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 لخصامل
 

 2019 سبتمرب /هدفت الدراسة إىل حتليل كفاءة وفاعلية القرارات املتعلقة إبضراب محاس أيلول
يف سجون االحتالل اإلسرائيلي، من خالل دراسة العوامل املباشرة وغري املباشرة املؤثرة يف قرار 

إلسرائيلية ا ضراب، وآلية اختاذ القرار، ومدى القدرة على التنبؤ بسياسات مصلحة السجوناإل
Israel Prison Service واختاذ التدابري الالزمة، ابإلضافة إىل كفاءة وفاعلية إدارة املفاوضات ،

اف د، واختاذ قرار إهناء اإلضراب، ومن مث مقارنة النتائج ابألهاإلسرائيلية مع مصلحة السجون
 املخطط هلا مسبقا .

وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة احلالة، كما اعتمد الباحث 
، إذ استخدم الباحث هذه األداة مع أفراد جمتمع الدراسة، ةعلى ثالث أدوات هي: املقابل

الستبانة، اليت اابإلضافة إىل بعض الشخصيات القيادية من التنظيمات الفلسطينية األخرى؛ و 
 أفراد من أعضاء املكتب التنفيذي 6فردا  من جمتمع الدراسة،  13طُبقت على عينة مكونة من 

ة من املنتظم امليدانية املالحظةابإلضافة إىل  ؛اهاأفراد من جملس شور  7، وحلماس يف السجون
ة من جمموع خالل مشاركة الباحث املباشرة لتطورات ومراحل الظاهرة. وتوصلت الدراسة إىل

يف  كاليةإشالنتائج، كان أبرزها، غياب التخطيط املنهجي والدراسة الدقيقة للخطوة، ووجود 
آليات صنع القرار والعمل ضمن اإلطار املؤسسي. ومتثلت أبرز التوصيات يف ضرورة استخدام 

ين الناظم و األساليب العلمية يف صنع واختاذ القرارات، وضرورة العمل ضمن اإلطار املؤسسي والقان
 للعمل التنظيمي، وضرورة عدم التفرد يف اختاذ القرارات.

 
 الكلمات املفتاحية:

اإلضراب عن  األسرى
 سجن رميون الطعام

مصلحة 
السجون 
 اإلسرائيلية

االحتالل  حركة محاس
 اإلسرائيلي
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يف  2019رب سبتم /حتليل كفاءة وفاعلية القرارات املتعلقة إبضراب حركة محاس أيلول
 ن الحتالل اإلسرائيليسجو 

 1م قس /سجن رميون
 1اجمليد عاشور سدر أمين عبد

 
 :املقدمة

 

لقد سجَّل األسرى بتضحياهتم صفحاٌت مشرفة، وقدموا منوذجا  ُُيتذى به للنضاِل وحتقيق 
ألسرية؛ عتقالية. وما مُييز احلركة ااإلجنازات، وانتزاع احلقوق على مداِر سنني األسر واملسرية اال

تعرضت له من معاانٍة وحرماٍن واضطهاٍد وضغوطاٍت نفسيٍة وماديٍة، وحماوالٌت لكسر  لرغم ممااب
إرادهتم ومعنوايهتم من قبل آلة البطش املمثلة 

ومتها ومنظ اإلسرائيليةيف مصلحة السجون 
األمنية؛ أهنا متكنت من احملافظة على 
إجنازاهتا وُمكتسباهتا وحقوقها، عرب العديِد 

واخلطوات النضالية املرحلية منها من الطرق 
 واالسرتاتيجية.

اإلضراب املفتوح عن الطعام خطوة  اسرتاتيجية، وسالح حيوي امتلكه األسرى، وواجهوا  دويُع
على  ُيمُل من معاانٍة صحية ونفسية وخماطر على الرغم مما، اإلسرائيلية به إدارة مصلحة السجون

 خالل خوضهم معركَة األمعاِء اخلاوية. حياة األسري، حيُث استشهد بعض األسرى

                                                           

عاما . حاصل على  12حمكوٌم عليه من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي مبؤبد وأسري فلسطيين، من القدس.  1
درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية من جامعة األمة للتعليم املفتوح يف غزة. 

ان حول احلركة شر له حبثشارك يف عدة دورات تدريبية يف قيادة املؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين وغريها، ونُ 
 األسرية يف سجون االحتالل.
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لُك من من احلركِة األسرية، ومتت وحمورايّ   أصيال   ا  تُعدُّ حركة محاس داخل سجون االحتالل جزء
كانت، سواء    معركٍة، أو أّي ُخطوٍة اسرتاتيجيةٍ  القوِة والثقل واإلمكانيات اليت خُتَوِّهُلَا خلوِض أيّ 

 ُمنفردة. أمتنظيماِت الفلسطينية بشكٍل ُمشرتٍك مع الفصائِل وال
دت حركُة محاس يف أنظمتها ولوائحها الداخلية اآلليات اخلاصة ابختاذ قرارات اخلُطوة حدّ 

 أمليق التع أماإلضراب عن الطعام، سواء  كان ذلك قرار البدء يف اإلضراب ، أّي االسرتاتيجية
و ُُنبوي اختياري أ) اإلضراب وليات، وطبيعةؤ اإلهناء، مع بيان الصالحيات واملهام واملس

 والنسب املطلوبة لطبيعة اخلُطوة، سواء  عرب االستفتاء العام (،للقادرين على خوضه—إجباري
التصويت داخل املؤسسة؛ واحلصوُل على األغلبيِة مبعزٍل عن نتيجة التصويت )مع أو  أملقاعدهتا 

 على كل املواقع، واليت اْصطُِلحَ   واستطاعت حركُة محاس فرز قيادٍة ُموحَّدة على ُمستوى .ضد(
رونَة العاليَة يف الُقد

ُ
رِة تسميتها؛ اهليئةُ القياديةُ الُعليا حلركِة محاس يف ُسجوِن االحتالل، مما أعطاها امل

على التحرُّك أليِّ ُخطوٍة نضالية، ومكَّنها من اجلُهوزيَِّة واالستعداِد الدائِم، ليَس فقط للدفاِع عن 
بادرة أل؛ بل موُحقوقه مباهتأفرادها وُمكتس

ُ
 هلُجوم.لتحوُّل من حالِة الدفاع إىل حالِة اواخذ زمام امل

دون ُمساندٍة أو ُمشاركٍة من  إضرااب   خاضت حركُة محاس وحدها ،2019 سبتمرب /يف أيلول
سرطنة م وذلكأيٍّ من فصائِل احلركِة األسريِة، 

ُ
ِقَبِل  ننتيجَة تداعياِت تركيب أجهزِة التشويِش امل

سجن ( يف 1النقب، وقسم )سجن ( يف 4، يف ُكلٍّ من قسم )اإلسرائيلية إدارة مصلحة السُّجونِ 
، يف حُماولٍة ملنِع أسرى حركة محاس من التواُصِل َمَع َذِوْيِهم، عرَب أجهزِة Ramon Prison رميون

هرَّبة، و 
ُ
، مث  2019/3/18يفون ( يف رمي1ما تالها من عمليِة حرٍق لقسم )كذلك نتيجة اجلوال امل

  يف( يف النقب 4عملية الطعن يف قسم )
قد استطاعت من خالل ذلك و  .2019/3/24

كيِب انتزاع وحتقيق اإلجناز التارخيي برت اإلضراب، 
أجهزِة التلفون الُعمومي يف أقسام حركة محاس، 

 ( يف رميون. 1( يف النقب وقسم )4قسم )
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تاء، ويف ظُروٍف حمليٍَّة وإقليإنَّ هذا اإلضراب الذي تزامَن مع ُدخ ميٍة ول فصَلْي اخلريِف والشِّ
من اإلضراِب عن املاء؛ عنَد البعِض ممن  أايمٍ  10يوما ، من بينها  18 ملدةحسَّاسٍة، والذي استمرَّ 

شاركوا يف اإلضراِب كتجربٍة أُوىل، كاَن لهُ صدى  كبري يف ُصفوِف حركة محاس، قادة  وأفرادا ، هيئة  
، وعلى ُمستوى ُكلِّ ِقالِع اأَلْسر.ُعليا   وتنظيٍم حمليٍّ

نتائجها؛ تطلَّبت  وبغضِّ النظِر عن—يف تداعياهتا وتوقيتها—هذه التجربُة الفريدُة من نوعها
 صوصا  خعن العديِد من االستفساراِت والتساؤالت،  ، لإلجابةوقفة  حقيقية  للبحِث والدراسةِ 

ه، وطريقة ختاذ القرار، وآلية صناعته، ومطالب اإلضراب، وتوقيتقِة اباملتعلفيما يتعلق ابلقراراِت 
التعامل مع اخلُطوة منُذ البدء وحىت االنتهاء، وفكُّ اإلضراب، واإلجنازات، ومدى أتثري الكفاءة 

ؤسسيَّة والفاعلية التنظيمية يف مجيِع ُخطواِت اإلضراِب ونتائجه.
ُ
 امل

 
 :أولا: اإلطار العام للدراسة

 

 :ابت الدراسةصعو . 1
دراسة، تربز أمام الباحث بعض الصعوابت، ابلرغم من  يف خارج السجن؛ وعند القيام أبيّ 

توفر اإلمكانيات واألدوات اليت ُيتاجها الباحث، أما داخل السجن، فالصعوابت والتحدايت 
 معقدة وكثرية جدا ، ومن أمهها:

 ، للتوجيه واملتابعة.صعوبة التواصل املباشر مع األستاذ املشرف على الدراسة .أ

 صعوبة احلصول على الكتب واملراجع. .ب

عدم وجود أجهزة الكمبيوتر، وشبكة اإلنرتنت، للحصول على املعلومات واملراجع الالزمة ج. 
 يف عملية البحث، وال حىت االستفادة من امليزات األخرى، مثل سهولة الطباعة.

 رض للنقل من سجن إىل آخر.اخلوف من فقدان الدراسة وضياعها، يف حالة التعد. 

الصراع مع الوقت، إلجناز الدراسة وإخراجها، خوفا  من التفتيش، واحتمالية تعرضها ه. 
 للمصادرة يف أية حلظة.
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 نقص املعلومات املؤرشفة، مثل: حماضر االجتماعات، وجلسات اختاذ القرار.. و

 إلسرائيليةاتها إدارة مصلحة السجون انعدام املعلومات عن النتائج، للدروس والعرب اليت استخلصز. 
 من جتربة اإلضراب.

وقد استطاع الباحث التغلب على تلك الصعوابت، عرب إجياد جمموعة من البدائل واحللول، متثلت 
يف استخدام املنهجية املناسبة لطبيعة الدراسة، واليت تعتمد على "دراسة احلالة"، ومجع املعلومات من 

افة إىل إجياد طريقة للتواصل غري املباشر مع األستاذ املشرف على الدراسة، مصادرها األولية، ابإلض
واالعتماد على اجلهد الذايت، ومساعدة أشخاص آخرين من داخل السجن وخارجه، واستخدام 

 طارئ. البدائل املتاحة للحفاظ على الدراسة أبكثر من نسخة، كأمر احتياطي أليّ 
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها. 2

ل املشكلة الرئيسية للدراسة يف مدى تتمث
لألهداف  2019 سبتمرب /إضراب أيلول حتقيق
ستوى مالءمته ملو  ،األسرى وضعهااليت 

 .وهاالتضحيات اليت قدم
 جمموعة من األسئلة الفرعية على النحو التايل: يويتفرع من السؤال الرئيس

 رتاتيجية؟قرارات اخلطوة االس ما مدى أتثري العوامل الذاتية واملوضوعية على كفاءة وفاعلية .أ

حد ميكن للبيئة احمليطة والعوامل اخلارجية التأثري على كفاءة وفاعلية قرارات اخلطوة  إىل أيّ  .ب
 االسرتاتيجية؟

مع اإلضراب  ةاإلسرائيليكيف ميكن لعملية التنبؤ بسياسات وآليات تعامل مصلحة السجون ج.  
 السرتاتيجية؟التأثري على كفاءة وفاعلية قرارات اخلطوة ا

كيف ميكن آلليات اختاذ القرار وأسلوب إدارة املفاوضات التأثري على كفاءة وفاعلية قرارات   د. 
 اخلطوة االسرتاتيجية؟

 ما مدى كفاءة وفاعلية قرارات اخلطوة االسرتاتيجية، مقارنة ابألهداف املرجوة والنتائج احملققة؟ه. 
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 :أهداف الدراسة. 3
 .2019 بتمربس /امل املؤثرة يف قرارات اخلطوة االسرتاتيجية أيلولالتعرف على أبرز العو  .أ

واجهة قرارات يف م اإلسرائيليةمعرفة اآلليات والسياسات اليت اتبعتها مصلحة السجون   .ب
 .2019 سبتمرب /اخلطوة االسرتاتيجية أيلول

ى قرارات لالقدرة على قياس ومعرفة مدى تطبيق الكفاءة املؤسسية والفاعلية التنظيمية عج. 
 .2019 سبتمرب /اخلطوة االسرتاتيجية أيلول

 :أمهية الدراسة. 4
تُعد هذه الدراسة األوىل من نوعها، وتنبع أمهيتها من كوهنا دراسة هتدف إىل تزويد ُصنَّاع 
القرار من قيادات احلركة األسرية، ابألرضية املعرفية التحليلية لقرارات اخلُطوة االسرتاتيجية، عرب 

  .2019 سبتمرب /النتائج من خالل دراسة جتربة إضراب حركة محاس أيلول استخالص
 :منهج الدراسة. 5

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، 
والذي يقوم على وصف وحتليل املعلومات مبا 

أنسب املناهج لدراسة  دخيدم الدراسة، ألنه يُع
الظواهر اإلنسانية واالجتماعية واإلدارية، وألنه 

 كما أنّ   .اسب الظاهرة موضوع الدراسةيُن
جزٌء من منظومة العمل والظاهرة موضع الدراسة، وُيمل صفة عضو الشورى العام هو الباحث 

(، 1للهيئة القيادية العليا حلركة محاس، وعضو الشورى العام للتنظيم احمللي يف سجن رميون قسم )
ليل األحداث، واقرتاح احللول ووضع مما يعين امتالكه كمَّا  من املعلومات، وقدرة على حت

  التوصيات.
كما اعتمد الباحث على منهج دراسة احلالة، والذي يعين دراسة جمتمع الدراسة ابلكامل، 
وذلك هبدف الوصول إىل نتائج وتعميمات متعلقة ابلظاهرة قيد الدراسة تكون أكثر دقة 
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حداث، الذين واكبوا مجيع املراحل واألومصداقية. وقد متثل جمتمع الدراسة يف األعضاء العاملني 
 والذين كان هلم الدور املباشر يف صناعة واختاذ القرار، وكانوا على النحو التايل:

  عضوا . 15أعضاء اهليئة القيادية العليا حلركة محاس يف سجون االحتالل، والبالغ عددهم 

  أعضاء  7ستثناء الباحث، عضوا ، اب 14أعضاء التنظيم احمللي يف سجن رميون، والبالغ عددهم
 (.4قسم ) منأعضاء  7(، و1قسم ) من

األمري العام للتنظيم احمللي يف سجن رميون، ُيمل صفة عضو اهليئة  در اإلشارة إىل أنّ جتو 
العديد من أعضاء شورى التنظيم احمللي، ُيملون صفة عضو الشورى العام  القيادية العليا، كما أنّ 
 للهيئة القيادية العليا.

