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ملخص بالعربية

الفلسطينيني،األسرىعائالتعلىاإلسرائيليةالسياساتتأثريفحصيف،الدراسةهلذهالعامةاإلشكاليةتتمثل
جتاهاإلسرائيليةالسياساتتفنيديفاملركزيةاإلشكاليةتتجلىذلك،وعلىالفلسطيين.للمجتمعاالجتماعيةواللحمة

األسرىاستخدمهااليتياتاآللتبنّيإىلالدراسةتسعىكماحيوية.كسياساتوتطورهااألسرية،الفلسطينيةاحلركة
يفوعائالهتماألسرىبقضيةتُعىناليتالفلسطينيةاملؤسساتدورإىلباإلضافةالسياسات،هذهملواجهةوعائالهتم

 املواجهة.هذه
إىلإضافةالفلسطينيني.لدىمركزيةقضيةتشكلاألسرىقضيةكونموضوعها،أمهيةمنالدراسةأمهيةتنبع 

االستعماريةواآللياتالبىنمواجهةيفتتجلىاليتاألسرىلعائالتالنضاليةاجلوانبتربزأناولحتالدراسةأن
القدس،أسرىتقسيمات:عربمشلهموتشتيتللفلسطينينياالجتماعيةاللحمةتفتيتإفشالحيثمناإلسرائيلية

العرب.األسرىاحملتل،اجلوالنأسرى،8491العاميفاحملتلةفلسطنيأسرىغزة،قطاعأسرىالغربية،الضفةأسرى
معواملعمقةاملفتوحةاملقابلةألداةالباحثاستخدامخاللمن«اجملذيرةالنظرية»اعتمادمتفقدمنهجياً،أما
وعائالتفلسطنييفاحليويةالسياسةتطبيقاتتتناولاليتاألدبياتبعضحتليلعلىاالعتمادجانبإىلاملبحوثني،

الفلسطينيني.رىاألس
 المحوريتناولواخلامتة(:املقدمةفصليعن)فضالًحماورثالثةإىلتنقسمفهيالدراسة،بنيةحيثومن 

ذووالثايناقتصادي،ماديتأثريذواألولشقني:مشلتاليتوتأثرياهتااإلسرائيليةاحليويةالسياساتتطبيقاتاألول
السياساتتطبيقلتسهيلمتهِّدكقاعدةللقانوناالستعماريةالطبيعةعلىوراحملهذاركزكماومعنوي.نفسيتأثري

إىلالعنصرياإلسرائيليالنظاميستندوكيفالسياسات،هلذهالقانونيةاإلنتهاكاتأبرزدراسةجانبإىلاحليوية،
األصلينيالبالدأصحابعلى«اءاإلستثن»حالةلفرضوذلكالربيطاين،اإلنتدابزمنإىلتعوداليتالطوارىءقوانني

يفاألسرىعائالتابتدعتهااليتواآللياتاألدواتعلىفريكزالدراسة،منالثاني المحورأماالفلسطينيني.من
الفلسطيينالنضايلاإلرثاحملورهذايتناولكمااآلليات.هذهتطوروكيفيةاإلسرائيلية،احليويةالسياساتمواجهة
الفلسطينيةواألهليةاحلكوميةاملؤسساتفتناول،الثالث المحوروأمااملواجهة.آلياتلتطويركأساسةالوطنيواهلوية

مواجهةيفتأثريهاومدىاألسرىعائالتوبنيبينهمفيماالعالقةتبادليةوتظهروعائالهتمباألسرىتُعىناليت
اإلسرائيلية.احليويةالسياسات
العائالتإزاءحيويةسياساتإسرائيلاعتمادعربهاكشفتالنتائجمنمجلةإىلالدراسةتوصلت
منقانوين.بإطارمدعومةسياسيةإسرتاتيجيةخاللمنالسياساتتلكوتأيتمنظمة،بصورةوتنفيذهاالفلسطينية

عائالتروابتكااإلسرائيليةاحليويةالسياساتمواجهةدعميفالنضايلاإلرثدورعنالدراسةكشفتآخرجانب
معظميفإسرائيلأهدافإفشاليفجنحتمضادةفلسطينيةحيويةسياساتتكونتكادمواجهةآللياتاألسرى
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صفقاتمثلاجلوانببعضيفالفلسطينيةاملؤسساتيةاإلخفاقاتالنتائجأظهرتكماالعالقة.ذاتاحليويةسياساهتا
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Abstract: 

“Palestinians Prisoner’s Families in Confrontation with Israeli Bio-Politics” 

The general question of this study aims at examining the impact of the Israeli 
policies in general, and poi-power in particular, on lives of the Palestinian political 
prisoners, the state of affairs of their families and the social unity within Palestinian 
society. In addition, this study seeks to interrogate individual, grassroots and official 
mechanisms used by Palestinians to confront the Israeli policies.   

The significance of this study stems from the pressing topic it tackles in the first 
place, given the impact of the Palestinian political prisoners on the Palestinians and 
their cause. More specifically, this study aims at de-constructing the political, legal, 
bio-power relations Israel have been imposing on the Palestinians since the Nakba of 
1948. Political prisoners and their families suffered and transformed into security 
and legal subjects within the divided geography of historic Palestine (the West Bank, 
Jerusalem, Gaza Strip, the occupied Palestine of 1948) and the occupied  Golan 
Heights, and other Arab lands. 

Utilizing the grounded theory and a methodic tool, this study conducted in-
depth interviews with freed political prisoners, their families, grassroots 
organization and officials from the Palestinian establishment. This tool was coupled 
with an in-depth analysis of the relevant legal, social, and political literature.  

In addition to the introductory and concluding two chapters, the study is divided 
into three part: Part II, interrogates the social, political, economic circumstances of 
the Palestinian prisoners’ movement in relation to the Israeli legal system, and the 
endless ‘states of exception’ it breeds. Part III, explores the politics of resistance, 
resilience, and defiance on the part of the Palestinian political prisoners and their 
families. Part IV, covers the role of the grassroots organization, semi-official, and 
official Palestinian parties taking part in defending political prisoners.  

In conclusion, the findings of the study show that Israel’s legal system is a settler 
colonial system that utilizes bio-power to ‘divide and rule’ the Palestinians. Yet, the 
findings also show that the steadfastness of Palestinian prisoners, their families, and 
the ongoing legal advocacy on the part of the grassroots organizations, and to a 
lesser extent the PLO and PA efforts, have been contributing to produce successful 
counter-politics of survival and triumph. 



 

 األول الفصل  

اهليكليةالعامةواإلطارالنظريللدراسة
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 النظري للدراسة. الهيكلية العامة و اإلطار 0

 المقدمة
األفقانسدادبعدوخاصة الفلسطيين،الشعبعندحساسيةاألكثرالقضايامنالفلسطينيني،األسرىقضيةتعترب

مبعىن،4918عامالنكبةمنذاعتقلوافلسطيينمليونمنأكثرأنحيثاملزمن،اإلسرائيليالتعنتبسببالسياسي
اإلعتقال.بتجربةمجيعهمأوأفرادهاأحدمروقدإالتقريباًفلسطينيةعائلةهناكيعدملأنه

عمليةكانتبلاإلسرائيليني،قبلمن1849حربيفلالعتقالممنهجةسياسةهناكيكنملأنهالقولميكن
املوث قةاحلقائقمنالعديدعنهكشفتماوهذاأساسي،بشكلالقائمةالسياسةهيوإعدامهماألسرىمنالتخلص

[1].عليهمالقبضإلقاءبعداملدنينيللسكانمجاعيةإعداماتعن
الفلسطينينياعتقال) وعسكريةسياسيةخلفياتعلى،1891عامبعداإلسرائيلياالعتقالقضيةأصبحت

أمراًاصبحتإسرائيل(،نظروجهةمنوكإرهابينيالعامل،نظروجهةومننظرهموجهةمنحريةمقاتليبوصفهم
غزة،قطاعالغربية،الضفةالعربية:وحىتالفلسطينية،اجلغرافياتمنمكانكليفللفلسطينينيبالنسبةويومياًروتيناً

وعربيةفلسطينيةمسؤوليةاألسرىقضيةجيعلوهذالبنان.وجنوباحملتل،السورياجلوالن،1849عاماحملتلةاألراضي
بامتياز.

عامالفلسطينيةالتحريرمنظمةانطالقةبعدالفلسطينينياألسرىإزاءاإلسرائيليةاحليويةالسياساتتبلورت
عقدتفحينها،الصهيونيةاملعتقالتيفلعربواالفلسطينينياألسرىظاهرةبرزتأنبعدأيقليلة.بسنواتم1891
للحربوزيراًديانموشيوكان،معهاالتعاملوكيفيةالظاهرةهذهملناقشة"اإلسرائيليالكنيست"بيسمىملاجلسة
عربةليكونواعليهمقاسيةمعاملةبفرضمطالبواإلعدامعقوبةبفرضمطالببنيمااآلراءوانقسمت،آنذاك
اليتهيوالقاسيةالسيئةاملعاملةأنإال.قناعاهتمتغيريأملعلىحسنةمعاملةمبعاملتهمطالبتآخرينوقلة،لغريهم

وهكذا"،وقومينيوطنينيأبطاالًمنهمسيخلق"-ديانموشيقالماحبسبو_ألنهاإلعدامرفضومتتبنيهامت
[2] .1898عامأواخريفافتتحالذيعسقالنسجنيفالتطبيقكان
الشعبإلخضاعبضراوةاإلسرائيلياالحتاللاستخدمهااليتالقمعيةالسياساتمنواحدةاألسرسياسةتعد

وذويهمالسجناءإذاللإىلالسياسةهذهوهتدف.يستخدمهااليتالبطشآلةأمامالرتاجعإىلودفعهالفلسطيين
معنوياتوحتطيمعنهالناسإبعادمثومناالحتالل،ضداملقاومالعملإىلاللجوءقبلملياًالتفكريإىلودفعهم

                                                 

 إعدامات تثبت الموثقة والحقائق النكبة منذ اعتقلوا فلسطيني مليون من أكثر قراقع: للنكبة 27 الذكرى في"إندراوس،زهري [1]
 .13،2115أيار،اللندنيةاليومرأيصحيفة،"عليهم القبض إلقاء بعد المدنيين للسكان جماعية

األسرية:الفلسطينية"احلركةندوةفعالياتضمن،"الصهيوني الحتالل سجون في والتنظيمية اإلدارية التجربة"أبوبكر،قدري [2]
 .6105 ،3 مارسبتاريخ)الحرية(ندواتسلسلةضمنبريزيتجامعةيفعقدتواملآالت،"البدايات
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وحليفالشبانمنالعديدإلسقاطفرصةاألسرسياسةيفوجداالحتاللأنذلكإىليضاف.بأكملهالشعب
.املقاومةوقواهشعبهمضدواستخدامهمالعمالة

منفاحلرمانأنفسهم،األسرىجانبإىلاألسرىعائالتعلىبظالهلاألقتاإلسرائيليةالسياساتهذهإن
حبقترتكبأخرىكثريةإجراءاتجانبإىلاألسرى،ألهايلمعاقبةكانتوذويهماألسرىبنيماالتواصلأوالزيارة

.باملرةإنساينوغريقانوينغريوبشكلاألسرى
قواتاعتقلتهأسريأولمعبدأتاليتوحكاياهتمالفلسطينيني،األسرىعائالتعلىالدراسةهذهتركز
قضيةفيهتشهدالذي9101العاميفهذايومناوحىتحجازي،بكرحممودوهو1891عامالصهيويناالحتالل

يفوإنحىتعنهماإلفراجخبصوصشديدوتعنتإسرائيلينكرانظليفوعاملياً،فلسطينياً،اهتماماًاألسرى
لألسرى."تبادل"صفقات

هذهمنأيإجراءمناإلسرائيليةاحلكومةمتنعمشاريعطرحيفاملتطرفةاليمينيةحزاباألقادةيتسابق
مساومةكورقةاستغالهلامتالعائالتمنكثرياًإنإذاملعاناة،منكبرياًمثناًاألسرىعائالتدفعتوقد"الصفقات."

املعاملةأواالعتقالظروفاختلفتوإناناة،معهلاعائلةوكلحكايةهلاعائلةوكلالفلسطيين،األسريعلىوضغط
ضدالنضاليفالعوائلهذهمجعتواألملاملعاناةأنإالاحملتلة،األراضيإىلغزةقطاعإىلالغربيةالضفةمن

مناألسرىعائالتلتتمكنالفلسطينيني،تفريقيف("Power-Bio Israeli)اإلسرائيليةاحليوية"السياسات
حيثاألسرى:حتريرأجلمنالوسائلوبكافةبفعاليةالعملعلىمصممةمجاهرييةقوةإىلعاناةاملتلكتوظيف
حقليفالعاملةواملؤسساتاحلقوقية،واملؤسساتالقانونية،املظاملوتقدميالزيارات،يف:العائالتهذهتوحدت
النقب.حىتاجلوالنمناألسرى

منواليتالنظري.واإلطاراألدبيات،مراجعةمها:قسمني،علىوصباخلصالسابقةاألعمالمراجعةتشتمل
أكرب.بشكلالفلسطينيةوتطبيقاهتااحليويةالسياسةمفهومعلىالتعرفميكنخالهلا
النحوعلىمقسمنيأسري0001حوايلإىل9101العاممنآذاريفاحصائيةآلخروفقاًاألسرىأعدادجممليصل

[3]اآليت:

                                                 

،2116مارس،"اإلسرائيلية السجون في الفلسطينيين األسرى إحصائيات"اإلنسان،وحقوقاألسريلرعايةالضمريمؤسسة [3]
  http://www.addameer.org/ar/statistics:(2،2116مايوبتاريخ)الدخول

 األسرى     العدد
)7000(  األسرىأعدادجممل

 اإلدارينياألسرى تشريعيالاجمللسيفائبنينبينهم )700( 
أسرية(99)  األسريات

http://www.addameer.org/ar/statistics
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اعتقايلمصطلحوهوالدوريات""أسرىاسمعليهمأطلقالذينأوالعرباألسرىقضيةيفالرسالةوتبحثكما
االحتاللضدالفلسطيينالنضالبدايةفمنذالصهيونية،املعتقالتيفاألسرىباقيعنلتمييزهمعليهمأطلق

ضدمتميزةفدائيةوعملياتقتاليةمهماتتنفيذيفالفلسطينينيمعالعرباملناضلنيمنالعديدشاركاالسرائيلي،
،سواءصعبةوظروفأوضاعوطأةحتتكانواوعوائلهمفهمخصوصيةالعرباألسرىوألولئك،ياإلسرائيلاالحتالل

.عليهملإلطمئنانذويهممعاهلاتفياالتصالحىتأوذويهمزياراتمنباحلرمانذلككان
الصهيونيةالسجونيفوجودهميعتربواألردن،مصرمنهممنخصوصاًالعرباألسرىفإنذلكإىلإضافة

تلكأخطاءميزانيفيعتربوهذاإسرائيل،معحكوماهتمأبرمتهااليتالسالموالتفاقياتالدوليةللقواننيخمالفاً
سبيليفاالحتاللحكومةعلىللضغطوالدبلوماسيالسياسياحلراكتفعيلعليهاجيباليتالعربية،احلكومات

سراحهم.إطالق
حدهتاتفاوتتوإناإلسرائيليةالسجونخمتلفيفاملعتقلونهلايتعرضاليتاكاتاالنتهمنعديدةأشكالهناك

ويف.ومرافقكمبىنيوفرهااليتواإلمكاناتنفسهالسجنجلهةأوالسجنإدارةسياسةجلهةسواءوآخر،سجنبني
الصحية،الرعايةانعداماإلداري،االعتقالاحملامني،زيارةمنعالتعذيب،يف:تتلخصاالنتهاكاتأبرزفإناإلمجال

.قانونيةوالغريإنسانيةالغريالسياساتمنوغريهااألهلزيارةمنواحلرمانالعزل

 األسرىاألطفال عاما19(حتت89)بينهمطفالً(439)
نواب(9)  األسرىالتشريعياجمللسأعضاء

 أسرىالقدس (410)
 أسرىالداخل)فلسطينيو49( (10)
 أسرىغزة (343)
 أسرىحمكومونمدىاحلياة (419)
 أسرىحمكومونأكثرمن10سنة (413)
(15)  أسرىقضواأكثرمن 11سنة

(30)  أسرىقضواأكثرمن10سنة

(30)  األسرىالقدامىقبلأوسلو
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أمراًاملصري،تقريروحقوالدولةاحلريةلتحقيقالنضالهوكمااألسرى،لتحريرالنضالأنالفلسطينيونيرى
أشكالمنشكلدراسةإطاريفتأيتالدراسةهذهفإنالصددهذاويف الواجب.مرتبةإىلاحلقمرتبةمنيرتقي

اإلحتاللضدالفلسطيينالشعبنضالعمليةيفاساسيركنمناألسرىقضيةمتثلهملاالفلسطيينالنضال
 اإلسرائيلي.



 . مشكلة الدراسة6 -0
االحتاللسياساتأثرتكيفده:مفاالذياملركزيالسؤالعلىاإلجابةيفللدراسةالعامةاإلشكاليةتتمحور

وعنالفلسطيين؟للمجتمعاالجتماعيةواللحمةالفلسطينيني،األسرىعائالتعلىباألسرىيتعلقفيمااإلسرائيلي
الفرعية:األسئلةمنجمموعةتنبثقاإلشكالية،هذه

 حيوية؟كسياساتبلورتتومىتالفلسطينية؟األسريةاحلركةجتاهاإلسرائيليةاالحتالليةالسياساتهيما .1

 وعائالهتم؟األسرىعلىالسياساتهذهانعكستكيف .2

 السياسات؟هذهملواجهةوعائالهتماألسرىاستخدمهااليتاآللياتهيما .3

 األسرى؟لعائالتاجملتمعيةبالُلحمةيتعلقفيماعكسيةبنتائجاإلسرائيليةاحليويةالسياساتأتتهل .4

 اإلسرائيلية؟احليويةالسياساتمواجهةعمليةيفوذويهمباألسرىتُعىناليتاملؤسساتدورما .5

 

 . فرضية الدراسة3 -0
منظمةانطالقمعبالتزامنتبلورتاإلسرائيليةاحليويةالسياساتأنمفادهامركزيةفرضيةعلىالدراسةهذهتقوم

م.1967عامبعدالفلسطينينياألسرىعددوتزايدللفلسطينيني،ممثلشرعيككيانم1965عامالفلسطينيةالتحرير
علىواجتماعياًواقتصادياًمادياًأقوىتأثريذاتاأهنالسياساتهذهيفاإلسرائيليةاإلحتاللسلطاترأتحيث

وعائالهتم.األسرى
ابتكاروجديدةاسرائيليةسياساتابتكاربنيماطرديةعالقةهناكأنالدراسةتفرتضآخرجانبمن
كافةقمععنوعوضاًالساحر،علىانقلبالسحرأنمبعىناملقابل.يفجديدةمواجهةلوسائلاألسرىعائالت
قمعيةوإجراءاتسياساتمنتوقعهميكنامكلوممارسةالفلسطينينياملناضلنياعتقالعمليةعرباملقاومةأشكال
جلياًيظهرمغايرتأثريإىلوأدتفلسطيين،بيتكلعلىأثرتهذهاالعتقالسياسةأنغري،ذويهموحقحبقهم
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قوةبدورهاأعطتواليت،خمتلفةوعديدةواشكالوصورامليادينكليفاألسرىمعاملستمرةالتضامنمحالتيف
ليستالطعامإضراباتيفقياسيةأرقامحتقيقوما،السجونإدارةمواجهةيفصلباًليبقىالفلسطيينلللمعتقمعنوية

أكانسواءوصموداًثباتاًالفلسطيينزادكلمااإلسرائيلية،السلطاتوقمععنفاشتدكلماأنهعلىواضحاًدليالًإال
قضيةجعلإىلأدىالسجونداخلاألسرىأعدادارتفاعأنالدراسةتفرتضخارجها.كماأوالسجونداخلأسرياً

حكوميةباألسرىتُعىنعديدةمؤسساتقيامظليفخصوصاًالفلسطيينالصعيدعلىمركزياًحيزاًحتتلاألسرى
.حكوميةغريأمكانت



 . منهجية الدراسة0 -0
عالقاتصعيدعلىحتوالتمنشهدهتاماوهذا،يومنااىلم1891عامذمنالفلسطينينياألسرىعائالتجتربةإن

أبنائهمبسجانعالقتهمأوأخرىجهةمنككلباجملتمععالقتهمأوجهةمنابينهفيمااملختلفةاألسرىعائالت
صمودتعزيزأجلمنووسائلطرقمناألسرىأهايلابتدعهماخاصةواالهتمام،الدراسةتستحق،ثالثةجهةمن

حاالتدراسةمبكاناألمهيةمنعليهو.االسرائيلياإلحتاللسلطاتعلىضاغطةقوةشكيلوتاألسرى،أبنائهم
يستهانالكشرحيةالفلسطييناجملتمعيفاألسرىعائالتدورأمهيةمدىلنرىخمتلفة،ومراحلأماكنمنخمتلفة

 أخرى.احيةنمناالسرائيليحتاللاالوجهيففاعلةمجاهرييةوكقوة،ناحيةمنبتأثريها
السياسةخيصفيماآخرينجانبإىلأجامبنيوجورجيوفوكوميشيلمنكلمفهومإىلالدراسةهذهتستندنظرياً

الفلسطينينيحبقمُتارساليتاإلسرائيليةاالحتالليةالسياساتعلىالسياسةهلذهمفهومهماتطبيقسيتمحيثاحليوية،
 وشعباً.أرضاًفلسطنيحترربانتظاراخلارجيفأسرىأوونيةالصهياملعتقالتيفأسرىكانواسواء

النظريةوتعرفاجملذرة(أوالقاعديةالنظرية)"Theory Grounded"مبنهجيةباحثكعملتالدراسةهذهيف
للبياناتاملنظموالتحليلاجلمعخاللمنصحتهامنوالتحققوتطويرهااكتشافهامتاليتالنظريةتلكبأهنااجملذرة

عالقاتاستكشافاىلتسعىاليتالبحوثلنوعيةمالئمةاألكثراملنهجيةهذهوتعتربالظاهرة.بتلكاخلاصة
الكثريإىلتتعرضوملالفردحياةيفتؤثراليتالسياقيةالعواملكانتحاليفاجلماعاتسلوكومتكاملةاجتماعية

انسليموجالسريبرينالعاملانبتطويرهاقامالنوعيةالبحوثمداخلمنمدخالًاجملذرةالنظريةتعتربالبحث.من
منالعاملانمتكنحيثات،للبيانالنوعيللتحليلإجراءاتوأدواتتستخدممعينةكمنهجيةالسيتنياتيفسرتاوس

مطابقةاألمهية،أمهها:مناليتالعلميةاألعمالجبودةللحكماملعتربةاملعايريعليهاتنطبقجوهريةنظريةتطوير
[4].صحتهامنالتحققوإمكانيةالصراحةالدقة،الثبات،التعميم،للمالحظات،النظريات

                                                 

ابوخليفة،عبداهللترمجة:،المجذرة النظرية وإجراءات أساليب الكيفي: البحث أساسياتكوربني،جوليتوسرتاوسآنسيلم[4]
 .34-26(،1999العامة،اإلدارةمعهد)الرياض:
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وبدأاختلفاالتسعينيات،مطلعحىتالكتبمنالعديدوأصدرابينهمافيمابالتعاونوسرتاوسجالسرياستمر
systematic The )املنظوميبالتصميميسمىتصميماًوسرتاوسكوربنيتبىنحيثمغايراً،منحاًيتخذمنهماكل

design)يفئي.اإلنتقاوالرتميزاحملوريالرتميزاملفتوح،الرتميزخطوات:ثالثاستخدامعلىالتصميمهذاويركز
الباحثوحيتاجأولية،معينةفئاتيفوترتيبهامجعهااليتالبياناتبتجزئةالباحثيقوماملفتوح()الرتميزاألوىلاخلطوة

متاليتالبياناتمجيعتصنفذلكوبعدفئة،لتشكلبعضهامعتضماملتشاهبةلألحداثمعينةمسمياتإعطاءإىل
خاللمنأوليةنظريةلبناءاملذكراتواستخداممتعددةبطرقالبياناتترميزلباحثلوميكناملقابلة.الفئاتيفمجعها
املفتوحالرتميزبعدالناشئة.النظريةأواملفهومتشكيلمناألوىلاملرحلةهواملفتوحالرتميزباختصارالبيانات.حتليل
السببيةاألوضاعمتثلاليتاألخرىبالفئاتهاوربطمفتوحةفئةاختيارإىلالباحثمعهحيتاجاحملوريالرتميزيأيت

تبىنالرتميزمناملرحلةهذهيف والتفاعل.الفعلاستخدامعلىاملرتتبةواملخرجاتاملعرتضةواألوضاعواالسرتاتيجيات
ويقومخريواألالثالثةاملرحلةهواإلنتقائيالرتميزاملتصلة.الفرعيةوالفئاتالرئيسيةالفئاتبنيافرتاضيةعالقات
يتمحيثالسابقتني،املرحلتنييفتشكلتاليتالفئاتبنيتنشأاليتالعالقاتتفسريعربنظريةبتوليدفيهاالباحث
تلكمنوالتحققالفئاتهذهبنيالربطبعدالرئيسيةاألخرىالفئاتهباويربطمنظمة،بطريقةاحملوريةالفئةاختيار

انتقدحيثجالسر،تبناه(design emerging The)الناشىءبالتصميمفيسمىالثاينالتصميمأماالعالقات.
توليدعنعوضاًواإلجراءاتالقواعدمنجمموعةعلىوركزاعتمدألنهوكوربنيسرتاوسبهيناديالذيالنهججالسر
الثالثالتصميمأمامسبقة.صورةأوخمططعلىاالعتماددونالفئاتبنيالعالقةيناقشجالسرتصميمالنظرية.

