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 اهلاتف العمومي بني اإلجناز واإلخفاق 

 يف السجون اإلسرائيلية دراسة حتليلية حول جتربة اهلاتف العمومي يف األقسام األمنية

 سجن رامون منوذجاً 

 1رجيلة أبوي ليلِ 

 

 
ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن﴾   ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَريَى اهللَّ
 )105 (التوبة:                                                                                               

 
 إهــــــــــداء 

 إىل الذين �مت أعني الناس وهم عراة،

 رامون، إىل الذين التحفوا برد السماء، وَروت دماؤهم رمال النقب، وكتبوا بتضحياهتم على جدران  
 إىل الذين كانوا سبباً هلذا اإلجناز، أهدي هذه الدراسة املتواضعة. 

 

 شـــكر وتقـــدير 

إىل كل من أسهم يف إجناز هذه الدراسة وإجناحها وإخراجها للنور، وأخّص ابلشكر األستاذ 
 اجلليل رمزي عابد على مساعدته وتشجيعه؛ إلجناز الدراسة وإشرافه املباشر عليها. 

 
ابحث فلسطيين ينشط يف سجون االحتالل يف    . ، رام هللا1978/ 1/8سنة  ليلي أيوب حممد أبو رجيلة، مواليد    1

حاصل على . وحمكوم ابلسجن مدى احلياة لدوره يف املقاومة 2006معتقل منذ  .جمال البحث والعمل األكادميي
دبلوم خدمة اجتماعية من جامعة األقصى، وبكالوريوس اتريخ من جامعة األقصى، وبكالوريوس علوم سياسية  

 ري يف الدراسات اإلسرائيلية يف جامعة القدس أبو ديس.طالب ماجست  . من جامعة األمة
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 :دراسةملخص ال
 

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى الرضى العام عن جتربة اهلاتف العمومي يف األقسام  
األمنية، والتعرف إىل إجيابيات التجربة وانعكاساهتا على األسري الفرد، وجمتمعه االعتقايل، وقد  

األمين،  عّربت األسئلة عن مشكلة الدراسة يف كو�ا: هل حققت هذه التجربة طموح األسري  
حيث وفرت لألسري أداة تواصل شرعي وقانوين مع األهل واحمليط اخلارجي، ومقارنتها مبا قّدمه  

 من تضحيات جسام؟ وقد أجابت الدراسة عن األسئلة التالية: 
) سجن رامون عن جتربة اهلاتف العمومي من حيث 1ما مدى الرضى العام ألسرى قسم ( . 1

 كإجناز عظيم يستوجب العمل على تعميمها على بقية السجون واملواقع؟ تقبلهم هلا، ورؤيتها  
املزا� إجيابية من  . 2 للتجربة وما أكثر تلك  املزا� اإلجيابية  الدراسة على  ما مدى أتكيد عّينة 

 وجهة نظرهم؟

 ما مدى اإلزعاج الذي تشكله املزا� السلبية للعينة وما أكثر تلك املزا� سلبية وإزعاج؟  . 3

) رامون حول جتربة اهلاتف  1هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات أسرى قسم ( . 4
 العمومي، تعزى ملتغري الفصيل، ومتغري احلالة االجتماعية، ومتغري سنوات االعتقال؟ 

عّينة   على  الدراسة  أجريت  وقد 
)  1أسرياً متواجدين يف قسم (  50قوامها  

أداة   وقد صممت  الدراسة من رامون، 
عّرب  حماور؛  ثالثة  من  مكونة  استبانة 
ومعرفة  اإلجيابية  املزا�  األول عن  احملور 
للتجربة،   اإلجيابية  املستطلع  رؤية  مدى 
السلبية،   املزا�  عن  الثاين  احملور  وعّرب 

العام،   الرضى  مدى  عن  الثالث  احملور  وعّرب  السلبية،  املزا�  تلك  من  املستطلع  انزعاج  ومدى 
 د على ضرورة تعميم التجربة، فقد أظهرت النتائج عدة أمور كان من أمهها:والتأكي
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جاءت نتائج الدراسة خمالفة لفرضية الباحث األوىل، حيث أظهرت النتائج معدالت رضى   •
مرتفعة لعينة الدراسة، وأكدت على كون جتربة اهلاتف العمومي متثل إجنازاً عظيماً على مستوى  

أكد وقد  األسرية،  الفرضية   احلركة  قبول  أكد على  فيما  األوىل،  الفرضية  ذلك على رفض 
 الثانية. 

جاءت نتائج الدراسة مؤكدة على الفرضية الثانية، على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف   •
 تقديرات أفراد العينة تعزى ملتغري الفصيل، ومتغري احلالة االجتماعية، ومتغري سنوات االعتقال. 

 

 
 :الدراسة إىل جمموعة من التوصيات من أمههاخلصت و 

 
 

على   • العمومي  اهلاتف  قضية  وضع  ضرورة 
تشكل  األسرية كو�ا  احلركة  أولو�ت  رأس 
األسرية،   للحركة  اترخيياً  إسرتاتيجياً  إجنازاً 
التجربة أبسرع   تعميم  العمل على  وضرورة 

 وقت ممكن حفاظاً على املنجز.
اإلجناز إسرتاتيجياً،  ننصح ابلعمل وبشكٍل جّدي على   • وأمهية  توعوية بضرورة  ترتيب محلة 

 تعمم على القاعدة.

 ضرورة العمل على حتسني شروط التجربة مع مراعاة أولو�ت التحسني.  •

 
 : مقدمة

 

بعد دخول األسري إىل ساحات األسر، تنتقل املعركة من اخلارج إىل قلب قالع األسر، فنضاله  
مستمر مع اختالف شكله، وأسلوبه، وأدواته أحيا�ً، وتصارع احلركة األسرية يف الساحات اخللفية  

ادهتا الصلبة  من أجل حقوقها املسلوبة وأبدواهتا احملدودة، إال أن سّر جناحها وانتصارها اعتمد على إر 
وتضحياهتا الكبرية، وقد سطّرت احلركة األسرية على مّر اترخيها املشّرف مواقف عديدة ويف حمطات  
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خمتلفة، واستطاعت يف بعضها انتزاع العديد من حقوقها اإلنسانية والقانونية من براثن سجا�ا، وأحيا�ً  
سري وحقوقه ومقدراته ومنجزاته،  أخرى استطاعت صّد العديد من اهلجمات اليت استهدفت كرامة األ 

فمن اإلضراب املفتوح عن الطعام، والتمرد على الّسجان، وسحب التمثيل االعتقايل، وإغالق األقسام  
إىل املواجهة املباشرة، كل تلك الوسائل واألساليب كانت دوماً تكّلف األسري أمثا�ً ابهظة يدفعها من  

 دمه، ووقته، وجسده، وماله. 
سري، على مّر التاريخ، مسألة التواصل مع العامل اخلارجي أمهية كبرية جداً، وسعى  وقد شّكلت لأل 

دوماً إىل إجياد حلول ووسائل؛ لتبقيه على اتصال دائم مع ذلك العامل، فعلى الرغم من تلك الوسائل  
وما  الّسجان كان  أن  إال  واإلنسانية،  واحلقوقية  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  تفرضها  زال    اليت 

 يستخدمها كأداة عقاب وابتزاز وضغط على األسري. 

وظهرت مواجهة فرضها الّسجان، وحّدد ساعة صفرها، وأرادها انكساراً وا�زاماً لألسري، ظناً منه  
أن مبقدوره انتزاع حّق األسري يف تواصله مع أهله وذويه. فبعد أن بذل األسري الغايل والنفيس يف سبيل  

ىت كّلفته الكثري الكثري  فرض سياسة األمر الواقع لتلك األجهزة اخللوية اليت استطاع هتريبها بطرق ش 
من املال والتضحيات، واليت مثّلت له بصيص نوٍر وحبل أمل يوصله للعامل اخلارجي، فضحى براحته،  

ال  واستقراره، وتنازل عن بعض حقوقه يف سبيل تثبيت هذا اإلجناز كحٍق 
  Gilad Erdanميكن التنازل عنه؛ بدأ وزير األمن الداخلي جلعاد أردان  

ابحلديث    "، Erdan punishmentsن  ـ"عقوابت أرداوحتت ما مسي ب
، واليت  2019، ليبدأ تطبيقها مع بداية سنة  2018عنها يف �ا�ت سنة  

كان من أهم تلك القرارات واليت شكلت لألسري حالة إعالن حرب  
وبشكل  لقطع،  حماولة  يف  التشويش"،  منظومة  تركيب  "قضية  عليه 

 والعامل اخلارجي. كامل، أي تواصل بني األسري 
وقد تكّبد األسرى خالل هذه املواجهة مثناً ابهظاً، ّمت تسديده يف سجين النقب الصحراوي،  

 ) النقب الصحراوي. 4) رامون، وقسم ( 1ورامون املركزي، واحنصرت يف قسم ( 

 جلعاد أردان
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وقد حسم هذه املواجهة قرار رئيس حكومة االحتالل بنيامني  
أجهزة    Benjamin Netanyahuنتنياهو   تركيب  على  ابملوافقة 

اهلاتف العمومي داخل األقسام األمنية، وجاء القرار بعد سلسلة 
من األحداث اليت كادت أن ّجتر االحتالل وحكومته إىل معركة 

تدخل بعد  خصوصاً  املقاومة،  مع  وإطالق    جديدة  املقاومة، 
الشارو  منطقة  على  إصابًة  Sharonن  صاروخ  منزالً  ليصيب  ؛ 

مباشرة، وقد وافق هتديد املقاومة تدخل مصر كدولة إقليمية عربية  
كبرية، حرصاً منها على عدم ا�يار التهدئة بني املقاومة واالحتالل 

الوضع، وخطورة املوقف  اإلسرائيلي، فقد صّدر األسرى وحتديداً من قيادة حركة محاس صورة  
تواصل شرعية   وسيلة  إجياد  هو  السجون  لتهدئة  الوحيد  احلّل  وأن  األسرى،  له  يتعرض  الذي 

وقد مّثل هذا القرار لألسري الفلسطيين أحد  2"هاتف عمومي" يتم تركيبه داخل األقسام األمنية.
وقه لطاملا شّكل  أهم انتصاراته على صعيد احلركة األسرية، من خالل حصوله على حّق من حق

 له حلم سعى لتحقيقه عند كل نزال.
على تركيب اهلاتف العمومي يف األقسام األمنية،   1/4/2019وافقت حكومة االحتالل يف  

إال أن التجربة اشتملت    3أيلول/ سبتمرب من السنة نفسها؛   3) رامون يف  1ليبدأ تفعيله يف قسم ( 
افاً كبرياً حبق األسرى الذين قدموا دماءهم يف على جمموعة من الشروط، رأى فيها بعضهم إجح

البعيد   املدى  على  وإجنازاً  انتصاراً  متثل  جتربة  أ�ا  البعض  رأى  فيما  احللم،  هذا  حتقيق  سبيل 
اإلسرتاتيجي للحركة األسرية كافة، مبعىن أنه إجناٌز استحق التضحية ويستحق التعميم على املواقع 

 
عبد  2 سجون   أمين  يف  محاس  حركة  إبضراب  املتعلقة  االسرتاتيجية  القرارات  وفاعلية  "حتليل كفاءة  سدر،  اجمليد 

االحتالل،" ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر العلمي األول يف السجون ابلتعاون مع مركز حضارات للدراسات السياسية  
 ، انظر:2020سرتاتيجية، موقع مركز حضارات للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، كانون األول/ ديسمرب  واال

https://hadarat.net 
جلنة الدراسة، دراسة داخلية خاصة حبركة محاس متعلقة ابلتحقيق يف أحداث تركيب أجهزة التشويش يف أقسام    3

 . 2019ول/ سبتمرب  لغاية أيل 2019أسرى محاس من شهر شباط/ فرباير 

 بنيامني نتنياهو
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راسة لتجيب عن تلك التساؤالت العالقة يف أذهان العديد والسجون كافة، وهلذا كانت هذه الد
 من األسرى.

 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
 

تناولت الدراسة جتربة تركيب اهلاتف العمومي يف أقسام األسرى األمنيني، واليت حتققت  
بعد صراع طويل مع إدارة مصلحة سجون االحتالل وعلى مدار اتريخ احلركة األسرية، وقد  

سجون  مضى   يف  فقط  أمنيني  قسمني  على  واقتصرت  العامني،  قرابة  التجربة  هذه  على 
التجربة   هذه  أاثرت  فيما  االحتالل، 
من   واسعة  شرحية  بني  جدًال كبرياً 
حققت   هل  األمنيني كو�ا  األسرى 
التجربة طموح األسري األمين يف فرض  
وسيلة وآلية شرعية للتواصل مع األهل  

كو�  أو  اخلارجي،  جتربة  واحمليط  ا 
�قصة مل تكن مبستوى التضحية اليت قدمها األسرى، وقد جاءت هذه الدراسة للتعرف إىل  
للهاتف   احلّية  التجربة  أصحاب  نظر  وجهة  من  وذلك  التجربة،  هلذه  العام  الرضى  مدى 

 العمومي. 

 وتعبرياً عن مشكلة الدراسة، وضع الباحث جمموعة من األسئلة كانت على النحو التايل: 
1 .  ) قسم  العام ألسرى  الرضى  مدى  من حيث  1ما  العمومي  اهلاتف  رامون عن جتربة   (

املواقع   بقية  على  تعميمها  على  العمل  يستوجب  عظيم  ورؤيتها كإجناز  هلا،  تقبلهم 
 والسجون؟ 

ما مدى أتكيد العّينة على املزا� اإلجيابية لتجربة اهلاتف العمومي، وما هي أكثر تلك املزا�   . 2
 إجيابية؟
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) رامون، وأكثر تلك  1ما مدى اإلزعاج الذي تسببه املزا� السلبية للتجربة ألسرى قسم ( . 3
 املزا� سلبية؟ 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات العينة تعزى ملتغريات "الفصيل"، و"احلالة   . 4
 االجتماعية"، و"سنوات االعتقال"؟ 

 
 : فرضيات الدراسة

 

الباحث أن جتربة تركيب اهلاتف العمومي ال حتظى برضى كبري لدى أفراد عّينة الدراسة  يفرتض   . 1
 ) رامون. 1يف قسم (

ملتغريات  . 2 تعزى  الدراسة  عّينة  أفراد  تقديرات  يف  داللة  ذات  فروق  وجود  الباحث  يفرتض 
 "الفصيل"، و"احلالة االجتماعية"، و"سنوات االعتقال". 