واعتمد الباحث على املصادر األولية والثانوية يف الدراسة، وكانت املصادر األولية على النحو 
 التايل:

لباحث استخدم ا املقابلة احلرة )غري املقننة(: .أ
أسلوب املقابلة )غري املقننة( يف مجع بياانت 
الدراسة، لعدم احلاجة لتحضري أسئلة حمددة 

ام لدى العمسبقا ، وذلك بسبب اإلملام والفهم 
سئلة أ الباحث عن حيثيات الدراسة، وملرونة هذا األسلوب يف إمكانية تعديل أو إضافة أيّ 

رتيب ت أثناء املقابلة من جهة، واملساحة الكبرية حلرية التعبري عن الرأي من جهة أخرى. وتّ يف 
 املقابالت الشخصية مع مكوانت جمتمع الدراسة، مبا يتناسب مع ظروف كل منهم، كما

 ويل الفصائل يف حركة اجلهاد اإلسالمي واجلبهة الشعبيةؤ مقابالت مع عدد من مسُأجرَيت 
 .لتحرير فلسطني

وقد ت استخدام هذا األسلوب ألنه يُعد أحد أدوات مجع البياانت امليدانية،  الستبانة: .ب
 ل املبحوث،بَ من قِ اهلادفة للتعرف على اآلراء، واحلصول على املعلومات، ابملشاركة املباشرة 

أتثري أو استشارة من أحد. وقد اعتمد الباحث األسئلة ذات النهاايت املغلقة،  دون أيّ 
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لسهولة وسرعة اإلجابة عليها، والقدرة على مجع البياانت يف وقت قصري، وسهولة تفريغها، 
 وحتليلها.

ثل هذه مل يعد هذا األسلوب من أهم وسائل مجع البياانت املالحظة املنتظمة ابملشاركة: ج.
أهنا مأخوذة من الواقع احلقيقي لألحداث، وكذلك املشاركة  خصوصا  الظاهرة قيد الدراسة، 

 الفعلية للباحث يف أغلب مراحل األحداث، مما يعزز املصداقية ويوفر املعلومات الالزمة.

 كما اعتمد الباحث على املصادر الثانوية املكونة من الكتب واملراجع املتوفرة.     

 :حدود الدراسة. 6
راد وقع االختيار على العاملني يف اهليئة القيادية العليا، والتنظيم احمللي، واألف احلد املكاين: .أ

 (.4)و (1)ي املشاركني يف اإلضراب، يف سجن رميون قسم
الفرتة الزمنية وفقا  لبداية وهناية الدراسة امليدانية، بدءا  من إعداد خطة الدراسة،  احلد الزماين:  .ب

 .2019 سبتمرب / كتابة التقرير النهائي يف أيلولحىت

 :مصطلحات الدراسة. 7
لتفاعل ا هو التنظيم الذي ينشأ بطريقة عفوية غري مقصودة، نتيجةالتنظيم غري الرمسي:  .أ

ن، أصحاب و ن السابقو األفراد العامل ويقصد به: 2الطبيعي بني األفراد العاملني يف املنظمة.
ظيمي الذين استنكفوا عن االُنراط يف العملية االنتخابية والعمل التناخلربة والتجربة الغنية، 

 .2019 سبتمرب /يف الدورة التنظيمية اليت تزامنت وترافقت مع مرحلة إضراب أيلول
جمموعة األفراد األعضاء املنتسبني حلركة محاس داخل السجون اإلسرائيلية،  التنظيم احمللي:  .ب

يمية ية، وحتكمهم اللوائح واألنظمة واهلياكل اإلدارية والتنظوالذين تنطبق عليهم شروط العضو 
  3الداخلية.

                                                           

 . (1994)عمان: مركز الكتب األردين،  4ط  ،املفاهيم اإلدارية احلديثة فؤاد سامل وآخرون، 2
 .(محاس)اس داخلي غري منشور حلركة املقاومة اإلسالمية كرّ   3
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ن ُأحسن إهو خطوة نضالية تساوي يف فعاليتها اإلضراب املفتوح عن الطعام،  التنظيم: حل   ج.
ومضموهنا عدم إعطاء األمان لطواقم اإلدارة يف  .التعامل معها، وت االلتزام مبا هو خمطط له

ولني، وأن كل أسري مسؤول عن نفسه، ؤ م خبطورة الوضع عن طريق املسالسجن، وإشعاره
ن أسري، وهو ما يعين إحداث حالة م ن أيّ عفعل أو تصرف يصدر  وال يتحمل التنظيم أيّ 

)الفوضى اخلالقة(. وعملية حل التنظيم، تكون أمام إدارة السجن فقط، أما داخليا ، فيكون 
ال رها، وتصدر توجيهاهتا، وتفرض االنضباط وااللتزام، و هلذه اخلطوة قيادة مركزية، متارس دو 

 اجتهادات فردية. جيوز فيها أيّ 
تُعرف ابخلطوة الكبرية، وذات التأثري الكبري على حياة السجني اخلطوة السرتاتيجية:  د.

حيوية، و  مهّمةاألسري األمين لتحقيق مطالب  إليهاان، وعلى خارج السجن. يلجأ والسجّ 
أو من  ،اإلسرائيلية على اإلجنازات واملكتسبات من قبل مصلحة السجونأو لصد هجمة 

ب ويندرج حتت مسمى اخلطوة االسرتاتيجية: اإلضرا .يقف خلفها، مثل املستوى السياسي
 حرق غرف قسم كامل،و اإلضراب عن املاء لعدد كبري من األسرى، و املفتوح عن الطعام، 

 4طعن. عمليةو حل التنظيم على مستوى عدة سجون، و 

ل هي عبارة عن خطوة نضالية، وبرانمج تصعيدي تتوافق عليه الفصائ اخلطوة التكتيكية: ه.
والتنظيمات يف سجون االحتالل، إما بشكل مجاعي أو فردي، لفصيل ما. وهذه اخلطوة هلا 

 .ان، هدفها صّد هجمة أو حتقيق إجناز ما، أو مساندةأتثري مباشر على األسري والسجّ 
 ا، سواء  األسرى،عدد املشاركني فيهيف طبيعتها وحالتها وشكلها، زماان  ومكاان ، و وختتلف يف 

 5الفصائل، وقد تتدحرج هذه اخلطوة لتصل إىل خطوة اسرتاتيجية. أمالسجون،  أم

                                                           

  ُسجوِن االحتالل.يف باس السيد، عضو اهليئة القيادية العليا حلركة محاسمقابلة مع ع 4
 .يف ُسجوِن االحتالل حلركة محاس عبد الناصر عيسى، عضو اهليئة القيادية العليامقابلة مع  5



 11 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

ة قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها، واالستفادة من إمكاانهتا البشريأّي : الفاعلية التنظيمية و.
ويُعدُّ مفهوم الفاعلية  6.لية واخلارجية(، ومن خرباهتا السابقة؛ اإلجيابية والسلبيةواملادية )الداخ

نقطة ارتكاز أساسية لتحديد معيار التقدم واإلجناز بوجه عام، وتعتمد الفاعلية على "أداء 
وكلة 

ُ
أفراد التنظيم"، حيث يشري أداء الفرد العامل إىل َسرْيه يف خطوات وإجراءات املهام امل

ه، حىت إجنازها على الوجه املأمول، ويُبىن مفهوم الفاعلية أساسا  على فعل األشياء إلي
 الصحيحة، تلك اليت تُبىن على أهداف واضحة وموضوعية.

ها فاعلية املنظمة وكفاءهتا يف استخدام مواردها املتاحة لتحقيق أهدافوهي  الكفاءة املؤسسية: ز.
ريقة اليت يتم هتتم ابلط ألشياء بطريقة صحيحة، أيّ وُتشري الكفاءة إىل فعل ا 7.بشكل أفضل

 نّ أاالستعانة هبا لتحقيق األهداف. وابلرغم من وجود ارتباط بني الفاعلية والكفاءة، إالَّ 
ليست شرطا    هيو  8،ا، فالكفاءة "ال تعادل الفاعلية، بل أحد عناصرها"مهناك اختالفا  بينه

 ، كماهلا، وال ميكن استخدامها بشكل تباديل الزمٌ م ضروريٌ  كافيا  للفاعلية، ولكنها مطلبٌ 
ويتضح  .ممنظ يف االعتبار ضمن مقاييس جناح أيّ  (الكفاءة والفاعلية)جيب أخذ كليهما 

 الفاعلية هي إجناز العمل الصحيح، أما الكفاءة فهي إجناز العمل بشكل صحيح. أنّ  مما سبق

 :هيكلية الدراسة. 8
 لية:تتكون الدراسة من الفصول التا

 أوال : اإلطار العام للدراسة
 2019 سبتمرب /اثنيا : إضراب حركة محاس أيلول

 2019 سبتمرب /اثلثا : العوامل املؤثرة يف إضراب حركة محاس أيلول

                                                           

  لو )القاهرة: مكتبة األجن علم اجتماع التنظيم: مداخل نظرية ودراسات ميدانيةاعتماد عالم وإجالل حلمى،  6
 .126ص  ،(2013املصرية، 

 .37ص (، د.م.: د.ن.، د.ت.) ئف املنظمةوظا إدارة األعمال احلديث 7
ان، مصر، رسالة دكتوراه، جامعة حلو  "معايري الفاعلية التنظيمية للجامعات املصرية،"نبيل حممد مرسي خليل،  8

 .19 ص ،1986
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 /جتاه إضراب حركة محاس أيلول اإلسرائيليةرابعا : سياسات وإجراءات مصلحة السجون 
 2019 سبتمرب

 2019 سبتمرب /ملية إدارة إضراب حركة محاس أيلولخامسا : قياس كفاءة وفاعلية ع

 

 

 :2019 سبتمرب /اثنياا: إضراب حركة محاس أيلول
 

الذي  و ، بصاروخ من قبل املقاومة الفلسطينية، 2019/3/25مثَّل ضْرب مدينة "تل أبيب" فجر 
لعديد من ل ، دافعا  قواي  اإلسرائيلية ا  على اعتداء قوات القمع التابعة ملصلحة السجونردّ كان 

األطراف اإلقليمية والدولية للتدخل ومنع اهنيار التهدئة بني املقاومة واالحتالل اإلسرائيلي. 
؛ تبلورت فكرة تركيب التلفون العمومي  اءت من قبل الفكرة ج والذي تبني الحقا  أنّ )وكحلٍّ

 مماائيلية، ر رمجت على أرض الواقع بقرار سياسي من مكتب رئيس احلكومة اإلستُ و ، (حركة محاس
نظومة يف شهور، ومنذ تركيب املسبعة إجنازا  اترخييا  حلركة محاس. على هذا املبدأ، وملدة  ُعدَّ 
سبتمرب، عملت  /أيلول 3يف ( 1العمومي يف رميون قسم )التلفون وحىت تفعيل  فرباير، /شباط 16

عملت على فاق، و على وضع العصيِّ يف الدواليب، وعرقلة كل ات اإلسرائيليةمصلحة السجون 
وقد تزامنت  .حماولة التنصل والرتاجع عن مجيع التعهدات والوعود لقطع الطريق على هذا اإلجناز

 هذه املرحلة مع العديد من األحداث املتتالية، واليت خلقت بيئة  دافعة الختاذ قرار اإلضراب.

 
 :همت يف اختاذ قرار اإلضرابأسالظروف والدوافع اليت . 1

 

بة، ا جاء يف سياق ظروف غاية يف الصعو سبتمرب وليد اللحظة، وإمنّ  /ضراب أيلولمل يكن إ
وعوامل فرضت على األمري العام؛ كطرف أساسي، الدخول يف خطوة اإلضراب عن الطعام واملاء. 

الظروف  ا ال شك فيه، أنّ مموبغض النظر عن كيفية وآلية اختاذ القرار، وصوابه من عدمه، فإن 
 ،ضغط نفسي من جهةهناك ( مل تكن سهلة، فالتوتر شبه دائم و 1راد قسم )اليت عايشها أف

 لعدة أسباب أمهها: وذلكوسخط داخلي من جهة أخرى، 
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مساع  على التشويش بقاء منظومة التشويش املسرطنة، واملعاانة من آاثرها صحيا ، وكذلك يف .أ
 بث مرئية األقصى.على الراديو، و 

جهزة ( واألدقيقة يف األسبوع 45 حنو) ني التلفون العمومياالتصال ب مّدةالفرق الكبري يف  .ب
 .(دقيقة يف اليوم 45كانت تصل إىل )املهربة 

(، خالل فرتة ال تزيد عن 7( و)1االنتقال عدة مرات لسكان القسم، من وإىل قسم )ج. 
 ثالثة أشهر.

شعور سكان (، ألسباب ذاتية، أدى إىل 4( و)1عدم خلط التنظيم احمللي لعناصر قسمّي )د. 
 ( ابخلذالن.1قسم )

عض السجون، وعدم مراعاة ويف ب (،4فقدان روح اإليثار والتضحية عند سكان قسم )ه. 
 9(.1تضحيات سكان قسم )

( كان عنصر ضغط، وهذا انعكس بدوره على القاعدة، وقد كان 1التنظيم احمللي يف قسم )و. 
إفهام الناس حجم اإلجناز الذي  هناك دورا  سلبيا  لبعض عناصر التنظيم، من خالل عدم

 10حتقق.

 عدم وضوح الصورة يف أذهان الكثري من أعضاء اهليئةو (، 1اخللل يف نقل معاانة أفراد قسم )ز. 
( للتواصل 1القيادية العليا واملواقع األخرى، وتصوير األمر على أنه سعي األفراد يف قسم )

 11مع عائالهتم عرب اجلواالت كما كان سابقا .