اجتماعيةحقائقأنكاثيوترى(design constructivist The)البنائيبالتصميمويسمىشارمازكاثيتبناهفقد
آرائهم،األفراد،مبادىءعلىأكرببشكلاالهتمامالتصميمهذايفكاثيوتركزواحدوقتيفحتدثمتعددة

املعقدةواملصطلحاتالغامضةاملالمحأنترىفهياألعمال.وشرحاحلقائقمنبدالًوتوقعاهتممشاعرهممعتقداهتم،
[5]اجملذرة.النظريةاستخالصعلىتساعداملفاهيموخرائط

أوالتصميمهذاأنيرىألنهوكوربنيباسرتاوساخلاصاملنظوميالتصميمالدراسةهذهيفالباحثاستخدم
استخدامهامتقدبأنهباالعتباراألخذمعللدراسة،الباحثأخضعهااليتالبحثيةللمشكلةشيءأنسبالطريقة

الدراسة.أهدافحتققاليتبالطريقة
املفتوحة،املعمقةاملقابالتستكونالبياناتمجعيفالباحثمهاستخدسياليتالرئيسةواتاألدفإنهناومن

الصياغةحيثمندقيقةأسئلةالباحثيطرحفتوحةاملاملقابلةيفاحملتوى.وحتليلمشاركةبدونالبسيطةاملالحظة
قدبياناتعلىاحلصوليفيسهممماكمأوبوقتالتقيددونحبريةباإلجابةالعينةألفراداجملالويرتكوالرتتيب
دوناجملموعويراقباملواقفالباحثفيهايتابعمشاركةدونالبسيطةواملالحظةللمشكلة.جديدةجوانبتكشف

                                                 

]5[ Chee-Huay Chong, “An overview of Grounded Theory Design in Educational 

Research,” Asian Social Science, No.12 (2015): 259-260. 
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والصريحالظاهرياحملتوىلوصفالباحثيستخدمهاأداةفهياحملتوىحتليلأمافعلي.بشكلنشاطاهتميفرتاكاإلش
واملضمون.الشكلحيثمنحتليلهااملرادللمادة

غزة،وقطاعالغربية،الضفةيفالفلسطينيةاجلغرافياتكافةمنأسرىعائالتمقابلةعشرأربعةالباحثأجرى
االسرائيلياالحتاللسجونيفاألسرظروفعاشواوالشتات،1948العاميفاحملتلةالفلسطينيةألراضيواوالقدس،

الطرقأفضلمنألهناالطريقةهذهالباحثاعتمدوقدالسجون.يفحدثتاليتالتحوالتواكبتخمتلفةفرتاتيف
.املكثفةالسرديةالبياناتمجعيف

 :أبرزهاأمورعدةاملدروسةالعينةيفباالعتباربعنيالباحثأخذ
يتميزالفلسطييناجملتمعولكن،9101العاموحىت1891بنيماللدراسةالزميناالطارالزمنية:الفرتةمتثيل .1

العامل،يفاحتاللأطوللقيودخضعبأنهوالسجون،االعتقالبتجربةمرتاليتاجملتمعاتمنغريهعن
جمتمعبأنهالفلسطييناجملتمعويتميزمضموهنا،خيتلفملوإناألزمنةباختالفاختلفتالسياساتأنمبعىن
ختتلفأوسلوقبلماأسرىجتربةأنمبعىنباستمرار،ويتجدديتغريحيويديناميكيجمتمعأنهمبعىنفيت،
النظريةعلىاملستندالتحليلفإنوعليهالطفل،جتربةوغريالشابجتربةغرياألسريةوجتربةأوسلو،بعدعما

 الزمين.اإلطارهذاعربواملشرتكةالعامةالسياساتسيعتمداملتنوعةاألدبياتوعلىاجملذرة

السياساتشكلعلىللتعرفرجالالاألسرىجانبإىلاألطفالواألسرىاألسرياتعائالتمتثيلضرورة .2
نسبتهمبلغتوقدحالتهم.خصوصيةعلىوالتعرفهباقاموااليتاملواجهةوشكلضدهماملتبعةاإلسرائيلية

 العينة.حجممن31%

بالسياساتيتعلقفيمااجلغرافياتبعضهباتتمتعخصوصيةهناكألنالسكن،ومكاناجلغرايفالتوزيع .3
 معينة.لظروفنتيجةالفلسطينيةاملواجهةشكلحىتأواإلسرائيلية

منعينةأخذاعتمدالباحثفإنلذااملعلومات.صحةمنالتحققأجلمنتنظيميالالتمثيلضرورة .4
 خمتلفة.تنظيمات

 : المجذرة النظرية لتطبيق تمهيداا  مقابالت محاور
 :احصائية معلومات

 :االسم.3:املقابلةاجراءمكان.2 :ةاملقابلاجراءاريخت.1


 العمر:.4

اعتقالقبلالسكنمكان.7:(االنتماءالسياسي)اختياري.6ي(:)اختيارالديانة.5
:املناضل

 :الوظيفة.8


املناضل:.اسم12يفمعتقلأولاملناضلهل.11الزمنيةوالفرتةتاريخ.11االجتماعيةالعالقةطبيعة.9
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معلومات)هممن؟العائلة ل:االعتقاقبلاملناضلملعرفة  :االعتقالقبلاملناضلمع
؟(عنهمتفصيلية

فيهاأسراليت.السجون13
املناضل:

حلظةاملناضلعمر.14
:االعتقال

اعتقالمتالذياملوقع.16:االعتقالمدة.15
:منهاملناضل

 المكتوب( أو المسموع أو المرئي العالم الحتالل، سلطات المحامي، األحمر، )الصليب وثائق أي يوجد هل
 اعتقاله؟ قضية أو المناضل تخص

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 اضافتها. في ترغب أخرى تفصيلية معلومات أي
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 العتقال قبل ما مرحلة أولا:
 ؟----- المناضل اعتقال يتم أن قبل الوطني العمل فترة خالل العائلة عاشتها التي الظروف تصف كيف .1

 وخاصة العائلة افراد مع التعامل الحذر، األمنية، السالمة قواعد ) والجتماعية سريةاأل التحديات هي ما .2
 قبل المناضل به يقوم الذي الوطني العمل حول لك بالنسبة المعلوم أو المجهول سياق في كانت  التي األطفال(
 ؟ العتقال

 ؟ الفترة تلك في المناضل ينوب بينك األسرية العالقة طبيعة على التحديات وتلك الواقع ذلك أثر هل .3

 (؟ والعلني السري بين ما ) المناضل فيه انخرط الذي النضالي العمل شكل تصف كيف .4

 ؟ المناضل اعتقال بقرب آذنت التي المؤشرات – الرهاصات هي ما .5

 العتقال؟ عملية قبل الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .6

 مع العالقة بدعوى المناضل أسر قبل الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .7
 ؟ الوطني العمل مستوى على أو الجتماعي المستوى على األسير

 عن بمعلومات لتزويده الحتالل مع ( )التعاون وطلب الحتالل سلطات قبل من العائلة تهديد تم هل .8
 ؟ المناضل
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 اقتياد منه، أجزاء أو المنزل هدم األطفال، اخافة المنزل، تحطيم عائلة،ال بترويع سواءا  التهديد تنفيذ تم هل .9
 ؟ السفر من األسرة أفراد منع المنزل، خارج األسرة أفراد أحد

 للمناضل؟ الوطني النضالي النشاط خلفية على العمل من األسرة أفراد أحد طرد تم هل .11

  ؟ برمتها لمدينةا أو المخيم أو القرية أو الحي الحتالل عقوبات طالت هل .11

 الحتالل؟ قبل من اعتقاله يتم أن قبل كمطارد  المناضل أمضاها التي المدة هي ما .12

 العتقال مرحلة ثانياا:
 الجسر عن المطاردة، عملية أثناء البيت، من العتقال لعملية تفصيلي وصف ) العتقال عملية تمت كيف .1
 ؟ نفسها النضالية العملية أثناء أو عسكري، حاجز أو المطار أو

 محاولت؟ عدة هناك كان  أم مرة، أول من العتقال عملية تمت هل .2

 ؟ مباشرة العتقال أعقاب في العائلة على والجتماعي النفسي األثر هو ما .3

 ؟ المناضل اعتقال عملية سياق في آخرين اعتقال تم هل .4

 ؟ المناضل اعتقال مع ( عموماا  والفلسطيني المباشر ) المحلي المجتمع تفاعل كيف .5

 المؤسسات الحمر، الصليب الحتالل، سلطات قبل: من باعتقاله رسمياا  المعتقل عائلة ابالغ تم هل .6
 ؟ اعتقاله بعد بالمناضل والتقوا األسر في كانوا  آخرين أسرى أهالي المحامي، الفلسطينية،

 أو التوقيف ومرحلة اعتقاله ومكان رسمياا  المناضل اعتقال معرفة قبل العائلة عاشتها التي الفترة هي ما .7
 للمناضل؟ الموجهة ( )التهم وطبيعة ومدتها التحقيق

 العمالء؟ أحد وشاية نتيجة أم مدروس، غير سلوك أو خطأ نتيجة العتقال كان  هل معرفتك، بحسب .8

 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:
 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على المناضل بتوقيف الرسمي البالغ وقع كان  كيف .1

 في ترغبون معينة قصص يوجد )هل ؟ عليهم المناضل ألسر النفسي الوقع كان  كيف  أطفال وجود حالة في .2
 السياق؟( هذا في مشاركتها
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 وأخوات؟ أخوة من العائلة بقية على عليهما، األسر وقع كان  كيف  أبوين وجود حالة في .3

 ؟ المناضل أسر عن لألبالغ العائلة عليها حصلت التي الرسمية الوثائق طبيعة هي ما .4

 وثائق يوجد )وهل العائلة؟ مع للتضامن اجتماعية أو وطنية جهة أية قبل من العائلة مع التواصل تم هل .5
 بذلك(؟

 التوقيف فترة في ) بعدها أو العتقال عملية أثناء الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .6
 والتحقيق(؟

 العالقة بدعوى المناضل أسر أعقاب في الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .7
 ؟ الوطني العمل مستوى على أو الجتماعي المستوى على األسير مع

 ( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:
 الحتالل؟ قبل من محاكمته جلسات أول في الصحي ووضعه األسير معنويات كانت  كيف  صف .0

 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على باألسير األول اللقاء أثر كان  كيف .6

 وزارة أو األسير نادي العائلة، ) المحامي أرسلت التي الجهة هي وما تكليفه تم الذي المحامي هو من .3
 معين(؟ فصيل أو األسرى

  ؟ مرافعات(ال أم الصفقات الى لجأ هل ) العسكرية المحاكم في المحامي دور كان  كيف .0

 النفسية؟ الناحية من والعائلة المناضل على النهائي الحكم وقع كان  كيف .5

 األسر: مرحلة خامساا:
 العائلة؟ قبل من لألسير زيارة أول كانت  متى .0

 ؟ أمنية حجج تحت زيارته من األسير أقرباء أحد منع هل .6

 الدوائر في معامالت )تعطيل األسير على للضغط كأسلوب  عليها والضغط األسرة استهداف تم هل .3
 الرخيصة(؟ األساليب من وغيرها األسرة أفراد بعض اعتقال السفر، من منع الرسمية،

 ؟ سكنه مكان عن بعيدا األسير به احتجز الذي المعتقل كان  هل .0
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 السجون؟ مصلحة إدارة معه تعاملت وكيف المعتقل في وجوده أثناء صحية لوعكة األسير تعرض هل .5

 عائلته؟ قبل من لألسير المرسلة لألموال تحديد هناك كان  هل .2

 جامعة(؟ أو توجيهي ) التعليم من األسير منع هل .7

 واجتماعياا  نفسياا  ذلك وقع كان  وكيف المعتقل، في تواجده أثناء الطعام عن إضراب في األسير شارك هل .8
 ؟ العائلة على

 إعالم(؟ وسائل محامي، تلفون، الخارجي) العالم مع اتصال وسائل األسير لدى كان  هل .9

 )سؤال وجدت( )إن العائالت على السجون داخل األسرى لمشاكل انعكاس هناك كان  هل  .01
 اختياري(؟

 ؟ القتصادي المستوى على العائلة على األسير غياب أثر كيف   .00

 : التحرير مرحلة سادساا:
 تبادل صفقة في ذلك كان سواء ) األسرى عن الفراجات موعد اقتراب حول المتناقلة األخبار وقع ما .0

 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة (على سياسية صفقة أو لألسرى،

 سياسية؟ صفقة أو تبادل صفقة وفق خرج أم محكوميته كامل  األسير أنهى هل .6

 ؟ ما إفراج صفقة في األسير شمول سبيل في حزبية أو رسمية جهة ألي توجهتم هل األسير كعائلة .3

 في الوطنية الفصائل أو الفلسطينية السلطة تضعها التي المعايير أو اراتالعتب تصفون كيف  عام، بشكل .0
 ؟ السياسية الصفقات أو األسرى تبادل صفقات في األسرى اختيار

 
 

 التحرر: بعد ما مرحلة سابعاا:
 المحرر؟ األسير على نفسياا  أو جسدياا  المعتقل أثر هل .0

 تحرره؟ بعد الجتماعي واقعه مع األسير انسجام تصف كيف .6
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 ؟ المحرر األسير مع والتنظيمية الحزبية المؤسسات تعاملت كيف .3

 التحرر؟ بعد ما المناضل به انخرط الذي العمل طبيعة ما .0

 المحرر(. لألسير موجه )السؤال ؟ تحرره بعد لألسير أولى كحاضنة  العائلة دور تصف كيف .5

 األسرى: عائالت اختيار معايير
جنوباحملتل،السورياجلوالن،49عاماحملتلةفلسطنيغزة،قطاعالقدس،الغربية،الضفةاجلغرايف:املعيار:أولا 

 .فلسطنيحدودعلىالدورياتلبنان،
العربية،اإلسالمية/القوميةاحلركاتاإلسالمية،احلركاتالفلسطينية،التحريرمنظمةفصائلالسياسي:االنتماء:ثانياا 

 .الفرديةالوطنيةالاألعم
.باديةأومدينةبلدة،قرية،خميم،السكن:مبكانمقارنةًاالجتماعيةالبىن:ثالثاا 
 ذلك.غريأوابنةابن،أم،أب،املعتقل:الفرد:رابعاا 

من/30-11من/ 10-11من/سنوات10 – 9 من/سنوات1-1 من)إداري(:وطبيعتهااحملكوميةمدة:خامساا 
 فأكثر. 31

الفلسطينية.السلطةفرتةوالثمانيناتالسبعينات،الستينات،الزمنية:احلقبة:سادساا 
 : المختارة العينة
 : الدوريات أسرى
 سنوات1اإلسرائيليةالسجونيفأمضىفتح(/)حركةالسياسياالنتماءأصبع:أبوخالداحملرراألسري

(1819-1891.)  

 سنة11اإلسرائيليةالسجونيفأمضى(/فتح)حركةالسياسياالنتماءعدنان:عطيةاحملرراألسري
(1899-1891.) 

 وأمضىم1810عامواعتقلالفلسطينيةللمقاومةانضماجلنسية/عراقيهو:العبدولإمساعيلاحملرراألسري
 االحتالل.سجونيفسنة11منأكثر

 : الغربية الضفة أسرى
 يفأمضىفتح(/)حركةالسياسياالنتماءنابلس/قضاءبديابلدةمنبكر:أبوقدرياحملررسرياأل

 (.1189-1810)سنة11اإلسرائيليةالسجون
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 يفأمضى/(الشعبيةاجلبهة)السياسياالنتماءاخلليل/قضاءسعريبلدةمنجرادات:علياحملرراألسري
اإلسرائيليةالسجون 1814عاممنذفرتاتعلىمتوزعةاالعتقالمدة)إداريسنة11ممنهسنة14

 م(.1010وحىت

 م.1004عاممنذمعتقل/فتح()حركةالسياسياإلنتماء/طولكرممدينةمن ثابت:مسلمةاألسري 

 
 : غزة أسرى
 السجونيفأمضى/الشعبية()اجلبهةالسياسياإلنتماء/غزة-جباليامنصيداوي:يوسفاحملرراألسري

 عاماً.11اإلسرائيلية

 اعتقلعاماً 19العمرمنيبلغ/فتح()حركةالسياسياالنتماء/غزةمدينةمنالشوبكي:فؤاداألسري
 اليوم.حىتاألسريفزالوماًعاما10ملدةبالسجنعليهوحكم1009عام

 
 : المحتل الداخل أسرى
 سننيوثالثفعليسنةاألسريفأمضتفتححركةإىلتنتمىيمقدسيةأسريةهديب:سلوىاألسرية

 البالد.خارجالسفرمنمنعسننيوتسعجربيةإقامةونصف

 يفأمضتفتح(/)حركةالسياسياالنتماء/الناصرةمدينةقضاءسوملقريةمنمشوط:زكيةاملرحومةاألسرية
عامفيهاوتوفيتاجلزائرإىلبعدهاخرجتحيثم.1893وحىت1899عاممنعاما11ًاإلسرائيليةالسجون
1014. 

 حركةباسميعرفحمليسوريتنظيمإىلينتمياحملتل،السرورياجلوالنمنأبوجبل:أميناحملرراألسري
 عاماً.عشراثنااإلسرائيليةالسجونيفأمضىالسورية،السريةاملقاومة

 
 

 الفلسطينيات: األسيرات
 ثالثاإلحتاللسجونيفأمضتالشعبية،اجلبهةإىلتنتمياهللراممنأبوصلب:حليمةاحملررةاألسرية

 م.1880العاموحىتم1891عاممنذسنوات
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 إسالمي(جهاد)السياسياالنتماء/اهللراممنعليان:عطافاحملرراألسرية/ سجونيفأمضت
 .1009وم1891العامنيبنيمافرتاتعلىمتوزعاتعاماًعشراألربعةيقاربمااالحتالل

 
 : األطفال األسرى
 محاس"اإلسالميةاملقاومةحركةإىلتنتميحلم،بيتضاءقعايدةخميممنأبوسرور:يامسنياحملررةاألسرية"

 اإلحتالل.سجونيفشهورثالثةوأمضتعمرهامنعشربالسابعةوهياعتقلت



 . أهمية الدراسة5 -0
وسيطرهتاعملهاوكيفيةوآلياهتا،القوةبنيةدراسةعلىاملاضيالقرنستيناتمنذواإلنسانيةاالجتماعيةالعلومركزت
تناولتاليتالدراساتوأغلبهذه،القوةلبىناملقاومةفكرةغيبتأهنااملوجودةاإلشكاليةأنإالاآلخرين.على

تكمنوعليهنفسي.منظورمنأوحقوقهمانتهاكيتمكضحاياوتصورهمحقوقيمنظورمنإمانبعتاألسرى
واآللياتالبىنمواجهةيفوعائالهتماألسرىميارسهااليتاملقاومةمدخلعلىالضوءتسليطيفالدراسةهذهأمهية

ت:تقسيماعربمشلهموتشتيتللفلسطينينياالجتماعيةاللحمةتفتيتإفشالحيثمناإلسرائيليةاالستعمارية
احملتل،اجلوالنأسرى،1849عاماحملتلةفلسطنيأسرىغزة،قطاعأسرىالغربية،الضفةأسرىالقدس،أسرى

العرب.األسرى


 . صعوبات الدراسة:2 -0
عامبشكلاألسرىبقضيةختتصاليتواألدبياتاملوادشحالدراسةهذهيفالباحثواجهتاليتالصعوباتأبرزمن

بسببوهذااألسرىعائالتبعضمعالتواصليفصعوبةالباحثواجهذلكجانبإىلخاص.بشكلوعائالهتم
غزةمناملبحوثنيمعلوجهوجهاًيتواصلأنيستطعوملاهللراممدينةيفيقيمالباحثأنحيثاجلغرافية،املشكالت

إليهم.الوصولمنمتكنهلعدمأخرىتواصلوسائلإىلاللجوءإىلواضطر،1849عاماحملتلةاألراضيأوالقدسأو
هناك.العائالتبعضملقابلةاألردنإىلالسفرإىلالباحثاضطركما

 . مراجعة األدبيات7 -0
أنإىلإضافة.والثقافيةاالجتماعيةالسياسية،النواحيخمتلفمنالفلسطينيةاألسريةاحلركةلفةخمتأدبياتتناولت
فيماأما.الوطنيةاألسريةاحلركةتاريخلتوثيقحماولةيفالسجونبأدبعرفتكثريةبكتاباتقامواأنفسهماألسرى
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اليتاملواجهةآلياتناحيةمنبشأهنممتخصصةأكادمييةدراسةعملاليومحىتيتمفلم،األسرىعائالتخيص
اليتاملعاناةتناولمتأواألدبياتبعضيفعابربشكلإليهمالتطرقمتوإمنااإلسرائيلي،االحتاللضدإليهايلجأون

أنالإواقع،أمروهوالضحيةمبظهرإظهارهميتمحبيثاملتنوعة،العقابيةاإلسرائيليةالسياساتجراءهلايتعرضون
.األسرىلعائالتالنضايلاجلانبإبرازحتاولالدراسةهذه

تطرقتاليتالرئيسةاحملاورتناولتاليتواألدبياتالسابقةلألعمالوموسوعيةشاملةمراجعةعلىالدراسةركزت
اآللياتإىلإضافةاألسرىعائالتإزاءاإلسرائيليةالسياساتوتطبيقاهتا،مفهومهااحليويةالسياسةمثل:الدراسةإليها

اإلسرائيلية.احليويةالسياساتملواجهةوذويهماألسرىإليهاجلأاليتوالوسائل


 الحيوية السياسة 
ملفهومأعمقولفهمالدراسة،هذهعنوانهواإلسرائيلية"احليويةالسياساتومواجهةالفلسطينينياألسرى"عائالت
يفالكتابهذايتناولحيثفوكو،مليشيلاجلنسانية""تاريخكتابمثلأدبياتإىلاالستنادمتاحليوية،السياسة
.احليويةالسياسةأواحليويةالسلطةمسألةاحلياة(علىوالسلطةاملوت)حقمنهواألخرياخلامسالفصل
إىلمراألتطورالزمنومعرعاياه،حياةيفالتصرفحقميلكالسلطانكانكيففوكويشرحالفصلهذايف
أساسينيشكلنييفعشرالسابعالقرنمنذتطوراحلرصهذافإنفوكووحبسبتدبريها،وعلىاحلياةعلىاحلرص
والبيولوجياللجسد،السياسيالتشريح:مهارئيستنيبآليتنيفوكوعنهمايعرباجلسدعلىوالرقابةالسلطةملمارسة

ممكن،قدربأكربمنهاالستفادةميكنحبيثواستثمارهوتطويعهاجلسدإلخضاعتسعيانوكلتامها.للسكانالسياسية
وتنميةقوته،وإهناكاإلنتاجية،قدراتهزيادةخاللمنوتطييعهاجلسدترويضعلىالعمليفيكونالرتكيزأنحيث
 [6]القائم.واالقتصاديالسياسيالنظاميفدجمهوواحد،آنيفوخضوعهنفعه

ميشيلأفكارمعواضحاًاشتباكاًفيهجند،1011عامصدروالذياالستثناء""حالةألجامبنيحديثكتابيف
املتعلقةمشيتكارلبنظريةمستعيناًاحلديثةالدولةيفالسيادةمسألةرئيسيبشكليتناول"احليويةالسياسة"عنفوكو

الفرداإلنسان عالقةلرسماالستثناءبقوننةالدولةتقوموكيفاء،واالستثنالقانونبنيالعالقةيوضححيثبالسيادة،
العادية،الظروفيفالقانونلهيكفلهااليتواحلقوقيةالقانونيةاحلمايةجدرانكلتغييبسبيليفوذلكبالدولة،

السلطةصاحبهبايقومأفعالأيتربيرفيهايسهلاليتاحلالةتلكهيأجامبنيمنظورمناإلستثناءحالةأنحيث
[7]والسيادة.

                                                 

 .134-112،)2114الشرق،أفريقيا:)املغربهشام،حممدترمجة:-،الجنسانية تاريخفوكو،ميشيل [6]
(،2115والنشر،لألحباثمداراتالقاهرة:)امساعيل،ناصرترمجة:(،6،0) الحرام اإلنسان اإلستثناء؛ حالةأغامبني،جورجيو[7]

41-46. 
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وفرضجانب،منالسلطةوحدةفرضأجلمنالدولةتستخدمهاأدواتمهافوكوعندالسيادةونظريةالقانون
كمااالنضباطوليسالقانونمنظورمناحليويةالسلطةبنقدقامأجامبنيأماأخرى.ناحيةمنامللزمةالقواننياحرتام

قواننيإعالنحقميلكمنهواملسيطربأنيرىالذيمشيتكارلعلىفكرتهصياغةيفواستندفوكو،عند
استبدالوهيذاتهحبدتناقضهوقانونيةكحالةوإقرارهاوالطارئةالعرفيةاألحكامحالةأنأجامبنيورأىالطوارىء.

