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 شكٌر وتقدير 

 

 إىل والدينا األعزاءِ 

 إىل أمهاتِنا احلبيباتِ 

 إىل زوجاتِنا وأوالِد� 

 كٌل على قدرِه من مكانِته ومكانِهِ 

 هَم أبيِّ جهٍد إلجناِح هذا العمِل، كٌل ابِمسِه ولقِبهِ أسوإىل كلِّ من 
 

 
  50و  مؤبداً   23  ابلسجن عليه   وحكم  ، 2003/ 17/11  يف  اعُتقل  جنني.  ، 20/6/1968  يف  ولد  عبيدي:   عيسى   أمحد  أجمد   1

 األقصى.  جامعة من اتريخ  بكالوريوس على حاصل .عاماً 
  البحث  جمال   يف  االحتالل  سجون  يف   ينشط   فلسطيين  ابحث.  هللا  رام   ،1/8/1978  ولد يف  رجيلة:   أبو   حممد أيوب  ليلي   2

من    اجتماعية  خدمة  دبلوم  على  حاصل.  2009  يف سنة  سنوات  وثالث  املؤبد  ابلسجن  عليه  ُحكم.  األكادميي  والعمل
  اجلامعية   الكلية  يف  اإلسالمي  االقتصاد  يف  العليا  الدراساتِ   برب�مج  والتحق  األقصى،   جامعة  التطبيقية يف  العلوم  كلية

 .بريوت اإلسالمية للدراسات
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 :ملخص الدراسة
 

للتعبري به عن االستشهاد يف سجون    ؛القتل البطيءاختار الباحثان مصطلحاً حديثاً هلذه الدراسة  
وضوع من جهة أسباب االستشهاد الغالبة  املاالحتالل الصهيوين، وبدأت الدراسة مبقدمة للدخول يف  

واملشكلة، والفرضية،  د الباحثان األهداف،  ، وتعريف عام للبحث وإحاطة عامة به، مث حدّ ةأو الطاغي
، والعينة املستطلعة إلجراء  واألسئلة البحثية، إضافًة للمنهجية وحدود الدراسة، وحتديد اجملتمع الدراسيّ 

 % من األسرى الفلسطينيني يف سجن جلبوع.  20اليت شّكلت ما يُقارب  ،الدراسة

 قّسم الباحثان هذه الدراسة إىل مبحثني: 

مث نبذة اترخيية عن    ،بعض املصطلحات النظرية  مدخل الدراسةوالذي حيتوي على    :املبحث األول
عامة  تغريات  من  االحتالل  منذ  مسريهتا  يف  عليها  طرأ  وما  األسرية،  والوطنية  الفلسطينية  احلركة 
األسرى   ودور  االستشهاد،  وأسباب  النضالية،  واألساليب  األسر،  يف  االستشهاد  حبالة  مصحوبة 

قطاعات الشعب الفلسطيين وصوالً للحالة النفسية، ورّدات الفعل لدى األسرى على والفصائل وكل  
أي يف اإلطار  ،  2011  سنة   وإرفاق جدول أبمساء األسرى الذين استشهدوا يف األسر منذ   ،االستشهاد

 الزمين للدراسة.

الثاين  عينة    الباحثان   وضع   : املبحث  على  استطالعي  استبيان  شكل  على  أسئلة  من  عشرة 
خذة، واليت من  ت الشهداء لإلحاطة بكل ظروف االستشهاد يف األسر، وردة الفعل واإلجراءات امل 

املفرتض أن تتخذ رّدات الفعل وكفايتها من عدمها، ودور األطراف الفلسطينية، والقطاعات، مث  
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  من أجل اخلروج بنتائج وتوصيات من البحث وعلى   ؛ حتليل تلك اإلجاابت وفق املنهج التحليلي 
املتعلق   األول  السؤال  من  ابتداًء  العشرة كافًة  االستبانة  حماور  نتائج  حتديداً  تناول  وقد  أساسه، 

الطيب، فيما تاله سؤاالً  نتيجته األوىل هي اإلمهال  ردة  عن    أبهم أسباب االستشهاد والذي كان 
األساسية من   زميلهم، واألهداف  استشهاد  بنبأ    ، الفعل   ردات إجياد  الفعل لألسرى عند مساعهم 

على   الفعل  لردة  األنسب  الساحات  هي  وما  أنفسهم؟  األسرى  جهة  من  وهل كانت كافية 
يتعلق ابإلعالم الفلسطيين ودوره ومدى الرضا عن    استشهاد األسري الفلسطيين؟ وكان هناك سؤاالً 

 أدائه والذي جاءت نتيجته سلبيًة، وقد دلَّ على عدم الرضا عن دور اإلعالم وموقفه. 

على  فيما   األسرية  احلركة  بقدرات  أنفسهم  األسرى  إميان  مبدى  يتعلق  األخري  السؤال  كان 
إحداث تغيري، وقد كانت النتيجة هلذا السؤال أيضًا سلبية مبعىن أن الفئة األكثر من األسرى كانوا  

 فاقدين إلميا�م على قدرة احلركة األسرية إبحداث تغيري. 

التوصيات  من  العديد  النتائج  تلك    تال 
هلذه   إرفاقها  ضرورة  الباحثان  رأى  اليت 

العمل    ، الدراسة  ضرورة  رأسها  على  كان 
وتوسيعها،   الدراسة،  هبذه  االهتمام  على 
على   كربى  أمهية  من  هلا  ملا  وتطويرها 
أيضاً   التوصيات  ومشلت  وحياهتم،  األسرى 

 ضرورة االهتمام ابجلانب اإلعالمي والرتكيز على العمل اجلماعي املنظم. 

الب  بداية  بدأ  منذ  الدراسة  هلذه  اإلعداد  متّ   2020  سنة احثان  جلبوع، حيث  توزيع    يف سجن 
الدراسة يف سجن شطة   الباحثان هذه  أ�ى  فيما  بعد  ،  2021  سنة االستبانة وملئها يف جلبوع، 

قات األسر وفقدان املادة أكثر من  وذلك بسبب معوِّ   ، أكثر من قرابة عام على اإلعداِد والتحضري 
 لنور. إىل ا متت حبمد هللا وفضله وخرجت    أن   إىل   ، مرة 
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 :املقدمة 
 

 ،سجونالتحقيق و الارتبط وجود احلركة الفلسطينية األسرية بوجود االحتالل الصهيوين ومعتقالت  
املعتقالت   والتصفية،  يتوهذه  التعذيب،  من  ومتعددة  خمتلفة  ألنواع  الفلسطينيني  األسرى  فيها  عرض 

  تطبيقها وأساليب شىت مباشرًة وغري مباشرٍة، وقد تطورت أساليب االحتالل عرب السنني بوالقتل بطرق  
وطور الفلسطينيني،  األسرى  من  مع  و اخل  هأساليب  كذلك  الدويل    إلقناعناسبة  املبيثة  واجملتمع  العامل 

ومؤسسة  أ�ا تؤدي كدولة ؛واملؤسسات احلقوقية وكل من هم خارج الدائرة أو احللقة الداخلية لألسرى
كل ذلك  ، فوإدارة سجون كل ما هو مطلوب منها إنسانياً، وقانونياً، وسياسياً جتاه األسري الفلسطيين

 . لكن الواقع شيء خمتلف متاماً و موجود رمسياً يف اللوائح والقوانني وعلى الورق، 
للتخلص من    توقف االحتالل عن املمارسة التقليدية القدمية، واليت مارسها سابقاً يف حماولتهوقد  

والذين  الفلسطينيني،  الفدائيني  من  مع كثري  االحتالل  فعل  مباشر كما  بشكل  الفلسطيين  األسري 
بدمٍ مت ّ  قُ   قتلهم  بعد األسر مباشرًة وبعد عملية حتقيق ميدانية أو من  التحقيق، تِ ابرد  ل خالل عملية 

 . ومنهم من استشهد يف السجن بعد انتهاء التحقيق
ر معها  واليت أصبح يتعسّ   ،التقدم التكنولوجي وتطور واتساع طرق التواصل والوسائل اإلعالمية  ومع

  ؛ وخوفاً من رّدات الفعل اجتاه الكيان ودولته تغريت األساليب   ،إخفاء تلك اجلرائم واألعمال البشعة
مباشرةأساليب  إىل   غري  القصوى  ،أخرى  الضرورة  حاالت  يف  املباشر  القتل  ممارسته  واليت مع   ،

ابستطاعته تربيرها أو إخفائها، ومن تلك الوسائل واألساليب غري املباشرة اليت استخدمها االحتالل:  
على  استخدمها  اليت  الكيماوية  األدوية  جتارب 
األسرى قبل إقرارها من وزارة الصحة وحصوهلا على  

االستخدام،   كفئران  و تراخيص  األسرى  استخدام 
مو  دون  حبثية  وكعينات  علمهم جتارب  أو  افقتهم 
كشف املوضوع من    بذلك، وقد استمر ذلك حىت متّ 

احلكومة،   لسياسة  املعارضة  اجلهات  بعض  قبل 
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جمتمع   عليها  أطلق  قضية  إىل  األمر  تطور  مث  إنساين،   منطق  من  اإلجرامية  األعمال  تلك  وترفض 
 .ل البطيءالقتنطلق عليها مصطلح خالل هذه الدراسة وهي ما  ،األسرى قضية اإلمهال الطيب

ال املتعمد،    قتلإن هلذا  التأخري  املماطلة إىل  وأشكاالً كثريًة، وال ينحصر بشكٍل واحد فمن  صوراً 
التنكيل وإىل  لألسري،  النفسي  التدمري  وإىل  الالزم،  العالج  توفري  عدم  إىل  و   ،وإىل  يصل ابألسري  قد 

يُنكَّ  ال  حىت  عالجه  عن  تلك التنازل  خالل  به  ل 
املؤملة  تل   .الرحلة  يف  يكون  ما  أخطر  أن  ك إىل 

متثل  واليت  النفسية،  اهلزمية  تتعمد  اليت  الوسائل هي 
تكون   وقد  واألساسي ألي عالج،  الفقري  العمود 

يف سجن جلبوع القابع  مقولة الشهيد بسام السايح  
  ستشفى سجن الرملة للذهاب إىل م هإقناع ما متّ عند

أي   من  األبلغ  مقولةهي  أو  أن  أريد  "  ؛أخرى  عبارة 
س إدارة    "،اً ريعأموت  طلب  لبسام  أُترجم  عندما كنت 

أجابين: الرملة،  سجن  مستشفى  إىل  بنقله  برغبتها  جلبوع  ال  "  مصلحة سجن  أنت  امسع  أيوب  أاب 
تعرف مستشفى الرملة، أ� أموت هناك كل يوم مئة مرة من شدة ما أمسع وأرى من عذاابت، أنت ال 

وح أنين سأموت  أعلم  وأ�  هناك،  املعاملة  مدى سوء  إىل  ُتدرك  الذهاب  أريد  ال  ولكنين  اليت خطرة 
بينكم كيف كان لتلك النفسية أن تقبل أي عالج يف ذلك  ، ف" ذلك املكان، أريد أن أموت سعيداً 

الفلسطينية األسرية هي املتضرر األول وصاحبة املعا�ة األوىل يف هذا امللف  املكان اجملحوم، فاحلركة 
 . يزال على متاس مباشر مع حياة اإلنسان األسري، وحياة احلركة األسرية عموماً  ماالذي مسَّ و 

امللف هذا  ملواجهة  النضالية  والوسائل  األساليب  من  العديد  األسرية  احلركة  ابتكرت  القتل   ؛وقد 
بكل أنواعه، وأشكاله، وقد استطاعت أحيا�ً إحداث ثغرة بشكل ما يف ذلك اجلدار، كما    البطيء

حيا�ً كثريًة، لكن العمل ما زال مستمراً ومرافقاً ملعطيات احلياة داخل قالع األسر، وإن كان  أخفقت أ
الظروف وتقلباهتا  مراعية    ،قد خيتلف شكله وأداؤه من حني إىل آخر، ومن مكان إىل آخر حسب 

واملقاومة،  وحال املقاومة والثورة، والفصائل،    ،احلركة األسرية ظروفها وطرق الشعب الفلسطيين عموماً 

 بسام السايح
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الفلسطينية منذ   تتبع قضية شهداء احلركة األسرية  جند أ�م جتاوزوا املئتني وعشرين   1967  سنةوعند 
يف حني ترافق كل حالة استشهاد أسري فلسطيين ردة فعل غاضبة من ِقبل    ، إىل يومنا احلاضر  اً شهيد

صعوبة ظروفهم، وقلة إمكانياهتم، ومؤخراً أخذ اإلعالم يلعب  من  رغم  على الاألسرى الفلسطينيني، و 
هناك   أصبح  الفلسطينية  السلطة  وجود  وبعد  الفلسطيين،  األسري  استشهاد  قضية  يف  مهماً  دوراً 

متّ  ووزارة  األسرى  مؤسسة،  شؤون  هيئة  يسمى  ما  إىل  وحتويلها  وهتتم    ؛إلغاؤها  شؤو�م،  تتابع 
الفلسطيين أصبحت تظهر كغضبة عند استشهاد األسري  ،بقضا�هم الشارع    ،إضافًة إىل أن حتركات 

والشارع  الرمسية  واملؤسسات  األسرية  احلركة  به  تقوم  ما  وهل  مىت؟  إىل  نطرحه  الذي  السؤال  لكن 
اعتميكفي؟ وهل ابإلمك الواقع؟ أسئلة كثرية واستفسارات  تغيري هذا  ليعاجل    دان  البحث  عليها هذا 

األسري  ورفقاء  زمالء  وآراء  نظر  وجهات  على  ابألساس  معتمداً  املوضوع  هذا  من  ولو صغرياً  جانباً 
الشهيد، وهم احلركة األسرية نفسها، فال بّد لألسرى وقيادهتم من البحث، والبحث عن كل الوسائل 

على كل ما حصل  ق للتوصل إىل حلول عملية ملعاجلة تلك القضية، كونه من العار السكوت  والطر 
 وحيصل دون التحرك بشكل جدي، وعملي، وعلمي.

 

 :مشكلة الدراسة
 

ُتدلِّ  الفلسطيين  األسري  استشهاد  حادثة  االحتالل إن  مع  االشتباك  حالة  على  والصدام    ، ل 
قالع   داخل  الفلسطيين  لألسري  االستشهاد  حالة  ُمتثل  فيما  االحتالل،  هلذا  املستمرة  واملقاومة 

ُتدلِّ  وقد  استثنائية،  حالة  حالة  األسر  على  مضمو�ا  أسره  قت ل يف  بعد  املقاوم  لذلك  وتصفيٍة  ٍل 
ة مدى جناعة رّدات  باهتا، ومعرف والسيطرة عليه، فهي حباجة للوقوف عليها، وعلى تداعياهتا ومسبّ 

ومعرفة مدى سلبية رّدات الفعل ملا هو    ، الفعل اجتاه ذلك احلدث، والساحة املطلوبة، واألسقف 
 مطلوب من األسرى.  
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   :أسئلة الدراسة
 

 انطلقت الدراسة من سؤال أساس متثل على النحو التايل:

 واستشهاد األسري الفلسطيين؟هل هنالك عالقة مباشرة بني ظاهرة اإلمهال الطيب  
 أما األسئلة الفرعية واملرتتبة على السؤال األساس فهي: 

 هل األساليب النضالية املمارسة يف األسر كافية للرد على االستشهاد؟ . 1

 ؟  فٍ هل العمل اجلماعي للحركة األسرية وبكل فصائلها كا. 2

 وردات فعل خمتلفة؟  خمتلف عملهل مطلوب . 3

 هل دور املؤسسات الفلسطينية يف اخلارج كاٍف؟ . 4

 هل الوقفات الشعبية والعمل اجملتمعي الفلسطيين ورّدات فعله كافية؟  .5

 

 : ةرضية الدراسف
 

وردات    ،تزايد ظاهرة االستشهاد داخل سجون االحتالل الصهيوين  ؛متثلت فرضية الدراسة بكون
أنفسهم األسرى  ِقبل  من  أيضاً ،الفعل  والرمسي  الشعيب  املستويني  على  اخلارج  يف  الفعل  ردات   ، كما 
إضافًة إىل فرضية وجود عالقة ذات صلة  ،مل تكن ابملستوى املطلوب  ،وعلى املستوى الفصائلي كذلك 

 ستشهاد األسري الفلسطيين داخل األسر.بني اإلمهال الطيب وا

 

   :حدود الدراسة
 

الفلسطيين  :موضوعياً  • األسري  استشهاد  حبالة  الدراسة  وردات   ،والتداعيات   ،واألسباب   ،حتددت 
 الفعل على ذلك داخل األسر وخارجه.  