 12(.1دم تواجد أحد من أعضاء اهليئة القيادية يف قسم )عح. 

                                                           

دراسة خاصة حلركة محاس متعلقة ابلتحقيق يف األحداث، من بدء تركيب أجهزة التشويش يف أقسام ، جلنة الدراسة 9
 .2019 سبتمرب ، وحىت إضراب أيلول/2019 فرباير /شباطى محاس، شهر أسر 

 أمحد بديع.مقابلة مع  10
دراسة خاصة حلركة محاس متعلقة ابلتحقيق يف األحداث، من بدء تركيب أجهزة التشويش يف أقسام ، جلنة الدراسة 11

 .2019 سبتمرب ، وحىت إضراب أيلول/2019 فرباير /شباطأسرى محاس، شهر 
 .يف ُسجوِن االحتالل حلركة محاس ابلة مع أمحد القدرة، عضو اهليئة القيادية العليامق 12
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حماولة إدارة السجن إخراج أسرى غزة من معادلة االتصال عرب العمومي، كما فعلت يف ط. 
 منعهم من زايرة ذويهم.

 

شكلت هذه الظروف أرضية  خصبة  لنشوء العديد من 
الدوافع املربرة وغري املربرة، الختاذ قرار الدخول يف 

خطوة اسرتاتيجية من صالحيات  دضراب، والذي يعاإل
احمللي هو  دور التنظيم اهليئة القيادية العليا، يف حني أنّ 

 له احلق يف دور تنفيذي ميداين، على الرغم من أنّ 
 أنّ  املشاورة والتنسيق والتحضري والتجهيز واإلعداد. إاّل 

كان له   ة عليا، وممثال  عن سجنه،األمري العام لسجن رميون، والذي ُيمل صفة عضو هيئة قيادي
وجهة نظره اخلاصة، ودوافعه اليت بىن عليها قرار دخوله يف اإلضراب عن الطعام واملاء، واليت  

 13كانت على النحو التايل:
( استنادا  إىل "رزمة" 1، إبرجاع األسرى إىل قسم )2019/6/10 تراجعات اإلدارة بدءا  من .أ

عند حديث  رميون،سجن الذي قدمه انئب األمري العام لمن التفامهات، متثلت يف املقرتح 
(، والذي كانت بنوده: )ختفيف التشويش، 1( إىل قسم )7اإلدارة عن إعادة نقل قسم )

أشخاص يوميا  للتواصل مع ذويهم يف األقسام األخرى، وحتسني املطبخ( وذلك مخسة إخراج 
عد مدير السجن برتكيب هاتف و ، 2019/6/27يف مث  .حىت ال يقاوم األسرى مسألة النقل

 عمومي.

اء من أعض والسجون بشكل صارم أمام هذه الرتاجعات، وعدم وجود أيّ  عدم وقوف اهليئة .ب
 (.1اهليئة يف قسم )

م من يف تنفيذ الوعود اليت قطعتها، على الرغ اإلسرائيليةعدم حترك إدارة مصلحة السجون ج. 
 حتديد تواريخ للتنفيذ.

                                                           
 األمري العام لسجن رميون.مقابلة مع  13 
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(، وكذلك السجون األخرى، وعدم إلزام اهليئة للسجون 1( لقسم )4عدم مساندة قسم )د. 
 ولية.ؤ بتحمل جزء من املس

 ات ميدانية.خطو و ك حترّ  هناكالقناعة لدى األمري العام أبن األمور لن تنتهي بشكل صحيح إال ه. 

(، ألنه يعيش حتت 1وجود قناعة لدى السجون األخرى بعدم قدرهتم على اللحاق بقسم )و. 
  .الضغط

ابة سلم نزول خطوة، هي مبث إدراك األمري العام أبن املعطيات اليت كانت تدفع اهليئة لتأجيل أيّ ز. 
 لألسرى املضربني، وأن مسائل التحرك كانت تكتيكية، ومل تكن يف إطار خطوة اسرتاتيجية.

سليب تقييم ال، والاإلسرائيلية الشعور ابالنتقائية يف أسلوب اخلطاب لدى مصلحة السجونح. 
الذي ُبيِنَ و  14،للعديد من اجللسات معها، ابإلضافة إىل تقدير املوقف اخلاطئ خلارجية اهليئة

  استنادا  على معطيات جزئية.
 

 :آلية اختاذ قرار اإلضراب. 2
 

لقد بيَّنت العديد من املواد والبنود يف الالئحة الداخلية للهيئة القيادية العليا حلركة محاس يف 
ل، الصالحيات والنسب املتعلقة ابختاذ قرارات اخلطوة االسرتاتيجية والتكتيكية، سجون االحتال

 على النحو التايل:
 : صالحيات اهليئة القيادية العليا:(25) مادة .أ

 (: حتديد مالمح العالقة مع إدارة السجون، واختاذ القرارات ابخلطوة االسرتاتيجية 7) بند
 طط الالزمة إلجناح عملها، ابلتشاور مع اهليئاتوالتكتيكية العامة، ووضع الربامج واخل

 15(.70 ولة يف السجون )وفق التفاصيل يف مادة اخلطوات النضالية يف مادةؤ املس
 

                                                           

 العضو املكلف ابلتفاوض مع مصلحة السجون اإلسرائيلية، وُيمل صفة انئب رئيس اهليئة. 14

 .2015، حلركة محاس الالئحة الداخلية للهيئة القيادية العليا 15
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 : اخلطوات النضالية:(70) مادة .ب

  بند )أ(: اهليئة القيادية وأكرب أربع سجون، ممثلة ابألمراء العامني، من صالحيتها اختاذ
وح يكية، تزيد مدهتا عن الشهر، وتكون مسقوفة إبضراب مفتقرارات تتعلق خبطوات تكت

 16عن الطعام، ُنبوي اختياري، أبغلبية الثلثني من إمجايل أعضاء اهليئة واألمراء.

  بند )ب(: أعضاء اهليئة، إذا كان أحدهم أمريا  ألحد السجون الكبرية، ُيسب صوته
ب التنفيذي ئة األمري، واملكتلوحده وسجنه، حىت وإن كان توافق يف الرأي بني عضو اهلي

 17للسجن الذي هو أمريه، فيحسب لكل منهم صوت مستقل عند التصويت.

األمر األهم يف هذا اإلطار هو   أنّ وكذلك، فإن هناك آلية الختاذ قرار إهناء اإلضراب، إاّل 
لعليا، األمر احتديد الالئحة وحصرها لصالحيات اختاذ قرار اخلطوة االسرتاتيجية، يف اهليئة القيادية 

لقرار. كما صالحيات يف اختاذ مثل هذا ا التنظيمات واهليئات احمللية ليس هلا أيّ  الذي يعين أنّ 
 ابختاذ قرار أليّ  هلموّ حق أو صالحيات ختَ  أنه ال يوجد يف الالئحة الداخلية للتنظيم احمللي، أيّ 

اب عن د يف قراره دخول اإلضر األمري العام لرميون، استن  أنّ خطوة اسرتاتيجية بشكل عام. إاّل 
 الطعام واملاء على اآللية والنقاط التالية:

(، كلٌّ 4( و)1مع التنظيم احمللي يف قسم ) ،إلضرابادخوله قبل أسبوعني من  ،عقده الجتماع .أ
وقد نوقش يف االجتماع ضرورة التحرك ضد التشويش اجلديد الذي أضافته مصلحة  .على حدة
ه مل يتم االتفاق على  أنّ (، وحصل املقرتح على اإلمجاع، إاّل 1سم )على ق اإلسرائيلية السجون

 18شكل وطبيعة التحرك.

إلعالن عن ابمارس،  /آذار 2العليا والفصائل والتنظيم احمللي بتاريخ القيادية موقف اهليئة  .ب
دخول اإلضراب إذا مل يتم تفعيل العمومي، وإزالة آاثر التشويش، وإبعاد اجلهازين اإلضافيني، 

                                                           
 املرجع نفسه. 16
 املرجع نفسه. 17
 األمري العام لسجن رميون.مقابلة مع  18
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هذا املوقف ت إلغاؤه، بسبب تفعيل   أنّ إاّل  19أايم. ثالثةأايم بدال  من  مخسةوفتح االتصال 
 التلفون العمومي يوم الثالاثء، مع بقاء املطالب األخرى عالقة. اإلسرائيلية مصلحة السجون

مقرتح من قبل األمري العام بدخوله إضراب عن الطعام واملاء بسبب عدم إهناء املطالب ج. 
، ة(، كلٌّ على حد4( وقسم )1عرضه على كلٍّ من شورى قسم ) . وقدلعالقة سابقة الذكرا

عدم أخذ مع ب أحد األعضاء يّ تغقد (، و 1اعرتاض أو تعليق أعضاء شورى قسم ) بدون
 امع اعرتاض أحدمهوافق اثنان (، و 4أعضاء من شورى قسم ) مخسةظ حتفّ كما رأيه الحقا ،  

 20على اإلضراب عن املاء.

 /آذار 5 رؤية خارجية اهليئة لورقة اإلضراب اليت ستقدم لإلدارة أمام رئيس اهليئة يوم اخلميسد. 
 21.صورة واضحة عن طبيعة التحرك الديهم ه كانعليها، مما يعين أن امارس، وعدم تعليقهم

ه مل يتم تقدمي الورقة يوم اخلميس، بسبب جلسة مع مدير السجن، أعطى خالهلا وعدا   أنّ إاّل 
 مارس. /آذار 8األمر يوم األحد  حبلّ 

مارس، استشهد األسري بسام السائح،  /آذار 8يف يوم األحد 
ن م األمري العام لرميون ورقة إضرابه ع، قدّ نفسه ويف مساء اليوم

وقد حاول املمثل العام حلماس،  .الطعام واملاء إلدارة السجن
اء األمري قوبقرار من رئيس وانئب اهليئة، سحب ورقة اإلضراب ول

إدارة السجن قامت بنقل األمري العام   أنّ العام وإعادته للقسم، إاّل 
إىل سجن آخر، ضاربة كل التفامهات املتعلقة بعدم نقل األمري 

العام من السجن وهو على رأس عمله بعرض احلائط، مما يعين التصعيد الواضح من قبل مصلحة 
 .القيادية العليا مضطرة الختاذ قرار دخول اإلضراب ، األمر الذي جعل اهليئةاإلسرائيلية السجون

                                                           
 .حلركة محاس رئيس اهليئة القيادية العليامقابلة مع  19
 األمري العام لسجن رميون.مقابلة مع  20
 املرجع نفسه. 21

 بسام السائح
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( اللحاق ابألمري 1من قسم ) ا  أخ  22إن نقل األمري العام من جهة، وحالة الفوضى، وإصرار
العليا  ةالقيادي ل حالة من الضغط أجربت اهليئةالعام، خلط األوراق وأربك املشهد العام، وشكّ 

اع، رئيس اهليئة القيادية العليا قائال  "تراكمات هذه األوض وهو ما أشار إليه .على التحرك السريع
وعدم حضور اإلدارة للعمل على إزالة آاثر التشويش، دفعنا الختاذ قرار إبخراج دفعة يف يوم 

(، وقد قامت إدارة 4( و)1من قسمّي ) ا  أخ 25مارس"، والبالغ عددهم  ]/آذار[ 10الثالاثء 
جن، األمر الذي يعد إصرارا  من إدارة السجن على التصعيد، السجن إبخراج هذه الدفعة من الس

 .4أعضاء ورفض  10العليا لتطوير اخلطوة والتصويت عليها مبوافقة  القيادية وهو ما دفع اهليئة
 من رئيس اهليئة كلٌّ   هانضم ل ،مارس /آذار 12 يوم اخلميسو وقد ت وضع برانمج لإلضراب، 

مارس، خرجت الدفعة  /آذار 13 ه يف يوم اجلمعة أنّ إاّل  ،هليئةالعليا وعدد من أعضاء ا القيادية
مارس، دخل  /آذار 15 ويف يوم األحد .الثانية بقرار من التنظيم احمللي، خمالف لقرارات اهليئة

العليا، وعدد من أعضاء اهليئة اإلضراب، واستلمت جلنة إدارة األزمة  القيادية انئب رئيس اهليئة
 يلها قبل خروج رئيس اهليئة لإلضراب.مهامها، واليت ت تشك

 
 :التخطيط لإلضراب. 3

 

لقد متكنت احلركة األسرية، نتيجة لرتاكم اخلربة واملعرفة، من وضع اللجان املختصة اليت تعاجل 
 خطوة نضالية، مبا فيها اإلضراب، وقد متثلت هذه اللجان يف: مسألة التخطيط أليّ 

 

ضراب، عىن بعمل اإلحصائيات لألعداد املشاركة يف اإلوهي اليت تُ  جلنة التحضري لإلضراب: .أ
 وفرز القادرين من غري القادرين على خوض اإلضراب.

ركني يف كيفية ويتمثل دورها يف التعبئة املعنوية، وتوعية وتوجيه املشا جلنة التعبئة والتوجيه: .ب
 التعامل مع اإلضراب، يف مجيع املراحل والظروف.

ملتابعة امليدانية، وملء الفراغ يف حالة قيام إدارة مصلحة السجون دورها هو ا جلان الظل:ج. 
 بنقل قيادات اإلضراب. اإلسرائيلية
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 .اإلسرائيلية وهي املخولة ابلتفاوض واحلوار مع إدارة مصلحة السجون جلنة احلوار:د. 

 ية.ماللجان اخلاصة ابملتابعة مع اجلهات الرمسية والشعبية واملؤسسات احلقوقية واإلعاله. 
سبتمرب، كان حالة من رد الفعل العشوائي يف سياق أزمة غري معهودة،  /إضراب أيلول  أنّ إاّل 

وضغط شديد، محل يف طياته الكثري من املفاجآت غري املتوقعة، والعديد من التباينات يف الرأي، 
مي املؤسسي، ظيل العمل مببدأ الشورى والعمل التنواألخطاء اإلدارية والشبهات القانونية، مما عطّ 

يط جان املختصة ابلتخطوالذي انعكس بدوره على عدم القدرة على التفعيل املناسب للّ 
 لإلضراب.