بوليسياً.منطقاًكونهيتعدىالالذياألمربالعنفللقانون
يفوالسياسةالقانونخيصفيماوأجامبنيفوكومنكلهباقاماليتواألعمالاألدبياتهذهراجعةمأمهيةتربز

فهمعلىاملساعدةجانبإىلوعائالهتم،الفلسطينينياألسرىحبقمتارساليتاإلسرائيليةاحليويةالسياساتفهم
الفلسطينينياألسرىحتويلاإلسرائيليةاتالسلطحتاولوكيفاإلسرائيلية.السجونيفبالسياسةالتعذيبعالقة

منهم.احلياةبسحبمشروطوغريدائمهتديدحتتواقعنيأفرادأيخلعاء،مواطننيإىلوعائالهتم
الفلسفيةاملشاريعمنمناذجيتناولرنتيليخلدجيةهوواشكاالت"قضايااملعاصرة:السياسية"الفلسفةكتاب

يتعلقعندمااملعايريازدواجيةجانبإىلواخلارجيةالداخليةولسياساهتاالغربيةالسياسيةللمنظومةنقدهايفاملعاصرة
احلديثةالدولةأنيرىفوكوأنحيثاحلديثة،الدولةعنصريةالكتابويتناولكماللغربيني،السياسيةباملصاحلاألمر
طبيعةفهمميكنذلكخاللومناحليويةالسلطةورظهإىلترجعاحلديثةالدولةعنصريةوأنبامتيازعنصريةدولةهي

[8]اإلسرائيلية.املصلحةيفتصباليتواملعايريوعائالهتماألسرىإزاءوسياساهتااالسرائيليةاملنظومة
إىلتسعىاليتاحليويةفالسلطةمتالزمان،كمفهومانوالقمعالسلطةالكتابيتناولللسلطةالفوكويةاملقاربةيف
جهةومنجهة،منوالدقيقةالواسعةتأثرياهتاإىلنظراًاجملتمعأفرادعلىأكربخطراًمتثلواحلياةاألجسادعلىالسيطرة

ميارسعليها،املتعارفالقمعأساليبميارسالألنهإجيابياًاخلارجمنيبدوالذيالسلطةمنالشكلهذافإنأخرى
التسللتستطيعخالهلامناليتاخلطاباتمنذلكوغريشروطهاوحتسنيةاحلياعلىاحلفاظتد عيأخرىأساليب
[9]اجملتمع.أفراديفللتحكم

)القمع،القدميةاألساليببدلأهدافهالتحيقواسرتاتيجياتتقنياتاحلداثةبعدماعصريفالسلطةتستخدم
أومقاومةإحداثدونالكليوالضبطمالتحكيفرئيسيبشكلاألهدافتلكوتتمثلوالرتهيب(القتلالتعذيب،

السلطاتتنتهجهااليتالسياساتواإلسرتاتيجياتطبيعةفهمميكنهنامن[10]الضبطية.السلطةعلىفعلرد
وعائالهتم.األسرىمعحتقيقهاإىلتسعىاليتاألهدافطبيعةوفهماإلسرائيلية
لناجيل"الفلسطينيةاألراضييفاالسرائيليةاحليويةساتالسيابعنوان"ورقةعمرانجملةمنالسابعالعدديضم

التنقلبتنظيماملتعل قةاحليويةالسياسيةاملمارساتالورقةهذهتتناولالعربية،إىلترمجتهامتتسالرتوماركبارسونز
                                                 

 .96-91(،2114االختالف،منشوراتاملغرب:)،واشكاليات قضايا المعاصرة: السياسية الفلسفةزتيلي،خدجية [8]
 .75-68السابق،املرجع[9]
 .91-87السابق،املرجع[10]
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اليتاملركزيةاملكانةيؤك دوما.احملتلةالفلسطينيةاألراضيعلىاإلسرائيليةالسيطرةإىلتسعىاليتالسياساتضمن
بتفرعاهتابذلكاخلاصةالتحتيةالبنيةيفالدولةاستثمارمنجندهماهواالحتالل،إىلبالنسبةاإلغالقسياسةحتتلها

يتجاوزاإلغالقوراءمناإلسرائيليةالسياساتإليههتدفوما.التصاريحونظاماهلوية،ووثائقواحلواجز،املختلفة،
احليويةالسياساتألن.جداًضيقاملعىنهذاأنحيثمواطنيهاأمنضمانأواحلدودعلىالسياديةالسيطرة

منجداًودقيقةاملدىبعيدةأهدافحتقيقإىلتسعىناحيةمناحملتلةالفلسطينيةاألراضييفاملواطننيإزاءاإلسرائيلية
املسؤولياتببعضالفلسطينيةالسلطةتكليفجاءأخرىناحيةومن.واإلغالقوالضبطوالتوثيقوالتكميمالتمييز
 [11] اإلسرائيلية.احليويةالسياسيةالسيطرةمنإطاريفإاليكونالكيالبسيطةاإلدارية

لنظرياتدراستهيفيستندالتعذيب"تعريفإعادةيفأوالوعي"صهربعنواندراسةلهكانتدقةأبووليداألسري
يفللسجنفهمهوينطلقالوطنمنمصغرةكصورةالسجنيدرسحيثالعقلية،واملصحاتالسجونيففوكوميشيل

تستهدفاإلسرائيليةالسياساتوإمنااحلداثة،بعدماعصريفمباشربشكلاملستهدفهويعدملاألسريجسدأن
وعيهم،صهرعرباألسرىاألفرادصياغةإعادةإىلتسعىاإلسرائيليةالسياسةأن،دقةأبويد عيوعقله.األسريروح

برمته.ينالفلسطياملشهدفهموبالتايلاحملتلةاألراضييفاملواطننيإزاءاإلسرائيليةالسياساتنفهمأننستطيعوهكذا
[12]الدراسة.هذهيفأساسياًحموراًتشكلواليتاحليويةاإلسرائيليةالسياساتفهمإطاريفيصبهذاإن

احلياةمأسسة"بعنوانماجيستريرسالةقدمحيثاجملال،هذايفمسامهةلهكانتأيضاًعطوانأبومنقذ
السياساتتطيبقاتفهميفمنهايُستفاد".1001-1891،اإلسرائيليةالسجونيفالفلسطينينيلألسرىاالعتقالية

السياسات.هذهمبقاومةاألسرىقاموكيفالسجونداخليفاألسرىعلىاإلسرائيليةاحليوية
يفمشهديةوسائلعلىاعتمدتسجونمناحلداثيةاجملتمعاتيفللسجونالتارخييالتحولعطوانأبوتناول

السجنينفسيةيفالتأثريإىلهتدفاليتاملتطورةالعلومإىلترتكزحديثةوسائلإىلملثالاسبيلعلىكاإلعدامالعقاب
نظرياً.الدراسةعليهترتكزالذيالفوكويالطرحصلبيفيدخلوهذا[13].وعيهوصهر

حاملسرمنالفلسطينينياألسرىوشطبإلهناءقائمةمؤسسةمنحتولاإلسرائيليالسجنأنعطوانأبويرى
مثل:األسرىانتهجهاعدةوسائلعربوذلكمقاومةوطنيةذواتإنتاجوتعيدتنتجمؤسسةإىلالفلسطيينالنضايل

يفشابهوطنيةتنظيميةأسسعلىاملعتقلداخلجمتمعوتأسيسوهيمنتهالسجانلثقافةمضادةوطنيةثقافةخلق
وكأهنااملختلفةالسجونجعليفأسهمالذياألمريسيالتأسوالنظامالتشكلحيثمنالفلسطينيةالتحريرمنظمة

                                                 

جملة،"المحتلة الفلسطينية األراضي في التحكم و : التأريض و اإلغالق : اإلسرائيلية الحيوية السياساتبارسونز،"ناجيل[11]
 .42-21(:2114)7العدد،2واإلنسانيةاإلجتماعيةللعلومعمران

 .12-5(،2111ناشرون،–للعلومالعربيةالداربريوت:)التعذيب، تعريف اعادة في أو – الوعي صهردقة،وليد [12]
)رسالة"،6115-0927 السرائيلية، السجون في الفلسطينيين لألسرى العتقالية الحياة مأسسة"أبوعطوان،منقذ[13]

 .28-2(،2117بريزيت،جامعةماجيستري،



18 

اإلستفرادتنوياليتاإلسرائيليةاحليويةالسياساتمقاومةعمليةتسهيلإىلأدتالظروفهذهوكلواحدسجن
[14]تشاء.كيفماوتطييعهموترويضهموعيهموصهرباألسرى
"السياسةبعنوانإسرائيلية""قضاياجملةيفمقاالًغامنهنيدةكتبتفقدللدراسة،النظريباإلطاريتعلقفيما

احليويةالسياسةملفهومأعمقفهمعلىيساعدأنميكنكمارقني"،املقدسنيإنتاجاالستيطاين:لالستعماراحليوية
املرغوبة.خططهاتنفيذسبيليفالبيولوجياعلىوسيطرهتاقوميةالاالحتاللخططمدىورؤيةعام،بشكلاإلسرائيلية

الوضععلىاإلسرائيليفرضهايريداليتاإلستثناءحالةلفهمالدارسةيهموالذيالقانويناحملوراملقاليتناولكما
مقابلدائمني"ني"ساكنباعتبارهموجودهمتشرعناالسرائيليةفالسلطاتمثااًل،املقدسينيتأخذحيثالفلسطيين،

 [15]الدائمني"."املواطننياالسرائيلينيفئة
"الوصمةعلى"الصراعمفهومسياقيفاالحتاللسجونيفالفلسطيينعلىالسيطرةنظامالعقاب:تكنولوجيا

وهيأالفلسطينيةأسرةكلمنهاتعاينقضيةعلىاألضواءتسليطهواملقالهدفحسنني،لسهيلمقالهو
السجاننيمصانعمئاتانتشارظليفالفلسطييناجلمعيالوعيصلبيفتقعاليتالقضيةهذه.واألسرلاالعتقا

كم ليساملقاليتناوهلااليتاملشكلة.وجسداًوعقالًروحاًبالفلسطينينيالتحكموهيواحدةنيتهمواجلالدين،
وسياساتهاالحتاللعقائدوإمناالسجون،إىلوإعادهتماحملرريناألسرىاعتقالوليسيومكلحتصلاليتاالعتقاالت

  الفلسطينيني.األسرىإزاء
إطاريفوتطورهااالحتاللسلطاتتبتكرهااليتالسيطرةتكنولوجياعلىاألضواءتسليطيفتتجلىاملقالأمهية

السياسات،هلذهاملواجهنيرأدواعنالكشفإىلإضافة.واجملتمعالفردوجسداملكانفضاءعلىوالسيطرةاملعرفة
 [16]وغريها.األسريونواديحقوقيةومؤسساتحمامني،هبيئاتتتجلىواليت

 وعائالتهم األسرى إزاء اإلسرائيلية السياسات 
األسرىجتاربموسوعة1011عامبدايةيفالقدسجامعةيفاألسريةاحلركةلشؤونجهادأبومركزأطلق

وطرحهاالفرديالنطاقمناألسرىجتربةإخراجإىلاملوسوعةوهتدفاالحتالل،سجونيفوالعربالفلسطينيني
املوسوعةهذهوتعترب.األسريةاحلركةجتربةيوثقمبرجعوالعامليةاحملليةالبحثومراكزاملؤسساتوتزويدمجاعي،بشكل
والثقافيةوالكفاحيةالتنظيميةاجلوانبمنزهتربوماالتجارب،يفللتنوعمراعاةمنفيهاملاللدراسةومثريةنوعيةإضافة

االحتالل.سجونإدارةمعالصراعوإدارةواالجتماعيةوالصحفية
                                                 

 .79-61السابق،املرجع [14]
(:2112)47العدد،اسرائيليةقضايا"،كمارقين المقدسيين إنتاج :الستيطاني لالستعمار الحيوية السياسة"غامن،هنيدة [15]

94-95.
 على الصراع مفهوم سياق في الحتالل سجون في الفلسطيني على السيطرة نظام :العقاب تكنولوجيا"حسنني،سهيل [16]

 http://goo.gl/V95d1S(:11،2116ينايربتاريخالدخول)،8،2112أكتوبر،48فلسطينيو"،الوصمة

http://goo.gl/V95d1S
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سجونيفالقضبانخلفاملعاناةعايشواالذينوالعربالفلسطينينياألسرىمنأسريا91ًجتارباملوسوعةوثقت
إزاءانتهجتهااليتالعقابيةاإلسرائيليةالسياساتأنواعشىتعلىالتعرفميكنخالهلامنواليتاإلسرائيلي،اإلحتالل

ومعلوماتحقائقاملوسوعةوحتتويلطعاماعناإلضراباتجتاربعلىحتتويكماوعائالهتم.الفلسطينينياألسرى
ومواجهةمعه،للتعاملخمتلفةأساليبوإبداعاجلديد،الواقعمعتعايشهموكيفيةالسجون،يفاألسرىجتربةحول

[17].السجان
النصوصمنجمموعةالكتابوميثلأزرق"،"مربعبعنوان 1014عاممنأيارشهريفكتاباًأصدرقراقععيسى

وغريهم.األقرعوناهضيونسكرميالربغوثي،مروانمثلأسرىفيتناولوزير،وهوعليهاشاهدكانقصصاًحتكياليت
 [18]وتثريها.الدراسةتفيدأنميكناليتحتررهمبعدألسرىوحكايات
أزمةأنفيهىيروالذياالسرائيلية"الثقافيةالشيفرةيفالفلسطينيوناألسرى "بعنوانمقاالًكتبقراقعأنكما

معالتعاملسلوكعلىنفسهاعكستاإلسرائيليةاملؤسساتيفثقافيةتربويةأزمةهياإلحتاللسجونيفاألسرى
اإلسرائيليةاحليويةالسياساتعلىإسرائيليفالثقافيةوالتنشئةالرتبيةتأثريمدىفهمميكنهناومنالفلسطيين.األسري

[19]األسرى.عائالتإزاء
تناولتاليتالكتبأوائلمنويعترب،بكرأبوقدريللكاتب(1898)عامطبعالثورية"السلطةإىلالقمع"من
اإلرادةالكتابوميثلكل،منجزءاًبصفتهالكتابهذاكتببكرأبوقدريوالكاتباإلسرائيلية،السجون

احلربفصولهأحديفالكتابتناولفقدالدراسةهذهيهموفيمااإلسرائيلي.اإلحتاللمواجهةيفالصلبةالفلسطينية
خاللمناملمارساتهذهمعاملناضلوناألسرىتعاملوكيفاألسرى،أهايلعلىالسجانيشنهاكاناليتالنفسية

وإفهامهماألهلتوعية السلطاتأهدافمواجهةأشكالأحدذلكليكوناإلحتالل،سلطاتأساليب
[20]اإلسرائيلية.
فيهالكاتبوحياول1010عامنشرهمتالشنار،امساعيلحامتاحملرراألسريتأليفمنالصفر"حتتومجن"مخسة

هبذهيتعلقوفيماالكتابهذامناألكرباالستفادةأما(.1891-1898عسقالن)األسرمقاومةيفخالصاتتقدمي
جبهةإىلإضافةاألهل.مناألسرىعليهاحيصلانكاليتالتموينطبيعةوالتمويلقضيةيتناولالكتابفإنالدراسة

االقتصاديةاألسرىمهوموهيأالهامةقضيةالكاتبيتناولالطعام.عناإلضراباتخاللاألسرىمعالتضامن

                                                 

احلركةلشؤونأبوجهادمركز)القدس:والعرب، الفلسطينيين األسرى تجارب موسوعة ، األسريةاحلركةلشؤونجهادأبومركز [17]
 .21(،2114األسرية،

 .39-21(،2114واحملررين،األسرىشؤونوزارة)البرية:أزرق، مربعقراقع،عيسى[18]
،العودهحقجريدة،"اإلسرائيلية الثقافية الشيفرة في الفلسطينيون األسرى"قراقع،عيسى [19] 36العددالعودة،حقجريدة

 .2(:2116)ديسمرب
  .85-84(،1989اجلليل،دار)عمان:،الثورية السلطة إلى القمع منأبوبكر،قدري [20]
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حتدثاالعتقال.جراءالزواجوتعطيلالقائمةاألسرومتزيق،األسرةوظائفوقفجانبإىلأسرهم،جتاهواملعيشية
منحبرماهنماملعتقلنيعائالتمعاناةضاعفتاليتوالعقوباتوالعزلوالنفيالنقلوسياسةالزياراتعنأيضاًالكاتب

[21]اعتقاهلم.أماكنوتغيريالزيارة
أصدرهادراسةهي"اإلسرائيليةالسجونيفالفلسطينينياألسرىحقوقانتهاكات-القضبانوراءمنصرخات"

األهلزياراتجماليفاالنتهاكاتاألسرىحقوقانتهاكاتيتناول،م1008عاماإلنسانحلقوقميزانمركز
[22].األسرىهؤالءعائالتحلقوقأيضاًانتهاكايعدوالذيمعهموالتواصل

غزة،قطاعيفالفلسطينينياملعتقلنيأسرعلىواالقتصاديةاالجتماعيةوانعكاساهتااإلسرائيليةاالعتقالسياسة
األوسطيةالشرقالدراساتقسم-اآلدابكلية–بغزةاألزهرجامعةيفعليناصرإعدادمنماجستريرسالةهي
اليتالسياسيةوالتغرياتم،1891عامبعدالفلسطيينتمعاجملشهدهااليتالتحوالتأهمالدراسةوتعرضم.1011–

الفلسطينيةلألسرةبالنسبةالتحوالت،هذهعنالناجتةواالقتصاديةاالجتماعيةالتغرياتجانبإىلعليه،طرأت
واحلياتيةاإلجتماعيةالظروفعنالدراسةتكشفكمااخلصوص.وجهعلىالفلسطييناملعتقلوأسرةعام،بشكل

احليويةاإلسرائيليةالسياساتجانبيفمنهاإلستفادةميكنماوهذااالسرائيلية،املعتقالتداخلالزوجاألسريعائلةل
[23]اإلقتصادي.التأثريذات

االحتاللسجونيفالفلسطييناألسريمعاناة"كتاببريوتيفواالستشاراتللدراساتالزيتونةمركزأصدر
صورةتقدميإىلخالهلامناملركزيسعىاليت"إنساناًأولست"سلسلةضمنالرابعوهوم،8100عاميف"اإلسرائيلي

هاللأبوفراسإعدادمنوالكتابالفلسطيين،للشعباإلسرائيلياالحتاللهبايتسبباليتاملعاناةعنمتكاملة
خاللمناملعاناة،مننصيبهاتنالاليتاألسرىعائالتالكتابهذايتناول.عيتانومرميصاحلحمسن.دوحترير

[24].املتعمدواالستهدافاألسرىزيارةمنحرماهنا
عنيعربوهوم،1011عامنشروالذيزعيرتهيثملألستاذاألولالكتابهوفلسطني"يفعمريمن"حلظات

هلاومقابالتمشاهداتخاللمنفلسطنييفالغربيةالضفةيزورإعالميكأول)زعيرت(عاشهاأليامصحفيةجتربة

                                                 

الثقافةوزارةاهلل:)رام،0985 -0929 عسقالن األسر: مقاومة في خالصات الصفر: تحت نجوم خمسةالشنار،حامت[21]
 .81-71(،2111والنشر،لآلدابالعامةاإلدارةالفلسطينية،

)أم،اإلسرائيلية السجون في الفلسطينيين األسرى حقوق انتهاكات– القضبان وراء من صرخاتاإلنسان،حلقوقميزانمركز[22]
 .16-11(،2119واالعالم،للنشررسالةالالفحم:

 دراسة– الفلسطينيين المعتقلين أسر على والقتصادية الجتماعية وانعكاساتها اإلسرائيلية العتقال سياسة"علي،ناصر[23]
 .65-61(،2112األزهر،جامعةماجيستري،)رسالة،"غزة قطاع في المعتقلين أسر من عينة

مركز)بريوت:،(0# انسانا أولست )سلسلة السرائيلي الحتالل سجون في الفلسطيني األسير معاناةأبوهالل،فراس[24]
 .26-17(،2119واالستشارات،للدراساتالزيتونة
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عرضاًالكتابويتضمنشائكة.وملفاتقضاياعدةعنالغبارإلزاحةحماولةيفامللفاتمنبالعديدوتأثرهاتأثريها
يضمواملشتتني.فلسطنييفاملقيمنيبنيبتجانسالسياسيةلألرقام"غينيس"موسوعةودخوهلمالفلسطينينيإلبداع

الربغوثي،مروانمثلأسرىباحلديثوخصاإلسرائيلي،االحتاللهبميُنكلوكيفىاألسرفصولهأحديفالكتاب
[25]"زاهر".مقدادالرمحنوعبدسعداتأمحد

يفزعيرتوحياولفلسطني"،دربعلى"األوائلعنوانحتتآخركتابازعيرتهيثماألستاذنشرم1011عاميف
وعالماتدعائموالوطنالدميفإلخواهنمأرسواالذيناألوائلروادالعنوالعزالبطولةحكاياتمللمةالكتابهذا

حممودأمثالأسرىمناضلنيحكاياتثناياهيفالكتابويضمفلسطني،عنهباويزهوالتاريخُيسجلهاناصعةفارقة
شليبوهناءالتميميأحالممشوط،ناديابرناوي،فاطمةموسى،عدنانخضرالشيخأصبع،أبوخالدحجازي،

[26].وغريهم
حول،1014عاممنالثاينتشرينشهريفدراسةاإلنسانوحقوقاألسريلرعايةالضمريمؤسسةأصدرت

تأخذحيثالعائلية،الزياراتعليهتسريالذيالنهجعلىالدراسةوتركزالسجون،وزياراتواملعتقلنياألسرىعائالت
.للدراسةكحالةسعاداتأمحداألسريعائلة

النساءأسروأثرمجاعي،كعقابالعائليةالزياراتمنالسجناءحرمانمسألةإىلالدراسةتطرقتكما
العائلية،الزياراتخيصفيماالدويلللقانوناملستمرةاإلسرائيليةاخلروقاتجانبإىلعائالهتم،علىالفلسطينيات

[27].للدراسةكحالةالصيادانتصاراألسريةعائلةالدراسةوتأخذ
اإلنسايناألدبهوالسجونأدب"سباعنهتامريراهكمافهوآخر،أدبأيعنخيتلفالسجونأدب

واملعاناةاليوميالوجعرحممنوخرج،احلديديةالقضبانوخلفوالزنازيناألقبيةوظالمعتمةيفولدالذيالنضايل
[28]الشمس".وخيوطاحلريةلنوروتوقهاألسريومهومالتنكيلوآالمالتعذيبمرارةعنواملعرب ،الذايتوالقهرالنفسية

واليتفطافطةحسنلألسرياالنتظارخريففروايةذويهم،معاناةاألسرىكتبهااليتالرواياتمنالعديدتناولت
املطاردةمشواربدأفخالد،"صابرة"وخطيبته"خالد"الفلسطييناملعتقلجتربةحتكيالفلسطينية،الثقافةوزارةأصدرهتا

 عاماً.عشرمثانيةبالسجنحكمحبقهوصدراعتقللكنهصابرة،منخطبتهبعداالحتاللقبلمنواملالحقة

                                                 

 .356-339(،2111والتوزيع،للنشرالفراتداربريوت:)،فلسطين في عمري من لحظاتزعيرت،هيثم[25]
 .515-377(،2112والتوزيع،للنشرالفراتدار)بريوت:،نفلسطي درب على األوائلزعيرت،هيثم[26]
لرعايةالضمريملؤسسةاإللكرتويناملوقع،"السجون وزيارات األسرى عائالت"االنسان،وحقوقاالسريلرعايةالضمريمؤسسة [27]

 http://goo.gl/Y3yyLd(:11،2116فربايربتاريخ:.)الدخولم،2114 أكتوبر،االنسانوحقوقاالسري
بتاريخ)الدخول،23،2116إبريلللدراسات،فلسطنيأسرىمركز"،فلسطين في السجون أدب و العتقال"سباعنة،ثامر [28]

 http://www.asrapal.net/index.php?action=page&id=1(:27،2116إبريل

http://goo.gl/Y3yyLd
http://www.asrapal.net/index.php?action=page&id=1
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متأنوبعدسجنه،فرتةطوالانتظرتهمثمالحقته،أثناءوتأملتخطيبتهصربتكيفشيقةتفاصيلالروايةتعاجل
بالنسبةالروايةهذهأمهيةوتأيتواحلسرة،األملميزقها"صابرة"خطيبتهتاركاأخرىزوجةعنليبحثخرجعنهاإلفراج

وعائالهتمللمعتقلنيواالجتماعيالسياسيالواقعوواقعيةمبوضوعيةعاجلتوتضحيةوفداءحبروايةأهناإىلللدراسة
.[29] 

روايةهيالنقب،صحراءيف"3 "أنصارمعتقليفصحفييومياتمن-بعدتنقطعملدموع-شعبعذابات
الروايةفصولتتضمنحيثعذاباهتم،مثندفعتاليتالفلسطينيةوالعائالتاألسرى،عذاباتتتناولالطوباسيلنعيم
ميضيعرسهليلةاعتقلألسريأخرىوقصةالصهيونية،السجونمنوالدهاعودةبانتظارأملعلىتعيشطفلةقصة
ووفائهابأصالتهاالفلسطينيةاملرأةمتثلفلسطيينأسريزوجةقصةالروايةتناولتكماأنصار،معتقليفالعسلشهر

[30]فلسطني.األمولقضيتهالعائلتها


 اإلسرائيلية السياسات مواجهة 
)مروانوهمواهلوية،والوطناهلدفجمتمعياالنتماء،خمتلفيأسرىثالثةتأليفمنألنهمميزكتاباالعتقال""مقاومة