الواقعة بني  زمنياً:   • الفرتة  الدراسة على  الباحثان هذه  تناوال تلك  2022و  2011فقد حصر  ، فقد 
األحرار   وفاء  صفقة  تلت  اليت  الفرتة  من  يف    2011  سنةالظاهرة  الدراسة  هذه  انتهاء  اتريخ  إىل 

1 /1 /2022.   
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الصهيوينمكانياً  • االحتالل  الدراسة يف    جلبوع  سجَين   ؛: سجون  بدأت هذه  فقد  منوذجاً:  وشطة 
 .  2022  سنةلتنتهي يف سجن شطة  2021 سنة سجن جلبوع 

 

 : أهداف البحث
 هدف الباحثان خالل هذه الدراسة إىل التايل: 

استطالع احلالة العامة خبصوص ظاهرة االستشهاد يف األسر، واإلحاطة هبا من أجل االستدالل .  1
األسباب شيوعاً، أو تسبباً الستشهاد األسري الفلسطيين داخل األسر من وجهة نظر  على أكثر  

 األسرى أنفسهم.

يف حماولة لصياغة إرشادات لعالج   ،ِعَرب الاألسباب والتداعيات هبدف استخالص  الوقوف على  .  2
 هذه الظاهرة أو احلدِّ منها، والتنبه خلطورهتا وخطورة جتاهلها وعدم الوقوف عليها.  

معرفة وفهم أفضل أشكال ردات الفعل وأهدافها، وما هي الساحات األفضل واألنسب ملثل تلك  .  3
 رّدات الفعل ملواجهة تلك الظاهرة.

 

 :أمهية البحث
  

قد  الفلسطيين  األسري  إىل كون  إضافًة  نفسه،  اإلنسان  حياة  أمهية  من  أساساً  البحث  أمهية  تنبع 
املرور على �اية   املقبول  قيمٍة عاليٍة. فهل من  ضّحى أبغلى ما ميلك من أجل قضيٍة عادلٍة، وذات 

 ؟ ه ساملاً حياة ذلك األسري مرور الكرام ودون أي حراك حلمايته ومساندته هبدف إعادته إىل أسرت
الدراسة  هذه  أمهية  األسرى    ؛وتكمن  من  عدد  استشهاد  ظاهرة  فيه  تتعاظم  وقت  يف  أتيت  كو�ا 

األخرية السنوات  يف  خصوصاً  املرضى  العديد   ،الفلسطينيني  استشهاد  أسباب  ووضوح  اتضاح  مع 
 اإلمهال الطيب. ؛والذي كان ممثالً بسبب واحد ووحيد ومعروف لألسرى هم،من

الدراسةتكمن   هلذه  أخرى  وتدرس    ؛أمهية  لالستشهاد،  واملسببات  األسباب  تبحث يف  يف كو�ا 
رّدات الفعل املَمارسة من ِقبل احلركة األسرية، ومدى وعي شرحية األسرى ابهلدف األساس من تلك 
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رفقاء،  وهم  أنفسهم،  األسرى  نظر  وجهة  من  غري كافية  أو  إذا كانت كافيًة  فيما  وقياساً  الرّدات، 
 . نفسها يف احملنة ، األسرى ،زمالء، وأقارب، وشركاء شهداء احلريةو 

الفلسطينيني على خمتلف  األسرى  نظر  وجهة  احلالة من  تدرس  للدراسة كو�ا  أمهية كبرية  هنالك 
فصائلهم، كون املشاركني يف هذه الدراسة فصائل متعددة متثلت يف أسرى حركة فتح، وأسرى حركة  

 مي، وأسرى من اجلبهة الشعبية.محاس، وأسرى اجلهاد االسال

 

 :منهجية الدراسة
 

الوصفي يف وصف   املنهج  الدراسة على  الباحثان من خالل إعداد هذه  الة وتصويرها،  احلاعتمد 
األسرية احلركة  منها  تعاين  والعالج  ،واليت  واملرض،  االستشهاد،  ظاهرة  املنهج    ،وهي  استخدما  كما 

توزيعها على شرحية من األسرى من خمتلف الفصائل، واعتمدوا   االستطالعي ابستخدامهما استبانة متّ 
 . بانةبعد ذلك املنهج التحليلي لتحليلهما تلك البيا�ت اليت حصال عليها عند تقرير االست

 
 : جمتمع الدراسة

 

 بشكل كامل.   ا الباحثان أن قالع األسر هي جمتمع الدراسة اليت يتوجب تدعيم هذه الدراسة عليه   رأى 
 

 : جمتمع العينة
 

قلعة جلبوع املكونة من بضعة أقسام أمنية    دّ ع تُ 
جلبوع  قلعة  للدراسة  املتاحة  العينة  سجن  ،  جمتمع 

السجن   هذا  إنشاء  مت  حيث  املركزي،  جلبوع 
، وهو مكون من عشرة أقسام،  2004  سنة   وافتتاحه 

قسم   أمنية،  أقسام  مصنفة  أقسام كبرية  أربعة  منها 
أسرياً فلسطينياً، عدا قسم واحد فهو يتسع إىل    90 حيتوي كل قسم من هذه األقسام على )  4، 3، 2، 1( 
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  ، قسم محاس   ، أسرياً، وتصنف هذه األقسام حسب شكل السبب االعتقايل، حيث يصنف قسم ثالثة   88
قسام األخرى، أقسام  األ بناًء على التسبب االعتقايل هلذا القسم، وطبيعة سكانه من حيث تصنيف الثالثة 

كوادر حركة فتح، فيما تشكل هذه األقسام يف الداخل من فسيفساء    كون ممثلي تلك األقسام من   ، فتح 
أسرى اجلهاد    -  محاس أسرى حركة    -  متثل الفصائل الوطنية الفلسطينية كافًة (أسرى حركة فتح   ؛ الوطنية 

   . أسرى اجلبهة الدميوقراطية أيضاً)   -  أسرى اجلبهة الشعبية   -  االسالمي 

 

 : عينة الدراسة
 

عينة   جمموعةتشكل  الفصائل من    الدراسة  خمتلف  من  الفلسطينيني  األسرى  وكوادر  أعضاء 
 موزعني على أقسام جلبوع األمنية كافًة.  ،الفلسطينية

 

 ع خصائص جمتمع العينة وفقاً لتوزيعهم السكاين على األقسام يف سجن جلبو  : 1  جدول رقم
 

 

 عدد أسرى فتح  العدد الكلي القسم
عدد أسرى  

 محاس
أسرى اجلهاد  عدد 

 اإلسالمي
عدد أسرى  
 اجلبهة الشعبية

1 88 72 4 0 12 

2 90 66 0 24 0 

3 90 0 84 6 0 

4 90 78 0 0 12 

 24 30 88 216 358 العدد الكلي
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 :مواصفات العينة 
 

أسرياً من خمتلف الفصائل  358 اختار الباحثان عينة طبقية منتظمة من جمتمع العينة والبالغ عددهم  
موزعني على الفصائل املشاركة يف أقسام جلبوع   اً مستطلع  70الفلسطينية، وقد بلغ عدد عناصر العينة  

 األربعة كافًة. حيث كان توزيع العينة على النحو التايل:
 

 خصائص العينة املختارة وفقاً ملتغريات الدراسة : 2جدول رقم  
 

 

 358 عدد عناصر جمتمع العينة الكلي

 اً مستطلع 70 حجم العينة املستطلعة 

 %19.5 نسبة العينة املختارة
 

وبعد    متّ  الدراسة،  أسباب  توضيح  مع  العينة كافًة  أفراد  على  االستبانة  اسرتجاع    متّ أ�م    3توزيع 
لتكون ابلتايل عينة    ،استبا�ت لعدم دقة ووضوح اإلجابة   3استبعاد    متّ االستبانة من األقسام كافًة، و 

 % من جمتمع العينة الكلي.18.9مستطلعاً ما يعادل نسبة  67الدراسة مكونة من 

 عدد النزالء  القسم
نسبة عدد  
 أسرى فتح

نسبة عدد  
 أسرى محاس

نسبة عدد  
أسرى اجلهاد 

 االسالمي

نسبة عدد أسرى  
 اجلبهة الشعبية

1 88 12 4 0 
2

12
 

2 90 
7

66
 0 

6
24

 0 

3 90 0 
20
48

 
2
6

 0 

4 90 
18
78

 0 0 
3

12
 

العدد 
 الكلي

358 
37

216
 

20
68

 
8

30
 

5
24
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 :تصميم االستبانة 
 

أداة    ُصممت استبانة مكونة من عشرة أسئلة إضافًة لالستعانة ابملقابلة الشخصية، وقد  صمم الباحثان  
 شمل املتغريات املستقبلية التالية: ت الدراسة ل 

 . 2اشتملت عينة الدراسة على أربعة فصائل كما يظهر يف جدول رقم  .  1
 : سنة االعتقال .  2

 . ) 2015سنوات (معتقل بعد    5أقل من  أ.  
 . ) 2015سنوات فأكثر (معتقل قبل    5ب.  

شكل   على  االستبانة  صممت  جوانب كوّ   ، فقرات   10وقد  عدة  الفقرات  تلك  لتخدم  تناولت  نت 
 ومن تلك الفقرات:   ، أسئلتها أهداف الدراسة وجتيب عن  

 أكثر األسباب من وجهة نظر األسرى تسبباً يف استشهاد األسري. .  1

 الساحة األكثر فاعلية يف الرد على استشهاد األسري. .  2

 اإلعالم الفلسطيين وأداؤه يف تقدمي الواجب الوطين حول قضية استشهاد أحد أفراد احلركة األسرية. .  3

 املسؤولة واليت تتحمل اجلزء األكرب من املسؤولية. اجلهة  .  4

 العمل اجلماعي املوحد لألسرى والفصائل. .  5

 اإلميان ابلذات وقدرات احلركة األسرية. .  6

 رّدات الفعل املطلوبة واهلدف من وجهة نظر أسرى األقسام. .  7

 مستوى الرضا عن رّدات الفعل احلاصلة. .  8

قات  به سجن جلبوع فقد حصل هناك العديد من املعوِّ   األسر وما مرّ ولضيق الوقت وبسبب ظروف  
واجهها الباحثان، وتغلبا عليها، خصوصاً بعد تعرض سجن جلبوع لعمليات القمع بعد عملية اهلروب يف  

  نقاش حسب الفرز العام للعينة، دون تناول أي متغريّ ال تحليل و ال ، ولذلك عمل الباحثان على  2021/ 9/ 6
الشخصية كأداة   ،املذكورة، وابلتايل  تغريات مستقل من امل  الباحثان استخدما االستبانة واملقابلة  يكون 

   للدراسة.
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 مدخل الدراسة: املبحث األول

 

 : اإلطار النظريأوًال: 
 

 :مصطلحات الدراسة
 

 احلركة األسرية: .  1

بداية      منذ  لالعتقال  تعرضوا  والذين  السياسيني،  الفلسطينيني  واألسريات  األسرى  جمموعة من 
لفلسطني   الربيطاين  الصهيوين    1917  سنة االحتالل  ابالحتالل  واحتالل  1948  سنة مروراً   ،

والقدس   والقطاع  الغربية  ،  1967  سنة الضفة 
وهو    ، ويطلق عليهم االحتالل مصطلح أمنيني 

الصهيوين   العريب  الصراع  خلفية  على  اعتقال 
وتفرعاته،   النضالية،  أشكاله  اختالف  على 

يع  اخللفية  هذه  على  يعتقل  فلسطيين  ّد  وكل 
ألي    اً عضو  النظر  دون  احلركة  هذه  يف 

 3. اعتبارات أخرى 

 الفصائل الفلسطينية:.  2

جمموعة من الناس ذوي االجتاه الواحد واملتماثل،    الفصائل مجع فصيل، وهو تنظيم سياسي يضمّ    
 4. واملبادئ املشرتكة، واهلدف املتفق عليه، مصممون على حتقيق اهلدف

والفصائل الفلسطينية هلا امتداد داخل األسر الصهيوين حيث لكل فصيل وضعه اخلاص، وميارس    
 وجود حياة مشرتكة بني اجلميع.  حياته الثقافية، واالجتماعية، واحلياتية ابستقاللية اتمة مع

 
مركز أبو جهاد لشؤون  القدس: ( جتارب األسرى الفلسطينيني والعرب :موسوعة ،احلركة األسريةمركز أبو جهاد لشؤون  3

 .43ص  ، 1ج ، ) 1914القدس، جامعة  –احلركة األسرية 
 . 702، ص  2ج    )، 1994–1969  ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر (بريوت:    موسوعة السياسة   (حمرر)،   عبد الوهاب الكيايل  4
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 القضية الفلسطينية: .  3

الدفاع عنه أمام اخلصوم، ويستخدم املصطلح     يلتزم  مصطلح يستخدم للداللة على موقف معني 
السياسي الصراع  التناقض بني األفراد  ،لفحص مزاعم اخلصوم  ؛يف  متهيداً الختاذ    ،ومتحيص طبيعة 

 5القرار الصحيح.

 : االحتالل الصهيوين / الكيان الصهيوين.  4
املقامة على أرض فلسطني منذ      الدولة  أو  واملسماة  1948  سنةالكيان  ف  وتعرِّ   "سرائيلإدولة  "، 

 6مجهورية مستقلة دميوقراطية ذات سيادة.  ؛عن نفسها

 األسرى/ األسري: .  5

فلسطيين يتم اعتقاله على يد االحتالل، ويودع السجن على خلفية القيام بعمل وطين كل إنسان      
 لالحتالل.  معادٍ 

 اإلمهال الطيب: .  6

من      كحالة  األسرى  عليه  تعرف  مصطلح 
مباالة من قبل إدارة    املماطلة واالستشهاد والال 

ابلشكل   األسري  بعالج  السجون  مصلحة 
طبياً،   واملفروض  املطلوب،  واألسلوب  والزمان، 

عدة أشكال تبدأ ابملماطلة،  بواإلمهال الطيب له  
مروراً بتعمد األخطاء الطبية، وعدم استخدام    ، والتأخري بتقدمي العالج املطلوب والالزم فعالً لألسري

الدواء  أدوات جديدة، وال ختض توفري  بعدم  بعدما حتججوا  الرتخيص،  للتجربة، ومل حتصل على  ع 
أدّ  أخرى  وأشكال  ذلك  وكل  جمدية،  غري  بدائل  ابستخدام  للمريض  الوصول  املوصوف  إىل  ى 

ابألسري إىل حالة تدمري نفسي وقناعة بعدم جدوى كل ما حياول فعله للعالج، أو إقناعه ابلتخلي  

 
 . 784ص   ،4ج املرجع نفسه،  5
 . 313، ص 5ج املرجع نفسه،  6
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الصعب، وكل الطيب  املشوار  احلديد،    عن  وتنقالت يف وسط  وأساليبه كما ذكر،  أدواته  له  ذلك 
 طباء، واإلساءة اللفظية، واجلسدية والنفسية للمرضى. ألومعاملة املمرضني، وا

 : القتل البطيء.  7
التخلص منه، وإ�اء حياته    قتلمصطلح أطلقناه على عملية تصفية و     لشخص حياول االحتالل 

أو   ضجة،  إحداث  ودون  �عمة،  بطريقة  قاتلة  ميزة كو�ا  الوسيلة  هلذه  فكان  الوسائل،  بشىت 
أو   املرض،  تفشي  يف  تسببه  يف  يقر  ال  االحتالل، كونه  على  عكسية  فعل  رّدات  أو  صوت، 

 حصوله، وال يسمح ابلكشف عن ذلك.