 
 :أهداف الدراسة

 

)، قسم اهلاتف العمومي، وتقبلهم 1التعرف إىل مدى رضى األسرى املتواجدين يف قسم ( . 1
 هلذه التجربة، إضافة إىل التعرف على وجهة نظرهم حول تعميم التجربة وكو�ا إجنازاً عظيماً. 

 معرفة أهم إجيابيات التجربة وانعكاساهتا على الفرد واجملموع.  . 2

 السلبية وأكثرها إزعاجاً لألسري من وجهة نظر أصحاب التجربة. إبراز أكثر املزا�   . 3

 
 :أمهية الدراسة

 

املعاهدات  . 1 اليت كفلتها  الفلسطيين  األسري  حقوق  من  حّق  أهم  أحد  على  الضوء  تسلط 
 واملواثيق الدولية، منها حقه ابلتواصل مع العائلة واحمليط اخلارجي. 

الصراع   . 2 على  الضوء  السجون، تسلط  ومصلحة  الفلسطيين  األسري  بني  احملتدم  الداخلي 
  لتحصيل حقوقه والدفاع عن منجزاته وكرامته.



      مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات                10                                                      

تشكل هذه الدراسة أمهية كو�ا تسعى لتقييم التجربة األوىل للهاتف العمومي يف األقسام   . 3
لألسري  املرضية  واملزا�  الشروط  أبفضل  املواقع،  ابقي  على  التعميم  هبدف    األمنية، 

 الفلسطيين. 

متّكن هذه الدراسة قيادة احلركة األسرية من معرفة األولو�ت املطلوب العمل عليها وفهمها؛   . 4
 إلحداث أفضل أشكال التحسني لتجربة اهلاتف العمومي.

 
 : حدود الدراسة

 

) رامون؛ ما  1التجربة يف قسم (   احنصرت الدراسة ابلفرتة اليت ّمت خالهلا تفعيلاحلد الزماين:   . 1
 .2021/ 2/ 1حىت اتريخ بداية الدراسة    2019/ 9/ 3بني 

)، وهو اثين األقسام 1أجريت الدراسة يف سجن رامون املركزي وحتديداً قسم (  احلّد املكاين: . 2
 ) سجن النقب. 4اليت ّمت تركيب اهلاتف العمومي داخلها بعد قسم (

)،  1طبقت الدراسة على عّينة من كافة فصائل العمل الوطين املتواجدين يف قسم (   احلّد البشري:  . 3
 . 2و   1وهم ثالثة فصائل كما هو موضح يف اجلدولني رقم  

تعددت املواضيع اليت ميكن دراستها حول موضوع اهلاتف العمومي إال أن   احلّد املوضوعي: . 4
بياهتا، ومعدل الرضى العام حول التجربة الباحث حّدد موضوع الدراسة إبجيابيات التجربة وسل 

 ابعتبارها إجنازاً. 
 

 :منهج الدراسة وأسلوب مجع البيا�ت
 

اعتمد الباحث خالل دراسته على املنهج الوصفي التحليلي؛ نظراً ملالءمته لطبيعة الدراسة  
  وأهدافها.
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 :عينة الدراسة
 

حّدد الباحث خالل دراسته أحد القسمني  
أقسام   من  االحتالل  سجون  يف  الوحيدين 

 ) قسم  ومها  ( 1التجربة،  وقسم  رامون،   (4  (
 ) قسم  الباحث  ليختار  رامون؛  1النقب؛   (

وذلك لسبب وجود فرصة كبرية إلجناح هذه  
قسم   يف  تواجده  خالل  وإمتامها  الدراسة، 

) رامون، إضافة  1العمومي يف قسم ( اهلاتف  
) النقب. وقد اعتمد الباحث على املقابالت  4سم ( لعدم قدرة الباحث على التواصل مع ق 

الباحث  واالستبانة كأدوات للدراسة، وابعتبار أن السجون كافة هي جمتمع الدراسة، سعى  
لتعميم النتائج عليها، كو�ا ستحظى برتكيب أجهزة اهلاتف العمومي يف أقسامها يف وقت  

 قريب.  
لألسباب آنفة الذكر، فقد ّمت اختيار أكرب شرحية ممكنة من نزالء القسم لتمثل عّينة الدراسة،  

التجربة وعددهم   استبانة على كافة نزالء قسم  توزيع  املرحلة  أسرياً، حيث كانت ه  55وّمت  ذه 
األوىل من إجراءات تطبيق الدراسة بعد إعداد األداة والتأكد من صدقها ومالءمتها. ويف املرحلة  

بنسبة   األسئلة  واإلجابة عن  االستبانة  استعادة  وبعد  وبعد 81.8الثانية،  القسم،  نزالء  % من 
، ليبلغ حجم  استبا�ت أخرى  6احلديث مع عدد من األسرى وتوضيح أهداف الدراسة، ّمت تعبئة  

القسم   القسم، كما هو موضح يف جدول رقم  92.7العينة داخل  . وقد  2% من جممل نزالء 
أسرى تعبئة االستبانة؛    4استبعدت استبانة واحدة خللل يف اإلجاابت وعدم الوضوح، فيما رفض  

الشعبية، قد أجااب على الفصيلني، اجلهاد اإلسالمي واجلبهة    ألعذار خمتلفة، مع مالحظة أن 
 %. 100االستبانة بنسبة  

 

 رامون سجن
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 خصائص العينة املختارة وفقاً ملتغريات الدراسة :1رقم   جدول
 

 
 : خصائص متغّريات العّينة املختارة وفقاً لكل فصيل 2جدول رقم  

 

 
 

 النسبة (%)  التكرار فئات املتغري  املتغري

 الفصيل
 76 38 حركة محاس 

 12 6 حركة اجلهاد اإلسالمي
 12 6 اجلبهة الشعبية

 100 50 اجملموع

 االعتقال سنوات
 74 37 أقل من ثالث سنوات 
 26 13 ثالث سنوات فأكثر 

 100 50 اجملموع

 االجتماعية  احلالة
 72 36 أعزب
 28 14 متزوج 

 100 50 اجملموع

 العدد الفصيل

متغري احلالة 
 (%)  االجتماعية

 اجملموع (%) 

 متغري سنوات االعتقال (%)

 اجملموع (%) 
 متزوج  أعزب

أقل من ثالث  
 سنوات

ثالث  
سنوات  
 فأكثر

 76 58 18 76 52 24 38 حركة محاس 
 12 10 2 12 10 2 6 حركة اجلهاد اإلسالمي

 12 6 6 12 10 2 6 اجلبهة الشعبية
 100 74 26 100 72 28 50 اجملموع
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 :أداة الدراسة
 

للدراسة؛ إلمتام  النظري  الباحث ابالستعانة ابألدب  قام 
حماور، كل   ثالثة  من  تكّونت  حيث  االستبانة،  أداة  إعداد 
حمور احتوى على جمموعة من األسئلة عّربت عن اجتاه معني، 
املزا�   عن  سبعة  أسئلته  وعدد  األول  احملور  عّرب  حني  ففي 

سئلته ستة عن املزا�  اإلجيابية للتجربة، عّرب احملور الثاين وعدد أ
السلبية للتجربة، وعّرب احملور األخري وعدد أسئلته اثنان فقط عن مدى الرضى العام لتجربة اهلاتف  

 . 3العمومي، كما هو موضح يف جدول رقم 
وقد صممت األداة حسب مقياس ليكرت اخلماسي، وقد أعطي كل سؤال من أسئلة احملور  

 و"كبري"، و"متوسط"، و"قليل"، و"قليل جداً".  مخس درجات لالستجابة: "كبري جداً"، 
 

 : حمتوى احملاور الثالثة3جدول رقم  
 

 احملور الثاين: املزا� السلبية الرقم احملور األول: املزا� اإلجيابية الرقم

 . 8 قدرة عالية على تنظيم الوقت. . 1
لقضاء   غري كاٍف  لالتصال  املمنوح  الوقت 

 احلاجات الضرورية. 

2 . 
يف االستقرار بسبب قلة التفتيشات الليلية  سبب  

 املفاجئة. 
 حتديد أ�م التواصل وحصرها فقط بثالثة أ�م.  . 9

 . 10 سبب يف الراحة النفسية.  . 3
(اجلمعة/   أ�م  التواصل  على  القدرة  عدم 

 السبت/ األعياد) 
 أرقام).   5املسموح االتصال هبا ( حتديد األرقام   . 11 حتّد من اخلالفات الداخلية داخل القسم الواحد.  . 4

 . 12 توزيع الوقت بشكل متساٍو على اجلميع. . 5
واستخدامه   العمومي  اإلدارة ابهلاتف  حتكم 

 كأداة عقاب. 
 أسعار املكاملات.  . 13 قلة عدد األسرى وعدم اكتظاظ الغرف.  . 6
   شعور ابألمان والطمأنينة أثناء التواصل.  . 7
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 :املعاجلة اإلحصائية
 

التكرارات، والنسب املئوية، واستخراج الباحث  معاجلة البيا�ت متت من خالل احتساب  .  1
 املتوسطات احلسابية. 

ّمت حساب تقديرات الدرجة أمام كل فقرة، فقد مجع الباحث نسبة درجيت االستجابة "كبرية  .  2
جداً" و"كبرية" كدرجة أوىل، والستخراج الدرجة الكلية جملاالت الدراسة ّمت حساب املتوسط  

 احلسايب. 
 لتقدير الدرجة.  4لتفسري النتائج اعتمد الباحث مقياس النسب املوضحة يف جدول رقم . 3

 

 : النسب املئوية وتقدير الدرجات4جدول رقم  
 

 تقدير الدرجة النسبة املئوية (%) الرقم
 مرتفعة جداً  فأكثر  80 1
 مرتفعة  70-79.9 2
 متوسطة  60-69.9 3
 منخفضة  50-59.9 4
 منخفضة جداً  50أقل من  5

 

 صّمم الباحث االستبانة لتتضمن الدراسة املتغريات املستقلة التالية: .  4
أسرياً منتمني إىل ثالثة فصائل خمتلفة، كما هو    55)  1متغري الفصيل حيث تواجد يف قسم (أ.  

 . 2موضح يف جدول رقم 
 ب. متغري احلالة االجتماعية "أعزب" و"متزوج".

 الرضى العام عن التجربةاحملور الثالث: معدل 
 إىل أي مدى ترى يف جتربة اهلاتف العمومي إجنازاً عظيماً على صعيد احلركة األسرية.  . 14
 ضرورة العمل على حتسني شروط التجربة ومن مث العمل على تعميم التجربة. . 15
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، و"أقل من ثالث سنوات"  2017ج. سنوات االعتقال: "ثالث سنوات فأكثر" معتقل منذ  
، أما املتغري التابع فهو معدل الرضى العام والذي ّمت احتسابه من خالل 2017معتقل بعد  

 حساب املتوسطات احلسابية الستجابة عّينة الدراسة عن احملاور الثالثة. 
الش .  5 ابملقابالت  االستعانة  املصادر،  ّمت  الدراسة كأحد  هذه  إلعداد  األسرى؛  لبعض  خصية 

 وابلتايل يكون الباحث قد استخدم االستبانة واملقابلة الشخصية كأدوات للدراسة.
 

 : أوًال: اإلطار النظري
 

 : متهيد
 

إن احلركة األسرية هي جمموع من األسرى واألسريات الفلسطينيني، الذين تعرضوا لالعتقال منذ  
الربيطاين لفلسطني سنة   ،  1948، إىل االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني سنة  1917بداية االحتالل 

 19674.واحتالل الضفة الغربية مبا فيها القدس وقطاع غزة سنة  

جمتم على  يطلق  املصطلح  بلغ  وهذا  وقد  األسر  جتربة  عايشوا  الذين  واألسريات  األسرى  ع 
 5تعدادهم ما يقارب املليون أسري فلسطيين، وفق رئيس هيئة شؤون األسرى واحملررين.

االحتالل  األسرى  سجون  احتجاز  أماكن   :
الفلسطينيني املناضلني واملقاومني لالحتالل ومجعهم،  

،  1917واليت ّمت تشييدها فرتة االحتالل الربيطاين سنة  
سنة   بعد  الصهيوين  االحتالل  أنشأه  ،  1948وما 
 6موزعة على مساحات الوطن مشاالً وجنوابً. 

 
الزمايل،    4 الدويل اإلنساين واإلسالمعامر  القانون  للصليب األمحر، د.م.:  (  2 ط ،مقاالت يف  الدولية  اللجنة 

 . 102 )، ص2007
سجون    5 يف  محاس  حركة  إبضراب  املتعلقة  االسرتاتيجية  القرارات  وفاعلية  "حتليل كفاءة  سدر،  اجمليد  عبد  أمين 

 . 4االحتالل،" ص 
 . 3/2021/ 10) سجن رامون، 1مقابلة شخصية أجراها الباحث مع األسري أمين عبد اجمليد سدر، قسم ( 6
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ف اإلدارية، وهو وسيلة لتحقيق غاية أو أهداف يعدُّ التنظيم الوظيفة الثانية من الوظائ  التنظيم:
معينة، وظيفته حتديد الواجبات واملسؤوليات والسلطات، وهو عبارة عن إجياد جمموعة واحدة  

كما يعرف التنظيم أبنه    7متصلة مع بعضها البعض تعمل كمجموعة؛ لتحقيق هدف متفق عليه. 
بناءٌ اجتماعي (رمسي وغري رمسي)، يضم جمموعة من األفراد موجهني بصورة منظمٍة وواعيٍة حنو  

 حتقيق هدف حمدد أو جمموعة أهداف بعينها. 