للمواطنإفادةمنحيملهملانوعيةإضافةالكتابهذاويعتربعيسى(.الناصر عبدوغلمة أبوعاهدالربغوثي،
حماورحتديديفالكتابهلذااستندتالدراسةأنكماوالتحرير.صمودوالاملقاومةلثقافةوتعزيزواملقاوم،واملناضل

اجملذرة.النظريةلتطبيقمتهيداًهبااخلاصةاملقابالت
سواءاالعتقالعلىاملرتتبةالسلبيةاآلثارعنموجزاًعرضاًيقدمألنهالدراسة،هذهيفمهممرجعالكتابهذا

القيادةلدىاألسرىحتريرثقافةوتعزيزاألسرىلتحريرالواجبةاآللياتقدميكمااجملتمع،أواألسرةالفرد،على
[31]اجملتمع.ويفالسياسية
  “Interrogation Confronting of Philosophy A :Sumud”بعنواندكتوراهأطروحةقدمتميعاريلينا
يفاألسرىينتهجهاسياسيةاسرتاتيجيةيعدالتحقيقيفالصمودأنحيثالتحقيق،مواجهةفلسفةفيهاوتتناول
كاسرتاتيجيةالصموديزرعونحيثمنوذجاً،الشعبيةاجلبهةأعضاءاألطروحةوتأخذاإلسرائيلية.السياساتمقاومة
الفلسطينية.العائالتداخلاملوجودةوالثقافيةاالجتماعيةالبنيةعلىباالعتمادممنهجةسياسيةمواجهة

                                                 

 (.2111الفلسطينية،الثقافةوزارة)البرية:،النتظار خريففطافطه،حسن[29]
رام)،النقب صحراء في 3 انصار معتقل في صحفي يوميات من - بعد تنقطع لم دموع - شعب عذاباتطوباسي،نعيم [30]

 (.2113الفلسطينيني،الصحفينينقابةاهلل:
 (.2111املؤلف،اهلل:)رام،العتقال مقاومةوآخرون،الربغوثيمروان[31]
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ومحايةمتكنييفمهمدورمنهلاملااإلسرتاتيجيةهذهقمعإىلتسعىاإلسرائيليةالسياساتفإناملقابليف
مرحلةتغطيكوهناالدراسةهذهأمهيةوتأيتالفلسطينية.املقاومةحركةمنكجزءالفلسطينيةاملنظماتواستمرار
هلا.املقابلالفلسطيينوالصمودجةاملنتهاإلسرائيليةالسياسةناحيةمنالسجونداخلالتحقيقأوالتوقيف
وكافةالربغوثيمروانالفلسطيينالقائدسراحإلطالقالشعبيةاحلملةأصدرت،1010عاممننيسانشهريف
يهموما،1008و1009العامنيبنيماالربغوثيمروانالقائدمعخاصةمقابالتيوثقكتاباًالفلسطينينياألسرى
وتقييمهاألسرى،إزاءالفلسطيينالشعبدورحولالربغوثيمروانالقائدإليهتطرقماهوبالتاملقاهذهمنالدراسة

.األسرىمعتضامنيةمحلةوكرئيسةأسريكزوجةالربغوثيفدوىلسيدةالدور
يظهرساألسرى،وكافةالربغوثيمروانالقائدحلريةالدوليةللحملةاألولالسنويالتقريرفإنالسياقهذاويف

لالحتاللمواجهةكإسرتاتيجيةإليهاجلأتاليتاألدواتأحدىهياألسرىعائالتتقودهااليتاحلمالتأنكيف
الفلسطينيني.األسرىإزاءوشعيبرمسيتقصريوجودظليف

-1883أوسلوبعداالسرائيليةالسجونيفالفلسطينينياألسرى "بعنوانماجيستريرسالةقراقععيسىأجنز

األسرىملعاقبةكوسيلةاستخدامهاعلىاإلحتاللحرصواليتاإلسرائيليةالسجونقراقعفيهاويتناول"1888
جانبإىلالطيب،والعالجواملأكلوامللبسواملنامكالسكنللغايةمتدنيةاعتقالشروطتوفريمعالفلسطينيني
األسرى.عائالتزيارةعلىاملشددةاالجراءات
اليتاإلسرائيليةللسياساتمستمرةمواجهةحالةيفبقيانهوكيفالسجون،داخلالوضعاملقابليفيتناول

اإلسرائيلية.العسكريةللقواننيوإخضاعهماألسرىترويضإىلترمي
:األوىلمراحل:مخسعلىقسمهاحيثاألسريةاحلركةيفالنضايلالتطورعمليةعلىرسالتهيفقراقعاعتمد

)االعتقالشروطوحتسنياالعتقاليةاملؤسسةبناءمرحلةالثانية(،1811 – 1898)الوطنيةالذاتمحايةلةمرح
-1891)الشاملالنضالمرحلة:الرابعة،(1891-1890)ومحايتهااملنجزاتحتقيقمرحلة:الثالثة،(1811-1818

– 1883)األسرىواقععلىوانعكاسهااحلريةحنوالذهنوانشدادأوسلواتفاقيةبعدمامرحلة:واخلامسة،(1881
.(مستمرة
النضال:1881-1891،األسريةالفلسطينيةاحلركة "بعنوانماجيستريرسالةقدمتدحوأبورىلالسياقنفسيف

ولدىاملعتقلداخلالوطنيةاهلويةتعزيزيفسامهتاليتاألسريةاحلركة،فيهاتناولتواليتالوطنية"اهلويةأجلمن
الفلسطينيني.األسرىمجوع

وختلصاخلاصة،وأدبياهتماألسرىأرشيفحتليلعلىمنهجياًاعتمدتألهناغنياًمصدراًالدراسةهذهتشكل
املواجهةسامهتفقدآخرجانبومناجلامعة.الوطنيةاهلويةتعزيزيفأساسياًدوراًلعبوااألسرىأنإىلالدراسة

خارجاملقاومالفلسطيينللمجتمعمرادفالسجونداخلمقاومجمتمعتكوينيفاألسرىهباقاماليتواملستمرةةاليومي
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اإلضرابوأبرزهااإلسرائيليةالسياساتمقاومةيفاملباشرةواملواجهةالتنظيميالبناءاملأسسة،الثقافة،عربوذلكاألسر
[32] الطعام.عن

صحفياً،حتقيقاًكسواينغيثباللالصحفيأجرىالسجون"،يفاحملررة"النطفقضيةحولالبحثسياقيف
أسرىحيرركيففيهيتناولحيث،1011عاممنالثاينكانونيفالفلسطييناحلدثصحيفةيفالعملهذانشرومت

[33]؟احملررةالنطفأطفالحبقائيليةاإلسرالعقوباتهيوماالنطف؟االحتاللسجونيفالعاليةاألحكام
رأفتفيهايتناولإنسانية"ثورةاملهربةالنطف"أطفالبعنوانللدراساتاألسرىمركزعنصادرةدراسةهناك

اإلسرائيليةالسياساتإىلتطرقكماشابتها.اليتواإلجتماعيةالدينيةواإلشكالياتوإرهاصاهتاالفكرةجذورمحدونه
الظاهرةهذهمواجهةيف ترفضكمافلسطينية،هويةبطاقةاألطفالهؤالءمنحاالحتاللسلطاتمنعتحيث

يفآبائهمزيارةمنمتنعهمكماالفلسطينية،الداخليةوزارةخترجهااليتاهلوياتوأرقامامليالدبشهاداتاالعرتاف
إىلترمياليتاحليويةالسياساتسياقيفيأيتوهذااخلارج،معتواصلهموتعقيداملعتقلنيعلىللمضايقةالسجن
[34]عليهم.اإلغالقوإحكامالفلسطينينيعلىالتضييق

"وانسانيةودينيةاجتماعية"جوانبعدةمنالقضيةهذهتناولتحديثةدراساتثالثهناكذلكإىلإضافة
طارقلألسريوالثانية"،ذلكيفواملستجداتوطالقهاألسريزوج"بعنوان،فنونأبواياداملبعداحملررلألسريأوهلا
أطفال"باسمعطااهللحممدللباحثوالثالثة"األسرىمنظوريفالصامتالربيع"باسمرميونسجنيفشلوفأبو

أكثر.التعمقإىلوحباجةحديثةقضيةتعترباحملررةالنطفقضيةأنإال " .احلريةسفراء،السجانرغميولدون
 

 القانونية: والنتهاكات اإلسرائيلية السياسات 
–الدويلالقانونيفاحلرب"أسرىعنوانحتت1013عامالقاهرةجامعةيفدكتوراةرسالةأعدتالربغوثينداء

حتليلإىلالدراسةوهدفت"،اإلسرائيليةالسجونيفالفلسطينينياملعتقلنيعلىوتطبيقاهتاالعامةللقواعددراسة
املعتقلنيعلىانطباقهامدىملعرفةالقواعدتلكوتطبيقاملعاصرالدويلالقانونيفاحلربأسرىلنظامالعامةالقواعد

.اإلسرائيلياالحتاللسجونيفالفلسطينيني

                                                 

الدولية،الدراساتمعهد)بريزيت:،0999-0993 أوسلو بعد السرائيلية السجون في الفلسطينيين األسرىقراقع،عيسى[32]
2111،)171-223. 

،27يناير،احلدثصحيفة،"اإلسرائيلية الموت زنازين من الحياة لصناعة جديد ابتكار ...المهربة النطفكسواين،"بالل [33]
 http://goo.gl/1pxvGH(:29،2116إبريلبتاريخ)الدخول،2115

األسرىمركز"،السرائيلية السجون فى الفلسطينيين لألسرى انسانية ثورة المهربة النطف طفال"محدونة،خليلرأفت [34]
(:29،2116إبريلبتاريخالدخول)،6،2116يناير،للدراسات

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27528  

http://goo.gl/1pxvGH
http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27528
http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27528
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علىوتركيزاملعتقلنيعناحلربأسرىملفهومومتييزتعريفاتمنتتناولهملاهاماًمرجعاًالدراسةهذهتشكل
السياساتعلىالضوءإلقاءجانبإىلالفلسطينيني،األسرىمعالتعاملبكيفيةاملرتبطةالقانونيةاإلشكاليات

املتعلقةالشروطيفذلككانسواءحبقهممتارساليتواالنتهاكاتالفلسطينيني،واملعتقلنياألسرىجتاهاإلسرائيلية
[35]االعتقال.حالةبانتهاءأواالعتقالوفبظراخلاصةالشروطاالعتقال،بأماكن

جامعةيف"اإلسرائيليةالسجونيفواملعتقلنياألسرى"وضعيةبعنوانحبثيةدراسةبإعدادقاموهبهيوسف
اإلنساينالدويلالقانونأحكاموفقواملعتقلنيلألسرىالقانوينالوضعالدراسةوتتناول،1011عامببريوتاحلكمة
[36]الدراسة.هذهيهمالذياألمرالعائليةالزياراتحولفصالًالدراسةختصصكمااإلنسان.حلقوقلدويلاوالقانون


فعالياتضمنتنظيمهامتاليتالندواتمراجعةفإناألسرى،ذويتناولتاليتوالدراساتالكتبإىلإضافة
مسمىحتتالندواتهذهوتأيتالدراسة،هذهستثرياألسرية"الفلسطينيةاحلركةالسجن:"دفاتراخلاص:املساق

يفاملاجيستريبرنامجمعباالشرتاكالثقافيةوالدراساتالفلسفةدائرةخاللمنتنظيمهاومتاحلرية"ندوات"سلسلة
 .1014/1011الدراسيللعامالثاينلفصلاخاللوذلكبريزيتجامعةيفاملعاصرةالعربيةالدراسات

   النظري: . اإلطار8 -0

 مفهوم السياسة الحيوية. 0 -8 -0
 فوكو ميشيل طرح خالل من الحيوية السياسة مفهوم
السياسيفاحلاكم:واالستيالءالسلبعلىقائمةسلطةبأهناالقدميالعصريفالسياسيةالسلطةفوكوميشيليصف
احلكمعربحياهتمعلىمباشرةسلطةخاللمنإماأرواحهمالناسسلبعلىالقدرةلديهألنسياسياًيكونالقدمي

والضرائباملكوسفرضعربأمالكهمالناسسلبجانبإىلللحروب،إرساهلمعربمباشرةغريسلطةأوباإلعدام
يصبحانالالرعية،وموتحياةفإنوعليه.للقانونوفقاًالرعيةعلىواملوتاحلياةحق للعاهلجندأنناحيثعليهم،

 [37].العاهلبإرادةإالحقاً
داخلستستبدلاحلياة،قيدعلىاإلبقاءواإلماتةيفاحلق يفقدمياًمتث لتاليتاحلياةعلىالسلطةهذهإن
ورفضاإلماتة،يفاحلق بدلاإلحياءسلطةيفتتجسدجديدة،حيويةبسياسةفوكوميشيلنظريفاحلديثاجملتمع

                                                 

 في الفلسطينيين المعتقلين على تطبيقاتها و العامة للقواعد دراسة :الدولي القانون في الحرب أسرى"الربغوثي،نداء[35]
 (.2113القاهرة،جامعةدكتوراه،)رسالة،"اإلسرائيلية السجون

 .41(،2111الدولية،عاملمؤسسة)بريوت:،اإلسرائيلية السجون في والمعتقلين األسرى وضعيةوهبه،يوسف[36]
 .112(،2114،الشرقإفريقيااملغرب:)،هشامحممد:ترمجة،I العرفان إرادة الجنسانية تاريخ،فوكوميشيل [37]
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وطريقةاحلياةيفالتدخليفمكاناًلنفسهاالدولةجعلتأنبعدوذلكاحلياة،قيدعلىاإلبقاءيفاحلق بدلاملوت
 [38].والنقائصواحلوادثاألعراضيفوالتحكماحلياة،مستوىورفعاحلياةومستوىاحلياة

التحو لهذامتث لعشر،السابعالقرنمنابتداءًجوهريلتحو لالسياسيةالسلطةهذهتعرضتفقدفوكوحبسب
نتيجةجاءإمناالتحو لوهذاالبشر،مناحليوياجلانبوتقويةوتنميةومحايةإلدارةينزعللسلطة،جديدشكلبنشوء
أنعليهفإنإنتاجيته،منيزيدأنيستطيعحىتفالرأمسايلوتطورها،الرأمساليةنشوء:هومنهمااألولعاملني،لتطو ر

إىلحباجةفهوباألوىليقوموحىتيستخدمها،اليتاآلالتجودةمنيزيدوأنعماله،وكفاءةوخربةترشيدمنيزيد
والكدحالكدح،منممكنقدرأكرباستخراجضمانأجلمنالبيولوجيةوحياهتموصحتهمالعمالتعليميفالتدخل

باجلسدالبشرمعرفةمنزادتكعلوموالطباألحياءتطور:فهوالثاينالعاملأما.حيويجهدهواألخريالتحليليف
نزعتهاتشاركهافهيالطبيعية،العلومفروعأحداألحياءكونمنوانطالقاًوعملياته،(منهاحليوياجلانبأي)البشري

مك نتاحلركةقواننيفمعرفةفيه،للتحكموسيلةهوبلالطبيعي،العاملمعرفةجمردليسهوفالعلمالكامنة،السلطوية
والسيطرةبهللتحكمالتمهيدإىلالعلميةالبشرياجلسدمعرفةأدتنفسهوباملنطقعليها،والسيطرةالتحكممنالبشر
[39].عليه

كانهمااإلنسانكانعام،فأللف»:فوكويقولالسياسية،عاملإىلاحليويةاحلياةأقحماالعاملنيهذينكال
السياسةقامتحيوانفهواحلديثاإلنسانأماالسياسي،للوجودإضافيةخباصيةيتمتعحيوانجمرد:أرسطولدى

.«تساؤلموضعاحليويةحياتهبوضع
تبدوانضباطيةرئيسيتني:األوىلآليتنييفسلطتهافرضيفتنخرطالدولةأنفوكويرىالسلطةعملمنطقيف
ينفعجيعلهبتوازنوتنميتهقواهوانتزاعكفاءتهورفعبرتويضهاجلسدعلىوتشتغلالبوليسيةابةالرقاشكالمنكشكل
الصحي،الضمانأنظمةداخلتظهرتنظيميةوالثانيةالدولة.منفعةيضمنالذياإلطاروالسياقيفوينقادويندمج
والوالدةالوفاةنسبيفالتحكمعلىرئيسيشكلبيرتكزكاناحليويةالسلطةهذهمنالغايةإنوالشيخوخة.التقاعد

[40].الرأمسايلوالنظاماإلنتاجعلىتأثريمنفيهامل
احليويةاالسرائيليةالسلطةأنمنالرغمفعلىالفلسطينيةاحلالةعلىتطبيقاتهيفخصوصيةلهاملوضوعأنإال
عنفاإلضرابالطعام"،عن"اإلضرابهواجلوانبهذهتوضحاليتاألمثلةأكثرولعلأسراها،حبياةباالهتمامتتظاهر
إبقاءأصبحعندماإالسياسيةكمعارضةمعناهيكتسبملالسياسية،السلطاتضدالسجناءبهيقومالذيالطعام
السجناءيقومعندمااملعتقالتففياحلديثة،للسلطةالرئيسةاألهدافأحداملوتمنومنعهماحلياةقيدعلىالناس
ويكوناملعتقل،إدارةعلىسياسياًباالعرتاضالبيولوجيةحياهتمطريقعنيقومونفإهنمالطعام،عنباإلضرابهناك

                                                 

 .113السابق،املصدر[38]
 .116-115السابق،املصدر [39]
 .81،واشكاليات قضايا المعاصرة: السياسية الفلسفةزتيلي،[40]
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مناهلدف.احلياةقيدعلىباقونأهنممنوالتأكدقسراً،إطعامهمعربوذلكاملوت،منمنعهمهوالسلطاتهذهرد
القدمية.السلطةمنطقعنخيتلفالذيعملها،ومنطقاجلديدةالسلطةهذهمعىنكشفاملتطرفاملثالهذا

يتعلقفيماوهابرماس(فروموأريكماركيوز)فرانكفورتمدرسةوأعضاءفوكوبنيمااألفكاريفتشابكهناك
اليتغريىأخرحتليلةأداةاستخدمفوكوأنإاللإلنسان.وهتميشقمعمنمنهانبعوماالرأمسايلاجملتمععقالنيةبنقد

أشكالمنغريهادونالدولةعلىركزمباشرواجتماعيسياسينقديطابعأخذتواليتفرانكفورتاستخدمتها
قمعمناحلديثةالدولةممارساتوفضحللسلطةنقدهيفواملعرفةالسلطةمبفهومفوكواستعاناألخرى.السلطة

طبيعةتكشفاليتالظواهرمنجزءهموالسجنيوالشاذواملنبوذاجملنونأنإىلفوكووخلص،وإقصاءوهتميش
 (dit) non Le عنالكشفإىلدعافوكوفإنوبالتايلخنفيه.أنونريدفيهنرغبالمانرىحيثالقائمةالسلطة

تعيناحلكمفنونكانت"إذاالصددهذايففوكوويقولالغريب.احلداثيباخلطاباإلخنداعوعدمعنه""املسكوت
احلركةهذههوالنقدفإنما،حقيقةإىلتستندسلطويةآلياتبواسطةاألفرادإخضاعيتمبواسطتهااليتاحلركةهذه
[41]السلطة".آثارحولاحلقيقةمساءلةحقلنفسهاالذاتتعطيبواسطتهااليت

منتصفمنذممكناًللحكومةالذايتالتقييدجعلالذيالفكريةاألداةهويكنملالقانونأنإىلفوكوويذهب
مؤهلالسياسياالقتصادجعلوالذيالسياسي""االقتصادهوالدورهبذايقومكانمنانبلعشر،الثامنالقرن
تاريخيفأوالبشرية،الطبيعةيفاملتضمنةاألوليةاحلقوقمثلأشياءيفالتفكرييفينشغللنأنههوالدورهبذاللقيام
شرعيةغريأوشرعيةكانتإذافيمايبحثلنفيهاتفكريهويف،ذاهتااحلكوميةاملمارساتيفيفكرسبلمعني،جمتمع
معفالشرعيةوبالتايلأصلها.يفوليساحلكوميةاملمارساتتلكآثاريففقطسيفكرلكنهما.حقوقإىلبالنظر

الالذايت،للتقييدتسعىاليتاجلديدةاحلكوميةاملمارساتعلىاملرتتبةاآلثارمنمستمدةأصبحتالسياسياالقتصاد
[42].أوليةحقوقأوأصليقانونمنمستمدةشرعية

بعدذاتمسألةهياحلداثويةاحليويةالسلطةأولوياتمنيعتربوالذيوالنفسيةاجلسديةبالصحةاالهتمامإن
السجونلبناءومربراألجسادتدبريحقلالحتكارالدولةتستخدمهمسوغاأصبحتفالصحةفوكو،حبسبسياسي

تصريهبذا[43]الدولة.لسلطةخضوعهجانبإىلتارخيياًوحىتواقتصادياًسياسياًآخرمعىنفيهاللجسديصبحاليت
جانبإىلمنه،متوقعهوكماالتصرفإىلطوعاًيبادرفردكلجعلإىلهتدفحيويةعضويةوظيفةاحليويةالسياسة

 السلطة.أدواتمنأداةإىلاحلياةحتويل

                                                 

 .83-82 ،السابقاملرجع [41]
]42[ Michel Foucault, The Birth of Biopolitics. Lectures at the College de France 

1978-1979. Trans. by: Graham Burchell, (Basingstoke & New York: Palgrave 

Macmillan, 2008), 13. 
]43[ Ibid, 87-88. 
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فبعدماالدولة،بسيادةمتعلقةقانونيةخلطاباتالرمسيالستارحتتتدرجيياًتكونتلفوكوبالنسبةاحليويةالسياسة
هذهاليومأصبحتالقدمي،العصريفالعمومي ةالساحاتيفاألجسادوصلبالرؤوسقطعوالتعذيبمشاهدكانت

بكرامةيليقماحسبالتعذيبفيهامُياَرسأماكنالدوليةواحملليةالقواننيوفقلذلكمتحقوقية،فُنظ غرياملشاهد
حتولتفقداإلسرائيليةالسجونعلىينطبقاحلالوهذا.أشكاهلااملعتقالت،والسجونمتث لاليتو!اإلنسان
ضدالعنفلشنمراكزإىل1891عامحزيرانحرببعدالربيطايناالنتدابعناإلسرائيليونورثهااليتالسجون
وسياسةاالعتقالوسيلةهي...املشنقةحبلغريأخرىوسيلةعربإبادتههبدفاملناضلة،وقواهالفلسطيينالشعب

لألسرى.التدرجييالبطيءاملوت



 أجامبين طرح خالل من الحيوية السلطة مفهوم
مفهومتناولحيث،أجامبنيجيورجيوأمههمآخرين،فالسفةمناحليويةالسياسةدراسةتناولمتفوكو،بعد
كتابهيففوكوأجامنب وخيالف(Life Bare and Power Sovereign Sacer: Homo )كتابهيفاحليويةالسلطة

مرتبطغريوظهورهاالقدم،منذموجودةاحليويةالسلطةأنويرىوقدمي،حديثللسياسةمفهومنيبنيالفصليف
كانتاحليويةالسياسةظهورإنحيثاملضمون،يفوليسوالتطرفالدرجةيفإمناالتغري وأناحلداثة،ظهوربلحظة

[44]السيادية.السلطةأعمالمنعمالًدائما
بنيالتقريبعلىعملتوإمناالسياسي،جماهلايفاحليويةاحلياةبإدماجتقمملاحلديثةالدولةأنأجامبنييرى

منكلوآراءألفكارالتعرضخاللمنآراءهأجامنبويربهنمسبوق.غريبشكلاحليويةوالسلطةالسياديةالسلطة
االستثناء.وحالةوالقانونالسيادةحولوبنجامنيمشيت

"الثيولوجياكتابهويفأنصاره،أهمومنالنازياحلزبيفعضواوكانالنازيةاحلركةمنظريأهممنمشيتيعترب
حبالةمرتبطمشيتعندواالستثناءاالستثناء"،يقررالذيذلكهوالسيادةصاحبإن"مشيتيقولية"السياس

ولكن.العامةوالقواعدبالقانونالعملتعليقحلهاويستدعيالدولةهتددواقتصاديةسياسيةأزمةحالةأيالطوارئ،
.واعيقرارعنينتجأنجيبوإبطالهالقانونتعليقفإنوبالتايلهباالتنبؤميكنالتلكاخلطرحالةأنمشيتيرى

مبعىن،الدولةلسيادةاحلقيقياملعىنيكمنالواعيالقرارهذايفإنالليربالية،النظرياتكلعكسعلىمشيت،ويزيد
[45]القرار.احتكاربلاحلكم،أوالقهراحتكارليستأهناعلىتعرفمشيتعندالسيادةأن

                                                 

]44[ Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life Stanford. 