 

 : األدب النظري: اثنياً 
 

 :نبذة عن اتريخ احلركة األسرية
 

القول   املؤسف  من  التاريخ إلعل    ن 
احتالل  بعد  يبدأ  احملتلة  الضفة    لألسرى يف 

ما 1967  سنة استكمال  ذلك  يتم  فيما   ،
أو نكاد جنزم أن أحداً مل    ، قبل ذلك التاريخ 

األسرى،    يوثق تلك احلقبة التارخيية مبا خيصّ 
توثيق    ،وابإلمجال قليل هو  إن ما جنده من 

االحتالل استوىل   .أكثر من الكتابة العلمية البحثية  ،شخصي وجتارب شخصية  هنسبياً، ويف كثري من
ستلم املؤسسات واملراكز اخلاصة من على فلسطني بعد أن خرج احملتل الربيطاين مباشرًة، ولذلك فقد ا

ح السجون طبعاً، وقد كان هناك يف تلك الفرتة جمموعة من السجون مثل سجن نِ دولة اإلجنليز، ومُ 
ع  –  القلعة سجن  القدس،  حيفا  –ليت  تعكا،  حيفا،  الناصرة،  مسكوبية  عسقالن،  السبع،  بئر   ،

 7. يف حيفا كيشوند،  ، الدامون، شطة يف األغوار، صرفند" بيت ليسجن كفار يو� "
 

 . )1984 : هيئة املوسوعة الفلسطينية،دمشق(القسم العام : املوسوعة الفلسطينية  هيئة املوسوعة الفلسطينية، 7
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بيتونيا، والبصة  و الظاهرية،  و سيطر االحتالل على جنني، و�بلس، ورام هللا، واخلليل،    1967  سنة وبعد  
نفحة،   سجن  بناء  أعاد  مث  حلم،  بيت  وجمدو و يف  النقب،  سجن  وأخرياً  أنصار،  غزة  وجلبوع،  ،  سرا� 

ويغلق أخرى، مث يعيد فتحها حسب الطلب، وقد مرت احلركة األسرية    ورامون، وهو ما زال ينشئ سجو�ً 
 بعدة مراحل ميكن تلخيصها على النحو التايل: 

 : 1976سنة  حىت    -  1967  سنة ما بعد    مرحلة الشتات .  1
مقومات   من  األدىن  ابحلد  ويتمتع  حقوقه،  من كل  وجمرداً  مضطهداً،  الفلسطيين  األسري  حيث كان 
احلياة، وقد ساد هذه الفرتة فرتة القمع الشديد، والضرب ابلوسائل والطرق كافًة، ومل يكن مبقدور احلركة  

فرتة اإلضراب الشامل يف عسقالن، والرملة فيما    1976  سنة األسرية إحداث أي تطور جذري ونوعي حىت  
بعد تبعه، وقد قتل يف هذه الفرتة الشهيد عمر الشليب بعد تعرضه للضرب املربح، واستشهد بعد إضرابه عن  

والذي كان مصاابً    8جيش التحرير الفلسطيين يف  ضابط    ، األسري عبد القادر أبو الفحم   1970  سنة   الطعام 
إطالق �ر على شبابيك سجن بئر السبع إلمخاد مترد  نفسها وقد حدث يف الفرتة  أصالً وجرحه مل يندمل، 

به األسرى  اعرتاضاً   ، قام  الذي يصدر    وقد كان هذا اإلضراب  احلديد  العمل ابلصحراء يف مصنع  على 
 9. األسر   ابلرغم من   1967  سنة وكان هذا منذ    ، للجيش شبك الدابابت 

 والتنظيم: مرحلة ترتيب األوضاع  .  2

املفتوح   اإلضراب  بعد  املرحلة  هذه  والرملة ،  1976سنة  بدأت  السبع  وبئر  حيث كان    10، عسقالن 
إبضراب   توجت  وقد  التنظيمية،  مث  احلياتية،  األمور  عن  منفضاً    1986/ 11/ 7  يف   نفحة سجن  النضال 

حيث حصل األسرى على االعرتاف    11، والذي استشهد خالله األسري راسم حالوة وحممد علي اجلعربي 
ابلتنسيب االعتقايل، وز�رة األهل الدورية، وإدخال املالبس، وتوفري العناية الطبية، والسماح أبمور ثقافية  

األس  استشهاد  مث  الفجر،  وصالة  والغرف  األقسام  بني  وحركة  وقرطاسية،  نتيجة  كتب  فقد كان  ريين 
 

 . 201ص   )، 2010 ،اإلدارة العامة لآلداب والنشر ،وزارة الثقافة الفلسطينية(البرية:  مخس جنوم حتت الصفر ، حامت شنار 8
 .  152ص  املرجع نفسه، 9

 . 2007 ،سجن إيشل  ،مع األسري فؤاد الرازمأجراها الباحثان مقابلة  10
 . 544ص   ، 2ج  ،املوسوعة الفلسطينية  هيئة املوسوعة الفلسطينية، 11
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ية األسري بقوة عرب إدخال أنبوب بالستيكي طيب يف معدة  ذ وهي عبارة عن عملية تغ   ؛ استعمال الستندة 
   األسري، فقد استشهد األسريان كنتيجة لدخول الطعام إىل الرئتني واستشهدا. 

 مرحلة االستقرار املؤسسي: .  3

�بلس    د ، والذي تاله إضراب سجن جني 1980  سنة بدأت هذه املرحلة ابلتحذير ابإلضراب  
إضراب عسقالن 1984سنة   ومتّ 1985  سنة   ، مث  والتلفزيون    ،  والراديو،  الصحف،  احلصول على 

الفرتة، وبعد هذه الفرتة بدأ بلورة احلياة التنظيمية إضافًة لتطبيق الربامج الثقافية بشكل    ة يف هذه واألسرّ 
ع، وكما كان لكل تنظيم مؤسسات منتخبة دميوقراطياً، وحصلت احلركة األسرية على حقها للتمثيل  موسّ 

عملي   ؛ االعتقايل  يف  احلرية  تنظيم  لكل  السجون،  إدارة  مصلحة  إدارة  أمام  موحد  والتنظيم  متثيل  التعبئة  ة 
زاد عدد    . والتثقيف الداخلي، كما حتقق هناك بر�مج ثقايف مجاعي، انتفاضة احلجارة وأثرها على األسر 

مفاجئ  وبشكل  وع   ومتّ   ، األسرى  اجليش كالنقب،  مسؤولية  حتت  جديدة  وسجون  أقسام    ، ليت ت فتح 
بدا�ت   أب�م  شبيهة  قاسية كانت  اعتقالية  لظروف  املعتقالت ختضع  هذه  فيما كانت  وجمدو،  وبيتونيا، 

الصهيوين، وقد م  املباشر، كما حصل خالل قمع  و االحتالل  القتل  الفرتة  ،  1988  سنة رس خالل هذه 
النار شخصياً على األسري أسعد الش  النقب إبطالق  وا، مث قتل  حيث قام املسؤول العسكري يف منطقة 

  اندلعت برصاص اجلنود الشهيد بسام مسودي من اليامون، وتغريت السجون التابعة ملصلحة السجون حىت  
واألسرى  السجون  اإلجنازات  1992  سنة   انتفاضة  من  جمموعة  وحققت  االنفرادي،  العزل  أ�ت  واليت   ،

 إلعادة السجون ملا كانت عليه. 

 مرحلة إضراب الكرامة: .  4
على حدود    Gilad Shalitأحدثت عملية أسر اجلندي جلعاد شاليط  

النفسي   قطاع غزة أاثراً سلبيًة على واقع األسرى احلياتية، وإن كان أتثريه 
حكومة   من  وأبمر  السجون  مصلحة  إدارة  عملت  فقد  جداً،  إجيابياً 

إىل    Binyamin Netanyahuنتنياهو  بنيامني  االحتالل اليمينية، وبقيادة  
يقرّ  قانون  فهو  شاليط،  قانون  عليه  أطلق  قانون  من  جم   إصدار  موعة 

 بنيامني نتنياهو
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اعتباراً أب�م الفصيل الذي جنح    ؛ العقوابت حبق األسرى الفلسطينيني، وحتديداً أسرى حركة محاس ابلذات 
خالل    2007  سنة وخالل هذه الفرتة أيضاً قتل األسري حممد األشقر يف معتقل النقب    ، يف أسر اجلندي 

 12. ه على رأس األسري تسببت بكسر مججمت   ية قمع األسرى، وإلقاء قنبلة صوت 
العصافري يف   املربح يف غرف  ابلضرب  عرفات جرادات  األسري  الشهيد  قتل  على  أيضاً  أقدمت  كما 

جمدو،  الكرامة   سجن  إضراب  جاء  حىت  وانقسامها  األسرية  احلركة  يف  الضعف  حالة    يف   مستغلة 
كان أمهها وقف اهلجمة    ؛ يوماً، والذي أعاد العديد من اإلجنازات   28، والذي استمر قرابة  2012/ 4/ 17

على احلركة األسرية، وخصوصاً يف سجن شطة، وأ�ت العزل االنفرادي، وحتسن بعض الشيء يف قضية  
 13العالج الطيب. 

 
 : األساليب النضالية للحركة األسرية: اً اثلث

 

فشيئاً   شيئاً  وتتطور  األسرية،  احلركة  لدى  النضالية  األساليب  وقلة من  رغم  ابلتتنوع  حمدوديتها، 
 14:إمكا�هتا، ونذكر من تلك األساليب

 املطالبة واحلوار داخل السجن. . 1

 املراسالت القانونية والتوجه حملاكم االحتالل. . 2

 واملندرجة: النضال السليب أبشكاله املتعددة . 3

 إغالق األقسام.أ. 

 إرجاع وجبات الطعام.ب. 

   إضراب مفتوح عن الطعام.ج. 
 خل). .إمقاطعة (مقاطعة العيادة..د. 

 
 . 2007 ،سجن إيشل  ،مع األسري فؤاد الرازمأجراها الباحثان مقابلة  12
شهادة الباحث  و   ؛ 17ص    ، 2000  يوليو   / وز، مت1 العدد  ، رام هللا  ،املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي  ، األسرىجملة    13

 . 1992 سنة أجمد عبيدي الذي عاش إضراب 
تصوير    "حول االستنفار الذي قتل فيه األسري حممد األشقر يف سجن النقب،  :بر�مج واثئقي"القناة العاشرة العربية،    14

   . مصلحة السجون
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 دارة مصلحة السجون. إالصدام العنيف مع . 4

 F15.وطرق وخطوات مرهقة للسجان واالحتالل ،التنظيم مقاطعة اإلدارة وحلّ . 5

املطالبة  يعمل على  اإلدارة  أمام  ممثل  لألسرى  يوجد  تصاعديًة، حيث  تبدأ  عادًة  اخلطوات  وهذه 
جاهداً  ليسعى  السجن؛  مصلحة  إلدارة  وحاجاهتم  األسرى  مطالب  ويقدم  األسرى،  مبستحقات 

متسلحاً ابألسرى أنفسهم، وحياول استثمار انضباط    ، لتحقيق ذلك أبسرع وأسهل الوسائل واألساليب
السلمية، واحلوارية املنجزات لألسرى ابلطرق  األمور  و   ،األسرى وقوهتم لصاحل حتقيق  تقييم  إعادة  يتم 

والذي حياول بدوره إيصال رسائل إلدارة مصلحة السجون بطرق ووسائل شىت، يكون    ،لدى التنظيم
 سرى حقوقهم ومطالبهم.من األفضل إعطاء األ همبضمو�ا أن

يف حال فشل تلك الرسائل أيضاً، يتوجه األسرى إىل 
وأحيا�ً   أيضاً  تفرضها  إجراءات  ضمن  االحتالل  حماكم 
تلك  فشلت  أيضاً  حال  ويف  السجون،  مصلحة  إدارة 
الوسيلة قد يذهب عدد من األسرى إىل أساليب النضال 

وسبلها  أشكاهلا  تتعدد  واليت  وتق  ؛السلمي  دمي  ابلتذمر 
عن  املفتوح  اإلضراب  إىل  تصل  قد  متصاعدة  وبطريقة  الطعام،  وجبات  وإرجاع  للمدير،  الشكوى 
الطعام، عندها يكون األسري وصل إىل مرحلة أخرية يف استخدام سالحه االسرتاتيجي، وكل ذلك من 

على   احلصول  فأجل  الطيب  امللف  خبصوص  لألسري،  القانونية  أو  الطبية،  أو  اإلنسانية،  هذا حقوقه 
 امللف مطروح على طاولة املطالب ومتجدد ابستمرار فهو طلب متجدد ابستمرار وبشكل ذايت.

ِمس  واملرض  األحوال،  يف كل  للرتاجع  معرضة  لإلنسان  الصحية  لإلنسان،  األوضاع  مرتافقة  ة 
س، والنفَ ذلك اإلنسان القابع يف األسر، كو�ا حالًة طبيعيًة يف كل شيء األكل، والشرب،  خصوصاً  و 

واحلركة، والعالج، ومع ذلك فإن هذا امللف يشكل اجلرح النازف للحركة األسرية؛ ألن أي إمهال، أو  

 
 .2017 ،رامونسجن   ،2017سنة  مشارك يف إضراب ،مع منري أبو عطوانأجراها الباحثان مقابلة  15
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فقد خيسر   ،نقاش، أو بريوقراطية زائدة، قد تودي حبياة اإلنسان األسري، هنا تكمن النهاية دون رجعة
 . إال حياته ؛اإلنسان أشياًء كثريًة ميكنه تعويضها

كة األسرية تذهب يف كثري من األحيان إىل خطوات نضالية بسبب ملف طيب، أو  جند احلر   ،ولذلك 
جند   الالزم، كما  من  أكثر  ويؤجل  ينتظر،  أن  ميكن  ال  مفاجئ  بشكل  تدهورت صحته  أسري  حالة 
حاالت يقف فيها األسرى مطوالً لسبب طيب هنا أو هناك، ولألسف هناك حاالت إمهال طيب انتهى  

لكن نؤمن وبعد جتربة طويلة أن هناك إمهال    ،املكتوب الذي نؤمن أنه قدر هللا  هبا املطاف إىل املصري
ما أقر به أحيا�ً، وأحيا�ً أخرى مارسوا القتل بنعومٍة، مل    وهومتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون،  

يشعر بذلك اإلمهال األسري الذي يسعى من خالله االحتالل تصفية األسري بطريقة �عمة دون أي  
 16ضجة أو إزعاج.

 

 : مساع اخلرب رّدات فعل احلركة األسرية جتاه األسري الشهيد عند  
عن   األمر خمتلفاً  األسرى  سابقاً كان  يقوم  الفعل موحدة حيث  رّدات  فقد كانت  احلايل،  الوقت 

أ�م، وممارسة حالة من االحتجاج تتمثل   ثالثة  ةمجيعاً إبرجاع وجبات الطعام املقدمة من اإلدارة ملد
بعدم اخلروج إىل ساحات السجن، واالمتناع عن ممارسة أي مظهر من مظاهر احلياة الطبيعية بداخل  

رسا وتقدمي  السجن  األسر،  إلدارة  احتجاجية  الدويلئل  األمحر  وبعدوالصليب  احلركة    ،  تغري ظروف 
انتفاضة األقصى أصبحت املسألة خاضعًة لالجتهاد للسجن نفسه كموقف، ويرتاوح  األسرية، ومنذ 
أو  الطعام،  ترجيع وجبات  وبني  املكتوب  أو  املعتقل  ممثل  يقدمه  الذي  الشفوي  االحتجاج  بني  الرد 

لسجون األخرى أو إحداث بلبلة داخل السجن من خالل ممارسة التكبري، والتهليل،  أكثر يف بعض ا
واهلتاف الشديد، وقد يرافق ذلك طرق على األبواب، أو كل ذلك معاً، وكل ذلك معروف ابلسلم،  
فهناك   نفسه،  الشهيد  أو  األسري  أو  اآلخر  أو  السجن  إدارة  مع  العالقة  وكذلك  التنظيمية،  والقيادة 

يكون مل يسمع هبم أحد، حيث مير خرب استشهادهم كخرب عاجل عادي، وينتهي بسرعة   شهداء قد 
يف سجن آخر فتقوم الدنيا وال تقعد كما حصل مع الشهيد    اً يف حني قد يكون األسري الشهيد معروف

 
 طويلة. ي أبو رجيلة حيث كان ممثًال لألسرى فرتة ليلِ  ،مشاهدات الباحثني وجتربتهما اخلاصة 16
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ورامون   إيشل  أبو محدية يف سجين  متّ 2014  سنة ميسرة  ذلك    ، حيث  حتطيمه يف  ميكن  ما  حتطيم 
من  األدىن  ابحلد  إال  التحرك  يكن  فلم  هناك شهيد،  أن  تعرف  مل  أخرى  بينما يف سجون  السجن، 

 17االحتجاج وردة الفعل.

الفرتة األسرية  ،خالل هذه  احلركة  عافية  استعادة  الفصائل   ؛كل حماوالت  بني  االتفاق  من خالل 
قد ظهرت من   ،، وقد يكون هناك بوادر لعودة تلك الوحدةجمتمعة على ردة فعل استشهاد أي أسري
، حيث أقدم األسرى إلرجاع الطعام ليوم واحد  2021  سنةخالل استشهاد األسري يف سجن رامون  

يُ  أيضاً، وقد  مهماً جيب احلفاظ عليه واالستمرار ابلبناء    دّ عوإغالق األقسام ملدة موحدة  هذا تطوراً 
 على هذه اخلطوة.