مؤسسة قائمة بذاهتا جتمع بني العمل السياسي واالجتماعي والنضايل،   املؤسسة التنظيمية:
 سرى واملناضلني. وختدم شرحيًة كبريًة من األ

اإلسرتاتيجية: خارج    اخلطوة  وعلى  والّسجان  األسري  حياة  على  أتثري كبري  ذات  خطوة 
أو  إجناز  على  هجمٍة  لصد  أو  وحيوية  مهمة  مطالب  لتحقيق  األسري؛  إليها  يلجأ  السجون، 

  8مكتسب لألسري ويندرج حتت هذا املسمى جمموعة أمور هي: 
 اإلضراب املفتوح عن الطعام. •

 اإلضراب عن املاء لعدد كبري من األسرى. •

 حّل التنظيم على مستوى عدة سجون.  •
 طعن، واعتداء مباشر، وحرق الغرف. من مواجهة مباشرة  •

اإلضراب املفتوح عن الطعام، ومضمو�ا عدم   خطوة نضالية تساوي فاعليتها حّل التنظيم:  
إعطاء األمان لطواقم إدارة مصلحة السجون، وإعالن حالة الطوارئ الداخلي مع تصدير قرار 

رة أن كل أسري مسؤول بشكل مباشر عن شخصه وتصرفاته، وهو فقط ميثل نفسه مباشر لإلدا
أمام إدارة مصلحة السجون، وهو يعين حالة من الفوضى اخلالّقة، حبيث يشكل ذلك إرهاقاً 
أعلى  يف  داخلياً  التنظيمية  احلالة  تكون  أن  مراعاة  مع  القلق،  من  وحالة  السجون،  ملصلحة 

 
القرارا 7 وفاعلية  "حتليل كفاءة  سدر،  اجمليد  عبد  سجون  أمين  يف  محاس  حركة  إبضراب  املتعلقة  االسرتاتيجية  ت 

 . 30ص  االحتالل،"
 . 5املرجع نفسه، ص  8
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ة مركزية يف غالب األحيان، أي قيادة ظّل غري معلنة توجه وتصدر  جهوزيتها، ومسؤول عنها قياد
التعليمات بطريقة غري مباشرة، ومينع خالهلا االجتهادات الفردية ويلتزم العناصر ابالنضباط العايل 

 9داخلياً.

الغرف:  عليها    حرق  أقدم  نضالية  خطوة 
األسرى كنوع من االحتجاج على اقتحام قوات  
وممارسة   األسرى  غرف  الصهيونية  والقتل  القمع 
خالل   األسرى  ويُقدم  واإلذالل،  القمع  سياسة 
وأغراضهم   الفرشات  حرق  على  اخلطوة  هذه 
املوجودة داخل الغرف بعد خروجهم من الغرفة،  

ا  هذه  تنفيذ  على  األسرى  أقدم  يف  وقد  خلطوة 
مرات،  عدة  السجون  من  إحداها   العديد  كان 

وسجن   نفحة،  وسجن  املركزي،  جلبوع  سجن 
 ). 1رامون املركزي قسم ( 

التشويش:   يتم  منظومة  األجهزة  من  جمموعة 
وضعها داخل القسم املغلق أو حوله، تعمل على 
أجهزة   متنع  معينة  ترددات  ضمن  إشارات  إرسال 

إرسال أو استقبال أي مكاملة  اهلاتف اخلليوي من  
من مصدر خارجي، وتستخدم يف األماكن املغلقة 
ومواكب   اجلامعات،  وقاعات  كاملساجد،  غالباً 

 10الرؤساء والقادة األمنيني. 

 
 املرجع نفسه.  9

  4723https://almajd.ps/newsجملد، مقال بعنوان: األجهزة احملمولة للتشويش على اجلوال موقع اجملد األمين، انظر: ا 10
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اإلنسا الدويل  القواعد   :International humanitarian lawين  القانون  من  جمموعة 
امل النزاعات  اليت حتدد حقوق ضحا�  املقاتلني يف وسائل  القانونية  على  قيوداً  وتفرض  سلحة، 

استخدام القوة العسكرية وقصرها على املقاتلني دون غريهم، وضحا� النزاعات املسلحة عموماً 
هم القتلى، واجلرحى، واملرضى، واألسرى يف املعارك الربّية والبحرية واجلوية، إضافة إىل املعتقلني 

 11يف األراضي احملتلة. 
 
 : احلركة األسرية واملخططات الصهيونية.  1

 

حرصت سلطات االحتالل، منذ بدا�ت 
ولغاية    1967التوثيق للحركة األسرية يف سنة  

واملقاومني   املناضلني  معاقبة  على  هذا،  يومنا 
اعتقاليٍة   ظروٍف  يف  وإبقائهم  الفلسطينيني، 
متدنية للغاية، ال تليب االحتياجات اإلنسانية  

ومشرب، ومكان، وإيواء،    األولية من مأكل،
 12وظروف حياتية واجتماعية. 

وقد أدركت احلركة األسرية، ومنذ يومها األول، خطورة املخطط الصهيوين وسعيه إىل إذالل 
األسري والسيطرة عليه، يف سبيل تصفية قدراته النضالية وإ�اء روحه الوطنية والثورية، فلم يستسلم 

انتزاع حقوقه انتزاعاً وصارع وجاهد؛ ألجل احلفاظ على كرامته وعدم للواقع، وحتدى، وأصّر على  
 السماح ابلسيطرة على فكره وعقله.

الكرامة  له  حتقق  ومل  الفلسطيين،  لألسري  الدولية  واملعاهدات  االتفاقات  تلك  تشفع  ومل 
اإلنسانية، ومل تساعده تلك الوسائل الديبلوماسية واحلوارية على حتقيق ذلك، فكان ال بّد من  

 
 . 5)، ص 1990(القاهرة: اللجنة الدولية للصليب األمحر،  اإلنساينمقدمة يف القانون الدويل سيد هاشم،  11
 . 9/2021/ 22) سجن رامون، 1مقابلة شخصية أجراها الباحث مع األسري أمين عبد اجمليد سدر، قسم ( 12
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ية االشتباك واملواجهة والتضحية، وابتكار الوسائل والطرائق اليت تساعده على حتقيق أهدافه النضال
 13يف مواجهة إدارة مصلحة السجون وغطرستها.

الوطنية األسرية داخل سجون   احلركة  متّيزت  وقد 
ترتيب   على  وقدرهتا  ووحدهتا،  بقوهتا،  االحتالل 
وتنسيق خطواهتا اإلسرتاتيجية أمام مصلحة السجون  

، لكنها  1994- 1986اإلسرائيلية خصوصاً يف املرحلة  
بني   ما  الفرتة  يف  بسبب  2006- 2000تراجعت  ؛ 

االعتقاالت الكبرية الوافدة إىل السجون، واليت كانت  
حباجة إىل أتهيل، وإعداد، وتوفري حاجات أساسية  

 من جهة أخرى. 

أنه قد ساد تلك املسرية النضالية حالة من التذبذب والتطور وأحيا�ً الرتاجع،  وعلى الرغم من   
تبادل وغريها، إال أ�ا  بسبب املتغري  ات السياسية أو يف أعقاب إفراجاٍت سياسيٍة أو حاالت 

ومعاملها   نظريتها،  بوحي  تسرتشد  مشرّفٍة،  جتربٍة  ختليد  من  متكنت  التذبذب  من  الرغم  وعلى 
 14األجيال االعتقالية، وتضيء هلم طرق النضال االعتقايل.

 
 : . العمل التنظيمي2

 

تطور العمل التنظيمي والفصائلي للحركة األسرية الذي مل يكن وليد اللحظة ومل �ِت بسهولة،  
فقد سعت احلركة األسرية إىل فرضه بقوة، وتثبيته كحق من حقوقها استطاعت انتزاعه انتزاعاً من 
التضحيات  من  وطويلة  شاقة  ومسريٍة  لنضاالٍت كبريٍة  ذلك حصيلة  وقد كان  الّسجان،  براثن 

 
عواودة،    13 ووديع  األوىل  مصطفى كبها،  اإلسرائيلية  واملعتقالت  الفلسطينيون  املعتقلون  حراب:  بال  أسرى 

 . 72)، ص 2013) (بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1949– 1948(
 . 9/2021/ 22) سجن رامون، 1مقابلة شخصية أجراها الباحث مع األسري أمين عبد اجمليد سدر، قسم ( 14

 مصلحة السجون اإلسرائيلية
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لعظام، قّدم خالهلا األسرى كوكبة من الشهداء، والكثري من اجلرحى، فخاضوا اإلضراب تلو ا
اإلضراب؛ لتحقيق اإلجنازات وحتسني الظروف احلياتية واالعتقالية، وقد جاء ذلك أيضاً نتيجة  

�ضلت  لرتاكم اخلربات الفصائلية والوطنية واإلسالمية، ويذكر أبو طري يف دراسته أن احلركة األسرية  
من أجل انتزاع أبسط حقوقها املنصوص عليها ابملواثيق واملعاهدات واألعراف الدولية، والشرائع  
السماوية، والقانون الدويل اإلنساين الذي مل يوفر لألسري أبسط حقوقه، كحقه يف ممارسة شعائره  

 15الدينية كاألذان، والصالة اجلماعية، وإطالق اللحى وغري ذلك.

 

 : انتهاكات متارسها سلطات االحتالل حبق احلركة األسرية. سياسات و 3
 

وبشكل  السجون،  مصلحة  إدارة  التنفيذية،  أداته  خالل  ومن  االحتالل  سلطات  سعت 
االعتقالية  التجربة  من  األوىل  االعتقالية  األوضاع  إىل  األسرى  إلعادة  وضمن خمطط  مستمر، 

اترخيهم النضايل، فمارست العديد من االنتهاكات طالت  للحركة األسرية، يف حماولة لتجاوز كل  
 16كافة مناحي حياة األسري. 

 :أ. انتهاكات اعتقاليه ومعيشية
احلّية   ابألسلحة  واملدججة  اخلاصة  بوحداهتا  مستعينة  السجون  مصلحة  إدارة  مارست 

من   ذلك؛  وغري  والفلفل،  واملطاطية، 
عمليات اقتحام ليلي، وتفتيشات مذلة، 

ا أثناء  ومن  األسرى حىت يف  عتداء على 
نومهم، ومصادرة أغراض األسرى، وإبقاء  
وحاولت   دائم.  توتر  حالة  يف  األسرى 

 
(حمرر)،    15 عمر:بالل حممد شلش  أبو طري    سيدي  حممد  الشيخ  للدراسات ذكر�ت  الزيتونة  مركز  (بريوت: 

 . 38)، ص 2017واالستشارات،  
 . 9/2021/ 22) سجن رامون، 1مقابلة شخصية أجراها الباحث مع األسري أمين عبد اجمليد سدر، قسم ( 16
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منعهم بكل الوسائل من تنظيم حياهتم االعتقالية فاستخدمت العزل االنفرادي، واتبعت سياسات  
 17اإلمهال الطيب املتعمد.

 
   ب. انتهاكات وعقوابت قانونية:

دولة االحتالل إىل اللحظة مع األسرى الفلسطينيني على خلفية سياسية، فلم تطبق مل تتعامل  
 عليهم االتفاقيات واملواثيق الدولية كأسرى حرب، وتعاملت ضمن قوانني خاصة هبا. 

 ج. انتهاكات وعوائق تنظيمية:  
استهدفت مصلحة السجون العمل التنظيمي وحاربته بكل الوسائل واألشكال فاستهدفت 

روح  الك أي  ضرب  هبدف  ونكلت  وعزلت  فاعتدت  التنظيمية،  والقيادات  والكفاءات  وادر 
 مجاعية. 

 د. انتهاكات اجتماعية "العزل عن احمليط اخلارجي": 
خالل  ومن  االحتالل  سلطات  اتبعت 
لعزل األسرى عن   سياسات متعددة حماوالت 
العزل   حميطهم اخلارجي، فاستخدمت أسلوب 

ز�رات األهل وحرمان األسري االنفرادي، ومنع  
من رؤية ذويه، ومسحت لفئة حمددة من عائلة 

األسري املقربني كاألب واألم واألخوة واألبناء والزوجة فقط، بز�رة األسري حيث صنفتهم أقرابء  
الربيدية   الرسائل  إرسال  وصّعبت  األحيان،  من  يف كثري  احملامني  ز�رات  وعرقلت  أوىل،  درجة 

رمت البعض من هذا احلق بشكل كامل، وحرمت األسري من التواصل مع األهل  واستقباهلا أو ح
وقد كانت   18يف حاالت الضرورة كالوفاة أو األفراح أو املرض وحىت يف أكثر احلاالت إنسانية،

 
،  59، العدد  15، جملد جملة الدراسات الفلسطينية "  "تقارير األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل اإلسرائيلي،   17

 . 138، ص  2004
 .297(مصر: دار االعتصام للطباعة والنشر، د.ت)، ص    فقه السجون واملعتقالت حممد عبد اهلادي أبو سريع،    18
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، أعوام عصيبة على احلركة األسرية حيث أقدمت إدارة مصلحة السجون،  2017السنوات بعد  
ية متطرفة، على شّن هجمات غري مسبوقة على األسرى، طالت  كأداة تنفيذية حلكومة ميين 

قبل احلكومة   قوانني ومقرتحات من  ّمت سّنه من  مبا  كافة مناحي حياة األسري، وحتججت 
للتضييق على األسرى،  وسعت من خالل تلك اهلجمة إىل استعراض عضالهتا    19الغاصبة 

ة الفلسطينية حملياً ودولياً، هبدف  االنتخابية، والتحريض على األسرى والقضي   حقباهتا خالل  
إظهارهم كمجرمني إرهابيني أمام العامل، وقد كان من تلك القرارات والقوانني ما أطلق عليه  

 قرارات أردان. 

 

 : . قرارات أردان4
 
 

نوعاً    2018مع �ا�ت سنة    34شكلت قرارات وزير األمن الداخلي حلكومة االحتالل الـ  
الليكود   حلزب  االنتخابية  الدعاية  األسرية    Likudمن  ابحلركة  فالتنكيل  املتطرف،  ووزيرها 

واضطهادها مّثل مادة دمسة قد ترضي اجلمهور اليميين املتطرف يف "إسرائيل"، وقد كانت تلك 
ها،  القرارات تشمل جمموعة من القوانني اليت شكلت لألسري أزمة حقيقية كان ال بّد من مواجهت

ابإلضافة إىل سحب أصناف كثرية من الكانتينا واملشرت�ت، وتقليص ساعات الفورات، وتقليص  
التشويش داخل أقسام حركة   القرارات تركيب منظومة  ميزانيات السجون، وكان من أهم تلك 

 محاس كخطوة؛ لعزل األسري بشكل كامل عن حميطه اخلارجي. 

أردان اليت متثلت برتكيب منظومة التشويش األوىل يف السجون  بداية تنفيذ خطة  :  2019/ 16/2
) سجن النقب، وقد اختارت مصلحة السجون أن تبدأ التجربة أبقسام أسرى حركة  4يف قسم (

لضرب  منها  وسعياً  اخلارجي،  احمليط  عن  اجلماعي  والعزل  اجلماعي  العقاب  من  محاس كنوع 
 يف املعاملة بينهم. األسرى بشكل تدرجيي ومن خالل التمييز أيضاً 

 
  2015–1985اجلوانب اإلبداعية يف اتريخ احلركة الوطنية الفلسطينية األسرية يف الفرتة ما بني  رأفت محدونة،    19

 . 19)، ص  2016(رام هللا: وزارة اإلعالم، 
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) سجن رامون 1تركيب املنظومة الثانية للتشويش يف سجون االحتالل يف قسم ( :  3/2019/ 5
 20املركزي. 

