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وثيقة رقم 88:

مقال لألسرية أحالم التميمي حول وضع األسريات يف السجون اإلرسائيلية88

16 نيسان/ أبريل 2011

حصاد 17 نيسان حقائق حلوها مّر.. ومرّها علقم.. وعلقمها من علقم جهنم 

نعيـب زماننا والعيـب فينـا                                            ومــا لزماننــا عيــب ســـوانـــا 

ونهجو ذا الزمان بغري ذنب                                         ولــو نطـق الزمان لنـا هجــانــا 

القارئ..  لك عزيزي  أقدم  أن  اإلخباري يرسين  األسبوع  اإلخباري وحصار  اليوم  عىل غرار حصاد 

من  سلسلة  عرض  عب  العام  لهذا  الفلسطيني  األسري  يوم  حصاد  املشاهد  عزيزي  املستمع..  عزيزي 

الحقائق يف غايةٍ لدّق ناقوس 17 نيسان يف زمن النسيان.. 

* الحقيقة األوىل* 

مل تقدم الدائرة القانونية املقامة بغرض متابعة حقوق األرسى بالطرق القانونية يف وزارة شؤون 

األرسى ونادي األسري الفلسطيني إال القليل من اإلنجازات يبز أهمها باستالم امللفات القانونية لجزء 

حقوقية أو  تنظيمية  جهات  قبل  من  موكل  أو  خاص  ٍ قانوين  محام  لهم  يتوفر  ال  الذين  األرسى   من 

معينة، وإنجازها يف متابعة عدد ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة من امللفات الطبية ألرسى كانوا عىل 

شفا جرف هارٍ فانهار بهم بعد لحظات من معانقتهم للحرية.. وعدد آخر لجثث الشهداء ال يتجاوز 

عدد أصابع اليد ذاتها عانقوا ثرى الوطن عوضاً عن حضن األحباب.. 

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرّة العلقم.. رعاكم الله.. 

* الحقيقة الثانية* 

الوطن  الذايت عىل جزء من أرايض  الحكم  السلطة  تعاقب عىل ترؤس وزارة األرسى منذ استالم 

كل من هشام عبد الرازق.. سفيان أبو زايدة.. وصفي قبها.. أرشف العجرمي.. عيىس قراقع.. سمحت 

أراضينا  فوق  املقامة  االحتالل  داخل سجون  األرسى  بلقاء  والثاين  لألول  الصهيونية  املؤسسة  خاللها 

ليقابلني األول يف إحدى اللقاءات حول سؤايل عن إمكانية متابعة وزيرنا املبجل مع مصلحة السجون 

تزويدنا بأجهزة تدفئة يف فصل الشتاء قائالً: ال عليكِ أنا أدلك عىل طريقة أسهل.. ضعي ماء يف طنجرة 

وضعي الطنجرة عىل البالطة )وهي أداة كهربائية تستخدم للطبخ يف سجون االحتالل( وتدفئوا عىل 

بخار املاء املتصاعد!! 

من حقوق  مهولة  لجملة  األرسى  وزارة  متابعة  سؤاله حول رضورة  عند  أجابني  فقد  الثاين  أما 

األرسى القانونية التي نص عليها ميثاق جنيف واملسلوبة من قبل االحتالل عنوة، قائالً: 

أنتم إرهابيون!! ماذا تنتظرون منهم أن يقابلوكم؟؟!! 
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أما الثالث مل نترشف برؤيا محياه إال بعد أن أصبح خلف القضبان دون أن ييض عىل استالمه 

للمنصب إال أشهر قليلة معرتفاً دون سؤاله عب مقالة صحفية كتبها بعد تحرره من األرس يف صحيفة 

القدس أنه مل يقدم لألرسى شيئاً.. 

