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  املطلبي والسياسي من احلقوق: األسرى الفلسطينيون

                                  

  تعلي جرادا

  

مشقات معركة جديدة  ،ببطولة ،م األسرى الفلسطينيونجتش ،يوماً  ٢٨خرى، وملدة مرة أُ
تتكلل بطولتهم بانتزاع نصر جديد حققوا  ،خرىومرة أُ  .ملفتوحة عن الطعاممن معارك اإلضرابات ا

ر حكومات إسرائيل تطرفًا رغم أنف حكومة نتنياهو، أكث معبره حتسيناً ملموساً يف شروط حياته
ثمة فرصة الستباحة حكومة ظنت أن  ؛جهات إسرائيلية بتوصيف ،وفاشية اًهبلو وعنصرية

التنكيل بهم عقوداً إىل الوراء، غافلة عن أن تصعيداً شامالً ومبرجمًا إعادة مستويات  األسرى حدّ
مل يف جوفه، وغير مسبوق إلجراءات القمع بحقهم واملس بكرامتهم الوطنية واإلنسانية، إنما يح

إىل خوض معركة  تأخر، و، تقدم األمر أانفجار مرجل غضبهم، ويدفعهم على ،وينطوي بالضرورة
جتربتهم على مدار عقود  مل ينقطعوا ، وهم الذيناب املفتوح عن الطعاماإلضر معاركن جديدة م

معارك اإلضرابات اجلزئية  عشراتخوض غمار  ، عالوة علىعن خوض غمارها النضالية املديدة
بأبرز ما خاضه األسرى  نذكّر ،وللتدليل ال احلصر .خرى من النضال السلميأُ  عن الطعام وأشكال

  :كما يلي من إضرابات مفتوحة عن الطعام، وهي األخير قبل إضرابهم الفلسطينيون

   .يوماً  ١١ ملدة ١٨/٢/١٩٦٩ريخ سجن الرملة بتا أسرى إضراب *

ة أيام بالتزامن مع إضراب الرمل ٨ ملدة ١٨/٢/١٩٦٩بتاريخ كفار يونا  سجن أسرى إضراب *
  .آنف الذكر

  .أيام ٩ ملدة ٢٨/٤/١٩٧٠اريخ ترتسا بت هسجن نفي إضراب أسيرات *

وهو اإلضراب الذي استشهد فيه  ،أيام ٧ ملدة ٥/٧/١٩٧٠سجن عسقالن بتاريخ  أسرى إضراب *
   .األسير عبد القادر أبو الفحم، أول شهداء اإلضرابات املفتوحة عن الطعام يف السجون اإلسرائيلية

  .يوماً ٢٤ملدة  ١٣/٩/١٩٧٣ إضراب أسرى سجن عسقالن بتاريخ *

 .يوماً ٤٥ملدة  ١١/١٢/١٩٧٦اريخ إضراب أسرى سجن عسقالن بت*
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وهو اإلضراب الذي استشهد فيه  ،يوماً  ٣٢ملدة  ١٤/٧/١٩٨٠سجن نفحة بتاريخ  أسرى إضراب*
  .سحق مراغةإ، وهم راسم حالوة وعلي اجلعفري وثالثة من األسرى

 .ماً يو ١٣ملدة  ١٩٨٤ سبتمبر/أيلولإضراب أسرى سجن جنيد يف  *

 ٢٠ ملدة ٢٥/٣/١٩٨٧أسير من خمتلف السجون بتاريخ  ٣٠٠٠و سجن جنيد أسرى إضراب *
كانت بمثابة بروفة لالنتفاضة الشعبية الكبرى يف  ة شعبيةيومًا، وهو اإلضراب الذي أشعل هب

  . السنة نفسهامن  ديسمبر/ولاألكانون 

  .يوماً  ١٧ ملدة ٢٣/٦/١٩٩١بتاريخ سجن نفحة  أسرى إضراب *

وهو اإلضراب الذي استشهد  ،يوماً  ١٥ملدة  ٢٧/٩/١٩٩٢ خأسرى كافة السجون بتاري إضراب*
   .فيه األسير حسين عبيدات

  .يوماً  ١٨ملدة  ١٨/٦/١٩٩٥إضراب معظم األسرى بتاريخ *

ة ، وهو اإلضراب الذي أشعل هب١/٥/٢٠٠٠ّ بتاريخكافة إضراب كافة األسرى ويف السجون *
   .السنة نفسهامن  بتمبرس/ة األقصى يف أيلولكانت بمثابة بروفة النتفاض شعبية

