أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادميية دراسـ ـ ــات الالجئني
برانمج دبلوم الدراسات الفلسطينية

قس ــم األحب ــاث والدراسـ ـ ــات

عنوان البحث

احلياة االجتماعية لألسرى داخل املعتقالت اإلسرائيلية من خالل رواايت
األسرى احملررين يف صفقة وفاء األحرار ()1
إعداد الطالب
تقوى حممد حسن
املسمى الوظيفي أو التخصص للطالبُ :معلمة

إشراف

أ .وفاء محاد
قُ ِّد َم هذا البحث استكماالً لِّمتطلبات احلُصول على
دبلوم الدراسات الفلسطينية من أكادميية دراسات الالجئني لعام[ 2017/2016 :فوج األمل والعطاء]
اتريخ تسليم البحث يف نسخته النهائية 2017/4/ 29
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ملخص البحث:

يتناول البحث قضية األسرى في المعتقالت التيي ححيإ ارا ا الاييال المحتي مي ااييية التصا ي اماتميايي فيميا
بينهم كأفرار وكتنظيم وحصا

مع العالم الخا اي.

وقد سلطنا الضصء فيي البحيث يي ييياا األسيرى اإاتماييية شكي
ييةقة وفيياء األي ي ار

ميصان مي ريالل واسيات حسيرى محير

فيي

 ،)1وكيييح ييياول المحت ي كهيير عقييتهم ببعضييهم الييبعف واأاةهييهم وكيييح ييياول حهميكييهم

مجتمعياً وغه حرمغتهم بثقافته.

سجااه وكيح غم ارتالف حيما األسرى ام
وحو راا حمثلة في البحث ي كيةية ااتصا األسير الةلهطيني يلى ّ
حل األسر لم س معيقاً لهم ولم س يائقاً حمامهم يتى ي ااجاب األومر.
حينا في البحث حهمية حاص ويي مهبق يي امييتالل وقيري اسقاييه شاألسيرى وسيحر اميت ارفيات مينهم وقرقيه
الخبيثية فييي اكيير الةصلييى والكيب فييي قلييصاهم وقييري التغلير يليييه يتييى يييتم التصا ي اماتمييايي بييي األفيرار فييي

رار المعتق .

حاصل البحث م شقي  :النظري :والذي حم استهقاء المعلصمات فيه م مراكن ر اسات األسرى وم كتير را ية
ّ
قص وها لتخدم القضية الةلهطينية.
شاألسرى م كتاشاحهم الكخصية حو امقالع يلى ةحات شإرا احهم ّ
والكق العملي فيه :كال م

واسات األسرى حاةههم وم حجا اهم الكخصية.

م حهم النتائج التي ررانا بها حل األسرى قضية يهاسة سحاول المحت حهميكها لاهر ا ارا ك م األسير فيي
الييدار والمقيياوم فييي الخييا  ،بينمييا سحيياول الييبعف كمقيياومي حو شييايثي ومهتمييي شإشقيياء هييذ القضييية فييي قميية

حولص احهم.

وحعتبر حهم امستنتااات التي ررانا بها حل ايدى قري التي سهتخدمها األسرى شعد ررواهم كنصع م التصا ي

مع حسرى الدار هي امهتمام شقضاساهم وهي حسضاً ايدى الطري التي سهتخدمصها للمقاومة وللتأكيد شأل األسيير
م سم ي حل يلقييي سيياليه يتييى ولييص شالالميية ،وكيييح اهييتم شعضييهم شإاكيياء م اركيين البحييص والد اسييات التييي حهييتم

شاألسرى واالتعر ف المجتمعي شالايال الصهيصاي وحعليمه للمجتمع اللغة العبر ة.

األسير المحر هص وااهة المقاومة وهص ين متها التي حنطق هذ سالة يصاههيا األسيرى المحير ول للمحتي  ،وحل
حيصام األسر لم حأرذ م ين متهم شيء.
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الباب األول
القسم النظري من البحث

الفصل األول
اإلجراءات املنهجية للبحث
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المقدمة
حعتبر القضية الةلهطينية م حيدل وحهم القضياسا ليدى المخلصيي فيي األمية العرايية واإسيالمية والكيرفاء
في العالم .وحام حهميتها م حهمية البقعة التي حنتمي اليها فقد قال حعالى في سص ا اإسراء "سبحان الذي أسرى
بعبده ليالً من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله" )1
ومي حا يصاع الجهييار "األسيير" ،و عييد األسييرى فييي سييجصل المحت ي الصييهيصاي فىيية مجهصليية لييدى الغاليير م ي
حبناء الكعر الةلهطيني فيي اليدار والخيا  ،م سعيرف يينهم ويي ييذاشاحهم ام مي يياس

التجراية حو لدسيه حييد

اء كال هذا األسير ما ينال في رار المعتق حو حم ححر ر  ،حو م رالل شعف الاتاشات األربية
م األسرى ،سص ً
التي حرراها لنا األسرى وم رالل كتاشاحهم شعد التحر .
واهييتم النبييي
لييذلب كييال يييديصا

ييلى

يليييه وسييلم شاألسييرى فقييد كييال يتحييي الةييري لتخليييو األسييرى وحل لييم سجييد ييليية
ييالا ،وى حبيص مصسييى األشييعري يي النبييي

إاقييابهم فييي ربيير كي

حقعمصا الجائع ويصروا المر ف وفاصا العااي"

ييلى

يليييه وسييلم "

حيح حبي راوور" ،)2 )3105:وألل اإسالم سخاف يلى األسير

فديا الى لرو ا بذل المال و دفع لهم م بيإ المال فإل لم س

فعلى اميع المهلمي حل سةتدو ")4 .

وفيما وي في األعر ي يمر ب الخطاب شهند لعيح سعتمد في حقص ته يلى شصاهد له في الهنة "إل
حستنقذ االً م المهلمي م حيدي الاةا حير الي م ان را العرب")5 .
ّ
رر في
ولهؤمء المحر
المحيير ول
امسرائيلية م

ةقة وفاء األي ار

 )1مجمصية م األسرى را ة حسرى المؤادات مي كي منياقق فلهيطي

رو في ككح ما سمر شه األسير رار المعيتقالت اإسيرائيلية مي ييذاب وقهير ،و كيال هيؤمء
ييصت األسييرى النيياشف ،ومي رييالل هييذا البحييث يي " الحييياا اماتمايييية ل سييرى راري المعييتقالت
واسات األسرى المحر

في

ةقة وفاء األي ار

 " )1يتم اللقياء ميع األسيرى المحير

للتعيرف

يلى هذا الصاقع الذي ياسكص  ،وحجا اهم كعينة لما حعرض له األسرى كاف ًة.

مشكلة البحث:
في يي حمر اإسالم شالحةاظ يلى األسير م األيداء ،اجد حل المحت اإسرائيلي ُس َع ّرض حسرااا للتعذير
والقهر ولياع حيما هم في سجصاه وينلهم ي الحياا كاملة ،ومنهم م هص في ينل ااةراري لهنصات قص لة.

5

وييييث حل يملييية األسيير هييي يملييية ااعينال ل سييير يي وسييخ قييد ايتييار لصسييخ ريير مختلييح حمامياً يي
ساشقه ،فتام المك لة األساسية في ما هي التغيرات األساسية التي حط حر يلى األسير اةهياً ومعنص ياً فيي األسير
وه حختلح را الةع وحصا له ااتماييا شم يصله شعد األسر شما حعيرض ليه فيي يمليية اميتقيال والتحقييق مي
لغصقات اةهية حو اهدسة
وفي لصء األسىلة الرئيهية الهاشقة سيناق

البحث التهاؤمت التالية:

• ما عوامل ثبات األسرى داخل سجون المحتل االسرائيلي؟

• هل تواجد ما يعرف بالعصافير يشكل حاجز دون تواصل األسير مع من حوله اجتماعياً؟
• ما دور األسرى في نشر الثبات فيما بينهم؟
• هل العزل االنفرادي قد نجح في عزل األسير اجتماعياً؟
• ما دور الحركة األسيرة في نصرة القضية الفلسطينية؟

• ما دور األسرى المحررين في دعم ثبات األسرى في داخل المعتقالت؟
• ما سبل تطوير دور األسرى المحررين في نصرة قضية األسرى؟

حتكعر م هذ األسىلة حسىلة حررى فريية حكثر ،سيتم اإااشة ينها حلقائياً حعناء البحث ،ييث سمي اإاهال
شطبيعته الى اميتيا الى زواة ،وحم ،و فيقة ،ويصاقح ،وغياب حيد هذ األقراف يؤعر يلى الكخو

ياقةياً ،وااتمايياً ،وسلصكيا.
وسنرى في هذا البحث كيح حل "حسرى فلهطي قد يملصا يلى ححص

التعذير النةهي والجهدي والرويي

ل سير الةلهطيني الى منتج حربي عقافي استةار منه يكرات اآلمف م األسرى بكص اً وحااعاً ،القاشعي رلح
القضبال الصهيصاية الهارسة")6 .

