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ب##عد خ##مسة أع##وام م##ن ال##نضال الفلس##طيني امل##تواص##ل ض##د االح##تالل اإلس##رائ##يلي م##نذ
ان#دالع ان#تفاض#ة األق#صى ،ف#إن ب#لورة ال#حقوق ال#وط#نية الفلس#طينية ت#بدو أك#ثر ج#الء م#ن
أي وق ##ت م ##ضى ،وذل ##ك رغ ##م ت ##عاظ ##م ال ##هموم وات ##ساع خ ##ارط ##تها ف ##ي م ##ختلف ن ##واح ##ي
ال#حياة .ف#لرب#ما ي#بدو م#ن ن#اف#لة ال#كالم ال#تأك#يد ب#أن ج#ل م#ا ي#صبو ال#يه الفلس#طينيون ه#و
دح#ر االح#تالل م#ن أج#ل ال#تمكن م#ن م#مارس#ة ح#قهم ب#الح#ري#ة والتح#رر واالس#تقالل .وف#ي
س##بيل ال##وص##ول ال##ى ذل##ك ،ال ش##ك أن ال##شعب الفلس##طيني ق##د ق##دم ع##لى م##ذب##ح الح##ري##ة
االف ال##قراب##ني م##ن الشه##داء وعش##رات اآلالف م##ن الج##رح##ى وامل##صاب##ني ،ه##ذا ب##اإلض##اف##ة
ال ##ى ف ##قدان اآلالف مل ##نازل ##هم وم ##متلكات ##هم ال ##تي دم ##رت ##ها اآلل ##ة ال ##عسكري ##ة اإلس ##رائ ##يلية
ب ##بلدوزرات ##ها  .وإن ك ##ان ب ##اإلم ##كان اح ##صاء م ##جام ##يع ال ##خسائ ##ر امل ##ادي ##ة ال ##تي ت ##كبده ##ا
الفلس#طينيون ع#لى ي#د اح#تالل ي#تفنن ي#وم#يا ب#تحوي#ل ح#ياة الفلس#طيني ج#حيما مس#تعرا،
اال أن## #ه م## #ن غ## #ياه## #ب املس## #تحيل أن ن## #حاول اس## #تشراف م## #دى االن## #عكاس## #ات وال## #تبعات
ال ##نفسية ال ##تي تس ##ببها م ##ؤس ##سات االح ##تالل ل ##لمجتمع الفلس ##طيني .ف ##األع ##داد واألرق ##ام
ت ##رص ##ده ##ا امل ##راك ##ز امله ##تمة ول ##كن اآله ##ات واألن ##ات ل ##لثكال ##ى وامل ##تضرري ##ن ،ال ش ##ك ت ##بقى
ح ##كرا ع ##لى ع ##ال ##م امل ##عان ##اة الفلس ##طينية ال ##خاص .ل ##م ت ##بتدع ت ##قنيات ال ##تطور ب ##عد أدوات
ل ##قياس م ##ا ي ##لم ب ##مجتمع ب ##أك ##مله م ##ن ش ##تى أص ##ناف ال ##هموم واإلح ##باط ##ات ال ##تي ت ##تراك ##م
تباعا دونما تنفيس حقيقي يذكر .