وقد تزامن اإلضراب مع العديد من األحداث والظروف اليت كانت داخل السجن وخارجه، 
يقة سبتمرب، دون دراسة دق /فقد خاض األسرى اإلضراب، يف فصل اخلريف يف شهر أيلول

كما جاء اإلضراب نتيجة حلالة من االضطراب واالحتقان داخل   .رف املناخي وأتثرياتهللظ
يات حرق وطعن، تالها حالة من عدم لالسجون، فجاء بعد حل التنظيم يف أقسام محاس، وعم

القرار  عن اإلسرائيلية الرضى عند بعض قيادات مصلحة السجون
 ظرف راب يفكما جاء اإلض  .السياسي برتكيب التلفون العمومي

 لسياسي حساس متعلق ابالنتخاابت اإلسرائيلية، األمر الذي شكّ 
 دافعا  لقرار األمري العام لرميون بدخول اإلضراب، اعتقادا  منه أنّ 
 هذا التوقيت يشكل عامال  ضاغطا  على إدارة مصلحة السجون

  .اإلسرائيلية
 املشاركة كانت واسعة  أنّ اّل وعلى الرغم من حالة اإلرابك واالختالف يف وجهات النظر، إ

فقد  .ومتنوعة وعلى خمتلف األصعدة املناطقية واهلرمية والعمرية وعلى مستوى األحكام واألقدمية
شاركت  ماكشارك ابن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والداخل احملتل وأبناء األردن واخلارج،  

د شارك أصحاب قل .التنظيمي إىل قاعدتهالقيادة والقاعدة جبميع مستوايهتا من أعلى رأس اهلرم 
اركت مجيع ش كمااألحكام املؤبدة والعالية واملتوسطة واخلفيفة ومن هو على ابب اإلفراج عنه،  
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كما شارك   .بةجتر  مجيع الفئات العمرية، وأصحاب اخلربة والتجربة ومن ال ميلكون أيّ و السجون 
 املرضى ومن قاموا بعمليات طعن داخل األسر.

 

 :طالب اإلضرابم. 4
 

هناك سياقات رافقت العديد من املراحل، واليت أثرت بشكل مباشر  جيب التأكيد على أنّ 
  على طبيعة ومطالب اإلضراب، وعليه ميكن تقسيم اإلضراب إىل ثالث مراحل رئيسية، كالتايل:

ية للتحرك ؤ ت التوافق على ر  املرحلة األوىل: قبل تنفيذ األمري العام قرار دخول اإلضراب: .أ
من  20%تتضمن إضراب جزئي ما نسبته 

جمموع أسرى محاس، على إثر عدم تركيب 
وقد  22.يونيو /حزيران 27التلفون العمومي يف 

 ثننيخرجت هذه الرؤية إىل حيز التنفيذ يوم اإل
 سبتمرب، وكانت املطالب كالتايل: /أيلول 2

  سبتمرب. /أيلول 3تفعيل العمومي يف يوم الثالاثء 

 آاثر التشويش. إزالة 

 .إبعاد اجلهازين اجلديدين اإلضافيني 

 .تفعيل فتح االتصال مخسة أايم 

بغض  ،وقد كانت اخلطوة يف هذه املرحلة حمل اتفاق اجلميع، وكانت واضحة املعامل واملطالب   
 حتقق ،طوةجرد التلويح ابخلومب .النظر عن تفاوت الفهم لطبيعة اخلطوة أهي مناورة أم جدية

 االتفاق على متابعة ابقي املطالب وإجياد احللول املرضية حلماس.ّت األول، و املطلب 

راب كانت طبيعة اإلضاملرحلة الثانية: عند تنفيذ األمري العام قرار دخول اإلضراب:   .ب
مبهمة وغري واضحة املعامل، وحتمل صفة الفردية، وشبه القانونية، وفرض سياسة األمر الواقع، 

                                                           

 .حلركة محاس أشرف الزغري، عضو اهليئة القيادية العليامقابلة مع  22
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ل يف العليا ودفعها إىل التحرك والدخو  القيادية ئيسي، وهو إحراج اهليئةمن خالل اهلدف الر 
 سالفة الذكر. ذاهتا أما املطالب فهي املطالب .خطوة اإلضراب

ة اإلضراب تباينت طبيع املرحلة الثالثة: بعد تنفيذ األمري العام قرار دخول اإلضراب: ج.
 ومطالبه وانقسمت إىل عدة مستوايت:

كانت طبيعة اإلضراب تتخذ طابع االندفاع واملغامرة  التنظيم احمللي:على مستوى . 1
(، أبخذ زمام األمور والتهديد بقوة بدخول 1واالرجتالية، حيث قامت جمموعة من أفراد قسم )

اإلضراب عن الطعام واملاء، وذلك نتيجة الفهم العام للخطوة على أهنا تكتيكية، ومناورة، 
 ع اليد.وال تتعدى أايمها عدد أصاب

رورة وبعد التشاور والوصول لقناعة بض .أما املطالب، فكانت مساندة األمري العام والتشويش    
بضوء أخضر  ،(4( و)1فعال  إخراج دفعة مشرتكة من قسمّي ) التحرك وتطوير اخلطوة، تّ 

 العليا والتنظيم احمللي. القيادية من اهليئة
  على مستوى اهليئة القيادية العليا:. 2

لعليا الدخول يف ا القيادية أصرَّ رئيس اهليئة دخول رئيس وانئب اهليئة القيادية اإلضراب: .أ
 اتصال بني مصلحة السجون جرىذاته، مارس، ويف اليوم  /آذار 12اإلضراب يوم اخلميس 

بعض املعطيات  همتخض عن (والذي ُيمل صفة انئب رئيس اهليئة)وخارجية اهليئة  اإلسرائيلية
أرجأ على إثرها انئب رئيس اهليئة دخوله اإلضراب، وهو ما أحدث حالة من  . إذاجلديدة

 .االنقسام يف الرأي على أعلى املستوايت القيادية، وعلى مستوى التنظيم احمللي يف رميون
ة كانت طبيعة اإلضراب يف هذه املرحلة ُنبوية، تصدرته القيادة العليا ممثلة برئيس اهليئ  فقد

اء اهليئة. وكانت املطالب يف هذه املرحلة هي: حل آاثر التشويش، وانئبه وعدد من أعض
 وتفعيل اخلمسة أايم اتصال، وإعادة األمري العام لرميون.

ل دخوله يف العليا، قب القيادية قام رئيس اهليئة استالم جلنة إدارة األزمة ومباشرة مهامها:  .ب
يس هامها إال بعد خروج انئب رئومل تستلم اللجنة م، اإلضراب، بتشكيل جلنة إدارة األزمة
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ب(، )أ( و) خريطة طريقوقد وضعت اللجنة  .سبتمرب /أيلول 15 اهليئة لإلضراب يوم األحد
خطة )أ( مل خترج للنور بسبب التحريض اإلعالمي والتدخالت السياسي من مكتب   أنّ إاّل 

ى إثر ذلك لوع .اإلسرائيلية رئيس احلكومة، واخلالفات بني قيادات داخل مصلحة السجون
 محاس. وجودشخص من مجيع مواقع  مئةذهبت اللجنة إىل اخلطة )ب(، وت إخراج 

وقد واجهت اللجنة العديد من التحدايت اليت فرضت عليها العمل على عدة أصعدة، متثلت     
 يف:
 .ترتيب البيت الداخلي، وتوحيد قنوات احلوار 

  م خارجية ابلتنسيق مع قائم مقا يليةاإلسرائفتح قنوات حوار مع قيادات مصلحة السجون
 23.اهليئة

  دفعة جديدة لإلضراب. أيّ  انضمامعدم توسيع اخلطوة إبيقاف 

 .البحث وإجياد وسيلة لالنسحاب اآلمن واملشّرف 

 االتواصل مع احلركة يف اخلارج، والتنسيق مع 
 يف صورة آخر التطورات. اووضعه

  ر االتواصل مع املضربني عن املاء، وإبالغهم بقر
إهناء اإلضراب عن املاء، والبقاء على 

 اإلضراب عن الطعام.

 .التأكيد على املطالب الرئيسية سالفة الذكر 

مل يكن دور جلنة إدارة األزمة إداراي  فقط، بل كان هلا دور أساسي يف التفاوض واحلوار     
كن أحد من مل ي وجدير ابلذكر أنه .واملشاركة املباشرة يف اختاذ قرار إهناء خطوات اإلضراب

أعضاء جلنة إدارة األزمة مضراب  عن الطعام، وهذه سابقة غري معهودة يف سياسة احلركة 
 األسرية وحركة محاس. 

                                                           

 مي، قائم مقام خارجية اهليئة.مهند شر مقابلة مع  23
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 :2019 اثلثاا: العوامل املؤثرة يف إضراب حركة محاس أيلول/ سبتمرب
 

مجيع الظروف  سةمن درا يعد قرار اإلضراب املفتوح عن الطعام واملاء، خطوة اسرتاتيجية، ال بدّ 
ليم، ر فيها، وذلك استنادا  إىل ضرورة اختاذ القرار السليم يف الوقت الستؤثّ  أنوالعوامل اليت ميكن 

ت ر حىت تستطيع اخلطوة حتقيق األهداف املرجوة منها. وقد كان هناك العديد من العوامل اليت أثّ 
ن ُأحسن إلإلضراب  ، واليت كان ميكن أن تكون رافدا  2019 سبتمرب /إضراب أيلول على

 استقراؤها والتعامل معها، وجتيريها لصاحل اإلضراب، وفق خطة مدروسة وواضحة. 

 

 :طبيعة الظروف السياسية احمللية واإلقليمية. 1
 

رار خيص احلركة ق إن دراسة طبيعة الظروف السياسية احمللية واإلقليمية هلا أثر كبري يف أيّ 
قد ية هي بيئة فاعلة وميكنها التأثري بقوة يف املشهد الداخلي، و البيئة اخلارج األسرية، ذلك أنّ 

 حدث هذا األمر يف العديد من األحداث.
ت لقرار اإلضراب، ترافق مع مجلة من الظروف يف املشهد احمللي واإلقليمي متثّ  نّ إوميكن القول 

 يف:
ملقاومة بني ااحلصار اخلانق على قطاع غزة ومقاومته، وعدم االستقرار يف مشهد الصراع  .أ

 واالحتالل اإلسرائيلي.

االستهداف اليومي للقدس واألقصى،   .ب
واستمرار سياسة التهويد، والضغط على 

 ا  واقتصاداي .ياملقدسيني، معيش

االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على ج. 
الضفة الغربية، واالعتقاالت، ومصادرة األراضي، وشرعنة املستوطنات، ابإلضافة إىل تردي 

 الوضع االقتصادي نتيجة وضع "إسرائيل" يدها على عائدات الضرائب.

 االنقسام الفلسطيين وآاثره الواضحة يف املالحقة األمنية للنشطاء واملقاومني يف الضفة الغربية.د. 
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اضطراب املشهد اإلسرائيلي، واملتمثل يف الصراعات السياسية، واالنشغال ابالنتخاابت، ه. 
 اع األمنية غري املستقرة على اجلبهتني الشمالية واجلنوبية.ابإلضافة إىل األوض

 يف احملاور واألحالف السياسية خصوصا  حالة من عدم االستقرار يف املشهد اإلقليمي، و و. 
  املتغرية يف اإلقليم.

لشعبية فاملساندة الرمسية وا .حترك داخل األسر كل هذه الظروف السياسية هلا أثرها على أيّ 
 مأيف املعركة، وهي حتتاج إىل ظروف سياسية داعمة، سواء على املستوى احمللي  جزء رئيسي

 الدويل. أماإلقليمي 

 

 :املوقف الرمسي للسلطة الفلسطينية من اإلضراب. 2
 

متتلك السلطة الفلسطينية العديد من العالقات واملؤسسات، اليت 
لنضالية وات اميكن من خالهلا أن تكون عنصرا  داعما  ومؤثرا  يف اخلط

 إضراب دورها يف  أنّ لألسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل، إاّل 
، مل يكن ابملستوى املطلوب، فلم تستخدم أاي  2019 سبتمرب /أيلول

 ده رئيسهذا ما أكّ  .من مقدرَّاهتا لدعم اإلضراب، ومساندة األسرى
اندة قصري يف متابعة ومس"إن هناك ت قالعصب، والذي أبو جلنة أسرى القدس، األستاذ أجمد 

، على املستوى الرمسي من قبل السلطة الفلسطينية سياسيا ، 2019 سبتمرب /إضراب األسرى أيلول
عضو اهليئة و  األمري العام للجهاد اإلسالمي يف رميون قال، ذاته ويف السياق .وإعالميا ، وحقوقيا "

، مل يكن للسلطة 2019 سبتمرب /ولالعليا حلركة اجلهاد اإلسالمي، أنس جرادات "يف إضراب أيل
 دور ملساندة األسرى املضربني، وال حىت هليئة شؤون األسرى، اليت وال املؤسسات التابعة هلا أيّ 

خصية ش تصريح أليّ  من صميم عملها الدفاع عن األسرى، ومساندهتم، وكذلك؛ مل أمسع أيّ 
قيادي يف كما أشار ال  .اب"قيادية حمسوبة على السلطة الفلسطينية فيما خيص موضوع اإلضر 

"إن  قالو حركة اجلهاد اإلسالمي علي الصفوري إىل حقيقة الدور املنوط ابلسلطة الفلسطينية، 
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، السلطة الفلسطينية كصفة رمسية مل تقم بواجبها املنوط هبا يف الدفاع عن األسرى وقضيتهم العادلة
ة ا  من اهتامها مبساندوإن اضطرت لفعل شيء؛ تقوم به على استحياء، وعلى خجل، خوف

 ".2019 سبتمرب /أهنا قصرت يف املساندة الفعلية يف إضراب أيلول دّ اإلرهاب، وأع
 موقف السلطة الفلسطينية مل يكن فاعال   من اإلشارة إىل أنه على الرغم من أنّ  ولكن، ال بدّ 

ضراب دث يف إاإلضراب، ومل تعمل على إفشاله، كما ح ا مل تعادِ  أهنّ ومساندا  لإلضراب، إاّل 
يوما ،  41، والذي استمر ملدة  2017/4/17حركة فتح األخري بقيادة األسري مروان الربغوثي يف

 والذي كان مطلبه األساسي تركيب التلفون العمومي.
 