Trans. By: Daniel-Roazen, (California: Stanford University Press, 1998), 10. 
]45[ Ibid, 41-43. 
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إنفيهايرىوالذي،(التاريخفلسفةحول)أطروحات الشهريةمقالتهيفيظهرالسيادةحولبنيامنيمفهومأما
مشيتملقولةفهمهأجامبنيطورلبنيامنيالثاقبةاملالحظةتلكومن.قانوناالواقعيفأصبحتاالستثناءحالة

حكمإطارخارجاحلاكموضععلىالقدرةطياهتايفحتملالسيادةأنكتابهيفأجامنبعرضحيثاألساسية.
أنأيالعزالء"،"احلياةلـجتسيداًاملواطنفيهايصبحاليتاالستثناء""حالةبيدعىمااألمرهذاينشئ.القانون

هذهاالستثناء""حالةأنهوالعرضهذايفحاسمجزءومثة.احلاكمسلطةرهنكلي اًيصبحانوموتهاملواطنحياة
 [46].واملواطناحلاكمبنيالعالقةعليهاترتكزاليتالقاعدةهيبلاألزمات،وقوععنديُتخذمؤقتاًتدبرياًليست

تضخيمإىلترميسياساتهالصهيوينحتاللفاإلفلسطني.يفالوضععلىهذهاالستثناء""حالةإسقاطميكن
السياسييقومحيث.منهاتوجيهاهتاتأخذأنمنبدالًالسياسيتوجهأصبحتأهنالدرجةاألمنيةالبريوقراطية

الذيباملعىناستثناء،حالةخبلقاألمينيقومبينمااإلنسان،حقوقومواثيقأعرافحماكاةحتاولتشريعاتبإصدار
فئةيشكلونوالذينهبماملرغوبغريإقصاءإىلهتدفاليتتلكأيله،اجامبنيجورجيواإليطايلالفيلسوفأعطاه

االحتالليةالسياساتمعهتتماشىاليتالقانونهياالستثناء""حالةفإنوبالتايل،"خطرةتكونأنحيتمل"
اإلسرائيلية.




 بتلر جوديث عند الحيوية السياسة مفهوم
ماعصريفاحليويةالسياسةمفهوم(grievable life is when war of Frames?)كتاهبايفبتلرجوديثتتناول

Greivable )وهوجديداًمصطلحاًوتدخلالسلطةهذهلصاحبمنوذجاًاملتحدةالوالياتتأخذحيثاحلداثة،بعد

Greivable not or)السلطة.منظورمنتستحقالوأخرىالصونتستحقحياةهناكأنمبعىن
أرواحأنللعاملرتويجللمعايريهاوفقاإلعالموسائلسخرتاالمريكيةاملتحدةالوالياتأنبتلرجوديثترى
يفاملتمثلةالسلطويةاملعايريوفقمعهالتعاملمتجسدياًإعدامهيتمملمنوأنالصونتستحقالواملسلمنيالعراقيني
[47]ومعنوياً.نفسياًوإعدامهوعيهوصهرترويضه

أياًشخصبيدليسالقرارصنعمركزأنإىلبتلرتشري واملصدراملوجههيماعيةاإلجتاملمارساتوإمناكان،
منبنيحتديديفأساسيمعيارهياإلجتماعيةاملمارساتبأننظريتهابتلرتبينوعليهاحلياة.يفالقراراتلكل

                                                 

]46[ Ibid, 36-40. 

]47[ Judith Butler, Frames of war: when is life Grievable? (New York: Verso books, 

2009), 29. 
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واإلقتصاديةالسياسيةاملنظومةضمناحلكوماتمنمفروضةهياملمارساتوهذهيستحقها،الومناحلياةيستحق
[48]رمستها.اليت

يكونونهلم،املمثلةالكياناتأوحكوماهتممنودعماًمحايةًيلقونالالذيناملواطننيفإنبتلرنظروجهةمن
البنيةيفخللوجودإىلأساسيبشكليعودبتلرحبسبوهذاوغريه.واجلهلوالفقرللعنفعرضةأكثر

[49]اإلجتماعية.
منالسلطويةاإلعالموسائلتتداولهامأنحيثحبذر،اللغةقواعدمعالتعاملضرورةعلىبتلرتركز

متارسهااليتاحليويةللسياساتمقاومةذلكيفألنجديدةمبصطلحاتتُقابلأنجيبعدائيةمصطلحات
[50]السلطة.


 ميمبي أشيل
املنطلقمناحليويةالسياسةأنويرىاحليوية،السياسةمفهومإىل"Nicropolitics"مقالتهيفميميبأخيليتطرق

الـسياسةمفهومعلىامبيميبأخيلينوهواهليمنة.والقهرالعنفمناملعاصرةاألشكالمجيعملعاجلةكافيةغريالفوكوي
يفيكمنالسيادةعنالت عبريأنكيفويُوض حبوحشي ة،للقتلاحلقيفتتجلىالسيادةأنإىل،فوكومليشيلاحليوية
[51]ميوت.ومنيعيشمنتقريرعلىالقدرة
ميميبعنداحليويةالسلطةفإنوعليهالفرد،الستقاللأساسيعنصروهيللحرية،ممارسةمبثابةهيالعقلممارسة
[52].والتفكريالعقلحدودعلىوسلطةالذاتعلىسلطةشقني:منتتكون

تستمدفلسطنيففيهبا.اخلاصةالثقافيةاألساطريمنالسيادةيفحقهااالستعماريةالدولةتستمدميميبحبسب
ولكناإلهلي.واحلقبالتاريخيتعلقفيماهبااخلاصةالسرديةالروايةمنالسلطةوشرعيةالسيادةاإلحتاللسلطات

هذاتدعمأنجيباآلثارألنمستحيل،شبهوالنقيةالواحدةاهلويةأساسعلىلألراضيترسيمأيأنيرىميميب
املستوطناتوتوسيعوالعزلاألراضيبتجزئةوقامت"إهلي"أساسعلىوالسيادةللعنفإسرائيلجلأتهلذاالتوجه،
[53]فلسطني.يفالعنفوممارسةالسيادةفرضيفحقهالتدعماحلقائقوتزويرمستمربشكلباحلفرياتأيضاًوقامت

                                                 

]48[ Ibid, 21. 
]49[ Ibid, 50. 
]50[ Ibid, 31-32. 
]51[ Achille Mbembe, “ Nicropolitics,” Trans. by: Libby Meintjes. Public Culture, 

No.15 (2003): 11-12. 
]52[ Ibid, 13. 
]53[ Ibid, 27-29. 
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 يةفلسطين دراسات

اإلسرائيليةالسياساتعلىوتطبيقاهتماإلستثناءوحالةاحليويةالسياسةملفهومالفلسطينيةاإلستخداماتإىلبالنسبة
"التطهريبعنوانمقاالًكتبحيثحنفيساريأبرزهماجملالهذابتناولالكتابمنعددقامالفلسطينينيإزاء

اإلسرائيلي".الكونيايلاملشروعاسرتاتيجياتلفهمجديدةحماولةاملكاين:
بفحصوإمنااإلسرائيليالقانوينالنظامفحصطريقعناإلسرائيليةالسياساتفهمميكنالالفوكويالسياقيف

لكيفئاتإىلالفلسطينينيلتقسيماملتطورةاألنثروبوجليةاألدواتاستعمالعلىالعسكريةالبريوقراطيةممارسات
أجلمنالسكانحولدميغرافيةمعلوماتعلىللحصولواإلحصاءاملسحطريقعنبذلكلإسرائيقامتيديرهم.

إليهاتسعىاليتالتطهريعمليةتسهلاإلسرائيليةاحليويةالسياساتفإنوهكذاعليهم.التأديبسلطةوممارسةاملراقبة
رقابةوسلطةبوليسيةسلطةتعتربليةاإلسرائيالسلطاتفإنالفلسطينيةاحلالةعلىالفوكويبالتطبيقإسرائيل.

السلطاتأنإىلمقالتهيفحنفييشريحيثالقانوينالتنميطفوكونظريةعلىأضافأجامبنيولكنوتسجيل،
بشكلمالكيهمنوانتزاعهاملكانالستمالكالعثمانيةأواألردنيةأوالربيطانيةسواءالقدميةالقواننياستغلتاالسرائيلية

أشكالأبرزومنفيهم".مرغوب"الغريألولئكاإلستثناءحالةخللقالقواننيتستخدمفإسرائيل".قانوين"نهأيدعون
اإلسرائيلية.الدولةتشكيلمنذقائمةزالتمااليتالطوارىءحالةهيفلسطنييفبوضوحاملطبقةاإلستثناءحالة

مناطققاطينإىلتقسيمهمطريقعنإدارهتاجيبكأشياءالفلسطينينيمعتتعاملاإلسرائيليةالسلطاتفإنوهكذا
,B+,H1,H2-A,B,C,B حيثممكن.مشروعإىلاملكاينالتطهريمشروعحتويلإىلهتدفاليتالتصنيفاتمنوغريها

اليتأوومصادرهتامكانياًتطهريهااملراداملناطقعلىاإلستثناءحالةتطبيقيفاإلسرائيليةالسلطاتعملآليةتكمن
إحالةويتمالقانونحكمإىلاملناطقتلكتعودمثومناملهمة،انتهاءحنيإىلفعالةفلسطينيةمقاومةفيهاتواجه
تفرضاسرائيلفإنباجململمرئي.غرياإلستثناءوتُبقيأهدافهاحتققفإهناوهكذااإلستثناءخانةإىلأخرىمناطق

[54]اإلنسانية.واألزماتالطوارىءاإلرهاب،علىاحلربباألمن،وتربرهااإلستثناءحالة
اإلسرائيليةالسياساتالكولونيالية"اليوميةوالسياساتوفلسطني"القدسبعنوانهلاالةمقيفشلهوبنادرةترصد

يفرضاملثالسبيلعلىاإلسرائيلياألمينفاجلهازواجملتمع.االنساينواحليزالفرديواجلسدالبيتيفوتأثرياهتااليومية
منضبطمقدسيإنسانإنتاجسبيليفوذلكوالطبيعيمياليوحراكهويفكلهااجملتمعدقائقيفيتدخلقانونياًنظاماً

[55]اإلسرائيلية.املعايريحبسب

                                                 

العريب،املستقبلجملة،"اإلسرائيلي الكولنيالي المشروع استراتيجيات لفهم جديدة محاولة المكاني: التطهير"حنفي،ساري[54]
 .79-67(:2119)361العدد

 .57(:2111)85العدد،الفلسطينيةالدراساتجملة،"الكولونيالية اليومية والسياسات وفلسطين القدس"شلهوب،نادرة [55]
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عرببذلكوتقومللمناقشة،قابلةغريإهلية""ديباجةعلىمستندةالقدسيفبالتوسعاإلسرائيليةالسلطاتتقوم
هوياهتممصادرةخاللمناملقدسينيرفُتهجوأسرلتها،القدسهتويدعلىتعملوإجرائيةوإداريةوقانونيةيوميةآليات
[56]قانوين"."غريوجودهأنجبةفيهولدالذيالبيتيف"الالقانوين"الوجودمنالفلسطيينمتنعاستثنائيةقواننيوخترتع
الفلسطينيني.والزمانواملكاناحليزتستخدماليتواالستثناءالتعريةحالةضمنيصبوهذا

التغريعلىأجبارهمإىلتسعىبلفحسب،وقمعهمالناساستعبادعلىتقومالالقدسيفاإلسرائيليةالسياسات
تكنولوجياإن[57].الفلسطينيةاجلغرافيارسموإعادةالتاريخوحمواملعمارياملشهدحتطيمطريقعنوذلكواخلضوع
للمنظومةفكرهإخضاعوالفلسطييناجلسدترويضتستهدفاليتاحليويةالسياساتيفتصبهذهاالحتالل

اإلسرائيلية.


 . عائالت األسرى ومواجهة السياسات السرائيلية6 -8 -0
وأناآلخر،بعضهايفمنهأسرعالتجمعاتبعضيفميرالزمنأن"غروفيتشجورجالفرنسياالجتماععامليقول
إىلالتجمعاتغروفيتشيُقسمو".لهمسرعاتأخرىمتلكحنييفللزمن،مبطئاتتقريباًمتلكالتجمعاتبعض

حيضرونالالذياحلزبأعضاءهبا،واملتأثريننفسهاالدوريةباجمللةاملشرتكني)بطيئةوتريةذاتجتمعات
الشركاتاألحزابالنقابات،مثلدوريبشكلتلتقيجتمعات)متوسطةوتريةذاتجتمعات..(،اخلاالجتماعات،

الوحداتالسجون،العائالت،مثلومستمرةدائمةبصورةجتتمعمتسارعةوتريةتذاوأخرى(،وغريهااملسامهة
عربوذلكاإلسرائيلية،احليويةالسياساتمبواجهةاملتعلقاحملوريفالدراسةتُغينالفكرةهذهإن[58].وغريهاالعسكرية

علىعكسيبأثريأيتالذياألمرللزمنمسرعاتاألسرىعائالتجتمعاتإعطاءيفالسياساتهذهأثرحتليل
اإلسرائيلية.السياسات

اجلمعيالوعيأنمنالرغمعلىأنهعلىوأكداجلمعي،الوعيأواجلمعيالعقلنظريةعندوركاميأميلحتدث
لضمانوذلكمهمةإليهاحلاجةتزالالمتباينة،مهاممبمارسةاملتعلقةاملعايريحتديدعلىقادراًيعدملاحلداثةعامليف

باعتبارهحبت،إجتماعيطابعذاتاإلنسانشخصيةأندوركاميويرى ككل.للمجتمعالشاملوالتكاملالتنسيق
بدالفرديسلوكفكلوبالتايل.نفسهاجملتمعإمناوالعقليةوالروحيةاألخالقيةبأبعادهإنساناًجيعلهفمااجملتمع،نتاج

اإلنساينوالنشاطاإلبداعظهرملاالتأثريهذاولوال.وعيبغريأوبوعيوتأثريه،اإلجتماعيالدافعيتضمنأن

                                                 

 .59السابق،املرجع[56]
 .62السابق،املرجع[57]
والنشرللدراساتاجلامعيةاملؤسسة)بريوت:حداد،سليمترمجة:،السياسة علم مبادئ السياسة: اجتماع علمدوفرجيه،موريس [58]

 .41-41(،1991والتوزيع،
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والوعيدونمناإلجتماعيالتأثريإىلونضاالهتمأنشطتهميفمدينونفهموذويهماألسرىحالةويف[59].للفرد
عادة.شعور

مفهومأمهيةوتأيت[60].اجملتمعيةالتقاليدسلطةمنتتكوناجلمعيالوعيسلطةمناألكرباجلزءفإندوركاميحبسب
لدىنظريهتامواجهةيفاألسرىعائالتلدىوالثقافيةالرتبويةالتنشئةتأثريمدىملعرفةالدراسةهذهيفدوركامي

اإلسرائيليني.




 . حدود المصطلحات:9 -0
 الفلسطينيين األسرى  

العرب،لسانملعجموفقاًوأْسَرى،وُأساَرى،ُأَسراء،ومجعها.احلربيفاملأخوذهواألسري":اإلصطالحي التعريف
متفلسطيينكل:هوالفلسطيينواألسري(معتقلأوأسريأوسجنيوتعين :ָאסיר)العربيةيفهيكماتلفظوبالعربية
[61]".اآلنإىلم1849عاممنذاإلسرائيلياالحتاللجيشقبلمناعتقاله

لالعتقالتعرضواالذينوهماألسريةالوطنيةاحلركةالفلسطينينيواألسرياتاألسرىجمموعميثل:اإلجرائي التعريف
الضفةواحتالل،1849عاماالسرائيلياالحتاللإىل1811عاملفلسطنياالجنليزيالعسكرىاالحتاللبدايةمنذ

[62]اآلن.إىل1891عامأيضااسرائيلقبلمنغزةوقطاعالغربية


 الفلسطينيين األسرى عائالت 

                                                 

] 59 [ Emile Durkheim, Durkheim: The division of labour in society, (London: 

Palgrave Macmillan, 2013), 18-20. 
]60[ Ibid, 382. 

النزاهةأجلمناالئتالف"،ذلك وغير والعرب الفلسطينيين األسرى بحالة والمتعلقة الشائعة األخطاء متالزمة"دمج،ناصر [61]
بتاريخ)الدخول،31،2115مارس،أمان-واملساءلة http://www.aman-(:5،2116أيار

center/2354.html-palestine.org/ar/media  

 .43،والعرب الفلسطينيين األسرى تجارب موسوعة ، األسريةاحلركةلشؤونجهادأبومركز [62]

http://www.aman-palestine.org/ar/media-center/2354.html
http://www.aman-palestine.org/ar/media-center/2354.html
http://www.aman-palestine.org/ar/media-center/2354.html
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األسرىعائالتتعريفميكنالفلسطينيني،لألسرىاإلصطالحيالتعريفعلىبناءً:اإلصطالحي التعريف
عاممنذاإلسرائيلياإلحتاللجيشقبلمنأفرادهاأحداعتقالمتاليتالفلسطينيةالعائالتكلبأهنمالفلسطينيني

 اآلن.إىلم1849
االحتاللجيشقبلمنأفرادهاأحداعتقلاليتالعائالتهمالفلسطينينياألسرىعائالت:اإلجرائي التعريف

تاريخوحىتم1849عاممنذأماً،أوزوجًة،أوزوجاً،أوأباً،أوأختاً،أوأخاً،أوابنًة،أوابناً،كانسواءاإلسرائيلي
الدراسة.هذهإعداد


 اإلسرائيلية الحيوية السياسات 

سياسيةمهمةاإلنسانية،احلياةشروطمراقبةبهتصبحالذيالفعلهياحليويةالسياسة:اإلصطالحي يفالتعر 
[63].(اخل،والتقنيةالطبيعيةاملخاطرعرضالدميوغرافيا،التغذية،الصحة،)كمراقبةصرحية

منطقعلىأصالًيتأسسالذيالفعلهياحليويةالسياسةفإناالستعماريالصهيوينالسياقيف:اإلجرائي التعريف
املشهدورسمتكوينيفلالحتاللبالنسبةاألنسباألداةالبيولوجياعلىالسيطرةتصبححبيثواحملو،اإلحالل
بهيقومماهياألسرى،جتاهاإلسرائيليةاحليويةبالسياساتفاملقصودالدراسةسياقيفأما[64].املرغوبالسكاين

اليتتلكأيله،اجامبنيجورجيواإليطايلالفيلسوفأعطاهالذيباملعىناستثناء،حالةخبلقاإلسرائيلياألمنرجل
هياالستثناء""حالةفإنوبالتايل،"خطرةتكونأنحيتمل"فئةيشكلونوالذينهبماملرغوبغريإقصاءإىلهتدف
 اإلسرائيلية.االحتالليةالسياساتمعهتتماشىاليتالقانون

 
 

 األسيرة الوطنية الحركة 
مناإلسرائيليةالسجونيفاألسرجتربةعايشواالذينمناألسرياتواألسرىجمموعهي:اإلصطالحي التعريف

واحملررين،األسرىشؤونهليئةإحصائيةوفقفلسطييناملليونمنيقاربماتعدادهمبلغقدواآلن،حىت1891العام
 [65]اإلسرائيلية.السجونمصلحةإدارةمعمواجهةاسرتاتيجياتوخططوجلانومبؤسساتمنظمةحركةهيو

                                                 

]63[ Michel Foucault, Naissance de la biopolitique : Cours au collège de France 

(1978-1979), (Paris: premire data de parution de I'ouvrage, 2004), . 
.95":،كمارقين المقدسيين إنتاج :الستيطاني لالستعمار الحيوية السياسة"غامن،[64]
مايوبتاريخالدخول)،2114سبتمرب23،للدراساتاألسرىمركز"،األسيرة الوطنية والحركة األسرى تعريف"فنون،حممود [65]
5،2116:)http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=24374  

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=24374
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وتؤرختسطرأنتستحقاألسرىجتربةأنبل،فراغمنالصفةهذهتأخذملاألسريةالوطنيةاحلركة:اإلجرائي التعريف
اإلسرائيليةاملعتقالتمنجعلت،طويلةونضاالتالسجانوجهيفصمودمناألسرىبهقامملا،وطنيةحركةبصفتها

 [66].اإلسرائيلينيباعرتافوذلك،ذايتشبهحكمعليهاأقاموا،للمناضلنيقالعاً
 

 الفلسطينية الوطنية الحركة 

سياسية-جيوكوحدةمرةألولتشكلتواليتاملاضي،القرنعشرينياتمنذظهرتحركة:اإلصطالحي التعريف
رغباتاحلائطبعرضتضربغريبة،استعماريةحلملةيتعرضمهددكوطنالكربى،سورياعنمنفصلةواحدة

استعمارية.عنصريةعدوانية،حركةمنمتثلهملاالصهيونيةاحلركةمواجهةهدفها.املصريتقريريفوحقهمالفلسطينيني
[67]

أوالفلسطينيةالتحريرملنظمةتابعةكانتسواءالوطينالعملفصائلمجيعتضماليتاحلركةهي:اإلجرائي التعريف
الوطنية.اإلسالميةالفصائلتلك

 األسرى مع التضامن حمالت: 

يتضامنمثفالن"يُقلديُقال:فكماالتقليد،منأعلىبدرجةيأيتكمفهوم"التضامن":اإلصطالحي التعريف
قضيةمعالتفاعليالسياقمندرجاتأعلىيفتأيتمحالتهياألسرىمعالتضامنمحالتفإنهناومن[68].معه"

 األسرى.
مروانالقائدمحلةحاليفكماالفلسطينيني،األسرىعائالتتقودهااليتاحلمالتهبااملقصود:اإلجرائي التعريف

لالحتاللمواجهةإسرتاتيجيةاحلمالتتلكتشكلحيثجاهتم،زوتقودهاواليتسعاداتامحدالقائدومحلةالربغوثي
ورمسي.شعيبتقصريظليفآخرجانبمنالفلسطينيةالرمسيةالسياسةعلىوللتأثريجانبمناالسرائيلي


 
 الفلسطينية السلطة 

                                                 

جامعةيفعقدتواملآالت،"البداياتاألسرية:الفلسطينية"احلركةندوةفعالياتضمن،"األسيرة الحركة مفهوم"فارس،قدورة[66]
 .6105 ،5 ينايربتاريخ)الحرية(ندواتسلسلةضمنبريزيت

 .2111(:17)35العدد،العودةحقجريدة،"فلسطينياا  الصراع تعريف إعادة إلى دعوة"بقاعي،هناد [67]
األسرىسراحإلطالقالعامة"احلمالتندوةفعالياتضمن،"األسرى حمالت مع التضامن مفهوم"الشنطي،راوية[68]

 .17،2115إبريلبتاريخ)الحرية(ندواتسلسلةضمنبريزيتجامعةيفعقدتالفلسطينيني،"
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التحريرمنظمةوقعتهالذيأوسلواتفاقمبوجبالفلسطينيةالوطنيةالسلطةتشكلت:اإلصطالحي التعريف
.غزةوقطاعالغربيةالضفةيفالقاطننيللفلسطينينيالذايتللحكممؤقتةأداةلتكون،1883عاموإسرائيلالفلسطينية

ياسررئيسهامقرعلىشاملحصاروفرضللتدمريالتحتيةبنيتهاتعرضتالذايتاحلكممنأعوامتسعةقرابةوبعد
أيضاًوهو"مازنأبو"عباسحممودحالياًالفلسطينيةالوطنيةالسلطةيرأس .مهدداًبأكملهوجودهاوأصبحعرفات
[69].الفلسطينيةالتحريرملنظمةالتنفيذيةاللجنةرئيس

الضفةمنكليفللفلسطينينيذايتشبهحكممتثلكانتاليتالسلطةهيالفلسطينيةالسلطة:اإلجرائي التعريف
.القطاععلىوالسيطرةاألمنيةأجهزهتاعلىباالنقالبمحاسحركةقامتحني1009عامحىت،غزةوقطاعالغربية

فيها.تتواجداحلكوميةوالوزاراتالرئاسةمقرأنحيث،الفلسطينيةالوطنيةالسلطةعاصمةاهللراممدينةوتشكل


 الفلسطينية الفصائل 

طابعذاتعلمانية،حركةوهيالفلسطينيةوالفصائلالتنظيماتكربىفتححركةمنتشكلت:اإلصطالحي التعريف
محاسحركةوتعتربالفلسطينيني،كلحركةبأهنادائماًنفسهاتصفواليتأحياناً،ومتباينمتعددوأيديولوجيفكري

وهياألقوىمنافسها ومحاسفتحإىلباإلضافةوالسياسي.،اإلسالمحركاتكربى وفصائلأحزابمثانيةهناك
املاركسيالفكروتبىنبعثياً،أوقومياًكانوبعضهاالفلسطيين،الشعبكحزبشيوعياًحزباًكانبعضهافلسطينية،

 [70]اإلسالمي.بالقوميوصفهميكناآلخروبعضهااللينيين،
تابعةكانتسواءفلسطنيوحتريرالوطينبالعملتُعىناليتالفصائلكلهيالفلسطينيةالفصائل:اإلجرائي التعريف

اإلسالمي.واجلهادكحماساإلسالميةالفصائلتلكأووغريهاالشعبيةواجلبهةكفتحالفلسطينيةالتحريرملنظمة


 اإلسرائيلي الحتالل 

وكذلك،(عسكرياًأي)بالقومأوالقوماحتليقالنزله،أيباملكان،أواملكان(حل )احتالالً–احتل:لغة الحتالل
[71]بالقوة.عليهااالستيالءيعيناملدنواحتاللاألوىل،املنزلةلـهوكانتتبوأهأياألولاملقاماحتليقال

                                                 

،7مايوبتاريخالدخول)،11،2114أكتوبر،اإللكرتويننتاجلزيرةموقع"،الفلسطينية الوطنية السلطة"نت،اجلزيرة [69]
2116:)http://goo.gl/LASxUp

(،2112،اإلنسانحقوقلدراساتاهللراممركزاهلل:)رام،فلسطين في الدينية والمسألة السياسة العلمانيةالربغوثي،إياد[70]
6-7. 
 .15(،1969،الكاثوليكيةاملطبعةاملشرق،دار:بريوت)،اإلعدادي لمنجدا [71]

http://goo.gl/LASxUp
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بقواننياخلاصة1917لعـامالهايباتفاقيةاملرفقةالربيةاحلربالئحةمن42املادةتنص:اصطالحاًاالحتالل
سـوىاالحتالليشملوالالعدو،جليشالفعليةالسلطةتكونحنيحمتلةالدولـةأرضتعتبـر"أنعلىوأعرافهااحلرب