أهمية البحث- :
وحام حهمية البحث فيما يلي:
 )1حهمية رو األسرى المحر

في

ناية عقافة الحركة األسيرا لدى المجتمع واألمة.

 )2م المتصقع حل سهتةيد م اتائج الد اسة العاملصل في المجامت التالية:
 المراكن العاملة والتي حعنى بد اسة الحركة األسيرا. -البايثصل شك

فرري يلى حطص ر ور اسة الحركة األسيرا.
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 العاملصل في مجال ردمة الحركة األسيرا م رارلها ورا اها. )3افتق ييا البيى يية الةله ييطينية لمثي ي ه ييذ األشح ييا
امسرائيلية.

)4

الت ييي حه ييتم شالحي يياا اماتمايي يية ل س ييرى راري ي المع ييتقالت

ناية ويي للتضام مع قضاسا الحركة األسيرا كثابإ م عصابإ المجتمع الةلهطيني واألمة.

أهداف البحث- :
 .1حهليخ الضصء يلى قضية األسرى ،والتعرف يلى المك الت التي حصااه األسير في األسر.
 .2القاء الضصء يلى اآلعا اإسجابية والهلبية لعملية األسر يلى األسير.

 .3معرفة حعر ااقطاع األسير ي وسطه المجتمعي المةتصح ويياحه في وسخ مجتمعي متقلر مغلق رار
األسر.

 .4ابراز الدو العلمي للبحص في حصليح رصائو الحركة األسيرا رار المعتقالت الصهيصاية.
 .5اقتراح سب لتطص ر رو األسرى المحر

في اكر عقافة الحركة األسيرا.

تساؤالت البحث-:
 .1ما هي الخطصات الالزم احبايها للتعرف يلى الحركة األسيرا رار المعتقالت الصهيصاية
 .2كيح وااه األسير المك الت التي قابلته شعد ايتقاله

 .3ما اصع العالقات اماتمايية التي حراخ األسرى ببعضهم
 .4ما المجامت التي سجر شحثها في حجراة الحركة األسيرا
 .5ه م األهمية حاص

ويي مهبق للكباب والةتيات في حيما

غيرا يتى سهتطيعصا حخطي

يقبات المحت وكي م س صل هناك يائقاً اةهياً شعد اميتقال
 .6ما واار األسرى المحر حجا ما/م حركص في المعتقالت الصهيصاية

مسلمات البحث- :
حعتبر قضية األسرى رار المعتقالت الصهيصاية م حهم القضاسا التي م بد م حداولها واحثها للمهايدا
في سم الخطخ لحلها سياسياً ومحلياً ورولياً ،وحل األسير شمختلح متغيراحه م يمر ،وااتماء ،واصع الجنس
اء كال هذا األعر سعطي قيمة اسجابية حو سلبية.
سعتبر شك اًر ،يتأعر في ك األيصال ،سص ً
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منهاج البحث- :
حهييتخدم البايثيية الميينهج الص ييةي فييي البحييث ،لص ييح الحييياا اماتمايييية ل سييرى رار ي المعييتقالت امس يرائيلية،
وبلب ي قر ق المعلصمات التي بكرها األسرى المحر

م

ةقة وفاء األي ار .)1

أدوات البحث- :
المقابليية ،وس ييتتم م ييع شع ييف األسييرى المح يير

ف ييي غي ينا به ييدف الصقييصف يل ييى حجي يراتهم كنم ييصب للحي يياا

اماتمايية للحركة األسييرا راري المعيتقالت ومعرفية الجيص الميؤعر لهيم فيي القضيية الةلهيطينية ،والمقابلية
هي "المحارعة الجارا المصاهة احص هدف محدر ،غير مجرر الرغبة في المحارعة باحها")7 .
وسيقصم شالمقابلة البايثة بنةهها ي قر ق لقاءات مع األسرى المحر

في

ةقة وفاء األي ار .)1

حدود البحث- :
 .1حد الموضوع :

ييييث حقتصيير الد اسيية يلييى ايهييا الحييياا اماتمايييية ل سييرى رار ي المعييتقالت الصييهيصاية م ي رييالل
واسات األسرى المحر

ةقة وفاء األي ار .)1

في

 .2الحد المكاني:

ستقتصر الد اسة يلى حسرى وفاء األي ار  )1في القطاع.

 .3الحد الزماني:

الةترا م شهر  4يام .2017

مجتمع البحث- :
األسرى المحر
وم

شكرط حل س صاصا م لم م ُير في

الص صل اليهم ومقابلتهم ،واقتصرت البايثة يلى المحر

ةقة وفاء األي ار  )1المتصاادي في القطاع
م الصةقة رول حي محر

رر ،ألاهم

مجمصية م األسرى رراإ في فترا وايدا شظروف مكتركة ،ويدرت المقيمي في القطاع لضمال الص صل
اليهم شههصلة ،ييث م حصاه للخا

حو في الضةة سصعر الص صل اليهم.
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وستهتخدم النتائج م هذ المقابالت كتطبيق يلى اميع األسرى اآلرر في المعتقالت الصهيصاية فجميعهم قد
قاب وياس

اةس الظروف وميتصاء العينة في

ةقة وفاء األي ار يلى اميع الحامت واأليما التي سم

ل سير التعرض لها.

مصطلحات البحث- :
أسير الحرب:
"هص شخو ،سصاء كال مقاحالً حو غير مقاح  ،حم ايتجاز م قب قصى معارسة له رالل حو شعد النناع
المهلح مباشرا")8 .
األسرى الفلسطينيين:
“هص الكخو الةلهطيني الذي حم ايتقاله م قب الهلطات
اإسرائيلية ،اتيجة مقاومته لاليتالل حو الكروع حو التةاير في بلب ،يلى رلةية سياسية ،حو حنظيمية حو
حمنية حو يه ر ة”)9 .
أسرى وفاء األحرار(:)1
وسميإ العملية شصةقة شاليخ اهبة
"األسرى الذي رراصا اتيجة حبارل بي يماس وحسرائي في يام 2011
ّ

ل سير اإسرائيلي حو

سمتها الحركة حو حصقح النم كما سمتها اسرائي ")10(.
ةقة وفاء األي ار  )1كما ّ

ويرفتهم البايثة شأاهم ك م رر في الصةقة التي حمإ يام  2011م مقاوم للمحت شارتالف انهه
اتيجة حبارل بي يركة يماس واي الطرف الذي قام شايتقالهم وهص الدولة المحتلة اسرائي  ،ويند بكرهم في
البحث سقصد بهم م سقط قطاع غنا يالياً م ال يينة البحث.
األسرى المحررين:
اء شااتهاء مح صمية حو بتبارل بي قرفي .
ك م رر م المعتقالت الصهيصاية ،سص ً
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مخطط البحث- :
الباب األول :القسم النظري من البحث
الةص األول :اإاراءات المنهجية للبحث.
الةص الثااي :األسرى ويروف ايتقالهم في المعتقالت امسرائيلية.
الةص الثالث :فىات األسرى وحعر األسر يلى ك منهم.
الةص الراشع :رو األسرى في القضية الةلهطينية.

الباب الثاني :القسم العملي من البحث
الةص الخامس :رو األسرى المحر
الةص الهارس :حصا

في اكر عقافة األسر.

األسرى رار المعتق والمعيقات التي حصااههم.

الةص الهاشع :سب حطص ر رو امسرى المحر .
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الةص الثااي
األسرى ويروف
ايتقالهم في المعتقالت امسرائيلية
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قب التحد

ي يروف األسرى في المعتقالت يلينا معرفة حقهيم هذ المعتقالت لنةهم ما اح مقبلصل يليه،

حَُقهم سجصل المحت الصهيصاي الى قهمي شاألساس هما القهم الذي سخضع لكرقة ارا ا الهجصل واآلرر الذي
سخضع للجي

الصهيصاي اي لإلرا ا العه ر ة ،قد يتةقصل في كثير م األمص ام حل األرير سعتبر حسصح م

ساشقته م ييث افتقا للحد األراى م شروط الحياا.
وم الجدير شالذكر واحهر ما حو ر مركن ر اسات النا را "حل يدر األسرى الةلهطينيي في سجصل المحت
ين د ي يدر الجنائيي اليهصر ،حي حل الهدف األساسي لليهصر م اقامة المعتقالت ح بح لقهر المعتقلي ")13 .
األسر شحد باحه معاااا ،فايح ابا حلحقإ هذ المعاااا شمعاااا حررى ،في التالي سناتر حهم المعتقالت

الصهيصاية المصاصرا يالياً مع بكر ما ينةرر شه شعضه ي البعف اآلرر .وسيتم الذكر شحهر التواجد
الجغرافي:
• شمال فلسطين:
 .1الدامصل :ل شبال واألسيرات.
 .2الجلمة :ححقيق وحصقيح والعصافير /العمالء.
 .3مجدو :يتهع ألكثر م حلح حسير وفيه قهم للعصافير.
 .4شطة :يدر غير عابإ قهمال حو حق .
 .5البصع 800 :حسير حقر باً حو حق .
 .6يتليإ :ححقيق وحسر وزااز ينل.

