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األرسى :املواجهة من الداخل
تشهد بالدنا يف هذه األيام حراكا ونضاال للحركة األسرية يف سجون االحتالل ،يتمثل يف خوض معركة
االرضاب عن الطعام من أجل انصياع سلطات االحتالل للقانون الدويل وتوفري الرشوط التي نصت
عليها اتفاقيات جنيف وسائر القوانني ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
ويف الوقت الذي يتضامن الشعب الفلسطيني وقواه الحية مع أرسى الحرية الفلسطينيني ومتتىلء
الشوارع والساحات مبسريات تضامنية فإ ّن سلطات االحتالل ال تكتفي مبامرساتها العنرصية ضد
أرسى الحرية يف سجونها ،بل تح ّول األرايض الفلسطينية كلها اىل سجن كبري ،من خالل االعتقاالت
اليومية ،وتجريف األرايض وبناء املستوطنات ،ومواصلة بناء الجدار العازل ،وعزل القدس
واالجتياحات اليومية للمسجد األقىص وهدم البيوت واقتحام املدن والقرى واملخيامت والتنكيل
باألرض والسكان يف املناطق املص ّنفة (ج) ،واقتالع أشجار الزيتون وإطالق قطعان املستوطنني
الستباحة القرى وحرق البيوت وساكنيها كام حدث مع عائلة دوابشه وحرق الطفل محمد أبو
خضري ح ّيا ،واطالق جنود االحتالل النار عىل األطفال بدم بارد بحجة االشتباه بحملهم سكاكني ،
وحصار جميع املدن والقرى بالحواجز العسكرية التي متعن يف تفتيش الناس واملركبات بشكل مذل
ومهني ،والقيام بكل ما من شأنه تحويل حياة الفلسطينيني اىل جحيم.
دولة االحتالل التي ال تعبأ بالقانون الدويل وال تتمتع بأخالقيات الدول املحبة للسالم ماضية يف
متاهتها  ،دولة املؤسسة العسكرية واملستوطنني واليمني املتطرف والعنرصي تتسارع خطاها هذه
األيام نحو األبرتهايد والعنرصية بشكل غري مسبوق ضاربة عرض الحائط مبا يسمى بعملية السالم،
وباإلتفاقيات املوقعة مع منظمة التحرير فيام يعرف باتفاقية إعالن املبادىء(اتفاقيةأوسلو)،وما
تالها من تعهدات،وايصال املفاوضات اىل طريق مسدود،وخلق وقائع عىل األرض تغلق كل الفرص
أمام حل الدولتني.
وبالعودة اىل موضوع األرسى الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية ،فتؤكد املصادر الفلسطينية أ ّن