[72]."قيامهـابعـدالسلطةهذهفيهامتارسأنميكناليتاألراضي
والذيم،1849عامبدأالذيفلسطنيألراضياإلسرائيلينياحتاللهواإلسرائيلياإلحتالل:اإلجرائي التعريف

بلفوروعدبعداالحتاللوجاءوقراهم،مدهنممنالفلسطينينيوهتجريتشريدأثرهعلىمتحيثالنكبةبعامعرف
 م.1/11/1811تاريخيفالوعدهذاوجاءفلسطنييفهلمقومياوطنااليهودبإعطاءاملشؤوم


 المحررة النطف: 

بطنيفخلقهميرالذيآدمبينخلقأطوارمناألوىلاملرحلةوهينطفةمجعهيلغةًالنطف:اإلصطالحي التعريف
 .آخرخلًقاالنشأةمثالعظام،وكسوةوالعظاماملخلقة،وغرياملخليقةواملضغةالعلقةمراحلتليهامثجنيًنا،أمه

وتعتربنسبياً،حديثةظاهرةوهيالسجونمنحتريرهامتألهنااحلرية"،"أطفالأيضاًعليهايطلق:اإلجرائي التعريف
والثباتالصمودجانبإىل،واألملباالنتصارالداخليالشعورتغذيةأجلمنوذويهماألسرىابتكرهامواجهةوسيلة

.اإلسرائيليةاحليويةالسياساتأمام

 . هيكلية الدراسة: 01 -0
يشتملوالذي للدراسة النظري اإلطارو العامة الهيكليةاألولفصلهايتناولفصول،مخسةإىلالدراسةهذهتقسم
شكلعلىاإلشكاليةتكثيفمثومنللدراسةنظريةمداخلةفيهاالباحثيقدمحيثالدراسة،هذهسريخطةعلى

اجملتمعوحلمةالفلسطينينياألسرىعائالتعلىاإلسرائيليةالسياساتتأثريمدىحوليتمحورمركزيسؤال
وكلاألسرىعائالتصالبةإزدادتشدةاإلسرائيليةالسياساتازدادتكلماأنه،الدراسةوتفرتضالفلسطيين،

أمهيتها،الدراسة،مقدمةعلىيشتملإذاًاألولفالفصلجديدة.مواجهةوسيلةترافقهاجديدةحيويةسياسية
 ت.األدبياومراجعةالصعوباتالباحث،موقعأدواهتا،منهجيتها،فرضياهتا،أسئلتها،أهدافها،
 علىالضوءفيسلطالفلسطينيين األسرى عائالت إزاء اإلسرائيلية اإلحتاللية السياساتالثاين:الفصلأما
األسرىعائالتإزاءاحليويةالسياساتلتطبيقاإلسرائيليةاإلحتاللسلطاتعليهاترتكزاليتالقانونيةاجلذور

اإلستثناءحالةفرضمنمتكنهاأخرىوقواننيالربيطانيةطوارىءالبقواننيالقانونيةاجلذورهذهوتتمثلالفلسطينيني

                                                 

،18،1917أكتوبر،الدوليةاألمحـرالصليبمنظمة،"البرية الحرب وأعراف قوانين باحترام الخاصة التفاقية":انظر[72]
                          :(8،2116مايوبتاريخالدخول)

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm
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تأثريذاتسياساتإىلاإلسرائيليةاحليويةالسياساتالفصلهذاويصنفكمااألسرى،عائالتعلىتريدهااليت
 ومعنوي.نفسيتأثريذاتوأخرىاقتصادي
 اإلسرائيلية الحيوية السياسات واجهةم وآليات الفلسطينيين األسرى عائالتالثالثالفصلتناولفيما

وذلكاإلسرائيليةاحليويةالسياساتملواجهةالفلسطينينياألسرىعائالتابتدعهااليتواآللياتاألدواتأبرزفيتناول
الفئة،هذهكسرتستطعملاإلسرائيليةالسياساتأنحيثالوطين،العملمنظومةيفالفئةهلذهالفاعلالدورإلظهار

 الفلسطينية.الساحةيففاعلةحتررحركةأيعنأمهيةتقلالمقاومةفئةإىلحولتهافقدالعكسعلىبل
 األسرى عائالت و واألهلية الرسمية المؤسسات بين ما العالقة تبادلية فيتناول:الرابعالفصلأما

مواجهةعمليةدعميفهمودوروذويهمباألسرىتُعىناليتاملؤسساتعملطبيعةيستعرضحيثالفلسطينيين
 إسرائيلية.أوحمليةأكانتسواءتواجههااليتاملعيقاتإىلإضافةاإلسرائيلية،احليويةالسياسات
قادتاليتالنقديةاملالحظاتوأهمالدراسةهذهنتائجأهم النتائج مناقشةواألخرياخلامسالفصليشتملفيما

تفريغجداولويتضمنالباحثأعدهالدراسةهبذهخاصملحقإىلافةإضواملصادر،املراجعإىلإضافةإليها،
 املقابالت.

 

 موقع الباحث:
التجارةكليةمناحملاسبةيفالبكالوريوسشهادةعلىوحصلبريزيت،جامعةمناجلامعيةدراستهأهنى:أبوبكر فادي

يفونشاطهعملهيفاستمربريزيت.جامعةيففتححلركةالطاليبالذراعيفالناشطنيمنكانم.1008عامواإلقتصاد
حالياًالباحثيعملذلكجانبإىلالبرية.ملدينةالتنظيميةاللجنةيفعضواليوموهوخمتلفةمواقعيفوتدرجاحلركة،

املعاصرةالعربيةالدراساتيفاملاجيستريبربنامجحقوالتالفلسطينية.التحريرمبنظمةالدوليةالعالقاتدائرةيف عام
بدأابداعية.أواجتماعيةفكرية،ثقافية،كانتسواءمتعددةجوانبيفعليهكبريأثرالربنامجهلذاوكانم،1013
واجملالتواجلرائدملختلفةااإللكرتونيةاملواقعيفالبحثيةاألوراقواملقاالتمنالعديدبنشروقامذاتهالعاميفالكتابة

منوذجاً"احلسنخالدفتح:حبركةالعقالينالفكريالتياريفواخلروج"التمدرسأبرزها:منوالعريب.احمللياملستوىعلى
عيونيفالفلسطيينالالجىء"صورة،1014العاممنحزيرانيففلسطنييفالكوادرلتدريبالوطيناملعهدنشره–

،1014عاممناألولكانونيفالعودةجملةنشرهتامنوذجاً"ولبناناألردنة:العربياألنظمة التحريرمنظمة"دور
العاممنينايريففتححلركةوالتنظيمالتعبئةمفوضيةيفاالعالمدائرةنشرته-"العربية-العربيةالعالقاتيفالفلسطينية

استكماالًاإلسرائيلية"احليويةالسياساتومواجهةلفلسطينينيااألسرى"عائالتالدراسةهذهالباحثيقدم.1011
حمررأسريابنهوالباحثأنومباالعام،الوطيناهلمتشغلاليتالقضاياعلىتركيزهجانبإىلاملاجستري،ملتطلبات

أيضاً.ووطنياًانسانياًتفاعالًليكوناألكادمييالسياقيتجاوزالدراسةهذهمعتفاعلهفإن



 

الفصل الثاني   
 الفلسطينيين األسرى عائالت إزاء اإلسرائيلية الحتاللية السياسات
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. السياسات الحتاللية اإلسرائيلية إزاء عائالت األسرى الفلسطينيين6

بالشعباليهودأنإىلتستنداليتاحليوياجملالنظريةهياألوىلأساسيتني:ركيزتنيعلىاإلسرائيلياملشروعيعتمد
ماوهوالفلسطيينالشعبإبادةخمطئةالنظريةتكونالحىتالضروريمنوكانشعب.بالأرضفلسطنيوأنأرض،

كانتاليتاهلتلريةالنازيةاملمارساتمعمتماثلالفكريالوعاءاهذإنعاماً.ستنيمنأكثرمنذمنهجيةبصورةيتم
أمساهامافهيالثانيةالركيزةأمااآلخرين.أراضيباحتاللالتوسعياملشروعلتحقيقاحليوياجملالنظريةعلىترتكز
ماوهذاإلبادة،امعسكراتإىلشخصمالينيستةمنبأكثرمحلتواليتاليهودملشكلةالنهائي"ب"احللهتلر

وإنشاءأخرىمجاعيةإبادةلتربيراجلماعيةاإلبادةوقائعسرديفاالستطرادخاللمناإلسرائيلياملشروعإليهاستند
 [73].للفلسطينينيإعتقاليةمعسكرات
واإلقصاءوالتعذيبوالقتلالرقابةميارسألنهاستثنائينظامالنازيالنظامأن-السياقنفسويف-فوكورأى

عممأيضاًالذياإلسرائيليالنظاممعيتطابقالنظاموهذا[74].أخرىتارةاحليويةالسلطةوباسمتارةالعنصريةباسم
 القتل.يفحقهعممنفسهالوقتيفولكناحليوية،السلطةمطلقبشكل

وأيضاًاآلخرواستثناءوالتمييزاإلستعالءحنوجنوحهاهوالصهيونيةاحلركةمييزماأنروحاناندمييعتقد
معيتفقوهذا[75]وإهلية،دينيةأسسعلىيُشرعنأنهمنخطورتهتنبعوالذياملتطرفالعنفالستعمالاستعدادها

 هبا.اخلاصةالثقافيةساطرياألمنالسيادةيفحقهاتستمداالستعماريةالدولةبأنميميبأخيلرؤيةما
السياساتيفخوريصباغأريجترىاإلسرائيلية،السياسةعليهاترتكزاليتواإلهليةالدينيةاألسسجانبإىل

والتمييزواالقصاءالرفضعليهايغلبواليتم،1849عاماحملتلةاألراضييفالفلسطينينياملواطننيإزاءاإلسرائيلية
مستمرةحربحالةيفإسرائيل.اخرىبطرقإسرائيليفبقواالذينالفلسطينينيعلىللحرباستمرارواالسكات

(االسرائيليةاالستقاللوثيقةخاللمن)1849عامعنهاعلنتالذيبالقانونوليعرتفوابسلطتها،يقبلوالكيمعهم
تستهدفاليتاإلسرائيليةاحليويةالسياساتلطبيعةأكربفهميعطيناوهذا[76]ودميوقراطيتها.الدولةيهوديةقانونوهو

لسلطتها.الفلسطينينيإخضاع

                                                 

أيار،احليفاويةاالحتادجريدةروحانا،شاديترمجة:الموت!،" جائزة لهما شارون: وأريئيل بيغن "مناحيمماركيز،غابرييل [73]
(1182،)2. 
 .251(،2113والنشر،للطباعةالطليعةدار)بريوت:بغوره،الزواويترمجة:،المجتمع عن الدفاع يجبفوكو،ميشيل[74]

العدد،الفلسطينيةالدراساتجملة،"اإلستيطاني الكولونيالي اإلطار استعادة نحو الفلسطيني: الوطني المشروع"روحانا،ندمي[75]
97(2114:)28. 

 .15(:2111)متوز،السفريجريدة"،بعد تنته لم إسرائيل في الفلسطينيين ضد 0908 عام حرب"صايغ،أريج [76]
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يففرياسينلورينزوالباحثويشريواهلدف،الشكلحيثمنآخراستعمارأيعنالصهيويناالستعماريتميز
إىلاالنتقالفيهايتماألوىل:أساسيتنيمرحلتنيعربتتمخارجيةهيمنةأنهعلىيُعر فاالستعمارأنإىلالصددهذا

االستعمارولتمييز. اجلديدةاألماكنيفواهليمنةالسيطرةمنمتساويةغريعالقاتفيهاتربزوالثانيةجديد،مكان
ميكنماوهو،"إرحل"القولمع"أجليمناشتغل"القوليتساوىالأنهفرياسينيرىغريه،عنالصهيويناالستيطاين

وبنيإفريقيا،جنوبيفحدثكمااقتصادية،دوافععلىيتأسسالذياالستعماربنيفارقاًعملياًيشكلأن
[77].لفلسطنيالصهيويناالستعمار
االستعماريالسياقففياإلسرائيلية،االحتالليةالسياساتعلىاحليوية""السياسةمفهوميظهرهناومن
أمهيةاألكثراألداة"البيولوجيا"علىالدولةسيطرةتصبحواحملو،اإلحاللمنطقعلىاصالًيتأسسالذياالستيطاين

اإلستثناءحبالةيتعلقفيماأجامبنيمبفهومهناويتداخلمرغوبة،وغريمعاديةفئاتتعتربهممنإزاءاخلططصياغةيف
الطوارىءحالةغطاءأوستارحتتطينينيالفلساألسرىتعاملفاسرائيلاحليوية،بالقوةاملتعلقفوكومفهوممع

منهخرجالذياحمليطأوالبيئةلتعاقبوذلكاألسرىأولئكعائالتحبياةوالتحكمالسيطرةوحتاولواإلستثناء،
الفلسطينيني.األسرىعائالتإزاءاإلسرائيليةاحليويةالسياساتتبلورتهناومناألسرى،أولئك

بقيةعنوعزهلمالربيطانيةالطوارىءقواننيإىلاستناداًمعاقبتهمالفلسطينيني،تقالاعمناألساسياهلدفيتمثل
مناإلحتاللسلطاتأنإالالتنظيمية.بنيتهاوضربالوطنيةاحلركةدورولتحجيمتأثريهممنللحدشعبهمأبناء

وبعيدةيوميةكثريةخمططاتعلىاعتماداًاألدمغةوغسلللرتويضكمرحلةاإلعتقالسياسةمعتعاملتآخرجانب
املدى.

غريسياساتاإلعتقال؛سياسةبدءمنذوعائالهتمالفلسطينينيالسجناءإزاءاإلسرائيليةالسياساتكانت
يفاإلعالمأعنيعنوبعيداًداخليبشكلاستمرتإسرائيلأن"أوسلو"جتربةمساوىءومنقانونية،أوإنسانية
خالل:مناملعتقلوخارجداخلالفلسطييناإلنسانضدأساليبعدةباستخدامالفلسطينينيضدمحلتها

 املئات.حبقاإلدارياإلعتقالتكثيف -

 ذويهم.زيارةأثناءحتديداًاألسرىأهايلحبقإنسانيةالإجراءات -

 والتعذيب.الضغطزيادةأجلمناملخابراتلرجالإمتيازاتمنح -

                                                 

47العدد،إسرائيليةقضاياجملة،"كمارقين  المقدسيين إنتاج الستيطاني: لإلستعمار الحيوية السياسة"غامن،هنيدة [77]
(2112:)95. 
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يفسنواتستبعضهمقضىأنإىلوصلحمكومنيمعتقلنيضدانتقاميةعقوبةكشكلالعزلتصعيد -
[78].انفراديةزنازين

 . الستعمار القانوني كمدخل لتطبيق السياسات الحيوية0 -6
الفلسطينينيأخضعتأهناحيثالعاملية،اإلنسانحقوقومببادىءبقواعدنشوئهاومنذاإلحتاللدولةتلتزممل

ما 1889عاماإلحتاللحكومةشرعتاملثالسبيلفعلىالدولية.القواننيمعبالكاملتتعارضاليتالداخليةلقوانينها
أوسلواتفاقبعدوحىتاألسرى.جتاهالتعذيبباستخدامباك""الشالرجاليسمحالذي[79]،الشاباك""قانونيسمى
ظلتالدولية،القواننيعليهمتنطبقحربكأسرىالفلسطينينياألسرىمعالتعاملأساسهعلىيفرتضكانالذي

ةشرعنحتاولاإلحتاللسلطاتأنمبعىن[80].العسكريةإسرائيلحكومةلقواننيخاضعني"جمرمني"تعتربهماسرائيل
للحالةخصخصتهاتوداليتاإلستثناءحالةواألمنيةرؤيتهامعيتناسبمباقانونيةوالغريالتعسفيةوسياساهتاإجراءاهتا

الفلسطينية.
السياساتدعميفالقضائيةالسلطةتدخلأشكالأبرزمناإلسرائيليةاحملاكميفجترياليت[]الصفقاتتعد

املداوالتاألسرىجُينبللصفقاتاللجوءأنيفالفلسطينيوناحملامونبعضيربرهمماالرغمفعلىاإلسرائيلية،احليوية
تفنيدمنبدوالتنفيذهايتماسرائيليةحيويةسياساتهناكأنإالالعالية،األحكامأوالعسكريةللمحاكمالطويلة
التفصيلية.جوانبها

العسكرية،احملاكمبقانونيةالفلسطييناالعرتافنتزاعاإىلالصفقاتوراءمناإلسرائيلياهلدفيتجلى
الفلسطينينيقولبةإىلتسعىاليتاإلسرائيليةاحليويةالسياسةقلبيفيصبوهذاوواليتها،مكانتهاصالحيتها،

تأخذالصفقاتأسلوبأنُيالحظاملقابالتاستقراءخاللومناإلسرائيلية،اإلحتالليةاملنظومةضمنوتأطريهم
وساهمالصفقات،إزاءالفلسطييناملوقفيفعبثأوسلواتفاقأنمبعىنم،1883عامأوسلواتفاقبعدماأكربحيزاً

بآخر.أوبشكلاإلسرائيليةاحليويةالسياسةدعميف

                                                 

 .27-26(،2113للدراسات،باحثمركزبريوت:)،الجديدة النازية رهائن سطينيينالفل السجناءأبواهليجا،إبراهيم[78]
בַׁ :بالعربية)شاباكوخيتصر (הכללי הביטחון שירות:بالعربية)اإلسرائيليالعاماألمنجهازالشاباك: [79] بيتشنياو(ּכ"שַׁ
ין:بالعربية) اختصارا(بش)بيتبالشنيأحياناويدعىاحلكومةلرئيسمباشرةخاضعإسرائيليفالداخلياألمنجهازهو (בֵּית-שִׁ

 .العاماألمنجهازيعينالذي(كاليلبيتحونشريوت)العربيالمسه
 للقانون وخرق النسان حقوق على اعتداء فقط الفلسطينيين المعتقلين ضد اسرائيل في التعذيب تشريع"عبداهلادي،مها[80]

 .84(:2111)11العدد،أوسطيةشرقدراساتجملة،"الدولي
[] هياعرتافاألسريبالتهماملنسوبةإليهمقابلحكميتفقعليهبنيحماميهوالنيابةالعسكرية:الصفقة. 
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احليويةالسياساتدخولمنختلوملأيضاًالسياسيةالصفقاتأوالتبادلصفقاتفإنآخرجانبمن
يفاملشاركةبعدميقضيتعهدعلىالتوقيععلىالتحررمرحلةيفاألسرىإجبارحماولةأنحيثإليها،ةاإلسرائيلي

هتدفاليتاحليويةالسياساتدعميفاإلسرائيليةالقضائيةالسلطةقبلمنمباشرةمسامهةيعدوغريها،وطنيةأعمال
عليه.والسيطرةالفلسطييناجلسدترويضإىل

خمتلفيفاملضمونةالقواننيمنالعديدانتهكتوعائالهتمالفلسطينينياألسرىإزاءتالليةاإلحالسياسات
أنحيثاألسرى،ذويحقوقمتساليتالقانونيةاالنتهاكاتعلىسرتكزالدراسةأنإالالدولية،واملواثيقاملعاهدات
املدخليعترباإلسرائيليةاألهدافحتقيقمعتتالءماليتالطوارىءقواننيعلىاإلرتكازيفاملتمثلالقانويناالستعمار

حبقهم:القانونيةاالنتهاكاتأبرزيليوفيمايةاحليوسياساهتاممارسةإسرائيلعلىُيسهلالذي

 .  هدم المنازل واألمالك الخاصة0 -0 -6
عليهانصاليتاحلقوقألبسطوصارخمباشرانتهاكفيهااألسرىبذوياخلاصةواألمالكاملنازلهدمسياسةإن

 ملكه من أحد تجريد يجوز ل"أنهعلىمنه17املادةتنصحيث،1948لعاماإلنسانحلقوقالعاملياالعالن
[81]".تعسفاا 

الرابعةجنيفاتفاقيةمقدمتهويفاإلنساينالدويلللقانونمباشرانتهاكفيهاالسياسةهذهفإنآخرجانبمن
العملياتكانتإذاإالمنقولة،أوثابتةخاصةممتلكاتأيتدمرياإلحتاللدولةعلىحتظرحيث،1949عام

إطاريفوإمناالقتالإطاريفليساهلدمبعملياتتقوماإلحتاللسلطاتأنإال[82]التدمري.هذااًحتمتقتضياحلربية
اإلتفاقية.يفاحملدداالستثناءتفيأهناالعقابيةاهلدمسياسةيفترىاالحتاللسلطاتفإنالصددهذاويفالعقاب،

النظاممبوجبقانونيةاإلجراءاتهذهأنيعتد حيثاملنازل،هدمسياسةشرعنةاالحتاللسلطاتحتاول
أساسعلىالبيتهدميتيحالنظامهذاأنعلماًالربيطاين،اإلنتدابفرتةيفُشرعتاليتالطوارئأنظمةمن118

مواطننيأوجرياهنمأسرهتم،أفرادقبلمنبلأنفسهم،املتهمنيقبلمنفقطليسمعينة،مبخالفاتبالقيامالشك

                                                 

،11،1984ديسمرب،املتحدةلالممالعامةاجلمعيةموقع،"اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن"املتحدة،لألممالعامةاجلمعية[81]
 http://www.un.org/ar/documents/udhr(:2،2116فربايربتاريخ)الدخول

أوثابتةخاصةممتلكاتأيتدمرأناالحتاللدولةعلى"حيظرأنهعلى1949الرابعةجنيفاتفاقيةمن(53)املادةتنص[82]
احلربيةالعملياتكانتإذاإالأوالتعاونية،االجتماعيةاملنظماتأولعامة،االسلطاتأوبالدولةأومجاعات،أوبأفرادتتعلقمنقولة

أنظر:أدناهاملوادمنللمزيدالتدمري"،هذاحتماًتقتضي
،12أغسطساإللكرتوين،األمحرللصليبالدوليةاللجنةموقع"،0909 الرابعة، جنيف اتفاقية"األمحر،للصليبالدوليةاللجنة

                    (:2،2116فربايربتاريخالدخول)،1949

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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أنجديدمنويؤكدكمااإلنساين،الدويلالقانونيفاملختلفةالتعليماتيناقضالنظامهذاإن[83].بلدهتميفآخرين
مشروعهالتستكملالفراغ،منحربوحالةاستثناءحالةخلقعربسياساهتاشرعنةحتاولاإلحتاللسلطات

املنطقة.يفالنافذاالستعمارياالستيطاين

 وتقييد حرية الحركة والتنقل.  منع السفر 6 -0 -6
للصكوكانتهاكفيهااألسرى،لذويوالتنقلاحلركةحريةوتقييدالسفرمبنعاملتمثلةاإلحتاللسلطاتسياسةإن

 فرد لكل"أنعلىتنص،1849لعاماإلنسانحلقوقالعاملياإلعالنمن(13)فاملادةاإلنسان،حلقوقاألساسية
 بلده ذلك في بما بالد أية يغادر أن فرد لكل يحق و دولة، كل حدود داخل إقامته محل واختيار التنقل حرية
لعاموالسياسيةاملدنيةباحلقوقاخلاصالدويلالعهدتنتهكالسياسةهذهأنكما[84]".إليه العودة له يحق كما

[85]إليه.والعودةبلدهفيهمبابلدأيمغادرةيفالفردحقعلىأكداحيث،1899
عاتقهاعلىيقعحمتلةقوةإسرائيلكونالدويلاإلنساينللقانونانتهاكفيهالسفرمنعفإنذلكعلىوعالوة

محايةبشأن1848لعامالرابعةجنيفاتفاقيةألحكاموفقاًوذلكاحملتلة،املنطقةلسكانطبيعيةحياةسريتأمني
قراريفالنظرعاديُأنأوجبتكمابلده،مغادرةيفشخصأيحق(31)املادةكفلتحيثاحلرب،وقتاملدنيني

[86]خمتصة.إداريةجلنةأوحمكمةبواسطةسريعاًالسفرمناملنع
أهناإالالرابعة،جنيفواتفاقيةواألساسيةاملدنيةللحقوقالدويلالعهديفطرفيفإسرائيلأنبالذكرجيدر

املتعاقبةوالقراراتدويلإمجاععليهأمروهوحمتلة،قوةنفسهاتعتربالألهناالصكوكهذهيفجاءماتطبيقمنتتنصل
السياسةأنإىلالتنويهالضروريمنفإنذلكإىلإضافةذلك.تؤكداملتحدةلألممالعموميةواجلمعيةاألمنجمللس

                                                 

 في العقاب بهدف البيوت هدم سياسة - ملخص"،(لمبتسي)احملتلةاألراضييفاإلنسانحلقوقاإلسرائيلياملعلوماتمركز[83]
 http://goo.gl/Zj5Kh7(:3،2116فربايربتاريخالدخول)،2114نوفمرب،(بتسيلم)اإللكرتويناملوقع"،األقصى انتفاضة

                     ،":اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن"املتحدة،لألممالعامةاجلمعية[84]
http://www.un.org/ar/documents/udhr  

 مغادرة حرية فرد لكل"أنهعلى1966لعاموالسياسيةاملدنيةباحلقوقاخلاصالدويلالعهدمن(2)فقرة(12)املادةنصت[85]
".بلده ذلك في بما بلد، أي
شخصأيأنعلىاحلربوقتيفاملدنينياألشخاصمحايةبشأن1949عامالرابعةجنيفاتفاقيةمن(35)املادةنصت [86]