 :رّدة الفعل الفصائلية
 

ال ختتلف رّدة الفعل الفصائلية عن اجلماعية، أو عن جمموع احلركة األسرية، فالتأثر يف موضوع  
 حمددة. االستشهاد له اعتبارات ذاتية أكثر مما هي مسألة منظمة مبنية على أهداف  

ما ابتعدوا يف الدائرة  مث كلّ   ، وكذلك رّدات الفعل الفردية، فكل شهيد يتأثر به أوًال املقربون منه 
 جند أنه يقل التأثر. 

 
 . 2021 ،شطة سجن  ،خالد السيالوي مقابلة أجراها الباحثان مع األسري  17
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الفصيل  مستوى    ، أما  على  رمز  أو  ومعروفاً كقيادي،  فإن كان المعاً  الشخص  اسم  فحسب 
 . اً تكون ابلتايل رّدة الفعل خمتلفًة ومستواها خمتلف   ، التنظيم بشكل ما 

هو  اجلانب  هذا  حول  السؤال  وتنفيس    ؛ لكن  التفريغ  هو  هل  الفعل؟  رّدة  من  اهلدف  ما 
إل�اء   الفعل  ردة  يف  فعلية  حاجة  هناك  أن  أم  إدارة  الغضب،  زالت  ما  اليت  املمارسات  هذه 

ضدّ   متارسها  السجون  الفلسطيين؟ مصلحة  حبياته   األسري  آهبة  الغضب    ، غري  هو  املطلوب  وهل 
 الذي يتم تفريغه طبعاً ابلصراخ والتكبري؟ أم إنتاج حالة من الردع متنع وقوع حالة الوفاة القادمة؟ 

ابألسرى، واحلركة األسرية،    اً ع خاص مسألة أخرى مهمة، وهي هل كل ما يتعلق هبذا املوضو  
الوطين   املشروع  من  القلب  يف  تقع  اليت  املهمة  األساسية  القضا�  مجلة  من  واحدة  أ�ا  أم 

جداً  املهمة  بل  املهمة،  وقضا�ه  وشعباً ،  الفلسطيين،  قيادًة  الفلسطيين  على  وفصائًال،  واليت   ،
حللّ ال قوى  ال و  السعي  وإ�ائها وطنية  املسؤولية    ، وابلتايل ،  ها  تتحمل  اجلهات  من  جمموعة  فإن 

 18وليست جهة واحدة. 
 

 : اإلعالم الفلسطيين
 

دور  يلعب  فاإلعالم  مهم،  دوٌر  الفلسطيين    اً لإلعالم 
متاماً،    اً مهم  والعكس  القضا�،  من  املواقف  تغيري  يف 

فالدعاية واإلعالم تلعب دوراً مهماً يف قلب احلقائق، فهل  
هناك استغالل صحيح لإلعالم ودوره املهم جداً يف هذه  

 ونقصد الدور اإلجيايب طبعاً؟   ، القضية 

شكّ  أوالً   وال  اإلعالمي  ،أننا  اجلانب  يف  حقه   ،مقصرين  نعطيه  وال  املطلوبة  األمهية  نوليه  وال 
فإننا ال منلك اخلربة الكافية وال حىت املهنية اإلعالمية، واليت ال تؤهلنا   ،ومن جهة أخرى  ،ابالهتمام

واملعادية  لصدّ  املضادة  اإلعالمية  اهلجمات  عاملية    ، مقاومة  ومؤسسات  إعالم  وكاالت  تديرها  واليت 

 
 . 2014/ 4/2 ، رامون يوم استشهاد ميسرة أبو محديةسجن معايشة الباحث أجمد العبيدي للحدث يف  18
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مبيزانيات ضخمة، وكوادر مهنية متخصصة وعاملية، لذلك فإن الدور اإلعالمي ضعيف جداً يف  و   ، وضخمة 
 19أحسن احلاالت إن وجد أصًال. 

 

 : احلالة النفسية عند األسرى متأثرة ابالستشهاد 
 

يتسع له  ل، وهو ما ال  هذه املسألة من أهم املسائل اليت يتوجب الوقوف عليها وحبثها وبشكل مفصّ  
 جمال هذا البحث وال هدفه. 

،  فاحلالة النفسية هي املرتكز األهم يف احلالة النضالية واملواجهة الدائمة، واملستمرة مع العدو الصهيوين 
 فاملهزوم نفسياً ال ميكن أن ينتصر ماد�ً على األرض ولن حيقق أي إجناز. 

الة انتقال إىل اجلنة ودار اخللد، وأ�ا شرف  حالة االستشهاد وعلى الرغم من اعتقاد� وإمياننا أ�ا ح و 
نفسياً هلذه الشهادة، إال أن    وأن كل جماهد ومناضل جيب أن يكون مهيأً   ، سبحانه وتعاىل   ة من هللا نّ ومِ 

 الستشهاد األسري على رفاقه أتثري كبري خمتلف من شخص آلخر. 

سرعان ما يتم تفريغها    ، وسجانيه   االحتالل إال أن الوضع العام ليس أكثر من حالة غضب ترتد على  
 بشكل أو آبخر ويتم جتاوزها واحتوائها. 

 

 احلالة واألثر املباشر على الدائرة األقرب لألسري الشهيد: 
 

من مث رفقاء السالح  و   ، وهذه تبدأ ابلزمالء املقربني سواًء يف حياة األسري، زمالء الغرفة والقسم والسجن 
 واألقارب إن كان منهم يف األسر. مث املعارف  

أثناء السؤال جملموعة من األسرى وخالل فرتات متعددة كانت اإلجاابت متفاوتة، فهناك من يشعر  يف  و 
�اية    وهناك من رأى يف ذلك   20أن األمر عادي، وأن هذا الطريق معروف كنتيجة مرتقبة.  االستشهاد 

 
  ؛ 2015  ، رامونسجن    ،حممود ردايدة  : شهادات مقابالت مع األسرى و   ؛ 2000  ، األسرى  جملة   ،نائل الربغوثيلمقابلة    19

 . 2017 ،منيف أبو عطوانو 
 . 2016 ،رامونسجن   ،هبيج بدرو  مقابالت مرعي أبو سعيدة 20
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لوال   نفسياً  يتحطم  أن  على  وقارب  الذي  الدنيا،  السجن  يف  رفقائه  ومساندة  وعنايته  هللا  رمحة 
 21جعله يتجاوز تلك املرحلة. 

ذلك   بفقدان  النفس  على  أثر كبري  له  الذي  الواقع  بني  عقليًة  موازنًة  يوازن  من  أيضاً  وهناك 
العزيز. اإلنسان   فقد ودعنا األسريين   ويف سجن جلبوع حيث متّ   22القريب  الدراسة    ، إجراء هذه 

 ذين عاشا بيننا فرتة طويلة من الزمن. ل وال   ، بسام السايح، وكمال أبو وعر 

العظام   سرطان  السرطان،  من  ونوعني  السرطان  مرض  من  طويلًة  فرتًة  عاىن  السايح  فبسام 
و  حلظة  بكل  به  ونشعر  معنا،  يضحك  األسرى  بني  يسري  بيننا  ونراه  الدم،  مىت  وسرطان  نعلم 

 يتعاظم عليه األمل. 

فنفقده يف الساحة لنجده ممداً على سريره، اتبعنا رحلة عذابه يوماً بيوم، حىت ذهب إىل تلك  
 الرحلة اليت كنا نودعه وكأننا نعلم أبنه لن يعود. 

فكان الكل يودعه والدموع يف عينيه، فأكثر ما آملنا أن بسام مل يكن يرغب ابلذهاب إىل تلك  
 لكننا ضغطنا عليه ظناً منا أ�ا ستساعده على الصمود وختفيف األمل. الرحلة، و 

كمال أبو وعر، ذلك األسري الشهيد والذي ستجد عند كل من  
الشهيد  لذلك  حكاية  وحكاية    ؛ عرفه  والرجولة،  الشهامة،  حكاية 

وكفاح  وتفاؤل كلّ   ، نصر  ابتسامة  سوى  ترى  ال  تراه  آخر    ، ما  حىت 
ائياً، أمل احلرية القريبة وأمل الشفاء من  أ�مه كان ال يفقد األمل � 

 ذلك املرض العضال. 

كو�م خرجوا من    ، ت فعل السجن حتديداً خمتلفة ا كانت ردّ   كذا ه 
 زال رفقاء الدرب ابنتظار عودهتم للسجن.   ما ذلك املكان و 

 

 
 . 2016 ،رامونسجن   ،د�دسةو  األسري مرعي أبو سعيدة 21
 . 2016  ،رامون سجن ،منيف أبو عطوانو  األسري حممود ردايدة 22
 

 كمال أبو وعر
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 : نبذة عن شهداء احلركة األسرية: اً رابع 
 

األسباب   واحدتتعدد  األسرى   ،واملوت  من  الكبري  العدد  ذلك  مع  االستشهاد  أسباب  تعددت 
قتل مع سبق اإلصرار وبشكل مباشر،  من    همالذين ارتقوا إىل جنات العال داخل قالع األسر، فمن

التحقيق عملية  السجن خالل  قبل دخوله  قتل حىت  من  التحقيق   1968سنة    في ف  ،ومنهم  قتل يف 
 23عد�ن حممد حافظ حرب. 

أثناء التحقيق، وآخر تلك احملاوالت  يف  مسري اخلليل  و   عرفات جرادات   وإىل أ�منا هذه حيث قتال
العربيقتحماولة   الشهيد2019  د سنةل  املروحية كما حصل مع  اإللقاء من  ابلقتل من خالل    ، مروراً 

 . 1969  سنة أمحد قاسم اجلعربي من اخلليل
الرمي ابلرصاص كما حصل مع  إ  1988  سنة ل الشهيد صاحل الربغوثي عند حماولة اعتقاله  قتو  ىل 

إىل الذين استشهدوا خالل اإلضراب عن الطعام أو الرمي ،  1970  سنةغزة  يف  مخيس أمحد أبو دية  
ابلرصاص يف ساحات النقب، وإىل ادعاء االحتالل ابنتحار األسري بعد قتله كما حصل مع إبراهيم  

 24. 1985سنة لراعي ا
اإلمهال الطيب املتعمد  من    ؛القتل البطيءيف    داخل السجون يكمنأكثر أسباب االستشهاد    إنو 

طرق القتل سابقاً كانت مباشرًة أو غري مباشرة، إال أ�ا اليوم أصبحت صعبة  كذلك  و   ، أو غري املتعمد
وانتشار   والتقين،  التكنولوجي  التقدم  بعد  الصورة  املنال خصوصاً  وانتشار  وتعددها،  التواصل  وسائل 

، وانتشار اإلعالم اجلديد، فاالحتالل حريص على إبقاء صورته �صعة  ابشكل ال ميكن السيطرة عليه
إال أن أخطر وأكرب وأكثر ما بقي من حاالت   ،حىت تتوافق مع دعايته اإلعالمية،  قدر اإلمكان عاملياً 

االحتال لدى  والقتل  واالغتيال  هو  التضحية  الطيب"ل  االحتالل  "اإلمهال  يدعيه  ما حيصل   ؛فما  أن 
وقدرة   قدرته  مستوى  فوق  ما حيصل  وأن  هللا،  قضاء  على  ألحد  قدرة  وال  وقدر  قضاء  هو  لألسري 

 اإلنسان.

 
 جلبوع. مقابالت مع عدد من األسرى يف سجن  23
 .17ص  ، 2000  يوليو /وز، مت1 العدد ،رام هللا   ،املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي ،األسرى جملة  24
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م كل ما يلزم لذلك املريض، وحياول جاهداً إنقاذ حياته، فيما نقصد ابإلمهال  فهو يدعي أنه يقدِّ 
 :  ـــوألوان يتفنن هبا االحتالل تبدأ بعدة أشكال  الطيب

 املماطلة والدميقراطية اليت تعمل ابجتاهني:

 أثناء املرض. يف ز�دة حجم املعا�ة والعذاب . 1

 وهو الوقت الذهيب واملرض يف بدايته وابإلمكان عالجه.   ؛ ضياع فرصة وإمكانية السيطرة على املرض .  2

وإضافًة إىل جتربة األدوية والعقاقري الطبية، وأحيا�ً جعل األسري نفسه يصل إىل مرحلة يرفض العالج أو  
الذهاب إىل ما يسمى املستشفى، وذلك بعد إيصاله لقناعة أن أضرار سفره وذهابه إىل املستشفى ستكون  

إىل التذرع  ، ولذلك يفضل عدم ز�دة معا�ته أكثر فأكثر. فيه  القسم، أو السجن املتواجد أضعاف أمله يف 
إىل أن مرحلة العالج مل تبدأ بعد، وعلى األسري استخدام املسكنات، واالنتظار حىت يتفاقم املرض 

الشهيد   ؛ ويستفحل  األسري  آخرهم  األسرى كان  من  العديد  مع  حصل  ما  وعر  وهذا  أبو   .كمال 
املعا�ة   أبو محيد من  السطور األسري �صر  رفاق دربه نفسها  ويعاين خالل كتابة هذه  اليت عا�ها 

برز  عسقالن مقدراً يف حالة يف    Barzilai Hospital  الي ي سابقاً، حيث يرقد حالياً يف مستشفى 
له بسرطان ابلدم، وتدهور  بعد أن تعرض إىل إجراءات اإلمهال لعالج السرطان تسببت  ت خطرية 

 25.حالته الصحية جداً 
وقد تعزى اإلجابة إىل عدم   ،فال ميكن أن حتمل وأال تؤمن بقدرات ذلك اجلسم  ،والعكس صحيح

قرارات   يف  تغيري  إحداث  على  األسرية  احلركة  قدرة 
شهداء   جثث  احتجاز  كون  االحتالل،  حكومة 
ومصادقة  حكومة  قرار  نتيجة  جاء  األسرية  احلركة 

 اإلسرائيلي على املوضوع.  Knessetت الكنيس 

ض  صدمات النفسية اليت تعرّ بدرجة قليلة �بعة من آاثر الو هذه النتيجة قد تكون    ،من جهة أخرى
تلو   واحداً  يستشهدون  الدرب  رفقاء  من  عدد  رؤية  من خالل  األخرية  السنوات  األسرى خالل  هلا 

 
 املرجع نفسه.  25
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االستشهاد كانت  وأسباب  األسرى،  من  عدد كبري  األخرية  السنوات  يف  استشهد  حيث  الواحد، 
 : 3 رقم كما هو مبني يف جدول،  واضحًة متاماً وجليةً 

 

 2022-2011: شهداء احلركة األسرية بعد صفقة وفاء األحرار من  3جدول رقم  
 

 

 
 اسم الشهيد  م. 