 

   :. رّد احلركة األسرية على قرارات أردان واالنتهاكات الصهيونية5
 

قرارات أردان مروراً بعد حوار دام عدة أشهر قادته قيادة احلركة األسرية منذ بداية احلديث عن  
) قسم  ابلنقب  التشويش  منظومة  (4برتكيب  قسم  رامون  تركيبها يف سجن  إىل  )،  1)، وصوالً 

أدركت خالهلا احلركة األسرية وقيادهتا أن مصلحة السجون ماضية يف سياستها وهجمتها ولن  
 تتوقف إال إذا أجربت على ذلك.

تكتيكية منذ تركيب املنظومة يف سجن  وافقت عمليات احلوار مع مصلحة السجون خطوات  
النقب فكان قرار احلركة األسرية ابلذهاب إىل خطوة حّل التنظيم داخل أقسام حركة محاس، واجلهاد،  

 والشعبية حيث كانوا شركاء يف هذه اخلطوة. 

ارتفاع مستوى التصعيد داخل األقسام األمنية يف السجون، وإقدام سجن رامون   : 2019/ 3/ 18 
غرفة بشكل متزامن، الذي بدوره أربك مصلحة السجون وحكومة االحتالل    15) على حرق  1قسم ( 

) وجرحهم  1بشكل كامل، فيما كانت ردة فعل مصلحة السجون قمع جمموعة من أسرى قسم ( 
) الكثري  1وة أسرى قسم ( وتكسريهم، وقد كلفت هذه اخلط 

العامل   مسعها  صرخة  أ�ا كانت  إال  واالضطهاد،  املعا�ة  من 
والقاصي والداين والعدو والصديق، كرفض واحتجاج لألسرى  

 21عن ممارسة الّسجان، ورفض القبول واخلضوع ابألمر الواقع. 

 
جلنة الدراسة، دراسة داخلية خاصة حبركة محاس متعلقة ابلتحقيق يف أحداث تركيب أجهزة التشويش يف أقسام    20

 . 2019لغاية أيلول/ سبتمرب   2019أسرى محاس من شهر شباط/ فرباير 
أمين عبد اجمليد سدر، "املمارسة الدميقراطية للحركة األسرية يف سجون االحتــالل،" ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر   21

،  2020العلمي األول يف السجون، مركز حضارات للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، كانون األول/ ديسمرب  
    /https://hadarat.net/post ، انظر:18ص 

https://hadarat.net/post/
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أسرى سجن رامون وبعد ستة أ�م فقط، وكنوع من االحتجاج على ما عا�ه  :  2019/ 3/ 24 
من قمع وضرب وتكسري، وعدم انصياع االحتالل إىل مطالب األسرى بوقف منظومة التشويش 
املسرطنة، كان رّد األسري إسالم وشاحي ابإلقدام على طعن أحد ضباط مصلحة السجون يف  

) سجن النقب، لتكون اخلطوة األصعب بعد خطوة احلرق، مما دفع طواقم القمع واجليش 4قسم (
سجن النقب إىل التنكيل ابألسرى وربطهم ابألِسرّة لعدة أ�م، وحرما�م من الفرشات واألغطية   يف

لعدة أ�م، متجرداً من كل إنسانية بعد أن تعرض بعضهم لإلصاابت املطاطية، وتكسري بعض 
 األيدي واألسنان واجلماجم، وسالت دماء األسرى يف ساحات النقب. 

بعد هذه األحداث وإعالن األسرى حالة االستنفار العام   تدخلت املقاومة:  2019/ 3/ 25 
والطوارئ داخل قالع األسر وحتديداً يف أقسام حركة محاس؛ لنصرة األسرى، ووقف معا�هتم  
فأطلقت صاروخاً على منطقة الشارون أدى إىل إصابة بيت إصابة مباشرة، الذي أدى إىل رفع  

 امًال. وترية تصعيد املوقف يف الشارع الفلسطيين ك
 

 : . تدخل مصر6
 

بعد أن بدأت األمور خترج عن السيطرة، خرجت رسالة واضحة إىل قيادة املقاومة مفادها أن  
األمور آخذة ابالنفجار والتدهور أكثر فأكثر، ولن يوقف هذه املواجهة إال أن تقوم إدارة مصلحة  

ابلتواصل مع العائلة بشكٍل قانوين، فـ"اقرتح"  السجون بوقف منظومة التشويش، أو السماح لألسرى  
اهلاتف العمومي؛ لتطرحه مصر كدولة وسيطة بني املقاومة واالحتالل يف سعيها؛ لعدم انفجار التهدئة  

 اليت كانت تسعى؛ لتثبيتها بني االحتالل واملقاومة منذ فرتة. 
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اء قرار االحتالل  وبعد تدخل مصر، وضغط املقاومة من القطاع يف إ�اء أزمة السجون، ج
، الذي هّدأ السجون 2019/ 4/ 1خ  برتكيب أجهزة هاتف عمومي داخل األقسام األمنية بتاري

 22ومسح لألسري ابلتواصل مع العائلة، وأبقى منظومة التشويش؛ حلفظ ماء وجه احلكومة.
 
 :. شروط اهلاتف العمومي7

 

وآليات التفاوض على هذا اإلجناز، إال أننا  لسنا بصدد استعراض كل ما يتعلق ابهلاتف العمومي،  
نود التطرق بشكٍل مقتضب وسريع حول شروط جتربة تركيب اهلاتف، كو�ا تتعلق بشكٍل مباشر  

 23مبوضوع الدراسة، وهي على النحو التايل: 
 . 2019/ 9/ 3ّمت تفعيل اهلاتف العمومي بتاريخ   •
دقيقة    45يسمح لألسري ابالتصال مدة   •

 أسبوعياً. 
ا  • يف    45لـ  توزع  أ�م  ثالثة  على  دقيقة 

يسمح   حبيث  لليوم    15األسبوع  دقيقة 
 الواحد. 

مدار   • على  أ�م  ثالثة  أي  األسري  خيتار 
 أسبوع، عدا اجلمعة والسبت. 

 مينع االتصال أ�م اجلمعة والسبت واألعياد اليهودية.  •
 أرقام فقط يتم تسليمها لإلدارة للموافقة عليها بعد فحصها.   5يسمح لألسري ابلتواصل مع   •

 األرقام جيب أن تكون من أقارب األسري من الدرجة األوىل.  •

 
املتعلقة إبضراب حركة محاس يف سجون    22 االسرتاتيجية  القرارات  وفاعلية  "حتليل كفاءة  اجمليد سدر،  عبد  أمين 

 . 6االحتالل،" ص 
أج  23 شخصية  أبو  مقابلة  ساجد  األسري  مع  الباحث  ( سلو غراها  قسم  يف  األسرى  ممثل  رامون،  1،  سجن   (

20/3/2021 . 
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  يف   يف اليوم نفسه، وإال فَقَد حقه   كاملة   دقيقة   15يف حال فتح األسري مكاملة، يتوجب عليه إ�اء   •
 الدقائق.   تلك 

ة السجن  إلدار بعد إعطائه بصمة صوته    لإلدارة   األسري   قبل   من   املقدمة   اهلاتف   أرقام يتم تفعيل   •
 ة. ح ن مفتاح أي اتصال لألرقام املسمو حىت تكو 

املكاملات اليت جيريها األسري مسجلة ومراقبة، ويتم إبالغ األسري بذلك عند كل اتصال، ويف حال   •
 أي جتاوز يتم قطع املكاملة على األسري. 

 
 :ومناقشتهااثنياً: حتليل النتائج 

 

األول  املتعلقة ابلسؤال  " النتائج   : ) قسم  العام ألسرى  الرضى  رامون عن  1ما مدى   (
تعميم   على  العمل  يستوجب  عظيماً  إجنازاً  ابعتبارها  هلا،  وتقبلهم  العمومي  اهلاتف  جتربة 

ثالثة  التجربة على بقية املواقع والسجون؟"، فإنه حسب تصميم أداة الدراسة وتقسيمها إىل  
حماور متتالية، تناول احملور األول املزا� اإلجيابية للتجربة، وتناول احملور الثاين املزا� السلبية،  
فيما �يت احملور الثالث ليؤكد من خالل أسئلته املباشرة عن اعتبار التجربة إجنازاً عظيماً على  

ب  أو  التحسني  قبل  التجربة،  تعميم  وضرورة  األسرية،  احلركة  التحسني مستوى  وابلتايل  ،  عد 
تكون العّينة قد أجابت على أسئلة احملور األخري بعد أن أكدت على املزا� اإلجيابية يف احملور  
األول أو نفيها، وأكدت يف احملور الثاين إىل أي مدى تشكل تلك السلبيات إزعاجاً هلا،  

كون التجربة إجنازاً  فتكون بذلك قارنت بني اإلجيابيات والسلبيات، وأكدت يف النهاية على  
 أو نفت ذلك. 

نتائج التحليل، ومتوسطات اإلجاابت، والدرجات عن كل    7، و 6، و 5وتظهر لنا اجلداول رقم  
 . ) رامون 1حمور من وجهة نظر أسرى قسم ( 
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 : نتائج حتليل احملور األول: املزا� اإلجيابية لتجربة اهلاتف العمومي 5جدول رقم  
 

 

 تعليق:
 

، أن درجة التأكيد على املزا� اإلجيابية  5نالحظ من خالل النتائج الظاهرة يف جدول رقم  
%، وهي إشارة مهمة يف كو�ا تدلل  75كانت مرتفعة حيث بلغ املتوسط احلسايب لنسب احملور  

الوقت نفسه إىل كون من �حية على كون مزا� التجربة إجيابية بدرجة مرتفعة، إال أ�ا تشري يف  
تلك املزا� ليست إجيابية بشكل كامل، وحباجة إىل حتسني، ومبا أن العينة اشتملت على متغّريات  
متعددة وذات اهتمامات خمتلفة، نرى يف بعض املزا� إجيابية بدرجة مرتفعة جداً، ويف بعض املزا� 

للمح الدراسة  ور األول كانت موزعة على إجيابية بدرجة متوسطة. ونالحظ أن إجاابت عّينة 
ثالث درجات مرتفعة جداً، ومرتفعة، ومتوسطة؛ حيث أكدت العينة وبنسب متقاربة جداً أن  

 أوىل إجيابيات التجربة كانت على النحو التايل:
"احلد من اخلالفات الداخلية"، و"شعور ابلطمأنينة أثناء التواصل"، و"سبب مباشر ابلراحة  

زات الثالث على درجة مرتفعة جداً، بينما كانت ميزات "تنظيم الوقت"، النفسية". وقد حصلت املي
رؤيتها   حيث  من  العّينة  اهتمامات  اثين  هي  الليلية"  التفتيشات  اختفاء  بسبب  و"االستقرار 

 الدرجة النسبة (%)  التكرار احملور األولأسئلة  الرقم
 مرتفعة جداً  84 42 حّد من اخلالفات الداخلية بني األسرى يف القسم الواحد 1
 مرتفعة جداً  82 41 شعور كبري ابلطمأنينة أثناء التواصل ابملقارنة مع اجلواالت املهربة 2
 مرتفعة جداً  80 40 سبب مباشر ابلراحة النفسية 3
 مرتفعة  76 38 االستقرار بسبب اختفاء التفتيشات الليلية املفاجئة سبب يف  4
 مرتفعة  70 35 قدرة عالية على تنظيم الوقت بشكل جيد  5
 متوسطة  68 34 قلة عدد األسرى داخل القسم، وعدم اكتظاظ الغرف 6
 متوسطة  64 32 توزيع الوقت بشكل متساٍو على اجلميع  7

 مرتفعة  74.8 37.2 الدرجة الكلية
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كإجيابيات للتجربة، إال أن الدرجة كانت أيضاً مرتفعة، بينما ترى العّينة بدرجة متوسطة، ميزات  
القسم"، و"توزيع الوقت بشكٍل متساٍو على اجلميع" حيث كانت تلك "قلة عدد األسرى يف  

 املزا� يف آخر أولو�ت العّينة من حيث الرتتيب. 
%، ال يرون يف ميزة "توزيع  36وجتدر اإلشارة إىل أن أكثر من ثلث العّينة املستطلعة، بنسبة 

ساواة وال تراعي أي فروق  الوقت بشكٍل متساٍو على اجلميع" ميزة إجيابية، كو�ا تعتمد على امل
 واختالف الهتمامات األسرى، من وجهة نظر هذه الفئة من العّينة. 

أما كون أوىل املزا� اإلجيابية اليت أكدت عليها 
الداخلية  اخلالفات  من  "حّدت  أ�ا  العّينة كانت 
بني األسرى يف القسم الواحد"، فهذا التأكيد �بع  

اد العّينة جتربة  وبشكٍل أساسي من خالل مقارنة أفر 
حيياها   اليت  احلياتية،  ابلظروف  العمومي  اهلاتف 
اجلواالت  على  حتتوي  اليت  األقسام  يف  األسري 

أحد   ويذكر  تلك  املهربة،  أسباب  بعض  األسرى 
وانعدام اخلالفات،   الوقت،  توزيع  مسألة  منها 

داخل االتصال  وأماكن  املختلفة،  واألمزجة  االتصال،  وقت  وإشكالية  الغرف،    اخلصوصية، 
وانقطاع الشبكة، كل ذلك يشكل عبئاً على مسؤول توزيع الوقت وتنظيمه، إضافة إىل ما يوِجد  

 24من جدل وخالف بني أفراد الغرفة الواحدة. 
ترتيب املزا� اإلجيابية لتجربة اهلاتف العمومي، من وجهة نظر أسرى    1ويظهر لنا شكل رقم  

 ) على اختالف متغّرياهتم املستقلة. 1قسم (

 
 
 

 
 .20/3/2021، سجن رامون )1أجراها الباحث مع األسري حيىي احلج محد، قسم (شخصية مقابلة  24
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 : ترتيب املزا� اإلجيابية من وجهة نظر عّينة الدراسة 1شكل رقم 
 
 

 
 

 لتجربة اهلاتف العمومي : نتائج حتليل احملور الثاين: املزا� السلبية6جدول رقم  
 

 

 الدرجة النسبة (%)  التكرار أسئلة احملور الثاين الرقم

1 
حتكم اإلدارة ابهلاتف العمومي واستخدامه كأداة  

 ابتزاز وعقاب مجاعي أحيا�ً 
 مرتفعة جداً  84 42

2 
عدم القدرة على التواصل أ�م (اجلمعة/ السبت/  

 األعياد اليهودية) 
 مرتفعة  70 35

3 
حتديد األرقام املسموح لألسري التواصل مع أصحاهبا  

 خبمسة أرقام 
 متوسطة  64 32

4 
عدم كفاية الوقت املمنوح لألسري لقضاء حاجاته 

 الضرورية
 متوسطة  62 31

 منخفضة  54 27 حتديد أ�م التواصل بثالثة أ�م فقط  5
 منخفضة جداً  32 16 أسعار املكاملات املتاحة  6

 متوسطة 61 30.5 الدرجة الكلية
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   تعليق:
أن املتوسط احلسايب لنسب إجاابت احملور الثاين جاءت بدرجة    6تظهر لنا بيا�ت جدول رقم  

% من العّينة ال  40% فقط من العّينة املستطلعة، وهذا يدلل على أن قرابة  61متوسطة بنسبة  
تفوق   اإلجيابيات  على كون  العّينة  وأتكيد  بدرجة كبرية،  إزعاجاً  هلا  السلبيات  تلك  تشكل 

ال السلبيات للتجربة، تعايش مع تلك السلبيات مع اإلقرار والتأكيد على كو�ا كما أنه ميكن 
شروطاً سلبيًة، مزعجة على اعتبار أ�ا التجربة األوىل من نوعها يف السجون، والتأكيد الضمين 
على أمهية التواصل مع األهل واحمليط اخلارجي، من خالل قدرة األسري على التأقلم مع تلك املزا� 

 والشروط وتقبلها.