ملغادرةطلبهيفويبتللدولة،الوطنيةباملصاحليضررحيلهكانإذاإالذلك،لهحيقخاللهأوالنزاعبدايةيفالبلدمغادرةيفيرغبحممي
وأنلرحلتهالالزمباملبلغيتزودأنالبلدمبغادرةلهيصرحالذيللشخصوجيوز.ميكنمابأسرعالقرارويصدرقانونيةإلجراءاتطبقاالبلد
هذايفالنظرإعادةطلبيفاحلقالبلدملغادرةطلبهمرفضالذينالشخصية.ولألشخاصواملتعلقاتاللوازممنمعقوالقدرامعهحيمل

طلبواإذاحيصلوا،أناحلاميةالدولةوملمثلي.الغرضهلذااحلاجزةالدولةتنشئهاخمتصةإداريةجلنةأوحمكمةبواسطةوقتأقربيفالرفض
طلباهتمرفضتالذيناألشخاصمجيعأمساءعليميكنمابأسرعحيصلواوأنالبلد،ملغادرةشخصأيطلبرفضأسبابعليذلك،

املعنيون.األشخاصعليهاعرتضأواألمندواعيذلكدونحالتإذاإال

http://goo.gl/Zj5Kh7
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علماًوالتعليم،العملخيصفيماديواقتصاماديتأثريهلاآنفاًذكرناكماوالتنقلاحلركةوتقييدالسفرمبنعاإلحتاللية
هذهعربحقوقعدةتنتهكاالحتاللسلطاتأنمبعىنوإنسانياً،قانونياًمكفولةحقوقوالتعليمالعملكالأن

إنسانية.والغريقانونيةالغرياالحتالليةالسياسة

 .  الطرد من العمل3 -0 -6
تلكعلىاإلسرائيليةاملدنيةاإلدارةحكمفرتةيفغزةعوقطاالضفةيفالسياسةهذهاإلحتاللسلطاتانتهجت

حيث،1849عاماحملتلةواألراضياجلوالنالقدس،يفسوىطبقتُالفهياليومأما،1891عاماحتالهلابعداملناطق
منبطردهمإسرائيليةمؤسساتيفيعملونالذيناألسرىذويمبعاقبةاحلاالتمنكثرييفاإلحتاللسلطاتتقوم

القانونيةاحلقوقلكافةصارخانتهاكذلكويفاألسري،معقرابةصلةوجودبسببفقطتعسفيبشكلالعمل
بالعمل.املتعلقةواإلنسانية

 .  منع الزيارة والحرمان من المراسالت والبريد0 -0 -6
العاممنالرابعةجنيفاتفاقيةأنحيث،االنساينالدويلللقانونانتهاكأبناءهمزيارةمناألسرىأهايلحرمانيعترب

فرتاتعلىأقاربه،األخصوعلىزائريه،باستقبالمعتقلشخصلكلسمحيُ"انهتقول(119)املــادةىف1848
الالزمةالشخصيةواألغراضوالكتبواألحذيةاملالبسإدخالمناألهايلمنعالزيارةمنعويرافق[87].منتظمة

السجونمصلحةادارةأنحيث[88]،الرابعةجنيفاتفاقيةمن«109و80»املادتنيلنصخمالفاًذلكويأيتلألسرى،
وبأسعارالثمنغاليةتكونماوغالباً"الكانتني"منفقطاألغراضهذهبشراءلألسرىتسمحسابقاًكرذُكما

يتابعونالذينلألسرىالتعليميةالكتببإدخالأيضاتسمحالالسجونإداراتأنذلكمنواألصعبمضاعفة

                                                 

أقاربه،األخصوعلىزائريه،باستقبالمعتقلشخصلكل"يسمحأنه1949لعامالرابعةجنيفاتفاقيةمن(116)املادةنصت[87]
حالةيفوخباصةاالستطاعة،بقدرالعاجلة،احلاالتيفعائالهتمبزيارةللمعتقلنيويسمحالتواتر.منميكنماوبقدرمنتظمة،فرتاتعلى
 ."خطريمبرضمرضمرضهأواألقاربأحدوفاة

باملالبسللتزودالتسهيالتمجيععليهمالقبضعندللمعتقلنيتوفر"1949لعامالرابعةجنيفاتفاقيةمن(91)املادةنصت[88]
للمناخمالئمةكافيةمالبسميلكونالاملعتقلونكانوإذااحلاجة.عنداألشياءهذهعلىبعدفيماوللحصولاملالبسوغياراتواألحذية

 جماناً".هباتزودهمأناحلاجزةالدولةعلىوجبعليها،احلصولونيستطيعوال
الرساالتأوالفرعيةالطرودأخرىوسيلةبأيأوبالربيديتلقوابأنللمعتقلني"يسمحأنهعلىاالتفاقيةنفسمن(118)املادةنصت

أوالدراسيةأوالدينيةاحتياجاهتملتلبيةالالزمةدواتواألالكتبوكذلكواألدويةواملالبساألغذيةخاصةبصفةحتتوياليتاجلماعية
 االتفاقية".هذهمبوجبعليهاتقعاليتااللتزاماتمنحالبأياحلاجزةالدولةالرساالتهذهمثلختليوالالرتفيهية.
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،84املادتنينصيفوردالذيبالتعليماألسرىحقمعيتعارضالذياألمر،اجلامعيةأوالعامةللثانويةدراستهم
[89]االتفاقية.من109

معتقلشخصلكليسمحبأنهالرابعةجنيفاتفاقيةمن(101)املادةنصتفقداملراسالتخيصفيماأما
[90]شهرياً.بطاقاتوأربعرسالتنيعنتقلالأنعلىوالبطاقات،الرسائلوتلقيبإرسال

 . النقل التعسفي لألسرى 5 -0 -6
األسرىاألشقاءتشتيتوتتعمدآخرإىلسجنمناألسرىنقلسياسةاإلسرائيليةاالحتاللسلطاتمتارس

بنيوالتنقلالزياراتأثناءذويهممعاناةومضاعفةاألسرىقمعيفمنهاإمعاناًخمتلفة،سجونيفمتفرقنيواحتجازهم
النقلسياسةأنهناالتنويهمنوالبدحنييفالواحدةللعائلةواحدأسريمنأكثرهناككانإذاخاصةالسجون
لعامالتعذيبمناهضةاتفاقيةيفالنصوصوفقدولياًاحملرمةوالنفسياجلسديالتعذيبأمناطمنتعتربالتعسفي
1894.

معتقليفيفجتميعهميتمأنيفالواحدةالعائلةأفرادحقتكفلالرابعةجنيفاتفاقيةمن(91)املادةأنكما
معحصلكما[91]،عائليةرعايةدوناملرتوكونأطفاهلممعهميعتقلأنيطلبواأناملعتقلنيحقجانبإىلواحد

عنأضربتأهناحيثالباحث،معهاأجراهااليتاملقابلةيفالقضيةذههتناولتاليتعليانعطافاحملررةاألسرية
سابقةفرتةيفمتكررتقريباًالسيناريوونفساملعتقل،يفجانبهاإىلالطفلةابنتهاتكونأنيفحقهاسبيليفالطعام

منها.حرموهافرتةوبعداملعتقل،يفأصبعأبوناديةابنتهاأجنبتاليتمشوطزكيةاملرحومةاألسريةمع
هذاأوسلو.بعدماوأخرىأوسلوقبلمرحلةيفواحدةمتباعدتني،زمنيتنيفرتتنييفالسابقتنياحلالتنيتقع

شكلهاتغرياوإمنمضموهنايتغريالوومتجددةقدميةوغريهااإلسرائيليةاالحتالليةالسياساتمنالنوعهذاأنيؤكد
خالصة.حيويةسياساتجيعلهامما

                                                 

دراساتعملأودراستهمواصلةملاملمكنةالتسهيالتمجيعللمعتقلنيمتنحو"...الرابعةجنيفاتفاقيةمن(94)املادةنصت[89]
 خارجها".أواالعتقالأماكنداخلسواءباملدارساالنتظامهلموجيوزوالشباباألطفالتعليمويكفلجديدة.

الدولةرأتوإذا.والبطاقاتالرسائلوتلقيبإرسالللمعتقلني"يسمحأنهعلىالرابعةجنيفاتفاقيةمن(117)املادةنصت[90]
بطاقاتوأربعرسالتنيعنالعددهذايقلأالوجبمعتقل،شخصكليرسلهااليتوالبطاقاتالرسائلعددحتديدالضروريمناحلاجزة
وجباملعتقلني،إىلاملوجهةاملراسالتعددحتديدمنالبدكانوإذا.االتفاقيةهبذهامللحقةللنماذجاإلمكانبقدرمطابقةتكونشهرياً،

جيوزوالمعقول،وقتيفوالبطاقاتالرسائلهذهترسلأنوجيب.احلاجزةالدولةطلبعلىبناءًرمبااملنشأ،دولةإالذلكيقررأال
 تأديبية".لدواعحجزهاأوتأخريها

واحدقلمعتيفمعاًواألطفال،الوالدانوخباصةالواحدة،العائلةأفراد"جيمعأنعلىالرابعةجنيفاتفاقيةمن(82)املادةنصت [91]
أطفاهلممعهميعتقلأنيطلبواأنوللمعتقلنيصحية..أسبابأوالعملاحتياجاتفيهاتقتضياليتاحلاالتيفإالاالعتقال،مدةطوال

 عائلية".رعايةدوناملرتوكون
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جنيفاتفاقيةمن(119)املادةأنحيثبالنقل،تتعلقالدوليةالقواننيكفلتهاشروطهناكفإنذلكإىلإضافة
يكونأنتشرتطكماإليها،نقلهمسيتماليتاجلديدةباجلهةوبانتقاهلمرمسياًاملعتقلنياخطارتميأنتشرتطالرابعة

سلطاتتتجاهلهالذياألمرالنقل،بأمرعائالهتمبإبالغاملعتقلونيتمكنوأنكايف،بوقتالنقلقبلاإلخطار
وعلىعليهواملاديالنفسيوالعبءالضغطزيادةأجلمناألسريمكانعلىمراراًبالتعتيموتقومبلاإلحتالل،

 [92].عائلته

 .  سياسة إبعاد األسرى 2 -0 -6
اتفاقياتمبوجبهلاحيقالاحتاللكدولةفإسرائيلالدوليةللمواثيقكبريوخرقانتهاكاألسرىإبعادةسياسُتشكل
فلسطني،خارجإىلداخلهاأسريأوالسجونخارجكانسواءفلسطيينأيإبعادجنيفاتفاقيةرأسهاوعلىدولية
اتفاقيةرأسهاوعلىالدوليةواملواثيقاألعرافمنتهكةاالجتاههذاىفاالنتهاكاتمنبالعديدقامتفقدهذاومع

إبعادحالةأييعتربوالذي1881عاماختذالذي(188)رقماألمنجملسوقرار1848آب11املؤرخةالرابعةجنيف
[93]للقانون.خرقاً
حربجرميةتعداألسريإرادةدونآخرإىلمكانمنالوطنداخلأوالوطنخارجاألبعادفإنهذاضوءعلى

وأهلهاألسريلعقابودائمةحيويةكسياسةاالحتاللسلطاتوتستخدمهااإلنسانية،الدوليةللمواثيقواضحوانتهاك
 .ذويهممعنوياتعلىوالتأثريإرادهتموإضعافنفسيتهملتحطيمعليهمالنفسيالضغطوممارسة

 .  اإلعتقال اإلداري7 -0 -6
أوللمعتقلميكنالاستخباريةومعلوماتسريملفعلىيعتمدحماكمة،أوهتمةدوناعتقالهواإلدارياالعتقال

حيثحمدودةغريمراتاإلدارياالعتقالأمرجتديدجيوزاإلسرائيليةالعسكريةاألوامروحبسبعليها،االطالعحماميه
االحتاللسلطاتوتشرعن.للتجديدقابلةاعتقالأمركليفشهورستةأقصاهالفرتةإداريأمراستصداريتم

البيناتموادعلىبناءًتنفيذهيتموالذي،1841لعاماالنتدايبالطوارئقانونعلىاستنادهاعرباإلدارياالعتقال
أواملعلومات،هذهمصادرسالمةعلىحفاظاًكشفهاجوازعدماالحتاللسلطاتتدعيواليتاملعتقل،ضدالسرية

                                                 

هلمويبلغاجلديدالربيديعنواهنموببانتقاهلمرمسياًاملعتقلونخيطرالنقل،حالة"يفالرابعةجنيفاتفاقيةمن(128)املادةنصت[92]
 عائالهتم".وإبالغأمتعتهمحزممنليتمكنواكافبوقتالنقلقبلاإلخطارهذه

ديسمرب،الدويلاالمنجملسموقع،"المحتلة العربية األراضي في الحالة م(:0996) 799 القرار"الدويل،األمنجملس [93]
 https://goo.gl/HnHXrW(:2،2116فربايربتاريخ)الدخول،18،1992

https://goo.gl/HnHXrW
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واالستثناءالطوارىءحالةعلىالقائمةالسياسةهذهإن[94]املواد.هذهعلىاحلصولأسلوبيفضحقدكشفهاألن
[95](.8)رقماملادةيفوالسياسيةاملدنيةباحلقوقاخلاصالدويلالعهديفمكفولةمتعددةحقوقاًتنتهك

تدابريتتخذأنقهريةأمنيةألسباباالحتاللدولةرأتإذا"أنهعلىالرابعةجنيفاتفاقيةمن(19)املادةنصت
اإلحتاللسلطاتكانتوإن."تعتقلهمأوجربيةإقامةعليهمتفرضأناألكثرعلىفلهاحمميني،أشخاصإزاءأمنية

وجودواقعأنإالجداً،وخاصةإستثنائيةحاالتيففقطعليهااالستنادفيمكنالقاعدة،هذهإىلاالستنادحتاول
يشكلونالأهنميؤكدفحسب،أشهروليسعدةسننيمنهمجزءومكوثاإلدارينياملعتقلنيمنبسيطغريعدد

حياةعلىالسيطرةإطاريفحيويةإسرائيليةسياسةجمرداألمروأناإلحتالل،تسلطاعيهتد الذياحلقيقياخلطر
دوماً.اإلستثناءإطاريفووضعهوترويضه،الفلسطيين
أثرحولأكثرالصورةولتقريبوعائلته،األسريحبقوإنساينقانوينكانتهاكاإلدارياالعتقاللسياسةيُنظر
أمهية.األمثلةأكثربيكيتلصموئيل"جودو انتظار في"املسرحيةالروايةفإنله،وأهالسجنيعلىاالدارياالعتقال

قضيةبيكيتويتناول،"جودو"يدعىشخصاينتظران"اسرتاغون"و"فالدميري"يدعيانرجلنيحولالروايةتدور
الطويل،اإلنتظارمنوبالرغمالنهايةيفيأيتال"جودو"أنمنالرغموعلىترافقها،اليتالنفسيةوالتفاعالتاإلنتظار

القضية.جوهروهذاقائماًيبقىاألملفإن
فاملسرحيةاإلدارياللالعتقخيضعكانإنخصوصاًوعائلتهاألسريحالةعلىتنطبقاحلالةهذهبأناجلزمميكن

[96].األمنبانعداموالشعورالدائمباخلوفممتزجاًواالنفعالواألملالرتقبمنالكثريطياهتايفحتمل

األسطورةفكرةنتيجة.بدونوتعملجتتهدمبعىنالبشري،اجلهدعبثيةعلىاليتكامواللبريسيزيفأسطورةتركز
ثقلها.بسبباألسفلإىللتهويتعودصخرةاجلبلقمةإىلانقطاعباليدحرج بأناآلهلةعليهحكمتسيزيفأن

                                                 

)الدخول،2115أيار،اإللكرتوينالضمريموقع"،اإلداري العتقال عن ورقة"االنسان،وحقوقاالسريلرعايةالضمريمؤسسة[94]
 http://www.addameer.org/ar/printpdf/1185(:2،2116فربايربتاريخ

،"تعسفاًاعتقالهأوأحدعلىالقبضجيوزال"أنهعلى"والسياسيةاملدنيةباحلقوقاخلاصالدويلالعهد"من(1)9املادةتنص[95]
 فيه".املقررلإلجراءوطبقاًالقانونعليهاينصألسبابإالحريتهمنأحدحرمانجيوزال"وأنه

أساسياًعنصراًذلكباعتبارالعلنية،احملاكمةيفاحلقعلى""والسياسيةاملدنيةباحلقوقاخلاصالدويلالعهد"من(1)14املادةوتنص
املعلوماتنوعها،كانأياًاحملكمةتعلنأنوجيبوعلنياً،شفوياًاحملاكمةإجراءهيالقاعدةتكونأنوجيبالعادلة،احملاكمةعناصرمن

ولكنكلها،حضورهامنأواحملاكمةمنجانبحضورمناإلعالموأجهزةاجلمهورمنعوجيوزومكاهنا،احملاكمةإجراءبوقتاخلاصة
(الدولةأمنعلىحقيقيخطرمصدربالقضيةاخلاصةاملعلوماتبعضعناإلعالنيكونكأن)استثنائيةظروفعلىيقتصرذلك

 املذكورة".املادةعليهنصتماحنوعلىحمددة،وألسباب
 (.2112نينوى،دار)دمشق:أزهر،سليمانترمجة:،()مسرحية جودو انتظار فيبيكيت،صموئيل[96]

http://www.addameer.org/ar/printpdf/1185
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هذاأنالقولوميكندواليك.وهكذاالكرةفيعاودالصخرة،تقعالتلةرأسإىلالصخرةبرفعسيزيفيقوممرةكلففي
[97]االدارياالعتقاللتأثريتشخيصأووصفأفضل

 .  اعتقال األطفال 8 -0 -6
املقاتلنيضدضغطكأسلوباالطفالاعتقالسياسةاإلسرائيليةاإلحتاللسلطاتاعتمدت1891عاممنذ

االحتالليةالسياسةهذهوتعدالوقت.ذلكمنذاملعتقلنيمنكبريةنسبةيشكلوناألطفالوأصبحالفلسطينيني،
 )the on Convention الطفلحقوقاتفاقيةمن1املادةقامتفقدالعاملية،الطفلحقوقالتفاقيةواضحاًانتهاكاً

 )Child the of Rightsيفبالقاصر،اجملالهذايفقانوناًالعمرمنعشرالثامنةيتجاوزملالذيالطفلبتعريف
إنسانهوعشرةالسادسةيتجاوزالذيالفلسطيين"الطفلأنينص131رقماإلسرائيليالعسكريالقرارأنحني

تعذيبمنالكبارلهيتعرضملااألطفاليتعرضحنيآن.يفوانساينقانوينانتهاكوعنصريمتييزهذاويفناضج".
.متعمدةخمتلفةإهاناتومن

فقدبالتعليم،األسرىالفلسطينينياألطفالحبق يـُقيرُالذي،1881سنةاإلسرائليةالسلطاتقرارمنالرغمعلى
مصادرةخاللمنالطرق،بشىتالتعليميفحقهممناألسرىاألطفالمنعمتارساإلسرائيليةالسجونإدارةظلت

بلسبق،ماكلليسهواألسرى،األطفالمعاناةيفاألمريفماأسوأولعل.التعليمفرصعلىوالتضييقالكتب،
فعلياًاألطفالاألسرىفحياة.األسرمنخروجهموبعدحياهتم،طيلةترافقهمانعكاساتمنعليهيرتتبماكل

ظاللهسيعكسشكبالوهذااالعتقال،فرتةخاللحبقهماملتبعةاإلجراءاتبفعلالنفسي،والتدمريلالهنيارمعرضة
[98]هلم.اوىلكحاضنةعليهمامللقىالنفسيالعبءناحيةمناألسرى،االطفالأولئكذويعلى

هوبلجديدة،لسياسةنتيجةحمددبسياقمرتبطأوصدفةوليدليساألسرىذوييعيشهالذيالواقعهذاإن
خمتلفتستخدمحيثلآلخر،واإلستعماريةاإلجتماعيةاهلندسةدرجاتأعلىفيهاتتجلىمدروسةلسياسةتطبيق
فالسياسات(،biopolitique)احليويةالسياساتيفاملتمثلفوكومبنطقوترويضهاجلسدعلىللهيمنةالطرق

متشابك.وهدفمضمونذاتمتجددةقدميةسياساتتراهااألسرىعائالتإزاءةاالحتاللي
 الستثناء تخلق التي هي القاعدة بل القاعدة، من يُطرح الذي هو الستثناء ليس"أجامبنيجورجيويقول

 على اءاإلبق خالل من ما، قاعدة باعتبارها نفسها بها تؤسس التي الوحيدة الطريقة هي وتلك نفسها، بتعليق
خلرقالقانونباستخداماإلسرائيلياالحتالليقومكيفمتاماًيفسرماوهذا )...(" ثابت بشكل بينهما عالقة

                                                 

 (.1955احلياة،مكتبةدارمنشوراتبريوت:)حسن،زكيأنيسترمجة:،سيزيف أسطورةكامو،ألبري [97]
واالستشارات،للدراساتالزيتونةمركز)بريوت:،اإلسرائيلي اإلحتالل سجون في الفلسطيني األسير معاناةأبوهالل،فراس [98]

2119،)51-54.
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االستثناءحالةختلقاسرائيليةقواننياخرتاعأوالربيطاين،اإلنتدابزمنمنطوارىءأحكامإىلاالستنادعربالقانون
ستعمر.عنهيبحثالذي

ُ
[99]امل

انأو،"ضروري"التعذيباناىلتشريأحكاماًاإلسرائيليةاحملكمةإصدارإمكانيةسبقماعلىاألمثلةأبرزمن
منالعاماملدعيانكما.قانويناملعاملةوإساءةالتعذيبجيعلتشريعبإصدار)الكنيست(اإلسرائيليالربملانيقوم

مفتوحاًالبابأبقىالقرارهذافإنوبالتايلاحملكمة،أمامالتعذيبميارسالذياحملققإحضارعدميقرراناملمكن
بالتذرعيعاقباندونالتحقيقخاللاملعتقلنيبتعذيب(الشاباك)العامةاملخابراتجهازحمققيقومانإلمكانية

[100].1811لعام"اإلسرائيلي"اجلزائيالقانونمن(11)34املادةيفإليهااإلشارةمتاليت"الدفاع"بضرورات
معظمها،يفمتجددةقدميةسياساتالفصلهذايفعليهاالضوءإلقاءمتاليتاإلحتالليةالسياساتاعتبارميكن

منالقدرهبذاتكتفيملاإلحتاللسلطاتأنإال،اللحظةوحىت1891عاممنذاألسرىعائالتواقعهاويعيش
به.املتعلقواجملموعواحمليطاألسري،وترويضتطييعسبيليفجديدةسياساتخترتعفأصبحتالسياسات،

والدةاحملتلةالقدسيفاالحتاللحمكمةأجربتالفلسطيين،الشعبعلىجديدةوسياسةمسبوقةغريخطوةيف
وقالتاملنزل.داخلمعهوالبقاءاملنزيلحبسهمتابعةعلىالقدسمنعاما19ًالدينصالححممدموسىميالدالطفل
املاليةالغرامةقيمةمبضاعفةوهددهاشيقلآالفعشرةبقيمةماليةغرامةدفععلىأجربهااالحتاللأنالطفلوالدة

منأكثرهناكأنأبوعصبأجمدالقدسأسرىجلنةرئيسأكدآخرجانبمناملنزيل.احلبسأوامرخمالفةحاليف
[101]يوم.كلللزيادةقابلوالعددمماثلةحالة90

املستقبليفالقدسسكانتستهدفومنظمةممنهجةسياسةتكونقداجلديدةاالحتالليةالسياساتهذهإن
كافةيفتنتهجهاليتالعنصريالفصلخمططمعيتناسبمباقدسالمدينةهندسةإعادةاألساسيهدفهاالقريب،
اإلسرائيليني".املواطننيأمن"ضمانوهوأالدوماً،اإلحتاللسلطاتلدىجاهزواملربرالفلسطينية.األراضي







                                                 

.26-25، (6،0) الحرام اإلنسان اإلستثناء؛ حالةأغامبني،[99]
.52-51،لجديدةا النازية رهائن الفلسطينيين السجناءأبواهليجا،[100]
[101] ،اإللكرتوينالصحيفةموقع"،المنزلي حبسه متابعة على فلسطيني طفل والدة يجبر الحتالل"اجلزائرية،األيامصحيفة

 http://goo.gl/ePyNDA(:11،2116فربايربتاريخالدخول)،1،2116فرباير

http://goo.gl/ePyNDA
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اإلسرائيلية الحيوية السياسات تطبيقات .6 -6

فئتنيإىلتقسيمهاميكنالفلسطينينياألسرىعائالتإزاءحيويةسياساتاإلسرائيليةاالحتاللسلطاتإعتمدت
ريئستني:

 . سياسات ذات تأثير مادي )اقتصادي(0 -6 -6
عربمكلفةفكرةاملقاومةفكرةجعلإىلهتدفواليتالوعي"،"صهرعمليةإطارضمنالسياساتهذهتندرج

السياساتأبرزومن[102]املمتلكات.وتدمريبيوتالوهدمالفلسطينينياملواطننيصفوفيفالواسعةاالعتقاالت
 واإلقتصادي:املاديالتأثريذاتاإلسرائيلي

 . اعتقال األسرى أرباب األسر والمهن والممتلكات:0 -0 -6 -6
األسرأربابخاصةلعائالهتم،ومعيشيةاقتصاديةمشكالتيفالفلسطيينالشعبأبناءحبقاإلعتقالسياسةتسببت
اإلقتصاديةملسؤولياتهوممارستهاألسريبنيعاليةحواجزاالعتقالأقامفقدنطاق.أضيقعلىولومتلكاتواملواملهن

مناألسرىعائالتتلقتهااليتواملساعداتواملنحاملخصصاتتستطعوملاملعتقل،خارجأسرتهحنوواإلجتماعية
ربمكانةتبوؤمنغالباً""الزوجةاألسرةأفرادأحدارواضطروالسند،املعيلفقدانعنوالتعويضاحتياجاهتمتغطية
لسوقاخلروجذلكيفمباوالعقاريةواملهنيةاملاليةمصاحلهاوإدارةواالقتصاديةاملعيشيةاألسرةشؤونقيادةيفاألسرة
[103]العمل.

