وطنية وهذا بعد
إجراء انتخابات اجمللس التشريعي ،وفوز محاس بتاريخ ،2006/1/25
حيث أمجع األسرى على أمهية إعادة ترتيب البيت الفلسطيين داخلياً ،لكن
التطورات املتسارعة اليت حدثت وصوالً إىل احلسم العسكري يف
 .2007/6/14وفرض أمر واقع فيما بات يطلق عليه " االنقسام
السياسي" .وما رافقه من تداعيات سلبية على احلركة الوطنية ألقت
بظالهلا على جممل احلركة األسرية ،اليت فرض عليها حالة من الفصل
بعد أن عمدت إدارة السجون إىل فصل أسرى محاس عن أسرى فتح يف
غالبية السجون ،وهذا ما عكس نفسه وباألخص يف ظل سيطرة خطاب
حتريضي ،وانقسامي ،لتغدو مهمة جتاوز واقع الفصل بني األسرى أوىل
املهام املطروحة على أجندة العمل االعتقايل لعدد من الفصائل املضطرة
للتعامل معها واستحقاقاهتا حيث أصبح موضوع الفصل حتدياً ومهمة
معقدة أثرت على سياق العمل االعتقايل بشكل عام.
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ثانياً :سياسة العزل االنفرادي:
كان مطلب إهناء سياسة العزل االنفرادي مكوناً رئيسياً من مكونات
املطالب االعتقالية لألسرى ،حيث استطاع األسرى حتقيق إجناز على
هذا الصعيد مراراً عام  1992وعام  2000لكن مل تستطع احلركة
األسرية إهناء هذه السياسة بقدر ما استطاعت احلصول عليها يف
حمطات عديدة.
ومع بدء عمل منظمة فرع السجون ،مت عزل األمني العام الرفيق
أمحد سعدات ،وعزل أيضاً الرفيق عاهد أبو غلمى ،وهذا العزل كان يف
سياق سياسة االستهداف ،كما مت عزل العديد من األسرى " عبداهلل
الربغوثي ،إبراهيم حامد ،وعددٍ من قيادات محاس واجلهاد ،وهذا ما
جعل من مهمة التصدي لسياسة العزل االنفرادي تتصدر أجندة العمل
االعتقايل ملنظمة فرع السجون ،وموقف األمني العام والذي اعترب
أهداف االحتالل من ورائه سياسي انتقامي تستدعي أمهية التصدي له
كواجب وطين وحزبي ،وبذات الوقت اعترب بأن هذه املهمة ميكن هلا أن
تشكّل رافعة الستنهاض احلركة األسرية ،وفتح أوسع حالة حوار.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه قد مت تنفيذ خطوات عدة من أجل
مواجهة سياسة العزل ،وعزل األمني العام من بينها خوض اإلضراب
املتقطع ولكنه مل حيقق أهدافه ومل يتم البناء عليه.
ثالثاً :مواجهة نتائج إضراب عام :2004
عمدت إدارة مصلحة السجون العمل على فرض أمر واقع جديد ما
بعد إضراب عام  2004يف حماولة منها لكسر ثقافة املقاومة لدى
األسرى ،وفرض أبعاد تقوم على إحداث حالة شلل للواقع التنظيمي،
وخ لق امتيازات ،وقمع كل حالة وطنية ومقاومة ،وبذات الوقت سحب
إجنازات ،وهذا ما جعل هذه األزمة مركبة وتشمل جوانب عدة.
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رابعاً :املطالب اليومية:
تصدرت املطالب املتعلقة بامللف الطيب والزيارات العائلية وسياسة
املنع للعائالت ،واملدامهات لغرف األسرى والبوسطة ،ومصادرة شروط
احلياة اليومية ،وباألخص بعد استشهاد عدد من املناضلني بسبب
اإلمهال الطيب املتعمد ،أو على يد وحدات القمع املاتسادا كما مت يف
سجن النقب عام  2008حني استشهد األسري حممد األشقر.
خامساً :العمل االعتقايل اجلماعي:
إن جممل ما ذكر يتطلب إجناز مهمة إعادة بناء املؤسسة االعتقالية،
وصياغة إطار للحوار بني جممل القوى ،وتشكيل أرضية مجاعية
للتحرك ،وهذه كانت املهمة األصعب حبكم تنامي املصاحل الفردية اليت
نبتت وارتبطت بضعف العمل االعتقايل الوطين لتمثل هذه املهمة حتدياً
حقيقياً يف ظل حالة االنقسام ما بني محاس وفتح.
التحرك االعتقايل املتمثل فرع السجون خيارات صعبة:
إن عزل األمني العام وما حدده فرع السجون بأنه استهداف كبري
لصوت املقاومة ،والتسليم بذلك يعين استسالماً للواقع وخضوعاً
إلجراءات مصلحة السجون ،وتراجعاً عما تدعو له من فكر مقاوم ،وكان
التوجه لفتح أوسع حالة حوار مع الفصائل ،والتوافق على برنامج
نضايل ملواجهة التحديات بشكل مجاعي ،لكن هذه احلوارات مل خترج
بنتائج ،عدا اخرتاق واحد يف سجن " ايشيل" حيث مت التوافق على
برنامج إضراب أُطلق عليه" إضراب النخبة" ختوضه جمموعة من
األسرى ،وقد أعاقت الظروف ممكنات متريره لدى القوى خصوصاً
ح ركة فتح ،وعدم تعاطي محاس بشكل جدي معه ،وهو ما جعل منظمة
فرع السجون أمام خيارين ،اخليار األول االستمرار يف احلوار للتوصل
لربنامج امجاع وطين إال أهنا ملست صعوبة يف هذا اجلانب ،اخليار الثاني
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التقاط زمام املبادرة من قبل منظمة فرع السجون على برنامج نضايل
شامل توُج باإلعالن عن إضراب مفتوح يشارك به رفاقنا ،وهذا كان
ميثل خماطرة واستحقاقاً ،والذي يعين صداماً مع التنظيمات ،وباألخص
مع حركة فتح ،والذين يشكلون غالبية يف األقسام ،ويعين مواجهة
واستحقاقاً منفرداً مع مصلحة السجون ويف هذا السياق كان احلسم
حنو صياغة برنامج منفرد دون قطع حالة احلوار اجلامعة مع اجلميع.
الربامج التكتيكية ضمن رؤية سياسية:
محل كادر اجلبهة يف السجون على كاهله تبين رؤية مرتبطة باحلوار
املطلوب التصدي له على املستوى الوطين ،وباألخص يف ظل االنقسام
السياسي ،وانعكست هذه الرؤية على قاعدة أن الذي جيب أن يكون هو
مواجهة االحتالل بشكل شامل من جهة والضغط على أطراف االنقسام،
وخلق حوار من جهة أخرى ،وهذا يعين فيما يعنيه عدم جعل واقع
االنقسام قيداً أو مربراً أو انعكاساً للفعل النضايل على األرض،
واستحقاقات ذلك على شتى الصعد واملستويات اجلماهريية والسياسية
والتنظيمية والكفاحية...اخل.
إن هذه الرؤية واملوقف جتلت يف واقع األسر ،ومحلت معناً سياسياً
نضالياً من هذا الفصل واالنقسام ،والتعديل على هنج وخيار املقاومة
وثقافتها ،يف ظل هذه البيئة املعقدة خاضت منظمة فرع السجون
املواجهة وصاغت برناجمها النضايل خالل أعوام  2010-2009حيث
اشتملت الربامج على عدد من اخلطوات النضالية وأبرزها:
 )1إعادة وجبات الطعام بشكل متقطع.
 )2عقد جلسات متزامنة مع أوقات العدد اليومي ،ومن ضمنها
جلسات عقدت الساعة السادسة صباحاً.
 )3عقد جلسات يف باحة السجن.
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 )4كتابة مئات الرسائل من السجون عرب الربيد إىل األمني العام
املعزول.
 )5رفض التعامل مع االحتالل فيما يتعلق باحملاكم الشكلية ،اليت
عُقدت لفرض عقوبات على الرفاق.
 )6تقديم رسائل احتجاج على سياسة العزل االنفرادي.
إن تطبيق الربنامج النضايل قد ترتب عليه مواجهة هجمة إدارة
السجون من فرض غرامات والقيام حبملة تنقالت واسعة ،ومدامهات
للغ رف والزنازين ،وإحداث حالة من عدم االستقرار ،وقد تزامن مع ذلك
حدوث توتر يف العالقة مع حركة فتح وصل حدود املقاطعة.
مقدمات إضراب عام :2011
إن مقاومة سياسة العزل االنفرادي ،وحتقيق اخرتاق حقيقي هلذا
املطلب يستدعي خوض خطوة اإلضراب املفتوح ،والذي بذل اجلهد
جلعله وطنياً مبشاركة اجلميع ،وهلذا كان حوار سجن "أيشيل" الذي مل
ينجح بعد أن مت التوافق على الربنامج ،حيث تلقت منظمة فرع السجون
ردوداً سلبية يف شهر حزيران عام  2011مفادها عدم نية فصائل العمل
الوطين على تطبيق ما مت االتفاق عليه ،وهذا ما جعل القرار
االسرتاتيجي الذي اتُخذ عام  2010أن يكون خيار منظمة فرع السجون
واملتمثل خبوض إضراب عام .2011
بدأ اإلضراب بتاريخ  2011 /9/27ومشل رفاق اجلبهة ،وعدداً من
املناضلني من خمتلف القوى شاركوا بقرار فردي ،كان مطلب اإلضراب
حتقيق مطلب إخراج األسرى من العزل االنفرادي ،واستمر  21يوماً لكن
اجناز صفقة تبادل األسرى خالل اإلضراب (صفقة شاليط) قد أدى
إلخفاق يف هذه اخلطوة النضالية رغم جدواها وفاعليتها ،ورغم
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انضمام سجن "جلبوع" بالكامل لإلضراب ،وقرار سجن "ايشيل" كذلك،
وتراجعه ما بعد اإلعالن عن الصفقة ،يف ظل املعطى املؤثر على
اإلضراب ،مت التواصل التفاق مع مصلحة السجون ينص على نقل
األمني العام ليكون يف مشفى الرملة ،إال أن األخرية تراجعت بعد عدة
أيام ،وحسم اخليار بالعودة للسجون واإلعداد خلطوة أمشل ،وأجرت
منظمة فرع السجون تقييماً شامالً لإلضراب ،وحددت نقاط الضعف
والقوة والسلبيات واإلجيابيات ،من أجل إعادة ترتيب الصفوف مرة
أخرى ،وجتهيز الكادر ملعركة أخرى أشد وأقوى ،وهو ما حتقق يف
إضراب عام .2012
إضراب عام :2012
إن النجاح أو الفشل ميكن أن يُشكّل حافزاً للعمل ،فإذا كان إضراب
عام  2011قد فشل يف حتقيق أهدافه ،فإنه قد جنح يف خلق أرضية
ومناخ للتأسيس على خطوة أوسع وأمشل ،وهذا ما حتقق من خبلق
حالة حوار يف سجون " رامون ونفحة وعوفر" ومت التوصل لتوافق بني
اجلبهة ومحاس واجلهاد والدميقراطية خلوض اإلضراب املفتوح عن
الطعام يف نيسان عام .2012
حاولت إدارة مصلحة السجون إحباط اخلطوة ،وسارعت إىل تشكيل
جلنة قادها أحد ضباطها السابقني ،حاولت احلوار ولكن هذه املناورة
كانت مكشوفة وفشلت ،وبدأ اإلضراب يف شهر  ،2012/4وحُدد له عدد
من املطالب:
 .1إخراج األسرى املعزولني.
 .2استئناف الزيارات العائلية ألسرى عائالت غزة ،واملمنوعة منذ
مخس سنوات.
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 .3إلغاء العقوبات اليت أُطلق عليها " عقوبات شاليط" على أثر
اختطاف اجلندي لدى املقاومة ،والذي خرج عرب صفقة التبادل ،واليت
مشلت منع التعليم ،والتضييق اليومي لشروط احلياة.
استمر اإلضراب  28يوماً ،وحقق إخراج األسرى من العزل واستئناف
زيارات غزة ،ولكن مل يُحقق تقدماً جدياً على صعيد شروط احلياة
اليومية ،ولكنه شكّل نصراً لألسرى حيث ساهم يف إخراج املعزولني
والسماح بزيارات أسرى غزة.
منظمة فرع السجون االعتقالية ما بعد إضراب عام :2012
إن النجاح يف اخلطوة الوطنية جعل الفرصة ساحنة إلعادة ترتيب
األوضاع االعتقالية على مستوى السجون ،وقد حددت منظمة فرع
السجون توجهاهتا يف هذا اإلطار من خالل عدد من املهام:
 .1تشكيل إطار وطين عام على مستوى احلركة األسرية ،ليكون
جسماً قيادياً يف السجون وميثل أداة نضالية تتابع الوضع االعتقايل
مبشاركة وطنية شاملة من اجلميع.
 .2العمل على تشجيع األخوة يف حركة فتح لبناء هيئة تنظيمية
على مستوى السجون ،وتقديم كل املمكنات هلذا الغرض ،خاصة وأن
هناك قبوالً لدى كادر فتح واليت ستؤثر على الوضع االعتقايل.
 .3النضال من أجل حتسني الظروف احلياتية لألسرى ،واالستمرار
يف الضغط على إدارة مصلحة السجون.
 .4تكريس ثقافة املقاومة داخل قالع األسر واعتبارها خياراً فاعالً
ملواجهة إدارة السجون.
 .5إعداد املشاريع واألفكار املالئمة وطرحها وطنياً لتسيري خمتلف
األوضاع االعتقالية.
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إن هذه املهام قد حُددت من قبل منظمة فرع السجون والعمل على
إجنازها على املستوى االعتقايل .وهذا استمر حتى عقد مؤمتر الفرع
الثاني يف السجون الذي أقر هذه التوجهات.
مشاريع اعتقالية:
بعد انتهاء أعمال مؤمتر الفرع الثاني ،وتشكيل اللجنة االعتقالية
وإعداد خطة عملها قُدمت العديد من مشاريع العمل االعتقايل أبرزها:
 )1املشروع الطيب /عُرض وطنياً من كافة فصائل العمل الوطين.
 )2العمل االعتقايل الوطين مشروع نضايل ملواجهة سياسة اإلمهال
الطيب املتعمد كافة ،خاصة ما يُمارس ضد األسرى املرضى يف مستشفى
الرملة ،وأكد املشروع على مطلب نقل املسؤولية عرب اجلهاز الطيب إلدارة
السجون إىل وزارة الصحة ،وهذا ما يعين توفر أدوية وأطباء خمتصني
وتقديم العالج الالزم واملناسب ،ومشل املشروع رسائل جلهات عديدة من
أجل التحرك العاجل هبذه القضية ،ومت التوافق على هذا املشروع يف
سجن رامون عام  ،2013وتشكيل جلنة عامة لتطبيقه لكن تعطّلت
اجلهود بسبب تطورات اعتقالية ،وتراجع القوى الرئيسية عنه.
 )3مشروع الوضع االعتقايل العام /طرح املشروع يف سجن جلبوع
عام  2014-2013وتبنت القوى هناك املشروع الذي نص على عقد
مؤمتر وطين على مستوى السجون ،ومبشاركة مجاعية.
 )4مشروع املقاطعة األكادميية بالتعاون مع حركة املقاطعة الدولية/
انطلق هذا املشروع عام  ،2014ونص على العمل من أجل التنسيق مع
حركة املقاطعة الدولية ،وإعادة إدراج قضية األسرى على جدول أعماله،
وتقديم قضية منع التعليم األكادميي يف السجون كعنوان ومربر ملقاطعة
املؤسسات االكادميية الصهيونية .وبذات الوقت التنسيق معهم يف طرح
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رأيها يف قضايا عدة مثل امللف الطيب ،وقد وجهت رسالة وطنية هلم
طالبت بضوع قضية األسرى على جدول أعماهلا عام  ،2015وكذلك
رسالة من األمني العام للجبهة أمحد سعدات هبذا االجتاه.
 )5مشاريع التحرك النضايل /طُرح من قبل منظمة فرع السجون
العديد من املشاريع وطرق النضال أبرزها:
أ .التحرك على أثر استشهاد عرفات جرادات عام  .2013ومتثل
باإلضراب ليومني أسبوعياً على مدار شهر ،وقد حقق بعض اإلجنازات
يف هذا اجلانب .وشكلّ رسالة إلدارة مصلحة السجون ،وتكرر ذلك األمر
عقب استشهاد األسري ميسرة أبو محدية بذات الفرتة ،لكن مستوى
احلراك مل يكن على املستوى املطلوب.
ب .مشاريع حتسني الشروط احلياتية:
طُرحت هذه املشاريع وكان أبرزها يف سجن " رامون" عام 2013
وعام  ،2014وعام  2015وقد مت تنفيذها.
ت .مشاريع دعم وإسناد األسرى املعزولني ،مثل إضراب خضر
عدنان عام  ،2011وهناء شليب ،وإضراب األسرى اإلداريني عام ،2013
وإضراب األسرى اإلداريني عام  .2014حيث أضرب عشرات الرفاق
منهم.
ث .مشاريع حترك على مستوى السجون ،كما مت طرح هذا املشروع
على سجن جلبوع عام  ،2014وعام  2015وايشيل وغريها من السجون.
هذه بعض عناوين النشاط االعتقايل ،وهناك حمطات أخرى تتعلق
بالتنسيق مع املؤسسات من أجل خوض نضال قانوني يف عدة عناوين
داخل األسر مثل امللف الطيب ،واألسرى املعزولني ،واألسرى اإلداريني،
وخوض خطوات جزئية ومتعددة.
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العدوان على غزة وعقاب األسرى:
على أثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة أقدمت إدارة السجون
على فرض عقاب منع الزيارات على األسرى ،باستثناء أسرى حركة فتح
حيث سُمح هلم بزيارة ،ومشل قرار املنع أقسام أسرى محاس ومن
يتواجد فيها من الفصائل ،ومشلت العقوبة الزيارات والكانتينا وحتديد
حمطات التلفاز بثالث حمطات فقط ،وكان الرد على العقوبات اليت
مشلت أيضاً قرار منع الرفيق األمني العام للجبهة من الزيارة ألسباب
أمنية على حد تعبريهم ،أن طرحت منظمة اجلبهة برناجماً نضالياً يف
سجون (شطة ،جلبوع ،جمدو ،رامون) مشل خطوات إضراب لعدة أيام،
احتجاجاً على هذه العقوبات.
مت التحرك يف مواقع عدة من أجل إهناء العقوبات ،وقد متيز رفاق
اجلبهتني الشعبية والدميقراطية واجلهاد اإلسالمي برفض عرض
اخلروج من األقسام اليت ميثلها أسرى محاس مقابل رفع العقوبات،
وأصروا على التواجد يف هذه األقسام .ورفضوا مبدأ التجزئة
واالست فراد ،وهذا ما جعل احلالة النضالية مستمرة ضد هذه العقوبات،
حيث مت تنفيذ سلسلة من اخلطوات ضدها وتراجعت على اثرها
مصلحة السجون ،فقد أصبحت الزيارة مرة واحدة شهرياً ،والكانتينا ثم
زيادة املبلغ املسموح ،وحمطات التلفزة أصبحت مخسة ،ومل يتم تنفيذ ما
أبلغته مصلحة السجون من قيود حول مدة اخلروج لباحة السجن
وغريها من اإلجراءات.
احلوار يف مواجهة سياسة املنع األمين:
أعلن الرفيق األمني العام الرفيق أمحد سعدات عن نيته خوض
اإلضراب املفتوح عن الطعام يف شهر حزيران عام  2015احتجاجاً على
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سياسة املنع األمين لألسرى من الزيارة ،وذلك بعد تراجع مصلحة
السجون عن تعهدها عام  2012بإهناء هذه السياسة.
وعلى ضوء إعالن الرفيق أعلنت منظمة فرع السجون أهنا ستخوض
اإلضراب أيضاً ،وهذا ما دفع إدارة مصلحة السجون إىل طلب مهلة حلل
هذه القضية ،وقد استمر هذا احلوار حتى شهر آب من ذات العام ،حني
اتُخذ قرار بوقف احلوار وإبالغ إدارة مصلحة السجون أهنا ستخوض
اإلضراب.
يف اليوم األول لإلضراب قدمت إدارة مصلحة السجون عرضاً بإهناء
املنع األمين املفروض على األمني العام ،ودراسة كل حالة أخرى ،وإجياد
حلول هلا ،ومت االتفاق بعدها ،ليكون ذلك أقصر إضراب مفتوح بتاريخ
احلركة األسرية.
إضراب األسرى اإلداريني:
بدأت فكرة إضراب األسرى اإلداريني تُطرح وتناقش من خالل حوار
متواصل بقيادة فرع السجون ،حيث بدأت هذه احلوارات بعد أن دعمت
مشروع مقاطعة حماكم االستئناف وإضراب األسرى اإلداريني عام
 ،2014حيث حسم  5رفاق أمرهم باجتاه خوض اخلطوة يف هناية أيار
 ،2015وهم الرفاق (نضال أبو عكر ،بدر الرزة ،حممد أبو شرار ،شادي
معايل ،غسان زواهرة" ،ونتيجة لذلك أقرت منظمة فرع السجون
برناجماً نضالياً لدعم إضراب الرفاق ختلله اإلضراب اجلزئي لعدة أيام،
وبعدها اتُخذ قرار بالدخول معهم يف اإلضراب بتاريخ العاشر من أكتوبر
لكن حالة التضامن من خمتلف السجون ،واحلراك الشعيب املميز
والتغطية اإلعالمية أدت مجيعها إىل حتقيق الرفاق مطالبهم بعد 38
يوماً من اإلضراب ،حيث مت االتفاق على إطالق سراح الرفيقني(نضال