• وسط فلسطين:
 .1هدا م :قهم مغلق سهمى شمص שמור) والتي حعني يةظ.
 .2حلمصاد :ل شبال واألسيرات.
 .3اشمص ت/كةا صاا :سحتصي زااز ينل.
 .4مجمع الرملة :ل سرى واألسيرات ومكةى وقهم معبا وينل ااةراري.
 .5يصفر :قر ر م

ام

 ،يتهع حكثر م حلح حسير.

• جنوب فلسطين:
 .1يهقالل :حكثر م ح اع مائة حسير احهايه ،سحتصي مركن ححقيق ويصافير.
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 .2بىر الهبع/اسك  :حكثر م ح اع مائة حسير وقهم مغلق للةا

م األسر م الجنصب.

 .3اةحة :يتهع ألكثر م حلح حسير.
 .4امصل :يتهع ألكثر م حلح حسير.
 .5النقر :يتهع ألكثر م  2500حسير وفيه حقهام ايتقال ارا ي)11 ".
مريلة األسر حبدح م بلب الصقإ الذي سقع فيه المقاوم حو المطلصب حو يتى األشخاي الذي م يالقة لهم
شكيء شمختلح حيما هم ححإ يد قصات المحت  ،سمر الكخو شعدا مراي حختلح األماك والتصرفات شارتالف
حيما هم لانه م سعتبر شامرتالف الاثير ،وحسضاً ارتلةإ م اري األسر شارتالف الةترات النمنية لانها حسضاً

حتكاشه في كثير م األشياء ،سيتم التحد في التالي عما القاه األسرى في السجون:

"لم حا لدى اميتالل سياسة في التعام مع األسرى فقااصل الطصا ئ الذي كال م يام  1945سعتمد يلى
العنح في ااتناع اميترافات م األسير ،كثير م األسرى سخراصل م األسر وهم سحملصل يالمات اهدسة،
الخطر الذي يتعرض له األسير يندما يتحد

مع حي سجال رول حل سقدم كلمة لص سمحإ سيدي) يلى حي

قلر وحي هةصا حعرله لصاب م الضرب الجهدي")11 .
ولم س

هناك قااصل يلنم المحت شاإيالل ي حي حسير حأرذ الى سجصاها ،فاثير م األشخاي مازالصا

مجهصلي المصير ،لم سحدر م ااهم ،وم سعرف حهلهم ال كااصا يلى قيد الحياا حم حاهم استكهدوا ،ه هم رار
األسر حم مجرر ح قام ححإ الرمال.
وم حوائ األسرى هص " األسير يه الالوي الذي ايتق م حسام اماتداب واستمر ايتقاله فترا المحت
الصهيصاي وكال م مجهصلي المصير ُككح ي اسمه في الثمااينيات فقخ")12 .
لص شاهداا الحركة األسيرا م النم المالي يي بدح اميتالل الى اآلل اجد حل كثير م األمص التي حرذها
األسرى غماً ي حاح الهجال كااإ اتيجة حضحيات قام بها م سبقصهم مم مروا شاألسر ،كال األسرى في
جبرول يلى البقاء مع األسرى الجنائيي اليهصر مما سعرلهم لاليتداءات والصعصاات والصقصع في يبائ
الهابق ُس َ
الهجال والعمالة والتعاول مع المحت  ،ب كال في حوائ اميتالل الصهيصاي ما سعرف شخدمة األسرى وهي
ردمة اابا ة "م شأاها حل حخدم المجتمع الصهيصاي ومجهصر الحراي ،ويلى برامج المؤسهات التي كال
هدفها ارالء البلدال والقرى الةلهطينية م حهلها"  )19كال هذا العم رول مقاب وفي حيه األيصال كال
ألل قعام األسرى في بلب الصقإ كال م يتصااد حساساً إابا هم
سهمح لهم شاألك مما يتبقى م انصر المحت ّ ،

13

يلى العم  .عم بدحت الحركة األسيرا شعم الراشات للمطالبة ببعف الحقصي الخا ة بهم ،كااإ حوائ الحركات
األسيرا في " الهتينات في بيإ ليد ،واعد حل استجاب الهجااصل لهذا اإلراب حصالإ اإلراشات فةي 1970
كال هناك اإلراب الجمايي في يهقالل والذي استكهد رالله األسير يبد القار حبص الةحم حول حسير في
الحركة األسيرا ،كااإ مطالبهم هي حخةيح المما سات العنيةة حجا األسرى ،وحصفير شعف المتطلبات الغاسة في
البهاقة")11 .
حصالإ اإلراشات التي اما حى البعف مم هص را
األشياء الغاسة في األهمية" ،في  1977يد

األسر حل حهدافها شهيطة لانها شالنهبة ل سير م

الراب في سج بىر الهبع كال م حهدفه الحصصل يلى فرشة

اسةنج كأيد حبرز المطالر في بلب الصقإ")11 .
حما معا ك األمعاء الخاو ة فهي كثيرا اداً وهي م حقصى األسلحة التي سمتلاها األسرى منها ما هص الةرري
ومنها ما هص الجمايي ،وهي كثيرا لا م حبرز اإلراشات الجمايية والتي شا ك فيها العدر الابير م األسرى
فاال " الراب يام  ،1992وقد سمي في بلب الصقإ شااتةالة األسرى وشم الهجصل وشا ك فيه حقر باً ما
سقا ب م  13حلح اسير وحسيرا ،وساادحهم القصى الكعبية را
يهي يبيدات وم را
سحق ل سير حل سعي

الجد ال ،سقخ في اإلراب األسير الكهيد

األسر استكهد حسضاً اب يمه في يملية التضام )11 ".
يياحه منتةضاً ،وحل سخر لي م ااتةالته را

اد ال األسر ،فاألسير وفق الد اسات

سعاقر كثي اًر شالمنع" ،سمنع م لمس ابنه الرليع حو مالمهة شعر  ،سمنع م التعن ة بصفاا حمه وحبيه")13 .
وحبا كنا في الهابق ححدعنا ي فقدال األسير لعنا ر شهيطة حصفر له األم  ،الراية ،اميتضال ،يقصي شهيطة
حعطى للجنائيي و حرم منها األسير األمني كما حصةه رولة الايال المحت  ،فإل ح عر ما قد يتعرض له
األسير هص العنل ،فعملية العنل هي ايتقال رر رار اميتقال األساسي ،سجي رار سج  ،هي يرمال فصي
يرمال ،وسياسة العنل س صل لها يدا حهداف منها":
• ينل المعتق بو الخبرا ،القياري ،الذي قد يؤعر في المعتقلي .
• ينل المعتقلي لعاف النةصس ،لإلسقاع بهم.
• ينل معتقلي لا هذ المرا ليس في ينل ااةراري ب مع الهجناء الجنائيي والعمالء شغرض حكص ه
سمعتهم واإسقاع بهم.
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• ينل عنائي وهص م شخصي سختلةال حماماً في العارات واملتنام ،حيدهما يدر واآلرر م حيدهما
سصصم واآلرر م ،وه ذا يتى سصبح هناك حناقف رار الغرفة وليق في التنةس لصغر المهاية
وسصء التهص ة")13 .
و غم حل العنل مهقصف شةترا زمنية لانه وألسباب حمنية سر ة م سةصح ينها القالي يتجدر ك سنة شمح مة
ص ة سهاي لها األسير رول حل سعرف حي شيء ي هذ المصار الهر ة.
وحل كااإ شعف األشياء مهمصح بها ل سرى فالمعنول سمنع منها و كدر يليه فيها ،اما م حتهع

ةحات

البحث مستعراض معاااا األسرى وولعهم رار الهجصل فا بند متةرر في ينا ر هذا البحث سحتا الى
مجلدات لاتابته ،لا يليب حل حتخي حل األسير المعنول اما حقيد يد رلح يهر يند الطبير ،حطلر منه
يينة البصل وهص مقيد ،ابا ا حةع

صحه في يديث حو ايتراض يتهم فص اً شأاه مر ف اةهي و حاول اماتحا و قيد

لمدا سبعة حسام الى سر ر ممنصع م الحركة شك

كام اليدي والقدمي م سةب ام مرحي يصمي فقخ ل ك

والحمام.
ومعاااا األسيرات م حختلح ب وحن د ،فراما حمنع م استعمال الةصط الصحية في فترا رو حها الكهر ة ب
وحخضع للتحقيق في حلب الةترا شطر قة مذلة مهينة ،منه م ولعإ قةلها في األسر ،منه م حعرلإ
للعنل اماةراري "كرولة شصير شهبر حد هها األسيرات اللغة اماجلين ة ،حيالم سمعال التي كهرت حاةها م
ايتداء حسيرا انائية يليها")9 .
واألسرى األقةال فحد

وم ير م ينل وحقالي اا وحعذير وشبح " شيد سمي الرشق  14يام م القدس

المحتلة ايتق في  2014حعرض للمضاسقات حعناء التحقيق وارر م عياشه ومنع م النصم لةترات متصا لة ،غير
الضرب واإهااات")14 .
وم النتائج التي حؤعر يلى المعتق حأعي اًر كبي اًر في رار األسر ورا اة هي النتائج الجهدسة التي ححد
التعذير ،حلب التي حؤعر يلى قد احه الجنهية ،وهي ححد