وف#ي ال#وق#ت ال#ذي ي#ملي ف#يه ع#لينا ج#ميعا ال#واج#ب اس#تحضار ص#ورة الشه#داء وذك#راه#م
وب##طوالت##هم م##ا ح##يينا ،وح##يث ت##ضميد الج##راح ل##لمصاب##ني وت##أه##يل امل##عاق##ني م##نهم م##طلب
وح##ق ف##ي آن واح##د م##عا ي##جب أن ي##تعدى ك##ون##ه ش##كلية أو م##وس##مية م##ن ن##وع م##ا ،وح##يث
إع#ال#ة األس#ر امل#نكوب#ة ب#تدم#ير ب#يوت#ها وم#متلكات#ها م#قوم ال يس#توي ال#صمود ب#دون#ه ،اال أن
ق ##طاع األس ##رى وامل ##عتقلني الفلس ##طينيني ف ##ي ال ##سجون اإلس ##رائ ##يلية وال ##ذي ##ن ت ##جاوزوا
ال##ثمان##ية اآلف ف##ي ت##عداده##م ،يس##توج##ب ت##نبها وتح##رك##ا ي##تعدى امل##أل##وف وال##تقليدي ،ل##يس

ع ##لى ال ##صعيد ال ##سياس ##ي امل ##حض فحس ##ب ،وإن ##ما أي ##ضا ع ##لى ال ##صعد االج ##تماع ##ية
وال ##تعليمية ع ##لى وج ##ه ال ##خصوص .ف ##امل ##طلب ال ##سياس ##ي ب ##خصوص األس ##رى وال ##قاض ##ي
ب#اط#الق س#راح#هم ج#ميعا دون ق#يد أو ش#رط خ#اص#ة ف#ي ظ#ل ح#ال#ة الته#دئ#ة الفلس#طينية ــ
اإلس##رائ##يلية ال ي##ختلف ع##ليه اث##نان  .ول##كن م##ا دام##ت م##ختلف م##ناح##ي ال##بناء امل##ؤس##سي
وامل ##جتمعي م ##ن امل ##فترض أن تخ ##دم ع ##مل ال ##سياس ##ي ،ف ##إن ##ه ال ي ##بدو م ##ن ق ##بيل ال ##حكمة
إث## #قال ك## #اه## #ل ال## #سياس## #ي ،امل## #ثقل أص## #ال ،بمج## #رد االك## #تفاء بتح## #دي## #د امل## #طلب ال## #وط## #ني
بخصوص األسرى والوقوف عنده ،حتى في ظل حالة التهدئة املعلنة .
ف ##الته ##دئ ##ة ،ال ش ##ك ،أف ##رزت ##ها مج ##موع ##ة م ##ن ال ##عوام ##ل املح ##لية واإلق ##ليمية وال ##دول ##ية ال ##تي
ائ ## #تلفت ج ## #ميعا ل ## #تقود ن ## #حو ان ## #عطاف ## #ة م ## #ختلف ال ## #فصائ ## #ل امل ## #قاوم ## #ة ب ## #ات ## #جاه اع ## #تماد
اس## #ترات## #يجة ته## #دئ## #ة ال## #صراع م## #ع امل## #حتل ف## #ي ه## #ذه امل## #رح## #لة  .والتش## #دي## #د الفلس## #طيني
ال##رس##مي ع##لى أن##ه ال ي##مكن ألي##ة ح##ال##ة ته##دئ##ة أن تس##تدي##م ب##ينما امل##عتقلون الفلس##طينيون
مح## #روم## #ون م## #ن ح## #ري## #تهم وراء ال## #قضبان م## #وق## #ف ص## #ائ## #ب وض## #روري ،ت## #مام## #ا ك## #ما أن## #ه
ض ##روري ت ##ذك ##ر أن أح ##د ال ##دواف ##ع الفلس ##طينية الن ##تهاج اس ##ترات ##يجية الته ##دئ ##ة ف ##ي ه ##ذه
امل#رح#لة ال#عصيبة ي#كمن ف#ي ال#رغ#بة ف#ي ت#عري#ة االح#تالل اإلس#رائ#يلي أم#ام ال#عال#م ،ل#يس
ل## #لمرة األول## #ى ب## #ال## #طبع ،ب## #حكم اس## #تمراره ف## #ي مس## #لسل ان## #تهاك## #ات## #ه ل## #لحقوق ال## #وط## #نية
الفلس ##طينية ،ال س ##يما ال ##حق ف ##ي إع ##ادة ج ##ميع امل ##عتقلني واألس ##رى ال ##ى ع ##ال ##م الح ##ري ##ة
خارج دهاليز السجون وأقبية الزنازين .