ا أن  ابهلاتف  كما  اإلدارة  "حتكم  العينة كانت  ألفراد  وإزعاجاً  وقلقاً  سلبية  األكثر  مليزة 
%  84واستخدامه أداة عقاٍب وابتزاٍز مجاعي أحيا�ً"، حيث أكدت العّينة على هذه امليزة بنسبة  
 أي بدرجة مرتفعة جداً، وقد حظيت هذه امليزة على املرتبة األوىل يف ترتيب املزا� السلبية.

وكان هناك متايز يف درجات اإلجابة  
حملور املزا� السلبية من وجهة نظر العّينة،  
حيث بلغ التباين من بعض فقرات احملور 

"أسعار  50 بني  احلال  هو  %، كما 
املكاملات"، وميزة "حتكم اإلدارة ابهلاتف  
يعزى سبب عدم  مثًال، وقد  العمومي" 
املكاملات   أبسعار  األسري  اهتمام 

س على  واعتبارها  ابلتواصل  أساسي  بشكٍل  مرتبط  للمكاملات  املرتفعة  األسعار  لبية كبرية كون 
الفلسطينية مثل جوال وأوريدو   بقية  Ooredooالشبكات اخلليوية  ، يف حني أ�ا مقبولٌة على 

 الشبكات األخرى والشبكة األرضية. 
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 وضرورة تعميم التجربة: نتائج حتليل احملور الثالث: مستوى الرضى العام 7جدول رقم  
 

 

أكد احملور األخري على مسألتني، األوىل: التأكيد على تقبل التجربة من خالل رؤيتها كإجناز  
عظيم للحركة األسرية، والثانية: أتكيد العّينة على ضرورة تعميم التجربة قبل التحسني أو بعد  

ؤكدة  الدرجة املرتفعة جداً، وامل  7التحسني لشروطها، وتظهر لنا النتائج الواضحة يف جدول رقم  
على كون العّينة ترى يف هذه التجربة إجنازاً عظيماً ابلرغم من بعض السلبيات ونقص اإلجيابيات،  
إال أ�ا أكدت على كون اإلجيابيات فاقت السلبيات، وهذا يدلل على رفض فرضية الباحث  

%  24ته  األوىل، واليت تشري إىل أن التجربة ال حتظى برضى كبري لدى العينة، يف حني أكد ما نسب
من العيّنة على ضرورة تعميم التجربة قبل حتسني الشروط، يف إشارة بوعي هذه الشرحية وإدراكها 
أن   العديد من األسرى  قناعات  إىل  ابلبعد اإلسرتاتيجي، إضافة  للحركة األسرية  التجربة  أمهية 

كل عامَل تعميم التجربة على بقية املواقع سيعّجل العمل على حتسني شروط اهلاتف، كونه سيش 
 ضغٍط أقوى وأكرب على مصلحة السجون.

رقم   شكل  لنا  املرتفعة    2ويوضح  الدرجة 
جداً اليت حظي هبا مستوى الرضى العام عن  
التجربة، حيث جاء التأكيد على اإلجيابيات  
السلبيات  حظيت  حني  يف  مرتفعة،  بدرجة 
على درجة أقل حبيث كانت متوسطة، ليؤكد  

 الدرجة النسبة (%)  التكرار أسئلة احملور الثالث  الرقم

1 
إىل أي مدى ترى يف جتربة تركيب اهلاتف العمومي إجناز 

 عظيم للحركة األسرية 
 مرتفعة جداً  84 42

2 
ضرورة العمل على حتسني شروط اهلاتف العمومي ومن  

 مث تعميم التجربة
 مرتفعة  76 38

 مرتفعة جداً  80 40 الدرجة الكلية 
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درجة  اإلجاابت عن احملور الثالث أن هذه التجربة متثل إجنازاً عظيماً على مستوى احلركة األسرية وب
 مرتفعة جداً.

 

 : املتوسط احلسايب لنتائج احملاور الثالث الدالة على الرضى العام2شكل رقم 
 

% أشاروا إىل كون التجربة تشكل إجنازاً عظيماً على مستوى  84ة  ويتبني للباحث أن نسب
بّد أن يكون مفتوحاً دون شروط،  إال    % ترى أن هذا اإلجناز ال10احلركة األسرية، وأن نسبة  

التجربة إجنازاً عظيماً على صعيد احلركة األسرية6أن ما نسبته   العينة مل يروا يف هذه    ، % من 
املقدمة مقابل هذه التجربة، حيث ترى تلك الفئة أن اإلجناز  ويرجع ذلك إىل حجم التضحيات  

كان أقل من  حجم التضحية املقدمة، حيث أشاروا إىل كونه إجنازاً بشكٍل متوسط، وقد يعزى 
 25إىل بعض املتغريات املستقلة للعّينة واليت سيأيت اإلشارة إليها الحقاً؛ كسنوات االعتقال مثًال.

 
هل هناك فروق ذات داللة يف تقديرات العينة تعزى ملتغريات "الفصيل"، :  الثاينإجابة السؤال  

 و"احلالة االجتماعية"، و"سنوات االعتقال"؟ 
 

 
 .26/3/2021رامون،   ) سجن1مقابلة شخصية أجراها الباحث مع األسري هبجت شقريات، قسم ( 25
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  متغّري الفصيل: .1
 

 : نتائج حتليل احملور األول املتعلق ابملزا� اإلجيابية، حسب متغّري الفصيل8جدول رقم  
 

 
 م

أسئلة احملور 
 األول

 اجلبهة الشعبية حركة اجلهاد اإلسالمي حركة محاس 

 التكرار
النسبة 
 (%) 

 التكرار الدرجة
النسبة 
 (%) 

 التكرار الدرجة
النسبة 
 (%) 

 الدرجة

1 

شعور 
  يف ابلطمأنينة

 أثناء التواصل
34 89.5 

 مرتفعة 
 جداً 

 33.3 2 متوسطة  66.6 4
 منخفضة 

 جداً 

2 

حّد من  
اخلالفات  

الداخلية داخل  
 األمين القسم 

33 86.8 
 مرتفعة 
 جداً 

6 100 
 مرتفعة 
 جداً 

3 50 
 منخفضة 

 جداً 

3 
سبب مباشر 
 ابلراحة النفسية

32 84.2 
 مرتفعة 
 جداً 

5 83.3 
 مرتفعة 
 جداً 

3 50 
 منخفضة 

 جداً 

4 

قدرة عالية على  
تنظيم الوقت  
 بشكل جيد

 83.3 5 مرتفعة  76.3 29
 مرتفعة 
 جداً 

1 16.7 
 منخفضة 

 جداً 

5 

قلة عدد  
األسرى داخل 
القسم وعدم  
 اكتظاظ الغرف

 100 6 مرتفعة  71.05 27
 مرتفعة 
 جداً 

 منخفضةجدا  0 0

6 

توزيع الوقت 
بشكل متساٍو  

 على اجلميع
 83.3 5 متوسطة  68.4 26

 مرتفعة 
 جداً 

2 33.3 
 منخفضة 

 جداً 
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: نالحظ من خالل إجاابت  حركة اجلهاد اإلسالمي

انقسامها أيضاً   8عّينة اجلهاد اإلسالمي يف جدول رقم 
 بني درجتني فقط؛ مرتفعة جداً ومتوسطة. 

اإلسالمي   • اجلهاد  عّينة  إلجاابت  الكلية  الدرجة 
للمحور األول للمزا� اإلجيابية، كانت مرتفعة جداً،  
يف حني بلغت نسبة الدرجة الكلية لفئة العّينة من  

 %. 96اجلهاد اإلسالمي أعلى نسبة يف الدراسة، 

ا يظهر  % كم100ميزاتن أمجع املستطلعون من عّينة اجلهاد اإلسالمي عليهما بشكل كامل   •
 : 8جدول رقم 

 حّد من اخلالفات الداخلية داخل القسم الواحد.أ. 

 قلة عدد األسرى داخل القسم وعدم اكتظاظ الغرف.ب. 
العديد من األسرى إىل  العّينة يف امليزتني سعي  وقد يفسر هذا اإلمجاع الذي أكدت عليه 

من اخلالفات الداخلية والسلبيات االنتقال للعيش يف قسم جتربة اهلاتف العمومي كونه أوالً حّد  
اليت توجدها األجهزة املهربة، إضافة إىل امليل إىل العزلة املقبولة ابلنسبة لبعض األسرى، حيث  
يشكل هلم قلة عدد األسرى داخل القسم وعدم اكتظاظ الغرف عنصراً مهماً جذاابً لالنتقال  

 إليه، والعيش فيه، واالبتعاد عن اخلالفات الداخلية.

7 

استقرار وراحة  
بسبب اختفاء 
التفتيشات 

 الليلية

 100 6 متوسطة  66.6 4 متوسطة  60.4 23
 مرتفعة 
 جداً 

 96.7 5.8 مرتفعة  76.7 29.14 الدرجة الكلية 
 مرتفعة 
 جداً 

2.4 40 
 منخفضة

 جداً 
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 عدة أمور أمهها:   8تظهر لنا النتائج يف جدول رقم    كة محاس: حر 
جاءت نتائج درجة إجاابت احملور األول لفئة   . أ 

العّينة من حركة محاس موزعة، بصورة مل تصبغ  
إىل كرب حجم   يعزى هذا  وقد  واحدة،  بصبغة 

 أسرياً.   38العّينة والبالغ عددها  
محاس كانت   . ب  لعّينة  ابلنسبة  اإلجيابيات  ترتيب 

خمتلفة عن اجلهاد اإلسالمي واجلبهة الشعبية،  
ألوىل ابلنسبة لعينة حركة محاس؛ الشعور ابلطمأنينة العالية يف أثناء  حيث كانت امليزة ا 

التواصل، واستخدام اهلاتف العمومي مقارنة ابجلواالت املهربة، حيث بلغت نسبة التأكيد  
 %. 90على هذه اإلجيابية  

للمحور األول كانت مرتفعة، ونالحظ من   . ج  الكلية إلجاابت عّينة حركة محاس  الدرجة 
النتائج يف احملور األول جاءت لتؤكد على فرضية البحث كوننا  خالل تلك   القراءة أن 

نرى وبشكل واضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إجاابت احملور األول تعزى  
نة ترتيب  يّ ملتغري الفصيل، وتظهر تلك الفروق يف الدرجة الكلية لكل فئة من فئات الع 

هر فروق اإلجاابت لكل فصيل بعض التفاصيل  اإلجيابيات من وجهة نظر كل فصيل، وتظ 
العّينة، ففي حني ترى عّينة اجلهاد اإلسالمي بنسبة   واملؤشرات املدللة على اهتمامات 

% أن قلة عدد األسرى يف القسم الواحد شّكل هلا عنصر جذب لالنتقال والعيش  100
وعدم القدرة    %، حبيث رأت يف ذلك عزلة 0يف قسم اهلاتف كانت إجابة اجلبهة الشعبية  

 . على التفاعل 

  اإلجاابت  يف  واضحاً   تبايناً   الشعبية   اجلبهة   من   العّينة   فئة   إجاابت   ُتظهر   اجلبهة الشعبية: 
  النتائج   وُتظهر   جداً،   مرتفعة   فقط   واحدة   ودرجة   جداً،   منخفضة   مها   فقط   درجتني   بني 
 : أمهها   أمور   عدة 
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 . فقط %  40  بنسبة   جداً   منخفضة   كانت   الشعبية   اجلبهة   عينة   إلجاابت   الكلية   الدرجة . أ 
  ابلنسبة   إجيابيات   املزا�   تلك   يف   يرون   ال   الشعبية   اجلبهة   عّينة   من %  60أن    النتائج   تدلل  . ب 

 . هلم 
 . التجربة   شروط   عن   الرضى   عدم   على   يدلل   مما   جداً   مرتفعة - جداً   منخفضة   اإلجاابت   يف   التطرق .  ج 

% على ميزة االستقرار، وقلة التفتيشات. بينما رأت حركة  100أكدت عّينة اجلبهة الشعبية بنسبة  و 
محاس يف ذلك؛ الراحة من التفتيشات املفاجئة، آخر أولو�ت عّينة حركة محاس، وبدرجة متوسطة  

%، يف حني شّكلت هذه امليزة أهم ميزة لعّينة اجلبهة الشعبية واليت أمجعت على كو�ا من أهم  60
على حجم اإلزعاج الذي شكلته التفتيشات الليلية املفاجئة للفصيل،    امليزات اإلجيابية، ويدلل ذلك 

   ومدى األذى املتسببة به. 
حجم الفروق ذات الداللة، والتمايز بني رؤية كل فصيل يف أتكيده   3ويظهر لنا الشكل رقم 

 على املزا� اإلجيابية وإىل أي مدى يرى الفصيل فيها إجيابيات.
 