 :موقف الفصائل الفلسطينية من اإلضراب. 3

 

على مدار مسرية احلركة األسرية، نفذت الفصائل الفلسطينية جمتمعة؛ العديد من اخلطوات 
النضالية يف مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية، األمر الذي يعد رافدا  للعمل النضايل، ومانعا  

صائلي من املوقف الف  أنّ إاّل  ة.فصيل على حد يف أيّ  اإلسرائيليةالستفراد مصلحة السجون 
، كان متباينا ، ففي حني أنه مل يكن 2019 سبتمرب /ب أيلولإضرا

مساندة من حركة فتح، سوى بعض اللقاءات وتبادل  هناك أيّ 
وجهات النظر، كان موقف اجلهاد اإلسالمي واجلبهة الشعبية 

ام للجهاد  األمري العمتحفظا  على املشاركة يف اإلضراب، فقد عرّب 
ن موقف اجلهاد اإلسالمي اإلسالمي يف رميون، أنس جرادات، ع

قائال  "جاء اإلضراب بشكل مفاجئ وغري منسق، وكانت األمور 
ضبابية وغري واضحة، مع ذلك حنن مع مجيع اخلطوات يف داخل 

لكن مسألة املشاركة يف اإلضراب هي عند اهليئة القيادية حلركة اجلهاد، مبعىن إذا تطور  .األقسام
ويعزو  .، فإننا سنصدر قرارا  ابملساندة من مجيع السجون"اإلضراب ومشل مجيع كوادر حركة محاس

"الشعور الداخلي لدى اجلهاد اإلسالمي ابلتجاهل وعدم  إىلجرادات عدم املشاركة يف اإلضراب 

 أنس جرادات
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التنسيق من قبل حركة محاس، وهذا ولَّد لدينا إحساسا  أبن حركة محاس ال تريد شريكا ؛ بل تبعا  
ورة وأن يكون هناك برانمج عمل متفق عليه من قبل األطراف، وبقيادة هلا، ألن الشراكة تعين املشا

 موحدة".
ومل يكن موقف اجلبهة الشعبية بعيدا  عن موقف اجلهاد اإلسالمي، وهذا ما جاء على لسان 

 "إننا لن ندخل اإلضراب، وإذا شعران أنّ  قالسكرتري اجلبهة الشعبية، مهدي رمضان، الذي 
الفعل ضد حركة محاس، سنعمل على الدخول، ومساندة محاس يف اإلدارة صعَّدت يف ردة 

خول سبب عدم دعن و  .اإلضراب، حىت لو استدعى ذلك دخول مجيع كوادر اجلبهة الشعبية"
غنا "حسب معلومايت، محاس مل تشاوران يف اخلطوات، ولقد ت تبلي قال اجلبهة الشعبية لإلضراب

 فقط من قبل ممثل محاس العام".
صائل احلركة كانت على تواصل دائم مع الف د أنّ ئيس اهليئة القيادية حلركة محاس، أكّ ر   أنّ إاّل 

"إننا وحىت آخر حلظة، وقبل خروج األمري العام لرميون  القو لوضعها يف صورة األحداث، 
لإلضراب، كانت الفصائل يف الصورة بكل شيء، وأبننا كتنظيم نرى أبن هذه اخلطوة تكفيكم، 

ّزم الوضع أ لكنَّ اخلروج املفاجئ لألمري العام لإلضراب .يف مسار معني تساندوان" وأننا إذا دخلنا
ل حالة من االضطراب داخل املؤسسة، مما أثر بدوره على تفعيل قنوات االتصال والتنسيق وشكّ 

 دفع الفصائل الختاذ قرار بعدم املشاركة احلالية، مع إبقاء ، قدعلى ما يبدو، هذا .مع الفصائل
 تطورات جديدة. مفتوحا  يف حالة أيّ  الباب
 

 :احلراك والتفاعل الشعيب مع اإلضراب. 4
 

يف ظل أصعب الظروف السياسية حمليا  وإقليميا ، كان احلراك والتفاعل الشعيب مع قضية 
وكان هذا التفاعل يتصاعد طرداي  عند إعالن األسرى عن خوضهم  .األسرى هو سيد املوقف

ة، فكانت على الدوام العديد من الوقفات والفعاليات واالعتصامات، معركة األمعاء اخلاوي
ابإلضافة إىل االشتباك مع جنود االحتالل يف نقاط االحتكاك، وصوال  إىل ارتقاء شهداء يف هذه 
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وقد تطورت األمور يف العديد من األحيان إىل القيام بعملياٍت فدائية لنصرة األسرى،  .االشتباكات
،  2019 سبتمرب /احلراك والتفاعل الشعيب يف إضراب أيلول  أنّ فردية. إاّل  أممية سواء  بصفة تنظي

 .عليه العلباحث من االطاحبسب ما متكن ، إىل املستوى املطلوب كان متواضعا  جدا ، ومل يرتقِ 
ويعزو الباحث هذا املوقف إىل ضعف املوقف الفصائلي من اإلضراب، مع تفاوت يف التفاعل 

سريات، أو دعوات م فلم تشهد الساحة الفلسطينية يف الضفة الغربية أيّ  .الغربية بني غزة والضفة
العتصامات، أو اشتباكات مع جنود االحتالل يف نقاط االحتكاك. أما يف قطاع غزة، فقد كان 

طاع، حالة التشابك والتنسيق بني الفصائل يف الق ابلرغم منالتفاعل واحلراك متواضعا  جدا ، 
 القدرة على حتشيد اجلماهري، كما ُيصل يف مسريات العودة. ابإلضافة إىل

 
 :دور اإلعالم واملؤسسات احلقوقية يف مساندة اإلضراب. 5

 

ة الضغط يف حال خصوصا  اإلعالم سالحا  قواي  يف التأثري وتغيري مسارات األحداث،  دعيُ 
مية اإلسرائيلية ما استطاعت املنظومة اإلعال . هذاعلى أصحاب وصانعي القرار اإلعالمي

استثماره، عن طريق التحريض املستمر واملرافق جلميع األحداث واملراحل، قبل وخالل اإلضراب، 
د استغّلت وق .ل حالة  من الضغط على ُصناع القرار السياسي يف احلكومة اإلسرائيليةمما شكّ 

ب اإلجنازات، ليوضع العصي يف دوامنها ل، يف حماولة اإلسرائيليةقيادات مصلحة السجون ذلك 
استدراجها  ةاولابهظة، وصوال  حمل أمثاان   مما جيعلها تدفع ّر حركة محاس لرّد فعل غري حمسوبجلِ أو 

  إلضراب مفتوح عن الطعام طويل األمد.
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سب اطالع حب، أما على مستوى اإلعالم الفلسطيين، الرمسي والشعيب، وعلى مساحة الوطن
اء واملنوط به، ومل أيخذ زمام املبادرة يف صناعة احلدث، وإنش مل أيخذ دوره الصحيحفهو الباحث، 

يل اع القرار والقيادة الفلسطينية، لتفععوامل ضاغطة على ُصنّ 
قضية األسرى وحتشيد كل املوارد واإلمكانيات املتاحة للتضامن 
ومساندة اإلضراب، والضغط على احلكومة اإلسرائيلية لتحقيق 

لتغطية اإلعالمية لإلضراب مطالب املضربني. كما كانت ا
رئيس جلنة أسرى القدس،  إليهمتواضعة جدا ، وهذا ما أشار 

، حيث قال "احلديث عن اإلضراب كان عصبأبو أجمد األستاذ 
 واإلعالم يف هذا اجلانب ا.هجدا  وموجَّ  ا  حديثا  عاما ، ومتواضع

صل وقامت وإن ح .جولةمقصر جدا ، والتغطية قليلة، رغم وجود بعض الوقفات والفعاليات اخل
جهة إعالمية ابلتغطية؛ فكانت على استحياء، واإلعالم إعالم جتاري ويعمل حسب مصلحته، 

 وقلة قليلة تُتابع وتتفاعل مع قضية األسرى وتوليها أمهية".
ور فاعل د دور املؤسسات احلقوقية مل يكن أبفضل حاٍل من اإلعالم، ومل يكن هلا أيّ  كما أنّ 

 توى املطلوب.إىل املس ه بسيط جدا  وُمكبَّل، ومل يرتقِ فإنّ  ،كان هناك من حترك  نإومؤثر، وحىت 

 

ل/ جتاه إضراب حركة محاس أيلو  اإلسرائيليةرابعاا: سياسات وإجراءات مصلحة السجون 
 :2019 سبتمرب

 

 إلسرائيليةا يف اللحظة اليت تتوفر فيها املعلومات االستخباراتية لدى إدارة مصلحة السجون
جديَّة ذهاب األسرى الفلسطينيني إىل خطوة اإلضراب املفتوح عن الطعام، يتم اختاذ كل  عن

 التدابري واإلجراءات االحرتازية على مجيع األصعدة واملستوايت:

 أجمد أبو عصب
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يتم اإلعالن عن حالة الطوارئ، وإلغاء  :اإلسرائيلية على مستوى إدارة مصلحة السجون .1
ية ه اخلطوة، وحتضري كل الطواقم اللوجستية؛ الطبمجيع اإلجازات، ووضع اخلطط ملواجهة هذ

 واإلعالمية، وفتح أقسام الستقبال املضربني، وتشكيل اللجان املختصة.

بنقل وعزل قيادات  اإلسرائيليةتقوم إدارة مصلحة السجون  على مستوى األسرى: .2
مليات نقل عوكذلك تقوم ب .رين، يف زانزين انفرادية وسيئة جدا  اإلضراب، واألسرى املؤثِّ 

أقسام وسجون عديدة، هبدف إرهاق األسرى وإرابكهم،  إىلمستمرة بني صفوف األسرى، 
وممارسة الضغط اجلسدي والنفسي، وحماولة التفريق بني الفصائل املختلفة، والعمل على حتييد 

ومي حبق ممارسة القمع والتفتيش اليذلك، ابإلضافة إىل  .بعضها عن القيام خبطوة اإلضراب
مات احلياة والصمود، ومصادرة مجيع املقتنيات، والقيام اببتزاز سرى، وسحب كل مقوِّ األ

األسرى الذين يضطرون للنزول للعيادة يف حالة اإلعياء والتعب؛ لفك إضراهبم، ومنع املضربني 
 ، وأداء صالة اجلمعة.]الفرتة اليومية املخصصة خلروج املعتقلني إىل الساحة[ من اخلروج للفورة

يتالقى ويتكامل الدور السياسي أبعلى  ى مستوى الضغط السياسي واإلعالمي:عل .3
ائل هة والتحريضية ضد اإلضراب من قبل الساسة ووساملاكنة اإلعالمية املوجّ  بنيمستوايته، 

 اإلعالم اإلسرائيلية، مع سياسات وإجراءات املنظومة األمنية القمعية إلدارة مصلحة السجون
 ولة إلفشال اإلضراب، وعدم حتقيق أّي من املطالب.، يف حمااإلسرائيلية

 

 :ابقبل البدء ابإلضر  اإلسرائيليةاإلجراءات الحرتازية من قبل مصلحة السجون . 1
 

ل تلويح حركة محاس خبطوة اإلضراب عدة مرات، واإلعالن عنه أكثر من مرة؛ مث مثَّ لقد 
هية اإلضراب؛ هليئة القيادية العليا، عن ماالتباين بني أعضاء اكذلك الرتاجع عنه لسبب أو آلخر، و 

ية، وغري دأبن محاس غري جَ  اإلسرائيليةجدِّي أم مناورة، دافعا  القتناع إدارة مصلحة السجون 
ة السجون، اجلهوزية الكاملة عند مصلح ابلرغم منمعنية ابلذهاب إىل خطوة اسرتاتيجية. وعليه، و 

جراءات وكانت مجيع اإل .، كما هو معهود يف هذه احلاالتإجراءات احرتازية ا مل تقم أبيّ  أهنّ إاّل 
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ي ذت عند الدخول الفعلاليت اختذهتا إدارة مصلحة السجون إجراءات حلظية ميدانية، اختُِّ 
 لإلضراب.

 
 :أثناء اإلضرابيف  اإلسرائيليةآليات وسياسات تعامل مصلحة السجون . 2

 

 األسرى املضربني، هي قدمية حديثة، ويف ضد اإلسرائيلية إن سياسات إدارة مصلحة السجون
ريقة، وبكل ط تطور دائم، وهتدف إىل كسر وحتطيم معنوايت املضربني، وإفشال اإلضراب أبيّ 

مثن، من خالل العمل على كي وعي األسرى بعدم جدوى هذا السالح، وحماولة ضرب الثقة 
  ات.بني القاعدة والقيادة، والرتاجع عن تنفيذ االتفاقيات واإلجناز 

، هو 2019 سبتمرب /والبارز يف إضراب أيلول
 لالعدد األسرى املضربني عن املاء، وهو ما شكّ 

عامال  ضاغطا  على األسرى، بسبب مهجية التعامل 
 قيمة يّ من قبل مصلحة السجون، وعدم وضعها أ

فقد استخدمت مصلحة السجون  .حلياة األسري
كما   ملنافية للحقوق اإلنسانية واملواثيق الدولية،لكسر اإلضراب، مجيع األساليب ا اإلسرائيلية

 ، وذلك لزايدة الضغطذاته استخدمت أسلوب االقتحام الشامل جلميع السجون يف الوقت
هج على األسرى. وتوزعت اآلليات واألساليب والسياسات اليت استخدمتها مصلحة منامل

 على عدة جوانب، على النحو التايل: السجون
اليب العديد من األس اإلسرائيليةتستخدم مصلحة السجون  والنفسي:اجلانب املعنوي  .أ

اهلمجية للتأثري على نفسية األسري، ومن هذه األساليب؛ التفتيش العاري واملهني، والعزل 
االنفرادي، وحماولة زرع الفتنة وزعزعة الثقة بني القاعدة والقيادة، وهتبيط العزائم، ومساومة 

 ته للعالج، وقطع مجيع وسائل االتصال ابألسرى غري املضربنياملضرب، وابتزازه حني حاج
والعامل اخلارجي، هبدف منع معرفة آخر األخبار، واالطالع على حجم التضامن واملساندة 
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من الشارع الفلسطيين. ابإلضافة إىل استخدام مصلحة السجون أسلوب اإلغراء ونصب 
ابإلضافة  كل ربع ساعة من أمام املضربني،ها  ر ألسرى؛ بوضع املأكوالت على عربة ومتريل الفخ

إىل وضع قطع الشوكوالتة يف مالبس األسرى املضربني، لتصويرهم ابلكامريات، وبثها على 
 24الصف. وسائل اإلعالم، لكسر معنوايت األسرى املضربني وشقّ 

نقل  ، عنداإلسرائيلية وتستخدمه إدارة مصلحة السجون اجلانب البدين أو اجلسدي:  .ب
 أنّ من  رغم، ابلري من سجن آلخر، وحني اقتحام الغرف وتفتيشها؛ صباحا  ومساء  األس

شهم تستخدم قنابل الصوت، وتقوم بضرب املضربني، مث تفتي. كما فارغة من كل شيء الغرف
تفتيش عاري ومهني، وتقوم بوضع بعض املضربني يف زانزين انفرادية، ومتارس أبشع أنوع 

 أليّ  فرصة ئهإىل إجهاد املضرب جسداي ، وعدم إعطاك بذلوهي هتدف  .القمع حبقهم
 25استقرار أو راحة.