ترفض  السجون  إدارة  ألن  ليس  مطالبي،  وجملة  أسئلتي  إىل  يستمع  ال  أن  آثر  فقد  الرابع  أما 

مقابلتي له، وإمنا ألنني أتبع لحركة إسالمية ال تعرتف به وزيراً.. وال تروق له كوزير.. وبني هذا وذاك 

أحضن قلبي الكسري وأعود زنزانتي بال مجيب عن أسئلة أسري.. 

وتوقيعه  الوزارة  ختم  تحمل  رسالة  عب  أسئلتي  عىل  الرد  آثر  األسلوب،  فدبلومايس  األخري  أما 

املرموق لتظل إجاباته مجرد كلامت عىل ورق بال فعل حق.. 

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله.. 

* الحقيقة الثالثة * 

“ أطعم الفم تخجل العني”

الشعب  عىل  املفروض  الصهيونية  للمؤسسة  النقدية  العملة  اسم  هو  )الشيقل  الشواقل  ماليني 

الفلسطيني التعامل معه بديالً عن الجنيه الفلسطيني( ستدخل الحسابات املرصفية لكل أسري وأسرية 

أو ننفق عىل عالج ما احتله املرض من أجسادنا بعد  القضبان  الضائعة خلف  بها أعامرنا  يك نؤمن 

تحرر البعض.. أما البعض األغلب من أصحاب املؤبدات واألحكام العالية فسيّدخرون املال لينفقوا 

منه النزر اليسري لرشاء كفن أبيض!! وأمتار لقب عىل جثثنا إىل ما بعد البعث سيوصد!!! 

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة الرابعة * 

ما زالت األسريات يطالنب وزارة األرسى ونادي األسري أو أية جهة حقوقية إرغام مصلحة السجون 

إرسال  أو  األبدي..  الطبيب  من  بدالً  لألسريات  الحساسة  الطبية  الشؤون  ملتابعة  طبيبة  تعيني  عىل 

طبيبة من خارج السجون، ومضت السنوات عىل طلبنا بال مجيب حتى لو كانت من طبيبة متبعة 

للحضور لوجه الله تعاىل “إن كنا ال نستحق، هل الله ال يستحق أيضاً؟؟!!”

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة الخامسة * 

أي يف  قرابصة لألسريات رسالة معايدة كل عيد  الناشطة يف مجال األرسى األخت وجيهة  ترسل 

العام مرتني والرسالة عبارة عن رسم حاممة السالم فوقها بضع كلامت معايدة، وكل عيد عىل مدار 

سنوات أرس األسريات يتم إرسال نفس الرسالة ونفس الكلامت ونفس الرسم، مع اختالف عدد نسخ 

الرسالة تبعاً لعدد األسريات السنوي، مام دعانا لعمل أرشيف فريد من نوعه وفكرنا ذات مرة بإرجاع 

تأيت  أن  القول  بإصدار نسخ جديدة مبضمون واحد ورمبا يصح  عام  يتكفلوا كل  للمصدر يك  النسخ 

برسالة روتينية كل عام أفضل من أن ال تأيت أبداً.. 
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• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة السادسة * 

أسري  لكل  مالبس  حقيبة  سرتسل  األرسى  وزارة  أن  اإلرسائيلية  السجون  أرسى  صفوف  بني  شاع 
وأسرية من قطاع غزة... وهذا جهد يقّدرون عليه فال بد أن هذه الحقيبة ستحوي أفخر أنواع املالبس 
وأحدث التشكيالت، لكن نلفت عناية الوزارة أنكم إن اخرتتم مالبس لفصل الشتاء فالشتاء قد انتهى 

دون وصولها.. نرجو إبدالها مبا يناسب فصل الصيف عّلها تصلنا. فام جهزمتوه مل يصلنا بعد. 

· فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة السابعة * 

مرشوع تدويل قضية األرسى عب املؤمترات العاملية مرشوع كان يجب أن ُينتج للنخبة املستهدفة 
أوىل إنجازاته الفعلية يف هذه الذكرى عىل األقل.. حتى يكون مرشوعاً مميزاً عن سابقيه وإال سيظل 

يف خانة الوعود ولن ُنحّصل من املؤمتر القادم إال أصوات التصفيق وراء كل كلمة خطابية.. 

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة الثامنة * 

الوطنية.. ولتصحيح  إال  بدوافع مختلفة  االحتالل  بهم يف سجون  ُزّج  فئة من األرسى واألسريات 
لها  يحّول  وطنية  جمعيات  إيجاد  ورضورة  الفئة  هذه  حول  بدراسة  األرسى  لوزارة  توجهنا  املعوّج 
إعادة  عىل  والعمل  الصهيونية  املؤسسة  محاكم  أمام  الدافع  حقيقة  إثبات  بعد  الفئة  هذه  أفراد 
 تأهيلهم فكرياً.. معنوياً.. وطنياً.. اقتصادياً.. وإال ستأيت علينا لحظة ال يحمد عقباها.. ولألسف.. مل نلَق

آذاناً صاغية وال أرحاماً محتضنة.. 

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة التاسعة * 

خصصت وزارة األرسى مجموعة محامني لزيارة األرسى يف السجون تم اختزالها دون سابق إنذار 
الواحدة إىل زيارة شهرية واحدة  الزيارة  أربعة أرسى يف  الواحد مبعدل  من زيارة أسبوعية للسجن 
فقط.. فإن كان أقل سجن يضم من 200–500 أسري.. بعد كم سنة ستتكرر زيارة األسري األول تبعاً 

لهذا البنامج املختزل..؟؟!! 

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة العارشة * 

إىل  الواعي  غري  األغلب  تحويل  إىل  يهدف  مدروس  صهيوين  برنامج  إىل  األشبال  األرسى  يتعرض 
ويتعرضون  كام  جنسياً..  ببعضهم  والتحرش  مادياً  ابتزازهم  عب  العدو  لصالح  للعمل  رّسّيني  عمالء 

للقمع شبه اليومي عب الرضب والشتم اللفظي.. 

ال جمعية محتضنة لهم بعد تحررهم.. ال جهة مسؤولة غايتها نشلهم من مستنقع الضياع إىل نور 
األمان.. فأي مستقبل لوطن ُحامته هذه الفئة.؟؟؟!!! 
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• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة الحادية عرشة * 

يف  األرسى  زيارة  الفلسطيني  الداخل  عرب  من  الصهيونية”  املؤسسة  “كنيست  ألعضاء  يحق 

الذايت  ملزاجهم  يخضع  للسجون  ترشيفهم  عدم  أن  ويبدو  شاؤوا  من  ومقابلة  شاؤوا  متى  السجون 

وقتام يشاؤون!!! 

فاللهم عّجل مبشيئتك مشيئتهم حتى يشاؤوا... 

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة الثانية عرشة * 

التي ترسل مندوبيها لزيارة األرسى أدىن جهد للضغط  الدولية  الصليب األحمر  ال تبذل منظمة 

مصلحة  هي  )هذه  عندها  الوحيدة  واإلجابة  حقوقهم  أبسط  األرسى  منح  السجون  مصلحة  عىل 

السجون.. هذا هو القانون اإلرسائييل(. 

نستنتج حسب  إذن  تقارير حيادية..  ترفع  تعريفها”  الحيادية “حسب  املنظمة  كانت هذه  إذا 

التقارير أن املؤسسة الصهيونية واألرسى والشعب الفلسطيني بأكمله يف كفتي ميزان معتدلة ال يظلم 

أحدهام اآلخر!! 

وإن كانت تقارير هذه املنظمة عىل هذه الشاكلة هل تعتقدون أن تقارير لجنة تقيّص الحقائق 

التي ُوعدنا بإرسالها من قبل محكمة الهاي ستكون منصفة؟؟!! 