73

أبو عكر وغسان زواهرة) بعد إمتام مدة اإلداري ،حيث تبقى هلم شهر،
ومن تبقى من الرفاق سيطلق سراحهم بعد عدة شهور وهذا ما مت.
عزل الرفيق بالل كايد:
مع بدء الدعم خلطوة الرفاق اإلداريني اختذت مصلحة السجون
قراراً بعزل الرفيق بالل كايد ،وحتويله إىل عزل سجن عسقالن ،ومل
يتبقَ من حكمه سوى تسعة أشهر حيث أمضى غالبية حكمه أربعة عشر
عاماً ونصف وهو عضو اهليئة القيادية على مستوى السجون.
بررت إدارة السجون هذا اإلجراء بأنه جاء بقرار من جهاز "الشاباك"
وألسباب أمنية ،وبسبب قيامه خبطوات دعم اإلداريني احتجاجاً على
هذا العزل ،حيث حُكم عليه بالعزل لستة أشهر قابلة للتجديد.
استمر احلراك فيما يتعلق بالرفيق ومت تنفيذ خطوات عدة ،لكن جاء
قرار جتديده مرة أخرى ،وقد متكنا من رؤيته لعدة ساعات ،وكان
الرهان أنه سيطلق سراحه ،لكن ما مت هو متديده إدارياً ،وبدأت معركة
عنواهنا " حرية الرفيق بالل كايد" الذي بدأ إضرابه املفتوح عن الطعام
بتاريخ  2016/6/14يف عزل سجن رامون فكانت شرارة انطالقة معركة
احلرية من قبل منظمة اجلبهة للنضال من أجل إطالق سراحه ،وهو ما
سنأتي عليه بالتفاصيل الحقاً.
نفحة قلعة يف وجه العاصفة:
مثّل سجن نفحة على مدار تارخيه حالة من الصمود والتحدي،
وشكّل رافعة للتحدي والفعل النضايل على مستوى السجون ،متحدياً
أهداف افتتاحه بداية الثمانينات من القرن املنصرم كموقع حسب ما
أطلقت عليه إدارة السجون جتميع (أصحاب الرؤوس احلامية) الذين
أشعلوا املواجهة يف نفحة أيضاً ،وانتفضوا يف مواجهة السجان.
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وهذا الدور التارخيي قدّم الشهداء راسم حالوة وعلي اجلعفري واسحق
مراغة شهداء إضراب نفحة ،بقى يضطلع به على مدار سنوات من عام
 1980وحتى اليوم ،وهذا ما جعله يف دائرة االستهداف الدائم ،واليت
وصلت يف عام  2015إىل ذروهتا بعد اقتحام أحد أقسام السجن على يد
وحدة القمع "ماتسادا" وهذا ما دفع األسرى إىل إحراق أحد الغرف يف
قسم ( )13حيث كان القرار بأن كل غرفة تدخلها هذه الوحدة تُحرق فوراً،
وإذا مل يستطع األسرى حرقها بذات القسم ،تُحرق غرفة يف قسم آخر.
متت مدامهة السجن ،وتنظيم برنامج وطين شامل ،مما دفع إدارة
السجن إىل توزيع األسرى القابعني فيه على خمتلف السجون األخرى ،ومت
إعادة فتحه مرة أخرى ،وعادت املواجهات وظلت مستمرة يف هذه القلعة.
قضايا وحتديات ما زالت قائمة:
بعد إجناز منظمة فرع السجون ملؤمترها الثالث وتأكيده على
السياسة االعتقالية النضالية ،ما زالت هناك العديد من القضايا
العالقة واليت ميكن إجيازها عرب النقاط التالية:
 .1امللف الطيب والشروط الصحية اآلخذة بالتدهور ،وزيادة عدد
األسرى املرضى واملصابني ،واألوضاع املزرية يف عيادة سجن الرملة
واليت تُعترب مكان عزل كامل لألسرى ،وسوء العالج املقدم لألسرى
عموماً ،واملماطلة بإجراء العمليات وربطها باملوازنة السنوية إلدارة
السجون ،وشروط احلياة القاسية واكتظاظ الغرف ،والضغط على إدارة
السجون إلعادة ما تقدمه من مواد تنظيف وغريها من الشروط
الصحية ،واليت تراجعت عنها.
 .2ملف الزيارات واملنع األمين للعائالت من زيارة أبنائهم والذي
اتسع نطاقه مؤخراً.
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 .3االعتقال اإلداري ومواجهته ،حيث طُرحت العديد من األفكار على
هذا املستوى عرب ربط االعتقال اإلداري من اللحظة األوىل باإلضراب.
 .4ملف األسريات واألسرى األشبال والقاصرات يف ظل شروط
احلياة االعتقالية الصعبة هلم ،واالعتداءات حيث هنالك عدة أسريات ما
زلن مصابات.
 .5املدامهة الليلية للغرف واألقسام ،ونقل بعض األقسام ليالً،
وإدخال قوات القمع هلذا الغرض ،والتنقالت وسياسة خلق حالة من
عدم االستقرار لدى كل أسري.
 .6البوسطة /االعتداءات من وحدة (حنشون) والعذابات اليت
يتعرض هلا األسرى خالل التنقل من وإىل احملاكم من خالل البوسطة.
 .7ملف العزل االنفرادي الذي اتسع نطاقه مؤخراً ،حيث حيتجز
أكثر من عشرين أسرياً يف زنازين العزل حتى اآلن.
 .8االستغالل االقتصادي لألسرى من خالل خمصص الكانتينا،
وعدم تعاطي إدارة السجون على مطالب األسرى بكشف تفاصيل وأرقام
وأوجه صرف ما يُسمى "صندوق رفاهية األسري" والقائم دخله من أرباح
الكانتينا اليت تُجبى من األسرى وغريها ،وحماولة إدارة السجون
املستمرة منذ عام  2003عدم توفري أساسيات رئيسية لألسرى من مواد
تنظيف ومالبس وطعام ،وحماولة حتويلها إىل حساب األسري اخلاص
ليتحول إىل عبئ على عائلته وجمتمعه.
 .9إهناء العقوبات املفروضة على األسرى يف أقسام محاس.
 .10مواجهة قرار الصليب األمحر القاضي بإحضار عائالت األسرى
مرة واحدة شهرياً للزيارة ،وهذا يعين إسقاط إجناز نضايل حققه
األسرى بالدماء.
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املواجهة والصمود واملقومات:
إن صمود األسرى يستدعي تواصل النضال من خالل وسائل دعم
ذاتية ،وأخرى موضوعية مرتبطة بالقوى خارج جدران السجون.
أوالً :العامل الذاتي:
إن العامل الذاتي هام من ناحية التقرير واحلسم ،ويف هذا اإلطار
فإن احلالة العامة للحركة األسرية تعاني من جوانب عديدة وحتتاج إىل:
 .1إعادة بناء املؤسسة الوطنية االعتقالية على صعيد كل قلعة،
وعلى مستوى السجون ،ومبا يضمن جتاوز واقع الفصل بني أسرى
محاس وفتح.
 .2إعادة االعتبار للعمل النضايل اجلماعي ،وتغليب األجندة
الوطنية على األجندة اخلاصة.
 .3ثقافة املقاومة وحضورها وأمهية تعميمها بشكل منظم بني
صفوف األسرى.
 .4قدرة األسرى على التحوّل من دائرة االنفعال واحلدث السياسي
الوطين العام إىل دائرة التفاعل وتقديم اخلطاب والرؤية الوطنية الوحدوية.
 .5التوافق على برنامج نضايل شامل جيعل كافة التحديات اليت
تواجه األسرى ممكناً الوقوف بوجهها ،مبا يعنيه ذلك عدم احلاجة إىل
التحرك املنفرد.
ثانياً :على الصعيد املرتبط بالعامل املوضوعي ،املطلوب:
 .1صياغة اسرتاتيجية عمل وطين شاملة مبشاركة القوى السياسية
واملؤسسات ،فيما يتعلق مبهمة النضال من أجل حرية األسرى.
 .2تسليط الضوء إعالمياً على قضية األسرى ،وباألخص اإلعالم
الغربي ،وإصدار التقارير واألفالم الوثائقية.
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 .3تشكيل جلنة قانونية لدعم نضال األسرى على هذا املستوى.
 .4التحرك الرمسي على املستوى الدويل مبلف األسرى.
 .5مالحقة جمرمي احلرب من ضباط املخابرات وإدارة مصلحة
السجون عرب القضاء الدويل.
 .6جتاوز حالة احلراك اجلماهريي املومسي والروتيين ،وتطوير
آليات عمل وأشكال نضال فعاّلة على هذا الصعيد.
إن هذه األفكار ميكن البناء عليها لتشكّل عوامل صمود جادة لألسرى.
الدور السياسي ملنظمة فرع السجون:
حافظت منظمة فرع السجون بتشكّلها على التعامل مع العنوان
السياسي الوطين العام ،وقد ظهر ذلك من خالل إصدار التقارير
الدورية من قبل اللجنة املركزية الفرعية ،وإصدار التعاميم السياسية
الداخلية ،واختيار العنوان السياسي باعتباره مكانة متقدمة ارتبطت
برؤية نضالية شاملة ملاهية ومكانة األسر ،وما ميثله األسري وما يشكّله
وطنياً وارتباطاً بالدور املعريف لفرع السجون كموقع إعداد العضو
والكادر على كافة املستويات ويف مقدمتها املستوى السياسي.
لقد شكّل املؤمتر الوطين الثالث للجبهة حمطة هامة على صعيد
األسرى داخل السجون بعضوية املؤمتر واهليئات املركزية على مستوى
احلزب ،وقد شكّلت هذه املشاركة أحد جوانب العقل النضايل ملقاومة
هدفية االعتقال كمحاولة لعزل املناضل عن حميطه ،ليعطي ذلك
إضافة ملقومات صمود األسرى ،ويفتح جماالً إليصال صوهتم وآرائهم،
وبذات السياق لقد حافظت قيادة فرع السجون على البقاء يف حالة
تفاعل واتصال بالشأن السياسي ،وهذا ما يتم عرب مداخالت وأفكار
سياسية تُقدم لقيادة احلزب.
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خالصات حول التجربة االعتقالية:
إن جتربة فرع السجون االعتقالية خالل السنوات املاضية امتازت
بغناها وتعدد أهدافها وكثافتها سواء فيما يتعلق باإلضرابات املفتوحة
عن الطعام ،أو املشاركة بإعداد اخلطوات النضالية واملشاريع املتعددة،
وميكن تسجيل العديد من اخلالصات املتعلقة بتجربة منظمة فرع
السجون على الصعيد االعتقايل وهي:
 )1التقاط املهمة والقدرة على التعامل معها ،وهذا ما جتلى بقيادة
معركة العزل االنفرادي ،يف ظل حالة الفصل واالنقسام السياسي بني
األسرى ،وطرح خيارات أبرزها أننا سنناضل من أجل تغيري الواقع
النضايل ،وجتاوز عوامل الفرقة .ويف ذات الوقت خنوض نضاالً ضد
العدو متمثالً بإدارة السجون وخمابراته .هذه اخلالصة حتمل معناً
سياسياً ،وعلى املستوى الوطين تتعلق بدور القوى السياسية اليت كان
جيب أن تضع كل جهدها يف النضال ضد العدو ،ويف ذات الوقت
الضغط إلهناء االنقسام بشكل متوازي.
 )2نضوج العالقة مع القوى على مدار التجربة بعد صدامات
حصلت يف سياق التجربة.
 )3أمهية الرؤية والعمل املربمج املخطط بشكل جيد ،واملدعوم
بإرادة صلبة.
 )4توسيع حالة احلوار الداخلي الدميقراطي فيما يتعلق بالقرارات
االعتقالية احلساسة مثل اإلضراب املفتوح عن الطعام ،واليت تشكّل أكثر
وعي وأقل حساسية.
 )5عدم القدرة على حتقيق أهداف تتعلق بتوحيد العمل االعتقايل
على مستوى السجون ،وجتاوز حالة الفصل.
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 )6عدم وضع برنامج إلعداد كادر اعتقايل متخصص يعد من أبرز
نواقص العمل.
 )7امتالك جتربة واسعة فيما يتعلق باحلوار مع إدارة السجون،
وصياغة املطالب والتشبث هبا.
 )8احلاجة إىل تكريس مبدأ القيادة اجلماعية بشكل أكثر فعالية
فيما خيص قضايا اعتقالية أبرزها اخلطوات النضالية ضد مصلحة
السجون.
إن هذه اخلالصات وغريها مبا سُجل سابقاً تشكّل خالصة جتربة ما
زالت مستمرة.
اجلانب اإلعالمي:
كان وال زال الدور اإلعالمي حيتل مكانة متقدمة يف عمل منظمة
فرع السجون ،حيث شكّلت املنظمة جلنة إعالمية وكلفت أحد أعضائها
مبسؤوليتها ،لدور ومكانة وتأثري هذا اجلانب.
حماوالت وحتديات:
إضافة إىل إصدار البيانات والتصرحيات الصحافية كان هناك
اهتمام بالوصول إىل جمال الصحافة االلكرتونية ،وهذا ما جعل العمل
يتجه حنو تأسيس موقع قام على متابعته ناشطات وناشطني حتت اسم
" صوت احلرية" حيث أصبح مكاناً لنشر اإلخباريات ،واملقاالت،
واملداخالت والتفاعل بالشأن املتعلق باألسرى ،ومثّل حماولة مد جسر
تواصل بني األسرى واخلارج ،حيث مت إحياء ذكرى النكبة على صفحته،
وذكرى استشهاد غسان كنفاني وغريها من الفعاليات ،حتى مت ضرب
املوقع واستهدافه وحذفه ،واعتقال عدد من الرفيقات والرفاق
الناشطني باملوقع عام .2012
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إن جتربة صوت احلرية كانت مميزة ،ومهمة لنا يف هذا اجملال ،فقد
مثّلت حالة من املقاومة والتحدي ضد السجان ،وشكّلت بداية مرحلة
جديدة فيما يتعلق بالساحات االعتقالية والتجديد والتطوير هلا ،وفتحت
آفاقاً أمام األسري ،ويف ذات السياق متت عدة حماوالت أبرزها إنشاء "مركز
حنظلة لألسرى واحملررين" كموقع الكرتوني عام  2015على طريق حتويله
إىل مؤسسة متكاملة متخصصة بشؤون األسر ،حيث ما زال املركز يعمل
ويوسع نشاطه وميثل حركة تواصل هامة مع األسرى والعامل اخلارجي،
وموقع لتطوير الصحافة االعتقالية ونشر مشاركات األسرى...اخل.
مهام مل تتحقق:
حاولت اللجنة اإلعالمية العمل على إصدار دورية ثقافية وطنية من
داخل السجون ،لكنها بسبب التكلفة املالية واملتابعة واألوضاع غري
املستقرة داخل قالع األسر ظلت تراوح مكاهنا ،وما زال الطموح مستمراً
بإجناز دورية ثقافية إعالمية مبشاركة وطنية متثل جسراً آخراً
للتواصل ،باإلضافة إىل انتاج بعض األفالم الوثائقية حول األسرى ما
زالت يف طور املتابعة.
الصحافة االعتقالية:
إن دور الصحافة االعتقالية برز بنشر إنتاجات العديد من
الصحافيني والسياسيني املشهود هلم حيث مثلت اجمللة الداخلية مكاناً
غنياً للكتابة واإلبداع ،وإبداء وجهات النظر وكتابة التقارير ،ويف ذات
الوقت كانت هناك العديد من النشرات تصدر من داخل السجون مثل
نشرة نفحة لكن لألسف تراجع االهتمام هبا ،ومل تصل لتطوير بدائل
سواء إمكانية الكتابة عرب املوقع اإللكرتوني ،أو بعض الصحف ،وتعترب
مهمة إعادة تفعيل الصحافة االعتقالية مهمة قائمة.
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واقع نضالي
(معركة احلرية إلسناد الرفيق بالل كايد)
إعداد األسريين كميل أبو حنيش ووائل اجلاغوب
مدخل:
يتناول هذا العدد ما ميكن اعتباره تلخيصاً للمعركة ،اليت ميكن
اعتبارها األطول منذ مدة زمنية ،منذ اخلطوات اليت خاضتها احلركة
األسرية بداية التسعينيات يف القرن املاضي ،حيث متثلت معركة إسناد
الرفيق بالل كايد خبوض برنامج إسنادي ذا طبيعة تكتيكية وسقف
اسرتاتيجي على مدار ( )71يوماً ابتداءً من حلظة خوض الرفيق إضرابه
املفتوح عن الطعام يوم  2016/6/14والذي انتهى بتاريخ ،2016/8/26
ومل يتوقف بعدها الربنامج ،بل استمر أياماً أخرى وهبذا يعترب اإلضراب
األطول زمنياً ،واألجنع على صعيد اخلطوات النضالية واألكثر تنوعاً
باحملطات النضالية.
وسنحاول يف ذلك أن نقدم هذه التجربة ،ونسجل يف سياقها أبرز
حمطاهتا وواقعها ،واملناخات اليت أجنزهتا ،وتسجيل عناوين مبثابة
خالصات ،وهذا هبدف توثيق جتربة نضالية وتوفري مادة ميكن أن ترتقي
ملوقع املادة املرجعية ،باألخص أننا شاركنا يف هذه التجربة مباشرة ،نعتمد
على هذه املشاركة وعلى إصدارات منظمة فرع السجون.
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حيثيات ومناخات:
لقد مت اختاذ قرار على مستوى إدارة السجون وجهاز املخابرات
الصهيونية يف شهر أيلول 2015/بعزل الرفيق القائد بالل كايد ،وقد
جاء قرار العزل خالل إضراب ( )5رفاق إداريني عن الطعام وهم الرفاق
(نضال أبو عكر ،شادي معايل ،بدر الرزة ،حممد أبو شرار ،غسان
زواهرة) .وسارعت حينها منظمة فرع السجون بالقيام خبطوات نضالية
مع الرفاق ،وصلت حد إبالغ إدارة منظمة السجون بأن استمرار إضراب
الرفاق اخلمسة عن الطعام يعين دخول كافة رفاق اجلبهة الشعبية يف
السجون إىل اإلضراب ،وقد مت خالل هذا اإلضراب إرجاع وجبات عدة
أيام متفرقة ،جمموعها ( )8أيام .وهذا األسلوب من أساليب الضغط
على األسرى.
وجاء إضراب الرفيق بالل كايد خالل هذه املواجهة ليغدو أيضاً
موضوع عزله عنواناً ،حيث بدأ الرفيق إضراباً مفتوحاً ،ومع انتهاء
إضراب الرفاق اإلداريني يف اليوم التاسع واصل الرفيق دون إيقاف
إضرابه ،فكانت املؤشرات تشري إىل أن عزله سينتهي بعد ستة أشهر،
ولكن مل يتم اهناء عزل الرفيق بالل بعد ستة أشهر ،واختذت خطوات
بالتشارك مع هيئة اجلهاد اإلسالمي يف السجون يف شهر آذار 2016
على إثرها مت السماح للرفيق ممثل أسرى اجلبهة بلقاء الرفيق بالل
بسجن "هوليكدار" ،واالتفاق على نقله إىل عزل سجن "رميون" وعلى
قاعدة أن إطالق سراحه سيتم يف شهر حزيران من ذات العام ،بعد
انتهاء مدة حمكوميته البالغة  14عاماً ونصف.
إن وجود الرفيق بالل يف العزل االنفرادي إىل جانب ما يقارب20
أسرياً آخر موزعني على أقسام العزل االنفرادي يف سجون (رميون،
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ايشيل ،هوليكدار ،عسقالن ،هشارون ،جمدو) إىل جانب األسرى
املعزولني قد أثار أيضاً قضية العزل االنفرادي كسياسة عقابية
وانتق امية ضد األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل ،حيث شروط
احلياة القاسية والسماح فقط مبغادرة الزنزانة ساعة واحدة يومياً،
ومنع الزيارة العائلية ،وتشديد شروط احلياة اليومية ،والعزل عرب
التعامل مع األسرى ،وقد اعُترب مطلب إهناء سياسة العزل االنفرادي
مطلباً ثابتاً وداعماً لدى األسرى.
إن اخلطوات االحتجاجية على مدار سنوات مثل خوض اإلضرابات
أعوام ( )2014 ،2012 ،2011 ،2004 ،2000 ،1992ال ترتاجع وال
تنتهي ،ويعاد تفعيلها دوماً من خالل معارك جديدة ومتواصلة.
منظمة فرع السجون انتهاء املؤمتر الثالث:
كما ذكرنا يف جتربة فرع السجون انتهت أعمال مؤمتر فرع السجون
الثالث هناية نيسان – بداية أيار عام  ،2016ومت البدء برتتيب وتنظيم
األوضاع الداخلية ،وصوغ املهام ،وقد طُرح سؤال واضح وصريح على
قيادة الفرع املنتخبة حديثاً (هل هناك آفاق إلضراب خالل هذا العام؟،
كان اجتهاداً لظروف مل تنضج بعض لدى خمتلف القوى الوطنية
واإلسالمية  ،االنشداد بالضرورة جيب أن يكون منصباً على تصليب
البنية التنظيمية وحماولة التوصل لتفامهات حول خمتلف القضايا
االعتقالية على القضايا املشرتكة من أجل التأسيس خلطوة قادمة ،لكن
التطورات اليت حدثت فيما يتعلق بقرار حكومة االحتالل وأجهزته
األمنية عدم إطالق سراح الرفيق بالل ،وحتويله إىل االعتقال اإلداري
يوم  2016/6/13أعادت ترتيب األولويات ،وتصدر هذه القضية جدول
أعمال الفرع ،وبرز التساؤل (ما العمل؟ ،وما هي اخليارات املتاحة
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أمامنا؟ وما هي أشكال التحرك وما هي إمكانياهتا؟ مع حسم خيار
ضرورة التحرك املباشر والرد نضالياً عل خطوة االحتالل ،واليت مت
حتديدها بأهنا سياسة جيب أن يتم التصدي هلا ،والتعامل معها فقبوهلا
يعين تكرارها بشكل أوسع ،وبالتايل الدفاع اآلن هو املطلوب وهو ورأس
حربة ،والرد يتمثل بدعم خطوة الرفيق بالل ،وبشكل شامل وواسع،
ورصد كافة اإلمكانيات هلذا الغرض ،لكن منظمة اجلبهة واجهة يف هذا
املوضوع عدة حتديات متثلت بالتايل:
 .1القدرة على التواصل مع املنظمات احلزبية بالسجون بشكل
سريع ،وباألخص يف سجون مشال فلسطني (جلبوع ،جمدو).
 .2الذهاب باجتاه خيار اإلضراب املفتوح مباشرة ،أم اعتماد برنامج
نضايل تكتيكي متنوع متدحرج ،وصوالً خلطوة اسرتاتيجية؟ وحسم
برنامج بشكل أوسع مبشاركة ممكنة بالقرار من قبل كادر منظمة فرع
السجون.
 .3االستعداد ملواجهة اإلجراءات والعقوبات والتعامل معها.
 .4التنسيق مع القوى الوطنية واإلسالمية ،واليت مل تكن جاهزة
لألسف.
إن هذه التحديات كان مطلوباً التعامل والتعاطي معها على ضوء
احلسم بأن دعم إضراب الرفيق بالل كايد واجب حزبي ووطين
وأخالقي من الدرجة األوىل.
ساحة األسر ساحة مواجهة متقدمة:
إن التعامل مع التطورات داخل األسر حتتاج صوغ رؤية حتدد طبيعة
كل بنية يف هذه الساحة ودورها ،وممارستها متثل اإلجابة والرتمجة
لرؤيتها ،وقد رسخت منظمة فرع السجون ثقافة وممارسة ترى بأن
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ساحات األسر حمطة نضالية إلعداد املناضلني على شتى الصعد من
جهة ،وموقع مواجهة ثورية لسياسات إدارة السجون من جهة ثانية،
وهذا ما رسخ مفاهيم وقيم يف إطار منظمة فرع السجون تتعلق أوهلا
بدعم كل حترك نضايل يقدم عليها رفيق ،وباألخص اإلداريني
واملعزولني ،واملرضى ،وكل مناضل آخر ،وثانيها أن التحرك النضايل
ضد إدارة السجون يعطي نتائج ومثاراً ،ولعل التجربة النضالية من
خالل الربامج النضالية اليت بدأت فيها منظمة فرع السجون منذ عام
 2008وصوالً لإلضراب املفتوح عن الطعام عام  2011احتجاجاً على
عزل الرفيق القائد أمحد سعدات ،ودعم إضراب الرفاق اإلداريني عام
 ،2014واالستعداد للتعامل مع نتائج واستحقاقات الدعم لقد كرست
وحددت شكل التعامل ،وهذا ما جعل اختاذ القرار باجتاه الدعم الفوري،
وأن القاعدة واحلوار تتم عل شكل الربامج.
اخليارات والربامج املطروحة:
كان املطلوب من قيادة فرع السجون حتديد اخليارات ونقاشها،
واعتماد أحدها وهذا ما جعل ضرورة اختاذ موقف بالرد أوالً عرب
خوض عدة خطوات مقدمتها اإلضراب أيام ( 15+14يونيو و22 + 21
يونيو و 25+24يونيو ،و 29+28+27يونيو) واإلعداد لربنامج شامل
وطويل ،وهبذا اإلطار طرُحت عدة خيارات:
اخليار األول :هو دخول جمموعة من الرفاق بداية شهر متوز إضراباً
مفتوحاً عن الطعام ،على أن يلتحق باقي الرفاق بشكل تدرجيي.
اخليار الثاني :حتديد تاريخ بداية شهر متوز للبدء يف إضراب مفتوح
يشمل كافة الرفاق،
اخليار الثالث :اعتماد برنامج تكتيكي يشمل خطوات مكثفة ومتنوعة
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خالل شهر متوز وآب ،ومنها خطوة اإلضراب املفتوح املسقوف زمنياً،
ومت حسم اخليار الثالث والذي جاء تفصيله كاآلتي:
أ .اإلضراب املتقطع خالل شهر متوز ،يشمل أيام (،)3+2+1
و( )13+12و( + )16+15اعتماد خطوة التشخيص والصراخ باسم
الرفيق بالل ملدة أسبوع خالل الشهر.
ب .البدء بإدخال دفعات إضراب ملدة أسبوع ابتداءً من  17متوز.
ت .متديد اإلضراب من بداية شهر آب إىل أسبوعني بشكل
متواصل.
ث .إصدار البيانات املرقمة بشكل دوري.
مت اعتماد هذا الربنامج الذي محل عدة ميزات وهي:
 .1تنوع الربنامج خبطوات مع إعادة وجبات ورفض التشخيص،
واإلضراب املفتوح املسقوف ،وهذا يعطي اجملال األوسع للصمود ألطول
فرتة ممكنة.
 .2عدم إعطاء فرصة إلدارة السجون بأن تقوم بعزل الرفاق يف
األقسام ،خاصة وعزهلم وهذا يتم عند إعالن اإلضراب املفتوح ،والبقاء
داخل األقسام يعطي القدرة على حوار التنظيمات ويوفر حاضنة
وطنية للخطوات ،وبشكل أو بآخر ميثل حالة ضغط على قيادة
التنظيمات الختاذ قرار بالدعم.
 .3استنزاف إدارة السجون اليت تعاني من نقص القوى البشرية،
واإلضراب والتوتر يعين اإلبقاء على حالة االستنفار مبا يعنيه ذلك من
إلغاء إجازات ،ومنع من مغادرة العمل ألوقات حمددة.
 .4نبقى على اتصال مع اخلارج عرب التواصل بأشكاله املتعددة.
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 .5استخدام القدرات واإلمكانات املتوافرة بشكل منتظم ،وعدم
استنفاذها مباشرة ،فاملعركة طويلة.
إن هذه امليزات اليت مت حتديدها بالربنامج النضايل ،واليت ميكن أن
تكون فاعلة على ضوء التجربة ،وهي بذات الوقت متثل تعامالً أمثل مع
املمكنات املتوفرة ،حيث أن إمجايل عدد الرفاق يف منظمة فرع السجون
ال يتعدى ( )400رفيق ،واإلمكانات هلؤالء الرفاق هي مهمة قيادة فرع
السجون احلفاظ على حالة نضالية على مدار إضراب الرفيق مبا هو
متوفر مبا يعطي نواة صلبة ،وبذات الوقت فإن هناك سلبيات أيضاً هلذا
الربنامج منها إدراك إدارة السجون أن اإلضراب مسقوف ،وبالتايل هذا
يؤثر أحياناً على شكل تعاملها معه ،وضغطها أو إمكانية اهناء العقوبات
املفروضة.
موقف إدارة السجون:
بدأت إدارة السجون منذ اليوم األول بفتح حوار يهدف إىل ثين منظمة
اجلبهة عن الدخول يف خطوات نضالية ،وهذا عرب طرح خيار االنتظار
ملا بعد عيد الفطر ،وأن هناك إمكانية إلجياد حلول ،وأن عدم اختاذ
خطوات سيخدم الرفيق بالل ،وتقديم رأي يعرب عن احلرص على
االستقرار خالل شهر رمضان ،دون االلتفات إىل أن سياسة إدارة
السجون خالل شهر رمضان مستمرة من مدامهات ليلية للغرف بشكل
أكثر ،وفرض عقوبات أوسع ،حيث مل تنطلِ خدعة إدارة السجون وخيار
الوعود دون ضمانات علينا ،رفضنا ذلك ،وبدأت بالتلويح بالعقوبات اليت
يتم فرضها من منع زيارات عائلية وفرض غرامات مالية ،وإجراء عملية
تنقالت ،وحتويل الغرف إىل زنازين عرب سحب األجهزة الكهربائية ،ومنع
اخلروج لباحة السجن سوى ساعة واحدة يومياً ،واملدامهات للغرف،
وغريها من اإلجراءات.
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مت إيصال رسالة من قبل قيادة فرع السجون لطاقم إدارة السجون بأن
الربنامج يتوقف إذا متت االستجابة لطلب الرفيق بالل ،وإذا مل حيدث ذلك
فالربنامج مستمر ،واألفضل هو إجياد حلول واإلفراج عن الرفيق.
على ضوء هذا املوقف اختذت إدارة السجون عدة إجراءات عقابية
وهي:
 .1قرار من مصلحة السجون بأن كل أسري ينتمي إىل اجلبهة يُسمح
له بزيارة عائلية مرة واحدة كل شهرين ،ويسمح بإدخال مبلغ حمدد عرب
الكانتينا شهرياً ،وحدود هذا املبلغ ( 600شيكل) شهرياً فقط ،واملسموح
سابقاً كان ( )1200شيكل ،وهذا القرار يشمل كل أسري ينتمي للجبهة
شارك بالربنامج أم مل يشارك حتى لو اعتقل خالل الربنامج.
 .2فرض عقوبة على كل املشاركني باخلطوات ،ومتثلت العقوبات
بإغالق الغرف ،وحتويلها إىل زنازين ،وفرض عقوبة منع الزيارة ملدة
شهرين ،وسحب الوسائل وموضوع الكانتينا.
 .3املدامهات شبه اليومية للغرف حبجة التفتيش.
 .4سحب األدوات الكهربائية ،وباألخص املراوح من الغرف .وجتدر
اإلشارة إىل أن الربنامج كان يف فصل الصيف.
 .5نقل وعزل قيادة فرع السجون بالزنازين ،ومن ثم النقل إىل
سجن " هداريم".
إن هذه اإلجراءات استمرت على مدار أيام الربنامج حتى تراكمت
العقوبات على الرفاق.
حوارات وضغوط:
مل تتوقف إدارة السجون عن احلوار واالستطالع ،وحماولة التوصل إىل
تسوية دون طرح حل جمدي سوى خيارات حول أنه ميكن أن ينتهي اعتقاله
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اإلداري ،وإطالق سراحه أو حيدد مرة أخرى ملرة واحدة ،وطرح خيار
اإلبعاد ،حيث مل تكن هناك مقرتحات جادة سوى مقرتح اإلبعاد الذي
رفضه الرفيق بالل ورفضته قيادة فرع السجون ،اليت كانت منتبهة هلذا
اخليار ،وأوصلت للرفيق منذ بداية اخلطوات أن هذا اخليار سيُطرح عليه.
باملقابل ،بدأت قيادة فرع السجون الضغط على إدارة السجون من
خالل الصراخ باسم الرفيق بالل يومياً ،حيث يصرخ األسرى مجيعاً
باالسم ،حيث يذكر الضابط االسم األول وجيب على األسري اثره أن
يذكر اسم عائلته فكان الرد باسم بالل كايد وهذا مستفز إلدارة
مصلحة السجون ،وطرح عليها إعادة الكهربائيات مقابل إعادة
التصنيف وإعادة املراوح للغرف اليت حتولت إىل أفران حقيقية وافقت
إدارة السجون على هذا احلل مقابل تعليق خطوة التشخيص ،ومت إعادة
الكهربائيات ،ومثلّ هذا انتصاراً مهماً وإن كان جزئياً للرفاق داخل
منظمة فرع السجون ،حيث كانت مهمة حترر الرفيق بالل كايد هي
االنتصار الكامل.
يوميات معركة األحرار:
إضراب جمدو:
 بدأ الرفاق يف سجن جمدو من تاريخ  2016/6/19اإلضراباملفتوح عن الطعام دعماً للرفيق بالل ،وهذه اخلطوة النضالية كانت
مبادرة من قبل الرفاق استمرت ملدة عشر أيام ،وشارك هبا ( )27رفيقاً،
حيث مت إخراجهم من الزنازين يف جمدو واجللمة وسجن عكا.
 عاد الرفاق وانتظموا يف الربنامج التكتيكي الذي شارك به كافةالرفاق ،ومت إدخال دفعات لإلضراب املفتوح عن الطعام ابتداءً من تاريخ
 8/4وقد شارك يف دفعات اإلضراب ( )31رفيقاً.
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جلبوع:
 بدأ الرفاق يف سجن "جلبوع" اإلضراب بشكل متقطع منذ بدايةالربنامج ،وحددوا تاريخ البدء باإلضراب املفتوح يف األول من آب ،حيث
استمر إضراب الرفاق ( )24يوماً بشكل متواصل ،وهذا بعد أن قامت
إدارة السجون بعزل الرفاق يف قسم ،معهم مناضلني من حركة فتح،
وهم " أمين الشرباتي وأكرم أبو احلاج ،وأمحد أبو خضر ،وموسى
دغلس" ورفاق من اجلبهة الدميقراطية "عبداهلل أبو سبيتان وفادي
عطية وحممد عليان".
 وقد مت عزل الرفاق نادر صدقة وشادي الشرفا وجمد بربر،وهم من قيادة فرع السجون يف زنازين سجن شطة واجللمة وجمدو،
ومارست إدارة سجن جلبوع ضغوطاً عدة على الرفاق املناضلني
املضرب ني عن الطعام من فرض عقوبات ومدامهات للغرف ،وقطع املياه
الباردة عنهم ،ورفض كل طلب يتقدمون به.
 أثناء مواجهة الرفاق يف الشمال أصرت إدارة السجون على أنيتم كسر إضراهبم ورفض إعطائهم اتصاالً هاتفياً مع الرفيق ممثل
احلوار عن قيادة فرع السجون ،ورفض أن يتم مجع الرفاق سوياً حيث
عزل كل رفيق يف سجن ،لكن إدارة مصلحة السجون خضعت الحقاً
الشرتاطات الرفاق واليت متثلت بعد انتهاء األسبوعني بالتايل:
 .1إهناء العقوبات.
 .2إعادة كل من شارك باإلضراب إىل القسم الذي خرج منه.
 .3إهناء اإلضراب مرتبط باالتصال اهلاتفي مع الرفيق املمثل يف
احلوار.
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وقد استجابت إدارة السجون هلذه الطلبات ،ومت انتهاء اخلطوات اليت
جتاوزت مدة حمددة (أسبوع).
عوفر:
 قوام املنظمة احلزبية يف عوفر ( )95رفيقاً غالبيتهم حديثيالتجربة االعتقالية ،وصغار السن.
 بدأت املنظمة اخلطوات املركزية بتاريخ  6/14ودفعت بإخراجدفعات لإلضراب املفتوح عدة أسابيع بتاريخ  7/17واستطاع الرفاق
تنسيق موقف وطين موحد متثل بإرجاع وجبة يوم  7/17ووجبتني
بتاريخ  7/28يف عوفر وهداريم.
 رفعت مدة اإلضراب املفتوح من أسبوع إىل أسبوعني على ضوءقرار منظمة فرع السجون يف تاريخ .7/31
 شارك بدفعات اإلضراب ( )61رفيقاً خاضوا اإلضراب على 7دفعات منهم ( )15رفيقاً خاضوا اإلضراب ملدة ( )20يوماً بشكل
متواصل ،و( )36رفيقا ملدة ( )15يوماً ،وشارك ( )12رفيقاً باإلضراب
بعد اعتقاهلم خالل الربنامج مباشرة.