  .يوماً  ١٩ملدة  ١٥/٨/٢٠٠٤بتاريخ كافة السجون  إضراب أسرى*

 بمشاركة عشرات األسرى اآلخرين ضد  ٢٨/٩/٢٠١١ية بتاريخ إضراب أسرى اجلبهة الشعب*
  .يوما٢٢ًالعزل االنفرادي ملدة سياسة 

 املشهد وقضيتهم ونضالهم ناألسرى الفلسطينيو يتصدر فيها أول مرةهذه ليست ، إذاً 
 أول مرةليست نها أبهذه الدرجة أو تلك، كما  ،واملشهدين العربي والدويل بل ،الفلسطيني الوطني

آلالم  نعم" ، وحتت ظالل شعارهم األثير"ةأمعائهم اخلاوي" بـ يحقق فيها األسرى الفلسطينيون
، علماً خالله شروط عيشهمهم ويحسنون من نصراً يخففون به معانات، "وال آلالم الركوع ....اجلوع

الشكل النضايل السلمي الوحيد الذي  مل يكن عن الطعام اإلضراب املفتوح أو اجلزئي "سالح" أنب
 ، قضية وحقوقاًجتاههم إسرائيل التنكيلية القمعية سياسةواجهة مل الفلسطينيون األسرى توسده

وا إليه ألنضايل الناظم ملا جلا الشكل هو بال ريب، ،)اإلضراب عن الطعام(، وإن كان وشروط عيش
ض قاطعة زيارة احملامين أو رفمأو  ن زيارة األهلماالمتناع خرى، كمن أشكال نضالية سلمية أُ

ض اخلروج إىل ن تناول الدواء أو رفمعسكرية اإلسرائيلية أو االمتناع املثول أمام احملاكم ال
أبواب الك الشائكة للمعتقالت أو دق يف باحات السجن أو هز األس" الفورة"أو  "النزهة اليومية"
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على مدار  وطوروها لخ من أشكال االحتجاج السلمي التي ابتكروهاإ ....غرف السجن وزنازينه أو
بطولة  ما سطروا من سطروا خاللهاو صور املعاناة،ا ال يحصى من مم ذاقوا خاللها ما ذاقوا عقود

أشبه  ،ناتها، وجسامة تضحياتهابل إنها باستطالتها، وهولِ معا نظيرها، جماعية قلّ
رحيل  أغالها وإن كان ،تعددت أوجه تضحياتها وتنوعت بطولة ؛إىل األمثولةأقرب وسطورية، باأل

تضحيات قدمها نحو ثالثة أرباع مليون من شباب وشابات هذه ال. شهداءمن هؤالء األسرى  ١٨٧
 أيضاً  م ووطنهم فحسب، بلوعن طيب خاطر، ال دفاعاً عن حريتهم وحرية شعبه ،فلسطين طوعاً 

ففي  .اإلنسانية السامية نيابة عن شعبهم وباسمه، مساهمة يف الدفاع عن قيم احلرية والتحرر
 هائالً  حياتياً نبضاً نزف مئات اآلالف من الشباب الفلسطيني ،ألسرى الفلسطينيينخضم جتربة ا

 التعليم والتعلم يف املدرسة بدلَ بذله يف ومقارعة جالديها سال مدراراً يف ردهات عتمة السجون
يف احلميم من عالقات األبوة والورشة، أو  يف احلقل واملصنع يف العمل املنتج واجلامعة، أو

بامتياز، ملحمة  البطولية الفلسطينية الوطنية ، ما جعل هذه التجربةخوةواألمومة والزوجية واأل
من صور املعاناة والبطولة اإلنسانية  ر لهحصال  ببراءة ما يف جوفها رقدي إنسانية بال منازع،

أفرادًا، ها وتنوعها وصمود أبطالها، جماعة وؤوثرا يجيز غناهاواحلسية الفريدة والنادرة، 
ن ، مساهمات حركات التحرر العاملية يف الدفاع عن اإلنسااعتبارها من بين أعظم، وربما أعظم

  .وحريته وحقوقه يف العصر احلديث

 مفروضاً  وإنماال النضال اختياريًا، ن للسلمي من أشكيلفلسطينيد األسرى امل يكن توسّ
ما لدى عدوهم  إزاء هول وامل القوة الفيزيائيةع ما لديهم من ال نقول انعدام، بفعل حمدودية، كي