شهبر

مك لة ل سير شعد ححر حسضاً ويجن ي التصا

الجهدي مع زواته ،ويجن ي اإاجاب.
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"سقصل الطبير حيمد حبص رين ال حل األسرى سصابصل شأمراض مختلةة حؤعر يلى قد احهم الجنهية واصع الحيصااات
المنص ة ،.... ،كما حل حعرلهم لإلشعايات والهمصم واإبر مجهصلة الهص ة رار األسر حؤعر يلى هرمصااحهم وم
سيما هرمصل امسترواي " )27
قضية األسرى شائاة ومعاااحهم كبيرا والصاع الملقى يلى حكتافهم حكبر م حل يذكر هذا ما سحم األسرى الذي
رراصا م سجصل اميتالل يبئ الدفاع ي ارصحهم مم شقصا رلح القضبال وهذا ما سجعلنا ارى شعف األسرى
الذي رراصا قد شقصا يلى ر ب الجهار واستكهدوا ،مث بالل غاام الذي شعد ححر
الطع وح ير شجراح ايتق يلى اعرها وهص

قام شعملية قع في ااتةالة

اير المقصلة الكهيرا "قهرحصاي يلمإ يلي م".

والكهيد مازل فقها الذي استكهد في ما س  2017اعر اغتياله شعد حهديدات حلّقاها م الكاشاك الصهيصاي .وهص
حيد امسرى الذي حم ححر رهم في

ةقة وفاء األي ار

 )1وحم اشعارهم الى غنا شعدها.
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الفصل الثالث
فئات األسرى
وأثر األسر عليهم
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"لم س

الهج يصماً في المةهصم اإسرائيلي حراا لتطبيق العدالة ،حو م اااً للعقاب ،ااما اعلإ منه اسرائي م اااً

للتأعير يلى حفاا ومعتقدات األسرى وحفراغهم م محتصاهم الصقني" . )24
و قصل في و ح األسر "لقد ااتقلإ م سج الى سج ولم حبلغ الثالثة يندما كنإ حزو والدي مع والدحي،
يرفإ الهجصل قب

اض األقةال ،.....،عم ايتق حري وهص في  15م العمر لمدا رمس سنصات ،عم حقلق

سرايه وم عم حييد ايتقاله لمدا يامي  ،....،واعد بلب ايتقلإ حاا وحري كنا في الهج معاً ولم سهمح لنا
شاملتقاء في األسر ،.......،األسر حجراة يامة لاثير م الةلهطينيي " .)24
األسطر الهاشقة حلخو المعاااا لاافة األيما وكافة الةىات ،وسنتطري في األسطر التالية لتةصيالت يامة ي
حيدار األسرى وفىاحهم رالل األيصام ب والكهص األريرا رالل كتاشة هذا البحث ،ومهتجدات األسرى كثيرا
شهبر األيدا

غير المهتقرا في الةترا األريرا في األ الي الةلهطينية في غنا والضةة والدار المحت .

بكراا في الةص الهابق حل األسرى يند اصل ححإ فىتي م اايية الجنس وهم الذكص واإاا
 7000حسير يدر اإاا

"فم بي

بينه  56يالياً)15 ".

عدد األسرى
اإلناث
الذكور

في يي حل العدر األ لي التقر بي "م بداسة اميتالل  850حلح فلهطيني بينهم  15حلح فلهطينية ويكرات
اآلمف م األقةال م بداسة اميتالل الى ابر )16 "2015
م هذا العدر الالي يتراوح يدر األقةال الذي سجنصا ما بي يامي  2005و 2011وهي فترا ااتةالة األقصيى
وفق " ر اسة قام ها حيد المراكن الحقصقية امسرائيلية كال  835قةالً قهمصا كما هص مصلح في الك

التالي.
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بلغ يدر األقةال في  2014شحهر ر اسات مركن اهاء م حا فلهطي  230قةالً" )14 .وحتالإ
اميتداءات يلى األقةال ولم حتصقح ب حم حهجي يامت اميتقال ل " 12فتاا قا ر ،م  2000يالة ايتقال
ل قةال"  ، )17ي م يلى البعف منهم "مث ما يد

مع الطة األسير مرار بد ارييس شالمؤاد" .)18

خالصة فئات األسرى في آخر دراسة لوزارة األسرى بلغت اإلحصائيات لديها":
•

 )350قة لم حتجاوز حيما هم الثامنة يكر بينهم  42قة حق حيما هم ي  16يام.

•

 )56حسيرا م يرائر فلهطي .

•

 )12اصاب م حيضاء المجلس التكر عي  ،مروال البرغصعي  ،ايمد سعارات  ،يه يصسح  ،محمد
حبص قير  ،ياحم قةيكة  ،محمد النتكة  ،ينام سلهر  ،سميرا الحالسقة ،ابراهيم ريبص  ،رالد قاف ،
حاص زاصل ،حيمد مبا ك.

•

 )1700حسير مر ف شحااة الى ياسة
شك

حية وفحص ات قبية شك

رائم  ،منهم  23حسير مقيمصل

رائم في سج الرملة ،و  24حسير سعااصل م مرض الهرقال)3 ".
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عدد األسرى الكلي  7000أسير وفق آخر إحصائية
لوزارة األسرى أثناء قيام هذا البحث

النواب
األسيرات
األطفال
المرضى

وح د مركن فلهطي للد اسات حقر اًر ي يدر األسرى فقخ في شهر ما س لعام " 2017فبلغ العدر  480يالة
ايتقال  ،بينهم  75قةالً ،و 16امرحا ،م بينهم 5

ياري م قطاع غنا ،و 5يالت ايتقال م معبر بيإ

يااصل شالقطاع م العمال الةلهطينيي  ،و 7رر قالإ شأاهم ياولصا التهل للدار الةلهطيني المحت )20 ".
وحعتبر هذ حيد

األ قام واإيصائيات لصقإ ااراء هذا الةص م البحث.
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حما األسرى المرلى فتختلح النهر واألمراض وم ال اإقامات وحلقي العال  ،منهم المقيم الدائم في سج
الرملة ،ومنهم م يتررر يلى المهتكةيات اإسرائيلية ،ومنهم م م يتلقى الرياسة الصحية وحهمال في حكخيو
حواايه وحمراله ،وقد قال األسير المحر في

ةقة وفاء األي ار األسير رالد حبص سنينة" حل هناك فىة سطلق

يليهم المرلى المحظصيصل وهم المرلى التي حتدهص يالتهم شك

مةاائ مما يتطلر اقلهم المباشر الهر ع

الى حيد المهتكةيات و تطلر األمر التدر الهر ع في يالتهم ،واذلب ل حطصل فترا حلمهم حو شعص هم
شالمرض)3 ".
وم هنا وم هذ الالمات اهتطيع حل اهتكح مدى المعاااا التي يالقيها األسير الةلهطيني ومعاااحه في
سجصل المحت  ،وحل ر اة الحظ ح بحإ حقاس شهرية استجاشة الهجال المحت مع مرض األسير.
أما تأثير األسر على كل منهم:
الم ص في األسر سصاء لةترات قص لة حو قصيرا فإل المعتق شعدها س صل يلى عال

فىات:

 .1البقاء يلى يهد المقاومة ،وهي الةىة الغالبة ،ومن األمثلة:
• يليها األسير بالل غاام الذي حم ححر ر م األسر عم في ااتةالة اله اكي اّةذ يملي ًة مكترك ًة مع
الكهيد بهاء يليال)25 .
• وم رار المعتق "الكب سيح اسمايي حيم بو  15يام ،كال مصقصفاً في األسر للتحقيق فأمر
المحقق شضرب المصاق

شار يبد الجبا غيث وهص مه يبلغ م العمر  60يام مصقصف شهبر ابنه

المطا ر ام حل الكب اب  15ياماً فف لرب المه و فف الخضصع لرغبات المحت

غم حاه بي

حيديهم")26 .
 .2سصبح ييارساً ويي سخر يبتعد ي حي يم قد يراعه ل سر.
 .3التعام مع العدو الصهيصاي وهي وحل كااإ يامت اار ا ام حاها وادت .وم هذ الحامت م يرف
شأاه يمي وحمإ حصةيته م قب

فاقه األسرى رار األسر ومنهم م قبف يليه را

األسر شعد

اكتكاف حمر  ،وفي هذ األيصال يتم التاتم يلى األسماء يةاياً يلى سمعة العائالت.
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الفصل الرابع
دور األسرى يف القضية الفلسطينية
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م يتصقح رو األسير يند ررصله الى األسر ب سهتمر في مقاومته ،والنوع األول م المقاومة والديم للقضية
الةلهطينية ،حاصل شمجرر ررصل األسير الى حقبية التحقيق ييث يلقى يلى كتةه عبء كتم المعلومات التي
سعرفها ي الةىة المقاومة التي في الخا