 شارك ( )4أشبال ورفيق بعد خروجه من التحقيق منفرداً ،وشاركباإلضراب مباشرة حيث جتاوز عمره  18عاماً قبل اخلطوة بأيام.

 اتُخذت حبق الرفاق يف السجن إجراءات عقابية كما السجوناألخرى.
نفحة:
-خاض ( )16رفيقاً اإلضراب املتقطع منذ بداية الربنامج ،وهم كامل
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قوام املنظمة ،وفُرضت عليهم عقوبات كما السجون األخرى ،وقد
اخنرط الرفاق يف برنامج اإلضراب املفتوح.
النقب:
خاض الربنامج ( )70رفيقاً ،واإلضراب ملدة أسبوع ،وأسبوعني من
خالل ( )4دفعات مشلت ( )47رفيقاً وقد كانت األوضاع يف النقب
متوترة مع اإلدارة ،ومت فرض عقوبات عدة على الرفاق بعد أن سارعت
اإلدارة بطرح خيار عدم اإلضراب والتلويح بعقوبات.
ايشيل:
 يتواجد يف السجن ( )16رفيقاً خاضوا الربنامج ،وتعرضوا لقمعشديد على يد إدارة السجن من مدامهات للغرف وحتويلها إىل زنازين
لفرتات طويلة.
هداريم:
 يتواجد يف السجن ( )5رفاق التزموا بالربنامج ،وقد خاضواإضراباً مفتوحاً ملدة أسبوعني ،وفُرضت عليهم العقوبات اليت متت ضد
الرفاق بشكل عام.
رامون:

 يتواجد يف املنظمة ( )50رفيقاً ،واعُتربت أهنا مركز قيادةالربنامج حبكم تواجد أعضاء قيادة الفرع أو جزء منها ،وتواجد الرفيق
األم ني العام باملنظمة ،وقد خاض اإلضراب املفتوح باملنظمة ( )46رفيقاً
على أربع دفعات ،وتعرضت املنظمة ألوسع عقوبات حيث فرض على
الرفاق ما يقارب ( )30ألف شيكل غرامات ،إضافة إىل منع الزيارات
وحتويل األقسام إىل زنازين.
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إن يوميات معركة احلرية على مدار ( )71يوماً قد مثلت حالة صمود
وتصدي من قبل منظمة اجلبهة الشعبية يف السجون يف ظل عدم توافر
حالة دعم عل املستوى االعتقايل سوى اخلطوات االعتقالية اليت متت
يف سجن "عوفر" ومتثلت بإرجاع وجبة من قبل السجن بتاريخ
7/17ووجبتني بتاريخ  7/18ووجبتني بتاريخ  8/18سوياً مع سجن
"هداريم" ويف سجن جلبوع مت التضامن من قبل بعض أقسام السجن
خالل إضراب الرفاق من خالل دخول دفعات إضراب يومية عدة مرات،
وكذلك دخول دفعة من أسرى اجلهاد اإلسالمي يف سجن رامون وهم "
حسن اليف ،مهند صواحلة ،ياسني أبو لفح ،عمر الفاروق" وإصدار بيان
وطين وهذا جممل حالة الدعم الوطنية.
مشاركة الرفيق األمني العام:
 مبباركة ودعم وتوجيه الرفيق أمحد سعدات األمني العام للجبهةبدأ الرفاق يف منظمة السجون خطوة هامة من ناحية البدء بالربنامج
الذي شارك به وخطوة اإلضراب عن الطعام عرب دفعة ملدة أسبوعني،
حيث مت عزله يف زنازين سجن "رامون" سوياً مع عدد من الرفاق.
 شكلتّ مشاركة الرفيق دفعة هامة للخطوات على املستوىاجلماهريي واإلعالمي واملعنوي.
 الرفيق أبو غسان قيمة نضالية كبرية متقدمة ومنوذج للقائداملقدام الذي ميارس قناعاته على أرض الواقع.
ما بعد انتهاء إضراب بالل:
استمرت منظمة فرع السجون يف خطواهتا وحددت مطلب إهناء
العقوبات شرطاً لوقف خطواهتا االحتجاجية ،وقد مت حتقيق هذا
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اهلدف بإهناء عقوبة الزيارات اليت عادت يف شهر أيلول ،وإهناء عقوبات
حتديد مبلغ الكانتينا ،وختفيض قيمة العقوبات املالية يف سجن "
رامون" حيث مل تنته بشكل كامل.
الدور اإلعالمي واجلماهريي:
 برنامج طويل ومكثف اُعتمد على صمود وإصرار الرفاق منجهة ،ومن جهة أخرى هدف إىل خلق حالة تفاعل مجاهريي واسعة
داعمة للخطوة اليت بدأت منذ منتصف شهر رمضان ،وهذا وضع أمام
الداعمني واملنظمني على املستوى الوطين ،مما استدعى بذل أقصى
اجلهود وهو ما جعل اخلطة اإلعالمية هامة بالنسبة ملنظمة فرع
السجون ،وهذا عرب االعتماد على موقع الفرع الرمسي "مركز حنظلة
لألسرى واحملررين" ،فيما يتعلق باإلعالم والتحرير مت االعتماد على
طاقم من الرفاق املتطوعني الذين عملوا هبذا اجلانب ،باإلضافة إىل
بعض الشبكات الدولية املختصة بشؤون األسرى مثل شبكة صامدون،
ليشكّل كل من املركز والشبكة جسر تواصل ما بني قيادة الفرع ووسائل
اإلعالم وصوت املنتفضني يف السجون ألبناء شعبنا وأحرار العامل.
 إن الدور اإلعالمي اخلارجي كان بفعل جهوداً عالية قام هباالرفاق والرفيقات وعموم املناضلني واملتضامنني مبختلف وسائل
اإلعالم احمللية وباألخص إذاعة صوت األسرى.
 أما على الصعيد اإلعالمي الداخلي فقد متت اإلشارة إىل أنهجيب أن يكون هناك تغطية إعالمية على مستوى فرع السجون وهذا ما
سُجل كمالحظة لتجاوزها الحقاً.

96

قراءة يف الربنامج وسياقه:
إن قراءة التجربة النضالية اليت خاضتها منظمة اجلبهة يف السجون
ميكن أن يسجل خالصات هلا ويعطيها العناوين اهلامة وهي:
 )1صالبة بنية منظمة فرع السجون وقدرهتا على اختاذ قرار
مبستوى خوض مواجهة شاملة مع إدارة سجون االحتالل ،وقدرة الكادر
مبستوياته املختلفة على القيادة امليدانية ،والتحريض ،وصالبة األعضاء
والتزامهم باملهام النضالية.
 )2أمهية القيم واملفاهيم وممارستها اليت مثلتها املعركة ،وشكلّت
باملمارسة عناوين هامة كانت مقدمتها روح التضامن وااللتزام الواعي،
وأمهية العضو يف احلزب ،واإلخالص واملصداقية يف النضال ،ومطابقة
األقوال باألفعال ،وروح التضحية والعرب الثورية وما تعنيه هذه املعركة
من قيم سيتم تنشئة الشخصية اجلبهاوية عليها.
 )3اخلربة املرتاكمة لدى منظمة فرع السجون على املستوى النضايل،
وتوظيف هذه اخلربة وتطويرها وباألخص فيما يتعلق باجلانب
االعتقايل ،ومواجهة إدارة السجون
 )4اخلالصة املتعلقة بأمهية الدور املعطاء للممارسة وأمهية رفع
الشعار ،واملمارسة ومكانة النواة الثورية اليت ميكن أن متارس فعالً
نضالياً يف ظرف جمايف ،وال يتماشى مع املربرات لالنتظار ،ففكرة
الربنامج خاصة فرع السجون ،أنه ميكن أن تُحال وطنياً وتطرح
برناجمك لكن ذلك ال يعين أن متارس دورك الثوري بذات الوقت.
 )5القدرة على توظيف اإلمكانات وإدارهتا اجليدة ،ميكن أن تعطي
نتائج مبستوى عايل يف تنظيم وإدارة وتوظيف الوسائل والقدرات
واإلمكانات باملمارسة ،تلك القدرات برزت يف النضال خالل واحد
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وسبعني يوماً من الصمود والنضال واليت أنتجت تأثرياَ يتجاوز عدد من
صنعوا هذا احلدث.
 )6الشرط القيادي والذي يعترب حامساً من ناحية القرار واختاذه
واإلعداد واالستعدادية ،وعدم الرتدد وماله من تأثري على مستوى البنية
التنظيمية حيث أدى حسم احلالة القيادية خلياراهتا الثورية هام.
 )7تقديم النموذج باملمارسة كنموذج نضايل تضحوي كخطوة
نضالية مطلوبة ،وهو ما مثله الرفاق يف هذه املواجهة ،ومنوذج نضاهلا
يستحق أن يتم استلهام قيمه ومفاهيمه من حسم للخيار واستعداد
وتنظيم وإصرار على حتقيق اهلدف ،والقدرة على صياغة املهام ووعي
بطبيعة العدو وأكاذيبه ،ومواجهته ،وممارسة فكرة أن اجلميع من أجل
الفرد ،كما أن الفرد من أجل اجملموعة ،وأمهية تسخري العامل الذاتي يف
خدمة القضايا النضالية.
 )8إن النضال الثوري هو اخليار والنهج لتحقيق األهداف على هذا
العدو  ،فال خيارات أخرى معه ،وإذا ما تقدمت واستمررت ال ترتاجع وإذا
ما تراجعت باملكان يتقدم ويفرض عليك الرتاجع.
 )9إن حزباً أمينه العام يتصدر ويتقدم صفوفه وميثل منوذج القائد
احلقيقي بامليدان ميتلك قيم ثورية ومفاهيم وإرادة ووعياً يصنع
مستقبالً.
 )10أمهية اإلعالم ودوره احملوري يف الربنامج ،حيث مثّل الدور
اإلعالمي احلزبي حالة احلراك اجلماهريي.
 )11أمهية بدء احلراك اجلماهريي مبكراً وعدم ترك تصاعده حتى
وقت متقدم.
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 )12فعالية احلراك الشبابي واملبادرات اليت اثبتت أهنا تدعم بشكل
فاعل املواجهة حلظة حدوثها ،وقد قدّم الشباب والشابات منوذجاً
مبادراً ثورياً خالل معركة احلرية.
 )13املوقف احلزبي الداعم وحسم املستوى السياسي خلياراته بتوفري
كافة سبل الدعم ملنظمة فرع السجون ،فاجلبهة استنفرت عموم اهليئات
واملنظمات هلذا اهلدف.
توصيات:
إن معركة هبذا املستوى تستلزم بالضرورة أن يتم تسجيل توصيات
وخالصات هامة على التجربة وهي:
 .1ضرورة تفعيل إطار وطين فاعل لدعم نضاالت احلركة األسرية.
يف هذا اإلطار فإننا نرى ضرورة تشكيل هيئة األسرى على أسس
بصفتها هيئة وطنية نضالية تشارك هبا كافة القوى الوطنية واإلسالمية
مهمتها النضالية من أجل دعم صمود األسرى ،وحتقيق حريتهم على أن
تتم صياغة برنامج وطين حقيقي ،ولتكون قضية األسرى عنواناً وطنياً
باملمارسة.
 .2ضرورة دعم وإسناد نضال األسرى املضربني عن الطعام منذ
اليوم األول ،وعدم ترك األمر حتى يتعدى إضرابه أيام اخلمسني أو
الستني.
 .3ضرورة أن يتم تتويج وسائل النضال واعتماد املواجهة مع
االحتالل خالل اخلطوات االحتجاجية داخل السجون.
 .4وضع سياسة إعالمية داعمة لألسرى بالتعاون مع اجلهات
اإلعالمية.
 .5على صعيد احلركة األسرية ،فإن التوحد على برنامج نضايل
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بات أمراً ملحاً ،وبالتايل فتح أوسع حالة حوار هلذا الغرض هو املطلوب
راهناً.
 .6ضرورة توثيق التجاب النضالية كتابياً ،ومن خالل األفالم
الوثائقية فهذه التجارب تسجل تاريخ احلركة الوطنية عامة وتاريخ
منظمة اجلبهة يف سجون االحتالل خاصة.
خامتة:
إن هذه التجربة النضالية اليت تعترب كما أكدنا من قبل أهنا من أطول
وأكثف الربامج والتجارب اليت خاضها األسرى منذ سنوات طويلة ،وإىل
جانب جتارب عديدة خاضها األسرى تستحق التسجيل والتوثيق
والدراسة ،فهي حتمل أفكاراً ومتثل قيماً ،ولعل أبرز مفاعيلها سياسياً
هي البدائل واخليارات النضالية وأمهية ممارستها يف أحلك الظروف،
وضرورة املمارسة الثورية يف ظل ظرف موضوعي جمايف.
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قائمة بأمساء الرفاق الذين خاضوا اإلضراب املفتوح
يف معركة احلرية إلسناد الرفيق بالل كايد
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عماد علي الكفارنة
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حممد رمضان
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حممد محد
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عبد الرؤوف حواري
مجعة بعجاوي
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البيانات اخلمسة عشر
اليت صدرت عن منظمة فرع السجون
وبيان للحركة الوطنية من تنسيق وصياغة منظمة اجلبهة
بيان مجاهريي رقم ( )1صادر عن منظمة
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف سجون االحتالل
يا مجاهري شعبنا الباسلة
يف الوقت الذي أعلن فيه الرفيق البطل بالل كايد خوض معركة اإلضراب
املفتوح عن الطعام ،وذلك بعد قرار سلطة االحتالل اجلائر باحلكم عليه
بالسجن اإلداري ملدة  6شهور يف يوم اإلفراج عنه بتاريخ  .2016/6/13وبعد
أن أمضى الرفيق يف السجون أربعة عشر عاماً ونصف العام يف األسر،
أمضى خالهلا عامه األخري يف العزل االنفرادي ،فإننا يف اجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني – منظمة فرع السجون ،نعلن أن معركة الرفيق هي معركتنا
ومعركة سائر أبناء حزبه وشعبه ،وإننا يف اليوم األول لقرار االحتالل الفاشي
قد افتتحنا هذه املعركة خبطوات بدأت بتاريخ  2016/6/14وستستمر طيلة
شهر حزيران وبداية شهر متوز لتُتوج بافتتاح املرحلة الثانية من املعركة يف
خوض اإلضراب املفتوح عن الطعام من جانب كافة رفاقنا يف السجون ابتداءً
من  2016 /7/7م ،ونؤكد بأننا لن نعود من هذه املعركة إال بكسر عنجهية
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االحتالل ومؤسساته األمنية ،وبكسر هذا القرار الذي ينطوي عليه خماطر
كبرية تضر بنا كأسرى وبشعبنا وحبقوقنا يف احلرية والكرامة واإلنسانية.
على هذا األساس فإننا نعلن التايل:
 .1اننا يف هذه املعركة ندشن عهداً جديداً من تاريخ نضاالت احلركة
األسرية أساسه املباشر والقوي الرد على انتهاكات مصلحة السجون ،وحتويل
أية قضية ختص أي أسري إىل مهمة وطنية كوننا جزءاً فاعالً من احلركة
األسرية.
 .2إن قرار االحتالل ومؤسساته بإحالة الرفيق بالل إىل االعتقال
اإلداري بعد انتهاء حمكوميته يعد قراراً خطرياً وينبغي علينا كأسرى
ومؤسسات وفعاليات أن نتنبه مبكراً ملخاطره قبل أن يتحوّل إىل سياسة
احتاللية ممنهجة.
 .3إننا يف منظمة فرع السجون قد أعلنا حالة الطوارئ يف عموم منظماتنا
احلزبية يف سجون االحتالل واليت باتت جاهزة متاماً خلوض غمار املعركة ،وتتلقى
توجيهات قيادة فرع السجون ،ونؤكد بأن مهمة كسر قرار االعتقال اإلداري إىل
جانب قرار العزل عن الرفيق بالل باتت إحدى مهماتنا الرئيسية اليت لن نرتدد
حلظة يف محل لوائها حتى انتصارنا باملعركة.
 .4إننا هنيب برفاقنا وأبناء شعبنا وقواه احلية ووسائل اإلعالم إىل
إسنادنا يف هذه املعركة الوطنية املشرفة من خالل األنشطة والفعاليات
اجلماهريية واإلعالمية طوال فرتة أيام املعركة.