رقبة “غولدستون” إللغاء  الصهيونية لف ذراعها حول  املؤسسة  أذرع أخطبوط  استطاعت  وإن 

تقريره حول حرب غزة، ألن يكون باستطاعة الذراع اآلخر تكميم األفواه القادمة؟؟!! 

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة الثالثة عرشة * 

مستشفى سجن الرملة “مسلخ مسترت” مرتع للحرشات الزاحفة.. أرسّة حديدية فرشها إسفنجي 

أساس  والدواء  األهل..  زيارة  لغرفة  املرىض  لنزول  يوجد مصعد  الرطوبة.. ال  نسبة  ارتفاع  مبلل من 

الداء.. وجثث عىل شفا عتبة “ملك املوت”... 

وعندما قابلت أحد وزراء األرسى املنرصمني واستعجلته برضورة إنقاذ حياة أسري عب دفع تكاليف 

العملية الجراحية املالية للمؤسسة الصهيونية، أجابني: إننا بهذه الخطوة نجعل املؤسسة الصهيونية 

معتادة عىل نهبنا مالياً لعالج كل حالة مرضية..!!! 

فهل نفهم من ذلك أن علينا أن نعتاد أن ينهب العدو أعامرنا لضامن حساباتنا املالية؟؟!! أم نفهم 

أن ما تحت الطاولة من تفاهامت يساهم يف تفاقم سوء الوضع الصحي لألرسى املرىض!!! 

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 
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* الحقيقة الرابعة عرشة * 

وّقع أحد وزراء األرسى املنرصمني اتفاقية مالية إرسائيلية فلسطينية تنص عىل تخصيص جزء كبري 
من امليزانية املالية لألرسى يك ترسل إىل حسابات السجناء املدنيني الجنائيني الفلسطينيني يف سجونها 

واملتواجدين عىل خلفيات قذرة.. 

وهكذا ُيدرج اسم املدين واألمني عىل لوحة رشف واحدة..!! 

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة الخامسة عرشة * 

العدد األغلب من أهايل األرسى الفلسطينيني ُينعون من زيارات ذويهم يف السجون عىل خلفيات 
أمنية، ويف املايض كانت األسباب األمنية دواعيها إرسائيلية، أما يف الحارض أصبحت الدواعي فلسطينية 

بطرق تنسيقية.!! 

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة السادسة عرشة * 

خرجت إحدى األسريات ملقابلة محام ٍ مرسل من نادي األسري الفلسطيني، وإذا باملحامي يرحب 
بها ويخرج استامرة تعبئة روتينية خاصة لألرسى حديثي األرس، ويبدأ بالسؤال األول: متى تم اعتقالك 

يا أخت؟ 

اإلجابة: بعد انتهاء فرتة حكمي وهي خمس سنوات غداً سيفرج عني، صح النوم يا أخ!! 

• فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة.. املرة.. العلقم.. يرعاكم الله 

* الحقيقة السابعة عرشة * 

يف ظل مقاومة الال عنف.. املقاومة السلمية.. املقاومة التكنولوجية.. املقاومة الحوارية.. ومؤخراً 
املقاومة عب الرقص والفنون الشعبية.. تفكروا أيها األرسى بحقيقة الشعر القائل: 

ما حّك جلدك مثل ظفرك فتوّل أنت جميع أمرك 

وهكذا عزيزي القارئ.. عزيزي املستمع.. عزيزي املشاهد.. ينتهي حصادنا لهذا العام.. 

فكل 17 نيسان واألرسى خلف القضبان.. وحتى تتفكروا بهذه الحقائق الحلوة.. املرّة.. العلقم.. 
يسعدنا أن نهديكم كلامت أغنية أبريت الحلم العريب القائلة.. 

ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوة 

يكن نسينا يف يوم إن العرب إخوة 

ابنة الشعب الفلسطيني 

أحالم التميمي 

سجن الشارون