اتريخ  
 االستشهاد

 سبب االستشهاد مكان االستشهاد

 إمهال طيب متعمد  بعد حتريره مباشرةً  2012/ 15/11 أشرف سليمان أبو ذريع  1

 30/5/2012 زهري رشيد لبادة   2
- املستشفى الوطين 

 �بلس
 اإلمهال الطيب املتعمد 

 اإلمهال الطيب  إيشل 2/4/2013 ميسرة أمحد أبو محدية   3

 تعرض للضرب يف التحقيق  جمدو  2/4/2013 دات اعرفات شاهني جر   4

 16/8/2016 نعيم يونس حممد الشوامرة   5
  - مستشفى األهلي

 اخلليل
 اإلمهال الطيب املتعمد 

 دماغية سكتة  رامون 2015/ 14/10 فادي علي الدريب   6

 جلطة دماغية  رامون 25/9/2016 �سر ذ�ب محدونة   7

 تعرض للضرب يف التحقيق  إيشل 20/5/2018 عزيز موسى سامل عويسات   8

 إمهال طيب  رامون 6/2/2019 فارس أمحد ابرود   9

 تعرض للضرب يف التحقيق  جمدو  16/7/2019 نصار ماجد عمر طقاطقه  10

 إمهال طيب  الرملة   –سجن جلبوع  8/9/2019 بسام أمني حممد السايح  11

 إمهال طيب  عوفر  2/9/2020 داود طلعت اخلطيب  12

 التعذيب النفسي يف التحقيق  النقب  22/4/2020 نور الدين جابر الربغوثي  13

 إمهال طيب  عيادة سجن الرملة  2019/ 26/11 هللا أبو د�ك  سامي عاهد عبد  14

 إمهال طيب  الرملة  -جلبوع   2020/ 10/11 كمال جنيب أمني أبو وعر   15

 إمهال طيب  العزل االنفرادي  8/7/2020 سعدي خليل الغرابلي   16

 إمهال طيب  نفحة 2021/ 18/11 سامي عابد العمور  17
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 : مهال الطيبإلة شهد عليها الباحثان على قضية اأمثلة حيّ 
 

 :واملالحظةمهال الطيب خالل املشاهدة إلمن األمثلة اليت عايشها الباحثان على قضية ا
بعد    ،2013  سنةقضية الشهيد ميسرة أبو محدية الذي استشهد بعد    •

بدأ يظهر عند األسري ميسرة أبو محدية  وقد    ،وفاء األحرار  صفقةعام  
شيء   اً شديد  اً أمل ال  أن  له  ويقال  العيادة  إىل  يرتدد  وكان  احلنجرة  يف 

وهذه عبارة عن قيام اللوزتني ابلدفاع عن اجلسم ويتحول األمر    ؛خييف

اللوزتني  االلتهاابت يف  بعض  نتيجة  الشعور ابألمل  ما   ،إىل  كان    فهذا 
اإلمهال   من أشكال  شكالً   دّ عالذي يُ شهيد ميسرة أبو محدية  يقال لل 

خر يف  أتوكذلك    ،أتخر يف عملية التشخيص للمرض   والذي تبعه الطيب الذي تعرض له أبو محدية  
  ، يف توفري غذاء مناسب لعدم قدرته على التغذية الطبيعية   عدم مساعدته أصالً   وأيضاً   له،   تقدمي العالج 

حضار نوعية معينة  إ ترفض  و   ، حيث كان يطلب له مواد مطحونة واإلدارة ترفض إحضار املواد املطحونة 
املريض  هلذا  الغذاء  استشهاده، من  إىل  أدى  الذي  الصحي  وضعه  تدهور  إىل  أدى  مما  ونتيجة    ، 

مثل    بعض القوانني لتاليف   نِّ دراسة تلك احلالة وسَ   إىل ستشهاد أبو محدية عمدت مصلحة السجون  ال 
ا   متّ حيث    ، تلك احلاالت  تقرير كامل عن  التقرير  إل نشر  الطيب وتطرق  أبو محدية يف  إ مهال  ىل ميسرة 

 خالل تلك الفرتة.   Yedioth Ahronothحرنوت  أ عوت  ي يد   صحيفة 
ابألمل  يشعر بقي، حبيث  يف البطن أبملكان يشعر الذي  و د�ك أبسامي  •

ومل    ، عطى مسكنات عاديةيُ   وكان   ، تصل الفرتة مدة سنةشهر قد  أعدة  
قل من أبعد  و   ،ل إىل خمتصومل حيوَّ   عطاءه املسكنات،إقبل  فحصه    تمي

بقليل   األاسنة  عليه  شتد  وحوَّ وجود  اعتقدوا  فمل  دودية  ىل إ  وه لزائدة 
جراء حتاليل وتصاوير وفحوصات تبني أن  إوبعد    ،املستشفى اخلارجي

األمعاء يف  ورم  مرضه  ،لديه  تشخيص  عملية  على    إن  عدة جرت 
النتيجة  مدة  أخذت   ،مراحل هذه  على  للحصول  األقل  على  سنة  إجراء    وكذلك   .نصف  تقرر 

 ميسرة أبو محدية

 سامي أبو د�ك
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قد  و   ،بطريقة سيئة   تمت  لكن عندما متت العمليةو   ، صال الورمتئعملية جراحية لسامي أبو د�ك واس
مل يكن دقيقاً  جراء العملية  إحىت  و   ،األمعاءكانت العملية فيها خلل طيب ومل يستأصل كل الورم من  

بعد فرتة    ،مما جعل الكل يهمل املتابعة   اً نه ورم محيد وليس خبيثإوكان التقرير يقول    جداً،  وطويالً 
نقله   لينتشر ومت  الورم  نقله  أىل عملية  إعاد  الرملة وتدهورت صحته يف  إ خرى مث  ىل عيادة سجن 

  . مات رمحه هللا يف مستشفى سجن الرملة نتظار حىت  بدأ اال   ، خر املطاف آ 
العزل مدة زادت عن  سري  األ • الذي كان يف  ، مث  اً عام  16فارس ابرود 

عاماً،    58وكان قد جتاوز من العمر    2016  سنة جاء إىل سجن رامون  
الشاابص  قانون  يف  كان  حيث  شيء،  أي  من  يعاين  يكن    ومل 

Alshaabaas    عمر يبلغ  عمل   اً عام  45أن كل شخص  منه  يستلزم 
كل ستة شهور وأخرى    فحوصات روتينية له للتأكد من وضعه الصحي

صحته   وبدأت  أبداً،  ذلك  على  حيصل  مل  ابرود  فارس  لكن  سنوية، 
يرى   يكن  إجراء فحص دم مل  منه  والتعب، وعندما طلبنا  اإلرهاق  تضعف وتظهر عليه عالمات 

ي مقنعاً،  سبباً  بعد    رىذلك  لكن  الوقت،  مرور  مع  وسيزول  عادي  صحي  وضع  يف  أنه  نفسه 
شامالً  آخر  فحصاً  وعملوا  فوراً  العيادة  طلبته  التايل  اليوم  ويف  الفحص،  أجرى  بعد    ،اإلصرار  مث 

حيث أقرت اإلدارة يف الفحص األول وجود مشكلة يف الكبد،   ،مث فحصاً اثلثاً   ،يومني فحصاً آخر
ا أبلغت  الثاين  الفحص  ويف ويف  التشخيص،  يف  خطأ  هناك  وكان  مشكلة  يوجد  ال  أنه  إلدارة 

وأجروا له    ،الفحص الثالث تبني أن عنده تليف ابلكبد متقدم جداً ومل يكمل العام حىت وافته املنية
   . رمحه هللا 2019/ 1/ 6وتويف يف  ، بفائدة مل أتتِ  هاعملية يف آخر عدة أشهر لكن

 
 
 
 
 
 

 فارس ابرود
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 النتائج ومناقشتهاليل حت:  املبحث الثاين

 
األول  ن السؤال  األسر    حولتائج  يف  املمارسة  النضالية  على   تهاكافيومدى  األساليب  للرد 

 .االستشهاد

حسب الفرز العام لكل   األول واملتعلق أبسباب االستشهادنتائج فرز السؤال  : 4جدول رقم  
 )مستطلعاً  67(  املستطلعني

 

 الفلسطيين من وجهة نظر األسري؟ ما هي أكثر أسباب استشهاد األسري 
 أ ب ج د 

 اإلمهال الطيب  اإلمهال الطيب غري املتعمد  تعرض األسري للضرب واألذى أسباب أخرى 
 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة
%10 7 %9 6 %13 9 %67 45 

 

مل يتفق األسرى حول سبب واحد من أسباب استشهاد األسري الفلسطيين، فيما أظهرت نتائج فرز  
مهال  إلمهال الطيب وسواء أكان هذا اإلليه األسرى هو اإالسؤال األول أن السبب األول الذي يشري  

فقد أكدت النسبة العالية من املستطلعني أن هذا هو السبب املباشر األول يف   اً غري متعمد  ممتعمداً أ
فيما مل يشري سوى  ،  % 80ىل ذلك  إحيث بلغت نسبة الذين أشاروا    ،استشهاد العديد من األسرى

ا10 مهال الطيب أو إل% من املستطلعني اىل أن أسباب االستشهاد قد تعزى اىل أسباب أخرى غري 
 ب واألذى.تعرض األسري للضر 

 حصائيات على عدة مسائل:إلوتدلل هذه ا

 مهال الطيب املمارس واملمنهج واملتعمد بشكل كبري.إلتعرض األسري حلالة من ا.  1

أ�ا تشكل القدر األكرب من اخلطر على من  رغم  على ال�اء هذه الظاهرة  إعدم قدرة األسرى على  .  2
 حياة األسري. 

ىل ذلك  إحيث يشري    ؛استشهاد أسرى بسبب تعرضهم للضرب واألذىحصائية ال تنفي  إلهذه ا.  3
يدلِّ 9 ما  قد  وهو  املستطلعني  من  عزيز  إل  %  استشهاد  عن  حتدثت  واليت  الروا�ت  صدق  ىل 
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 27، 2019  سنة   ونصار طقاطقة  ،عندما تعرض للضرب يف سجن إيشل  26، 2018  سنة  عويسات 
جمدو سجن  يف  للضرب  تعرض  السجن  غريهم  و   ،عندما  شرطة  قبل  من  للضرب  تعرضوا  الذين 

ذلك   استشهادهمإوأدى  تلك    ،ىل  يف  تواجدوا  الذين  األسرى  من  العديد  روا�ت  حسب 
  .السجون

 

  : نتائج فرز السؤال الثاين واملتعلق بشكل ردة فعل األسري يف حلظة استشهاد5جدول رقم  
 حسب الفرز العام للعينة  أحد األسرى،

 

 
: نتائج فرز السؤال الثالث واملتعلق ابهلدف من ردة الفعل احلاصلة من قبل 6رقم   جدول

 حسب الفرز العام ،األسرى عند استشهاد األسري 
 

 
 . 8/1/2022  ،"لقاء مع شقيق األسري رافع أبو محيدالفضائية، "فلسطني  قناة 26
نفسياً، وألقى كمية ماء    اً عويسات كان مريض فإن عزيز  ،  2022/ 15/1شطة  سجن  حسب رواية األخ حممد عرمان يف    27

ونقل إىل   ،ته الشرطة إىل الز�زين االنفرادية، ومت ضربه ضرابً مربحاً حىت فقد الوعيذساخن على أحد السجانني فأخ
 املشفى لكنه قد فات األوان. 

 

 ما هي ردة فعلك كأسري عند مساعك نبأ استشهاد أحد األسرى داخل سجون االحتالل؟
 أ ب ج د 

 غضب شديد وحماولة انتقام غضب شديد  حزن حلظي وتعاطف مع أهله ال أابيل 
 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

0% 0 22.4% 15 43.3% 29 34.3% 23 

 ما اهلدف األهم من وجهة نظرك املرجو من رّدات الفعل على استشهاد األسري الفلسطيين داخل األسر؟ 
 أ ب ج د 

جمرد تفريغ حلالة الغضب  
 وردة الفعل 

مواساة ذوي األسري وتعزية  
 هلم 

حتسني الرعاية الطبية  
 لألسرى 

الضغط لتحرير األسرى  
 وحترير قضيتهم 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة
6% 4 1.5% 1 75% 50 18% 12 
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نتائج فرز السؤال الثاين واملتعلق بشعور األسري عند مساع نبأ استشهاد    5رقم  فيما يظهر لنا جدول  
% من األسرى يشعرون حبزن حلظي، وتعاطف مع أهل الشهيد، 22زميله يف أحد السجون أن قرابة  

 وهي نسبة قليلة فعلياً إال أن دالالت هذه اإلجابة تشري إىل حالة خطرية لدى األسرى الفلسطينيني.

حظي على زميله الذي يشاطره  ول األسري الفلسطيين إىل مرحلة التعاطف واحلزن اللَّ فإنه جمرد وص
هي داللة وإشارة على حالة من اإلحباط، واليأس  نفسها  ، والغرفة  نفسه  ، وأحيا�ً القسمنفسه املصري

 يف القدرة على تغيري الواقع أو معاجلة أسباب تلك الظاهرة املتزايدة. 

على الرغم من إدراك األسرى خلطورة    أسرى خالل العامني املاضيني فقط  10  ــ لـد قرابة استشهاوقد  
قضية الشهداء داخل األسر، ومدى الصدمة اليت يتعرض هلا األهل حلظة تلقيهم خرب استشهاد ابنهم  
البعض ال ينظر إىل هذه املسألة مبسؤولية عالية توازي حياة اإلنسان، وكيف إذا كان   األسري إال أن 

ح وغري  معتقل  إنسان  عن  قتله  رّ احلديث  يف  والتعمد  العدو،  هو  وفاته  أسباب  أهم  أحد  وكان   ،
 والتسبب يف إ�اء حياته والتخلص منه.

ولكون مصلحة السجون تدرك متاماً أن هذه مسألة خطرية قد تؤثر أيضاً على أمنها، واستقرارها،  
على مجلة من اخلطوات يف حماولة لتفريغ   وقدرهتا على السيطرة، لذلك تقدم إدارة مصلحة السجون

عّرب  والذين  األسرى  الشرحية من  تلك  لدى  املكبوت  الغضب  بنسبة  ذلك  املستطلعون  عنهم   77 %  
 والذين أكدوا أ�م يشعرون بغضب شديد، وآخرون غضب شديد مع حماولة انتقام.
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الغضب إىل اإلقدام على تدرك إدارة مصلحة السجون أن عدداً من األسرى قد تصل هبم حالة من 
منهم األسرى  من  العديد  استشهاد  أ�م  انتقامية، كما حصل  أبو محدية  ، خطوة  ميسرة    28، الشهيد 

بعد معا�ة شديدة مع مر  بعد استشهادهوالذي استشهد  السرطان، كما حصل  كان عبارة عن  ؛ض 
مما استدعى إدارة مصلحة   ،سجاننيال  ملهامجة وحماوالت    ،وانقالب   ،انتفاضة داخل األقسام والقالع

 29. 2014/ 2/ 4  ،السجون إىل قمع بعض األسرى يف بعض املواقع كسجن رامون املركزي
إجراءات  على جمموعة  تقدمنا  السجون كما  إدارة مصلحة  تقدم  واحرتازية  ،ولذلك  يف    ،احتوائية 

واحتياطاً   واحرتازاً  عليها،  والسيطرة  وتطويقها،  األزمة  احلادثةحماولة الحتواء  تتسبب  أن  حادثة    ،من 
  30:أبمن مصلحة السجون، ومن تلك اإلجراءات  إىل ردة فعل غري حمسوبة تضرّ  ،االستشهاد

البالغ عبارة   • املعتقل، وإبالغه عن خطورة حالة األسري، يف معظم األحيان يكون  استدعاء ممثل 
 نبض أويل وأحيا�ً يكون األسري قد فارق احلياة فعًال.   عن جسّ 

األسرى لنفسيات  ومتهيدية  استباقية  السجون كخطوة  مصلحة  إدارة  عليها  تقدم  اخلطوة   ، وهذه 
وابلتايل حيدث   ،اخلرب يف أي حلظة  واستباقاً لإلعالم الذي قد يبثّ   ،أوهتيئ األجواء للخرب األسو 

 حالة من الصدمة والفوضى غري متوقعة.

 
بينه وبني األسري نصار طقاطقة    يفصل  فقد روى أنه كان،  15/1/2022شطة    سجن   حسب رواية األخ أمحد املغريب يف  28

ملدة مخسة أ�م، وكان يسمع السجانني وهم يوجهون له الضرب    الشديدكان يسمع صراخه  حيث  ،  غرفة العزلجدار  
و ائوالشت السادس    بعدم،  السجنالذي  اليوم  مستوى  على  تكبري  فيه  السجانني    ، حصل  أحد  له و جاء    كبلناه   :قال 

أن يقتلهم هللا كما    بصوٍت عالٍ   املغريب  دعا عليهمف  ،ل على نفسه حىت مات حىت اب  اهنضربمث  ربعة  األ  هطرافأب  يرلسر اب
إضافًة إىل    دوالر)   83(حنو    شيكل  250  بدفع غرامة مالية بقيمة  ضابط األمن وعاقبه على ذلك الدعاء  فسمعهقتلوه،  

  .ملدة شهر *نةيكنتمن الشراء ال ه منمنع
مقصف السجن، وهو املكان الذي يشرتي منه األسرى احتياجاهتم االستهالكية الضرورية من مأكل وملبس    الكنتينة:   

إدارة  السجون هلم، وتديرها ابلكامل  تقدمه  ملا  احلاد  النقص  نفقتهم اخلاصة وأبسعار ابهظة، يف ظّل  ومشرب على 
انظر:   عالية عليهم.  الناصرالسجون وشركات خاصة، وتدر أرابحاً  الفلسطينيون آالم وآمال   فروانة،   عبد    األسرى 

 ).2015، مطبعة القاهرة(القاهرة: 
 . 186ص ، 2015أسر: األسري خالد السيالوي،" مكتب إعالم األسرى، حكاية " 29
 وقت احلدث. ، رامون ، سجن5كان يف قسم   ،الباحث أجمد عبيدي  30
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وإعالن حالة الطوارئ مع السماح ملمثلي   ،تقدم أيضاً على خطوة إغالق األقسام وبشكل سريع و  •
أو   املوقف  وخطورة  األسري،  حالة  وإبالغهم  األسرى  مع  ابلتواصل  الفصائل  من كافة  املعتقالت 

 وفاته إذا كان استشهد. 