ا بعد أسلوب العقوابت املالية إىل م اإلسرائيليةتستخدم مصلحة السجون اجلانب املايل:  ج.
انتهاء اإلضراب، حيث يتم حماكمة األسري املضرب ابلعديد من العقوابت، مثل الغرامات 

لذي يشرتي منه األسرى ا متجر السجن[ األموال إىل الكانتينا املالية، وحرمانه من إدخال
؛ لشراء احتياجاته، ابإلضافة إىل عقوبة املنع من ]لوازمهم الشخصية على حساهبم اخلاص

 26زايرة األهل.
ة ، أسلواب  أو آليّ 2019 سبتمرب /يف إضراب أيلول اإلسرائيليةمل ترتك إدارة مصلحة السجون 

ن سجن عدة مرات م ، مثل نقلهملة بذلك النيل من عزمية وإرادة املضربني استخدمتها، حماو إاّل 
آلخر، والتفتيش العاري يف كل حمطة نقل، واالقتحامات اليومية من قبل كل وحدات مصلحة 

القمعية، واتباع العديد من السياسات، كالرتغيب والرتهيب، وحماولة زرع الشك يف  السجون

                                                           
 محزة مرتوك وحممد مفارجة وحممد أبو اتيه.مقابالت مع  24
 نصر داوود وفهمي أبو صالح.مقابالت مع   25
 عدي سامل وعبادة أبو راس وحممد أبو طري.مقابالت مع  26
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ملضربني ا كل هذه األساليب والسياسات مل تثنِ لكن  ّرق تُسد. جناعة سالح اإلضراب، وسياسة ف
 عن الطعام عن مواصلة إضراهبم.

 
 :يف التفاوض واحلوار مع قيادة اإلضراب اإلسرائيليةأسلوب مصلحة السجون . 3

 

يف  يف التفاوض واحلوار مع قيادة اإلضراب اإلسرائيلية مل ختتلف أساليب مصلحة السجون
يكون األسلوب  ،ةيف البداي .اليت خاضها األسرى، ابستثناء بعض األمور الثانويةمجيع اإلضراابت 

مباشرا  ما بني مصلحة السجون واألسرى بشكل عام، وليس مع قيادة اإلضراب، وهذا احلديث 
ال يتعدى حماولة استكشاف معنوايت املضربني، وحماولة التشكيك يف جناح اإلضراب، وااللتفاف 

هذا  نوتستخدم مصلحة السجو  .روض غري اجملدية واملرضية للمضربنيعليه عرب بعض الع
ع نفسي تفتيش، وقمعمليات األسلوب يف ظروف قاسية يتعرض هلا األسرى، من تنقالت، و 

  وجسدي، وعزل قيادة اإلضراب عن قاعدة اإلضراب.
بدأ ت يوما  من اإلضراب أو أكثر، عشرينبعد استنفاذ الوقت املطلوب، والذي قد يصل إىل 

ابلتفاوض واحلوار مع قيادة اإلضراب. هذه القناعة ببدء احلوار  اإلسرائيليةإدارة مصلحة السجون 
خاضعة لطبيعة الظروف السياسية واألمنية، ومدى تفاعل الشارع الفلسطيين، وحجم الضغط 

شكَّل على احلكومة اإلسرائيلية، وهو الذي ُيدد قواعد اللعبة ويؤثّ 
ُ
سلوب عة وأر على طبيامل

 التفاوض واحلوار.
، كان األمر خمتلفا  متاما ، فألول مرة يكون التفاوض واحلوار 2019 سبتمرب /يف إضراب أيلول

مع أسرى غري مضربني، وليسوا من قيادة اإلضراب، وهذه جتربة جديدة مل تعهدها حركة محاس 
انتزاع محاس   مل تستوعباليت اإلسرائيليةفإدارة مصلحة السجون  .واحلركة األسرية عرب اترخيها

اس عت ورفضت التفاوض واحلوار مع قيادة محإجناز التلفون العمومي بعد احلرق والطعن، متنّ 
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عن كل  ولني املباشرينؤ املسهم دّ أهنا تع خصوصا  املضربة، 
مصلحة السجون يف ت إدارة وقد كان تعنّ  .األحداث

املضربني من قيادة محاس؛ من ابب ردِّ التفاوض مع 
ع غري املقبول لديها التفاوض معتبار هليبتها، وكان من اال

من قيادة محاس، واملمثل يف جلنة إدارة األزمة املضربني 
 االتفاق الرئيسي مهند شرمي.ومهندس 

، إلسرائيليةا كانت املفاوضات واحلوارات شبه مكوكية بني قيادات يف إدارة مصلحة السجون
 تغيري جوهري يف أسلوب ل عام، مل يكن هناك أيّ وبشك .والقيادة غري املضربة من محاس

بعض األحيان  يفرت يف تقدم وأتخر املفاوضات، وكادت العديد من العوامل أثّ   أنّ التفاوض، إاّل 
 أن تنهي املفاوضات، ومن هذه العوامل:

 دات السياسية واستغالل ورقة األسرى يف االنتخاابت اإلسرائيلية.ياملزا .أ

 أسرى محاس، والذي أوقف املفاوضات يف بعض املراحل. ضدّ ري التحريض اإلعالمي الكب .ب

اهتم خلف آرائهم وأطروح اإلسرائيلية غري املعهود بني قيادات مصلحة السجون الوقوف .ج
بعد الصفقة،  2011املغايرة لكل اإلضراابت السابقة، وهو ما أشار إليه مهند شرمي "منذ 

 دة على شيء مثل هذه املرة".دة ومتوحمصلحة السجون موحّ  ، مل أرَ 2019وحىت 

قضية  ، بسبب التخوف مناإلسرائيلية التوتر الكبري يف صفوف إدارة مصلحة السجون .د
كانت ستخوض  بعض الشخصيات الوازنة يف محاس أنّ  خصوصا  اإلضراب عن املاء، 

 اإلضراب عن املاء، ابإلضافة إىل اخلوف من توتر األوضاع يف حال استشهد أحد املضربني.

من تدحرج خطوة اإلضراب، وارتفاع نسبة املضربني، وانضمام ابقي قيادات وقاعدة  اخلوف .ه
محاس، ومن مث دخول بعض الفصائل، مثل اجلهاد اإلسالمي، واجلبهة الشعبية، واجلبهة 

 .لتحرير فلسطني الدميقراطية

 مهند شرمي
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 دهتاوح ابلرغم مناإلسرائيلية، وجود حالة من النزاع والصراع بني قيادات مصلحة السجون  .و
إجناز حلماس، وحماولة كسر اإلضراب، واختاذهم  ، سببها التشدد بعدم إعطاء أيّ ظاهراي  

ند ده مههذا ما أكّ  .األمر على احململ الشخصي ضد قيادات محاس املشاركة يف اإلضراب
شرمي الذي قال "إن من ضمن االتفاقات مع قيادات يف مصلحة السجون، عودة كل من؛ 

 أنّ  ، واألمري العام لرميون، إىل سجن رميون بعد انتهاء اإلضراب، إاّل رئيس اهليئة، وانئبه
ول القيادة اجلنوبية يف مصلحة السجون، أصر على عدم إعادهتم، ورفض هذا االتفاق ؤ مس

بشدة، وسانده يف ذلك قائم مقام رئيس مصلحة السجون"، وقد كادت هذه االختالفات 
 بع األول.أن تنسف االتفاق وتعيد األمور إىل املر 

 مسار التفاوض واحلوار، بقي يسري يف وترية ترتاوح  أنّ على الرغم من كل هذه العوامل، إاّل 
بني االرتفاع واالُنفاض، حسب أتثري هذه العوامل، وبقي أسلوب التفاوض خاضعا  هلذه 

  التأثريات، حىت التوصل إىل االتفاق النهائي.
 

 :2019 رة إضراب حركة محاس أيلول/ سبتمربخامساا: قياس كفاءة وفاعلية عملية إدا
 

املعايري  دّ تتضمن الكفاءة املؤسسية: فاعلية التخطيط والتنفيذ والتقومي واالتصاالت، واليت تع
 منظمة. لقياس كفاءة وفاعلية أيّ 

  فاعلية التخطيط، وتشمل اخلطط واألهداف: .1

ده ا يؤكّ املطلوبة، وهذا ممل يسبق خطوة اإلضراب إعداٌد وجتهيٌز ووضٌع للخطط ابلصورة  .أ
ستطلَ 

ُ
اإلعداد والتخطيط  أنه مل يتمّ  92.3% عدّ ن من أعضاء التنظيم احمللي، حيث و عامل

عني، من املستطلَ  84.61% عدّ . وكذلك عكس ذلك 7.69% عدّ خلطوة اإلضراب، يف حني 
اعتقدوا  15.38% توعية وتوجيه األفراد املنوي إخراجهم لإلضراب، يف حني أنّ  ه مل يتمّ أنّ 

 .عكس ذلك
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ى غياب التخطيط املسبق إىل عدم وضوح األهداف، أما على مستوى األهداف، فلقد أدّ  .ب
م يف حتديد األولوايت، وفقدان الرشد يف حتديد الوجهة، ومل يت وسوء توزيع املوارد، وخلطٍ 

 استيعاب املستجدات البيئية املختلفة.

يف إضراب  .وةى تنفيذ أنشطتها وبراجمها بدقة وقواليت تشمل قدرة املنظمة عل فاعلية التنفيذ: .2
خرجت قدرة املؤسسة عن السيطرة، وهذا واضح يف عدة مواقف،  ،2019 سبتمرب /أيلول

(، وحماولة خروج عدد 1منها خروج األمري العام، والضغط اهلائل الذي شكله سكان قسم )
مارس؛ خمالفة  /آذار 13ية يف من األفراد لإلضراب املفتوح عن الطعام، مث خروج الدفعة الثان

اآلراء،  حالة من الفوضى واإلرابك وتباين يفهذا ل شكّ  . وقدبذلك قرار اهليئة القيادية العليا
 ب منها تطبيق نظام صارم لضبط األمور.تطلّ  اليتحىت استالم جلنة إدارة األزمة مهامها، 

ر على ابة، مما أثّ قاييس كأساس للرقمل يكن هناك وضوح للمعايري وامل فاعلية الرقابة واملتابعة: .3
 القدرة على متابعة حتقيق األهداف.

الرتكيز واعتماد أعضاء اهليئة القيادية يف سجون االحتالل قناة اتصال  فاعلية التصالت: .4
ملناقشة مقرتحاهتم والتصويت عليها، ما يعين كشف كل  (بةاجلواالت املهرّ )واحدة فقط 

رة، أعضاء اهليئة يف فهم اخلطوة؛ جديَّة أم مناو لدى باين واضح تكان هناك كذلك    .خمططاهتم
بل ل، أو عدم القدرة على توصيل الفكرة من قما يعين؛ إما عدم فهم الرسالة من قبل املستقبِ 

 ل.املرسِ 

 

 :كفاءة وفاعلية السلوك التنظيمي يف اختاذ قرار اإلضراب. 1
 

 املنظمة،  جتماعية تتناسق فيها جهود العاملني يفمفهوم السلوك التنظيمي عملية  إنسانية ا ديُع
، من خالل أفضل استخدام ممكن هاكأفراد ومجاعات، لتحقيق األهداف اليت أُنشئت من أجل

لإلمكاانت املادية والبشرية املتاحة. ويف سبيل حتقيق األهداف، تتفاعل أمناط خمتلفة من سلوك 
ن، حسب ه حنو اهلدف، ويقوم فيها العاملو ك موجّ األفراد واجلماعات يف املنظمة، يف نسيج متشاب
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وظائفهم، أبدوار حمددة هلم، يف إطار موقع كلٍّ منهم، من التنظيم والواجبات واملسؤوليات اليت 
 27.حتددت له

ديد ه من الطبيعي أن يكون هناك العمع ذلك، جيب على العاملني األخذ بعني االعتبار، أنّ 
ى السلوك يف كثري من األحيان عل ، واليت تؤثّرظروف البيئيةمن االختالفات بني األزمنة وال

ب أن ولكي تكون النتائج جيدة وُمرضية، جي .نتائجهكذلك قرار و  طبيعة اختاذ أيّ و  التنظيمي
 ب أن تُعاجلَ نع القرار، وكما جياعلى املعلومات املتعلقة ابملوقف واملتاحة لص ا  يكون القرار مبنيّ 

نطقي رشيد، حيث يُنظر إىل مجيع البدائل املمكنة، وحتديد املشاركني هذه املعلومات أبسلوب م
يف صنع القرار. ولقد ُعرِّف القرار اإلداري على أنه: اختياٌر ألفضل البدائل املتوفرة من الناحية 
الفنية واالقتصادية، وذلك بعد دراسة النتائج املتوقعة من كل بديل، وميكن اختاذ القرار اإلداري 

ى دراسة مستفيضة، يف وجود املعلومات الكاملة حول موضوع القرارات. وتشمل عملية بناء  عل
ائجها، تطوير احللول ودراسة نتو مجع املعلومات وحتليلها، و تعريف املشكلة، : اختاذ القرارات

  28.تقييم القرار وعملية التغيريو تنفيذ القرار ومتابعته، و اختيار البديل األمثل، و 
مري العام، ومن بعده رئيس اهليئة، على طبيعة اختاذ قرار اإلضراب، وعلى ر سلوك األلقد أثّ 

نتائجه، حيث أنه مل يتم اختاذ القرار اإلداري بناء  على دراسة مستفيضة، وفق عملية اختاذ القرارات 
 تالية:من األخذ بعني االعتبار الشروط الرئيسية ال ولكي يكون القرار فعاال ، ال بدّ  .سابقة الذكر

اختاذ األمري العام قرار دخول إّن  29:الرتكيز على حتديد القضية اليت سيُ تَّخذ القرار بشأهنا .أ
قرار شتت الرتكيز على حتديد القضية املراد اختاذ القد اإلضراب، ومن بعده رئيس اهليئة، 

صلة بسبب فرض ، احنرفت البو (الزقزقات)فبينما كان التوجه اختاذ خطوات تكتيكية  .بشأهنا