 

 الفروق ذات الداللة يف إجاابت العّينة حسب متغّري الفصيل للمزا� اإلجيابية :  3شكل رقم  
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التقارب الواضح بني إجاابت عينيت    3يُظهر شكل رقم  
يف جمموعة كبرية من  الفصيلني؛ محاس واجلهاد اإلسالمي،  

أسئلة احملور األول للمزا� اإلجيابية، بينما يظهر الشكل تبايناً  
محاس   عّينة  وإجاابت  الشعبية،  اجلبهة  عّينة  إجاابت  يف 
يف   أيضاً  يظهر  ما  التباين  هذا  ويؤكد  اإلسالمي،  واجلهاد 

 من خالل أتكيدهم على املزا� السلبية ومدى انزعاج العّينة من تلك املزا�.   9جدول رقم  
 

 : نتائج فرز وحتليل احملور الثاين: املزا� السلبية حسب متغّري الفصيل9جدول رقم  
 

 األسئلة الرقم

 ) 6اجلبهة الشعبية ( ) 6اجلهاد اإلسالمي ( )38محاس (

رار
لتك

ا
  (%

ة (
سب

الن
 

رجة
الد

رار 
لتك

ا
  (%

ة (
سب

الن
 

رجة
الد

رار 
لتك

ا
  (%

ة (
سب

الن
 

رجة
الد

 

1 

م اإلدارة  كّ حت
ابهلاتف  

واستخدامه أداة  
 ابتزاز وعقاب 

33 86.8 
 مرتفعة 
 جداً 

 متوسطة  66.6 4 متوسطة  66.6 4

2 

عدم كفاية الوقت  
املمنوح لألسري  

 للتواصل 
 16.7 1 متوسطة  65.8 25

 منخفضة 
 83.3 5 جداً 

مرتفعة  
 جداً 

3 

حتديد األرقام  
املسموح التواصل  

 أرقام   5معها  
 50 3 متوسطة  65.8 25

 منخفضة 
 83.3 5 جداً 

مرتفعة  
 جداً 

4 

عدم القدرة على  
التواصل أ�م  

(اجلمعة/ السبت/  
 األعياد) 

 50 3 متوسطة  65.8 25
 منخفضة 

 83.3 5 جداً 
مرتفعة  

 جدا 
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أن فئة العّينة من فصيل اجلبهة الشعبية تؤكد على كون    9و   8نالحظ من اجلدولني رقم  
بنسبة   التجربة أكثر من إجيابياهتا  الكلية لإلجيابيات  30سلبيات  الدرجة  %، حيث كانت 

بنسبة   جداً  بنسبة  40منخفضة  متوسطة  الكلية  السلبية  املزا�  درجة  حني كانت  يف   ،%
لدراسة من فصيل اجلبهة الشعبية  % ، وهذا يدلل بشكٍل واضٍح على عدم رضى عّينة ا 69.4

العّينة   التجربة، معتقدين أ�ا شروط جمحفة ومزعجة بشكٍل كبٍري، يف حني أن  عن شروط 
%، على أن التجربة تشكل إجنازاً عظيماً على صعيد احلركة األسرية،  100  ، تؤكد ابإلمجاع 

 . 10كما يوضح جدول رقم  

وب حركة محاس  العّينة من حركة محاس  فئة  تقاربت مع  : أكدت  بنسبة  درجة متوسطة، 
تشكل   املزا�  تلك  على كون  أكدت  اليت  الشعبية،  اجلبهة  من  العّينة  لفئة  الكلية  الدرجة 
إزعاجاً لألسري ولو بنسب خمتلفة، كما رأت عّينة حركة محاس أن ميزة حتّكم اإلدارة ابهلاتف  

م كفاية الوقت املمنوح لألسري  العمومي هي السلبية األكثر إزعاجاً ابلنسبة هلا، تالها ميزة عد 
أن فئة العّينة من حركة محاس تؤكد على كون    9و   8للتواصل، وتظهر النتائج يف جدول رقم  

العّينة من   التجربة أكثر من سلبياهتا، واتفقت عّينة الدراسة من حركة محاس مع  إجيابيات 
 جلبهة الشعبية. اجلهاد اإلسالمي يف ترتيب أوىل املزا� السلبية، فيما اختلفت مع ا 

يف حني أكد اجلهاد اإلسالمي على املزا� اإلجيابية بدرجة مرتفعة جداً،  اجلهاد اإلسالمي:  
% من العّينة، وهي نسبة قاربت على اإلمجاع، يف  50حيث بلغت نسبة املؤكدين على ذلك 

5 

حتديد أ�م  
التواصل وحصرها 

 يف ثالثة أ�م 
19 50 

 منخفضة 
 جداً 

 83.3 5 متوسطة  66.6 4
مرتفعة  

 جداً 

 31.5 12 أسعار املكاملات  6
 منخفضة 

 جداً 
3 50 

 منخفضة 
 جداً 

1 16.7 
 منخفضة 

 جداً 

 50 3 متوسطة 60.95 23.2 الدرجة الكلية
 منخفضة

 جداً 
 متوسطة 69.4 4.16
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وبفارق بني اإلجيابيات  حني أن العينة  ترى أن سلبيات هذه التجربة أقل من إجيابياهتا بكثري،  
 والسلبيات قارب على النصف. 

أكدت عّينة الدراسة من فئة اجلهاد اإلسالمي على كون تلك السلبيات مزعجة ولكن   •
 بدرجات منخفضة جداً. 

بثالثة أ�م تشكل إزعاجاً   • التواصل وحصرها  العّينة على كون سلبية حتديد أ�م  أكدت 
أولو�ت   رأس  على  وكانت  متوسطة،  اجلهاد  بدرجة  عّينة  لدى  املزعجة  السلبيات 

اإلسالمي، كما تؤكد نتائج فرز احملور الثاين على فرضية الباحث حيث تظهر فروق ذات  
 داللة يف إجاابت العّينة تعزى ملتغّري الفصيل. 

 

: نتائج فرز وحتليل احملور الثالث: الرضى العام وتعميم التجربة حسب 10جدول رقم  

 متغّري الفصيل 
 

 

تظهر نتائج فرز احملور الثالث وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجاابت العيّنة عن السؤال  
األول، وتظهر تلك الفروق بوضوح بني فصيل اجلهاد اإلسالمي من جهة، وفصيلي محاس واجلبهة  

 أسئلة احملور الثالث  م
 ) 6اجلبهة الشعبية ( ) 6اجلهاد اإلسالمي ( )38محاس (

 التكرار
النسبة 
 (%) 

 التكرار الدرجة
النسبة 
 (%) 

 التكرار الدرجة
النسبة 
 (%) 

 الدرجة

1 

إىل أي مدى ترى يف جتربة  
  اهلاتف العمومي إجنازاً عظيماً 

 األسرية   احلركة   صعيد   على 
32 84.2 

 مرتفعة 
 جداً 

 100 6 متوسطة  66.7 4
 مرتفعة 
 جداً 

2 

ضرورة العمل على حتسني  
شروط التجربة ومن مث  

 تعميمها 
 83.3 5 مرتفعة  78.9 30

 مرتفعة 
 جداً 

5 83.5 
 مرتفعة 
 جداً 

 81.5 31 الدرجة الكلية
 مرتفعة 
 جداً 

 91.7 5.5 مرتفعة  75 4.5
 مرتفعة 
 جداً 
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  تقارب الدرجة وتوافقها بني فصيلي محاس واجلبهة   10ظهر لنا جدول رقم  يُ الشعبية من جهة أخرى، و 
الشعبية حيث يرى الفصيالن أن هذه التجربة تعد إجنازاً عظيماً على صعيد احلركة األسرية وبدرجة  

 مرتفعة جداً. 
  ، % 66.7ويرى فصيل اجلهاد اإلسالمي أن هذه التجربة تعّد إجنازاً عظيماً بدرجة متوسطة بنسبة    

كيدها على إجيابياهتا العالية،  ويعزى ذلك إىل اعتقاد العّينة أن هذه التجربة �قصة على الرغم من أت 
%  84إال أن إجابة العّينة على السؤال األخري يف احملور تؤكد على هذا االعتقاد حيث أكد ما نسبته  

من العّينة على ضرورة العمل على حتسني شروط التجربة ومن مث تعميمها، يف إشارة لضرورة معاجلة  
ى اآلخرين، وعند النظر إىل نتائج إجاابت عّينة  إشكاليات شروط التجربة لتحظى ابلقبول العام لد 

التعميم   يستوجب  التجربة إجنازاً عظيماً  العّينة تؤكد على كون  الثالثة يتضح أن  محاس عن احملاور 
وإجيابياهتا أكثر من سلبياهتا، وكانت اإلجاابت متوافقة إىل حّد كبري. فيما يشري السؤال األخري يف  

ونرى أن ما    ، عمل على حتسني شروط التجربة ومن مث العمل على تعميمها احملور الثالث إىل ضرورة ال 
% من أفراد العيّنة كانوا يعتقدون بضرورة تعميم التجربة ومن مث العمل بعد ذلك على حتسني  21نسبته  

شروط هذه التجربة، وهذا يدلل على قناعات عالية جداً إبجيابيات هذه التجربة لدى هذه الفئة من  
 ؤكدين على كو�ا إجنازاً عظيماً حباجة إىل تعميم لضمان ثباهتا واحملافظة عليها. العّينة، م 

 

 : الفروق ذات الداللة للمحاور الثالثة حسب متغّري الفصيل4شكل رقم 
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وبكل وضوح أن عّينة اجلبهة الشعبية على الرغم من أتكيدها   4م  نالحظ من خالل شكل رق
%، إال أن ذلك مل يؤثر على  30على أن سلبيات التجربة فاقت إجيابياهتا وبنسبة قاربت على  

 % بدرجة مرتفعة جداً.91رؤية العّينة بكون هذه التجربة تشّكل إجنازاً عظيماً وبنسبة 
 

  ويدلل ذلك على:

املرتفع   • الوعي  املدى  مدى  إسرتاتيجي على  إجناز  متثله من  وما  التجربة  العّينة أبمهية  لدى 
 البعيد.

أتكيد العّينة عل كون املزا� السلبية تفوق املزا� اإلجيابية، وال يعين ابلضرورة التقليل من حجم  •
 اإلجناز وأمهيته. 

ا السلبيات النسب املنخفضة اليت حظيت هبا اإلجيابيات والنسب املرتفعة اليت حظيت هبإن   •
 تعبري على عدم رضى العّينة عن شروط التجربة، مع ضرورة العمل على حتسني تلك الشروط. 

بقي أن نؤكد على وجود فروق ذات داللة بني إجاابت العّينة تعزى ملتغري الفصيل، مما يدلل   •
 على قبول فرضية الباحث.  

 

 متغّري احلالة االجتماعية:  . 2
 

 حتليل احملور األول: املزا� اإلجيابية حسب متغّري احلالة االجتماعية : نتائج  11م  جدول رق 
 

 الرقم
 

 أسئلة حمور املزا� اإلجيابية
 )14متزوج ( ) 36أعزب (

 التكرار
النسبة 
 (%) 

 التكرار الدرجة
النسبة 
 (%) 

 الدرجة

1 
حّد من اخلالفات الداخلية  

 بني األسرى
 جداً مرتفعة   100 14 مرتفعة  77.8 28

2 
شعور كبري ابلطمأنينة أثناء 

 التواصل
29 80.5 

مرتفعة  
 جداً 

 مرتفعة جداً  92 13
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اهتمامات األسري املتزوج عن غري املتزوج يف أولو�ت التواصل مع احمليط  ابلرغم من اختالف  
على املزا� اإلجيابية بدرجة مرتفعة، يدلل ذلك على عدم  ان  اخلارجي، نرى أن كال الطرفني يؤكد

اخلاص    11وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغّري احلالة االجتماعية كما يظهر جدول  
جيابية، إال أن اجلدول يظهر متايز العينتني يف ترتيب املزا� اإلجيابية من وجهة نظر  بنتائج املزا� اإل

فئة بنسبة  ،  كل  إمجاع  على  والذي حظي  األول  السؤال  نتائج  تظهر  فئة  100حيث  من   %
املتزوجني إىل كون أوىل اإلجيابيات وأمهها من وجهة نظرهم كون جتربة اهلاتف حّدت من اخلالفات 

 الداخلية بني األسرى يف القسم الواحد.
بينما كان رأي الفئة من غري املتزوجني أن االستقرار املتحقق كنتيجة لقلة التفتيشات الليلية 

%،  83.3شكلت أهم ميزة إجيابية هلذه الفئة حيث جاءت نتيجتها بدرجة مرتفعة جداً وبنسبة  
أيضاً يف وجهة نظر املتزوجني وفئة العّينة  إضافة إىل ميزة احلد من اخلالفات، كان هناك تفاوت  

من غري املتزوجني يف السؤال السابع الذي يشري إىل إجيابية توزيع الوقت بشكٍل متساٍو، تظهر  
تراعي ظروف    ال   % أ�م ال يرون يف هذه امليزة ميزة إجيابية؛ أل�ا50نصف العينة من املتزوجني  

 املتزوجني عن غريهم من غري املتزوجني.

3 
سبب مباشر يف الراحة  

 النفسية
 مرتفعة جداً  85.7 12 مرتفعة  77.8 28

4 
قدرة عالية على تنظيم الوقت 

 بشكل جيد
 منخفضة  57.1 8 مرتفعة  75 27

5 
قلة عدد األسرى داخل  

 االكتظاظالقسم وعدم 
 منخفضة  57.1 8 مرتفعة  72.2 26

6 
استقرار بسبب قلة  

 التفتيشات الليلية املفاجئة
30 83.3 

مرتفعة  
 جداً 

 منخفضة  57.1 8

 50 7 مرتفعة  72.2 26 توزيع الوقت بشكل متساوٍ  7
منخفضة  

 جداً 
 مرتفعة  71.4 10 مرتفعة  76.9 27.7 الدرجة الكلية
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 : نتائج حتليل احملور الثاين: املزا� السلبية حسب متغّري احلالة االجتماعية12دول رقم  ج
 

  
يشري إىل املزا� السلبية، إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف    12م  نالحظ من جدول رق 

 نتائج إجاابت العّينة تعزى ملتغّري احلالة االجتماعية. 
 