مص • إدارة  حدٍّ حتاول  إىل  الفعل  ردات  امتصاص  السجون  فعلى    لحة  هلا،  ابلنسبة  ومقبول  معني 
سبيل املثال وبعد إبالغ املمثل ابستشهاد األسري حتاول معرفة ردة فعل األسرى يف تلك القلعة، 

يعّرب  اليت  الغضب  لعدة  وتستوعب حالة  والتكبري  األبواب  األسرى من خالل طرقهم على  عنها   
  ما.دقائق مستوعبة نوعاً 

إدارة مصلحة السجون أن الطرق على األبواب والتكبري هي حالة التفريغ األقل ضرراً ابلنسبة    دّ تع
 .الطرف عنها وال تتدخل عند تلك اللحظات استعداداً  إىل األسوأ هلا ولسجانيها، ولذلك تغضّ 

تلك   • يف  السجون على جتهيز طواقمها وسجانيها خصوصاً  إدارة مصلحة  أيضاً  أو تعمل  القلعة 
 املعتقل الذي سقط فيه الشهيد حتسباً ألي طارئ ومستجد.

أ�ا ال تظهر ذلك لألسرى بشكل مباشر حىت ال تستفزهم وتدفعهم إىل مربع العنف    من  رغمابل
 . واملواجهة

كبري إدارة مصلحة السجون بعض التصرفات العنيفة نسبياً مع كو�ا يف أعلى   تستوعب إىل حدٍّ  •
عند رشقه أحد الشرطة ابملاء    ،مالك حامد  ،درجات احلذر واالستعداد، كما حصل مع األسري

كون األسري مالك حامد    31يف سجن رامون.  2019/ 1/ 4  يفبعد استشهاد األسري فارس ابرود  
رمبا خفف من    ،إضافًة إىل حالة مالك النفسيةنفسها،  الغرفة    له يفكان صديق الشهيد ابرود وزمي

وطـأة ردة فعل إدارة سجن رامون على األسرى يف ذلك املكان، وأحيا�ً تكون ردة الفعل بسبب  
االستشهاد عنيفة ابملقابل اإلدارة ترد لكن أقل من احلاالت األخرى نسبياً، مثال استشهاد ميسرة 

مت ّ  حيث  محدية  و أبو  األمين،  ابلباب  ثقب  وإحداث  فيه  ما  بكل  القسم  الصراخ حتطيم  استمر 
ألكثر من ساعة كاملة وبعد احملاوالت املتكررة من اإلدارة الحتواء املوقف ورفض األقسام ووضوح 

 
 . 2017 سنة حيث كان ممثالً للمعتقل منذ ،أبو رجيلة يالباحث ليلِ  31
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يتمّ  الذي  العامود  ورؤية  الباب،  يف  األمين    الثغرة  الباب  خلع  وبعدها    رشّ   متّ فيه  ابلغاز،  القسم 
 هذا احلد.طلب منهم يف السماعة الدخول للغرف، ودخل األسرى وانتهى األمر إىل 

جدول املعتقالت كان  داخل  األسرى  فعل  ردات  من  املرجو  اهلدف  عن  السؤال    6  رقم  وعند 
لنا مدى تناسق اإلجابة    ،ليجيب عن هذا السؤال من خالل فرز إجاابت املستطلعني والذي يظهر 

أسباب   أهم  أحد  هو  الطيب  اإلمهال  إىل كون  تشري  األكرب  النسبة  حيث كانت  األول  السؤال  مع 
لألسرى يف املرتبة األوىل وبنسبة    "حتسني الرعاية الطبيةـ"تشهاد األسري الفلسطيين، جاءت اإلجابة باس
% لتؤكد على وعي املستطلعني وأتكيدهم مرًة أخرى على كون اإلمهال الطيب هو األساس الرئيس 75

 يف هذه الظاهرة.

جيب أن يرتكز يف حتسني   يف حني أشارت الفئة األكرب أن كون اهلدف األساس من ردات الفعل
% فقط وهي نسبة ال تكاد تذكر إىل كون اهلدف من ردة  6الظروف والشروط الطبية أشار ما نسبته  

 الفعل لتفريغ حالة الغضب وردة فعل طبيعية. 

وقد يكون اجلهد األول احلقيقي الذي مارسته احلركة األسرية لتحويل ردة الفعل إىل عمل وجهد 
سني الظروف الطبية والصحية، وحماولة الرتكيز على اإلمهال الطيب وعالجه قد  يف مربع حت  بّ منظم يص

العمور  سامي  األسري  استشهاد  عند  فقط  فعالً  ظهر  اجلهد  هذا  والذي  ،  2021/ 18/11  يف  يكون 
 Ohle  كيدار  ليأوهارتقى شهيداً بعد معا�ة شديدة شهد عليها العديد من إخوانه األسرى يف سجن  

Kedar   ا  وعسقالن ونفحة من الذين رافقوه خالل نقله إىل مستشفى سوروكSoroka Hospital    يف
 32أ�مه األخرية. 

مؤشراً آخر من خالل إجابة العينة واختيارها هدف الضغط من أجل   6  رقم  كما ويظهر اجلدول
% من العينة، وهي ما سنراها متوافقة متاماً مع 18وهو ما كان نسبته    ،حترير األسرى وحتريك ملفهم

 
وكان مالك    ،رامون، سجن  4وأنه كان رئيس هيئة قيادة حلماس يف السجون، وكان يف قسم    ،رواية األخ حممد عرمان  32

ووقف السجان عند الشباك اخللفي لرفع   ،تيار كهرابئييف ال، وكان لدى الغرفة انقطاع  60حامد يف القسم يف الغرفة  
ألد روين  املدير  وجاء  عليه،  وألقاه  ساخن  ماء  وعاء  مالك  فأخذ  الكهرابء،  قوة    ، Ronnie Alderر  قاطع  ودخلت 

 أخذت مالك إىل الز�زين دون االعتداء على القسم وقمعه.
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الفعل حيث أشار ما  لردات  الساحة األنسب  السؤال اخلامس حول  الذين أجابوا على  العينة  نسبة 
ال16نسبته   إىل كون  وابألدوات  %  والدويل،  احمللي،  الرمسي  املستوى  على  هي  األنسب  ساحة 

 بلوماسية.يواألساليب القانونية، والد

وهي تقريباً تلك العينة اليت ترى أن اهلدف من ردة الفعل هو حتريك قضية األسرى والسعي لإلفراج  
 .عنهم

حسب معايري معينة حسب الفرز  نتائج فرز السؤال الرابع واملتعلق بردة الفعل :7جدول رقم  
 العام للعينة

 

 

كان هذا السؤال ليظهر مدى اإلميان ابلعمل اجلماعي والفصائلي من �حية، ومن �حية أخرى  
سؤال   على  ليجيب  إىل  كان  تقرتب  واليت  جداً  العالية  النسبة  أظهرته  الفعل كما  بردة  يتعلق  آخر 

اإلمجاع تقريباً إىل موافقة كلية بضرورة أن يكون هناك ردة فعل على استشهاد األسري الفلسطيين داخل  
أن نسبة الذين أشاروا إىل انعدام عدم لزوم  ،7  رقم  ظر جدولان  ؛األسر، حيث تظهر لنا نتائج السؤال

 %. 0وجود ردة فعل هي 
األول شكل ردة الفعل والثاين املوافقة    ،يكون هذا السؤال أجاب على تساؤلني خمتلفني  ،وابلتايل

 على ضرورة حصول ردة فعل على حادثة االستشهاد. 

 :% إىل ضرورة كون ردة الفعل97وقد كانت إجابة العينة بنسبة  
 .مجاعية وهذا يعين البعد عن الفردية الفصائلية :أوالً 

 هل تعتقد أن ردة فعل األسرى على استشهاد رفقائهم داخل األسر جيب أن يكون؟
 أ ب ج د 

 ردة فعل فردية حبتة  ال يلزم أصًال أي ردة فعل 
ردة فعل مجاعية ومنظمة على 

الذي  مستوى السجن 
 استشهد فيه األسري فقط 

ردة فعل مجاعية ومنظمة  
على مستوى السجون  

 والفصائل 
 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

0% 0 1.5% 1 1.5% 1 97% 65 
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 . منظمة إليصال رسائل عشوائية هنا أو هناك  :اثنياً 
   . حادثة االستشهاد : اثلثاً 
قد أظهرت حادثة استشهاد سامي العمور حالة من ردة الفعل اجلماعية املنظمة من خالل إغالق ف

ة  دثاحلا  هذه  دّ عوتُ ، وعدم استقبال وجبات طعام ليوم كامل يف السجون كافًة،  أقسام السجون كافةً 
% من  97حيث أجاب بنسبة  األوىل من نوعها اليت حيصل خالهلا تنسيق عاٍل منظم هبذا الشكل،  

السجون كافة يف خطوة   مستوى  وعلى  ومنظمة،  تكون مجاعية  أن  الفعل جيب  ردة  أن  املستطلعني 
بية والصحية الالزمة لألسرى، وحماولة إليصال رسالة موحدة مفادها أن احلركة  لتحسني العالجات الط

 . واحداألسرية جسم واحد ومهها وأملها ووجعها 
 

أي الساحات األنسب لردة الفعل حسب الفرز   نتائج فرز السؤال اخلامس : 8جدول رقم  
 العام للعينة

 

 

تظهر   ؛يف حني تظهر نتائج فرز السؤال اخلامس نتائج موزعة على اإلجاابت األربعة بنسب خمتلفة
النسبة األكرب من األسرى أن الساحة األنسب واألكثر على الرد على استشهاد أحد األسرى داخل  
الرسالة  إيصال  على  القادرون  هم  أنفسهم  واألسرى  نفسها،  األسر  قالع  هي  االحتالل  معتقالت 

 املناسبة وحتقيق اهلدف املرجو. 

لفلسطيين على إحداث التغيري املطلوب، يف حني تؤمن شرحية ال أبس هبا أيضاً بقدرات الشارع ا
 اخلارج شعبياً.  ؛% من املستطلعني إىل كون الساحة األكثر مناسبة للرد هي28حيث أشار ما نسبته  

 وإحداث ردة فعل مناسبة من وجهة نظرك؟ أي الساحات هي األنسب للرد على استشهاد األسري 
 أ ب ج د 

ردة فعل رمسية حملياً  
وقانونياً  ،ودولياً 
 بلوماسياً يود

ردة الفعل على املستوى  
 الرمسي احمللي

ردة الفعل يف اخلارج  
 (شعبياً) 

ردة الفعل داخل قالع  
 األسر

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة
16% 11 18% 12 28% 19 37% 25 
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يف حني أن البعض يؤمن بقدرة املستوى السياسي الرمسي على إحداث التغيري من خالل املؤسسة  
 الرمسية والعمل احمللية.

ن أشاروا إىل كون الساحة األكثر مناسبة هي ردة الفعل الرمسية حملياً، أما عن نسبة األسرى الذي 
هي وقد ربطنا بني هذه اإلجابة حتديداً وبني    ،بلوماسية يودولياً، وابألساليب والوسائل القانونية، والد

يك النسبة اليت أجابت أن اهلدف املرجو من ردة الفعل جيب أن يكون هدفاً سامياً وكبرياً، وارتبط بتحر 
 ملف األسرى واإلفراج عنهم.

جنيف   اتفاقية  ببنود  تلتزم  وال  الدولية،  واألعراف  القوانني  االحتالل كل  سلطات  ة  الثالثختالف 
Third Geneva Convention  ال فعلى   من  رغمعلى  االتفاقية،  هذه  على  املوقعة  الدول  من  أ�ا 

  ؛ سبيل املثال يف حاالت املرضى واجلرحى واملشلولني تتحدث االتفاقيات القانونية، واإلنسانية يف بنود
اعتبارات صحية، أو تسليمهم لطرف اثلث دولة حمايدة، ومتنع االتفاقية    ،اإلفراج عن األسرى حتت 

 33ألسري املريض خصوصاً أولئك أصحاب األمراض اخلطرية، أو املزمنة. الدولة احملتلة ابالحتفاظ اب 

سَ  إىل  هبا  حتتمي  اليت  التشريعية  السلطة  خالل  ومن  االحتالل  دولة  أقدمت  يف    قانونٍ   نِّ وقد 
الزمنية   الفرتة  أن  الطبية  اللجنة  تقدر  قد  أمنيني  ألسرى  املبكرة  اإلفراج  حاالت  من  مينع  الكنيست 

 
معلومات رمسية من فتح عن قضية سامي  نفحة، وأخد  سجن  أنه كان يف    15/1/2022روى األسري حممد عرمان يف    33

مرٍض يف  من  منقوالً إىل عسقالن ليكون أقرب إىل مستشفى برزالي كونه كان يعاين    11حيث خرج من قسم    ،العمور
رحلة إىل  أخذوه  لكن  املسماة  القلب،  هناك  ،لبوسطةاب  العذاب  ليلة  التايل    ، وابت  اليوم  وعندما وصل عسقالن يف 

مستشفى خارجي،    ،سوروكا   شفى ستشفى خارجي وهو مستم   وسطة إىل بئر السبع ليذهب إىلأخربوه أن غداً لديه ب
أوهلي كيدار تدهورت صحته وبدأ الصراخ فأخدوه إىل عيادة السجن، مث أعادوه دون تغري    سجن  وملا وصل املعبار يف 

 مث بدأ صراخ األسرى حىت أخذوه للمرة الثانية ومل يعد بعد ذلك. ،يف احلالة
لنقل األسرى من سجن آلخر    معدة خصيصاً   ،عبارة عن حافلة عسكرية كبرية تتبع إلدارة مصلحة السجون  :البوسطة

مبرافقة سجانني وحراس من أفراد قوات النحشون املشرفة على نقل األسرى مدججني ابلسالح وتتسع لعدد كبري من 
نقل فيها األسرى معصويب األعني مقيدي  ي  ،ال تكفي للتهوية  حبيث ال يوجد هبا سوى فتحات صغرية جداً   ،األسرى 

 . األطراف وال يقدم هلم الطعام طوال ساعات الرحلة كما حيرمون من قضاء احلاجة
هو قسم يتواجد فيه األسرى كمحطة للنقل بني السجون واخلروج للمحاكم، وأوضاع األقسام يف املعبار مزرية    املعبار:

وينتشر تلفاز  يوجد  وال  سيء،  املقدم  والرملة،    والطعام  السبع،  بئر  سجن  يف  املعبار  أقسام  وتتواجد  احلشرات،  هبا 
 .األسرى الفلسطينيون آالم وآمال عبد الناصر فروانة،انظر:  .ووجمد
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قر هذا القانون يف الكنيست اإلسرائيلي بعد املقدرة على بقائهم على قيد احلياة هي فرتة حمدودة، وأُ 
 34وابلقراءات الثالثة.  2012  سنة

الذين    من  رغمابل الدولية واحلقوقية    ما أن نسبة األسرى  يزالون يؤمنون ابلقانون الدويل واملنظمات 
، إال أن هناك قطاع من األسرى حياولون جاهدين تفعيل 5  رقم  حسب ما يظهر جدول  ،نسبة قليلة

هذا اجلانب وحتريك كل ما ميكن حتريكه من خالل تلك املؤسسات واهليئات، ومن أهم الشخصيات 
االجتاهاملؤم هبذا  جرار  ، نة  إسالم  من    ، األسري  جمموعة كوادر  من  قانونية  جلنة  بتشكيل  جنح  الذي 

حبق  االحتالل  انتهاكات  ومتابعة  وأرشفة،  رصد،  األساس  وهدفها  الفصائل،  خمتلف  من  األسرى 
أيضاً  اللجنة  واحمللية، ومن هذه  والدولية،  القانونية  للجهات   األسرى، وحماولة رفع دعاوي وشكاوي 

 35.وعاهد غلمةحسام شاهني 

 ،نتائج فرز السؤال السادس املتعلق بشكل ردة الفعل حسب معايري معينة : 9جدول رقم  
 حسب الفرز العام

 

 

 
 . 109ص    ، بند اإلفراج عن األسرى العتبارات صحية   ، 5الفرع    ، 2املطلب    ،" القانون الدويل اإلنساين "   ، حممد �اد شاللدة  34
تشكيلها وأتسيسها من خالل األسرى داخل السجون   جلنة متّ . وهي 2019، اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق األسرى  35

التنظيمي داخل    منوهم    ؛ حسام شاهنيو عاهد غلمة،  و سالم جرار،  : إوهم العاملني يف اجملال  كوادر احلركة األسرية 
األسري حسام شاهني هو  ، و سالم جرار هو أحد أعضاء هيئة حركة محاس داخل سجون االحتاللإاألسري  .  األسر

األسري عاهد  ، و أحد كوادر حركة فتح والناشط يف العمل التنظيمي داخل مؤسسة فتح التنظيمية يف سجون االحتالل
 .هو أحد كوادر اجلبهة الشعبية وعضو هيئة قيادية للجبهة الشعبية يف سجون االحتاللغلمة 

 هل تعتقد أن ردة الفعل املطلوبة من قبل األسرى على استشهاد أحد األسرى جيب أن يكون؟ 
 أ ب ج د 

 حسب الفصيل 
حسب شخص األسري  

 الشهيد 
 دائماً نفسه املستوى  الوفاة لألسري حسب سبب 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة
0% 0 18% 12 49% 33 33% 22 
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الفعل  ردة  على  اخلاصة  االعتبارات  بعض  أتثري  مدى  قياس  صياغته  من  األساس  اهلدف  كان 
املستطلعة العينة  لدى  األسرى  أحد  استشهاد  عند  االعتبارات   ،املطلوبة  تلك  األسري   ؛ومن  شخص 

املباشر، ومدى أتثري ذلك على قرار األسري خالل   الفصائلي أو سبب االستشهاد  ورمزيته، االنتماء 
 اختاذ قرار ردة الفعل على استشهاد رفيقه داخل األسر.