وألن االح## #تالل اإلس## #رائ## #يلي دائ## #ما ي## #بدو م## #عنيا ب## #ادارة ال## #صراع ال## #ذي ف## #رض## #ه ع## #لينا
ب##طري##قته ه##و ،ح##تى ف##ي ظ##ل ت##روي##ج م##ؤس##سات ع##الق##ات##ه ال##عام##ة الل##تزام##ه ب##الته##دئ##ة ،ف##إن
ق## #ضية األس## #رى الفلس## #طينيني ال## #تي ت## #طال امل## #جتمع الفلس## #طيني ب## #كام## #له ت## #تطلب م## #ن
امل## #ؤس## #سات امل## #ختصة تخ## #طيطا ي## #أخ## #ذ ب## #عني االع## #تبار اح## #تمال ادارة الظه## #ر م## #ن ق## #بل
اإلس ##رائ ##يليني ألي م ##ن امل ##طال ##ب الفلس ##طينية أو ألي م ##ن م ##تطلبات الته ##دئ ##ة  .ف ##ما دام
الح##دي##ث ي##دور ع##ن ق##طاع ش##ري##ان##ي ح##ي ف##ي امل##جتمع الفلس##طيني ،ف##إن##ه ي##صبح م##لحا
االل ## #تفات ال ## #ى ال ## #حقوق ال ## #تعليمية ال ## #تي ي ## #تمتع ب ## #ها األس ## #ير ،وإن ك ## #ان ال يس ## #تطيع
م ##مارس ##تها  .وم ##ا دام ##ت ال ##نظرة امل ##جتمعية ال ##سائ ##دة ،وإن ب ##دأت تضمح ##ل نس ##بيا ،ب ##أن
امل#عتقالت اإلس#رائ#يلية ق#د ت#حول#ت ،ب#فعل ص#مود وإرادة وإص#رار األس#رى الفلس#طينيني
ال#ى م#عاه#د وج#ام#عات رائ#دة ي#نكب ف#يها األس#رى ع#لى ت#ثقيف أن#فسهم ب#أن#فسهم ،ف#إن#ه

م#ن ح#ق ه#ذا ال#قطاع ال#ذي ت#ضاع#فت أع#داده أث#ناء ان#تفاض#ة األق#صى أن ت#قون#ن ث#قاف#ته
وت##عليمه ال##ذات##ي ،ل##يس أق##ل م##من ه##و خ##ارج امل##عتقل .ف##ال##كثيرون م##ن امل##عتقلني واألس##رى
ه##م ط##لبة ج##ام##عيون ،ح##رم##وا م##ن إت##مام ت##حصيلهم ال##علمي ف##ي ح##ينه بس##بب اع##تقال##هم .
وآخ#رون ك#ثيرون رب#ما أن#هوا امل#رح#لة ال#جام#عية األول#ى وي#طمحون ال#ى م#تاب#عة دراس#تهم
العليا.
ف#على غ#رار ات#مام ال#دراس#ة ال#خاص#ة ل#لحصول ع#لى ال#شهادة ال#ثان#وي#ة ال#عام#ة ل#لراغ#بني
م ##ن األس ##رى ،ف ##إن ج ##ميع امل ##ؤس ##سات واألن ##دي ##ة وامل ##راك ##ز ال ##عام ##لة ف ##ي ح ##قل امل ##عتقلني
واألس#رى م#دع#وة ،ب#ل م#طال#بة ل#بذل الجه#د املس#تحق م#ن أج#ل ت#مكني ال#راغ#بني وامله#تمني
م## #ن األس## #رى م## #ن م## #تاب## #عة دراس## #تهم ال## #جام## #عية أث## #ناء ف## #ترة اع## #تقال## #هم  .ف## #ليس ك## #اف## #يا
االق##تصار ع##لى ت##قدي##م ذات الخ##دم##ات امل##تواض##عة أص##ال ل##ألس##ير ،س##واء م##ا ت##علق م##نها
ب#توف#ير ب#عض االح#تياج#ات ال#بسيطة أو ال#عمل ع#لى ت#أه#يله ب#عد اط#الق س#راح#ه ،خ#اص#ة
في ظل حدوث العديد من املتغيرات وتزايد أعداد األسرى بشكل مذهل .