                                                           

 .35ص  ،(2015)عمان: دار املعتز للنشر والتوزيع،  احلديث السلوك التنظيميحممد هاين حممد،  27
 .137، ص (د.ن.، د.ت.)غزة:  مدخل إىل إدارة املشروعات اهلندسيةعدانن علي انشاصي،  28
 .83(، ص ، د.ت.: املعهد العاملي للفكر اإلسالميد.م.) دليل التنمية البشريةهشام الطالب،  29
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اسة األمر الواقع من قبل األمري العام، والذي دفع بدوره دخول رئيس اهليئة، ومن مث سي
 .اإلضراب الدفعات املتتالية

مل يكن النقاش هبدف  30:طرح الرأي املعارض، ومناقشته، هبدف تكوين فهم عام مشرتكب. 
ومل  .ظيم احمللينتكوين فهم مشرتك، وإمنا جمرد اإلعالم من قبل األمري العام خلطوته داخل الت

 آراء أخرى. مل ُتدرس أيّ ذاته، يُؤخذ الرأي املعارض بعني االعتبار، ويف الوقت 

مبا أنه مل يكن هناك نقاش ابملعىن اجلدِّي، فهذا يعين  31:البحث عن البدائل املختلفة. ج
 بدائل. ابلضرورة أنه مل يكن هناك حبث جدِّي عن أيّ 

ة من مل يستند األمري العام يف خروجه لإلضراب قانونيا  على أغلبي :قانونية وآلية اختاذ القرارد. 
كان خروجه مفاجئا  ألغلب أعضاء اهليئة، وهذا ما أكده كل من   .اهليئة القيادية العليا

ارة األزمة. ، وكذلك رئيس جلنة إد(انئب رئيس اهليئةاهليئة )وهو يف الوقت نفسه  خارجية
ستطلَ 

ُ
األمري العام مل ُيصل على األغلبية  نّ أ 84.61%حمللي، فأجاب عني من التنظيم اأما امل

 إجابة. مل يُعطوا أيّ  15.38% من اهليئة للخروج لإلضراب، يف حني أنّ 
 

 :كفاءة وفاعلية العوامل املؤثرة يف اإلضراب. 2
 

، وة والضعفملعرفة نقاط الق ضروريٌ  أمرٌ  هو مؤسسة إن حتليل البيئة الداخلية واخلارجية أليّ 
ة مجيع وهذا يتطلب قراءة ودراس .واستغالل الفرص، ودفع التهديدات اليت حُتيط ابملؤسسة

الظروف والعوامل اليت ميكن أن تؤثر على اختاذ القرارات، ونوعية الوسائل واالسرتاتيجيات لتحقيق 
ضل فوهنا تتضح أمهية الكفاءة، واليت تعين القدرة على استغالل املوارد أ .األهداف املوضوعة

 استغالل )االستغالل الصحيح( لتحقيق أهداف املنظمة.

                                                           

 املرجع نفسه. 30
 . 85ص ، املرجع نفسه 31
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، مل يتم حتليل البيئة الداخلية واخلارجية، وال دراسة الظروف 2019 سبتمرب /يف إضراب أيلول
تغالل قة، وكذلك مل ُتستغّل املوارد االسوالعوامل املرافقة لإلضراب دراسة موضوعية وجديَّة ومعمّ 

 الصحيح، مثل:
ب اليت متتلك خمزوان  ال أبس به من اخلربة والتجار ، الناظم واملؤسسة الشوريةوجود اجلسم  .أ

القاعدة العريضة ذات اهلمَّة العالية، والتضحيات الالمتناهية، وحالة كذلك املرتاكمة، و 
 يعيشها أسرى محاس.الوحدة والتضامن اليت 

الفصائل اإلسالمية والوطنية اليت تعيش يف  .ب
، ا  اسرتاتيجي ا  عمق دّ تعأقسام محاس، واليت 

ع م يف معادلة وقواعد االشتباك ا  مهم ا  وعنصر 
 .اإلسرائيلية إدارة مصلحة السجون

ن مؤسساته التنظيمية م أيّ يف مل يتم تشكيل اللجان املختصة ابلتحضري والتنسيق مع اخلارج، ج. 
هة، والتفاعل اهلائلة من ج ر سلبا  يف االستفادة من تلك املواردأو اإلعالمية أو احلقوقية، مما أثّ 

  الرمسي والشعيب من جهة أخرى.

 

 آلياتو  اإلسرائيلية كفاءة وفاعلية القدرة على التنبؤ بسياسات مصلحة السجون. 3
 :تعاملها مع اإلضراب

 

وآليات تعاملها  ،اإلسرائيلية التنبؤ عند مجوع األسرى فيما يتعلق بسياسات مصلحة السجون
ية، ي الذي يستخدم التحليالت الرايضية واإلحصائا  على األسلوب الكمّ مع اإلضراب، ليس مبني

الذي ميكن من خالله وضع صورة مستقبلية ألمر ما، وإمنا مبين على األسلوب الكيفي أو و 
 .النوعي، انطالقا  من اخلربة واملعرفة املرتاكمة، من خالل التجارب املتكررة يف معارك األمعاء اخلاوية

من قراءة بعض السياسات والوسائل والتطورات املستقبلية، معتمدين بذلك على ا هذهم مكنّ  قدو 
 احلدس والتوقع، الشخصي واجلماعي.
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ني سبتمرب، مل يتم تفعيل خاصية التنبؤ، وأصيبت ابلشلل، ومل تؤخذ بع /يف إضراب أيلول
هذا ما  .وةطيف جزئية اإلضراب عن املاء ونسبة املخاطرة ومدى تدحرج اخل خصوصا  االعتبار، 

مل يُؤخذ  إنّهقالوا  53.64%ما نسبته  من العاملني يف التنظيم احمللي، حيث أنّ  نو عده املستطلَ أكّ 
األخذ ابحلسبان مسألة  أجابوا أنه تّ  46.15%ما نسبته  ذلك يف عني االعتبار، يف حني أنّ 

لصحيح، لى التنبؤ اوهذا يعزز عدم الكفاءة والفاعلية يف القدرة ع .املخاطرة وتدحرج اخلطوة
 ويعزو الباحث ذلك إىل عدة أمور:

فرض سياسة األمر الواقع، بدخول األمري العام اإلضراب املفتوح عن الطعام واملاء، دون  .أ
 دراسة مستفيضة لألمر.

 .دودةاإلضراب تكتيكي مرحلي، ولن يتعدى أايما  مع اعتقاد األمري العام والتنظيم احمللي أنّ  .ب
اخلطوة مرحلية  إنّ  76.92%من التنظيم احمللي، حيث قال  عونملستطلَ ده اأكّ وهذا ما 

 اعتقدوا عكس ذلك. 15.38%ما نسبته  تكتيكية، يف حني أنّ 

عمر  راعتقاد بعض املسؤولني من التنظيم احمللي وتنبؤهم أبن اإلضراب عن املاء سيقصِّ ج. 
من  على مثل هذا النوع اإلسرائيليةاإلضراب، بسبب عدم اعتياد إدارة مصلحة السجون 

 اإلضراابت.

،  إلسرائيليةا إن عدم قراءة الواقع، والتنبؤ الصحيح لسياسات وآليات تعامل مصلحة السجون
دا جليَّا  يف وهذا ما ب .كان له انعكاساته على كمِّ التضحيات املعنوية واملادية مقابل اإلجنازات

ل ملضربني عن املاء بشكل خاص، مما شكّ املعاملة القاسية للمضربني عن الطعام بشكل عام، وا
 لسالح االسرتاتيجي؛ اإلضراب املفتوح عن الطعام.ل خطرا  على حياهتم وخسارة  
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هناء واختاذ قرار إ اإلسرائيلية كفاءة وفاعلية إدارة املفاوضات مع مصلحة السجون. 4
 :اإلضراب

 

التجربة األوىل  2019 سبتمرب /إضراب أيلول عدّ يُ 
ركة محاس واحلركة األسرية، اليت يكون يف مسرية ح

 ض من غري املضربني عن الطعام واملمثلفيها املفاوِ 
ل ثَّ التنظيم غري الرمسي املممن يف جلنة إدارة األزمة و 

مبهند شرمي. ولقياس كفاءة وفاعلية عمل جلنة إدارة 
 األزمة، ميكن القول:

 سسي.إن اختاذ القرار كان ضمن إطار العمل الشوري واملؤ أ. 

 استطاعت اللجنة، وبنسبة جيدة، ترتيب البيت الداخلي وتوحيد الصف وقنوات االتصال.ب. 

 32.ت إجناز بعض املطالب، والتأكيد على ما كان قد ُأجنز قبل الدخول يف اإلضرابج. 

استطاعت التواصل مع املضربني عن املاء، وإقناعهم إبهناء إضراهبم عن املاء وبقائهم مضربني د. 
 عن الطعام.

 ت التنسيق والتواصل والتشاور مع احلركة يف اخلارج.ه. 

 ف، بطريقة ال ُتظهر حركة محاس منكسرة.رِّ استطاعت االنسحاب اآلمن واملشَ و. 

اللجنة  إنّ  84.61%عني من التنظيم احمللي عن خربة وكفاءة اللجنة، قال ويف سؤال للُمستطلَ 
 قالوا عكس ذلك.  15.38%ته متتلك اخلربة والكفاءة، أما ما نسب

 30.76%اللجنة اخلطوة وكمُّ التضحيات ابلشكل الصحيح، أجاب  ستثمارفيما يتعلق ابو 
وتساوت  خالفوهم الرأي. 69.23% نّ اللجنة استطاعت ذلك، يف حني أ عني أنّ من املستطلَ 

املتاحة،  تاللجنة املطلوب منها ضمن اإلمكانيا حتقيقسؤاهلم حول  النسب بني املستطلعني يف

                                                           

لتحقيق يف األحداث، من بدء تركيب أجهزة التشويش يف دراسة خاصة حلركة محاس متعلقة اب، جلنة الدراسة 32
 .2019 سبتمرب ، وحىت إضراب أيلول/2019 فرباير /شباطأقسام أسرى محاس، شهر 
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مل  7.69% ما نسبتهو مل تستطع ذلك،  إهّنا ذاهتا قالتأهنا استطاعت، والنسبة  46.15% عدّ إذ 
 إجابة. يقدموا أيّ 

وار واملفاوضات حلاباألدوار توزعت بني أعضاء اللجنة، فيما يتعلق  در اإلشارة هنا، إىل أنّ جتو 
كانت   النسبة األكرب إنّ الباحث،  العلكن، وحبسب اطّ  .اإلسرائيلية مع إدارة مصلحة السجون

ل قرار إهناء اإلضراب، ت التصويت عليه داخل املؤسسة، وحص للتنظيم غري الرمسي، يف حني أنّ 
 على األغلبية املطلوبة.

 
 :كفاءة وفاعلية نتائج اإلضراب مقارنة ابألهداف املخطط هلا مسبقاا . 5

 

 من: ، انطالقا  2019 سبتمرب /ميكن قياس مدى كفاءة وفاعلية إضراب أيلول
 .مقارنة النتائج الفعلية مبا كان خمطط له 

 .مدى القدرة على االستخدام األمثل للموارد املتاحة 

 :األهداف املخطط هلا قبل خروج األمري العام لإلضراب أ.   

إزالة و آاثر التشويش،  كانت األهداف واملطالب قبل خروج األمري العام لإلضراب هي: حلّ 
ة اإلضراب مل فكر  علما  أنّ  .أايم ثالثةأايم بدال  من  مخسةفتح االتصال و ن اإلضافيني، اجلهازي

كان املتفق عليه داخليا  اختاذ خطوات ودفعات بسيطة حىت حتقيق تلك إذ  تكن حاضرة بقوة، 
 األهداف واملطالب.

 :األهداف املخطط هلا بعد خروج األمري العام لإلضراب .ب

ئة، وبعد دخول رئيس اهلي .، إضافة إىل عودة األمري العام لسجنهكل املطالب سابقة الذكر
حىت و ومن بعده خارجية وانئب رئيس اهليئة، وخروج الدفعة األوىل والثانية من كل مواقع محاس، 

 ، واستالم جلنة إدارة األزمة مهامها، اعُتمدت األهداف واملطالب130ل عدد املضربني إىل و وص
 كل املضربني إىل سجوهنم بعد إهناء اإلضراب.، إضافة إىل إرجاع  نفسها
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 :األهداف واملطالب اليت مت حتقيقها ج.

 أسابيع من انتهاء اإلضراب. أربعةإىل  ثالثة فرتةإزالة آاثر التشويش خالل . 1

 نقل أسرى غزة إىل سجن النقب، ممن تنطبق عليهم شروط ومعايري سجن النقب.. 2

، نهم وسجوهنم، وعودة األمري العام ورئيس وانئب اهليئة؛ مؤقتا  إرجاع مجيع املضربني إىل أماك. 3
 إىل سجن رميون، ومن مث نقلهم إىل سجون أخرى.

 أايم. ثالثةأايم بدال  من  مخسةفتح االتصال . 4

فقد  4، أما البند 3و 2ما ت تطبيقه حىت كتابة هذه السطور، هو البندين  واجلدير ذكره، أنّ 
ضافيني، فلن أما فيما يتعلق ابجلهازين اإل .املوافقة عليه قبل اإلضراب تمتّ  أنه ابلرغم منفُ عِّل 

 حتت املتابعة.  1يتم إزالتهما، وإمنا سيتم إبعادمها عن مرأى العني فقط، كما بقي البند 
دوالر  500,3)حنو شيكل  500,12أما فيما يتعلق ابلعقوابت والغرامات املالية، واليت وصلت إىل 

 ها.ؤ إلغا سجن رميون وحده، فلم يتمّ  يف 33أمريكي(

 :القدرة على استخدام املوارد املتاحة ابلشكل الصحيحد. 