نتائج فرز هذا السؤال لنا  ت  بعض االعتبارات اخلطرية، واليت اختار   ،9رقم  نظر جدول  ا  ،وتظهر 
واليت تؤكد على أن ردة فعل األسرى    ، نسبة ليست قليلة للتأكيد عليها من خالل اختيار اإلجابة ج

ب  أن أتخذ  األسر جيب  داخل قالع  فلسطيين  استشهاد أسري  أي حادثة  شخص   االعتبار  عنيعلى 
ورمزيته الشهيد  و  ومكانته األسري  األسري)،  ذلك  م18  هناك(من  املسأل%  تلك  إىل  املستطلعني  ة ن 

من   اولحت حالة  وإحداث  اآلخرين،  عن  األسرى  بعض  ومتييز  األسري،  بشخص  الفعل  ردات  ربط 
قرارات بأمر حيتاج إىل الوقوف والتأمل    واستشهاد األسري ه، فمثالً  املفاضلة حىت يف أخطر املسائل

 . احلركة األسرية وكوادرها
% من 49  حيث هناك  ،الشهيد نفسهفيما كان يشري البعض لضرورة الرد حسب شخص األسري  

هي سبب و دة الفعل على استشهاد األسري  بر العينة تشري إىل مسألة أخرى جيب االهتمام هبا واألخذ  
الوفاة لألسري الشهيد، وعلى الرغم من كون نصف العينة أشارت إىل ذلك االعتبار وضرورة األخذ به،  

 سلوك وأداء ووحدة احلركة األسرية. إال أن هلذا االعتبار سلبياته اليت قد تنعكس على 

فعلى الرغم من اتفاقنا يف مسألة أن سبب الوفاة مهم يف كثري من األحيان، إال أن رمزية أي أسري  
ألي   خيضع  أن  ومينع  األولو�ت،  رأس  وعلى  والظروف  األوقات  يف كل  تكون  أن  جيب  وحياته 

 مساومات، أو مواز�ت غري واقعية، وغري صحيحة. 

بغوإن   النظر عن أي    ضّ إجابة تلك العينة فقط على ضرورة أن تكون ردة الفعل متساويًة دائماً 
يدلِّ  إمنا  الفلسطيين،  األسري  الستشهاد  أخرى  تتأثر  اعتبارات  وقراراهتا  األسرية  احلركة  على كون  ل 

إضافًة إىل ضعف  ،  ورمزيتهاابلعديد من االعتبارات املتعلقة ابألسرى وفصائلهم، ومكانتهم التنظيمية  
 ."احلركة األسرية كجسم واحد"مفهوم 
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حسب  نتائج فرز السؤال السابع املتعلق مبدى كفاية ردة الفعل لألسرى  :10جدول رقم  
 الفرز العام للعينة 

 

 

احلركة األسرية مبختلف   قبل  احلاصلة من  الفعل  عند سؤال األسرى عن مدى رضاهم عن ردات 
الفعل، أجاب ما نسبته فقط   تنوع واختالف تلك اخلطوات ردات  من عينة  %  1.5فصائلها وعلى 

 الدراسة أن ما حيصل من ردات فعل على مستوى السجون هو كاٍف جداً. 

تدلِّ  حني  اإلجابة  يف  األسرل  قالع  داخل  فعل  ردات  من  حيصل  ما  عدم كفاية  على    ، املؤكدة 
أشار ما نسبته أيضاً    ، ونسبتها العالية جداً على عدم رضى األسرى عن كل ما حيصل من ردات فعل

 % من العينة إىل تلك النتيجة. 85من 

شيء  يف وقت ذكر فيه أحد املستطلعني أن ما حيدث من ردات فعل عند استشهاد أحد األسرى  
 اليت ذكرت أن تلك الردات كافية جداً. نفسها مبالغ فيه، وهي النسبة 

مع  تدلِّ  األسرية  احلركة  تعامل  عن  وبدرجة كبرية  راضني  غري  أنفسهم  األسرى  إىل كون  النتيجة  ل 
 قضية استشهاد األسري الفلسطيين داخل قالع األسر.

قبل احلركة األسرية، إال أن نسبة  ومع أن هذه النسبة تتطلب إعادة النظر، وتقدمي األفضل من  
قليلة  نسبة  تغيري  إحداث  على  األسرية  احلركة  بقدرات  يؤمنون  الذين  يف    ، األسرى  تظهر  كما 

 من خالل اإلجابة على السؤال العاشر.   13  قم ر   جدول 

 
 
 

 هل ترى أن ردات الفعل احلاصلة من قبل األسرى مجاعية أم فردية كافية من وجهة نظرك وإىل أي مدى؟ 
 أ ب ج د 

 بشكل كاٍف جداً  بشكل متوسط  بشكل غري كافٍ  بشكل مبالغ فيه 
 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

1.5% 1 85% 57 11.9% 8 1.5% 1 
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من   نتائج فرز السؤال الثامن املتعلق مبعرفة املسؤول عن اخللل والقصور  :11جدول رقم  
 وجهة نظر األسرى وحسب الفرز العام للعينة 

 

 

للفصائل  وكان  جهات،  أربعة  على  الثامن  السؤال  عن  ابإلجابة  الدراسة  عينة  إجاابت  توزعت 
الفلسطينية والقوى الوطنية النصيب األكرب من نسبة ما أقروا لتحملهم املسؤولية، وأجابت ثلث العينة 

الظاهرة داخل األسر وعدم30بنسبة   الشهداء وتفشي هذه  يتحمل اخللل والقصور حبق   % أن من 
عالج جذور املسألة، ومسبباهتا وتداعياهتا هي القوى والفصائل الفلسطينية جمتمعة، فيما كانت احلركة  

 األسرية نفسها هي اجلسم الثاين الذي يتحمل املسؤولية من وجهة نظر األسرى أنفسهم. 

بنسبة   أشارت  واليت  الرمسية  القيادة  املسؤولية  نسبة حتملها  احلركة األسرية يف  إىل تلك %  25تتبع 
العينة   القيادة الرمسية، فيما حتمل الشارع املسؤولية األقل من وجهة نظر  الواقعة على كاهل  املسؤولية 

 املستطلعة. 

وقد يشري توزع اإلجابة على تلك اجلهات، وهبذه النسبة إىل كون اجلميع يتحمل املسؤولية، ولكن 
ي فال ميكن للشارع التحرك إال إذا  بنسب متفاوتة، إضافًة لكون هذه األسباب تعمل بشكل تكامل 

 كان هناك حراك داخل احلركة األسرية، وقالع األسر نفسها، وإال كان ذلك احلراك دون أي معىن.

يعفي القيادة الرمسية من مسؤولياهتا، بل على   أيضاً حترك القالع واحلركة األسرية ومساندة الشارع ال
استثمار هذا احلراك لصاحل القضية الفلسطينية أوالً ولصاحل األسرى العكس يتوجب هنا على القيادة  

   وظروفهم وقضيتهم اثنياً.

 إذا كنت تعتقد أن هناك خلل وقصور حبق شهداء احلركة األسرية وقضيتهم فعلى من يقع اللوم من وجهة نظرك؟ 
 أ ب ج د 

 الرمسية القيادة  احلركة األسرية نفسها 
 عامة –اجلمهور الفلسطيين 

 الشارع  -
القوى والفصائل الفلسطينية  

 جمتمعة 
 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

27% 18 25% 17 18% 12 30% 20 
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فيما تظهر النسبة الكبرية املشرية إىل كون الفصائل الفلسطينية تتحمل املسؤولية عن اخللل والقصور 
جلرح النازف لألسرى  أن األسرى الفلسطينيني يثقون ابلفصائل وقدرهتم على التغيري والتأثري؛ إليقاف ا

 . 2017سنة   الفلسطينيني وتعاظم ظاهرة االستشهاد كما ظهر يف السنوات األخرية بعد
ابلفصائل األسرى  ثقة  إىل  و إضافًة  تعاظم ،  عالج  يف  واخللل  القصور  عن  املسؤولية  حتميلهم  أن 

ية، واليت حتتم على من املسؤولية الكربى للفصائل، والقوى الوطن  أصيالً   اً جزء  دّ عظاهرة االستشهاد يُ 
فهذا جندي مقاتل  ،  الفصائل العمل ليل �ار إلعادة جنوده، وإخراجهم من ظلمة األسر أينما كانوا

أو أُ  الفصيل،  لذلك  وحياهتم  عائلته  ومسؤولية  مسؤوليته  فانتقلت  له  حيلة  وفقد كل  امليدان  يف  سر 
 األسر.القيادة كو�ا ال تتخلى عن جنودها ال يف امليدان وال يف 

ا استمرار  من  الأما  الربغوثي  اً عام  40عتقال ألكثر  �ئل  مع  يدلِّ   ،كما حيصل  خلل  فهو  على  ل 
 وقصور كبري يف حق األسري، والشهيد، والقضية الفلسطينية مجعاء. 

 

 نتائج السؤال التاسع املتعلق بدور اإلعالم الفلسطيين حسب الفرز العام  :12رقم   جدول
 

   

وملعرفة مدى رضا األسري الفلسطيين عن أداء اإلعالم الفلسطيين وحتديداً يف قضية شهداء احلركة  
 يالئه االهتمام الالزم به كواجب وطين يظهر لنا جدولإاألسرية وما يقدمه من تغطية يف هذا احلدث و 

ل على عدم رضاها عن أداء اإلعالم الفلسطيين يف تغطية تدلِّ % من العينة  72أن ما نسبته    12  رقم
الظاهرة الكايف اجتاه احلركة    ،هذه  الوطين  قيامه ابلواجب  الفلسطيين وعدم  وتشري إىل قصور اإلعالم 

 األسرية وشهداء احلركة األسرية على وجه اخلصوص. 

 هل تعتقد أن اإلعالم الفلسطيين يقوم بواجبه جتاه قضية شهداء احلركة األسرية بشكل؟
 أ ب ج د 

 بشكل كبري ومرضٍ  مرٍض بشكل قليل  ااتً غري مرٍض بت ال أعلم 
 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

0% 0 72% 48 10% 7 18% 12 
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املعربة ع الشرحية  النسبة  هذه  ما مشلت  إذا  نسبة كبرية خصوصاً  قليلوهي  بشكل  فيما    ،ن رضا 
ل على رضا كبري عن أداء اإلعالم الفلسطيين ودوره يف % واليت تدلِّ 18جاءت النسبة الثانية والبالغة  
 تغطية شهداء احلركة األسرية. 

 يف وقد يكون اإلعالم هو من أهم األدوات اليت تساعد وتسهم  
الفلسطينية والقضية  الفلسطينية  الرواية  عاتقها   ،نشر  على  ويقع 

الفلسطينية  الرواية  وتعميم  إيصال  يف  األكرب  واهلم  األكرب  احلمل 
ولذلك    ، كو�ا هي نبض القضية الفلسطينية  ،وقضية احلركة األسرية

اخلاصة   القضا�  وتوضيح  نشر  يف  أمهية كبرية  السؤال  هلذا  كان 
الصحيحة  ومكانتها  األسرى  قضية  ووضع  األسرية،  ابحلركة 

واإلنسانية،  واملطلوبة   احلقوقية،  واملؤسسات  الدولية  احملافل  يف 
 واملنظمات الدولية، والعاملية.

  ،نتائج فرز السؤال العاشر املتعلق مبدى معرفة إميان احلركة األسرية بقدراهتا  :13  رقم جدول
 حسب الفرز العام

 

 شهداء احلركة األسرية؟  ثما مدى إميانك بقدرة احلركة األسرية على عالج قضية احتجاز جث
 أ ب ج د 

 بدرجة عالية جداً  بدرجة متوسطة  بدرجة قليلة جداً  ال أعلم 
 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

0 % 0 45 % 30 43 % 29 12 % 8 
   

العاشر   السؤال  فرز  نتائج  تظهر  رقم  ( قد  التناقضات مع إجاابت  )  13انظر جدول  من  نوعاً 
شرحية كبرية   تعرب  حني  يف  السابقة  األسئلة  العينة  بعض  النصف  من  من  على    ) % 45( تقرتب 

 . إميا�م بدرجة قليلة جداً بقدرة احلركة األسرية على إحداث تغيري 
من العينة اىل أن    ) % 27( ما نسبته    تشري   ، ) 11  رقم   نظر جدول يف نتائج فرز السؤال الثامن (ا و 

األسرية  واخللل ه   نفسها   احلركة  ابلقصور  األول  املتهم  عالج    ي  على  القدرة  شهداء  وعدم  قضية 
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هبذا القصور  للحركة األسرية    املسؤولية و اإلشارة أبصابع االهتام    ، إن   ابلتناقض هنا   . احلركة األسرية 
املطلو  التغيري  إحداث  على  األسرية  احلركة  بقدرة  ضمين  إقرار  مقصرة،  هو  ولكنها   كيف  وإّال ب 

حتمِّ  أن  على    متاماً   تدرك   املسؤولية جلهة ل  ميكن  قادرة  غري  قادرة    تويل أ�ا  وغري  املسؤولية،  تلك 
 على إحداث أي تغيري. 