وإننا حتماً ملنتصرون

قيادة فرع السجون
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
2016/6/16
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بيان رقم ()2
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
(معركة احلرية) مستمرة حتى انتصار البطل كايد
يا مجاهري شعبنا
من داخل باستيالت املواجهة نتوجه لكم بتحية التحدي والشموخ ...حتية
الصمود والعنفوان اليت يسطرها القائد بالل كايد وهو الذي يناطح املخرز
من عرينه يف العزل ،حيث خيوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثامن
على التوايل ،رافضاً كل الضغوطات واالمالءات والتهديدات ،متحدياً كعادته
عسف اجلالد بعزمية ال تنكسر وال تلني ،ومل ترهبه التهديدات وال تعرقله
العذابات وال حالته الصحية املتدهورة ،ماضياً هو ورفاقه بفرع السجون يف
معركة (احلرية) دون تراجع حتى حتقيق احلرية وال بديل عن احلرية .حتية
إىل فرسان الوفاء الرفاق يف جمدو وجلبوع الذين لبوا نداء القائد كايد،
والتحقوا يف معركة اإلضراب املفتوح عن الطعام.
مجاهري شعبنا
على طريق تصعيد معركتنا املتواصلة ضد السجان الصهيوني استجابة
لنداء البطل كايد ،وملواجهة هذا القرار الصهيوني اخلطري ،والذي يسعى إىل
حتويله أمراً واقعاً علينا ويقره كسياسة ممنهجة ،تستمر منظمة فرع اجلبهة
الشعبية لتحرير فلسطني يف خطواهتا االحتجاجية املتصاعدة ،رغم هتديدات
مصلحة السجون اليت عقدت يف الساعات األخرية عدة اجتماعات مع
الرفاق ،وجهت هلم خالهلا رسائل هتديد مبزيد من العقوبات إذا استمروا
خبطواهتم ،ليخرج صوتنا هادراً هلم أن معركتنا مستمرة ،ولن خنضع هلذه
التهديدات ،وأن معركة كايد هي معركتنا مجيعا ومعركة سائر األسرى يف
السجون وكل الوطنيني ،وأن هذه التهديدات لن تزيدنا إال إصراراً على
املواجهة واالستمرار باملعركة.
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مجاهري شعبنا
إننا يف منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف سجون االحتالل،
نصدر بيان رقم ( )2وحنن يف غمار معركة نعرف استحقاقاهتا جيداً ،ومدى
الضغوطات والتهديدات اليت سنتعرض هلا ،ومن أجل ذلك نؤكد على التايل:
معركتنا متواصلة وخطواتنا مستمرة وفق برنامج فعاليات متصاعد ،ومن
أجل ذلك نعلن خوضنا إضراباً مفتوحاً عن الطعام ليومني آخرين اعتباراً من
اليوم كرسالة حتدي ملصلحة السجون على هتديداهتا لنا ،وكمقدمة لفعاليات
أخرى تصل لإلضراب الشامل املفتوح عن الطعام أوائل الشهر القادم إن مل
يستجب االحتالل ملطالب األسرى ،وهي االفراج غري املشروط عن الرفيق
األسري بالل الكايد.
إن داللة معركة القائد بالل الكايد أهنا ال تنفصل عن نضالنا من أجل
إهناء جرمية االعتقال اإلداري ،وإن انتصارنا يف هذه املعركة يعين حتقيقنا
اخرتاقاً هاماً وانتصاراً على مصلحة السجون يف موضوع االعتقال اإلداري.
فلتتكاثف كل اجلهود الوطنية من أجل دعم وإسناد القائد بالل الكايد يف
معركته ،وذلك من خالل العمل امليداني الوحدوي املتواصل والضاغط على
كافة املستويات ،فقد آن األوان لالنتصار لعذابات األسرى وتأسيس مرحلة
جديدة يف ابتداع طرق وأساليب جديدة ومؤثرة لدعم قضية األسرى.
آن األوان حلسم طبيعة عالقتنا مع منظمة الصليب األمحر الدويل ،وأن
نرفع الكارت األمحر يف وجهها إن مل تقم بدورها ومسؤولياهتا ،واليت بدالً
من أن ختفف من معاناتنا ومعاناة عائالت االسرى زادت العبء عليهم من
خالل سلسلة من اإلجراءات واليت تنطوي على تراجع واضح لدورها وفق
سياسة ممنهجة تتقاطع بل تتواطأ مع االحتالل.
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نوجه حتياتنا إىل أحرار العامل الذين انتفضوا يف ميادين العواصم
احتجاجاً على جرمية مصلحة السجون حبق األسري الكايد ،وندعو الستمرار
فعالياهتا ،وحماصرة السفارات الصهيونية واملؤسسات الدولية املتواطئة
بصمتها يف اجلرمية مع االحتالل.
مجاهري شعبنا
نطمئنكم مجيعاً ،فإن معنوياتنا تعانق السماء ،وتالمس مشوخ جبال
اخلليل وعيبال ،مصممني بكل ما أوتينا من قوة ملواصلة هذه املعركة اليت
اضطررنا خوضها انتصاراً لألسري البطل بالل الكايد.
اجملد للكايد ورفاقه ومجيع األسرى ...صناع ملحمة الصمود..
وإننا ملنتصرون
منظمة فرع اجلبهة الشعبية يف
سجون االحتالل
2016/6/21
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بيان رقم ()3
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
لقد اخرتنا طريق احلرية ولن حنيد عنه
يا مجاهري شعبنا
خيوض أسرى اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني " معركة احلرية" ضد
مصلحة السجون وخمابرات االحتالل ،انتصاراً لألسري البطل بالل كايد
الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم العاشر على التوايل ،وقد انضم إليه
العشرات من أسرى اجلبهة ،استجابة لنداء منظمة فرع اجلبهة يف السجون
منذ اليوم األول لتحويل الرفيق كايد إىل االعتقال اإلداري والعزل ،واعالهنا
حالة االستنفار القصوى ،وقررت خوض " معركة احلرية" وتنظيم سلسلة
فعاليات احتجاجية وأقرت برناجماً نضالياً ما زال متواصالً حتى اآلن .ومن
أجل حماولة وقف اخلطوات االحتجاجية جلأ العدو اجملرم يف سياق معركته
مع أسرى اجلبهة إىل وسائل القمع املعروفة من مدامهات لألقسام ،وحرمان
أسرى اجلبهة من الزيارة حتى إشعار آخر ،ومصادرة األجهزة الكهربائية،
وبعد أن اقتنع بفشل أساليبه القمعية هذه اليت حتطمت على صخرة صمود
وإصرار رفاقنا ،ويف سياق زيادة الضغط على أسرى اجلبهة ،شن خالل
الساعات األخرية محلة تنقالت واسعة ضد العشرات من األسرى املضربني
عن الطعام ،وبعض قيادات اجلبهة املؤثرة ،وحوَّل البعض منهم إىل العزل،
كما حدث أمس من حتويل عشرات األسرى املضربني يف سجن جمدو
وتوزيعهم يف سجون أخرى ،وعزل القائدين وائل اجلاغوب وصالح علي
وآخرين ،يف حماولة لتشتيتهم واالنقضاض على خطواهتم االحتجاجية،
وحتييد القيادات املؤثرة وعزهلا عن باقي األسرى.
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مجاهري شعبنا
من داخل باستيالت املواجهة ننقل إليكم حتيات قائدنا أمحد سعدات ،كما
ونتوجه بتحياتنا إىل رفاقنا األسرى الذين قرروا االنضمام إىل اإلضراب املفتوح
عن الطعام يف "جمدو وجلبوع" والذين يتعرضون لضغط واستهداف متواصل
ومحلة تنقالت واسعة إىل سجون أخرى .وكما وعدناكم فإننا سنقاتل من أجل
انتزاع حرية القائد الصلب " بالل كايد" ،منطلقني من إمياننا العميق بأن خوض
هذه املعركة لن يُتوج إال باالنتصار هبذه املعركة ،وخط مرحلة جديدة ستؤسس
ملا بعدها ،رغم إدراكنا أن مثن احلرية قد يكون قاسياً ،لكننا اخرتنا الطريق ولن
حنيد عنه ،مهما غلت التضحيات وتوسعت اإلجراءات .وال جمال للرتاجع قيد
أمنلة عن هذه اخلطوات ،وكما أعلنا سابقاً بأن "معركة احلرية" متواصلة ،ويف
إطار هذه املعركة ومواجهة سياسة االعتقال اإلداري والعزل ،نعلن عن خوض
مجيع أسرى اجلبهة يف سجون االحتالل إضراباً مفتوحاً عن الطعام ملدة يومني
اعتباراً من اليوم اجلمعة املوافق  ،2016/6/24على أن تشهد األيام القادمة
تطوراً يف أساليب املواجهة ،وذلك يف سياق هذه املعركة املفتوحة وسنعلن لكم
أوالً بأول تفاصيلها.
مقتنعون بأن أسلوب املواجهة هو الذي يصنع احلرية ال االستسالم للواقع
واخلضوع هلذه اإلجراءات واملمارسات .ويف سياق ذلك ،ندعو مجاهري شعبنا
إىل أوسع محلة تضامن مع أسرى احلرية يف معركتهم ،وذلك من خالل
املشاركة الفاعلة بالفعاليات واألنشطة ،وتوزيعها على حمافظات الوطن .كما
ونرسل حتياتنا إىل من شاركنا معركتنا ،ونظموا الفعاليات انتصاراً لقضية
رفيقنا بالل كايد ،واحتجاجاً على سياسة االعتقال اإلداري وخنص بالذكر
شبكة صامدون لدعم األسرى.
اجملد ملن صمد وإننا حتماً ملنتصرون
منظمة فرع اجلبهة الشعبية يف
سجون االحتالل
2016/6/24

113

بيان رقم ()4
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
تصعيد مصلحة السجون ضدنا لن يزيدنا إال تصميماً
وإصراراً على مواصلة املعركة
يا مجاهري شعبنا
رغم التصعيد يف أساليب البطش والقمع من قبل مصلحة السجون
الصهيونية يواصل أسرى اجلبهة الشعبية يف خمتلف السجون انتفاضتهم
ومواجهتهم دعماً وإسناداً لألسري البطل بالل كايد الذي يواصل إضرابه املفتوح
عن الطعام لليوم الثالث عشر يف ظل وجوده بالعزل االنفرادي ،وتكتم االحتالل
عن اإلفصاح عن أوضاعه الصحية املتدهورة يوماً بعد يوم واليت كان يعاني منها
أصالً قبل خوضه اإلضراب .حيث تشن مصلحة السجون محلة ممنهجة
متواصلة ضد األسرى املضربني عن الطعام يف خمتلف السجون أبرزها سجن
"جمدو" ،اليت مل تكتفِ مصلحة السجون فيه بنقل العشرات منهم إىل سجون
أخرى يف حماوالهتا وقف اإلضراب ،فقد مارست القمع والبطش والتضييق
عليهم ،كما وتواصلت هذه اهلجمة على أسرى اجلبهة يف سجن "إيشيل" الذي
أقدمت مصلحة السجون ووحدات القمع على اقتحام أقسام أسرى اجلبهة
الشعبية وهتديد االسرى مبزيد من العقوبات والنقل إىل سجون أخرى.
رغم كل ذلك يستعد أسرى اجلبهة خلوض اخلطوات القادمة واليت
ستشهد تطويراً وتصعيداً فيها ،مسجلني بصمودهم وإصرارهم وبأمعائهم
اخلاوية وبسواعدهم دروساً ملهمة ،فال املخابرات وال قبضة مصلحة
السجون وال عقوباهتا وال وحدات قمعها استطاعت أن تنال من عزميتهم
الثورية أو أن توقف اخلطوات النضالية ،متشبثني مبطالبهم والتفافهم حول
األسري البطل فدائي املرحلة وزينة شباب فلسطني "بالل كايد" ،معلنني الرد
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احلاسم والقاطع على كل أساليب الرتغيب والرتهيب اليت متارسها مصلحة
السجون معهم ،جمددين التأكيد هلا بأن املعركة متواصلة وأن هتديداهتم لن
تزيدنا إال تصميماً وإصراراً على مواصلة املعركة.
مجاهري شعبنا
إن املعركة اليت خنوضها انتصاراً للبطل بالل كايد وملواجهة سياسة
االعتقال اإلداري والعزل االنفرادي ،واإلمهال الطيب ،غدت أهدافاً رئيسية
خلطواتنا االحتجاجية املتواصلة .ويف سياق ذلك ،فإننا يف قيادة منظمة فرع
اجلبهة الشعبية يف سجون االحتالل نؤكد على التايل:
يف إطار تصعيد وتطوير املعركة يعلن أسرى اجلبهة الشعبية يف كافة
السجون إضراهبم املفتوح عن الطعام ملدة ثالثة أيام اعتباراً من اليوم االثنني
وحتى األربعاء.
يف ظل املمارسات املتصاعدة حبقهم ،وجه أسرى اجلبهة الشعبية
املضربون عن الطعام يف سجن "جمدو" ،هتديداً ملصلحة السجون بالتوقف
عن شرب املاء.
إن املعركة اليت خيوضها أسرى اجلبهة هي معركة مجاعية ،ولذلك فإن
عزل أو نقل قيادي جبهاوي إىل هذا السجن أو ذاك لن يؤثر على سري املعركة
ولن يضعفهم ،بل سيزيدهم محاساً على االستمرار فيها.
كل الشكر والتقدير لكل من نظم وشارك يف الفعاليات املساندة لنا يف
داخل الوطن والشتات ويف العواصم الغربية ،وخنص بالذكر مجاهري شعبنا
يف عصرية الشمالية اليت انتفضت انتصاراً البنها كايد ويف عموم الضفة،
وكذلك يف الفعاليات اليت تشهدها غزة ،ولبنان ،واألردن ،ويف هولندا وأملانيا،
وبلجيكا ،وتولوز وباريس وتورينو ونيويورك وأثينا .وغريها...
نوجه رسالة فخر واعتزاز ألم البطل بالل كايد الصامدة القوية ،واليت
تواصل عطاءها وحضورها يف خمتلف ميادين الضفة ،دعماً وإسناداً
لألسرى وملعركتهم املتواصلة.
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مجاهري شعبنا
إن األيام القادمة حُبلى بالتطورات ،وكل تصعيد صهيوني وجتييش
مصلحة السجون ووحدات القمع ملزيد من القمع واالقتحام لألقسام والنقل
والعزل سيقابله تصعيد منا يف برناجمنا االحتجاجي ،حتى استجابة
االحتالل بإطالق سراح األسري البطل بالل كايد ...أملنا جبماهري شعبنا كبري
أن تواصل مساندهتا وتضامنها معنا ...فكل مظاهرة ومسرية ووقفة وصوت
قوي ضد جرائم االحتالل حبقنا يقوينا ويزيدنا إصراراً على خوض هذه
املعركة.
النصر وال غريه ألبطال اإلرادة والصمود
منظمة فرع اجلبهة الشعبية يف
سجون االحتالل
2016/6/27
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بيان رقم ()5
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
معركة احلرية متواصلة ولن نقبل بأقل من حرية البطل
بالل كايد
يا مجاهري شعبنا
يواصل األسري البطل بالل كايد ملحمة الصمود والتحدي لليوم اخلامس
عشر على التوايل ،وخلفه أسرى اجلبهة الذين يسطرون أعظم معاني اجملد
والوفاء ،ويواجهون اإلصرار الصهيوني املتزايد يوماً بعد يوم على وقف
اخلطوات النضالية مبزيد من اإلصرار والعزمية على االستمرار يف معركة
احلرية اليت أعلنها أسرى اجلبهة منذ البداية ،أهنا معركة احلرية واالنتصار
للبطل كايد وال غريها.
يف ظل ذلك تواصل آلة اإلجرام الفاشية الصهيونية املتمثلة يف مصلحة
السجون وأدواهتا تصعيد قمعها وممارساهتا حبق أسرى اجلبهة على امتداد
السجون خصوصاً يف جمدو وإيشيل ورامون والنقب وبئر السبع وهداريم،
وتقوم بني الفرتة واألخرى حبملة تنقالت وعزل مفاجئة ومتواصلة حبق
أسرى اجلبهة وقياداهتا ،متومهني أن هذه الوسائل ستنجح يف تشتيت الرفاق
وإرغامهم على رفع الراية البيضاء واخلضوع لشروط مصلحة السجون،
واجلنوح لوسائل الرتغيب اليت حتاول أن تطرحها لالنقضاض عليهم ،فقد
أثبتت التجربة أن هذه الوسائل اخلادعة واملاكرة مل ولن تنجح يف حتقيق
أهدافها مهما تفننت وتنوعت مصلحة السجون يف أساليبها الفاشية لوقف
معركة احلرية.
مجاهري شعبنا
وإذ نقرتب من املرحلة الثانية يف معركتنا اليت خنوضها انتصاراً لألسري
البطل بالل كايد ،حمافظني على إصرارنا بعدم القبول بأقل من احلرية له
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واالنطالق منها لفتح ملفات االعتقال اإلداري والعزل االنفرادي واإلمهال
الطيب وغريها من القضايا ،فإننا نؤكد على التايل:
 )1لقد عاهدنا مجاهري شعبنا واألسري البطل بالل كايد منذ اليوم األول
أن نواصل املعركة وأن نصعدها وفق برنامج نضايل لن يتوقف إال ببلوغ
األهداف اليت سننتزعها حتماً من السجان .ويف سياق ذلك ،فإننا نؤكد أن
االشاعات اليت تُروج بأن أسرى اجلبهة علقوا إضراهبم وخطواهتم النضالية
غري صحيحة .ويف هذا اإلطار ،ويف إطار الربنامج الذي نؤكد عليه يعلن
أسرى اجلبهة الشعبية يف كافة سجون االحتالل عن خوض إضراب عن
الطعام ملدة ثالثة أيام اعتباراً من يوم غد اجلمعة حتى يوم األحد.
 )2لن تنجح أساليب الرتغيب والرتهيب اليت متارسها مصلحة السجون
حبق أسرى اجلبهة ،ونؤكد أن حماوالهتا فتح قناة حوار مع أسرى اجلبهة
ستجابه مبزيد من التشبث باألهداف املنشودة واليت على رأسها إطالق سراح
األسري بالل كايد دون قيد أو شرط.
 )3ضرورة أن تتعامل وسائل االعالم املختلفة بوعي وحذر شديدين إزاء
ما يدور داخل السجون ،وضرورة التعاطي مع األخبار من مصادرها
الرمسية .كما وجندد على ضرورة أن تأخذ وسائل اإلعالم دورها احلقيقي
يف مساندة معركة األسرى ،فدورها ال يقتصر على نشر األخبار املتعلقة
باألسرى فقط ،بل تسليط الضوء على معاناهتم وواقعهم االعتقايل الصعب
ونقله للعامل أمجع.
 )4رغم اجلهود اليت تبذهلا هيئة األسرى يف متابعة أوضاع السجون ،إال
أهنا مل ترتقِ حتى اآلن للمستوى املطلوب ،لذلك على اهليئة مغادرة سياسة
السلطة على اعتبارها هيئة تتبع لسياسات منظمة التحرير ،وأن تتخلص من
عبء وجودها داخل هذه املنظومة والتقيد بسياستها ،وضرورة أن تتحوّل إىل
جلنة حقيقية متارس دورها يف خدمة قضية األسرى ،وفضح ممارسات
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االحتالل وسياساته حبقهم على كافة احملاور ،وأن تلعب دوراً أكرب يف تنظيم
الفعاليات واألنشطة ويف هذا السياق ،ندعو اهليئة إىل أن تنظم جولة سريعة
لعائلة األسري البطل بالل كايد الستعراض قضية ابنهم أمام احملافل الدولية
ومؤسسات حقوق اإلنسان واألمم املتحدة وحمكمة اجلنايات الدولية،
واملؤسسات املعنية ذات الصلة ،وفضح ممارسات االحتالل حبق االسرى
عموماً وكايد خصوصاً ،من منطلق أن معركة األسري كايد هي معركة الشعب
الفلسطيين وليست معركة األسري أو اجلبهة الشعبية.
 )5إن االلتفاف اجلماهريي مع األسرى الذين خيوضون معركة احلرية،
والتصعيد النضايل املتوازي بني السجون والشارع الفلسطيين أمر ضروري
وهام يف الضغط على االحتالل وكل املتواطئني واملقصرين يف قضية األسرى.
مجاهري شعبنا
 )6نعاهدكم مجيعاً أن نكون عند حسن ظنكم بنا ،متشبثني باملعركة،
معركة احلرية حتى نيل احلرية ،فال جمال للرتاجع أو العودة للوراء ...وحنن
مستمرون مبا أوتينا من قوة خلوض غمار هذه املعركة وتوسيعها يف األيام
القادمة ،ونعترب التفافكم مجيعاً حولنا ومع قضيتنا العادلة أحد األسلحة اليت
نواجه فيها قمع السجان.
منظمة فرع اجلبهة الشعبية يف
سجون االحتالل 2016/6/30 -
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بيان رقم ()6
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
لنطرق جدران اخلزان بقوة انتصاراً للبطل كايد ورفاقه
مجاهري شعبنا
ها هو األسري البطل بالل كايد يواصل إضرابه املفتوح عن الطعام لليوم
الرابع والعشرين على التوايل بكل عنفوان ومشوخ وشجاعة ،مل هتزه
ضغوطات مصلحة السجون ،ومل متنعه حالته الصحية املتدهورة من
االستمرار يف خوض هذه املعركة املصريية مع رفاقه أسرى اجلبهة الذين
يستمرون يف تصعيدهم النضايل وحتديهم ببسالة إلجراءات وممارسات
النازيني اجلدد حبقهم ،وحماولة الضغط عليهم بشتى الوسائل لوقف هذه
املعركة ،وبفرض املزيد من العقوبات ،متومهني أن هذا االستهداف املتواصل
سيكسر إرادهتم وخيضعهم لشروط مصلحة السجون ،فالتطورات يف
الساعات األخرية تؤشر أن مصلحة السجون ستوسع من إجراءاهتا وستصعد
من محلتها املسعورة حبق أسرى اجلبهة.
مجاهري شعبنا
وحنن حنيي الذكرى الرابعة واألربعني الستشهاد األديب وعضو املكتب
السياسي للجبهة غسان كنفاني ،تتجسد أمامنا على أرض الواقع قيم احلرية
واملبادئ واالنتماء هلذا الوطن وعشق هذه األرض اليت تركها لنا الراحل
الشهيد واستشهد من أجلها واليت بشر خالهلا بالعمل الفدائي ،حيث تتكرر
صورة املناضل األديب واإلنسان الشهيد الذي مأل الوطن حرية وثورة
ومقاومة وعلمنا حب القضية يف شخصية الرفيق بالل كايد ورفاقه الذين
خيوضون دون تراجع أو توقف معركة احلرية ،مؤكدين أن مدرسة العطاء
والتضحية يف اجلبهة واليت قدّمت الشهيد تلو الشهيد واألسري تلو األسري ال
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تنضب ،وماضية يف تقديم النماذج النضالية التضحوية اليت تشكّل فخراً
لشعبنا وحتدياً وهاجساً لالحتالل.
إننا يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ويف هذه املناسبة ،ويف ظل
التطورات التصعيدية األخرية يف داخل السجون ،واليت كان آخرها قيام
االحتالل بتثبيت احلكم اإلداري ملدة ستة شهور على األسري بالل كايد ،فإننا
نؤكد على التايل:
 )1إن قرار تثبيت حكم االعتقال اإلداري على األسري بالل كايد هو
جرمية أخرى تضاف إىل جرائم االحتالل حبق األسرى ،ستواجه منا مبزيد
من اإلصرار على االستمرار باملعركة حتى حتقيق احلرية للبطل كايد.
 )2حنمّل االحتالل املسؤولية الكاملة عن حياة رفيقنا املضرب عن
الطعام بالل كايد ،والذي تدهورت حالته الصحية يف الساعات األخرية.
 )3يف سياق معركة احلرية يعلن أسرى اجلبهة عن خطوات نضالية
جديدة ومتنوعة طابعها تكتيكي تبدأ اعتباراً من اليوم اجلمعة هدفها إبقاء
الضغط على مصلحة السجون حتى خضوعها ملطالبنا بإهناء االعتقال
اإلداري واإلفراج غري املشروط عن الرفيق بالل كايد ،ومن بينها خوض
إضراب متقطع عن الطعام يف أيام حمددة سيُعلن عنها ،فضالً عن خطوة
إرجاع وجبات الطعام وخطوات تصعيدية أخرى متواصلة ،وصوالً للخطوة
االسرتاتيجية اليت سيضطر أسرى اجلبهة إىل خوضها يف حالة مل تستجب
مصلحة السجون ملطالبهم .حيث حدد فرع اجلبهة يف السجون األيام التالية
إلرجاع وجبات الطعام ضمن برناجمها التصعيدي خالل شهر يوليو ،وهي
أيام (/ 26+25+24 / 22+21+20 / 18+17 / 15+14 / 12+11 / 9+8
.)30 +29+28
 )4إن اتساع واستمرار احلملة الشعبية املؤازرة للرفيق بالل ومع احلركة
األسرية هي الزاد احلقيقي الذي جيعلنا قادرين على االستمرار يف هذه
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املعركة ،لذلك ندعو التساعها يف القرى واملخيمات واملدن على امتداد الوطن
احملتل من النهر إىل البحر.
 )5ندعو مجاهري شعبنا يف الشتات وأحرار العامل إىل زيادة وترية
فعاليات التضامن مع األسرى وتنوعها ،وإىل املشاركة الفاعلة يف أسبوع
التضامن الدويل الذي دعت له شبكة صامدون والذي يبدأ حتى  15يوليو
احلايل.
 )6جندد مطالبتنا ملنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل العاجل على
تدويل قضية األسرى ،والتوجه اىل اجلهات الدولية واألممية والقانونية ،فال
يعقل أن يبقى هذا امللف مغلقاً ومعطالً يف ظل استمرار سياسات مصلحة
السجون حبق األسرى ،واليت على رأسها سياسة االعتقال اإلداري ،وما
تعرض له األسري بالل كايد من حتويله لالعتقال اإلداري واليت خيشى أن
تصبح سياسة ممنهجة.
مجاهري شعبنا
كلنا ثقة بكم وبدعمكم وحنن نعدكم أن خنرج منتصرين من هذه املعركة
مرفوعي الرأس ،عيوننا مشدودة إىل احلرية اليت ال مقابل هلا ،هي احلرية
اليت هي نفسها املقابل ،هيا لنطرق معاً جدران اخلزان بقوة انتصاراً للبطل
كايد ورفاقه.
احلرية لألسري البطل بالل كايد ولكل األسرى والنصر لشعبنا
قيادة منظمة اجلبهة الشعبية يف
سجون االحتالل
2016/7/8
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بيان رقم ()7
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
املعركة مستمرة وال صحة ملا أوردته وسائل اإلعالم حول
مقرتحات لألسري بالل كايد
يدخل األسري القائد "بالل كايد" يومه السابع والعشرين يف إضرابه
املفتوح عن الطعام ،رغم تدهور حالته الصحية ،ومن املتوقع نقله من
عزله بعسقالن إىل املستشفى بأي حلظة ،كما يواصل أسرى اجلبهة
خوض برناجمهم النضايل الذي أعلنوا عنه دعماً وإسناداً لرفيقهم
األسري كايد ،متحدين مصلحة السجون بإجراءات تصعيدية متواصلة
ومتنوعة كما أعلنوا سابقاً .ويف هذا السياق ،تؤكد منظمة فرع اجلبهة
الشعبية لتحرير فلسطني على ما يلي:
 )1استمرار األسري الرفيق بالل كايد يف إضرابه املفتوح عن الطعام،
وأسرى اجلبهة يف معركتهم املساندة له حتى حتقيق مطالبهم باإلفراج
غري املشروط عن الرفيق كايد .وانطالقاً من ذلك ،يعلن أسرى اجلبهة
على مدار يومني ( )7/12-11يف سياق الربنامج النضايل الذي سبق
وأعلنوه عن إرجاع وجبات الغذاء يف كافة السجون ،باإلضافة إىل
قرارهم برفض التعاطي مع مصلحة السجون أثناء العد ،واستبداهلا
باهلتاف باسم الرفيق " بالل كايد" ،كتحدي هلا ،وكجزء من التصعيد
ضدها.
 )2يؤكد فرع اجلبهة أن مصلحة السجون يف إطار حماوالهتا وقف
اإلضراب واالنقضاض على اخلطوات النضالية ألسرى اجلبهة قدّمت
عدة مقرتحات ،مت رفض جزء منها ،وجيري مناقشة اجلزء اآلخر منها،
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على مبدأ التشبث باملوقف الذين أعلنه أسرى اجلبهة بضرورة إطالق
سراح الرفيق كايد دون قيد أو شرط ،وإال فإضرابه عن الطعام
سيتواصل ،وهم سيواصلون معركتهم وتصعيدهم حتى استجابة
االحتالل ملطالبهم.
 )3نؤكد مرة أخرى أن اجلهة املخولة الرمسية بالتعاطي مع قضية
األسري " بالل كايد" هو حمامي مؤسسة الضمري ،أو منظمة اجلبهة
الشعبية لتحرير فلسطني يف سجون االحتالل ،أو قيادة اجلبهة املخولني
بإصدار مواقف حول هذه القضية .خاصة وأن أي معلومة أو خرب خاطئ
يضر باخلطوة ويضعفها.
 )4هنيب بوسائل اإلعالم املختلفة توخي الدقة فيما ينشر حول
قضية األسري البطل بالل كايد ،واستقاء األخبار من مصادرها الرمسية
كما أكدنا أعاله.
 )5نطالب احتاد اإلذاعات العربية ،والفضائيات إىل ختصيص وقت
حمدد الستعراض قضية األسري كايد ،واملعتقلني اإلداريني.
 )6نطالب الصحف الفلسطينية والعربية أن ختصص جزءاً من
صفحاهتا لقضية املعتقلني اإلداريني ،واألسري الرفيق كايد.
النصر واحلرية لألسري كايد
قيادة منظمة اجلبهة الشعبية يف
سجون االحتالل
2016/7/10
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بيان صادر عن احلركة األسرية يف السجون اإلسرائيلية
معركة كايد ورفاقه معركة احلركة األسرية بعمومها ولن
نقف مكتويف األيدي
يا مجاهري شعبنا الباسلة
يف الوقت الذي تتواصل فيه معركة األسري املناضل بالل كايد
وإضرابه املفتوح عن الطعام يف سبيل انتزاع حريته املشروعة ،ويف ظل
سياسة الضغوط والتنكيل ضد الرفاق يف اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني املساندين لرفيقهم بالل كايد خبطواهتم التضامنية ،خترج
علينا تصرحيات من جانب بعض القادة الصهاينة اليت تنطوي على
التحريض ضد األسرى ،والداعية إىل جتريدهم املزيد من حقوقهم
ومنجزاهتم هبدف اسرتضاء عائالت اجلنود األسرى يف قطاع غزة،
وتصفية احلسابات السياسية الداخلية بني القادة الصهاينة ،واملزايدة
على بعضهم البعض من خالل الضغط على احللقة اليت يعتقدون أهنا
احللقة األضعف ،املتمثلة باألسرى.
ويف هذا اإلطار ،فإننا يف عموم الفصائل الوطنية واإلسالمية يف
الساحة اإلعتقالية ،نؤكد على ما يلي:
أوالً :إن اعتقاد مصلحة السجون اإلسرائيلية ومن خلفها املؤسسة
األمنية والسياسية الصهيونية بأن احلركة األسرية هي احلركة األضعف
يف معادلة الصراع هبدف الضغط عليها ،هلو اعتقاد خاطئ يف أساسه،
وعليهم أن يراجعوا حساباهتم جيداً ،وهم يدركون جيداً أن تاريخ احلركة
األسرية حافل بالبطوالت والتضحيات وأن كافة حقوقنا ومنجزاتنا يف
السجون مل تأتِ منة وكرماً من العدو ،بل جاءت انتزاعها من بني أنيابه،
وجاءت مثرة للتضحيات اجلسام اليت دفعتها احلركة األسرية عرب
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تارخيها الطويل دفاعاً عن حقوقها وكرامتها وإنسانيتها.
ثانياً :نوجه حتية إجالل وإكبار لألسري البطل بالل كايد ابن احلركة
األسرية وأحد قادهتا الذي خيوض معركة اإلضراب املفتوح عن الطعام
منذ قرابة الشهر ،ونؤكد تضامننا الكامل معه ووقوفنا إىل جانبه يف
حقه املشروع يف احلرية الفورية ،ووقوفنا إىل جانب رفاقنا وأخوتنا يف
اجلبهة الشعبية الذين خيوضون خطوات تضامنية مع املناضل بالل
كايد ،وحنذر مصلحة السجون بأن هذه املعركة هي معركة احلركة
األسرية بعمومها ،وبأننا لن نتخلى عن األسري بالل ورفاقه ،ولن نقبل
باستمرار الضغط عليه وعلى رفاقه ولن نقف مكتويف األيدي.
ثالثاً :إننا ندعو مجاهري شعبنا املناضلة وقواه احلية والفاعلة إىل
االستمرار يف الفعاليات اجلماهريية واإلعالمية املساندة لألسرى
وحقوقهم بشكلٍ عامٍ ،وإسناد معركة األسري بالل كايد بشكلٍ خاصٍ،
كوهنا قضية وطنية واستثنائية وجيب علينا مجيعاً إفشال خمطط العدو
الرامي لالنتقام من األسرى السيما الفاعلني منهم يف ساحات األسر،
من خالل جتديد اعتقاهلم حتت ذرائع وحجج أمنية جاهزة؛ فخطورة
هذه القضية إن جرى متريرها إهنا قد تصبح قاعدة وسياسة ميارسها
العدو ضد كافة األسرى ،األمر الذي من شأنه أن يلحق ضرراً حبقنا
املشروع يف احلرية والكرامة.
رابعاً :ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية وهيئة شؤون األسرى،
وكافة املؤسسات الوطنية والقانونية واحلقوقية للعمل على نقل ملف
األسرى إىل حمكمة اجلنايات الدولية ،وجملس حقوق اإلنسان ،واألمم
املتحدة هبدف جتريم االحتالل ،وفضح ممارساته وانتهاكاته اليومية
حبقوق األسرى يف السجون الصهيونية.
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يا مجاهري شعبنا الباسلة
إننا من قلب املعاناة ومن وسط ميادين وساحات األسر نطيّر حتياتنا
لكم ،ونشد على أياديكم ونبارك جهودكم ونضاالتكم وتضحياتكم،
ونضم صوتنا إىل أصواتكم الداعية إىل إهناء االنقسام ،واستعادة الوحدة
الوطنية كمقدمة وشرط ضروري لدحر االحتالل عن أرضنا وحتقيق
أهدافنا الوطنية.
اجملد واخللود للشهداء واحلرية لشعبنا املقاوم واهلزمية والعار
لالحتالل
اخوانكم وجماهدوكم ورفاقكم احلركة االسرية الفلسطينية يف
سجون االحتالل
حركة التحرير الوطين الفلسطيين " فتح"
حركة املقاومة اإلسالمية " محاس"
حركة اجلهاد اإلسالمي
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني
 /12متوز2016/
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بيان رقم ()8
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
تصعيد مصلحة السجون سيقابله تصعيد وخطوات نضالية
غري مألوفة
مجاهري شعبنا الصامدة
تعيش سجون االحتالل حالة من الغليان والتصعيد والتطورات املتسارعة
على وقع معركة احلرية اليت خيوضها أسرى اجلبهة الشعبية ضد مصلحة
السجون الفاشية ،انتصاراً لرفيقهم القائد بالل كايد املضرب عن الطعام
منذ ما يقارب الشهر ،حيث وجهت قيادة منظمة اجلبهة يف السجون مجيع
املنظمات باالستمرار يف برنامج التصعيد ،واالستعداد خلطوات أكثر نوعية
وتصعيداً ،مصممني على مطالبهم ،مستمدين إصرارهم من صالبة كايد،
ومن دعم احلركة األسرية الذي مت اإلعالن عنه يف بياهنا النوعي قبل أيام،
والذي من املنتظر تتويج حروفه إىل خطوات عملية وبرنامج نضايل ،تشارك
فيه جممل احلركة األسرية قريباً .ويف هذا اإلطار نؤكد يف قيادة منظمة فرع
اجلبهة يف سجون االحتالل على التايل:
 )1ضمن الربنامج االحتجاجي الذي مت اإلعالن عنه على مدار شهر
يوليو /متوز احلايل ،يعلن أسرى اجلبهة على مدار يومني ( )7/15-14عن
إرجاع وجبات الطعام يف كافة السجون.
 )2نعبّر عن فخرنا وإشادتنا مبوقف احلركة األسرية املساند للبطل كايد
ورفاقه؟ إن هذا املوقف يعترب تطوراً إجيابياً سيساهم يف توسيع املعركة
ويزيد الضغط على االحتالل ،ويعيد االعتبار لوحدة وإرادة احلركة األسرية.
 )3حنذر إدارة مصلحة السجون من مغبة إدخال وحدات القمع "
املتسادة" إىل السجون ،ونؤكد أن أسرى اجلبهة سيقابلون هذه اخلطوات
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التصعيدية خبطوات نضالية غري مألوفة لالحتالل وإدارة سجونه من قبل،
ويف مقدمتها مواصلة التشويش على االحتالل أثناء العد واهلتاف باسم
البطل "بالل كايد ،خللق مزيد من اإلرباك ملصلحة السجون.
 )4ندعو لضرورة أن يكون يوم اجلمعة القادم يوم غضب ضد االحتالل،
والدعوة ألن تكرس خطبة يوم اجلمعة يف مجيع املساجد حول قضية
األسرى ،وسبل دعمهم وإسنادهم وإسناد الرفيق بالل كايد يف معركته .كما
وندعو الكنائس إىل أن تأخذ دورها الطليعي الوطين املعهود يف دعم األسرى
ولفت األنظار ملعاناهتم.
 )5دعوة احلركة الطالبية وبشكل خاص جبهة العمل الطالبي التقدمي
لتنظيم فعاليات طالبية مساندة لألسري بالل كايد .وجتديد التأكيد على
ضرورة ختصيص إدارة اجلامعات مساق دراسي ثابت ،حول قضية األسرى
ومعاناهتم.
مجاهري شعبنا
ستتهاوى كل خمططات مصلحة السجون وستعيد حساباهتا أمام قوة
وصالبة وعزمية رفيقنا القائد بالل كايد ورفاقه ،ليظلوا نرباساً وشعلة
مضيئة وسط ظالم السجن وأغالل السجان.
العهد على مواصلة املعركة .وإننا حتماً ملنتصرون
قيادة منظمة اجلبهة الشعبية يف
سجون االحتالل
2016/7/14
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بيان رقم ()9
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
نعلن عن خوض اإلضراب املوسع عن الطعام على شكل دفعات
اعتباراً من األحد
مجاهري شعبنا الصامدة
يدخل األسري القائد بالل كايد شهره الثاني يف إضرابه املفتوح عن الطعام،
مسطراً ورفاقه أسرى اجلبهة الذين انضموا إىل معركته أروع مالحم الصمود
والتحدي ،ال تكل عزائمهم ،مصممني على استمرار معركة اإلرادات ،واإلصرار
على إكماهلا حتى النهاية ،رغم تقديرنا يف الفرع منذ البداية أن هذه املعركة قد
تطول ،وحتتاج منا التحلي باحلكمة والصرب ورباطة اجلأش يف إدارهتا ،رغم
التحديات املاثلة أمامنا .ومن هنا اخرتنا منذ البداية أن نبدأ املعركة بطابعها
التكتيكي املركز على إعادة وجبات الطعام معظم أيام النصف الثاني من حزيران
وشهر متوز ،إضافة إىل عدد من اخلطوات التكتيكية النضالية األخرى ملا هلذه
اخلطوات من أمهية كبرية وتصاعدية يف خلق أزمات إلدارة السجون بكامل
طواقمها .ولكن يف ظل تدهور احلالة الصحية لألسري بالل كايد ،واملشاورات
مع احلركة األسرية ،ومن أجل القدرة على املناورة وابتداع تكتيكات جديدة،
والتوصل إىل برنامج اخلطوات طويل األمد بعد مشاورات ليتقاطع مع اخلطوات
التكتيكية ،فإننا يف فرع اجلبهة الشعبية يف سجون االحتالل نؤكد على التايل:
 )1قرر فرع اجلبهة يف خمتلف السجون الشروع يف خطوة اإلضراب املفتوح
عن الطعام على شكل دفعات ستبدأ الدفعة األوىل غداً األحد املوافق
 ،2016/7/17مبشاركة عشرات الرفاق ،على أن تنضم دفعات جديدة بشكل
تدرجيي لألسرى املضربني ،وصوالً ألن ختوض كامل منظمات الفرع اإلضراب
املفتوح عن الطعام يف حال مل جتد القضية أي حل.
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 )2إبقاء الربنامج التكتيكي االحتجاجي ضد مصلحة السجون قائماً من
أجل استمرار الضغط من مجيع اجلوانب.
 )3نوجه شكرنا لكل من نظم وشارك يف الفعاليات املساندة لألسرى
وللرفيق بالل كايد ،ونؤكد مرة أخرى على أنه كلما تنامت هذه األنشطة
والفعاليات وتوسعت كلما قصرت أمد املعركة .ويف هذا السياق ،ندعو
مجاهري شعبنا يف الوطن والشتات خاصة القوى الوطنية واإلسالمية،
واالحتادات الطالبية والنسوية والشبابية إىل االخنراط الكامل يف كل قرية
وخميم ومدينة هبذه الفعاليات املساندة لقضية األسرى بشكل عام ،وبالل
كايد بشكل خاص.
مجاهري شعبنا األصيلة
حنن متماسكون يف ميادين األسر رغم الضغوط اهلائلة اليت نتعرض هلا،
والوضع الصحي اخلطر لرفيقنا الصلب بالل كايد ،ومحلة التنكيل والقمع
والعقوبات والتهديدات حبق أسرى اجلبهة ،مصممني على خوض هذه املعركة
حتى النهاية.
وإننا حتماً ملنتصرون
قيادة منظمة اجلبهة الشعبية يف
سجون االحتالل
2016/7/16
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بيان رقم ()10
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
مسؤول فرع اجلبهة بالسجون ونائبه يقرران خوض اإلضراب
املفتوح عن الطعام
مجاهري شعبنا املناضلة
يستمر القائد بالل كايد لليوم التاسع والثالثني على التوايل يف
خوض إضرابه املفتوح عن الطعام رغم وجوده يف املستشفى وتدهور
حالته الصحية ،مقيد األيدي واألرجل يف السرير ،رافضاً تناول
املدعمات ،وما زال رفاقه أسرى اجلبهة جياهبون مصلحة السجون
ووحدات قمعها عرب استمرار سلسلة خطواهتا االحتجاجية ،رغم احلملة
املسعورة اليت تشنها مصلحة السجون حبقهم ،وقيامها سلسلة عقوبات
مجاعية حبقهم ،من اقتحام الغرف والعبث باألقسام بصورة مستمرة،
وحرماهنم من الزيارة ،ومصادرة األغراض ،وفرض غرامات مالية
عليهم ،وقيامها حبملة تنقالت وعزل ألسرى اجلبهة يف ظروف صعبة،
حيث يتم احتجازهم يف ظروف صعبة وغرف ضيقة تفتقد ألدنى
مقومات احلياة ،ومن بينهم القائد نضال دغلس املضرب عن الطعام
واملوجود يف عزل "أوهليكدار" ،فضالً عن التهديد بعزل جمموعة من
قيادات األسرى يف بعض السجون خاصة جمدو.
كل هذه العقوبات مل ولن تثين أسرى اجلبهة عن االستمرار يف
معركتهم ،حتى حترير رفيقهم الصلب بالل كايد دون قيد أو شرط،
مهددين مبنحى تصاعدي لسلسلة االحتجاجات يف األيام القادمة ،وقد
أبلغنا موقفنا هذا إلدارة مصلحة السجون ،رافضني العروض اليت
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تقدمها اإلدارة بني الفرتة واألخرى طاملا أهنا ال تتضمن إطالق سراح
رفيقنا فوراً.
ومن أجل ذلك ،ويف ظل التطورات املتسارعة ،وتدهور صحة الرفيق
بالل كايد واستمرار وجوده يف املستشفى ،فإننا يف فرع اجلبهة بسجون
االحتالل نؤكد على التايل:
 )4قرر مسؤول فرع اجلبهة الشعبية يف سجون االحتالل ،ونائبه
املوجو دان يف عزل "هداريم" خوض معركة اإلضراب املفتوح عن الطعام
اعتباراً من اليوم األحد ،وانضمام دفعة جديدة من األسرى يف سجن
عوفر إىل املضربني اليوم ،كخطوة تصاعدية تصب يف إطار الضغط
على مصلحة السجون ،وسيتواىل انضمام دفعات جديدة من أسرى
اجلبهة لإلضراب وصوالً لإلضراب الشامل إن مل جتد القضية أي حل.
 )5استمرار الربنامج التكيتكي االحتجاجي املوازي لإلضراب
املفتوح ،من ارجاع وجبات ،والطرق على األبواب ،والتشويش يف فرتة
العد ،وخطوات احتجاجية أخرى ،يف إطار الضغط على مصلحة
السجون.
 )6جتديد التأكيد على استمرار الزخم الشعيب التصاعدي مبختلف
األشكال وعلى كافة الصعد ويف مجيع املواقع دعماً وإسناداً لألسري
البطل بالل كايد ورفاقه أسرى اجلبهة
 )7نشيد جبهود الرفاق يف جبهة العمل الطالبي يف إطالق النداء
الدويل للتضامن مع األسرى والرفيق بالل كايد واستجابة الكثري من
األطر الطالبية هلذا النداء حول العامل ،ونعترب هذه النداء بادرة هامة،
جيب أن جيري تعميمها على كافة القطاعات والنقابات واهليئات من
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أجل تشكيل ضغط دويل على االحتالل ،ووضع أحرار العامل يف صورة
معاناة األسرى.
 )8ندعو كل أحرار العامل إىل املشاركة يف فعاليات التضامن مع
الرفيق بالل كايد ورفاقه حتى يوم  30يوليو اجلاري ،كما جاء يف النداء
الذي أطلقته شبكة صامدون الدولية للدفاع عن األسرى الفلسطينيني.
مجاهري شعبنا الوفية
إن األيام القادمة هي أيام مصريية ومفصلية ،وحنن منذ اللحظة
األوىل حسمنا موقفنا باستمرار املعركة حتى النهاية ،وهو ما حيتاج
منكم مجيعاً حشد كل قواكم إلسنادنا ودعمنا يف هذه املعركة.
اجملد لعشاق احلرية ..وإننا حتماً ملنتصرون
قيادة منظمة اجلبهة الشعبية يف
سجون االحتالل
2016/7/24
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بيان رقم ()11
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
نداء القائد سعدات /املعركة مستمرة حتى حتقيق احلرية
للرفيق بالل