 أسئلة احملور الثاين م
 )14متزوج ( )36غري متزوج (

 التكرار
النسبة 
 (%) 

 التكرار الدرجة
النسبة 
 (%) 

 الدرجة

1 

حتكم اإلدارة ابهلاتف  
العمومي واستخدامه  
 كأداة عقاب وابتزاز 

 مرتفعة جداً  85.7 12 مرتفعة  83.3 30

2 

حتديد األرقام  
املسموح التواصل  

 أرقام   5معها  
 منخفضة جداً  50 7 مرتفعة  72.2 26

3 

عدم القدرة على  
التواصل أ�م  

(اجلمعة/ السبت/  
 األعياد) 

 متوسطة  64.3 9 متوسطة  69.5 25

4 

حتديد أ�م التواصل  
وحصرها بثالثة أ�م  

 فقط 
 منخفضة جداً  % 35.7 5 متوسطة  % 61.1 22

5 
عدم كفاية الوقت  

 املتاح لالتصال
18 50 % 

منخفضة  
 جداً 

 مرتفعة  % 78.6 11

 36.1 13 أسعار املكاملات  6
منخفضة  

 جداً 
 منخفضة جداً  % 21.4 3

 منخفضة % 55.9 7.8 متوسط % 62.03 23.3 الدرجة الكلية
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 وميكن تفسري ذلك بعدة أمور أمهها: 
 

العيّنة من فئة غري املتزوجني ترى أن مسألة حتديد األرقام وحصرها خبمسة أرقام ميزة سلبية    أن  .1
%، وهذا يعزى إىل كون األسري غري املتزوج يهتم وبشكل 72.7وبدرجة مرتفعة أي بنسبة  

أكثر بكثري من فئة املتزوجني، بز�دة األرقام اليت يسمح له التواصل معها، كونه يرغب بتوسيع  
رة التواصل مع أكرب قدر ممكن من إخوانه وأصدقائه واحمليط اخلارجي. ومن خالل تصريح  دائ

منها ارتفاع    ،) حول أكثر مسألة تشكل له إزعاجاً ختص جتربة اهلاتف العمومي1( ملمثل قسم
عدد طلبات األسرى من فئة غري املتزوجني لتغري بعض أرقامهم خالل فرتات قصرية، مؤكداً 

، حيث إ�ا ترفض  سون ال تتعاطى مع هذه املسألة بشكٍل مريح وسل أن مصلحة السج
يف حني أن    26تبديل األرقام لألسري خالل الشهر الواحد أكثر من مرة، أحيا�ً فرتة أطول. 

العينة   بشكٍل كبٍري حيث عّربت نصف  امليزة سلبية  يرون هذه  املتزوجني ال  من  العّينة  فئة 
امليزة، كذلك اهتمام املتزوجني ينصب ابلتواصل مع األسرة % فقط عن انزعاجها من هذه  50

واألوالد ابلدرجة األوىل، وقد يكون يرى تلك امليزة إجيابية حبيث يقتصر تواصله مع العائلة 
 الضيقة فقط، مع قلة الوقت املمنوح للتواصل.

% عن عدم كفاية  79عّربت فئة العّينة من املتزوجني عن انزعاجها وبدرجة مرتفعة، بنسبة بلغت  . 2
الوقت املمنوح هلم للتواصل، كونه ال يكفي لقضاء حاجاهتم الضرورية واألسرية، وال تسمح هلم  

% من فئة العّينة من غري املتزوجني  50مبمارسة دورهم األبوي واألسري؛ لقلة الوقت، يف حني أن  
 منوح هلم. مل يروا يف تلك امليزة إزعاج هلم، يف تعبريهم عن اكتفائهم ابلوقت امل 

كان التباين أيضاً يف السؤال الرابع الذي يشري إىل حتديد أ�م التواصل وحصرها يف ثالثة أ�م  .  3
ترى أن فئة العّينة من املتزوجني ال يعريون هلذه املسألة أمهية كبرية كون ما نسبته    حيث فقط،  

% من العّينة مل يعربوا عن انزعاجهم من هذه امليزة، ومل يروها سلبية، يف حني كانت نسبة  65

 
أبو    26 ساجد  األسري  مع  الباحث  أجراها  شخصية  ( غلوسمقابلة  قسم  يف  األسرى  ممثل  رامون،  1،  سجن   (

20/3/2021 . 
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% حيث كانت درجة انزعاجهم متوسطة 61املؤكدين على سلبيتها من فئة غري املتزوجني  
 ات.من تلك السلبي

 

 : نتائج احملور الثالث: مدى الرضى العام حسب متغّري احلالة االجتماعية13جدول رقم  
 
 

 

 أن عينة  املتزوجني أكدت على التايل: 13، 12، 11نالحظ من خالل جدول رقم 
 أتكيد بدرجة مرتفعة على املزا� اإلجيابية، وابملقابل أتكيد بدرجة منخفضة على املزا� السلبية.  . 1
 الدرجة الكلية على مدى الرضى العام كانت مرتفعة. . 2

احلالة االجتماعية للمحور  ظهرت فروق ذات داللة إحصائية يف إجاابت العينة تعزى ملتغّري   . 3
الدال على املزا� السلبية فقط، يف حني مل تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجات  

 الكلية للمحور األول والثالث بني فئيت العّينة. 

أظهرت إجابة السؤال األخري للمحور الثالث "ضرورة التحسني لشروط التجربة قبل التعميم"   . 4
ة تبايناً كبرياً يف اإلجابة بني فئيت العّينة تعزى إىل متغّري احلالة االجتماعية،  أظهرت هذه الفقر 

% فقط من فئة املتزوجني ضرورة العمل على حتسني شروط 50ففي حني يرى ما نسبته  

 أسئلة احملور الثالث  م
 )14متزوج ( )36(ج غري متزو 

 التكرار
النسبة 
 (%) 

 التكرار الدرجة
النسبة 
 (%) 

 الدرجة

1 

إىل أي مدى ترى يف جتربة  
اهلاتف العمومي إجنازاً عظيماً  

 صعيد احلركة األسرية على  
29 80.5 

مرتفعة  
 جداً 

13 92.8 
 مرتفعة 
 جداً 

2 

ضرورة العمل على حتسني  
شروط التجربة ومن مث  

 تعميمها 
33 91.7 

 مرتفعة 
 جداً 

7 50 
 منخفضة 

 جداً 

 86.1 31 الدرجة الكلية
مرتفعة 

 جداً 
 مرتفعة  71.4 10
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التجربة ومن مث العمل على تعميمها، وأظهر النصف اآلخر ضرورة تعميم التجربة ومن مث  
 ويعزى ذلك إىل عدة أسباب: العمل على حتسني الشروط،

أتكيد العّينة على كون جتربة اهلاتف العمومي حّدت من اخلالفات الداخلية بني األسرى جعل  •
 معظم أفراد العيّنة يفضلون تعميم التجربة بشكل سريع، حىت قبل حتسني الشروط. 

اً من فئة  من خالل الربط بني اإلجابة وتواجد هذه الفئة داخل القسم نالحظ أن عدداً كبري  •
تلك   من  ابهلروب  رغبتهم  عن  تعبرياً  العمومي  اهلاتف  قسم  إىل  حضورهم  املتزوجني كان 

 اخلالفات، واليت يعود السبب املباشر فيها إىل وجود اجلواالت املهربة وسلبياهتا. 

املواقع   • بقية  التجربة وبشكٍل سريع على  الدفع ابجتاه  أتعميم  سهم وبشكٍل كبري وسريع إىل 
 ط التجربة من كافة املواقع.حتسني شرو 

%، على كون هذه التجربة تعد إجنازاً عظيماً للحركة األسرية يؤكد أيضاً  93أتكيد العّينة، بنسبة   •
على ضرورة تعميمها والتمسك هبا أبي شكل ابلرغم من تلك املزا� السلبية املنخفضة كما يظهر  

، يف حني كان رأي فئة العّينة من غري املتزوجني بضرورة العمل على حتسني  5من خالل شكل   
 %. 92تعميمها حيث كانت نسبة من أشار إىل ذلك مرتفعة جداً،    شروط التجربة ومن مث 

 

 : احملاور الثالثة حسب متغّري احلالة االجتماعية5شكل رقم 
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 متغري سنوات االعتقال:  . 3
 

 . 14نتائج التحليل للمحاور الثالثة لدالالت الفروق ملتغّري سنوات االعتقال، كما يبني جدول رقم  
 

 : نتائج حتليل احملور األول: املزا� اإلجيابية ملتغّري سنوات االعتقال 14جدول 
 

 
 

 م
 

 أسئلة احملور األول

 )37ثالث سنوات فأكثر ( )13أقل من ثالث سنوات (

 التكرار
النسبة 
 (%) 

 التكرار الدرجة
النسبة 
 (%) 

 الدرجة

 89.2 33 متوسطة  69.7 9 حّد من اخلالفات الداخلية  1
مرتفعة  

 جداً 

 89.2 33 متوسطة  61.5 8 شعور ابلطمأنينة أثناء التواصل  2
مرتفعة  

 جداً 

 86.5 32 متوسطة  61.5 8 سبب يف الراحة النفسية 3
مرتفعة  

 جداً 

4 
التفتيشات الليلية  استقرار لقلة 

 املفاجئة 
 مرتفعة  75.7 28 مرتفعة  76.9 10

5 
قدرة على تنظيم الوقت بشكل 

 جيد
 مرتفعة  73 27 متوسطة  61.5 8

6 
توزيع الوقت على األسرى  
 بشكل متساٍو على اجلميع

 مرتفعة  73 27 منخفضة  53.8 7

7 
قلة عدد األسرى وعدم  

 االكتظاظ
 مرتفعة  73 27 منخفضة  53.8 7

 80 29.6 متوسطة 62.6 8.14 الدرجة الكلية
مرتفعة 

 جداً 
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وجود فروق ذات داللة واضحة يف   14تظهر لنا نتائج التحليل للمحور األول يف جدول رقم 
نتائج فرز احملور يعزى ملتغّري سنوات االعتقال، وتبدو الفروق واضحة ابتداًء من الدرجة الكلية  
اليت كانت على طريف نقيض لفئيت العّينة من األسرى حديثي العهد يف اعتقاهلم، والذين ّمت متييزهم  

 فئة العّينة املصنفة من األسرى القدامى الذين ّمت  ، وبني 2017عن أفراد العّينة املعتقلني بعد سنة  
العّينة من ◌ّ فما قبل، حيث كانت درجيت العي  2017اعتقاهلم من سنة   نة متوسطة لدى فئة 

%، ويعزى ذلك  80األسرى اجلدد يف حني كانت درجة إجابة العينة القدامى مرتفعة جداً بنسبة  
إىل االختالف والتمايز الواضح إىل كون األسري اجلديد مل يتعايش بشكل كبري مع جتربة اجلواالت 

 املهربة وسلبيات تلك التجربة. 
الوعي أبمهية اإلجناز، كونه أيضاً مل  يتعّرض لظروف انقطاع   ويدلل من جهة أخرى إىل قلة

التواصل مع العامل اخلارجي بشكٍل كامل، وكل ذلك له أتثريه الواضح على وعي األسري وفهم 
 الواقع بشكٍل دقيق وانعكاساته على قرارات األسري وسلوكياته. 

ند مساعهم عن جتربة ويدلل على ذلك تعليق بعض األسرى اجلدد (خارج قسم التجربة) ع
اهلاتف العمومي أن هذه التجربة حسب اعتقادهم ال تشّكل إجنازاً هلم، كون األسري يتوفر لديه  
التواصل البديل منذ حلظة نزوله يف أقسام السجون كون التواصل البديل، اجلواالت املهربة، متوفرة 

 يف معظم مواقع األسر. 
أشارت إليها الفئة من عّينة األسرى القدامى لتدلل   يف حني تشري الدرجة املرتفعة جداً اليت

بنسبة   اإلجيابية  املزا�  اهلاتف  80على  جتربة  التجربتني؛  لكلتا  تعرضوا  ذلك كو�م  ويفسر   ،%
، النسبة العالية من 6العمومي واجلواالت املهربة، ويؤكد ذلك بوضوح أكثر ما نراه يف شكل رقم  

 يات التجربة تكمن يف: العّينة املؤكدة على أن أكرب إجياب
 حّد وبشكٍل كبري من اخلالفات الداخلية.   . 1

 الشعور ابلطمأنينة واألمان أثناء التواصل.  . 2

 سبب مباشر يف الراحة النفسية. . 3
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فيما ال ترى فئة العّينة من األسرى اجلدد يف تلك املزا� إجيابيات بدرجة مرتفعة، حيث كان   
 ملتوسطة، يف الثالث مزا� املذكورة. أتكيدهم بنسبٍة مل تتجاوز ا 

 

 : الفروق الدالالت للمحور األول متغّري سنوات االعتقال6شكل رقم 

على قبول فرضية الباحث على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى   6يؤكد شكل رقم   
 ملتغّري سنوات االعتقال. 

 

 : نتائج فرز احملور الثاين: املزا� السلبية حسب متغّري سنوات االعتقال 15جدول رقم  
 

 أسئلة احملور الثاين الرقم
 )37ثالث سنوات ( ) 13أقل من ثالث سنوات ( 

 التكرار
النسبة 
 (%) 

 التكرار الدرجة
النسبة 
 (%) 

 الدرجة

1 
حتّكم اإلدارة ابهلاتف  

 واستخدامه أداة ابتزاز وعقاب 
 86.5 32 مرتفعة  77 10

 مرتفعة 
 جداً 

2 
عدم القدرة على التواصل أ�م  

 (اجلمعة/ األعياد/ السبت) 
 متوسطة  67.6 25 متوسطة  69.2 9

3 
عدم كفاية الوقت املتاح  

 لالتصال 
 منخفضة  59.5 22 مرتفعة  84.6 11
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 :  تعليق
 

نة  يّ ، جاءت الع 14إضافة إىل النظرة اإلجيابية متدنية النسبة للمزا� املذكورة يف جدول رقم  
من فئة األسرى اجلدد لتؤكد نسبة أكرب على انزعاجها من املزا� السلبية، حيث كانت نسبة  

%، فيما يظهر الفارق أيضاً يف رأي العّينة من  68الذين أكدوا على كو�ا مزا� سلبية قرابة  
بدرجة  فئة األسرى القدامى يف كو�م عّربوا عن انزعاجهم من املزا� السلبية يف الفقرة الثانية  

الفئات من خالل ترتيبها للمزا� السلبية األكثر   منخفضة، وابلتايل تظهر فروق تعّرب عنها 
ازعاجاً ابلنسبة لكل فئة من فئيت العّينة، كما تظهر الدرجة الكلية التباين يف تقديرات العّينة  

فرضية  لتؤكد على وجود فروق ذات داللة تعزى ملتغّري سنوات االعتقال، مؤكدين على ثبوت  
 الباحث أيضاً. 