مهما حعرض للتعذير وهذا شحد باحه حقصى حاصاع المقاومة وقد يتهبر

ل سير في المن د م األبى والعذاب و اما العنل حسضاً وم األمثلة يلى بلب القائد يبد

غالر البرغصعي،

والذي سعد حيد حقصل األي ام في الحركة األسيرا ،وكال قب ايتقاله المطلصب األول لاليتالل الصهيصاي " ،واعد
ايتقاله حعرض يبد

للتعذير الجهدي والنةهي مدا ما سقا ب الهتة حشهر مع العلم حل الةترا المهمصح بها

فعلياً للتحقيق هي عالعة حشهر كحد حقصى ،عم ي م يليه شالهج المؤاد  67مرا ،الافة الى  5200سنة ،و عد
البرغصعي م المهندسي الذي استطايصا ار ار شعف ربراحهم ي قر ق الاتاشة شعضها اكر وم اعلم ال
استطاع ار ار شعف المعلصمات والاتاشات التي شقيإ قي الاتمال ،واكر للبرغصعي المهندس القهامي العديد
م الاتر والرواسات منها ما قد قبع ومنها ما اكر يلى شب ة اإاتراإ" )21
وتعد الكتابة التي يمكن تهريبها هي النوع الثاني الذي سهتطيع شه األسير اصرا القضية الةلهطينية ي قر ق
بث ربراحهم التي يصلصا يليها في الحركة المقاومة را

المعتق حو الخبرا التي يصلصا يليها حعناء التحقيق حو

في فترا اميتقال فا هذ المراي سعتبر اقلها وحيها ها للعل حيد حكبر حاصاع الديم للقضية الةلهطينية ،ولبث
الخبرات في الكباب الجديد يتى م سقعصا في حرطاء م سبقصهم ،وإعبات حل األسير م سمصت بدار األسر ب
س م مهيرحه النضالية وحل ارتلح الهالح.
"فالقضية الةلهطينية قضية اسالمية يالمية ،حهم اميع المهلمي  ،م سم

يلها شالمهاومات واميتراف شالعدو

الصهيصاي ،ب شالجهار" .)22
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و ثبإ اهتمام األسرى شالقضية الةلهطينية هي قد حهم يلى اعراء الم تبات شالاتر في شتى المياري العلمية
واألربية والجهارسة وبلب غم واصرهم رلح األسر والاثير م هذ الاتاشات استطايصا حهر بها ،والاثير م
الاتر التي ايتمد يليها هذا البحث هي م كتاشاحهم في رار األسر حو را اه.
وحبرز لنا القصا المعنص ة ل سرى م رالل قصة شهيطة يرو ها األسير المحر رالد حبص سنينة سقصل" يندما كنإ
في األسر كال م حيد المصاقح التي يدعإ معي وحداولها األسرى وح بحإ مدا الحديث لةترات قص لة يتى
يندما التقي في "البصسطة" حو "الةص ا" هي يارعة فنت بها يلى الهجال شةض م
شرقي وانع قاقيتي التي يملتها بيدي فأمه ته م

سجااه فقد حغايني

د مهدراً حل ح اعها حو ألمنع قبتب فخاف الكرقي

وح اعها "  )3قصة غم شهاقتها ام حاها حرفع الروح المعنص ة ل سرى وحظهر مدى قصا المعنص ات لدى فىة
كبيرا منهم وحل الهج وحل اال م حاهارهم لانه لم ين م ين متهم .هذ العن مة التي مازالإ حقاوم شكتى
الطري يتى في األسر.
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الباب الثاني
القسم العملي من البحث
(المراجع لهذا الفصل :المقابالت ،ويتم ذكر اسم األسير المحرر مع الفقرات الخاصة
بذلك في األشياء الخاصة ،أما في األشياء المكررة فالكالم عام)

الةص الخامس
رو األسرى المحر

في اكر عقافة األسر
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سقصم األسرى المحر ول شالمكا كة في الاثير م الةعاليات الخا ة شاألسرى وذلك ألسباب عامة أبرزها:
• ز ارا الصيي الكعبي.
• ابراز رو األسير المحر في ريم الحركة األسيرا رار الهجصل.
• اإعبات للمحت حل األسر م سقت الروح الجهارسة في األسير ب يصا

يمله في ردمة رينه شعد

الخرو م األسر.
ومن أمثلة الفعاليات التي يشارك فيها األسرى المحررون:
• يصم األسير الةلهطيني.
• الراب الارامة ل سرى مث الراب الارامة  ،2017وهص حيد

اإلراشات ومازال مهتم اًر في وقإ

كتاشة البحث).
• المكا كة في رو ات الية و عها يذهر لديم قضية األسرى.
• كتاشة شعف ما مروا شه في األسر واكر الاتر وريم كتر األسرى الذي مازالصا في الدار .
• المكا كة في اللقاءات العالمية التي ححد

في غنا والتحد

ي حجراة األسر كما يد

مع األسير

حيمد الةليإ الذي شا ك في حيدكس الكجايية.
وغيرها من الفعاليات المتنوعة كزيارات المدارس والتحدث إلى الطالب من كافة المراحل والمشاركة
المجتمعية على مواقع التواصل كالفيس وإنشاء المراكز التعليمية وغيرها وهي أنشطة اختلفت باختالف
اهتمامات األسير المحرر وقدراته.
وتقع على عاتق األسير المحرر أثقال كبيرة لجذب التضامن المجتمعي مع األسرى القابعين في السجن ،ويكون
ذلك عن طريق نشر األوجاع التي تحدث لألسير في الداخل ومحاولة التوصل للتأثير على المحتل بتقليل هذه
األوجاع بالحراكات الشعبية واإلعالمية "كما حدث أثناء التضامن مع قضية محمد القيق المعتقل اإلداري الذي
أضرب عن الطعام لإلفراج عنه" ()23
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الفصل السادس
تواصل األسرى داخل المعتقل
والمعيقات التي تواجههم
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بكراا ساشقاً حل مريلة األسر حختلح و قصل المحر "حكرم سالمة " حول اميتقال س صل األسير حاشع للكرقة
المداية م رمس الى سإ حسام شعدها سحصل الى سلطة الجي

حي مصلحة الهجصل.

و ررف قائالً حل ح عر اللحظات التي مرت يليه كااإ في التحقيق واعلص يبقى مهتيقظاً لةترات قص لة متتالية
ومنع م النصم عم حركص سغةى قليالً وحسقظص وادحوا في استجصاشه في يالة الالويي وهنا حرذوا ايترافاحه وسجلصها
له.
يوم في حياة األسير وقد فصله شعيب أبو سنينة :يبدح امستيقاظ قب الةجر براع ساية وهذا التصقيإ حةرله
التنظيمات يلى األسرى التاشعي لها في رار الهجصل للحةاظ يلى املتنام ،وم م يلتنم سعاقر م التنظيم.
هناك البرش /الهر ر) سهتلقى يليها شعد الصالا للتهبيح حو لقراءا القرءال حو للنصم قليالً ،يبدح اليصم يند الهجال
شعدها شهاية واصح ييث سأحي العد ،العد عال

مرات يصمياً النامية ويليب الصقصف في العد ،و همى العد

الصبايي ب "سةيرات بصكير"
و قصل "أبو سنينة" حاه في حيد المرات استصعر يليهم اسقاظ حيد األسرى للعد فقامصا شإسقافه بينهم وحهنيد يتى
م يننل بهم يقاب

بايي شهبر هذا األسير ،وم هنا يتضح حل حيد حهم المعيقات التي حقاب األسرى هي

العقاب الجمايي وما سقترفه الكخو م سعصر يليه فقخ ب حعصر يلى الجماية ولهذا يليهم حل يبقصا في حةاهم
وحصا

مهتمر يتى يتحدوا قصا المحت والهجال.

شعد العد حأحي الةص ا الصبايية وهي الخرو للر الة و همح ل  60حسير شالخرو بينما س صل العدر الةعلي الذي
سخر هص  30حسير .ما الذي يشجع على الخروج للفورة والرياضة؟ التنظيم ييث سعطي م سخر عالعة حسام
للر الة في امسبصع يلبة يصير حو يلير مجاااً كنصع م التكجيع للحةاظ يلى سالمة األسير .وم هنا ارى
قصا كلمة التنظيم وقد حه يلى الهيطرا شالعقاب والعطاء يلى حفرار رار المعتق لخلق اص م الهيارا الحركية
والتراشخ يتى في رار األسر ،ومحاولتهم الدائمة لرفع الروح المعنص ة ل سير.
وححدر اإرا ا يدر الغرف حو الهجناء بينما ارا ا التنظيم هي التي حختا األفرار الذي سخراصل واذلب وحل قيدحهم
اإرا ا فإاهم سحاولصل التعام شالمصاصر واستغالل وقإ الةص ا في اللقاءات شم ير دول م الغرف األررى.
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كيف يتم تنظيم األسرى داخل الغرف؟ لا غرفة مهىصل سهمى األمير يند يماس والمصاه لدى فتح ،يتاشع
و صاه األسرى ألفض األمص التي حتبع لهم ،فمثال البرش) الهر ر يتم حقهيم حسةلها ل سير لحةظ األغراض
حو في الغرف ح فح لا وايد عال

رااات الطص

شاأليلى والقصير سأرذ حسةله.