مجاهري شعبنا املناضلة
يُسطر األسري القائد بالل كايد يف إضرابه املفتوح عن الطعام الذي يدخل
يومه السابع واألربعني على التوايل أروع معاني الفخار واالعتزاز رغم األمل
واملعاناة واحلالة الصحية املتدهورة ،مصمماً أن يهزم عتاة اإلجرام والقتل
واإلرهاب ،وأن يضرب قريباً موعداً مع احلرية .كما وتشتد محلة القمع
الصهيوني ضد أسرى اجلبهة الذين خيوضون املعركة إسناداً لرفيقهم كايد،
مؤكدين أنه مهما تعددت وتنوعت أشكال وصنوف اإلرهاب واملمارسات
املمنهجة من مصلحة السجون حبقهم ،فإهنا لن تستطيع أن توقف زحفهم
حنو االنتصار يف هذه املعركة ،وحتقيق احلرية لبالل.
مجاهري شعبنا الصامدة
كنا قد حذرنا وما زلنا مصلحة السجون وخمابرات االحتالل بأن استمرار
اختطاف الرفيق بالل كايد بعد حتويله لالعتقال اإلداري ،ووجوده اآلن يف
املستشفى يف ظروف صعبة ،ستقابل من أسرى اجلبهة بإجراءات تصعيدية،
سيخوضوهنا مجيعاً بدءاً من قياداهتا حتى أصغر شبل أسري يف السجون،
معاهدين رفيقهم كايد أهنم لن يكرتثوا ال بالنقل وال بالعزل وال باإلجراءات
والعقوبات واملمارسات حبقهم ،ومؤكدين أهنم يف صراعهم مع الزمن لتحقيق
احلرية لرفيقهم ،ويف ظل معركتهم املستمرة مع مصلحة السجون ،فقد
جنحوا يف زعزعة االستقرار لدى مصلحة السجون ،والذي ملسناه يف حالة
العجز والفشل يف مواجهة هذه املعركة رغم حماوالهتا ممارسة كل اشكال
العقوبات وصنوف العذاب حبق أسرى اجلبهة ،والذين يسريون حنو فصل
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ختام هلذه املعركة اليت خيطون فيها ملحمة جديدة تعلن انتصار الكف على
املخرز ،وسالح اإلرادة والتصميم على البطش واإلرهاب.
إننا يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف سجون االحتالل انطالقاً من
ذلك ،وتصعيداً يف معركة حرية رفيقنا كايد نؤكد على التايل:
 )1مبسؤولية عالية ،ومبوقف عهدناه منه قرر األمني العام الرفيق أمحد
سعدات خوض اإلضراب عن الطعام اعتباراً من اليوم األحد ،جمسداً يف
قراره االسرتاتيجي هذا مسة القائد املثال الذي يتقدم الصفوف ،ويقرر
خوض املعركة جنبا ًإىل جنب مع رفاقه اجلنود ،قائداً ال يرتك جنوده دون أن
يشاركهم املعركة ،موجهاً يف خطوته هذه نداءً بأن املعركة مستمرة حتى تنسم
الرفيق بالل عبق احلرية.
 )2انضمام كوكبة جديدة من قيادة اجلبهة أبرزهم القائد عاهد أبو
غلمى ،ودفعة جديدة من أسرى اجلبهة يف رميون وعوفر إىل اإلضراب
املفتوح عن الطعام.
 )3إن خطوة إعالن األمني العام اإلضراب عن الطعام ،ومعه ثلة من
قيادة اجلبهة مبثابة خطوة تصعيدية جديدة ،حتمل عدة رسائل أمهها
لالحتالل بأال يتمادى يف احتجازه للرفيق بالل كايد والذي تدهورت صحته
يف الساعات األخرية ،وأهنم مجيعاً مصممون على خوض هذه املعركة
وتصعيدها بشكل تدرجيي وصوالً لإلضراب االسرتاتيجي الشامل الذي
خيوضه أسرى اجلبهة مجيعاً يف كافة السجون .كما وأهنا حتمل رسالة أخرى
جلماهري شعبنا وأحرار العامل بضرورة استمرار الضغط على كافة الصعد
من أجل الضغط إلطالق سراح بالل ،ولفضح ممارسات االحتالل حبق
األسرى ،وخصوصاً يف سياسة االعتقال اإلداري ،اليت ميارسها حبق مئات
األسرى.
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مجاهري شعبنا
خنوض معركتنا معكم وبكم ،مصممني أال نرتاجع وأال نضعف ،مؤكدين أن
إرهاب مصلحة السجون وإجراءاته الفاشية لن تزيدنا إال تصميماً وإصراراً
على حتقيق احلرية لرفيقنا بالل كايد
احلرية لألسرى وإننا حتماً ملنتصرون
قيادة منظمة اجلبهة الشعبية يف
سجون االحتالل 2016/7/31
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بيان رقم ()12
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
مستمرون يف قرع اجلدران حتى النصر وكسر القيد
لن نسمح برتكيع احلركة األسرية مهما دفعنا من التضحيات
يا مجاهري شعبنا العظيم
تتواصل معركة احلرية البطولية اليت خيوضها أسرى اجلبهة بقيادة أمينها
العام الرفيق املغوار أمحد سعدات إسناداً لرفيقهم الصلب بالل كايد الذي خيوض
اإلضراب املفتوح عن الطعام منذ  54يوماً ،حيث تتعاظم فيه اخلطوات النضالية
اليت خيوضها أسرى اجلبهة يف مواجهة فاشية االحتالل الذي يواصل محلته
املسعورة حبقهم ،حماوالً االنقضاض على املعركة ووقف اإلضراب من خالل
سلسلة إجراءات انتقامية متواصلة ملسناها يف الساعات األخرية تؤكد مبا ال يدع
جمال للشك أن االحتالل فقد أعصابه ،وأن مسألة انتصار بالل ورفاقه باتت
مسألة وقت ،لن يكون هلا تأثري إجيابي على صعيد احلركة األسرية ونضاالهتا
داخل السجون فحسب ،بل على صعيد نضال شعبنا يف الوطن والشتات.
إن أسرى اجلبهة بقياداهتم وكوادرهم وأعضائهم يف سجون االحتالل على
قاب قوسني أو أدنى من هزمية مشروع مصلحة السجون الرامية لرتكيع
الرفيق بالل ومترير مشروعها اإلجرامي بتحويل األسرى اليت تنتهي
حمكوميتهم إىل االعتقال اإلداري ،فهذه املعركة أعادت اىل األذهان من جديد
املعارك البطولية السابقة اليت خاضتها احلركة األسرية واجلبهة الشعبية
خاصة ضد االحتالل وحققت من خالهلا العديد من اإلجنازات اهلامة.
مجاهري شعبنا املناضلة
لقد أعاد االمني العام القائد سعدات ورفاقه البواسل هنر العطاء الفلسطيين
إىل مساره وتدفقه الطبيعي ،وختليصه من الشوائب ،ولفت األنظار مرة أخرى
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لقضية األسرى بعد سنوات من اإلمهال والتقصري ،فلم تشهد نضاالت السجون
منذ سنوات طويلة هذا الزخم اجلماهريي والتضامن الدويل الواسع الذي
حققته قضية الرفيق بالل كايد ،واليت خلقت كتلة متماسكة وصلبة يف الشارع
الفلسطيين ،وعلى املستويني القومي والدويل تقف اليوم أكثر خلف قضية
األسرى.
مجاهري شعبنا ...أحرار العامل
يف سياق املعركة اليت خنوضها انتصاراً لرفيقنا بالل كايد ،وملواصلة
التصدي وجماهبة سياسات االحتالل ،فإننا يف منظمة فرع اجلبهة الشعبية
بسجون االحتالل نؤكد على التايل:
 )1يف الوقت الذي يستمر فيه إضراب أميننا العام وكوكبة من قادة اجلبهة
(ناصر أبوخضري ،عاهد أبو غلمى ،كميل حنيش ،وائل اجلاغوب ،ومئات أسرى
اجلبهة) ،ستنضم دفعات جديدة من أسرى اجلبهة يف خمتلف السجون إىل
اإلضراب املفتوح عن الطعام اليوم األحد خصوصاً يف سجن عوفر.
 )2لن تفقد منظمة فرع اجلبهة يف السجون األمل يف حماورة بقية
تيارات احلركة األسرية النضمامها إىل املعركة ،فقد أكدت منذ اليوم األول
إلضراب الرفيق بالل أهنا ليست معركته أو معركة اجلبهة ،وإمنا معركة
احلركة األسرية مبجملها ،وانتصارها هبا يشكّل انتصارا للجميع.
 )3جندد تأكيدنا على ضرورة االستمرار يف تنظيم أيام الغضب
اجلماهريية من خالل املواجهات واملصادمات واملسريات واليت تنطلق من
الساحات واملخيمات واملساجد والكنائس خصوصاً يوم اجلمعة إىل مواقع
املواجهة مع االحتالل.
 )4نوجه حتياتنا إىل أهلنا يف الداخل الفلسطيين احملتل الذين
يساندوننا بشكل متواصل جنباً إىل جنب مع أبناء شعبنا يف الوطن والشتات،
وندعوهم ألوسع مشاركة مجاهريية يف املظاهرة اليت دعوا هلا أمام مستشفى
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برازيالي يوم الثالثاء القادم حتت شعار " من القدس إىل عسقالن احلرية
لبالل كايد".
 )5نوجه حتياتنا إىل كل القوى املناضلة يف الوطن العربي وخنص بالذكر
رفاقنا يف اجلبهة الشعبية التونسية ،والقوى الشقيقة يف مصر واملغرب
العربي والكويت وغريها وندعوهم الستمرار هذه الفعاليات والتعبري عن
تضامنهم اىل جانب اسرانا البواسل.
 )6إننا إذ نوجه التحية الرفاقية إىل رفيقنا األممي املناضل جورج عبداهلل
وعدد من الرفاق الذين يقبعون يف باستيالت فرنسا وأعلنوا قبل أيام تضامنهم
معنا وخوضهم اإلضراب عن الطعام ،فإننا يف الوقت ذاته نربق بالتحية األخوية
الصادقة إىل القوى واملنظمات الشبابية الفلسطينية – اللبنانية اليت تستعد
لقرع جدران اخلزان معنا يف بريوت وغريها من املناطق يف لبنان.
 )7وأخرياً ،ندعو اللجنة الوطنية للمقاطعة يف الوطن إىل إصدار توجيه
فوري إىل كل جلان املقاطعة يف العامل لالخنراط يف معركة الدفاع عن األسرى
وتفعيل أدوات املقاطعة الدولية لالحتالل ومؤسساته وفضح ومقاطعة الشركات
الداعمة له وعلى راسها شركة " جي فور اس"  G4Sاألمنية.
مجاهري شعبنا
إننا نعدكم وعد األحرار أن أسرى اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
سينتصرون يف هذه املعركة وسيدشنون انتصاراً جديداً للحركة األسرية على
مصلحة السجون وإجراءاهتا وممارساهتا الفاشية ،طاملا أن القيادات والرموز
يتقدمون الصفوف ،ويقودون املعركة مع رفاقهم ،وهم أكثر تصميماً وإصراراً
على أن ينال رفيقهم بالل كايد حريته.
وإننا حتماً ملنتصرون
قيادة منظمة اجلبهة الشعبية يف
سجون االحتالل
2016/8/7
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بيان رقم ()13
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
ندعو العتبار اليوم  60لإلضراب وحتى يوم  67أسبوعاً
للتصعيد الشعيب والدويل
مجاهري شعبنا ...منبع العطاء والوفاء والتضحيات