ي الساحة األنسب لردَّات الفعل  شري فرز نتائج السؤال اخلامس حول ما ه ، ي من جهة أخرى 
الساحة األكثر مناسبة لردَّات الفعل  إىل أن    ؛ من العينة   ) % 37( ما نسبته    ، ) 8  رقم   جدول (انظر  

الرد ودليل على حتميل    وهذا مؤشر آخر   ، ساحة األسر نفسها) ( هي   ، والعمل  األسرى مسؤولية 
األسرية وإحداث   للحركة  مرٍض  مطلوب  هذه  .  تغيري  تلك  وقد كانت  يف  األعلى  هي  النسبة 

 ساحات أخرى.   وجوب العمل يف   اإلجاابت اليت أشارت إىل 

حتميل    ه يرافق ال  جيب أن    ؛ هنا أن اإلشارة إىل اإلميان بدرجة قليلة   التطرق له ما أرد�    ، وابلتايل 
 . مسؤولية 

 : نتائج فرز فقرات االستبانة حسب الفرز العام للعينة كافةً 14رقم   جدول
 

 أكثر أسباب استشهاد األسري الفلسطيين من وجهة نظر األسري؟ ما هي 
 أ ب ج د 

 أسباب أخرى 
تعرض األسري للضرب  

 واألذى 
 اإلمهال الطيب  اإلمهال الطيب غري املتعمد 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة
%10 7 %9 6 %13 9 %67 45 

 استشهاد أحد األسرى داخل سجون االحتالل؟ما هي ردة فعلك كأسري عند مساعك نبأ 
 أ ب ج د 

 ال أابيل 
حزن حلظي وتعاطف مع  

 أهله
 غضب شديد 

غضب شديد وحماولة  
 انتقام

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة
0% 0 22% 15 43% 29 34% 23 
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 استشهاد األسري الفلسطيين داخل األسر؟ ما اهلدف األهم من وجهة نظرك املرجو من رّدات الفعل على 
 أ ب ج د 

جمرد تفريغ حلالة  
 الغضب وردة الفعل 

مواساة ذوي األسري وتعزية  
 هلم 

 حتسني الرعاية الطبية لألسرى 
الضغط لتحرير األسرى  

 وحترير قضيتهم 
 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

6 % 4 1.5 % 1 75 % 50 18 % 12 
 تعتقد أن ردة فعل األسرى على استشهاد رفقائهم داخل األسر جيب أن يكون؟هل 

 أ ب ج د 

ال يلزم أصًال أي ردة  
 فعل 

 ردة فعل فردية حبتة 
ردة فعل مجاعية ومنظمة على 

مستوى السجن الذي  
 استشهد فيه األسري فقط 

ردة فعل مجاعية ومنظمة  
على مستوى السجون  

 والفصائل 
 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

0% 0 1.5% 1 1.5% 1 97% 65 
 حداث ردة فعل مناسبة من وجهة نظرك؟ إ أي الساحات هي األنسب للرد على استشهاد األسري و 

 أ ب ج د 
ردة فعل رمسية حملياً  

قانونياً    ،ودولياً 
 بلوماسياً يود

ردة الفعل على املستوى  
 الرمسي احمللي 

 اخلارج (شعبياً)ردة الفعل يف 
ردة الفعل داخل قالع  

 األسر 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة
16% 11 18% 12 28% 19 37% 25 

 هل تعتقد أن ردة الفعل املطلوبة من قبل األسرى على استشهاد أحد األسرى جيب أن يكون؟ 
 أ ب ج د 

 حسب الفصيل 
حسب شخص األسري  

 الشهيد 
 دائماً نفسه املستوى  الوفاة لألسري حسب سبب 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة
0% 0 18% 12 49% 33 33% 22 
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هل ترى أن ردَّات الفعل احلاصلة من قبل األسرى مجاعية أم فردية كافية من وجهة نظرك واىل أي  
 مدى؟ 

 أ ب ج د 
 بشكل كاٍف جداً  بشكل متوسط  بشكل غري كافٍ  بشكل مبالغ فيه 
 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

1.5% 1 85% 57 11.9% 8 1.5% 1 

 إذا كنت تعتقد أن هناك خلل وقصور حبق شهداء احلركة األسرية وقضيتهم فعلى من يقع اللوم من وجهة نظرك؟ 
 أ ب ج د 

 القيادة الرمسية  احلركة األسرية نفسها 
  -  عامة –الفلسطيين اجلمهور 

 الشارع
القوى والفصائل  
 الفلسطينية جمتمعة 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة
27% 18 25% 17 18% 12 30% 20 

 هل تعتقد أن اإلعالم الفلسطيين يقوم بواجبه جتاه قضية شهداء احلركة األسرية بشكل؟
 أ ب ج د 

 بشكل كبري ومرضٍ  بشكل قليل مرٍض  بتااتً غري مرٍض  ال أعلم 
 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

0% 0 72% 48 10% 7 18% 12 
 ما مدى إميانك بقدرة احلركة األسرية على عالج قضية احتجاز جثث شهداء احلركة األسرية؟ 
 أ ب ج د 

 بدرجة عالية جداً  بدرجة متوسطة  بدرجة قليلة جداً  ال أعلم 
 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

0% 0 45% 30 43% 29 12% 8 

 
  



 49                  الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

 :نتائج وتوصيات
 

قـــــــام الباحـــــــث علـــــــى فرضـــــــية كـــــــون ردة فعـــــــل 
األســرى علــى استشــهاد األســري الفلســطيين داخــل 
األســـــر غـــــري كافيـــــة، وقـــــد كانـــــت نتيجـــــة البحـــــث 

ل علـى مؤكدة علـى الفرضـية وموافقـة معهـا ممـا يـدلِّ 
فرضـــــية الباحثـــــان أيضـــــاً، وجـــــاءت نتـــــائج صـــــدق 

ــدلِّ  ــة لتــــ ــدؤوب الدراســــ ــل الــــ ــى وجــــــوب العمــــ ل علــــ
األسر، وبشكل مجاعي، وضرورة التعاون مع اجلهـات اخلارجيـة للوصـول إىل  يفلتحسني وتطوير العمل  

حالــة ردع لالحــتالل، ووقــف ظــاهرة تصــفية الكــوادر والرمــوز الفلســطينية داخــل األســر، وقــد كــان مــن 
اسـة أيضـاً أن اإلمهـال الطـيب املتعمـد وغـري املتعمـد مـن قبـل إدارة مصـلحة السـجون واملمارسـة نتائج الدر 

على األسرى الفلسطينيني هو أهم وأول وأمشـل األسـباب املؤديـة إىل فقـدان األسـري حلياتـه، واستشـهاده 
مـن قبـل إدارة  متـارسو ، ممنهجـة القتل البطيءداخل األسر، وهي ما أشار هلا الباحثان إىل كو�ا عملية 

مصـــلحة الســـجون ومؤسســـات االحـــتالل كافـــًة، فيمـــا أظهـــرت النتـــائج أن اهلـــدف األهـــم لألســـرى مـــن 
خالل ممارستهم ردات فعل على استشهاد رفقائهم يكمن يف حتسـني ظـروف وشـروط العـالج، والرعايـة 

ألســرى بضــرورة الطبيــة لألســرى داخــل األســر، كمــا جــاء يف النتــائج املهمــة هلــذه الدراســة مــدى إميــان ا
العمـــل اجلمـــاعي املـــنظم، وعلـــى مســـتوى  الســـجون كافـــًة عنـــد استشـــهاد أحـــد األســـرى وممارســـة ردات 

كمـــا أظهـــرت النتـــائج أيضـــاً أن اإلعـــالم الفلســـطيين يتحمـــل مســـؤوليًة كبـــريًة، وهـــو مقصـــر حبـــق   ،الفعـــل
ة قضــية األســرى األسـرى والشــهداء األســرى فيمــا جــاء يف حتميــل املســؤولية عــن أي قصــور وخلــل ملعاجلــ

 جاءت ترتيب حتميل املسؤولية على النحو التايل:و  ،احلركة األسرية وتفاقم هذه الظاهرةعلى 

ــا يف حتمـــل  ــا يليهـ ــذا التقصـــري واخللـــل، فيمـ ــائل الفلســـطينية  املســـؤولية  األكثـــر عـــن هـ تتحمـــل الفصـ
لرمسيـــة يف الدرجـــة الثالثـــة يف املســـؤولية وابلدرجـــة الثانيـــة احلركـــة األســـرية نفســـها، وفيمـــا جـــاءت القيـــادة ا

ني متثلـت يف جـواب حتمل املسؤولية، وفيما أظهـرت بعـض النتـائج دالئـل خطـرية مـن وجهـة نظـر البـاحثَ 
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الســــؤال املطــــروح حــــول كيفيــــة ردة الفعــــل عنــــد  
هـــــل ختضـــــع ملعـــــايري    ، استشـــــهاد أحـــــد األســـــرى 

ألســــــــــري نفســــــــــه، شــــــــــخص األســــــــــري،  ل حمــــــــــددة  
ــل   ــيل، ردة الفعـ ــاوية الفصـ ــا    ؛ املتسـ ــار مـ ــد أشـ فقـ

% إىل ضرورة كـون ردة الفعـل تعتمـد  18نسبته  
علــى جــواب مــن هــو األســري الشــهيد فقــد رأى  

الباحثان أن مثل هذه النسبة يشكل معضلة حقيقية كو�ا مؤشـر خطـري علـى تعزيـز مفهـوم التمـايز  
ة، فيمـــا يعتقــــد  بـــني األســـرى، واملفاضـــلة بيـــنهم، وهـــو مـــا يعـــزز الفرقـــة والتفكـــك يف احلركـــة األســـري 

الباحثـــان أن مســـألة االستشـــهاد غـــري خاضـــعة للنقـــاش حتـــت أي ظـــرف، أو مســـمى، أو رمزيـــة، أو  
النتــائج    فــإن   ، فصــيل، ويف قــراءة نتــائج الســؤال األخــري املتعلــق بثقــة احلركــة األســرية وإميا�ــا بقــدراهتا 

احلركـة األسـرية وقـدراهتا    أن النسـبة األكـرب مـن األسـرى لـديهم حالـة مـن انعـدام الثقـة يف   علـى ل  لِّ تد 
علــى إحــداث تغيــري، فيمــا كانــت النســبة األقــل تــرى أن احلركــة األســرية قــادرة علــى إحــداث تغيــري  

 . ملموس 
 وبناًء على تلك النتائج كانت توصيات الباحثان على النحو التايل: 

ملواجهـة هـذا    ؛ وفصـائلها ضرورة العمل اجلاد على رفع مستوى التنسيق بني أبناء احلركة األسـرية  .  1
 األمر اجللل، وتشكيل اللجان واألجسام املطلوبة لذلك. 

ضرورة عمل مراجعة لدى احلركة األسـرية واالنتبـاه إىل خطـورة إحـداث متـايز بـني شـهداء احلركـة  .  2
 ما لذلك من تداعيات سلبية على احلركة األسرية وواقعها.   ، األسرية 

ف، والعمل على تنفيذها مسبقاً، وعالج األسـباب احلقيقيـة وعـدم  املبادرة والفعل ورسم األهدا .  3
االكتفاء بردة الفعل. فاملطلوب عدم وصول األسري لالستشهاد وليس املطلوب ماذا نفعل بعـد  
االستشهاد، فالواجـب العمـل قبـل الوصـول هلـذه املرحلـة، وهـو حباجـة خلطـط ودراسـات مسـبقة  

   تعمل على ردع االحتالل. 
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العمــــــل كجســــــم موحــــــد مــــــع اخلــــــارج علــــــى  .  4
املســـــــــــــــــــــتو�ت القانونيـــــــــــــــــــــة، والدوليـــــــــــــــــــــة،  

ــًة وابلـــذات  ي والد  ــة كافـ ــية، واإلعالميـ بلوماسـ
 ملواجهة الظاهرة. 

التواصــل مــع اجلهــات الرمسيــة، والســلمية، والشــعبية، ومؤسســات اجملتمــع املــدين الفلســطيين كافــًة  .  5
 ء هذا امللف. من أجل وضع خطة مناسبة ملعاجلة هذه الظاهرة، وإ�ا 

ــذه  .  6 ــن هـ ــتفادة مـ ــارق لالسـ ــى إحـــداث فـ ــادرة علـ ــة القـ ــة واملختصـ ــان اجلهـــات املعنيـ يوصـــي الباحثـ
الدراســـة مـــن خـــالل حماولـــة اســـتثمار أي ردة فعـــل قبـــل االستشـــهاد أو بعـــدها بتحقيـــق اهلـــدف  

 كافًة. املرجو من قبل األسرى، وهو حتسني العالج والرعاية الطبية ألبناء احلركة األسرية  
ضرورة االهتمام هبذه الدراسة والعمل على توسيعها وتطويرها، وذلك ملا متثل هذه الدراسة من  .  7

 أمهية لألسري وحياة األسري الفلسطيين. 
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Slow Killing  
The Relationship Between Medical Negligence and the Martyrdom of the 

Palestinian Detainee in Captivity 
Gilboa Prison 

 
Abstract 
 

The two researchers discuss the concept of “slow killing,” in order to report 
what is happening in Israeli prisons. The study started with an introduction that 
discussed the predominant reasons for martyrdom and defined the different 
aspects of the research. Then, the authors defined the objectives, the problem, 
the hypothesis, and the research questions, in addition to the methodology, the 
limits of the study, the community under study, and the sample surveyed, which 

constituted approximately 20% of the Palestinian detainees in Gilboa Prison . 
The researchers divided this study into two sections : 

1. First Section: It discusses some theoretical terms, the historical overview of 
the Palestinian captive and national movement, and the changes it has 
undergone since the beginning of occupation. It also discusses the killing of 
prisoners, their struggle, the role of detainees and factions and all Palestinian 
sectors, in addition to the prisoners’ psychological state, and the reactions of 
the other detainees to the killing incidents. A table was added that includes the 
names of the detainees killed in captivity since 2011, i.e., within the time 
frame of this study. 

2. Second Section: The researchers used a questionnaire of ten questions to 
gather information about the circumstances of killing in captivity, the 
reactions, the measures taken, and the role of Palestinian parties and sectors. 
The data were analyzed to come up with results and recommendations. The 
first question was about the most important cause of martyrdom, where the 
results were medical negligence. The second question was about the 
detainees’ reaction upon hearing about the killing of their inmates, the 
objective of their reactions and what are the most appropriate places for these 
reactions. Another question was related to the role of Palestinian media and 
has its performance been satisfactory, where the answers indicated 

dissatisfaction . 
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The last question was related to the extent of the detainees’ belief in the 
capabilities of the captive movement to bring about change; where the majority 
of the detainees expressed their disbelief that the captive movement can impose 

any change . 
The researchers have put many recommendations, the most significant one 

was the need to build on this study, for the detainees and their lives are of great 
importance. In addition to the importance of the media and organized group 

work . 
The researchers started preparing for this study at the beginning of 2020 in 

Gilboa prison. The questionnaire was distributed and filled in Gilboa, while the 
researchers finished their study in Shata prison in 2021, after more than a year of 
preparations, due to captivity and loss of material more than once. It was done, 

with Allah’s grace and support . 
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 :االستبانة
 

 ما هي أكثر أسباب استشهاد األسري الفلسطيين من وجهة نظر األسري؟  :السؤال األول
 . اإلمهال الطيب .أ

 .اإلمهال الطيب غري املتعمد .ب 
 .تعرض األسري للضرب واألذى .ج
 . أسباب أخرى .د

مساعك نبأ استشهاد أحد األسرى داخل سجون  ما هي ردة فعلك كأسري عند    :السؤال الثاين

 االحتالل؟
 .غضب شديد وحماولة انتقام  .أ

 .غضب شديد .ب 
 .حزن حلظي وتعاطف مع أهله .ج
 .ال أابيل .د

الثالث استشهاد    : السؤال  على  الفعل  رّدات  من  املرجو  نظرك  وجهة  من  األهم  اهلدف  ما 

 األسري الفلسطيين داخل األسر؟
 .وحترير قضيتهمالضغط لتحرير األسرى  .أ

 . حتسني الرعاية الطبية لألسرى .ب 
 .مواساة ذوي األسري وتعزية هلم .ج
      . جمرد تفريغ حلالة الغضب وردة الفعل  .د

هل تعتقد أن ردة فعل األسرى على استشهاد أحد رفاقهم داخل األسر جيب    :السؤال الرابع

   أن يكون: 
 الفصائل.ردة فعل مجاعية ومنظمة على مستوى السجوِن أو  .أ

 ردة فعل مجاعية ومنظمة على مستوى السجن الذي استشهد فيه األسري فقط.  .ب 
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 ردة فعل سلبية حبتة.  .ج

 ال يلزم أصالً أي ردة فعل. .د

اخلامس التغيري   :السؤال  وإعداد  األسري  استشهاد  على  للرد  األنسب  هي  الساحات  أي 

 املطلوب من وجهة نظرك؟ 

 ردة الفعل داخل قالع األسر. .أ

 ردة الفعل اخلارج شعبياً. .ب 

 ردة فعل على املستوى الرمسي وبشكل حملي. .ج

 لوماسياً. يبقانونياً ود ،ردة فعل رمسية وعلى املستوى احمللي والدويل .د

السادس أحد    :السؤال  استشهاد  على  األسرى  قبل  من  املطلوبة  الفعل  ردة  أن  تعتقد  هل 

 األسرى جيب أن تكون: 

 دائماً. نفسه املستوى  .أ

 حسب سبب الوفاة لألسري. .ب 

 حسب شخص األسري نفسه. .ج

 حسب الفصيل.  .د

هل ترى أن ردات الفعل احلاصلة من قبل األسرى مجاعية أم فردية كافية من   :السؤال السابع

 وجهة نظرك؟ وإىل أي مدى؟

 بشكل كاٍف جداً.  .أ

 بشكل متوسط. .ب 

 بشكل غري كاٍف. .ج

 بشكل مبالغ فيه.  .د
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الثامن تعتقد أن هناك خلل وقصور حبق شهداء احلركة األسرية وقضيتهم    :السؤال  إذا كنت 

 فعلى من يقع اللوم من وجهة نظرك؟ 

 القوى والفصائل الفلسطينية جمتمعة.  .أ

 الشارع الفلسطيين والشعيب.  .ب 

 القيادة الفلسطينية الرمسية. .ج

 احلركة األسرية نفسها.  .د

التاسع الفلسطيين    :السؤال  تعتقد أن اإلعالم  الشهداء األسرى  هل  يقوم بواجبه جتاه قضية 

 بشكل:

 بشكل كبري ومرٍض. .أ

 مرٍض بشكل قليل.  .ب 

 غري مرٍض البتة.  .ج

 ال أعلم.  .د

العاشر جث   : السؤال  احتجاز  قضية  عالج  على  األسرية  احلركة  بقدرة  إميانك  مدى    ث ما 

 الشهداء األسرى؟ 

 بشكل عاٍل جداً. .أ

 بشكل متوسط. .ب 

 بشكل قليل جداً. .ج

   أعلم.ال  .د
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