املعنوية وتفجيرها يف  عوامل القوة آخر، استنفار فرض عليهم، كأي أسير حرية مر الذياأل ،منها
الفيزيائية، أخالقيًا  وعلى كل عوامل قوته التفوق عليه ، وبالتايلعريتهوت لفضحه اجلالدوجه 

بضيق احليز اجلغرايف  قفالسجن ضيّ ة للضيق،جكمفر وتعريته السجنولفضح  بل، وإنسانياً
ما يخلقه كل هذا مع  زيارة األهل" شبك"وفتحة  واخليمة والغرفة والزنزانة وباحة السجن" البرش"و

أين أضع : لةتتجلى يف أسئالتي  العيش اليومي تفصيالتق نفسي ونكد الضيق للسجين من ضي
 روتينهبضيق  قضيّ و دون أن أُزعج اآلخرين من زمالئي؟من كيف يل أن أحترك بيسر و مالبسي،

لسلم  وما ينتجه من تدنٍّ اهتماماته ق بضيق، وضيّعلى العقل والنفس من تواظب وما يفرضه
ق وضيّ اإلطالل على رحابة احلر الطليق خارجه،  صِفريتيحه من بضيق ما  وضيّق البشر، أولويات

االلتزام بتنفيذ ما  وون على جتاوزال يق الذين اسهرعقلِ ح بضيقِ ه وُشحّها، وضيّقاتإمكان بضيق
للسجين من صور القهر اليومي التي  ما يخلقه ذلك وتوجيهات، مع كل هم من أوامرإلييعطى 

وض املعارك الفردية واجلماعية مع دي وتضاعف استعداده خللتحإىل اوميله ته تستنفر إراد
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السجان الساعية دوماً، وباطراد،  ص مساحة سيادةمن احلقوق، وتقلي األدنىالسجان النتزاع احلد 
 فتحبضيق فتحة مفتاح زنزانة السجين، ال يُ ضيّقاإلنسان، و احلر الطليق يف السجينإىل نفي 

بضيق أن  ضيّقو ها،مزاج احلارس يف تنفيذب من املتقلّ، و"األمن"عد من قوا وفق املُعَدّ إالّقفلها 
ن ما يريده له السجان أ ال يأكل إالّفطط من خارج السجين، وخم جمبرم فيه صنوف احلياة كل
، وال يتنقل يف حيز يف الوقت الذي يختاره إالّينام  أو، وال يصحو كله، ويف الوقت الذي يحددهيأ

قابلة  وتبقى هايقرّ  ومدة مواعيدوفق  إالّ أهله، وال يرى وفق ما يقرره إالّ أصالالسجن الضيق 
للسجين  حيق ما يُسمبض قيّضو قيب،ما يسمح به مقص السجان الر إالّ وال يقرأ لإللغاء والتقليص،

 التجسيد األشد قسوة السجن ةالتي جتعل من معيش لخ من املعاينإ....بضيق ضيّقو من خصوصية،
خوض  خيار بما ال يبقي للسجين من خيار إالّ لترجمة األبشع ملعنى احلصار،، واالضيق ملعنى

، أعني خيار ممارسة "حاصر حصارك فأنت اليوم حر ....حاصر حصارك ال مفر" املعارك بروحية
يدقون جدران "، أي احلرية التي ما انفك األسرى الفلسطينيون على مدار عقود "وعي الضرورة"

باإلجراءات  أشبه هي مبرجمة تعرضون له من إجراءات تنكيل وقمعيمشحونين بما  ،"خزانها
إىل ، وبما يتعرض له شعبهم، قضية وأرضاً وحقوقاً وتطلعات ورواية، من استباحة هي الفاشية

الصفحة األكثر  على أنهم بعد الشهداء، فعالً ال قوالً، بذلك )األسرى( ، ليبرهنواالتطهير العرقيأقرب 
  .النضال الوطني الفلسطينييف تاريخ  إشراقاً

مديرية "، مات إسرائيل وذراعها التنفيذيةسياسة حكو يف هذا الصراع املمتد لعقود، قامت
لألسرى  حقوق على قاعدة ال حتيد عنها، فحواها أن ليس ثمة وال تزال، ،"مصلحة السجون العامة