يف الوقت الذي تشهد فيه ساحات األسرى حالة من الغليان الشديد،
وتعيش فيه مجاهري شعبنا حالة من االنتظار ملا ستؤول إليه األمور يف ظل
استمرار إضراب الرفيق بالل كايد لليوم الثامن واخلمسني على التوايل رغم
تدهور حالته الصحية ،ويف ظل املعركة اإلسنادية اليت خيوضها أسرى
اجلبهة مبختلف السجون ،متحدين احلملة املسعورة من مصلحة السجون
حبقهم ،يقطع الرفيق الصلب بالل كايد ورفاقه الشك باليقني ،حني يؤكدون
استمرار املواجهة واملعركة حتى النهاية ،حيث حتدد قيادة منظمة فرع
اجلبهة يف السجون طبيعة املعركة التالية وفق الربنامج التصاعدي التكتيكي
املقُر ،والذي حددت فيه آلية وتفاصيل وشكل مواجهة مصلحة السجون،
والرفاق الذين سيخوضون اإلضراب عن الطعام.
مجاهري شعبنا
لقد شّكل صمود الرفيق بالل كايد ورفضه املتواصل لشروط االحتالل
وألساليب الرتغيب والتهديد حالة نضالية متقدمة عجز االحتالل عن
جمابتها وجماراهتا وكسرها ،وكما كان يف خطوة إعالن األمني العام للجبهة
القائد اجلسور أمحد سعدات وعدد من قيادات وكوادر اجلبهة اإلضراب عن
الطعام هو جتسيد جلماعية املعركة ،وتنفيذاً عملياً لربنامج منظمة فرع
السجون الذي أقرته عقب حتويل الرفيق بالل كايد لالعتقال اإلداري ،والذي
هدفه الضغط املتواصل على مصلحة السجون ،وخلق حالة من املشاغلة
ملصلحة السجون وعدم االستقرار هلا .ولقد حددت قيادة منظمة فرع

141

السجون مالمح هذه املعركة ،من خالل خطوات تكتيكية تصاعدية جزءاً
منها متعلقاً باحتجاجات مستمرة ضد مصلحة السجون ،والتمرد ورفض
التعاطي معها ،واجلزء اآلخر واألهم بإعالن قيادات وكوادر اجلبهة خوض
اإلضراب عن الطعام على دفعات ويف كافة السجون ،وتقوم كل جمموعة
بإفساح اجملال جملموعة أخرى تعلن خوضها أيضاً اإلضراب.
مجاهري شعبنا...
فلتفتخروا مجيعاً بأن قائداً حبجم سعدات يبادر خبوض إضراب عن
الطعام ومعه كوكبة من قيادة وكوادر اجلبهة إسناداً للرفيق بالل كايد،
ليشكّل دافعاً لدى بالل ورفاقه على االستمرار يف املعركة ،متسلحني باإلرادة
والعزمية واإلصرار على قهر الصعاب ،ومواجهة إجراءات مصلحة السجون
اليت مل تتوقف.
إننا يف منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وبعد  58يوماً من
إضراب الرفيق بالل كايد ودخول اسرى اجلبهة للمعركة بشكل مجاعي،
فإننا نؤكد على التايل:
 )1قررت منظمة فرع اجلبهة إفساح اجملال لدفعة جديدة من قيادات
وكوادر اجلبهة يف السجون لالنضمام لإلضراب ،ودفعة قدمية خاضت
اإلضراب وتعود إليه مرة أخرى ،وتعليق إضراب الرفيق القائد سعدات وعدد
من قيادات اجلبهة ليواصلوا قيادهتم للمعركة بوسائل إسنادية أخرى.
وستنضم دفعة جديدة مكونة من  10رفاق يف رميون ،ورفيقان يف ايشيل
لإلضراب .ويف مقدمتهم األسري أحد أبطال عملية "زئيفي" القائد حممد
الرمياوي املوجود يف سجن "رميون" ،والذي يعاني من أوضاع صحية خطرية
ومشاكل خطرية يف الرئة ،واألسري القائد ثائر حنيين الذي خاض اإلضراب
يف الدفعات األوىل ،ليعود من جديد لإلضراب.
 )2تشيد منظمة فرع السجون برفيقها القائد أمحد سعدات ،والذي
خاض اإلضراب عن الطعام لعدة أسابيع ،إسناداً للرفيق بالل كايد ،وتقدر
عالياً التزامه الصلب مبا تقرره قيادة منظمة فرع السجون وفق الربنامج
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النضايل املتفق عليه ،بالرغم من اعرتاضه على وقف اإلضراب ،إال أنه
مدرسة يف االلتزام واالنضباط ومل يسجل يف تارخيه النضايل أنه مل يلتزم
بقرار صادر عن جهة قيادية يف اجلبهة.
 )3تدعو منظمة فرع السجون العتبار اليوم  60لإلضراب وحتى اليوم
 67أسبوعاً للتصعيد الشعيب والدويل ،نصرة لألسرى وللرفيق بالل كايد،
وننوه ،إىل أنه بغض النظر عن أي تطورات سياسية على األرض ،او
استحقاقات وطنية وحزبية جيب أن تظل قضية األسرى هي الرقم واحد،
واألولوية جلماهرينا وكوادر حزبنا ألن يكونوا يف طليعة املواجهة.
 )4تعبّر اجلبهة عن فخرها برفاقها الذين يلتحقون يف دفعات جديدة
لإلضراب ،أو الذين يواصلون خوض اإلضراب املفتوح عن الطعام ،خاصة يف
سجن عوفر والذين يشكلون احللقة املركزية يف هذا اإلضراب يف ظل
استمرار أكثر من ثالثني رفيق أسري يف إضرابه املفتوح عن الطعام ،رغم
احلملة الشرسة من مصلحة السجون ضد السجن.
 )5نوجه حتية إىل أهلنا يف الداخل احملتل ،الذين لبوا دعوة القائد بالل
كايد ،وتظاهروا أمام مستشفى "برازيالي"،اسناداً لبالل ،ورفضاً جلرائم
االحتالل حبق احلركة األسرية.
 )6جندد التحية إىل عائلة األسري املناضل بالل كايد ،وبشكل خاص والدته
الصابرة ونثمن دورها يف لفت األنظار لقضية األسرى وقضية ابنها بالل.
مجاهري شعبنا...
ماضون حتى النهاية يف هذه املعركة ،اليت خضناها مضطرين ،فالرفيق الصلب
بالل كايد يستحق أن نبذل الغايل والنفيس من أجل أن يستنشق عبري احلرية.
احلرية لألسرى وإننا حتماً ملنتصرون
قيادة منظمة اجلبهة الشعبية يف
سجون االحتالل
2016/8/11
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بيان رقم ()14
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
ال صوت يعلو فوق صوت بالل
ندعوكم الستنهاض اهلمم والفعل واملقاومة لردع مهجية
االحتالل واستهدافه لألسرى
أيها الشعب الصامد
هل اعتدنا اجلنائز بعرض عسكريٍ يناسب الشهيد؟ ،أم نبقيه حياً بيننا
حيدثنا عن التجربة االحتاللية املريرة اليت يعربها كل شريف على هذا الوطن
الصامد املعطاء ،فقد أصبح الرفيق البطل بالل كايد بقايا من جسد يتمدد
على سرير من حقدٍ كبله اجلالد بأصفاد الفوالذ ،يصارع ورفاقه مدافعني
عن كرامتهم وكرامة شعبهم ،فاالحتالل يعتقد أن هذا الصنديد ابن لفصيل
صغري ميكن االنتظار حتى موته من أجل أن جيعل من جتربته عربة لكل من
حياول أن يصمد أمام أي إجراء متارسه إدارة السجون ،وشاباكها اجملرم ،ولن
يكون هناك رد فعل ميكن أن يردع تطرفه كما صرح أحد ضباطه ،هذا
تفكريهم ...وهذا فعلنا داخل األسوار ،ونأمل أن نرى فعلكم الذي يعلم هذا
الغاشم أن الفلسطيين جزءٌ من شعبٍ ،والشعبُ واحدٌ موحدٌ له قضية راسخة
رغماً عن كل شهواته .ولذلك فإننا يف منظمة فرع اجلبهة بسجون االحتالل
نؤكد على التايل:
 )1ندعو مجاهري شعبنا وقواه احلية املناضلة إىل تصعيد كافة أشكال
االسناد الكفاحي والشعيب والتعبري عن احتضاهنا السياسي واالجتماعي
لقضية الرفيق القائد بالل كايد.
 )2نثمن مواقف القوى الدميقراطية والتقدمية يف العامل اليت عربّت عن
تضامنها معنا يف معركة احلرية وكل األصوات املناضلة من برملانيني ومثقفني
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وكتاّب ،وخاصة الفعاليات اليت انطلقت من ايرلندا الشمالية وجنوب أفريقيا
ملا متثالنه من رمزية ملقاومة السجون والقمع واالستعمار ،وأيضاً يف الكثري
من البلدان العربية ،واآلسيوية.
 )3جندد دعوتنا إىل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتحّمل
مسؤولياهتا السياسية والوطنية جتاه قضية األسرى وطرح قضية االعتقال
االداري يف خمتلف اهليئات ذي الصلة والعالقة إلدانة هذه اجلرمية
الصهيونية اليت تسُمى االعتقال اإلداري.
 )4نوجه شكرنا العميق لألعزاء يف اجمللس البلدي يف مدينة نابويل
اإليطالية ملنحهم الرفيق بالل كايد شرف املواطنة الفخرية للمدينة واليت
تعترب (ثالث أكرب مدينة يف ايطاليا) ،كما وحنيي أعضاء اجمللس البلدي الذين
صوتوا لصاحل القرار.
 )5كما علمنا ،فإننا ندين بشدة قرار االحتالل بإبعاد الرفيقة واحملامية
اليسارية التقدمية شارلوت كييتس املنسقة الدولية لشبكة صامدون،
ونستنكر منعها من دخول األراضي احملتلة حيث كانت يف طريقها للتضامن
مع الرفيق بالل كايد ورفاقه.
 )6نوجه خالص التحية للوفد الربملاني األوروبي التضامين الذي زار
األراضي الفلسطينية واطلع على حقيقة أوضاع األسرى ومعاناهتم ،وشارك
بفعاليات إسنادية معهم ،وندعو للمزيد من الوفود التضامنية مع األسرى
ونشر قضيتهم يف بلداهنم.
 )7ضرورة مواصلة إعالء الصوت أمام املؤسسات الدولية خاصة األمم
املتحدة ،واملراكز الثقافية وسفارات البلدان املنحازة لالحتالل .وما الفعاليات
اليت شهدهتا غزة وبريوت أمام املركز الفرنسي واشغاهلا عدة ساعات،
والفعاليات اليت شهدهتا مدن فرنسية إال كسر حلاجز الفعاليات اإلسنادية
العادية ،إىل فعاليات قادرة على خلق رأي عام مؤثر.
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مجاهري شعبنا
إننا نبذل كل ما تتيح لنا احللقة املغلقة اليت وضُعنا فيها قسراً بعد شوط
طويل من الكفاح يداً بيد وكتفاً بكتف ،معكم وبكم ...لنا مجيعاً ...إننا هنا
داخل هذه اجلدران الصماء منتلك معدة نستطيع إفراغها حتى االستشهاد
وأفرغناها وعاندنا وقفزنا حدود الزمان واملكان وكتبنا يف كل زنازينا
سنصمد وصمدنا ...حتدينا بكل عزم وإصرار كل قوانينهم اليت ومهوا أهنا
مسلمات لن نسلم هبا ،ومل نصاحل عليها ،ومل نتفق ،وأثبتنا هلم أن حقائقهم
وهمٌ ،ولكن أساليبهم تتجدد وأفعاهلم مهما خالفت الشرائع دساتري تُحمى يف
أعظم احملافل الدولية ،فلهم أمريكا والغرب اجلائر ،ولنا شعبنا وفصائلنا
اليت أثبتت بأهنا باقية على العهد ...عهد الدم الذي أراقه العدو الصهيوني
احملتل...عهد الصمود حتى النهاية للمقاتل الصلب بالل ورفاقه ..كتبناه معاً
ونأمل من اجلميع البقاء عليه وأحرار العامل الذين يناهضون الظلم والظالم.
قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني يف سجون االحتالل
2016/8/21
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بيان رقم ()15
صادر عن قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني يف سجون االحتالل
بيان االنتصار
ملحمة الكايد نصرٌ مؤزرٌ لشعبنا تدشن ملرحلة جديدة
مجاهري شعبنا املنتصرة
سطر القائد الصلب بالل كايد بصموده وإرادته وعزميته ملحمة على
مدار  71يوماً بطولية عظيمة يف سجل كفاح شعبنا ونضاالت احلركة
األسرية ،منتصراً على قرار حتويله لالعتقال اإلداري ،لتتهاوى أمام جربوته
وأمعائه اخلاوية خمططات االحتالل يف مترير هذا القرار ،وليفتح ورفاقه
أسرى اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني معركة مفتوحة ضد مصلحة
السجون حتت قيادة األمني على الثوابت ،أمحد سعدات ،ولتلتهب الساحات
والشوارع وامليادين والعواصم لتهتف باسم كايد حامل وصية أبطال معركة
اإلرادات وشهدائها ،وأصحاب نظرية" االعرتاف خيانة" ..سليلة الشهداء
القادة الراعي ،والنايف ،ومراغة ،والعكاوي .وفارس احلركة األسرية اجلديد،
حامل شعلة كفاحها ،معبداً طريقها حنو احلرية.
مجاهري شعبنا الصامدة
لقد ختطت معركة بالل ورفاقه وانتصاره حاجز الزمان واملكان وغرفة
العزل واملستشفى لتدق بثبات باب احلرية بإرادة صلبة وإصرار ال يلني وال
ينكسر ،مطلقاً صرخته املعهودة " إما النصر ...أو النصر ..إما احلرية أو
االستشهاد" ليمرغ أنف مصلحة السجون يف الوحل ،وليؤكد من جديد عدم
شرعية حماكم االحتالل املفروضة على شعبنا حبكم القوة والبطش
واالحتالل ،لينتزع من االحتالل حريته مبوجب اتفاق يقضي بتحديد مدة
االعتقال اإلداري بدون جتديد ،ليحتفي به شعبه ورفاقه يف ديسمرب يف فضاء
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الذكرى ال 49لالنطالقة اجمليدة ،بعد أن كان االحتالل يرفض متاماً فكرة
االفراج عنه ،فضالً عن إهناء سياسة العزل االنفرادي حبقه ،والسماح لعائلته
بزيارته بعد شهور طويلة من املنع.
إن قيادة منظمة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف سجون االحتالل إذ
تشارك مجاهري شعبنا يف كافة أماكن تواجده وأحرار العامل فرحة انتصار
رفيقها القائد بالل كايد ،فإهنا تؤكد على التايل:
 )1إن معركة احلرية اليت خاضها الرفيق بالل كايد ورفاقه واالنتصار
فيها ،معركة سوف يكون هلا مفاعيلها وآثارها النضالية اهلامة على واقع
األسرى ،وستكون حمطة هامة يف كسر سياسة االعتقال اإلداري.
 )2تعترب منظمة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف سجون
االحتالل ما جرى نصراً مؤزراً لشعبنا هتديه اجلبهة الشعبية إىل أمهات
الشهداء واألسرى وعلى رأسهم أم البطل بالل كايد ،وأهلنا يف عصرية.
 )3حتية فخر واعتزاز لقائدنا وملهمنا الرفيق أمحد سعدات الذي قاد
وباقتدار ومعه كتيبة مدججة من قيادة وكوادر اجلبهة بالسجون متسلحة
بالوعي واإلرادة  ،معركة إسناد رفيقهم بالل ،مُجسدين مجاعية املعركة وروح
االلتزام بربناجمها من األمني العام حتى أصغر شبل جبهاوي أسري .وإننا يف
هذا املقام لن ننسى رفيقنا القائد جالل الفقيه الذي كاد أن يرتقي شهيداً
يف ظل إصراره على خوض هذه املعركة جبانب رفاقه ،وغريه من الرفاق
املرضى الذين أصروا أن ينالوا هذا الشرف.
 )4تشيد منظمة فرع اجلبهة الشعبية باألخوة والرفاق األسرى من
الفصائل األخرى الذين انضموا للمعركة اليت خاضها أسرى اجلبهة انتصاراً
لرفيقهم كايد.
 )5لقد أثبتت معركة الرفيق بالل كايد فشل العدو الصهيوني يف مترير
مشروعه بإبعاد الرفيق بالل كايد خارج وطنه.
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 )6فشل العدو يف مترير خمططه بتحويله إىل االعتقال اإلداري
والتجديد له لسنوات أو عزله يف الزنازين.
 )7إن امتحان اإلرادة الذي دخله العدو مع رفاق اجلبهة الشعبية أكد
مبا ال يدع جماالً للشك قدرة اجلبهة ورفاقها امليامني على الذهاب حتى آخر
الشوط من أجل حرية وكرامة وحقوق شعبنا وأسراه ،وقدّمت خالله منوذجاً
ثورياً أكد على وحدة موقفها وإدارهتا للمعركة على املستوى املباشر ،وعلى
املستوى السياسي واجلماهريي ،وحرصها على وحدة شعبنا وقواه ومترتسه
خلف قضية األسرى.
 )8لقد خاضت اجلبهة الشعبية ومعها أنصار وأصدقاء شعبنا يف العامل
ملحمة بطولية حقيقية كان قائدها احلقيقي الرفيق بالل كايد ومن ورائه
أسرى اجلبهة ،فلم تشهد معركة يف األسر زمخاً أمميا كما شهدته معركة
الرفيق بالل.
 )9لقد كشفت هذه املعركة البطولية عن خذالن وتقصري السلطة
الفلسطينية ومؤسساهتا ووزاراهتا وسفاراهتا يف خدمة قضية األسرى ،فلم
نرَ أو نشهد أو نسمع أو نقرأ فعالية واحدة نظمتها سفارات السلطة يف
اخلارج ،أو حتى قراراً بتدويل القضية ونقلها إىل احملافل الدولية.
 )10لقد أكدت املعركة على بعدها القومي واألممي وترابطها الوثيق مع
قضية املناضلني من أجل احلرية ،ويف مقدمتهم الرفيق املناضل جورج
عبداهلل ،واملتضامنون والنواب ،والنقابيون واألكادمييون ،فضالً عن الدور
الريادي املتقدم لشبكة صامدون ،ودور القوى واألحزاب التقدمية الصديقة
يف أمريكا الشمالية وفرنسا وايرلندا وأملانيا وجنوب وأفريقيا وبعض القوى
التقدمية العربية وغريها .
 )11الشكر اجلزيل لوسائل االعالم والفضائيات والصحافيني الذين نقلوا
ونشروا وبثوا تفاصيل املعركة ومضامينها ،وكل الفعاليات اإلسنادية خارج
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السجون ،اليت لعبت دوراً يف لفت أنظار العامل هلذه القضية ،مبا يف ذلك
النشاط اإلعالمي على مواقع التواصل االجتماعي.
 )12ستستمر منظمة فرع اجلبهة الشعبية يف السجون ببذل اجلهود من
أجل وحدة احلركة االسرية يف مواجهة مصلحة السجون واجراءاهتا ،وأدوات
قمعها.
مجاهري شعبنا
إن قيادة منظمة فرع السجون وهي تعلن انتصار رفيقها القائد بالل كايد،
فإهنا تعاهدكم مجيعاً بأهنا ستواصل نضاهلا معكم وبكم يف مواجهة
االحتالل ،فاملعركة مستمرة ،وما زال الطريق شاقاً ،وإن انتصار الرفيق بالل
والذي يدشن ملرحة نضالية جديدة ،ال يعين أن نتوقف عن خوض هذه
املعركة ،فسنواصل نضالنا حتى الرمق األخري.
اجملد للشهداء ..اجملد لبالل كايد صانع احلرية
احلرية ألسرى احلرية ...وإننا حتماً ملنتصرون
قيادة منظمة فرع اجلبهة الشعبية
يف سجون االحتالل
2016/8/25
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مصطلحات اعتقالية
اللجنة الوطنية العامة:
هي اهليئة الوطنية املسؤولة عن جوانب العمل االعتقايل اجلماعي
لألسرى ،يتمثل يف إطارها كافة القوى السياسية املتواجدة بالسجن
بواقع ممثل لكل تنظيم ،وتعترب اجلهة املخولة بتمثيل األسرى أمام إدارة
السجون ،وبصياغة االتفاقات الوطنية ،واللوائح ،وإصدار القرارات
االعتقالية اليت يلتزم هبا األسرى مجيعاً ،ويف كل سجن تتواجد جلنة
وطنية عامة يتفرع عنها جلان فرعية يف كل قسم بالسجن.
ممثل التنظيم:
هو الشخص الذي يتم اختياره ليكون ممثل التنظيم يف إطار اللجنة
الوطنية وأمام إدارة السجون ،ويكون ممثل التنظيم عامالً يف هيئته
احلزبية الداخلية ،ويُنتخب داخلياً ،وحيق لكل تنظيم استبدال ممثله،
ويراعي أن يكون صاحب قدرات وإمكانيات.
الربنامج النضايل:
هو الربنامج الذي يتم التوافق عليه وطنياً مبشاركة كافة القوى،
ويشمل اخلطوات االحتجاجية اليت سيقرر عموم األسرى طبيعتها
وتارخيها ،وأهدافها املنوي حتقيقها ،وحتديد اهلدف األدنى واألعلى هلا،
وميكن أحياناً أن يكون الربنامج شامالً لتنظيم واحد على مستوى
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السجون ،وتكون خطواهتا حمدودة وآلياهتا وقيادة الربنامج وكيفية
قياسه.
اإلضراب املفتوح عن الطعام:
هو االمتناع عن تناول الطعام هنائياً أو املاء بعد أن يتم منع تزويد
األسرى بامللح ،ويستمر دون حتديد تاريخ إلهنائه ،ويقوم برنامج
اإلضراب على مطالب وقيادة وشعار ،وآلية تصويت لدى اللجنة الوطنية
لتعليق اإلضراب ،ويعتربه األسرى سالحاً اسرتاتيجياً وقراراً يستدعي
إجراء استفتاء داخلي للذهاب هلذا اخليار.
اإلضراب اجلزئي عن الطعام:
هو اإلضراب احملدد ليوم أو اثنني حيث يعترب اإلضراب ملدة ثالثة أيام
متتالية إضراباً مفتوحاً ،أما يف اإلضراب اجلزئي فيتم إعادة وجبات
الطعام املقدمة من إدارة السجون ،لكن ميكن تناول أي طعام متوفر داخل
الغرف إذا كان اإلضراب احتجاجياً على إجراء أو خطوة من إدارة السجون.
اإلضراب املفتوح املسقوف:
هو إضراب مفتوح عن الطعام ال يتم خالله تناول سواء املاء لكن يكون
حمدود املدة سلفاً ملدة أسبوع أو اثنني ،وهذا يتم للتضامن مع أسرى
مضربني كما مت مع إضراب الرفيق بالل كايد ،أو ما مت مع إضراب أسرى
إداريني حيث أن هذا اإلضراب تضامين مسقوف مبدة زمنية.
اإلضراب التضامين:
إضراب حمدد ليوم أو أكثر خالله ال يتم تناول الطعام ،وحمدود املدة،
وهدفه التضامن مع أسرى مضربني وتلقائياً فإن االسرى ميتنعون عن
تناول أي طعام إذا كان ليومني أو يوم واحد حيدد وقته  24ساعة أو 12
ساعة.