املوارد البشرية رأس املال، وهنا سيتم استعراض بعض  دّ يف معادلة وقواعد االشتباك، تع
خرجات" أو التضحيات مقابل اإلجناز 

ُ
دخالت مقابل امل

ُ
ت، ااإلحصائيات أو البياانت املتعلقة "ابمل

صول على  احلعلى جلزء من املضربني، والذين خرجوا من سجن رميون فقط، لعدم قدرة الباحث 
 كل اإلحصائيات لكل املضربني من ابقي املواقع:

 .مضراب   40يف سجن رميون  عدد إمجال املضربنيبلغ  .أ

  يوما ؛ كحدٍّ أعلى. 18يوما ؛ كحدٍّ أدىن، و 12تراوحت مدة اإلضراب عن الطعام بني  .ب

 يوم؛ كحدٍّ أعلى. 11؛ كحدٍّ أدىن، ويوٍم واحدتراوحت مدة اإلضراب عن املاء بني  .ج
 

                                                           

، 2019وفق معطيات بنك "إسرائيل" املركزي ملعدل سنة  ت اعتماد سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل اإلسرائيلي 33
 .3.5643الذي بلغ 
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، إلضرابا عني من التنظيم احمللي، عن حتقيق األهداف اليت قام من أجلهاستطلَ ويف سؤال امل
 مل يُعطوا أيّ  7.69% بينما، حتققتأهنا  15.36% عدّ و ، إن األهداف مل تتحقق 76.92%قال 

 61.53% عدّ  ال آخر عن تساوي حجم التضحيات مع اإلجنازات اليت حتققت،إجابة. ويف سؤ 
 إجابة. مل يُعطوا أيّ  15.38% بينما ،عكس ذلكقالوا  23.07%وال تساوي،  هّناأ

 
 :سادساا: النتائج

 

 :على مستوى القرارات. 1

مة دوجدت حالة من العجز يف استعراض ودراسة البدائل املتاحة، وتقييمها يف ضوء خأ. 
ي يف سجن التنظيم احملل أماألهداف، وتكلفتها، سواء على مستوى اهليئة القيادية العليا 

 رميون.

 رافق قرار اإلضراب املفتوح عن الطعام الكثري من الضبابية والتخبط، على كافة املستوايت.ب. 

ة القيادية هليئقرار األمري العام لرميون اإلضراب عن الطعام واملاء، كان خمالفا  لتوجيهات اج. 
 مرجعيات قانونية. العليا، ومل يستند إىل أيّ 

قرار انئب األمري العام لرميون والتنظيم احمللي، إبخراج الدفعة الثانية لإلضراب، كان خمالفا  د. 
 العليا. القيادية لقرارات اهليئة

 :على مستوى التخطيط والتحضري. 2

واألهداف واالسرتاتيجيات، مع األخذ بعني غياب التخطيط، وعدم صياغة الرؤى البعيدة أ. 
 االعتبار املصاحل العامة.

عدم األخذ بعني االعتبار املستجدات البيئية املختلفة، واملتغريات الداخلية واخلارجية احمليطة ب. 
 ابلتنظيم واملؤسسة.
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ة التعبئة والتوجيه حيمن ان امل تقم اهليئة القيادية العليا، وال التنظيم احمللي، ابلدور املنوط هبمج. 
ابلشكل  داخليا  وخارجيا   (البشرية واملادية)املوارد املتاحة  واإلعداد لإلضراب، ومل تستغال

 الصحيح.
 34:على مستوى التنفيذ واملتابعة. 3

 .صنع القرار الكثري من الضبابية واالرتباك، وكذلك كان حال التنفيذ واملتابعة شابَ أ. 

ضاء اهليئة القيادية العليا ألهداف التحرك األخري، واليت صيغت عدم إدراك الكثري من أعب. 
طوير ابلرغم من ت ،التشويش، اخلمسة أايم، إرجاع األمري العام؛ على شكل ثالث أولوايت

 .اخلطوة على هذه األساسات

نع مل حتدد اهليئة القيادية العليا مسبقا ، ما هو املقبول من هذه النقاط الثالث؛ كحدٍّ أدىن، ميج. 
قها مطلبني من هذه املطالب ت حتقي أنّ  خصوصا  التحرك أو يوقفه، وترك األمر للميدان، 

 .قبل التحاق رئيس اهليئة ابإلضراب

البعض من   أنّ أخا ، إاّل  25ت أكثر من ابلرغم من البدء الفعلي للخطوة، وحىت بعد أن ضمّ د. 
 .مناورة أعضاء اهليئة القيادية العليا، كان ال يزال يعتقد أهنا

السماح لبعض اإلخوة بدخول اإلضراب، دون االلتفات إىل وضعهم وحساسيته، مثل حممود ه. 
واجلميع كان يعرف مدى حقد اإلدارة عليه،  ،الذي قام بعملية طعن يف السجن، نصار

السماح ملن يعانون من مشاكل يف القلب، مثل حممد أبو اتيه وفهمي  . كما تّ وتربصهم به
 .أبو صالح

 :على مستوى التصالت والتنسيق. 4

يل أهداف وطبيعة وسقف التحرك، بسبب مناقشة تفاص اإلسرائيلية معرفة مصلحة السجون .أ
 اخلطوة عرب اجلواالت املهربة.

                                                           

راسة خاصة حلركة محاس متعلقة ابلتحقيق يف األحداث، من بدء تركيب أجهزة التشويش يف د، جلنة الدراسة 34
 .2019 سبتمرب ، وحىت إضراب أيلول/2019 فرباير /شباطأقسام أسرى محاس، شهر 
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ائل وأظهر ر على العالقة مع الفصمل يكن التنسيق مع الفصائل ابملستوى املطلوب، مما أثّ  .ب
  احلركة مكشوفة الظهر.

 :ارة مصلحة السجونعلى مستوى إد. 5

تلفون مثن حتقيق إجناز التدفع حركة محاس  جعلعلى  اإلسرائيلية عملت مصلحة السجونأ. 
يوفال  ليةاإلسرائي العمومي، وهو ما صرح به املسؤول األول يف استخبارات مصلحة السجون

 .Yuval Bitton بيتون

 هلا.ب، وحماولة استغالاستطاعت اللعب على التناقضات الداخلية اليت رافقت اإلضراب. 

 وضعت خطة القتحام مجيع أقسام محاس يف مجيع السجون، يف وقت واحد، إلرابك املشهد.ج. 

، مما جعلها اإلسرائيلية شكل اإلضراب عن املاء حالة من اخلوف عند مصلحة السجوند. 
 تطلب من قيادة محاس غري املضربة، إقناع املضربني إبهناء إضراهبم عن املاء.

م، ، بسبب قرارات احلكومة اإلسرائيلية، وضغط اإلعالاإلسرائيلية ارتباك مصلحة السجونإّن ه. 
دي كان من املمكن أن يؤ والذي  قرار متعلق ابإلضراب،  أضعف قدرهتا على اختاذ أيّ قد 

 إىل إطالة عمر اإلضراب ورفع سقفه.

 :على مستوى جلنة إدارة األزمة، وقرار إهناء اإلضراب. 6

جلنة إدارة األزمة يف حتقيق رؤيتها القائمة على االنسحاب من خطوة اإلضراب،  لقد جنحت
 أبقل اخلسائر، على أساس النقاط التالية:

 األهداف واملطالب ال حتتاج اختاذ خطوة اسرتاتيجية.أ. 

 لظروف داخلية، وسبب وتوقيت دخول محاس اإلضراب، اإلسرائيلية ت مصلحة السجونتعنّ ب. 
 ي غري املساعد.والوضع اخلارج

فقط، وابقي القاعدة غري مقتنعة ابإلضراب، واألحداث  10%نسبة الذين خرجوا لإلضراب ج. 
 وسياقاهتا.
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و االنسحاب ه حنبداية اخلطوة بشكل فردي وغري مسؤول وغري منظم، وعليه كان التوجّ كانت د.  
 35.الذي ُيفظ ماء الوجه، وأييت ابحلد األدىن

 ة.صحيحة وسليم ضراب أبغلبية األصوات داخل املؤسسة، ولآليةقرار إهناء اإلاختُِذ ه. 

 :اإلجيابيات. 7

 رغم منابل، اإلسرائيلية حفاظ حركة محاس على صورهتا وجهوزيتها أمام مصلحة السجونأ. 
 خوض اإلضراب دون مساندة.على رارها إص

وج اخلطوة، واخلر الشجاعة عند حركة محاس يف اختاذ قرار إهناء اإلضراب، واالنسحاب من ب. 
 أبقل اخلسائر.

وعيا  يف استخدام هذا السالح  خوض محاس ألول مرة جتربة اإلضراب عن املاءأكَسَب ج. 
 ابلطريقة الصحيحة.

خوض حركة محاس ألول مرة جتربة أن يكون املفاوض من غري املضربني، مما أكسبها أسلواب  د. 
 جداي  يف التعامل.

يات القوية لتجربة اإلضراب عن املاء، واستخالص الدروس تشكيل جلنة لدراسة التداعه. 
 املستفادة من هذه التجربة.

اكتساب اإلخوة اجلدد جتربة اإلضراب، وتشكيلهم صورة رائعة من الصمود، يف مواجهة و. 
 .اإلسرائيلية أساليب مصلحة السجون

ة العالية من خالل اهلمّ  االلتحام بني القاعدة والقيادة، وترك اخلالفات، والدفاع عن احلقوقز. 
  واالستعداد للتضحية.

 
 

 

                                                           

جلنة مشكلة من قبل اهليئة القيادية العليا حلركة محاس يف سجون االحتالل، ملتابعة إضراب ، جلنة إدارة األزمة 35
 .2019 سبتمرب /يلولأ
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 :سابعاا: التوصيات
 

استخدام األساليب العلمية يف صنع واختاذ القرارات، وضرورة العمل ضمن اإلطار املؤسسي . 1
  والقانوين، وعدم التفرد يف اختاذ القرارات.

عىن بتقدمي مة"، واليت تُ تشكيل جلنة التخطيط وتقدير املوقف، بديال  عن جلنة "إدارة األز . 2
 كانت أمة  نضالية، اسرتاتيجيالطوات خالل اخلاخلطط واخلطط البديلة، بصورة دورية، قبل و 

 تكتيكية.

راستها خطوة اسرتاتيجية إال بعد د ترشيد استخدام اخلطوات االسرتاتيجية، وعدم اختاذ أيّ . 3
 بصورة كاملة.

 يف حالة الضرورة، وضمن الشروط التالية:عدم استخدام خطوة اإلضراب عن املاء، إال . 4

أن يكون اإلضراب مجاعي، ويشمل أكرب عدد من األسرى، حبيث ال تستطيع  .أ
 املستشفيات استيعاب املضربني.

يف عيادة السجن، وقبوهلا يف ( Glucose كوزو إبرة اجلل( Infusion/ IVرفض اإلنفوزاي  .ب
 املستشفيات اإلسرائيلية.

آمنة وفعالة، للتواصل مع مواقع محاس، ملناقشة املقرتحات واخلطط، ابتكار قنوات اتصال . 5
 وأخذ القرارات.

االتفاق على آلية ترميز وتشفري الستخدامها يف حاالت الضرورة االضطرارية، عند مناقشة . 6
 ة عرب اجلواالت املهربة.همّ القرارات امل

يل جلنة تبادل، والشراكة احلقيقية، وتشكإعادة بناء العالقة مع الفصائل، على قاعدة االحرتام امل. 7
 وطنية عليا للفصائل، وصياغة وثيقة وطنية، كمرجعية للعمل النضايل الوطين، وحياة االعتقال.

العالقة مع الفصائل هي عالقة اسرتاتيجية، ومن ُيدد االنفتاح والتوسع، أو  التأكيد على أنّ . 8
ن، التعزيز ورفع ودور التنظيم احمللي يف هذا الشأ التقليص فيها هي اهليئة القيادية العليا فقط،

 التقارير والتوصيات.
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ضرورة تفعيل الدور اإلعالمي للضغط على أصحاب القرار الفلسطيين، للعمل على حترير . 9
 ومساندهتم. األسرى

إعداد دراسة يف اخلارج، حول الدور املنوط ابإلعالم واملؤسسات احلقوقية، واحلراك الشعيب . 10
 لفصائلي، وآليات تفعيلها، ملساندة األسرى يف إضراابهتم.وا

تفعيل دور اللجان املختصة ابلتنسيق مع اخلارج، وتنسيق عملية التفاعل مع خطوات . 11
 األسرى النضالية.

دراسة أسلوب التفاوض اجلديد؛ املتعلق إبدارة التفاوض من قبل غري املضربني، دراسة . 12
 .قة، واستخالص النتائجمعمّ 

تطوير عمل جلنة احلوار، لتشمل االهتمام بتطوير املهارة التفاوضية، عرب تكليف أشخاص . 13
  بدراسة أساليب املهارات التفاوضية، وتقدمي الدورات الالزمة هلم.
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 نتائج الستبيان :ملحق
 

 :املعلومات الشخصية :اجلزء األول
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 قبل دخول األمري العام خطوة اإلضراب: القرارات اليت اختذت :اجلزء الثاين
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 التخطيط، التجهيز، التحضري لإلضراب: :اجلزء الثالث

 

 
 القرارات اليت اختذت من بعد خروج أمري عام رميون لإلضراب: :اجلزء الرابع

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

1س 2س 3س 4س 5س 6س

نعم

ال

ال إجابة

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1س 2س 3س 4س 5س 6س

نعم

ال

ال إجابة

0

2

4

6

8

10

12

14

نعم

ال

ال إجابة



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         04    

 

 جلنة إدارة األزمة: :اجلزء اخلامس
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:انتهاء اخلطوة وقر  :اجلزء السادس  ار الفك 
 

 

 

 التنظيم غري الرمسي: :اجلزء السابع
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 اإلجنازات:: اجلزء الثامن
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Abstract 

 

Analysis of the Efficiency and Effectiveness of the Decisions 

Concerning the September 2019 Hamas Strike in Israeli Prisons 

Ramon Prison/ Section 1 

This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of decisions 

related to the Hamas strike of September 2019 in Israeli prisons. It studies the 

direct and indirect factors that had affected the strike decision and the decision-

making mechanism, in addition to the ability of predicting the policies of the 

Israel Prison Service (IPS) and taking the necessary measures. It studies the 

efficiency and effectiveness of managing negotiations with IPS and taking the 

decision to end the strike. The study has pursued the descriptive-analysis and 

case study methods, and the researcher has used three tools: 

1. Interview: The researcher interviewed members of the study population, 

in addition to some leading figures from different Palestinian 

organizations. 
2. Questionnaire: It was given to a sample of 13 individuals; six Executive 

Office members and seven Shurah Council members. 
3. Constant observation: The researcher had direct contact with the events 

and their different phases. 

The study concludes that there was absence of systematic planning, the 

action was not thoroughly studies, and there was randomness in decision-

making and in working within the institutional framework. 

The study stresses the necessity of using scientific methods in making and 

taking decisions, the need to work within the institutional and legal 

frameworks governing the organizational work, and the necessity of not 

making decisions alone. 
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