ما وكيف تشاء، ماوقت اأو تسحبها أو تقلصه معيشية، تمنحها لهم وإنما متطلبات، الفلسطينيين
جمرد جمموعة من وإنما من أن هؤالء األسرى ليسوا أسرى حرية أو أسرى حرب،  انطالقاً  تشاء،

، وتلك قاعدة مل يستطع األسرى "نأمنيي"ويف أحسن األحوال أسرى  ،"اإلرهابيين"أو " اخملربين"
قواعد القانون الدويل  سائدة على حساب، وضد،قاعدة  أبقاهاما  الفلسطينيون كسرها حتى اآلن،

حقوقاً يشكل  ،كأسرى حرية ،تعطي األسرى الفلسطينيين ،بال لبس ،واإلنساين ونصوصه التي
إىل جب معاقبة مقترفيها عبر تقديمهم تستو التغييب جرائم موصوفة بحق اإلنسانية انتهاكها حد

أو التواطؤ معها  جلرائميعتبر التغاضي عن هذه ا حين مام حمكمة اجلنايات الدولية، يفحملاكمة أا
انتهاكاً مليثاق األمم املتحدة، أساس القانون الدويل  أو التغطية عليها، فما بالك برعايتها ودعمها،

  .ااحلافظ لسيادة الدول واستقاللها وحقوق اإلنسان فيه

األسرى الفلسطينيون ع ملاذا مل يستط: فحواه ثمة سؤال كبير موجع وحارق يف آن،، هنا
أسطورية، ما  ملحمية، بل من رغمعلى ال معهم، تعاملهذه القاعدة اإلسرائيلية يف ال كسرحتى اآلن 
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لطعام سوى حلقة من مل يكن إضرابهم األخير عن ا خاضوه من نضال بطويل منقطع النظير
  ؟حلقاته

زع األسرى ر ملاذا مل ينتالتي تفسّ جمموعة من احلقائق ،إىل السؤال على، ويحيل ينطوي
ملاذا ظل ما يحققونه بنضالهم من حقوقهم كأسرى حرية أو أسرى حرب، ون حتى اآلن الفلسطينيو

       :  ، هيجنازات يف اإلطار املطلبي منها، ولعل أبرز هذه احلقائق وأهمهاإ

، قاعدة، بل بدعة، سياسة إسرائيل القائمة على أن ال حقوق لألسرى الفلسطينيين حقيقة أن  -١
هي جزء من  ،"حُسن السلوك" نوحة وقابلة للسحب والتقليص تبعاً لـمعيشية مم متطلبات وإنما

وتطلعات  وأرض ورواية قضية ديهشعباً ل إسرائيلية شاملة ال ترى يف الفلسطينيين استراتيجيا
جمموعات سكانية غير يهودية، تعيش "جمرد  ترى فيهم وإنما وحقوق وطنية وتاريخية مغتصبة،
إدارة "حياتية يلبيها منحها  متطلباتلها  ،"ها وحتت سيادتهاعلى أرض دولة إسرائيل ويف كنف

  ".اإلرهاب"ن هي انضبطت ومل تمارس إ لشؤونها،" ذاتية

جتاه األسرى  املبرجمة ما حظيت به، وال تزال، سياسة إسرائيل التنكيلية القمعية أن حقيقة - ٢
 يف مقدمهامى باغية، رعاية ودعم، على يد دول عظ ومن الفلسطينيين من تواطؤ وتغطية، بل

ق القانون الدويل واإلنساين، بما يتيح لقادتها وجملرمي قد جعل منها دولة فو الواليات املتحدة،
احلرب فيها، سياسيين وعسكريين وأمنيين، البقاء يف منأى عن طائلة احملاسبة والعقاب 

واعد القانون الدويل، قم عواقب انتهاكه واحملاكمة، وبما يبقيهم يف حالة اطمئنان جتنبهم خشية
بجرائم ضد  أشبه جرائم، هيو فظائع ما ال يحصى منيف  وبالتايل عدم التورع من التورط

  .اإلنسانية

عن تبني سياسة رسمية واعية  اًفاضح اًعربي اًوقومي اًفلسطيني اًوطني اً أن ثمة تقصيرحقيقة  - ٣
يقضي باعتبار األسرى الفلسطينيين ومباِدرة ومثابرة ومبرجمة ودائمة تسعى النتزاع قرار دويل 