 84.6 11 حتديد األرقام خبمسة أرقام  4
مرتفعة  

 جداً 
 منخفضة  56.8 21

5 
حتديد أ�م التواصل وحصرها 

 يف ثالثة أ�م فقط 
10 77 

 مرتفعة 
 جداً 

17 46 
 منخفضة 

 جداً 

 15.4 2 أسعار املكاملات  6
 مرتفعة 
 جداً 

13 35.1 
 منخفضة 

 جداً 
 منخفضة 58.6 21.7 متوسطة 67.9 8.8 الدرجة الكلية
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 : نتائج فرز احملور الثالث: ملدى الرضى العام حسب متغّري سنوات االعتقال 16جدول رقم  
 

 

املعربة عن مدى الرضى العام عن التجربة   16تظهر لنا نتائج فرز احملور الثالث يف جدول رقم  
بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجاابت فئات العّينة تعزى ملتغّري سنوات االعتقال،  

   لكلتا العينتني يف الدرجة الكلية؛ مرتفعة جداً. اً حيث كان التعبري متطابق
 

 :  دالالت الفروق يف احملاور الثالثة حسب متغّري سنوات االعتقال7شكل رقم 
 

 

 أسئلة احملور الثالث  م
 )37ثالث سنوات فأكثر ( )13أقل من ثالث سنوات (

 التكرار
النسبة 
 (%) 

 التكرار الدرجة
النسبة 
 (%) 

 الدرجة

1 

إىل أي مدى ترى يف جتربة  
اهلاتف العمومي إجنازاً عظيماً 

 للحركة األسرية. 
11 84.6 

 مرتفعة 
 جداً 

31 83.8 
 مرتفعة 
 جداً 

2 

ضرورة العمل على حتسني  
شروط التجربة ومن مث العمل 

 على تعميمه. 
 81.5 30 مرتفعة  76.9 10

 مرتفعة 
 جداً 

 80.8 10.5 الدرجة الكلية
مرتفعة 

 جداً 
30.5 82.5 

 مرتفعة 
 جداً 
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أن الفروق    6والرسم البياين يف الشكل رقم    16، و 15، و 14نالحظ من خالل اجلداول رقم  
ذات الداللة تظهر فقط يف نتائج احملور األول والثاين فقط، فيما تتفق العينتان على حتسني شروط  
التجربة وتعميمها، إضافة إىل فئة قليلة من العينتني ترى ضرورة تعميم التجربة حىت قبل التحسني، 

ن خالل تعميم التجربة واإلسراع وحباجة إىل احملافظة عليه، ماً  يف إشارة إىل كون اإلجناز إسرتاتيجي
) كان يل فرصة مقابلتهم ومساع  1يف ذلك، وهذا يتوافق مع رأي بعض األسرى من خارج قسم (

 آرائهم يف ذلك.

 
 :الــــنــــتائــــج والتـــــوصـــــيـــات

 

 : النتائج 
 

األمنية حتظى بتأييٍد كبٍري  تظهر نتائج الدراسة أن جتربة تركيب اهلاتف العمومي يف األقسام  .  1
كو�ا إجنازاً عظيماً على مستوى احلركة األسرية، حيث أكد على ذلك إجاابت العّينة على  

 خمتلف متغّرياهتا املستقلة واهتماماهتا. 

التأكيد على أن .  2 السجون، إال أن  التجربة األوىل من نوعها يف  الرغم من كون هذه  على 
ينظرون إىل األمهية   إجيابياهتا أكثر بكثري من املوجودة مما يدل على أن ألسرى  السلبيات 

 اإلسرتاتيجية هلذا اإلجناز، وقد أكدت الدراسة على هذه النقطة بوضوح. 
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أظهرت الدراسة فروق ذات داللة إحصائية يف إجاابت العّينة تعزى إىل متغّري الفصيل واحلالة  .  3
فروق احنصرت يف احملاور اخلاصة ابملزا� اإلجيابية  االجتماعية وسنوات االعتقال، إال أن تلك ال

واملزا� السلبية فقط، ومل تظهر فروقاً ذات داللة إحصائية يف التأكيد على مدى الرضى العام  
 عن التجربة كو�ا إجنازاً عظيماً يستحق التعميم. 

الرتتيب على غريها، كو�ا  تفيد الدراسة إىل أن هناك جمموعة من املزا� السلبية تتقدم يف  .  4
تشكل هلم إزعاجاً أكثر من غريها، واليت تظهرها الدراسة بوضوح، واليت كان على رأس تلك  

 السلبيات "حتكم اإلدارة ابهلاتف العمومي واستخدامه كأداة عقاٍب وابتزاٍز مجاعي". 

كبريٍة من األسرى، زاد سلبية حتديد األرقام وحصرها فقط خبمسة أرقام شّكل إزعاجاً لفئٍة  .  5
على ذلك اإلزعاج من تلك السلبية، عدم تعاطي إدارة مصلحة السجون مع مسألة تبديل  
األرقام بشكل سهل، مما شّكل أزمة ملمثل القسم خبصوص هذا املوضوع، كنتيجة لضغط 

 األسرى من جهة وعدم تعاطي اإلدارة من جهة أخرى.

عّينة الدراسة بدرجة مرتفعة كان هلا انعكاسات واضحة على   املزا� اإلجيابية اليت أكدت عليها.  6
العام وطريقة تفكري األسرى يف ذلك القسم، ويظهر ذلك جلياً من خالل مدى  اجملموع 
القسم،  داخل  والتكافلية  االجتماعية  ابلعالقات  الواضحة  اإلجيابية  والسلوكيات  االلتزام، 

  27جربة.ومدى اهلدوء الذي حيظى به األسرى يف قسم الت
الدراسة،  .  7 هلا  تتعرض  مل  واملزا�،  األمور  بعض 

شكلت إزعاجاً كبرياً لألسري يستوجب التنويه  
هلا، وهي قضية التشويش وأتثريه على حمطات 
إىل   بشكٍل كبٍري،  التلفاز  وساعات  الراديو، 
 درجة انعدام حمطات الراديو بشكل شبه كامل.

 
27  ) قسم  يف  األسرى  ممثل  علوش،  أبو  ساجد  األسري  مع  الباحث  أجراها  شخصية  رامون،  1مقابلة  سجن   (

20/3/2021 . 
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 : التوصيات
 

اإلجيابيات املنقوصة بعض الشيء، وبعض العيوب املزعجة لألسري إال أن املعظم ابلرغم من  .  1
يستوجب   األسرية  احلركة  على صعيد جتربة  اسرتاتيجياً  إجنازاً  التجربة  هذه  على كون  يتفق 

 تعميمه، لذلك نوصي اجلهات املسؤولة بضرورة: 

نتقاداهتم، ونصائحهم حول  أخذ رأي أصحاب التجربة احلّية ابالعتبار واالستماع آلرائهم، وا  •
 جتربة اهلاتف العمومي، مع ضرورة العمل على توعية القاعدة بضرورة وأمهية اإلجناز اسرتاتيجياً. 

يشكل  • األولو�ت كونه  رأس  على  التجربة  وتعميم  العمومي  اهلاتف  ملف  وضع  ضرورة 
ن تواصل بديل للجميع دون استثناء أمهية كبرية، وبدرجة عالية جداً، لألقسام اليت ختلو م

 وأقسام العزل.  ،(جواالت مهربة)، كأقسام البنات، واملستشفى، واألشبال

العمل على مسألة حتسني شروط التجربة مع ضرورة األخذ بعني االعتبار األولو�ت أكثر  •
 املسائل إزعاجاً ابلنسبة لألسري.

بضرورة فتح ابب التشاور والتحاور مع  من خالل قراءة النتائج اخلاصة مبتغّري الفصائل ننصح  .  2
 الشركاء للوصول إىل خطة واضحة لتعميم التجربة وعدم التباطؤ بذلك. 

كان للسؤال األخري يف احملور الثالث اجتاهان فقط، ومها ضرورة العمل على التحسني ومن  .  3
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لعّينة يف مث التعميم، أو تعميم التجربة ومن مث العمل على التحسني، وقد كانت إجاابت ا
بنسب  ولو  التحسني،  مث  ومن  التعميم  إىل ضرورة  تشري  املتغريات  احملاور ومبختلف  كافة 
متفاوتة متدنية أحيا�ً ومرتفعة أخرى، لذلك ننصح ابلعمل على قبول تعميم التجربة بشكل 
سريع؛ لكونه يعمل ويساعد بشكٍل كبٍري جداً على حتسني شروط التجربة، فيما أن التلكؤ  

 اطلة قد يضعف من خطوط انتشارها وتعميمها. واملم

ننصح ابلنظر إىل أكثر السلبيات إزعاجاً لألسرى بدرجة من القلق، وحباجة إىل العمل على .  4
على   وحيافظ  األسري  حقوق  حيفظ  بشكل  االتفاقات  وتثبيت  هلا،  وضوابط  حلول  إجياد 

 اإلجناز على املدى البعيد. 

بعمل دراسات أخرى  .  5 آليات  ينصح  إىل  والتطرق  العمومي،  اهلاتف  موسعة حول موضوع 
  حتسني شروط التجربة.
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 ملحق 

 :االستبانة
 

 اجلزء األول: 
 اتريخ االعتقال: احلالة االجتماعية متزوج ( ) أعزب ( )، الفصيل.

 اجلزء الثاين: 
 التقديرات التالية: يرجى اختيار درجة اإلجابة املناسبة للسؤال من وجهة نظرك، حسب 

 أ. كبري جداً      ب. كبري      ج. متوسطة      د. قليلة      ه. قليلة جداً             

 إىل أي مدى تشعر بقدرتك على تنظيم وقتك خالل وجودك يف قسم اهلاتف العمومي؟  .1

نوعاً  إىل أي مدى ترى أن جتربة اهلاتف العمومي حّدت من التفتيشات الليلية وشكلت لك   .2
 من االستقرار؟ 

 إىل أي مدى ترى يف جتربة اهلاتف العمومي سبباً مباشراً يف الراحة النفسية؟  .3

إىل أي مدى تعتقد أن جتربة اهلاتف العمومي حّدت من اخلالفات الداخلية بني األسرى يف  .4
 القسم الواحد؟ 

الوقت   .5 توزيع  مبسألة  العمومي  اهلاتف  شكلها  اليت  اإلجيابية  مدى  على ما  متساٍو  بشكل 
 اجلميع من وجهة نظرك؟ 

قلة عدد األسرى داخل القسم، وعدم اكتظاظ الغرف إىل أي مدى شكل لك ذلك عنصر   .6
 جذب لالنتقال للعيش يف القسم؟ 

هل ترى أي فارق بني اهلاتف العمومي واجلواالت املهربة من حيث االستقرار النفسي والشعور   .7
 ابألمان أثناء التواصل؟ 

دقيقة) وقت كاٍف  لقضاء حاجاتك    15دى ترى يف الوقت املسموح ك ابلتواصل (إىل أي م .8
 الضرورية؟

 هل تشكل لك حتديد أ�م التواصل (وحصرها بثالثة أ�م أسبوعياً) إشكالية حقيقية؟ .9
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إىل أي مدى شكل لك عدم القدرة على التواصل (أ�م اجلمع/ السبت/ األعياد) وسيلة   .10
 إزعاج؟ 

أرقام)) إشكالية حقيقية يف التواصل   5يد األرقام املسموح التواصل معها ( هل شكل لك (حتد .11
 مع العائلة؟

حتكم اإلدارة ابهلاتف واستخدامه كأداة ابتزاز وعقاب مجاعي أحيا�ً، إىل أي مدى يشكل  .12
 لك ذلك إشكالية حقيقية؟ 

 العمومي؟إىل أي مدى تشعر ابلرضى جتاه أسعار املكاملات املتاحة ابهلاتف  .13

إىل أي مدى ترى يف تركيب اهلاتف العمومي يف األقسام األمنية إجنازاً كبرياً على صعيد احلركة   .14
 األسرية؟

 يف حال تعميم التجربة للهاتف العمومي على بقية السجون هل تفضل:  .15

 تعميم التجربة بشكلها احلايل وشروطها مث العمل على التحسني. •

 العمل أوال على حتسني شروط التجربة (الوقت/ األ�م/ األرقام) ومن مث تعميمها.  •

 ) اخرت فقط أحد اإلجابتني (أ، ب). 15*لإلجابة عن سؤال (
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Abstract 
 
The present study aims to investigate the extent of public satisfaction with 

the public phone experience in the security departments, and to recognize its 
positive aspects and impact on the detainees. The main question of the study 
is “Did this experience fulfill the security detainees’ ambition? Providing 
them with a legal tool to contact their families and external environment. 
The study answers the following questions:  
1. To what extent are the detainees of the Ramon prison section (1) satisfied 

with the public phone experience; would they consider it a good 
achievement that needs to be applied in other prisons and sites? 

2. To what extent can the sample of the study confirm the positive 
advantages of the experiment, and what are the most positive ones in their 
opinion? 

3. How much are the negative advantages inconvenient to the sample, and 
what are the most negative inconvenient aspects? 

4. Are there any statistically significant differences in the evaluations of the 
detainees of Ramon prison section (1) concerning the public phone, 
where the faction, marital status and years of detention play a role? 

The study was conducted on a sample of (50) detainees in the Ramon 
prison section (1). The researcher designed a questionnaire of three sections. 
The first covered the positive advantages and how much the pollster has a 
positive point of view about the experience. The second covered the negative 
advantages, and how much the pollster has a negative point of view about 
the experience. Finally, the third covered the extent of general satisfaction, 
and the necessity of generalizing the experience.  

There were several findings, the most important of which are:  
• The results of the study contradicted the researcher's first hypothesis, 

showing that there are high satisfaction rates among the sample. It 
confirmed that the public phone experience was a great achievement for 
the prisoners’ movement. Hence, rejecting the first hypothesis and 
confirming the second. 

• The results assured the second hypothesis that statistically there are 
significant differences in the evaluations of the sample members due to 
their different faction affiliation, marital status and years of detention. 
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The study made several recommendations, the most important of 
which are: 

• The necessity of putting the public phone issue at the top of the priorities 
of the prisoners’ movement, for it is considered a historical strategic 
achievement. Also, the necessity of generalizing the experience as soon 
as possible in order to preserve such an achievement. 

• Launching an awareness campaign about the necessity and significance 
of this achievement. 

• The necessity of improving the conditions of this experience, taking into 
consideration the priorities. 
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