7

االفتتاحية

سياسة اإلعتقال اعتمدت كوسيلة لتدجني وتركيع األجيال الفسطينية وإطفاء شعلة الكفاح والنضال
ضد االحتالل،وطمس حقوق الشعب الفلسطيني يف الحرية واالستقالل وسائر الحقوق ويف مقدمتها
حق تقرير املصري واقامة الدولة املستقلة وحق العودة.
وتقدر املصادر أ ّن عدد الفلسطينيني من الشباب والكبار والنساء واألطفال الذين دخلوا السجون
منذ عام  1967حتى اآلن يق ّدر مبا يقارب املليون فلسطيني،دخلوا وحكموا وقضوا محكومياتهم ،
وبعضهم خرج بعمليات تبادل أرسى ،وبعضهم اآلخر من أصحاب األحكام باملؤبد قىض موتا،أو ما
زال يعاين يف السجون ،وما زالت سلطات االحتالل تحتجز اآلن ما يقارب عرشة آالف سجينا  ،وهذا
الرقم يزيد وينقص،ويحرص االحتالل عىل سياسة الباب الدوار فكلام أفرجت عن سجني تقوم يوميا
باعتقال عرشة مقابله.
سياسة االحتالل من اعتقال األجيال يف مختلف املراحل تهدف كام أسلفنا اىل التدجني والرتكيع
وإطفاء شعلة املقاومة،لكن هذا كان نوعا من الوهم والتمنيات التي ال تستند اىل أساس،فقد فشلت
هذه السياسة يف تحقيق مرادها،ومل تفلح يف تطويع الشعب الفلسطيني ،ومل تفلح يف إطفاء شعلة
مقاومته ،وتطلعه اىل الحرية،سواء يف تحويل األرايض الفلسطينية التي هي أرايض دولة فلسطني اىل
سجن كبري،أو يف السجون الصغرية التي تحتجز فيها أرسى الحرية.
وإذا رصدنا نضاالت األرسى يف السجون عىل مدى ما يقارب نصف قرن (من عام )2016-1967
فسنجد أننا أمام تراث كفاحي شجاع وباسل ،متثّل يف مقاومة الس ّجان بالوسائل املتاحة ،أوال بتنظيم
أنفسهم وتوحيد أهدافهم ووضع برامج تثقيف وتعبئة ورفع مستوى الوعي الوطني يف صفوفهم،
وثانيا استعامل السالح األمىض الذي متتلكه إرادتهم ،ويف مقدمتها سالح اإلرضاب عن الطعام ،وما
أطلق عليه املقاومة باألمعاء الخاوية ،لتعرية سياسات االحتالل أمام الرأي العام العاملي ،وأمام
املنظامت الدولية التي تعنى بحقوق اإلنسان ،ولفت نظر وسائل اإلعالم املحلية والعاملية اىل عدالة
قضيتهم ،وحشد الدعم الشعبي الفلسطيني والعريب والعاملي لقضيتهم.
وقد حققت معارك اإلرضاب عن الطعام إنجازات وحققت العديد من املطالب ،وما زالت مستمرة
الجبار ارسائيل عىل التقيد بحقوقهم كاملة حسب القوانني الدولية واتفاقيات جنيف ومبادىء
حقوق اإلنسان .ومن أشهر هذه املعارك:
*إرضاب سجن عسقالن ومعتقل كفار يونا عام 1969
* إرضاب األسريات يف معتقل نيفي ترستا عام 1970
* إرضاب سجن عسقالن عام 1977
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* إرضاب سجن نفحة عام 1980
* إرضاب سجن الجنيد عام 1984
*إرضاب شامل يف سجون االحتالل كافة أثناء االنتفاضة عام1988
* إرضاب شامل يف سجون االحتالل كافة عام 1992
* إرضاب شامل يف السجون كافة عام 1995
وتوالت اإلرضابات املوحدة يف السجون يف األعوام  ،2007 ،2006 ،2004 ،2001 ،2000 ،1998وما
زالت هذه املعارك مستمرة ،وآخرها اإلرضاب الحايل عن الطعام لألسري بالل الكايد الذي دخل
شهره الثالث وتضامن معه عدد كبري من األرسى.
واألهداف التي طرحتها حركة األرسى تتمثل يف جملة مطالب منها :إنهاء سياسة االعتقال اإلداري
والعزل اإلنفرادي ،ووقف اإلقتحامات لغرف األرسى ،والسامح بالزيارات العائلية لهم ،وتوفري
وتحسني العالج الطبي ،وإدخال الصحف واملجالت والكتب ،ووقف العقوبات الفردية والجامعية،
وحقهم يف التعليم والتعليم الجامعي..الخ.
إ ّن املعارك التي يخوضها األرسى ،هي سلمية الطابع غري عنيفة ،لك ّنها مؤث ّرة ،وتعترب واحدة من
الوسائل التي تحقق إنجازات ،وتفضح وتع ّري سلطات االحتالل االرسائييل.
وتواجه ارسائيل بسبب سياساتها العنرصية هذه عزلة دولية ،وشجب واشمئزاز من قبل األخالقيات
العاملية التي أسست الحركة الدولية ملقاطعة ارسائيل اقتصاديا وأكادمييا وثقافيا والتي أسهمت
يف عزل ارسائيل والتصدي لسياساتها عىل الصعيد الدويل ،ولقد اعرتفت ارسائيل بهذه العزلة،
ونوقشت يف دوائرها االجتامعية والسياسية والترشيعية.
وأقرت الحكومة االرسائيلية مؤخرا أ ّن الصورة املرسومة إلرسائيل يف أنحاء العامل هي أنّها ( دولة
جرباء ومنبوذة) ويجب تكثيف العمل من أجل تغيريها.
ويف هذا السياق عقدت لجنة الشفافية التابعة للكنيست مؤخرا اجتامعا لبحث الخطة التي وضعتها
وزارة الشؤون االسرتاتيجية بهدف (تحسني صورة ارسائيل يف العامل).
رصحت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية (سيام فاكنني) أ ّن العامل ينظر اىل ارسائيل كدولة جرباء،
و ّ
وأن لجنة تشكلت من مختلف الوزارات مع موازنة سنوية مببلغ  30مليون دوالر للعمل من أجل
تغيري صورة ارسائيل يف العامل بكل الوسائل .وقالت أيضا إ ّن طاقم هذه اللجنة سينجح يف مهمته يف
حال نجح يف تغيري الرواية الحالية يف العامل بأ ّن ارسائيل هي دولة فصل عنرصي.
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لن تجد ارسائيل من يصغي اليها فيام هي ماضية يف سياساتها العنرصية االستيطانية ،ومامرساتها
الوحشية ،وافشالها كل محاوالت املجتمع الدويل الستئناف مفاوضات السالم ،وارصارها عىل إدامة
االحتالل.
ولعل ملف األرسى الذي فتحه من جديد األسري املقاوم بالل الكايد منوذج الستهتار دولة االحتالل
ّ
بالقانون الدويل ،وإهدارها لكرامة اإلنسان ،فهذا األسري الذي أنهى مدة محكوميته مل يفرج عنه،
بل صدر قرار مبواصلة احتجازه بقرار اداري دون توجيه أي تهمة له ،واالحتجاز اإلداري بدعة
اخرتعتها ارسائيل خارج كل القوانني الحتجاز أي فلسطيني ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد دون
توجيه تهمه أو اعطاء أي تفسري لسبب االعتقال مام دفع منظمة العفو الدولية بالتدخل من أجل
الحرية لألسري بالل الكايد وادانة سياسة االعتقال االداري.
ارسائيل ماضية يف متاهتها،ماضية يف عزلتها،ينطبق عليها قول الصحايف االرسائييل (يوروم بنور)
صاحب الكتاب األكرث شهرة واملعنون بـ ( أنا عدو نفيس).
ارسائيل بساستها ومستوطنيها ومجتمعها اليميني املتطرف تخرتع أعداء يهددون وجودها ،ساسة
ارسائيل بضاعتهم التخويف ،فالخوف هو الذي يبقي ما يسمونه الجبهة الداخلية متامسكة ،ويف
السنوات األخرية اخرتعوا الخطر اإليراين وقنبلته الذرية ،وعارضوا االتفاق األمرييك األورويب مع
ايران ،وهددوا بشن حربهم الخاصة عىل ايران ،ثم صمتوا بعد أن تبني أ ّن ايران ليست معنية
باستهدافهم ،وامنا معنية بانتهاء العقوبات الدولية عليها.
اذا فإرسائيل هي يف الواقع عدوة الشعب الفلسطيني وعدوة القانون الدويل والقيم االنسانية
وعدوة السلم العاملي ،وقبل ذلك وبعده :ارسائيل عدوة نفسها.

(هيئة التحرير)
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