بُذل ما  ظلإذ القانون الدويل واإلنساين، حرب لهم حقوق نصت عليها بنود  حرية أو أسرى أسرى
وظل بمثابة شعار ال يتم التطرق  بل ،الفعل ةإىل ردأقرب ووغير ممنهج موسمياً  على هذا الصعيد

، عدم مبادرة ما معنى، مثالً  تشكله من إحراج، وإالّبانتفاضات األسرى، وجتنباً ملا  ارتباطاً إليه إالّ
يف الضفة وغزة، إىل الدعوة سريعاً إىل طرح هذا املطلب على مؤسسات " السلطة الفلسطينية"ي شقَّ

هيئة األمم املتحدة، ومطالبة جامعة الدول العربية بتبنيه واملسارعة إىل تقديمه فور إعالن 
 أن ثمانية منب ، علماًاملاضي أبريل/  نيسان ١٧الطعام يف  األسرى البدء بإضرابهم املفتوح عن

وا إضراباً مفتوحاً عن الطعام قبل هذا التاريخ بشهرين، مسجلين أقد بدكانوا  اإلداريين األسرى
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نظيرها، جعلت حياتهم معلقة  بطل خضر عدنان، بطوالت فردية قلّبذلك، وعلى هدي األسير ال
ما تالها من إضراب جماعي لألسرى، أن تشكل حمطة فارقة يف  بخيط رفيع، وكان يمكن لها، عدا

يف ظل  وخصوصاًمسيرة نضال احلركة الوطنية األسيرة، وارتقائها إىل السياسي من املطالب، 
 دم جواز انتهاكها، بلعربية مفعمة باحلراك الشعبي، وباحلديث عن حقوق اإلنسان، وعن ع مرحلة

ا، خالت األجنبية، بما فيها العسكرية، ضد من ينتهكها ويدوسهإىل التد وعن استعمالها يف الدعوة
  .لة، وليبيا بعد العراق جمرد مثالوحتويلها إىل دول فاش حتى لو تطلب األمر تدمير دول

إضراب األسرى إىل عدم تمخض  التي قادت، فرادى وجمتمعة، ،تلك هي احلقائق، األسباب
 تبقى، على إجنازات ذات طابع مطلبير جناحه الفلسطينيين األخير عن إجناز سياسي، واقتصا

ا حتمله من دالالت على شجاعة فرسانها، قابلة للسحب والتقليص، ممأهميتها و من رغمعلى ال
يقود توقف إضراب األسرى إىل التوقف عن شن حملة سياسية وجمتمعية  يفرض أالّاألمر الذي 

وحتركه، حتت سقف  ي واإلقليمي والدويلالعام العربحتفز الرأي  وطنية فلسطينية واعية ومتصلة
وليسوا جمرد " إرهابيين"وليسوا " خمربين"األسرى الفلسطينيون ليسوا : شعار ناظم، فحواه

حرب  هم مناضلو حرية وأسرى وإنمامعيشية توهب وتُسحب،  متطلباتجمموعة بشرية لها 
القانون الدويل، الذي تكفلها نصوص  اًلهم حقوق فإن ،يتوجب إطالق سراحهم، وحتى يكون ذلك

 الرسمي هل للتقصير السياسي: يجب إلزام إسرائيل بقواعده وحمدداته، لكن يبقى السؤال
، عالقة بما تعيشه احلالة الوطنية على هذا الصعيد العربي الرسمي،الفلسطيني، وبالتايل 

  ؟لسطينية من انقسام وتنازع مدمرينالف

األخيرة لألسرى  نتفاضةاالن ويفسّر، عدم تمكّ ، وهذا بدوره ما يحيل إىل،نعم يف ظني أن
/  والتوسع والتحول إىل انتفاضة شعبية ضد االحتالل، على غرار ما حدث يف آذار دمن التمد

ة شعبية شكلت بروفة عن الطعام لألسرى شرارات هبّ أشعل إضراب مفتوح عندما، ١٩٨٧ مارس
 عندما، األمر الذي تكرر السنة نفسهامن ديسمبر / ول األيف كانون لالنتفاضة الشعبية الكبرى 

ة شعبية شكلت بروفة هبّ شرارات ٢٠٠٠ مايو/  الطعام لألسرى يف أيار عن أشعل إضراب مفتوح
                           .السنة نفسهامن  سبتمبر/  النتفاضة األقصى يف أيلول

  

                        

    
  



 وال الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