وف ##ي ه ##ذا ال ##خصوص ،ق ##د ت ##كون امل ##سؤول ##ية ال ##قصوى م ##ن أج ##ل ت ##وف ##ير ف ##رص ال ##تعليم
ال##جام##عي ل##ألس##رى وامل##عتقلني الفلس##طينيني ت##قع ع##لى ع##ات##ق م##ؤس##سات ال##تعليم ال##عال##ي
ف##ي فلس##طني ،م##ن ج##ام##عات وم##عاه##د ،وأي##ضا م##من ي##قوم##ون ع##لى ه##ذه امل##ؤس##سات م##ن
وزارة ل## #لتعليم ال## #عال## #ي ومج## #لس ل## #لتعليم ال## #عال## #ي الفلس## #طيني .ورغ## #م أن ال## #صعوب## #ات
ال ##سياس ##ية وال ##فنية ق ##د ت ##كون ج ##مة ،اال أن ت ##جاوز م ##ختلف التح ##دي ##ات ي ##مكن اع ##تباره
م ##طلبا ينسج ##م وط ##بيعة ال ##تغيرات ال ##تي ط ##رأت ع ##لى امل ##جتمع الفلس ##طيني ،خ ##اص ##ة ف ##ي
األع ##وام الخ ##مسة األخ ##يرة .واذا م ##ا ك ##ان ##ت ات ##فاق ##ية ج ##نيف ال ##راب ##عة ل ##لعام  ،1949ع ##لى
س#بيل امل#ثال ال ال#حصر ،م#ن خ#الل ع#دد م#ن م#واده#ا ،ال س#يـما املـ#واد  24و  50و 94و
 108و  ،142ت ##كفل ل ##ألس ##ير الفلس ##طيني ح ##قه ف ##ي ال ##تعلم أث ##ناء األس ##ر ،ف ##إن واج ##ب
اع##داد اآلل##يات ال##الزم##ة ب##تمكني ه##ذا ال##قطاع م##ن م##مارس##ة واح##د م##ن أه##م ح##قوق##ه ي##صبح
أم#را ال م#فر م#نه  .وم#ا دام م#مكنا ت#وف#ير ف#رص ال#تعلم لـ اآلف ال#طالب الفلس#طينيني ع#ن
ط#ري#ق االن#تساب ش#به امل#نتظم م#ن خ#الل ج#ام#عة ال#قدس امل#فتوح#ة ال#تي اب#تدع#ت م#ن أج#ل
ال##تغلب وال##صعوب##ات والتح##دي##ات ال##تي ي##فرزه##ا االح##تالل اإلس##رائ##يلي ،ف##لماذا ال ي##كون
ممكنا اجتياز كافة املعيقات في طريق تسليح األسرى الفلسطينيني بالعلم والتعلم؟!

إن امل ##هام والتح ##دي ##ات ال ##تي ت ##واج ##ه م ##جتمعنا ،ال ش ##ك ،ج ##سام  .ول ##كن ض ##رورة ال ##تغلب
ع##لى م##ا ي##مكن ال##تغلب ع##ليه م##نها يس##تدع##ي اب##داع##ا واب##تكارا ألدوات ووس##ائ##ل متج##ددة،
ت#ساع#د ف#ي اح#داث ال#نقلة ال#نوع#ية امل#نشودة ف#ي ال#تعام#ل م#ع ق#ضية امل#عتقلني واألس#رى
الفلسطينيني ،تحديدا في ظل التهدئة املعلنة .
 üاستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت
 ?See more at: http://www.al-ayyam.ps/ar_page.phpid=1160c1fy18222111Y1160c1f#sthash.gfLOiXhQ.dpuf