كيف التواصل بخارج الغرف؟ هناك "المردوان" و قال له الةدائي ،وهم حسرى يهبصل حاةههم لخدمة اآلرر
سقصمصل شجمع القمامة والتعام مع الجنصر ألي قلبات وحناول الطعام واكر الغهي وحهم النقاط محاولة معرفة
حوقات التةتي

وحربا األسرى بها محخاب ايتياقاحهم.

هل لألسرى الحرية بما يفعلوا بغرفهم دون مراقبة؟ هناك الجنصر الذي يتةقدول الغرف ومراقبة األسرى واعف
األييال يتم رس سجااات إفهار حرالي األسرى والتحرش بهم وحغصاءهم.
تواصل األسير مع الوسط الخارجي كالزيارات :سقصل "أبو سنينة" حل حهالي حسرى القدس حنتظر شا ات الصلير
األيمر شكا ع النهرا شمال البلدا القدسمة يتم التجمع م ك م ال شالقدس.
الن ا ا شالكبب حفض لتصا

األ اشع بي عقصاه .لانها اآلل م رلح الناا وسماية قد م حص

الالمات

والحصا كامالً ،حما المحر "أكرم سالمة" فيقصل سمح له في حول ح اع سنصات م حسر شالن ا ا ل ه والنواة
لا شعد حسر حريه األسير "يه سالمة" فقد منعإ ينه الن ا ا لمدا اعني يكر سنة ويندما سمح لنواته وابنه
شالن ا ا كال يمر ابنه  16سنة وم ينهى حول لمهة يندما ولع ابنه يد يلى كتةه.
وم هذ القصة ارى كيح سعاقر المحت الصهيصاي حسير شأسير رر سقرب له ،وارى حسضاً حل حشياء شهيطة
كلمهة حصبح شيء م سم

اهيااه ومطلر ياقةي سحتااه األسير يبقى قعمه رالداً في باكرحه.

هل هناك تواصل غير الزيارة؟ الرسائ ييث سهمح ل سير برسالة ل ه ك شهر حهلم للمرروال حو للكاو
و تم فيها الهالم وحثبيإ امه وهي سائ يتم مراقبتها .وكذلب ز ا ات الصلير األيمر ل سرى .الرسائ
الكةص ة المهراة مع األسرى الذي سطلق سرايهم .وامحصامت شالجصامت التي يتم حهر بها.
وهذا التصا

المهرب سعرض األسرى لعقاب شخصي ويقاب امايي في يال اكتكافه.

التواصل المالي (الكنتينة) :مؤسهة الهجصل حعد رولة رار رولة الايال المحت لها مؤسهتها المالية وانصكها
حصلع فيه اممصال م حهالي األسرى فيما سهمى بالكنتينة وهص يهاب راي شاألسير سخصم منه الخدمات
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والرسصم والمالشس واألغراض التي سحتااها األسير كذلب ابا التحق األسير شالتعليم شالجامعات العبر ة حخصم
سصمها م الانتينة الخا ة شه .فال سهلم األسير مامً بيد و عد م س تكح معه المال مخالةا لقااصل الهج
و قع يليه م العقاب يهر ما حةرله ارا ا الهج وقد أوضح أبو سنينة الهبر قائالً :سخكى المحت م حل
يرشي األسير الهجال شالمال فهم حيلم شجنصرهم .
التعليم :يصلصا يلى الثااص ة العامة والمريلة الجامعية شمهتص احها منهم م لم ينهي الد اسة لخرواه شصةقة
وفاء امي ار

 )1كالمحر "أكرم سالمة" ولم سحهر له ما ر سه شالجامعة العبر ة فبدح م اديد ويص يلى

الب الص صس م الجامعة امسالمية واآلل هص شالمااهتير شجامعة القدس المةتصية شغنا .
وم المحر

م حاهى الب الص صس والمااهتير .كما فع امسير "أحمد الفليت" رالل فترا العكر ياما التي

قضاها شاألسر شالحصا معهم حجد ام ار يلى قهر الهج والهجال واماتصا لحر تهم التي سلبإ منهم
فاهروا ك القيصر التي فرلإ يلى يصصلهم يلي الاتر والمارا العلمية غم

عصاة بلب .وكيةية التغلر يلى

اللغة العبر ة ألل التعليم المتاح فقخ شالجامعة العبر ة ولم حقب الجامعات العراية ااتهاب األسرى شاستثناء كلية
ردمة المجتمع واامعة األقصي شكروط را ة .و قصل "أبو سنينة" في الد اسة ايتمد األسري يلى شعضهم في
ححصي المارا وفي حعليم اللغة العبر ة .و تم بلب رالل ز ا ا الغرف التي كااإ حتم م الهاية العاشرا الى
الحارسة يكرا حي ساية وايدا حهتغ في الد اسة والمحالرات وكااإ م ين د ي يكر فرر شالن ا ا.
وبالسؤال عن كيفية الحصول على الحق في التعليم حاابنا المحر " أحمد الفليت" وقد حمضى يكر ياما
شاألسر ،يص راللها يلى ش الص صس يالقات رولية م الجامعة العبر ة .وحم

م ر اسة مااهتير ارا ا

يامة م الجامعة األمر ية شأل األمر مر بعدة مراحل منها:
 )1شإلراب يام 92وافق المحت ل سرى يلى ايضا المصافقة م حي اامعة يراية بد استهم لا

فضإ

الجامعات ومنها الجامعة امسالمية بلب لرفضها اميتراف شالايال المحت .
 )2وافق الايال المحت ر اسة األسرى شالجامعة العبر ة .
 )3فف شعف امسري الد اسة شالجامعة العبر ة ركية حل س صل ايترافاً لمنياً شالمحت .
 )4وافق الكيخ حيمد الياسي وحيد الد اسة شكرط مصافقة قيارا الحركة األسيرا شالدار .
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 )5ولعإ الحركة امسيرا شرط المصافقة شأل سمضي األسير م  5 -3سنصات لاي يتجاوز البراامج الثقافي
الدارلي ل سرى.
ومما سبق اعلم كم هي منظمة الحركة األسيرا م حخبخ وم حنازمت او استغالل فري قد حؤري الى وقصع مام
سحمد يقبا م استغاللهم م ااار المحت .
لقد حم

األسرى م الحصصل يلى يقهم في التعليم شصعصاة وحم لهم بلب شمغالبة المحت ش

الهب المتاية

لا ليس الا رار شالمراي  ،فهناك م الصسائ والطري للثقافة والصيي بي الحركة األسيرا كما و ةها
المحر

منهم كالتالي:

حولح المحر "أحمد الفليت" قائال :اعم لا حنظيم براامجه الخاي شه لا هناك البراامج العام سكم
الجميع.
كما قال "الفليت" شأل  470حسي اًر يدر م التحق شالجامعات العبر ة وبأن هناك شرط لمصلحة السجون شأم
ين د العدر الملتحق شالجامعة ي  %10م يدر األسرى الالي .وقال :ال هناك  360حخصو متاية
شالب الص صس.
هنا يرر للذه سؤال كيفية الحصول على المادة التي يتم دراستها؟ فقد حولح المحر

بلب

فقال "الفليت"  :سأحي مكرف المارا مرحي شالةص الد اسي سحالر األسير شمارحه .كذلب اممتحال في الهج
سأحي المكرف مع لجنة امرتبا .
ما العقبات التي يواجهها األسير في طريق تعليمه وكيفية تذليلها؟ كااإ اااشة "الفليت" :حوم

عصاة الحصصل

يلى المرااع .وحم حذليلها م رالل ا شيح الجرائد الرئيهية فا ار دا بها عمال ماليق واآرر األسبصع حص
الى ستة يكر ملحقا فيتم حجميعها واميتةاظ بها كأ شيح لدي الحركة األسيرا .و تم التعاول بي األسرى ك
في بلب األ شيح وليس كتنظيم .واالمما سة والتعاول بي األسرى لتد س واق الخبرا ك منهم لآلرر .لقد
استةار األسرى شامشتراك ك منهم شجر دا ليتم الحصصل وح شةة ك ما ينكر ألل حي كتاب شالايال المحت يتم
اكر شالجرائد  .كذلب كال يدر األهالي شعف الاتر ل سرى فيتم حداولها غم حاها حعد ممتلاات شخصية ه ذا
قال "أبو سنينة".
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عااياُ

عصاة حعلم اللغة العبر ة را ة األكارسمية وحم حذليلها شمهايدا األسرى فيما بينهم وقد حعلمها هص ويلمها