152

اإلضراب االحتجاجي:
هو إعادة وجبات احتجاج على إجراءات إدارة السجون ،وميكن
لألسرى تناول الطعام والشراب داخل الغرف ،واملدة القصوى للخطوة
الواحدة يومان متتاليان ،وميكن االستمرار بعد التوقف لوجبة أو يوم.
اإلضراب الفردي:
هو اإلضراب الذي خيوضه أسري أو أكثر كما مت مع األسرى اإلداريني
وتكون مسؤولية اإلضراب لألسري املضرب ،وهو صاحب القرار يف
استمرار اإلضراب أو تعليقه ،مع استمرار الدعم له وهذا الشكل معتمد
لدى األسرى اإلداريني بشكل رئيسي.
اإلضراب التحذيري:
وهو إضراب بالعادة ليوم واحد يقوم به األسرى مرفوقاً برسالة
حتذيرية إلدارة السجون بأنه سيتم الشروع خبطوات إضراب أوسع أو
أمشل.
العدد اليومي:
يتم عد األسرى ثالث مرات يومياً ،واحدة صباحاً الساعة السادسة
صباحاً ،والثانية ظهراً الساعة احلادية عشر والنصف ،والثالثة مساءً
الساعة السادسة ،ويتوجب على األسرى الوقوف على العدد ثالث مرات
يومياً.
التشخيص:
يتم مع عدد املساء حيث يقوم أحد السجانني بذكر اسم األسري ويقوم
األسري بذكر اسم عائلته ،وهذا اإلجراء يومي مساءً.
فحص الشبابيك:
يتم فحص شبابيك الغرف يومياً مرتني ،األوىل صباحاً الساعة
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التاسعة ،والثانية عصراً الساعة الثالثة ويتم إفراغ الغرفة من األسرى
ونقلهم إىل غرف جماورة حتى انتهاء الفحص ،وبعد االنتهاء من الغرفة
األوىل مع األسرى يتم إعادهتم ،ويستمر فحص الشبابيك من نصف
ساعة إىل ساعة يومياً.
املدامهات الليلية:
اقتحام الغرف ليالً حيث تقوم قوة من إدارة السجن أو وحدة تفتيش
مبدامهة الغرف ليالً ما بعد الساعة العاشرة ،حيث تقتحم القوة الغرفة
وخترج األسرى منها مكبلني وتبدأ بالتفتيش ،أوقات املدامهة الليلية غري
حمدودة بساعات ليلية أيضاً.
الوحدة:
تُطلق على وحدات التفتيش العام مثل " مياز ودارور" اخلاصة
باملدامهات والتفتيش ،حيث تقتحم الغرف بعد الفجر وتقوم بتفتيشها
عدة ساعات ،وال تبقي أي من أغراض الغرفة دون أن تفتشها وخترجها
كاملة.
وحدة النحشون:
وحدة النقل ،وهي مسؤولة عن البوسطة ويتم إحضارها كتقرير لدى
اقتحام السجون ايضاً.
وحدة املاتسادا:
وحدة قمع أسسها مدير مصلحة السجون " يعقوب جانوت" عام
 ، 2003حيمل أعضاؤها بنادق تطلق رصاصاً مطاطياً أو دمدم،
مسؤولة عن استشهاد األسري حممد األشقر يف سجن النقب عام ،2008
وهي وحدة اقتحام ،وقد سامهت بالسيطرة على السفينة املتضامنة
مرمرة.
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تفتيش األقسام:
يتم مدامهة القسم صباحاً ،واقتحام غرف كاملة ونقل األسرى
مباشرة بعد تفتيشهم إىل سجن آخر ،ودون أغراضهم الشخصية حبجة
التفتيش الذي يستمر أسبوعاً وأحياناً أكثر.
التفتيش العاري:
يتم إجبار األسري على أن يتجرد من كافة مالبسه ،وقد خاض
األسرى نضاالً ضد هذا األسلوب من التفتيش ،واستطاعوا احلد منه.
التفتيش اجلسدي:
هي الصيغة املتوافق عليها ،وال يتم جتريد األسرى من مالبسهم ،بل
يتم تفتيشهم باليد وجبهاز الكرتوني.
رفض التشخيص:
خطوة نضالية يستخدمها األسرى يف إطار االحتجاج ،وتعين عدم
الرد على التشخيص املسائي ،يذكر الضابط االسم وال يرد األسري.
التشخيص باسم أسري آخر:
وهو الرد باسم أسري مضرب عن الطعام ،أو أسري من املرضى كما
حدث مع األسري املضرب بالل كايد ،يذكر السجان اسم األسري ،واألسري
يرد باسم بالل كايد ،وتعترب إدارة السجون هذه اخلطوة مترداً.
تعليق فحص الشبابيك:
خطوة نضالية يرفض مبوجبها األسرى اخلروج لفحص الشبابيك،
ومماطلة إدارة السجون اليت تغلق السجن ،وتعترب خطوة ترفع مستوى
التوتر وتستدعي إحضار قوات.
إغالق القسم:
حيث يقوم األسرى بإدخال كافة األسرى العمال من مرافق العمل،
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ومرفق توزيع الطعام ،أو إخراج النفايات أو التنظيف ،ورفض اخلروج
لباحة السجن.
التلكؤ عن العدد:
حيث ال يقوم األسرى بالوقوف مباشرة للعدد ،واهلدف تعطيله يف كل
غرفة أطول فرتة ممكنة ،وهو يرهق اإلدارة واليت يتوجب عليها رفع
تقرير عن اإلجناز العددي بشكل يومي.
االحتجاج على العدد املسائي:
حيث يقوم كل أسري بالوقوف واحلديث مع ضابط العدد ملدة دقائق
حول قضية متفق عليها لالحتجاج واهلدف التعطيل وخلق التوتر.
عقد جلسات موحدة:
يقوم األسرى وقت العدد بعقد جلسات داخل الغرف حبيث جيلسون
على شكل دائرة ،وهذه مؤشر لإلدارة أن هناك توتر.
اخلروج لفورة الرياضة:
يتم السماح يومياً بإخراج  2000أسري لباحة السجن صباحاً
للرياضة ،وخبطوة خيرج عدد أكرب ،وهذا يعترب خطوة توتر إلدارة
السجون.
اخلروج بزي السجن للباحة:
حيث يُلبس اللباس البين ،وهو اللباس الرمسي لألسري ،واخلروج
لباحة السجن وهذا يعترب استنفاراً.
مقاطعة العيادة:
يرفض األسرى اخلروج لعيادة السجن ،ويتم رفض استالم الدواء،
وهذه اخلطوة تستخدم لإلحتجاج على سياسة اإلمهال الطيب املتعمد.
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حل التنظيم:
وهي خطوة يقوم مبوجبها األسرى بإبالغ إدارة السجون أنه مت حل
التنظيم ،والتعامل مع كل أسري مباشرة ،وعلى اإلدارة أن حتل
اإلشكاليات املطروحة من قبل كل أسري وأن توزع الطعام وخترج الفورة،
وتنظم اخلروج للعيادة ،والبوسطة ،ويتم إرهاق اإلدارة بطلبات وتبقى
حبالة توتر.
الطعن:
وهو أسلوب يتم استخدامه يف حالة مس كرامة األسري أو األسرى أو
العائالت لدى الزيارة ،ويتم إبالغ إدارة السجون مسبقاً أن الرد على
حدث معني ،سيكون بالطعن ،وهذا ما مت عدة مرات.
مقاطعة اإلدارة أو أحد ضباطها:
إجراء يتخذه األسرى حيث مت رفض احلديث مع سجان أو ضابط
نتيجة تصرفاته حبق األسرى ،وال يتم التعامل معه حتت أي ظرف،
ويعمم القرار الوطين عرب بيان داخلي على األسرى.
مقاطعة الكانتينا:
خطوة لالحتجاج على غالء األسعار ،حيث يرفض األسرى الشراء
من الكانتينا احتجاجاً على غالء األسعار ،وهذه اخلطوة مؤثرة وتدفع
إدارة السجون للحوار.
التكبري ليالً:
يقوم األسرى بالتكبري خلمس مرات أو أكثر متفق عليها بساعات
حمددة ،مما يؤدي إىل إرباك واستنفار إدارة السجون.
حرق الغرف:
يتم حرق الغرف على أيدي األسرى الذين بداخلها ،وهذه خطوة
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متقدمة ،تستبق اقتحام وحدات املاتسادا للغرف ،وقد مت سابقاً حرق
غرف يف سجين نفحة وجلبوع.
الرجاوي والدعاوي:
يوجه األسرى الرسائل إلدارة السجون كاحتجاج على أمر معني ،ويتم
رفع دعاوي حول قضايا مثل التعليم واملوضوع الصحي ،وشروط احلياة
اليومية وضغط إدارة السجون.
التمرد:
و هي خطوة متقدمة تعين عدم الوقوف على العدد هنائياً ،وعدم الرد
على التشخيص اليومي ،ورفض اللباس املخصص لألسر " البين".
طلبات النقل واخلروج من القسم:
يقوم مئات األسرى بطلبات نقل وخيرج العشرات بأغراضهم من
القسم احتجاجاً على سياسة اإلدارة ،وتشكّل هذه اخلطوة الضغط
عليها.
مقاطعة الصليب األمحر:
مت مؤخراً ،حيث ال يدخل الصليب إىل األقسام ،احتجاجاً على
تقليص دوره ودعمه ورعايته للزيارات من مرتني شهرياً إىل مرة واحدة.
التفاعل بعد منتصف الليل:
حيث يتفق األسرى على ساعة معينة الساعة الثالثة صباحاً مثالً،
والطلب من إدارة السجن إضاءة الغرف ،واحلديث بني األقسام وداخل
كل قسم ملدة نصف ساعة ،وهذا ما يعين استنفاراً ليلياً إلدارة السجون.
العقوبات اجلماعية:
تفرضها إدارة السجون على األسرى مثل منع الزيارات وفرض
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الغرامات املالية واليت تأتي على إثر اخلطوات النضالية من قبل األسرى
أو بقرار سياسي للتضييق على األسرى مثل منع التعليم.
العقوبات على أساس سياسي:
تُفرض على التنظيم مثل العقوبات اليت فرضت على أسرى محاس
بعد حرب غزة عام  ،2014حيث مسح بالزيارة مرة واحدة كل شهرين،
وحُدد مبلغ الكانتينا وتقليص عدد احملطات املسموح مبتابعتها.
عقوبات ضد األسرى:
يتم فرضها على كل أسري منها منع الزيارة ،منع الكانتينا ،منع إخراج
الرسائل ،منع اخلروج لفورة الرياضة صباحاً ،الغرامات املالية اليت
تفرض على األسري الذي تعتربه إدارة السجون قد خالف أوامرها.
العزل االنفرادي:
يُعزل األسري بناءً على قرار إدارة السجون وهذا العزل يعترب عزل
إدارة السجون ،وهناك عزل بناءً على قرار األجهزة األمنية ويعترب هذا
عزالً أمنياً وهو أصعب ،ويوجد أقسام خاصة بالعزل يف السجون ،وال
يسمح للمعزول بالزيارة أو أن خيرج للفورة ساعة يومياً ،ويكون العزل مع
أسري آخر أو فردي ،وجيدد بعد ستة أشهر عن طريق احملكمة.
عقوبة الزنازين:
يتم فرض عقوبة الزنازين على األسري ملدد خمتلفة تصل إىل 21
يوماً ،حيث يتواجد األسري وحده ويسمح له بامتالك مواد التنظيف
الشخصية ،واحلد األدنى من املالبس ،ومتنع عنه الفورة يف األسبوع
األول.
حتويل الغرف إىل زنازين:
يتم سحب األدوات الكهربائية من الغرف مثل التلفاز ،وسخان املاء،
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والبالطة الكهربائية والراديو وغريه ،وإغالق الغرف ،والسماح للفورة
ساعة واحدة يومياً ،ويستمر العقاب يف السجن أسبوعاً واحداً أو أكثر.
اهليئات العامة لألسرى:
وهي هيئات للتنظيم منتخبة على مستوى السجون ،تكون مسؤولة
عن األسرى لكل تنظيم ،ويوجد هيئات عامة ألسرى محاس والشعبية
واجلهاد والدميقراطية تنسق اخلطوات ضد إدارة السجون ،وتكون
مسؤولة عن احلوارات معها ،إىل جانب مهامها التنظيمية األخرى.
اهليئات احمللية:
يتواجد يف كل تنظيم بكل سجن هيئة حملية منتخبة تكون مسؤولة
عن السجن ،لديها مهام متعددة داخلية واعتقالية.
قيادة فرع السجون:
وهي قيادة فرع اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني داخل السجون،
وتعترب اهليئة العامة ألسرى اجلبهة الشعبية.
االنقسام:
تظهر داخل السجون من خالل فصل األقسام اليت يتواجد هبا أسرى
فتح ومحاس ،حيث كل تنظيم له أقسامه اليت يسيطر عليها منذ بداية
االنقسام ،وهو ما أثر سلباً على السجون واحلركة األسرية.
سجون اجلنوب:
وهي السجون اليت تقع جغرافياً يف جنوب فلسطني مثل (نفحة،
النقب ،رامون وسجن بئر السبع).
سجون الشمال:
وهي السجون اليت تقع جغرافياً مشال فلسطني مثل (جمدو ،هداريم
ويستخدم األسرى اصطالح مشال وجنوب).
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املعبار:
وهو قسم يتواجد فيه األسرى كمحطة للنقل بني السجون واخلروج
للمحاكم ،وأوضاع األقسام يف املعبار مزرية والطعام املقدم سئ ،وال
يوجد تلفاز وينتشر فيها احلشرات ،وتتواجد أقسام املعبار يف سجن بئر
السبع ،والرملة وجمدو.
البوسطة:
وهي احلافالت اليت يتم نقل األسرى هبا ،وتكون مبسؤولية فرق "
النحشون" وهي حافالت حديدية ،مقاعدها حديدية ومغلقة ويستمر
تواجد لألسرى بداخلها أثناء النقل لساعات.
عيادة الرملة:
وهي مقر إدارة السجون ،ويطلق عليها املركز الطيب ،يتم إحضار
األسرى للمراجعة الطبية هبا ويتواجد بالعيادة قسم لألسرى يتواجد هبا
 15أسرياً يعانون من أمراض مزمنة معزولني متاماً.
عيادة سجن السبع أو أيشيل:
حيث يتم إخراج األسرى من سجون اجلنوب لعيادة السجن وهناك
أطباء خمتصون للفحص ،وإمكانيات هذه العيادة متواضعة ،ويتم وضعها
للتقليص من أعداد األسرى املرضى الراجعني من مشايف مدنية.
املشايف اخلارجية:
وهي مشايف مدنية يتم حتويل بعض األسرى إلجراء العمليات هبا
مثل مشفى سوروكا وغريها.
عيادة السجن:
يف كل سجن يوجد عيادة وطبيب عام وآخر لألسنان تقدم خدمات
طبية أولوية ،وتستقبل عدداً حمدوداً من األسرى يومياً ،وال متتلك
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أدوات طبية سوى األساسيات.
األسرى املرضى:
ويُطلق على ما يقارب األلف أسري الذين يعانون من أمراض صحية
مزمنة.
األسرى األشبال:
وهم األسرى دون سن الثامنة عشرة يتواجدون يف أقسام منفصلة
عن باقي األسرى ،ويسمح بإدخال عدد من األسرى لرعايتهم
ومتابعتهم ،يتواجد أقسام األسرى األشبال يف سجين عوفر وجمدو.
أسرى صفقة شاليط:
األسرى الذين مت اعتقاهلم خالل العدوان على غزة عام  2014وقد
أطلق سراحهم خالل صفقة األحرار عام  ،2011وأعيد اعتقاهلم.
مرافق العمل:
هي املرافق اليت يعتمد عليها األسرى مثل الكانتينا ،املغسلة ،باحة
السجن ،خلدمة باقي األسرى ،باإلضافة إىل ممثل السجن ،ويتم تقسيم
العمل وفق نسبة كل تنظيم بني األسرى.
اهلاتف املهرب :
وهي اهلواتف اليت أدخلها األسرى منذ سنوات من أجل االتصال
وجتاوز حالة احلصار املفروضة على األسري ،وحجزه ومنع االتصال
اهلاتفي عنه ،وحتاول إدارة السجون البحث عنها وحياول األسرى
احلفاظ عليها.
املخابئ:
وهي املخابئ اليت يقوم بإعدادها األسرى إلخفاء اهلواتف عن أعني
السجان.
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الكبسولة:
هي رسالة خبط صغري يتم لفها على شكل كبسولة طبية ،ونقلها مع
األسرى من سجن إىل آخر ،وهي وسيلة اتصال أمين بني األسرى.
األسرى القدامى:
وهم األسرى الذين مضى على اعتقاهلم أكثر من مخسة عشر عاماً.
التشويش :
وهي األجهزة اليت تضعها إدارة السجون حول أقسام األسرى
للتشويش على أجهزة اهلاتف ،وهلا آثار صحية سلبية على األسرى.
برنامج الصمت:
وهي خطوة اختذها رفاق اجلبهة يف سجن عوفر ومتثلت برفض
احلديث لدى طلب األسرى من قبل رجال املخابرات " الشاباك" والذين
يطلبون األسرى ملقابالت وجتري حماولة تعميم برنامج الصمت على
خمتلف السجون.
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املالحق
ملحق رقم ()1
الئحة داخلية موحدة ملنظمة فرع السجون
الالئحة املقُرة يف الدورة الثالثة ملنظمة فرع السجون (دورة
شهداء االنتفاضة واملبادرات الشعبية).
هي وثيقة خاصة بصياغة احلياة الداخلية ملنظمات األسر احلزبية،
وعلى هذا األساس تسعى إىل تطبيق النظام الداخلي املركزي ،حيث
يُراعى خصوصيات الوضع االعتقايل والظروف احمليطة واملؤثرة به،
وعليه فإن قراءة هذا الواقع وخصوصيته تستدعي وعياً كبرياً للظروف
احمليطة واملتعلقة بإجراءات إدارة السجون ،هذه الظروف تستدعي إىل
حد كبري االجتهاد يف تطبيق أحكام النظام الداخلي وفق آليات عمل
متحركة بشكل عام تعكس هذه األحكام ،وحتقق أكثر تفاعل ملنظمة
الفرع احلزبية ،ثم تنفيذها لسياسة احلزب ،وقراءاته العامة على
الصعيدين اخلاص والوطين العام.
مبادئ وأولوية:
 )1منظمة فرع السجون (م.ف.س) هي امتداد تنظيمي ملنظمة
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف الساحة االعتقالية ،وهي الصيغة
التنظيمية لتعبئة وتأطري وقيادة نضال أعضاء اجلبهة للقيام بواجبهم
الوطين الدميقراطي واحلزبي.
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 )2تناضل منظمة فرع السجون إىل جانب فصائل احلركة الوطنية
لالرتقاء باألسريات واألسرى ،والنضال السياسي واالعتقايل والوطين
واملطليب للحفاظ على اهلوية الوطنية واالعتقالية كحاجة وطنية حلماية
منجزات احلركة الوطنية األسرية ،وتعزيزها وتوسيعها.
 )3تناضل املنظمة من أجل تعزيز الثقافة الوطنية كأساس لصياغة
اجملتمع االعتقايل ،وعالقاته الداخلية مبا حيفظ ويصون حرية التعبري
والتفكري واالنتماء السياسي واحلزبي ،ويعزز من وحدة اجلسم االعتقايل
الوطين املوحد.
 )4متثل أحد أهم أهدافها محاية الوحدة الوطنية وتعزيزها،
وتعميق حمتواها الدميقراطي ،فإهنا تسعى وتناضل لبناء التيار
الدميقراطي الثالث كنواة للقطب الثالث احلامل للربنامج الوطين
الدميقراطي مع القوى والفصائل واملناضلني كافة.
اهليكل التنظيمي:
 .1تتشكل منظمة فرع السجون من نفس املستويات يف اهليئة
املناظرة اليت حيددها النظام الداخلي ملنظمة الفرع وهي كالتايل حسب
الرتتيب:
أ .مؤمتر الفرع.
ب .اللجنة املركزية الفرعية (ل.م.ف).
ت .قيادة الفرع.
ث .جلنة الرقابة الفرعية.
ج .مؤمتر الرابطة وجلنة الرابطة واخلاليا واحللقات.
 )1متارس اهليئات مهامها احملددة يف النظام الداخلي ،وفق آليات
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حتددها قيادة الفرع ،وتتالءم مع خصوصية توزيع املنظمات ،وممكنّات
االعتقال املتاحة وفق إجراءات مصلحة السجون.
 )2تضع اللجنة املركزية الفرعية آليات ومناذج تتناسب مع ظروف
وواقع املنظمات احلزبية األسرية لعقد املؤمترات احلزبية لكافة
املستويات ،وانتخاب هيئاهتا املناظرة.
 )3توزع املنظمات احلزبية على كافة قالع األسر ،مبا يعزز وجود
غالبية املنظمات ومستوى املنظمات الرابطية ويستدعي دمج أكثر من
منظمة يف القالع اجملاورة لبناء هيكل املنظمة الرابطية من أجل
حتريك قوام املنظمة.
 )4نتيجة خصوصية واقع األسر املغلق ،والذي ال يسمح باالتساع
تباعاً لعدد من الكوادر وحملدودية اهليئات احلزبية خيضع كل عضو
حزبي للتقييم عند حترره ،وحتديد مرتبته استناداً للتقييم احلزبي من
قبل القيادة األوىل يف منظمة الفرع ،وإبالغ احلزب بتقييمه ومرتبته.
 )5يتم حتديد املرتبات احلزبية عرب االنتخاب يف املؤمترات ،وأي
استثناء حيتاج إىل قرار من قيادة الفرع.
 )6مرجعية قيادة الفر ع كما هو منصوص عليها يف النظام الداخلي
هي املكتب السياسي ،والدائرة احلزبية املركزية يف حال وجودها ،وميكن
للجنة املركزية الفرعية داخل األسر القيام بدور املرجعية يف املسائل
العاجلة اليت ال حتتمل االنتظار.
 )7لقيادة الفرع احلق يف تشكيل اللجان الوظيفية اليت تراها
مناسبة ملساعدهتا يف إدارة العمل داخل األسوار وخارجها.
اإلجراءات االنضباطية:
إضافة ملا هو منصوص عليه يف النظام الداخلي حول اإلجراءات
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االنضباطية ميكن استخدام مجلة من اإلجراءات احلسية والرتبوية
تستدعي خصوصية حياة االعتقال مع مراعاة ما يلي:
 )1مينع منعاً باتاً استخدام العقوبات اجلسدية اليت من شأهنا
االيذاء النفسي للعضو احلزبي.
 )2يف حالة اختاذ قرار بالفصل أو الطرد حيق ألي رفيق أن يبقى
حتت مسؤولية املنظمة االعتقالية ،وله نفس احلقوق االجتماعية
واحلياتية ،إال إذا اختار االنتقال إىل تنظيم آخر.
 )3قرار وأسلوب التحقيق مع أي مشبوه حيتاج إىل قرار من قيادة
الفرع.
 )4أي عقوبة استثنائية قد تراها قيادة إحدى املنظمات حبق أي
عضو من أعضائها ،تُرفق كمشروع قرار يُصادق عليه هنائياً من قيادة
الفرع.
أحكام عامة:
 .1للجنة املركزية الفرعية احلق يف جتميد العمل هبذه الالئحة ،إما
جزئياً أو كلياً وتتحمل مسؤولية ذلك أمام مؤمتر الفرع.
 .2تعُدل هذه الالئحة من قبل أعضاء املؤمتر بأغلبية (النصف )1+
 .3يف حال فقدان قيادة الفرع نصاهبا القانوني بسبب إجراءات
العزل ،أو التحرر يستمر من تبقى يف حتمل مسؤولية العمل القيادي ملدة
 3شهور حتى عقد اجتماع اللجنة املركزية الفرعية الستكمال انتخاب
أعضاءاً جدداً لقيادة الفرع حيقق النصاب املطلوب.
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ملحق رقم ()2
تظل خصوصية الواقع الذي نعيشه يف سجون االحتالل ،والظروف
واألخطاء واملسلكيات والسلبيات يف حياتنا التنظيمية واإلدارية واليت
تندرج يف إطار األخطاء التنظيمية اليت أشارت هلا شروحات النظام
الداخلي ،فقد أقر املؤمتر الئحة خاصة لإلجراءات احلسية اليت يتوجب
اعتمادها من قبل املنظمات الرابطية ،وهي تطبق سواء كان على رفاق
حزبيني أو حتت املسؤولية ،ويتم اختاذها من قبل اخللية أو الرابطة
املعنية ،إذا كان اخلطأ خارج حدود اخللية على أن يتم مصادقتها من
قبل جلنة الرابطة ،وهذا ينطبق على مجيع الرفاق بغض النظر عن
املراتب احلزبية اليت حيملوهنا.
اإلجراءات احلسية املتبعة من األشد إىل األخف ،فهي على
النحو التايل:
 .1اخلدمة العامة (اجللي ،احلمام ،تناول الطعام يف املردوان،
شطف الساحة...اخل) ،على أال تتجاوز مدة العقوبة أسبوعني وال تقل
عن يوم.
 .2اخلروج لفورة الرياضة الصباحية الزامية ملدة ال تقل عن ثالثة
أيام ،وال تزيد عن أسبوعني ،ويتم اللجوء هلذه العقوبة حبق الكساىل
الذين ال ميارسون الرياضة ،وال خيرجون يف فورات بشكل منتظم.
 .3منع حيازة الرميوت (تُتخذ هذه العقوبة حبق الرفاق الذين
حيبون االستحواذ على الرميوت ،أو يفتعلون إشكالية بنفس املوضوع،
وتكون العقوبة ملدة زمنية ال تتجاوز الشهرين).
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 .4نسخ مواد حزبية أو كتب على أال تقل كمية املنسوخة عن نصف
دفرت حجم ( )40وال تتجاوز عن ثالثة دفاتر حسب حجم اخلطأ ومدى
تكراره.
 .5قراءة كتاب كحد أدنى أو أكثر ،على أن يقوم بتلخيصه أمام
اخللية خالل جلسة ختصص هلذا الغرض.
 .6االعتذار الشفهي والتحريري.
 .7التعهد اخلطي.
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ملحق رقم ()3
الالئحة الناظمة لقيادة الفرع
 .1قيادة الفرع هي أعلى مرتبة حزبية يف منظمة الفرع ،يتم
انتخاهبا من قبل اللجنة املركزية الفرعية ،وفق ما ينص عليه النظام
الداخلي وشروحاته.
 .2تنفذ كافة قرارات اهليئات املركزية العليا ،وقرارات مؤمتر الفرع
واللجنة املركزية الفرعية.
 .3ترتكز يف تنظيم وإدارة عملها على اجلمع بني املسؤولية
اجلماعية من حيث اختاذ القرارات واملسؤولية الفردية لكل فرد من
أعضائها يف إطار مهامه واختصاصه ،واليت تتحدد بالتايل:
أ .ينظم عمل قيادة الفرع من خالل املسؤول األول ،وهذا ينسحب
على اللجان احمليطة ،وهيئات العمل املختلفة ،حيث تنظم أعماهلا من
خالل مسؤوهلا.
ب .مجاعية اختاذ القرار هي القاعدة األساس ،وحيق يف الظروف
االستثنائية والقضايا اليومية للمسؤول بالتشاور مع نائبه اختاذ القرار
وحتمّل مسؤوليته أمام قيادة الفرع كهيئة.
ت .يف ظل األوضاع املتصاعدة داخل قالع األسر ،تبقى قيادة الفرع
يف حالة انعقاد دائم.
ث .تقدم قيادة الفرع تقريراً عن أعماهلا ملدة  4شهور ،ويتم تعميمه
على الرفاق يف القاعدة ،بعد املصادقة عليه من قبل اللجنة املركزية
الفرعية خالل شهرين كحد أقصى.
ج .تقوم قيادة الفرع بتشكيل ما يلزم من جلان حميطة ،ويكون ذلك
على النحو التايل:
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 .1فيما عدا اللجان التنظيمية والوطنية (والذي حيتاج عملها
للتفرغ) فإن باقي اللجان جيري تشكيلها يف مكان تواجد املسؤول،
ويكتفي بتصميم سياساهتا وخططها بعد مصادقة قيادة الفرع عليها.
 .2ترفع كافة اللجان تقارير لقيادة الفرع كل ثالثة شهور ،ويفضل
أن تكون التقارير مكثفة ومركزة وخمتصرة ما أمكن.
 .3يستطيع عضو قيادة الفرع التواصل مباشرة مع املناطق
والروابط يف ميدان ختصصه عند الضرورة ،وتسهيل إجناز املهام مع
ضرورة إعالم مسؤول املنطقة أو الرابطة املعنية بذلك.
 .4تصادق قيادة الفرع على القرارات األساسية للجان االختصاص
احمليطة ،كما تصادق على تسمية أعضاء تلك اللجان ،وتصادق اللجان
التنظيمية يف الفرع على القرارات املناطقية ،يف حني تصادق قيادة
الفرع على القرارات األساسية التالية:
 ترسل جلان االختصاص أوراقها كاقرتاح لقيادة الفرع.
 بعد املداولة لتوصيات الرفاق أمام قيادة الفرع يتم البت فيها
وتثبيتها ،ومن ثم توزع إىل عموم الرفاق.
 بعد النتائج حتّول التوصيات إىل مسؤول االختصاص إلدخاهلا
يف النص وتعميمها.
 )5تؤكد قيادة الفرع على ما وُرد يف النظام الداخلي وشروحاته
بشأن العالقة بينها وبني جلنة الرقابة الفرعية ،وحيق ملسؤول األخرية
املشاركة يف مداوالت قيادة الفرع ،وإعطاء املشورة دون حق التصويت.
 )6أي إجراءات انضباطية حبق قيادة الفرع تصادق عليها اللجنة
املركزية الفرعية ،وهلا حق االستئناف للهيئات األعلى.
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ملحق رقم ()4
الالئحة الناظمة لعمل اللجنة املركزية الفرعية
 .1اللجنة املركزية الفرعية هي أعلى هيئة حزبية على مستوى
الفرع ،ويعمل أعضاؤها يف كافة امليادين املتاحة (جلان اختصاص
حميطة بقيادة الفرع ،املناطق ،الروابط).
 .2تلتئم اللجنة املركزية الفرعية كهيئة كل ستة شهور ملناقشة
التقرير املقدم هلا من قبل قيادة الفرع ملدة أربع شهور.
 .3املسؤولية يف إقرار اخلطوات االسرتاتيجية من مسؤوليتها كحد
أدنى ،بعد استشارة القاعدة احلزبية واألخذ برأيها.
 .4ترفع تقاريرها كهيئة كل سنة.
 .5انتخاب قيادة الفرع واستكمال قوامها يف حال حترر عضو أو
أكثر أو غريها من األسباب.
 .6يتوىل مسؤول قيادة الفرع مهاماً يف إطار تكليف اللجنة املركزية
الفرعية له وهي على النحو التايل:
أ .الدعوة لعقد اجتماع اللجنة املركزية الفرعية بالتفاعل مع قيادة
الفرع بشأن جدول أعماله.
ب .يتابع مسؤول قيادة الفرع إجناز األوراق اخلاصة بالدورة،
وتعميمها على كافة أعضاء اللجنة املركزية الفرعية قبل موعد الدورة
بوقت كايف.
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ت .حتويل التوصيات والتعديل على األوراق إىل اللجنة.
ث .يعمم مسؤول قيادة الفرع التوصيات اليت حتتاج إىل تصويت
على أعضاء اللجنة املركزية الفرعية.
ج .بعد رصد نتائج التصويت يعدل مسؤول قيادة الفرع األوراق
لتعميمها حسب املستوى املوجه هلا (الكادر ،عموم الرفاق).
ح .يؤرشف مسؤول قيادة الفرع كل ما خيص اللجنة املركزية
الفرعية.
خ .يقوم مسؤول الفرع بتمرير املواد والتقارير على أعضاء اللجنة
املركزية الفرعية ،أو أي اقرتاحات أو إجراءات إلقرارها واملصادقة
عليها.
 )7ت ؤكد اللجنة املركزية الفرعية على وجوب مشاركة أعضاء جلنة
الرقابة الفرعية يف اجتماعات اللجنة ،ومداوالهتا كمراقبني.
 )8اختاذ اإلجراءات االنضباطية حبق أي عضو من أعضاء اللجنة
املركزية الفرعية يقع يف خمالفات أو تقصريات ،وفق ما جاء عليه النظام
الداخلي وشروحاته.
 مالحظة :جرى جتميد البند اخلاص بأمانة سر اللجنة املركزية
الفرعية يف الدورة الثالثة للفرع ،حبيث بات يتوىل مسؤول قيادة الفرع
صالحيات أمانة سر اللجنة املركزية الفرعية.
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ملحق رقم ()5
املؤمتر الوطين األول للحركة األسرية داخل املعتقل
أ .توجيه رسالة سياسية وحدودية من قبل احلركة األسرية بشكل
موحد مبا خيص الشأن الوطين العام ،حبيث تشكّل وثيقة األسرى عام
 2005أساساً لذلك.
ب .املشاركة السياسية كحق وواجب من احلركة األسرية فيما يتعلق
بنضالنا الوطين التحرري.
ت .العمل على إعادة تنظيم احلالة االعتقالية الداخلية ،وحتقيق
إمجاع على برنامج مطليب عام يشكّل أساساً لتحرك مجاعي مستقبلي،
والتوافق على أساسيات عمل وبرامج وآليات تنسيق.
آليات التحضري لعقد املؤمتر:
أ .تشكيل جلنة حتضريية مبشاركة كافة القوى السياسية املمثلة يف
السجون ،على أن يتم مركزة عملها يف سجن جلبوع ،وميكن اإلضافة
لعضويتها من السجون األخرى يف حالة استدعى ذلك.
ب .تشكيل جلنة وطنية يف اخلارج لدعم اللجنة التحضريية،
ومساندهتا والتنسيق مع القوى السياسية واملؤسسات ،وتقديم
املساعدات يف اجلانب اإلعالمي ،وميكن أن تشكّل حمطة للتواصل بني
جلان الفرعية واللجنة املركزية ،ولكن يبقى القرار من جلنة التحضري
واملؤمتر.
ت .تشكيل جلان حتضريية فرعية يف السجون وهذا عرب جلنة
وطنية عامة ،على أن يكون تواصلها مباشرة مع اللجنة التحضريية
مباشرة بعد تكليفها من قبل اللجنة الوطنية العامة.
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ث .توجيه رسالة إىل هيئة شؤون األسرى واملؤسسات والقوى
السياسية كافة حول القضايا املطلوب منها يف إجناح املؤمتر.
ج .خماطبة جمموع السجون من أجل احلصول على موافقتها على
املؤمتر واملشاركة به ،ومساع رأيها ووجهة نظرها وإضافة من تراه
مناسباً ليمثلها.
اللجنة التحضريية (صالحيات ومسؤوليات):
أ .تتواصل مع السجون من أجل املشاركة بأعمال املؤمتر.
ب .تنسيق أعمال اللجان الفرعية املقدمة للمؤمتر وعرضها على
املؤمترين.
ت .متابعة تنسيق وتوزيع مواد ووثائق املؤمتر ،ومصادقة السجون
عليها.
ث .التنسيق مع كافة اجلهات إلجناح أعمال املؤمتر.
ج .التواصل مع اللجان الفرعية يف السجون.
ح .اجلهة الوحيدة الرمسية املخولة بالتنسيق والتحضري
والتصرحيات اإلعالمية اليت ختص املؤمتر.
اللجان التحضريية الفرعية (مهام وصالحيات):
أ .متابعة أعمال املؤمتر.
ب .التنسيق مع اللجنة التحضريية.
ت .توزيع الوثائق املعدة على أعضاء املؤمتر.
ث .توجيه صالحيات احلوار والرد خبصوص القضايا ورفعها إىل
اللجنة التحضريية املركزية.
ج .تنسيق اللقاءات واملبادرات بني أعضاء املؤمتر.
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ح .تكون مسؤولة عن إدارة حلقة املؤمتر ،كلٌ حسب قلعته.
عضوية املؤمتر:
 يشارك األسرى كافة كأعضاء يف املؤمتر ،وحتدد اللجانالتحضريية يف كل قلعة شكل أو خصوصية املشاركة.
إجراء:
 تكليف جمموعة من الشخصيات مهمة رئاسة املؤمتر ،وهبذاالغرض ميكن أن يتم اعتماد أمساء (أمحد سعدات ،مروان الربغوثي،
عبداهلل الربغوثي..وغريهم من القادة املؤثرين كهيئة رئاسة للمؤمتر.
مهام هيئة رئاسة املؤمتر:
أ .تتسلم إدارة أعمال املؤمتر من قبل اللجنة التحضريية املركزية.
ب .تكون مسؤولة عن كافة اجلوانب املتعلقة بأعمال املؤمتر.
ت .صياغة الوثائق الصادرة عن املؤمتر بشكلها النهائي.
ث .إصدار بيان ختامي صادر عن املؤمتر.
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ملحق ()6
برنامج عمل وطين يشمل الكل االعتقايل ،هدفه جماهبة مصلحة
السجون والشاباك التعسفية ،والضغط من أجل نيل كافة حقوق
األسرى ،ورد الصاع صاعني ،دفاعاً عن كرامتهم وعيشهم الكريم يف
هذه السجون ،وحتى يكون الربنامج ناجحاً من خالل خوض معارك
متواصلة وخطوات نضالية تُتوج باالنتصار ،جيب أن نقوم باآلتي:
 .1توحيد الكلمة ورص الصفوف.
 .2تشكيل جلنة وطنية موحدة إلدارة املعركة غري قابلة لالخرتاق من
قبل سياسات وممارسات وحماوالت مصلحة السجون على مبدأ "فرق
تسد"  ،كما حصل يف معركة الكرامة عام .2012
 .3اختيار الوقت املناسب لفتح هذه املعركة ،وإطالق شرارهتا.
 .4حتديد أهدافها الدنيا والقصوى مقدماً.
 .5تشكيل هيئة متابعة وطنية إلدارة هذه اخلطة املعدة.
 .6إعداد ورقة تفصيلية لكافة جوانب وأدوات املعركة ،وترتيب كل
خطوة ومكاهنا وحجمها ووضعها يف متناول اجلند والقادة ،ميا يضمن
استمرار املعركة ،وجتنب أي إخالالت أو بلبلة .
مسرية الربنامج:
بعد النقاش حول القضية املراد النضال من أجلها وانتزاعها من
السجان الصهيوني ،يتم اختيار الوقت والزمان املناسب لتخوض هذه
التجربة وتكون طبيعة النقاش من خالل رؤية وبصرية ،وعلى سبيل املثال
نستعرض مقرتح خوض جتربة نضالية يف الفرتة ما بني  3-10حتى
هناية شهر  5عام  ،2015حيث رأت منظمة اجلبهة بالسجون توفراً يف
هذا التوقيت ساحة مالئمة خلوض هذا الربنامج تعبوياً وتوجيهياً،
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ليكون على النحو التايل:
املرحلة األوىل:

 الثالثاء  2015/3/10إضراب يوم كامل. األربعاء  2015/3/11إضراب يوم كامل. اخلميس  2015/3/12إضراب يوم كامل. -اجلمعة  2015/3/13ال شيء.

 السبت  2015/3/14اغالق األقسام بعد الظهر. األحد  2015/3/15إضراب. االثنني  2015/3/16ال شيء. الثالثاء  2015/3/17إضراب -األربعاء  2015/3/18إضراب

 اخلميس  2015/3/19إضراب اجلمعة  2015/3/20إضراب.املرحلة الثانية:
 -السبت  2015/3/21إضراب يوم كامل.

 األحد  2015/3/22بداية العصيان (إرجاع وجبات طعام،وإخراج التلفزيونات من الغرف).
 -االثنني ( 2015/3/23وقف العمل باألقسام).

 -الثالثاء  2015/3/24مجع العمال وإبقاء عامل واحد.
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 األربعاء  2015/3/25حل التنظيم والنفري العام ،وحتميل إدارةالسجون مسؤولية كافة شؤون األقسام.
يف أيام:
 اخلميس 2015/3/26 اجلمعة 2015/3/27 السبت 2015/3/28 األحد 2015/3/29 االثنني 2015/3/30 الثالثاء 2015/3/31ينطبق الوضع السابق على هذه األيام ،حتى يوم األحد  ،4/5يقوم
موجه الغرفة أو مسؤول اخللية بتقدير آلية اخلطوة النضالية.
 االثنني  2015/4/6طرح املطالب أو فك عزل أحد املعزولني ،أومطالب أخرى.
 الثالثاء  2015/4/7الساعة التاسعة مساءً تكبري بشكل هادئملدة دقيقة واحدة.
 األربعاء  2015/4/8الساعة العاشرة مساءً دق على األبواببشكل ناعم مبالعق وما شابه.
 اخلميس  2015/4/9مقاطعة العيادة. اجلمعة  2015/4/10عدم الرد على التشخيص ،والتكبريالساعة العاشرة مساءً ملدة دقيقتني.
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 السبت  2015/4/11عدم الوقوف على العد هنائياً ،وبشكلكامل.
 األحد  2015/4/12حرق غرفة يف قسم من األقسام. االثنني  2015/4/13حرق غرفة أخرى يف قسم آخر. الثالثاء  2015/4/14اعالن حالة االستنفار -األربعاء  2015/4/15ال شيء.

 اخلميس  2015/4/16هدوء تام (يسُمى اهلدوء الذي يسبقالعاصفة).
 اجلمعة  2017/4/17يوم األسري الفلسطيين (انطالق املرحلةاألخرية ،وخوض معركة األمعاء اخلاوية ،إما بشكل كامل أو تدرجيي)،
وتُحدد هذه املعركة االسرتاتيجية مبطالب معينة ،يسعى األسرى خالهلا
بأال تطول مدة اإلضراب ،ويتخلله العزوف عن شرب املياه كأسلوب
للضغط ،ويتم حتديد قيادة خلوض هذه املعركة أسوة بتجربة عام
 ،2012وهي اليت حتدد طبيعة األعداد املشاركة ،وتدخل يف املفاوضات
مع إدارة مصلحة السجون مبا ينسجم مع املطالب.
تنويهات:
 .1يف حال انطالق الربنامج ،وعدم وصول األسرى خلطوة اإلضراب
املفتوح ،يتم العمل وفق التايل:
أ .رفع العقوبات املفروضة على أقسام محاس والفصائل املتواجدة
يف هذه األقسام.
ب .حل مشكلة البوسطة.
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ت .حل مشكلة منع الزيارة لألهل.
ث .حل مشكلة عدم توفر بعض املواد الغذائية األساسية كالبيض
الين واخلضروات...اخل.
القرار:
 يكون القرار بيد اللجنة القيادية املشكّلة من قبل الفصائل ،والداعي لتوسيع دائرهتا.
 .2يف حال وصول األسرى إىل اإلضراب املفتوح ،يتم العمل على
التايل:
 استمرار املطالبة بالبنود السابقة ،ويضاف إليها:أ-

توفري التليفون العمومي كوسيلة اتصال.

ب -فتح حمطات تلفاز جديدة وعلى رأسها اجلزيرة ،امليادين...أخل.
ت-

إهناء عزل األسرى املعزولني.

ث-

حتسني ظروف احلياة.

ج-
القرار:

األسرى اإلداريون.

 تكون الصالحيات للجنة والتفاوض ويف حال اختاذ القراروحصوهلا على عرض يتم توسيع دائرة االستشارة لتشمل عدد من
األقسام ،ومن كافة املواقع حسب اإلمكانيات.
 يعترب موضوع التليفون العمومي سقفاً أعلى وما دونه سقف أدنى.ختاماً:
أي مالحظات أو تعديالت يتم نقاشها ،إىل حني اإلسراع يف الرد،
ونأمل أن تكون واضحة ومثمرة.
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ملحق رقم ()7
خطة عمل اللجة االعتقالية لعام :2013
أ .العمل على خلق حالة من التنسيق االعتقايل على مستوى
السجون ،وهذا عرب تقديم مقرتحات آلليات عمل وتواصل ،وباحلد
األدنى توحيد املطالب.
ب .إصدار تقارير موثقة حول شروط احلياة اليومية داخل األسر،
والرتكيز على امللف الطيب باألخص.
ت .إحياء املناسبات الوطنية العامة مبشاركة اجلميع.
ث .التواصل مع املؤسسات الرمسية واألهلية والدولية لتقديم
املقرتحات واآلراء حول بعض املطالب املتعلقة باألسر.
ج .إطالق مبادرة مع احملامني على قاعدة العمل من أجل دعم
األسرى بالشكل القضائي.
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ملحق ()8
مشروع توحيد العمل االعتقايل ومركزته عام 2013
 .1تكون اللجنة الوطنية العامة على مستوى السجون يف سجن
نفحة ،وهذا االعتبار لتواجد كادر قيادي يف السجن من خمتلف
الفصائل ،وإمكانية مشاركة األخوة يف حركة فتح يف هذا السجن.
 .2تكون آلية اختاذ القرار يف إطار اللجنة الوطنية العامة على
قاعدة التوافق ،والذي يكون على قاعدة األغلبية النسبية.
 .3تشكيل جلنة تأخذ مهام اللجنة الوطنية يف حال قيام إدارة
السجون بنقل أو عزل أعضاء هذه اللجنة.
 .4تكليف اللجنة الوطنية العاملة على القيام بالقضايا الرئيسية
التالية:
أ .متابعة امللف الطيب ،وأوضاع األسرى املرضى يف مشفى الرملة.
ب .التعليم اجلامعي ،ومطلب السماح به مرة أخرى.
ت .البوسطات ،وما يعانيه األسرى  +حتسني شروط احلياة
اليومية.
ث .الزيارات العائلية والقيود املفروضة ومنع تصاريح الزيارة عن
عائلة األسري.
ج .املخصصات الشهرية اليت حيق لكل أسري احلصول عليها من
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قبل إدار ة السجون ،من مواد تنظيف ،مالبس ،وذلك بعد أن مت ايقافها
منذ عام .2003
 )5يقع على عاتق اللجنة الوظيفية الوطنية وضع اخلطط الالزمة
والربامج النضالية لتحقيق األهداف.
 )6يتم اإلعالن عن تشكيل اللجنة الوطنية يف كافة مواقع األسري،
وذلك من قبل املؤسسات واجلهات الرمسية.
 )7يتم إصدار بيانات من كافة القوى لتأييد ودعم اللجنة.
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ملحق ( )9بيان تارخيي
بيان صادر عن رفاق اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني يف
السجون واملعتقالت الصهيونية
وأرعد بصوتك يا عبيد األرض هبوا للنضال
يا أيها املوتى أفيقوا إنّ عهد املوت زال
يا مجاهري شعبنا الفلسطيين املُكافح واملُثابر وأمتنا الباسلة
نُعلن لكم ولكل األحرار يف العامل حنن الرفاق باجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني يف السجون واملعتقالت الصهيونية عن انطالق معركتنا
الباسلة ...معركة العزة والكرامة ،اليت ستبدأ صباح يوم الثالثاء
 2011/9/27املتمثلة باإلضراب املفتوح عن الطعام يف وجه سياسات
حكومة عدونا الصهيوني احلاقد وأجهزته الفاشية ويف مقدمتهم إدارة
مصلحة السجون اجملرمة ،وذلك يف سبيل انتزاع حقوقنا ويف مقدمتها
عِزتنا وكرامتنا ،واالنتصار ملبادئنا وقيمنا الثورية اخلالدة.
أهدافنا:
 .1إهناء العزل االنفرادي وخاصة عزل رفيقنا األمني العام للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني وعضو اجمللس التشريعي واملركزي ملنظمة
التحرير الفلسطينية الرفيق أمحد سعدات – أبو غسان.
 .2استعادة كل ما سُلب منا من حقوق.
 .3وقف سياسة اإلهانة واإلذالل املُمنهج الذي تُمارسه عصابات
جيش االحتالل حبق أهلنا على املعابر وأثناء توجههم للزيارة.
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 .4وقف سياسة املنع التعسُفي للزيارات لألسرى ويف مقدمتهم
أسرى قطاع غزة.
أيها األحرار...
إنّ مبادئ الثورة والرفض لكافة أشكال الظلم إمنا تتعمد يف موازين
الثورة وساحات املواجهة املختلفة ،وعليه فإننا ندعوكم مجيعًا أهلنا
ومجاهري شعبنا وقواه السياسية ومؤسساته احلقوقية واملدنية وكل من
يصله صوتنا لالنتصار من أجلنا والتضامن معنا واإلسهام بدعم
خطوتنا هذه ،حتى ال نصبح لقمة سائغة حتت أنياب عدونا الوحشي
احلاقد.
نعاهدكم وشهداءنا بأن نبقى متواصلني على الدرب حتى النصر أو
الشهادة.
ثقتنا بكم عالية وآمالنا كبرية
اجملد للشهداء ...النصر للثورة ...وإننا حتمًا ملنتصرون
أبنائكم يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
يف السجون واملعتقالت الصهيونية
قوات االحتالل الصهيوني وشرطة السجون قامت بعزل األسرى املضربني
عن الطعام يف سجن النقب ومت نقلهم للعزل يف أماكن جمهولة.
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أمساء الرفاق أسرى اجلبهة الشعبية ،الذين جرى نقلهم من
سجن النقب إىل العزل االنفرادي يف مكان جمهول
 -15ثائر وليد أمحد
 -1أمحد طه ياسني
 -16عامر نايف علوان
 -2نضال حممود غنش
 -17عاصم باسم عويص
 -3حممود زياد دارطه
 -18ثائر فالح دباح
 -4عامر نصري نصار
 -19مالك عماد حامد
 -5حسام خالد حلبية
 -20علي نضال الصرفييت
 -6حممود ياسر براغيش
 -21مصطفى صاحل حمارمه
 -7حممد صاحل حامد
 -22أنيس مسيح الشنطي
 -8حممد عبد الستار زهران
 -23حممود داوود بدر
 -9منر فهمي جابر
 -24أمحد أمني خليفة
 -10رائد حممود جبابرة
 -25عبد الناصر قزماد
 -11عامر رامي حجاجرة
 -26شادي جرار
 -12أمحد مسارة
 -27شادي عواد
 -13وسام مليطات
 -28أشرف صالح
 -14سابا شاهني
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الفهرس
 )1اإلهداء.
 )2املقدمة.
 )3التجربة التنظيمية ملنظمة فرع السجون (األسري كميل أبوحنيش).
 )4التجربة االعتقالية ملنظمة فرع السجون (األسري وائل اجلاغوب).
 )5معركة الرفيق بالل كايد.
 )6مصطلحات اعتقالية.
 )7املالحق التنظيمية واالعتقالية.
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