لطالب قب حل يلتحق شالجامعة .
وم رمئ العنم لدى األسرى والناات التي ححد

حل المحر "أحمد الفليت" قد ححدى حيد لباط الهج كال

يد س اةس المارا و حضرها شخالفه فاال التحدي م سحص يلى الد اة األيلى وحل كال الةليإ الةائن فلينتق
الضاشخ م العم شالهج  .ويص الةليإ يلى  96حما الضاشخ فحص يلى  68لانه لم ينةذ التحدي.
لا الد اسة شالجامعة العبر ة لها مهاوئها كما يد

مع المحر "أكرم سالمة" كال شهج الرملة لمدا سبعة

يكر ياما وراللها ر س الي المهتصى الثالث شالجامعة العبر ة ورر شصةقة امي ار

 )1فلم حعارلها الجامعات

الةلهطينية لاي م س صل ايترافاً شالمحت  .وااإ ار الذي حعلمه شاألسر بدح التعليم الجامعي م البداسة شعد
ححر ور س ش الص صس ردمة ااتمايية واآلل شالمااهتير لإل شار النةهي شجامعة القدس المةتصية.
وم س تةي األسرى فقخ شالتعلم الجامعي ب يثقةصل شعضهم رار األسر ي قر ق التصا

بن ا ات الغرف التي

سهمح بها المحت
المجال الصحي :المحت م ينظر شعي الرحفة حو الكةقة آلمم األسرى مهما قالإ حو زارت فال يال آلممهم
مهما زارت ام ما اد وحغلر العال شما سهمى حكيمصل وهص اصع م المه

م سطصل مةعصله وم يؤعر شما حهم

قص ال م اآلمم فاما سقصل "حبص سنينة" ال الممرض كال سمر يلى الغرف معه مه  ،ملي  ،وقطرا للعي
شهيطة .وم سهج للعيارا م األسرى يهال فيها عم يراع للغرفة حي اإهمال آلمم األسير .هنا سحدعنا المحر
"أكرم سالمة" والذي م ث سبعة يكر ياماً ممثالً ل سرى شهج الرملة حي ما سهمى مهتكةى سج الرملة
سختلح التعام مع الجر ح فقد سهتخدم ارية للضغخ يلى األسير شةترا التحقيق و ضغخ يلى ممه ليأرذ منه
اميتراف قب محاكمته فإل كال األسير فصي س البلصغ سص الى الهج رالل  5حو 6حسام م ايتقاله حما لص
كال قةالً حي حق م  18يام ،كما يد

مع الطة "حيمد منا را " فهص شب ألاه حق م سإ يكر ياماً

فيمنع حهليمه للكرقة و ذهر لهج راي شاألقةال واعد و صله لله  18يام حعار محاكمته ابا كال ارمه
سحتا حكثر م سبع سنصات كما يد

مع األسير حيمد منا را.

حما األسير المر ف فمهتكةى سج الرملة هي الم ال الصييد ل سير المر ف شعد مماقلة م الهج المحبصس
فيه .األسرى الدائمي في سج الرملة هم كبا اله  ،المعاي ،األمراض الخطرا.
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و م "سالمة" كالمه شألم قائال كنإ شاهداً يلى مجن ا سج الرملة في رالل  17ياماً يا رت  13شهيداً
رراصا م مكةى الرملة منهم الكهيد محمد حبص هدوال ،الكهيد امعة حبص اسمايي  ،والكهيد مهرال ار.
و خبر سالمة شأل مكةى الرملة س صل رالي م األقباء ام م الطصا ئ شعد الهاية الراشعة.
وفي هذا العنصال كال لقاءا بص از ا الثقافة ححد

فيه األسير المحر "فؤاد الرازم" وهص م حسرى القدس المبعدي

الى غنا وقد حمضى شاألسر  11ياماً قب حل سخر شصةقة وفاء األي ار

 .)1قال "الرازم" :في يام  1970كال

ال ارب ي الطعام ألكثر م يكر يصماً ،وحستكهد فيه يبد القار حبص الةحم م اباليا شعد ححهنإ يروف
األسر ومعاملة المحت شيىا ما.
وفي يام  1973كال اإلراب ي الطعام  46يصماً متصا الً للمطالبة شةرشة سةنج لنصم األسير بدل الدا ينام
يليها وح اع شطاايات .وحم حنةيذ ما قالبصا شه.
في يام 1976كال اإلراب شالةرشة شعد سإ وستي يصما يققصا الهدف م اإلراب عم في مضال كال
الراشا حرر
شعد يام  76منعطح في قر ق الحركة األسيرا كال الجي

سكغلصا األسرى في

ناية شبب الدشاشات واعد قصل

حيد قيارات المحت  :لقد استطعنا حل اجع المخرب سصنع ما سحمي رشاشاحنا حنبه األسرى وحصقةصا ي بلب.
وحلراصا ومنع ينهم الملح وينلصا قيارا األسرى في سج اةحة وهص ححإ األ ض وقد استكهد فيه يلي
الجعةري.
وقد رر "الرازم" الهج شعام  1981وشا ك شإلراب يام  1983وكال حك األسرى فيه ربن وشاي فقخ لمدا
 44يصماً متصا ل ًة وكااإ اتيجته اررال المالشس م الخا
التعام شك

ل سرى واميتراف شم سمث األسرى حي يدم

فرري بي األسرى ومصلحة الهجصل .وفي يام  1985حلرب األسرى يكر يصما متصا الً

فجاء مهؤول م الجي

واق األسرى م حماكنهم واتيجة يدم امستق ار لم سحقق هذا املراب حهدافه،

واستمرت اإلراشات حتصالى رالل مريلة األسر وك الراب له حخطيطه وله مطالبه الخا ة.
• الهماح شالن ا ا لمدا رمس وا اعي رقيقة بدل اصح ساية .
• الن ا ا مرحي شالكهر بدل وايدا.
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• اررال المالشس المداية والحرامات م األه .
• اررال البالقة الاهراائية "الهخال" .
• اررال شعف المأكصمت مع األه كالنيتر والهبااخ وغيرها.
• ز ارا المكتر ات م الانتي كالمعلبات والاصم وغيرها.
• اماتهاب للجامعات.
• الهماح بتقدسم األسرى ارتبا التصايهي شالتصافق مع التراية والتعليم الةلهطيني.
• الهماح شالن ا ا بي األقهام واي الغرف شمصيد محدر.
من يتخذ الق اررات في األسر؟ ك فصي سةرز شخو للجنة الصقنية ،و كترط فيم يتم ارتيا النقاء األمني
و تم احخاب الق ار اما شاللقاء حو مداولة لص قة شاآل اء و ؤرذ ما حم امحةاي يليه.
فعند احخاب ق ار شاإلراب ي الطعام يتم حمر ر و قة و تم بتصافق المراعيات حبعاً لمرايات الظرف الهياسي في
رار ورا

األسر ومراياا يامت األسرى واستعدارهم و تجنر فصلي الكتاء والصيح.

من الذي يتخذ القرار باألشخاص المشاركين في اإلضراب ومتي ينتهي اإلضراب؟
قب اإلراب يتم حهيىة األسرى والمكا كة ارتيا ة و منع المرلى ،والتي حقر هي اللجنة النضالية وهي حوسع
م اللجنة الصقنية ،البدء في اإلراب ارتيا ي م األسرى وامستم ار النامي ،حما اماتهاء:
• م يتخذ ق ار فب اإلراب ام شعد اإاماع للجنة النضالية وم يؤرذ الق ار مع المحت مباشرا.
• يتم حعليق اإلراب لاي يراع لإللراب ال لم يتم حنةيذ ما حم امحةاي يليه.
يلة األسير ليهإ شالههلة لانها ححم في قياحها الاثير م المصاير واآلمم التي ال يتايح معها امسير
وحل لم س
لى

لدسه م الصازع الديني واليقي بنصر

وحاه لم ٌيندم يلى ما فع وكال سببا في حسر وكال يبتغي

والحةاظ يلى الدسا واصرا األه واألمة .

أما أهم قضايا التواصل هي تواصل األسير مع زوجته:
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لقد ح ار المحت قطع اه األسرى والقضاء يلي قمصيهم شأسرا وحبناء فم كال ي مه يدا مؤادات حاى له
شطة سحم اسمه وقإ ررواه ال قد له بلب سي صل قد "حشتع الرحس شيبا" لا
األسرى شةر م

واعد اجاح حجا ب التلقيح الصنايي را

دقهم مع

ويه ي

المعتق فقد اورحهم فارا النطف المهربة را ًة

لم لم يرى ب ًة له قب اميتقال .إنه التحدي لعدة أسباب منه :
 )1ححقيق الةطرا البكر ة شاألبناء "المال والبنصل ز نة الحياا الدايا"
 )2المعركة الدسمصارافيا وغلبة العدر بي الةلهطينيي والايال المحت .
 )3قهر المحت ابا حم

األسير م ححقيق هذ الرغبة .

 )4قهر اد ال الهج بتهر ر النطح غم شدا الحراسة والتنصإ يلى األسرى ش

يامحهم.

 )5التةرقة العنصر ة بي األسير الةلهطيني سصاء م الضةة وغنا حو م الةلهطينيي م الدار المحت وهم
حه  ، 48واي الهجناء م األسرائيليي األ ليي

يهصر العقيدا) في الايال المحت .

بدحت الةارا مع ااتكا حقةال التخصير ،حم حهر ر سالة للهؤال ي الح م الكريي ،واالةع حم ايطاءهم

الضصء األرضر شالتنةيذ ،واجح شعضهم في حهر ر اطةته شطرقهم الخا ة ،وحاللإ النطح المهراة بنجاح مث
ما يد

مع حيمد اله ني ويما النا  ،وحص اهبة النجاح ما سقا ب  36حسير وحاللإ ب  48قة م

النطح المهراة.

لقاء را اً بهما مث ما سحد
وفي يي سمنع األسير الةلهطيني م لقاء زواته ً
الجنائيي التاشعي للايال المحت م يهصر العقيدا.

مع المهااي الهياسيي حو

وهذا هص حكثر ما يؤعر في الكباب األسرى رار الهجصل فهم شكر ولهم مكايرهم الخا ة مث غيرهم ،لا
يرلى األسير شما قهمه

له و حاول اشغال اةهه شما فيه المةيد وحجنر اإعا ات واإغراءات التي سحاول

سجااات اهاء.
المحت اسقايهم فيها ورا ة يي سهلطصل يليهم ّ
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الةص الهاشع
سب حطص ر رو األسرى المحر .
(النتائج والتوصيات)
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ااء هذا البحث شكقيه النظري والعملي كد اسة سر عة ملخصة ي األسرى في سجصل الايال المحت  ،حناول

فيها حيدارهم ،حقهيماحهم ،حاصاع المعتقالت التي سم ثصل فيها ،حعاملهم اماتمايي فيما بينهم كأفرار وفيما بينهم
واي الهجال ،وكذلب حعاملهم مع المحيخ الخا اي كصلع سياسي ،وكصلع ااتمايي.

حم التركين في البحث يلى النايية اماتمايية في كافة المجامت التي حخو األسرى كأفرار وكمجمصيات.

كن القهم العملي م هذا البحث يلى حجا ب شخصية رالها شعف األفرار كعينة للد اسة كااإ م األسرى

المحر

لم

ةقة وفاء األي ار

.)1

سعتبر م اصايي قصا البحث النظري في البحث حاه ايتمد يلى كتر م كتاشات األسرى سصاء شعد اإف ار ينهم
حم مازالصا في األسر وبلب لن ارا كةاءا المعلصمات المد اة فيه ،وايتمد يلى مراكن الد اسات التي حهتم شمتاشعة

األسرى كص از ا األسرى واعف مراكن الد اسات المختصة شمجال األسرى.

وااه البايثة شعف المكاي في يملية امع المعلصمات اتيجة استكهار فرر م األسرى المحر

وهص األسير

مازل الةقهاء ،وايتبر استكهار شعملية اغتيال حعناء واصر مبعداً في قطاع غنا اقطة فيصلية ومصير ة واقطة

مرااعة الذات في يياا األسرى ،حم حصقيح اللقاءات مؤقتاً شأمر حيلى م الجميع ،واعد الهماح بذلب حم
استم ار اللقاءات واستامال البحث.

م المكاك التي وااهإ البايثة هي حصعيق المعلصمات التي حخو العمالء فحتى وحل كااإ معلصمات معروفة

للخا ة م األسرى حو للكا ع الةلهطيني ام حاها م حصعق شك

راي في المؤسهات للحهاسية العائلية

والمجتمعية للكا ع الةلهطيني ولهذا لم اذكر األسماء هنا الخا ة بذلب واكتةينا شحديث يام ينها غم حاها في
لر مصلصع البحث وهص حأعير الهج يلى األسير والتأعير يلى التصا

.

النتائج:

• األسرى في الهجصل يتعرلصل لإلهمال الطبي الاثير.
• حرري حولايهم الصحية
• التعرض للعقاب الجمايي واإهااات
• يم ايترام الخصص ية الةررسة والدينية.
• حل اإلراب الذي سقصم شه األسرى سصبح مجدساً يي يتم التضام معه شعبياً ورولياً.
• الحلصل الهلمية والمةاولات م حجدي را ة في قضية األسرى.
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• حهمية الثقافة والتعليم في بناء شخصية األسير ومهايدحه يلى حمضية حسام األسر.
• ررصل القارا الهج سايد يلى حطص ر الحركة األسيرا في المعتق حسضاً.
• حل الايال المحت لم ينجح في قت الروح المعنص ة ل سير ام في يامت اار ا حراع لضعح شخصية
امسير وحرايته الدينية.
• لجصء اميتالل للتعذير والكبح والتعر ة وغير لم س هر المقاوم األسير.
التوصيات:
• حصعيق شهارات األسرى واستخدامها ككهارات يية ألفعال المحت الصهيصاي مع األسرى.
• حك ي اللجال القااصاية وحصفير الديم لها لمتاشعة قضاسا األسرى واألهالي والديم المجااي ل سرى
وحهاليهم يتى م يثق كاهلهم.
• حصفير

ندوي ريم لدفع كةامت األسرى التي حثق كاه األهالي وحاصل شاآلمف.

• لرو ا امهتمام شالكباب ألاهم المهتقب وحيدارهم فار اً ويقدساً وامهتمام شمتاشعتهم في رار ورا
األسر.
• امستةارا م ربرات األسرى المحر

م اايية اللغة العبر ة والهجصل الصهيصاية شجعلهم سقصمصل

شإيطاء الدو ات والد وس التعليمية التثقيةية لاافة المراي والةىات.
• حةعي رو ات حمنية لتةاري األسالير املتةافية في الصقصع في العمالة ،وز ارا الصيي الكبابي شطري
المحت .
• ااكاء المدواات والمصاقع الكخصية واستخدام الطري الحديثة في اكرها.
• استغالل م لدسه الخبرا الابيرا منهم شاللغة العبر ة بتصايه

ةحات كاملة لمخاقبة المجتمع العبري

وامادما معه شصةحات يامة واستغالل الهصشيال ميدسا في التصايه الغير مباشر والتأعير في الكا ع
العبري.
ملحق :بطاقة مبسطة تعريفية بأبرز األسرى المحررين الذين تم ذكر مقتبسات عنهم في البحث
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• أحمد ابراهيم الفليت (أبو ابراهيم) :م مصاليد  ،1973قضى في الهجصل امسرائيلية  20سنة حقر باً.
ايتق بتا خ 1992/5/7رر في يملية التبارل

ةقة وفاء امي ار

 )1بتا خ ،2011/10/18

ايتق اتيجة مصاشاً في الظهر شعد حنةيذ لعملية كةا را وم وقتله معني م المهتصقني .
• شعيب صالح أبو سنينة (أبو خالد) :بو األ اعي يام ،ايتق في  1998رر في يملية التبارل
ةقة وفاء امي ار

 )1بتا خ  ،2011/10/18ايتق اتيجة قتله مهتصق في مصل غرب القدس.

• أكرم عبد الرحمن سالمة :يبلغ م العمر ما سقا ب  43ايتق في  1996رر في يملية التبارل
ةقة وفاء امي ار

 )1بتا خ  ،2011/10/18ايتق حعناء يصرحه م الهصرال ،في مطا اللد بتهمة

ااتماء للقهام ،كال ايتقاله اصع م الضغخ يلى شقيقه األسير المعنول يه سالمة ،حم حعذيبهما حمام
شعضهما ،حقلق سراح حكرم في وفاء األي ار

 )1و فف اقالي سراح حريه ،واقي معنومً في حسر .

• فؤاد قاسم الرازم (أبو قاسم) :يميد األسرى ولد في  1959ايتق في  1979وحقلق سرايه في يملية
التبارل

ةقة وفاء امي ار

 )1بتا خ  ،2011/10/18ايتق شهبر قت مهتصق

هيصاي واندي

م الايال المحت  ،وحيراي ح اع سيا ات للايال المحت  ،ومحاولة اغتيال يميلي للايال المحت  ،ورطح
مهدسي م حف ارر شرقة اسرائيلية ،وييازا حسلحة اا ة ،وحلقاء زاااات يا قة وقناب مصلصحصف يلى
سيا ات وحهداف للايال المحت  ،وييازا لغم ح لي ومصار كيماو ة ،ولم س تةصا بذلب ب شعد الح م يليهم
قام هص وحفرار العملية شمهاامة القضاا ولراهم وارح حيد القضاا في حسه.
• مازن محمد الفقهاء :ولد في  1979ايتق في  1979وحقلق سرايه في يملية التبارل
امي ار

ةقة وفاء

 )1بتا خ  ،2011/10/18واستكهد حعناء كتاشة هذا البحث في  ، 2017/3/24مما اع

اةهياحهم ،كال م كبا
البحث يتصقح قليالً شهبر ااكغال األسرى شقضية اغتياله وحأعيرها يلى ّ

المطلصاي ل  CIAوايتقلته الهلطة الةلهطينية في الضةة وهرب عم ح بح مطا راً للايال المحت اةذ
وشا ك وحيد الاثير م العمليات التي حم فيها قت العديد م المهتصقني والجنصر في الايال المحت .
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