 . هدم المنازل وإغالقها:6 -0 -6 -6
اليتاجلماعيةالعقوباتسياسةمنكجزءواملنازلاملساكنهدمسياسةتواصلاإلحتاللوسلطات1891العاممنذ

-1891السنواتشهدتحيثوطنهم،يفواآلمنالالئقالعيشمقوماتوتقليصالفلسطينينيإخضاعإىلهتدف
إنوهذاوأسرهم.ناضلنياملمنلإلنتقامهدمهامتمبىن1111منهامبىن49039بلغتواسعةهدمعمليات1014

تلكاوواإلغالق،املصادرةأعمالمنجنتاليتاملناطقيفبيوهتمبناءيفالفلسطينينيحريةأنعلىيدلفإنهدل

                                                 

 .6،التعذيب تعريف اعادة في أو – الوعي صهردقة،وليد [102]
  .81-81،األسر مقاومة في خالصات الصفر: تحت نجوم خمسة الشنار،[103]
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احليويةالسياسةبفعلتقلصتقداإلحتاللية،اهليكليةاملخططاتمعفيهايتعارضالالبناءكاناليتاملناطق
 [104]اإلحتالل.سلطاتتطبقهااليتواملعيقاتودالقيومنظومةاإلسرائيلية

بيوهتمومدامهةالعائالتوتشريدالسكنيةالبيوتوإغالقهدممنوالتدمرييةاإلنتقاميةاالحتاللإجراءاتإن
ومعنويواقتصاديماديتأثريلهكانهذاالشخصية،كلممتلكاهتمومصادرةمبحتوياهتمالدماروإحلاقباستمرار

األسرى.عائالتىعلمباشر

 . المنع من السفر:3 -0 -6 -6
ومواصلةالسفرمنمبنعهممتثلتاألسرىذويعلىقيودبفرضاإلسرائيليةالسلطاتقامتاحلاالتمنكثرييف

العيش،لقمةواجتالبالعملسبيليفالسفرإىلحيتاجوناألفرادفبعضمباشر،ماديأثروهلذاوغريها،التعليم
للمساعدةالعملسوقودخولهخترجهإمكانيةمتنعالسفرمنومبنعهالتعليم،ملواصلةالسفرإىلحباجةخراآلوالبعض

أيضاً.وعائلتهنفسهإعالةيف

 . الطرد من العمل:0 -0 -6 -6
حيثيلية،اإلسرائاملدنيةاإلدارةحكمفرتةيفغزةوقطاعالغربيةالضفةيفالسياسةهذهاإلسرائيليةالسلطاتانتهجت

إىلنظراًباألسرى،قرابةصلةهلمكانالذيواملعلموناألساتذةوحتديداًموظفنيفصلفيهامتكثريةحاالتهناكأن
اسرائيل.داخلللعملتصاريحإعطاءمينعأواإلسرائيلية،املدنيةاإلدارةمنرواتبهميتقاضونكانوااألساتذةأولئكأن
هناكالوضعخلصوصيةنظراًفيهانافذةالسياسةهذهزالتفماواجلوالن،والقدس1849عاماحملتلالداخليفأما

حسنشهادةإعطاءعدمأوالعملمنبالطرديقومونفإمااحلياتية،املواطننينواحيكافةعلىاالحتاللوسيطرة
العمل.مناملنعوبالتايلسلوك

 . سياسة سحب اإلقامة:5 -0 -6 -6
عاماحملتلةواألراضياجلوالنالقدس،سكاناألسرىذويمنالبعضاإلحتاللسلطاتهباختصةالسياسهذهإن

املنتهجةالرتانسفريسياسةضمنتأيتوإمناوحميطهم،األسرىمعاقبةإطاريففقطتأيتالالسياسةهذهأنإال.1849
هويةأيمحلمنيتمكنوالناملواطننيأولئكأنالسياسةهذهعلىاملرتتبةواالقتصاديةاملاديةاآلثارومنضدهم،

املدىبعيدتأثرياهلالسياسةهذهفإنوبذلكالعمل،أوالسفرمنسيحرمهمممافلسطينيةكانتلوحىتأخرى
الفلسطينية.للعائلةومدمر

                                                 

أحباثمعهد)القدس:،المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلسكان قطاع على اإلسرائيلية النتهاكات تأثيرعبداهلل،مسري[104]
 .121-119(،2115ماس،-الفلسطييناالقتصاديةالسياسات
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 . منع الزيارة وإدخال المواد الحياتية واألساسية:2 -0 -6 -6
معنويتأثريوهلاالقدم،منذاإلسرائيليةالسلطاتتنتهجهاسياسةهياألسرىمنلذويهماألسرىعائالتزيارةمنع

أنإىلإضافةوغريها،لألسرىوأغطيةمالبسإدخالمينعالزيارةمتنعفعندماوعائالهتم،األسرىكالعلىومادي
لألسرىاألساسيةاملوادوختفيضتقليصعلىتقومجديدةسياسةاتبعتالثانيةاإلنتفاضةبعدوحتديداًالسجونإدارة
موادالتقليصاتمشلتوكذلكاألسنانومعجونوالدخانوالصابون،احلالقةوشفراتالغذائيةواملواداملالبسمثل

وبأسعارحيتاجهماكلالسجنمقصفمنويشرتيإقامتهمثنيدفعأنإىلسيضطراألسريأنيعينمماالتنظيف،
ومن.إجباريةشرائيةكقوةاألسرىاستخدمتالسجونإدارةأنيعينهذافإنوبالتايلاسرائيلية،صناعةكوهناباهظة
تتحملوالنفسهعلىيصرفاألسريفانوبالتايللألسرياملختلفةاإلسرائيليةاملنتجاتلبيعاإلجراءاتهذهخالل

.اقتصادياًاألسرىمناآلالفاعتقالتكاليفالسجونإدارات

 . فرض الغرامات:7 -0 -6 -6
يفاألسرىعائالتتستطيعالاليتالباهظةاملاليةالغراماتفرضاإلسرائيليةالسلطاتاستحدثتهااليتالسياساتمن

وذويهماألسرىإىلموجهاًجديداًسالحاًالغراماتتلكوتعتربالصعبة،املاليةألوضاعهاتدفعهاأناألحيانمنكثري
.الغراماتدفعحنيإىلعنهماإلفراجومنعاملعتقلنيبابتزازخاللهمناالحتالليقوم

 . كلفة الزيارات 8 -0 -6 -6
منتتكبدهملااألسريلعائلةبالنسبةأيضاًمكلفةتعدأيضاًالزياراتأنإالمادية،تكاليفاألسرييكبدالزياراتمنع

مستلزماتشراءمنالسجونإىلالزياراتأثناءالعائلةتتكبدهااليتاملاديةالتكاليفعنناجتةجديدةماديةأعباء
وغريها.املعتقلعلىاإلسرائيليةاحملكمةأوالسجنإدارةتفرضهااليتالغراماتودفعالكنتنيوإدخالاملختلفةاألسري

 . نقل األسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم9 -0 -6 -6
سكنهمكانعنيكونمااألبعدالسجنأواملعتقليفاألسريوضعيتمأنهاإلعتقالحاالتمعظميفيالحظ

مبصاريفاألسريذوييتكلففمادياًواملعنوي،املاديباملعىنشاملتأثرياالسرائيليةالسياسةهذهويفاألصلي،
عائلة.أيعلىباهلينةليستمصاريفوهيمرة،كليفوالزيارةاملواصالت

 ى المحررين إلى عبء على عائالتهم. تحويل األسر 01 -0 -6 -6
أعباءألقتاالعتقاالتفسياسةفحسب،اإلعتقالفرتةوذويهماألسرىباستهدافاالسرائيليةالسلطاتتكتفمل

دعم مناألسريحيتاجهماإىلإضافةحتريرهم،بعدلألسرىالعالجتوفريحيثمنالفلسطييناجملتمععلىكثرية
اآلثارعلىللتغلبالفلسطييناجملتمعيفاحملرريناألسرىوإدماجلتأهيلومشاريعبرامجنعوالبحثومادياقتصادي

.السجونداخلطويلةلفرتاتغياهبمنتيجةاالعتقالتركهااليت
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 . سياسة إبعاد األسرى00 -0 -6 -6
عيشيفوذويهاألسرييستمرأنحياولبلاملعتقل،يفوجودهأثناءوحميطهاألسريبتعذيباإلحتالليكتفيال

عائالتعذاباتمنيزيدوهبذااإلبعاد،سياسةاالحتاللفيمارساألسر،منحتررهبعدحىتالعذابمنمسلسل
الزيارةملسلسلنتيجةمضاعفةماديةأعباءالعائلةستتكلفيةاملادالناحيةفمنومعنوياً،مادياًعليهموالتضييقاألسرى
منقوصةوجيعلهاالفرحةمنهماالحتالليسلبأيضاًأكرب.وبتكاليفوأبعدبلالسجنيفوكأنهاخلارجيفلهاملستمر

إنسان.ألياالوىلاحلاضنةوهيعائلتهإىليعدملاألسريألن

 )نفسي واجتماعي(. سياسات ذات تاثير معنوي 6 -6 -6
العذابمنمبراحلالعائلةمترحيثالفلسطينية،العائلةيفكبريونفسيمعنويتأثريهلاذاهتاحبداإلعتقالسياسة
أنالقولوميكنالتحرر.بعدوحىتبالتحررمروراًوالتحقيقالتوقيففرتةوبدءاالعتقالحلظةمنواملعنويالنفسي
ودماغهأعصابهوإتعاباحليويةطاقتهاستفاذتستهدفاملراحلهذهخاللالفلسطييناإلنسانضداملعلنةاحلرب

ماوالنفسياملعنويالتأثريذاتاالحتالليةالسياساتهذهأبرزومناإلحتالل،لسلطاتسائغةلقمةليكونونفسيته،
-يلي:

 . مرحلة ما قبل العتقال )المطاردة( وتأثيرها على العائلة:0 -6 -6 -6
ألحداعتقالاملطاردةعمليةفيتخللأيضاً،وحميطهالعائلةتشملبلفحسب،املناضلعلىاملطاردةمرحلةتقتصرال

بذعريتسببمماحمتوياهتا،وحتطيمللبيوتمستمرةمدامهةالعائلة،علىمستمرتضييقاألصدقاء،أواألسرةأفراد
األطفال.ىعلخاصةكبريةنفسيةآثاريرتكقدمستمرينوخوف

والزوجات،كاألمهاتالنساء؛خاصةعليهم،للضغطوذويهماملعتقلنيأهلباستغاللاالحتاللسلطاتتقوم
ويعذبونتذكر،هتمدوناإلحتاللسلطاتقبلمنفعلياًاعتقاهلميتمكانحيث.السن يفوالكباراألطفالأو

فيهامتمؤثرةحاالتعدةالباحثأجراهااليتاملقابالتوثقتوقد.التحقيققيداملعتقلنيأقربائهمعلىللضغط
األسرى.علىللضغطاإلحتاللبيدكرهائناألسرىذوياستخدام

 :. اعتقال الفتيات6 -6 -6 -6
ملعايريأساساًالقيمهذهأحياناًتشكلوقداليوم،حىتالفلسطييناجملتمعيفموروثةتقليديةثقافيةقيمهناكزالما

التنشئةعمليةيفقائمةزالتماواليتواألنثىالذكربنيالتفرقةفكرةالقيمهذهأهمومناالجتماعية؛والتنشئةالرتبية
اإلناث،دونالذكورإجنابتفضيلوأيضاًواملخيمات،الفلسطيينالريفيفوخاصةالفلسطينية،األسربعضيف

الزراعية،لألعمالاألساسيةالقوةمفهومسيادةيفوخاصةالفلسطينيةبالعاداتكثريةبعواملاملسألةهذهوترتبط
يفاملرأةوحقاعتقادهميفاإلسالمياملواريثنظامخاللمنللملكيةتشتيتمصدراألنثىبأنواالعتقاد
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أناعتبارعلىاألرياف،يفوخاصةاإلناثدونالذكورتعليمتفضيلإىلمتيلالفلسطينيةاألسربعضأنكما.اإلرث
يفأواملنزليفاإلناثعملحصرتاألسر،بعضيفالتقليديةالعملقيمأنكمالألسرة،رزقمصدرميثلالذكر
منفهناكواحد،منطأوموحد،مبفهومكلهاليستالفلسطينيةاألسرأنمعاإلبرة،أعمالأوالرعيأوالزراعةحقل
 [105] .والرتبويواالجتماعيالثقايفالوعيمنكبريةبدرجةتتمتعمناألسر

احلياةتنظمالسلطةأشكالمنشكلهياحليويةالسلطةفـإنونيغري،هـاردتقدمهالـذيللتعريفوفقاً
حتققأنالسلطةهلذهميكناجملال،هذايف.ترتيبهاوتعيدوتستوعبهاوتفسرها،وتتبعها،داخلها،مناالجتماعية

االسرائيلية،احليويةالسياسةعملآليةفهمميكنالتعريفهذاومن[106]للسكان.بأكملهااحلياةعلىفعالةسيطرة
ألغراضاستغالهلامنلتتمكنوذلكالفلسطينيةللعائالتاالجتماعيةوالبنيةاحلياةوفهمبتتبعتقومأهناحيث

ذلك.علىالمثخريالفتياتواعتقالالفلسطينيةاألجساديفوالتحكمالسيطرة
توجدالأنهالعلممعلديه،واألخالقيةواإلنسانيةالعاطفيةاجلوانبعلىاحملققيركزماغالباًالتحقيقفرتةأثناء

املواجهة"فلسفةكتابهيفقطامشأمحداحملرراألسريويرويجمدي،أنهيرىقدأسلوبأياتباعمنمتنعهمعايريأية
استمرحيثعمرها،منعشرالسابعةيفمجيلةفتاةبينهممنأوالدلثالثةأبهوأسريقصةالقضبان"وراءمن

ملإذاباغتصاهباسيقومونبأهنموهددوهابنتهاجلبوعشرالسادساليومويفجدوى،دونيوم19مدةمعهالتحقيق
ُتظهرعديدةحاالتمتاثلهاواليتاحلالةهذهأنيرىفإنهقطامشوحبسبواعرتف،اهنارأنالنتيجةوكانتيعرتف،

منأغلىضالعرأنبدليلالثورية،العقائديةللقيماإلنتماءمسألةمنأكربالعشائريةالعقائديةللقيماإلنتماءمسألةأن
[107]والروح.األرض

األثريفيتعلقوفيماسرور،أبويامسنيالطفلةاألسريةوالدةمعمقابلةضمنهامنمقابالتعدةالباحثأجرى
واضحوصفيوجدالأنه"األسريةوالدةأبوسرورفدوىقالتمباشرةاالعتقالأعقابيفواإلجتماعيالنفسي
اشداخلربكانفقديامسني،اعتقالخربمساععندالعائلةهلاتعرضتاليتالضخمةاعيةواالجتمالنفسيةاالمللطبيعة
منبكثرياكرباعتقاهلايفاملرتبطةاملخاوفوبالتايلفتاةاملناضلةالنرمبايامسني،اخعرفةاعتقالمنعليناصدمة

قدرتهوعدماالباهنيارعلىاخلربمساععنداالمواكدتسرور،ابوعرفةاملناضلاخاهااعتقاليفاملرتبطةاملخاوف
يامسني".معحدثمالفهماالسريناديمعواالتصالالبيتتكسرييفوقيامةالصدمةحتملعلى

                                                 

-الفلسطيينالوطيناملعلوماتمركزلإلستعالمات،العامةاهليئة"،والحاضر الماضي بين الفلسطينية األسرة"احلوراين،اهللعبد[105]
،2111يناير،وفا،  (:17،2116فربايربتاريخالدخول)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3168 
]106[ Kiersten L. Arnoni, Challenging the Biopolitical: The Arab Spring and the 

Multitude, (Master Thesis, The College of Arts and Sciences of Ohio University, 

2012), 13. 
 .137-136(،1982الراية،دارمنشورات)القدس: القضبان، وراء المواجهة فلسفةقطامش،أمحد[107]

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3168
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فتاةاملعتقلكانإنولكنالعائلة،يفكبريونفسيمعنويتأثريهلاذاهتاحبداالعتقالسياسةفإنآنفاً،ذكرناكما
تواجهأنمنختوفاًرهيبنفسيضغطفرتةالعائلةتعيشحيثريب.بالأكربسيكونالعائلةعلىالنفسيفاألثر
العقائديةوالقيمذكوريجمتمعيبقىالفلسطيينفاجملتمعاعتقاهلانتيجةاجتماعيةمشكالتاألسريةأختهمأوابنتهم

.لديهجداًعاليةالعشائرية

 اإلعتقال. سياسة التعتيم لحظة 3 -6 -6 -6
حلظةالتعتيمسياسةإىلتلجأاإلسرائيليةاإلحتاللسلطاتبأنأجراها؛اليتاملقابالتخاللومنالباحثالحظ

اإلسرائيليةالسياسةهذهفهموميكناإلسرائيلية،السياسةهذهجراءعانواالعينةمن%41أنحيثاإلعتقال
حلظةاألسريعائلةعلىوالنفسياملعنويالتضييقإىلهتدفاليتاحليويةاالسرائيليةالسياساتضمنمنكواحدة
اعتقاله.

 . سياسة العزل:0 -6 -6 -6
حيثتأكيد،بكلعائلتهوعلىالسجنيعلىاالنسانيةاحلاالتأصعبمناالنفراديالعزليفاألسرىمأساةتعترب
خيتلطالآخرشخصمعوإمالوحدهإماأحداًيرىالسنواتملدةفهواألسريعلىكبريةنفسيةآثارالعزليرتك

أغراضسحبالعقوباتوتشملاحلقوق،كلمنحمروماملعزولواحلرمان.التعذيبأشكالكلعليهميارسبالناس،
ونتكنادرةحاالتيفإالممنوعةأصالًفيهاألهلزيارةأمااليومية،والنزهةالكانتينامناألسريومينعالكهربائيةالغرفة
ويفالبوسطة،سيارةيفحىتبالزيارة.األوىلالدرجةمناألهلمنألحدفيهايسمحالعاميفواحدةملرةاستثنائيةزيارة

مهنيمشهديفاالنفراديالزيارةنظامعائلتهوعلىعليهويفرضلوحدهاألسرييوضعاألهلزيارةولدىاملستشفى
[108]أصاًل.بالزيارةلهالسماححاليفهذااألسرى،عائالتأمام

 . الزيارات:5 -6 -6 -6
أهايلعلىتشنهااليتالنفسيةحرهبايفكوسيلةالزياراتتستخدماالحتاللوسلطاتاإلعتقالسياسةبدءمنذ

بتجربةمرحيكشاهدالقضيةهبذهيتعلقفيمااملؤملةالشواهدأحدعنأبوبكرقدرياحملرراألسريويروياألسرى،
يشرفكانمصريأصلمنصهيوينضابط"سليم"عنيتحدثحيث،1891وحىت1810العاممنذالاإلعتق

ويرتباألهايليستقبلالزيارة،شؤونترتيبعنمسؤوالًكانوظيفتهوحبكمالسجن،إدارةيفاالميناجلانبعلى
بأفواج.الزيارةإىلالدخولعملية

                                                 

[108]  السجون في الفلسطينيين األسرى حقوق انتهاكات – القضبان وراء من صرخاتوآخرون،مواسيعبدالرؤوف
 .11-7(،2119واالعالم،للنشرالرسالةالفحم:أم)،السرائيلية
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يا"إيهله:يقولأحدهميقابلحنيكانالسنيفالطاعننيساعدةممنبدالً"سليم"كانفقدأبوبكرحبسب
كانأخرىحاالتويفبآه؟"،شوفتكومنمنكمنخلصاميتهمتوت؟عايزمشممتش؟عايش؟لسةإنتهوختيار،
مئاتأمهاتمثلمثلهااإلنتظارمنوتعاينالقضبانخلفالقابعإبنهاإىلشوقاًتتمزقعجوزأممن"سليم"يتقدم

يعملشمالهقويلتزوريهعايزةإذاابنكهتديأنأنصحكحبيتأنابسفالن؟أمحالككيف"هلاويقولاألسرى
ُضرب؟أمأحداًضربهلابنها؟فعلماذاواحتمالاحتمالبألفتفكرالبالمشغولةاألمويرتكيذهبمثمشاكل.

عربمتفحصةابنهاإىلتنظرمتأملةالشباكخلفوجتلسيارةالزغرفةتدخلدورهايأيتوعندمامكروه؟أصابههل
ابين.ياأخوةكونواالروس.قطاعياوقولهالروسبنيراسكحطابين؟يااملشاكلملاذاابنها:وتسألالصغرية.ثقوبه

مليونأعلىلنضالاوأخوةأخوةاألسريفحننمشاكل،أعملالأناأماهياتقولنيماذاعليها:يردفكاناألسريأما
[109]عقلك."وتشويشإيالمكحياولبدوهيكغريحبيكيلكوالليالدم،أخوةدرجةمنمرة

وإمنافحسب،ذاتهحبدصهيوينضابطحقدمدىإظهارمنهاملرادليس"سليم"مثالتناولوراءمناملراد
 الزيارات.أثناءىاألسرعائالتضدالنفسيةاحلربيفاملتبعةاإلسرتاتيجيةميثل"سليم"

مئاتنصبوواحتالهلاالغربيةللضفةاالحتاللقواتاجتياحو،1000عاماألقصىانتفاضةاندالعبعد
إىلاضطرتاإلحتاللسجونيفهلاقريببزيارةترغبواليتاحملتلةاألرضييفالعائالتكلفإنالعسكرية،احلواجز
منزادمما،1849العاميفاحملتلةفلسطنيأراضييفالصهيونيةالسجونإىلللدخولتصاريحعلىللحصولالتقدم
عنواملعتقلنياألسرىعزليتموهكذااألوىل،الدرجةمنالسجنيألقاربحمصورةالزياراتوهذه.الزياراتصعوبة

واخلامسةعشرالسادسةسنبنيماالرجالفإنذلكإىلإضافة.هلاخمططسياسةضمناالجتماعيةدوائرهم
منحيصلحبيثالسنة،يففقطواحدةوملرةزيارةتصريحعلىحيصلوننادرةحاالتويفالزيارة،منمينعونوالثالثون

.اإلحتاللسجونيفأبلديهملنالسنةيفومرتنيالسنة،يفواحدةملرةتصريحعلىاإلحتاللسجونيفأخلديه
أماأمنية"األسباب"حبجةتصاريحعلىاحلصوليستطيعونالالفلسطينيةالعائالتمناملئاتفإنعملياًولكن
غرفةداخلويففقط،دقيقةوأربعونخلمسةوتستمرأسبوعنيكلمرةتتمفإهناالعائلية،بالزياراتالسماحيتمعندما

ثقوببضعةعربأواهلاتفعرببينهمفيهاالتواصليتمحيثوالزائر،األسريبنييفصلزجاجيلوحيوجدالزيارات
يفبرتكهماملتمثلةاملذلةواإلجراءاتاألسرىلعائالتاجلسديالتفتيشفإنذلكجانبإىل[110]الزجاجي.اللوحيف

للغاية.سليبومعنوينفسيتأثريهلاوغريهامتواصلةلساعاتاحلارقةالشمسأشعةوحتتساحات

                                                 

 .85-84،الثورية السلطة إلى القمع منأبوبكر،[109]
،اإللكرتوينالضمريموقع"،السجون وزيارات والمعتقلين األسرى عائالت "االنسان،وحقوقاالسريلرعايةالضمريمؤسسة[110]

 http://goo.gl/Y3yyLd(:1،2116مارسبتاريخ)الدخول،2114أكتوبر

http://goo.gl/Y3yyLd
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 مكان سكنهم األصلي:. نقل األسرى وابعادهم عن 2 -6 -6 -6
وقدولذويه،لالسريالعقابمنكجزءسكنهماماكنعنبعيدةسجوناىلاسرىنقلاىلالسجونإدارةعمدت
الزياراتلتسهيلسكناهممناطقمنقريبةسجوناىلبنقلهممطالبنيالطعامعناضراباتاالسرىمنعددخاض

.االهلعلى

 . المنع من السفر:7 -6 -6 -6
فاحملرومفمنذكرها،سبقاليتاملاديةاألضرارجانبإىلواجتماعيةونفسيةمعنويةأضرارهلاسياسةالسفرمناملنع
فأكثر،أكثربهاحمليطةاالجتماعيةالدوائرعلىالتضييقيتموبالتايلاخلارج،يفأقربائهمعالتواصلمنحيرمالسفرمن

ومعنويةنفسيةتأثرياتوهلذهاملكرمة،مكةيفاحلجفريضةأداءمثلالدينيةالشعائرأداءمنحيرمآخرجانبومن
كبرية.

 . الحرمان من المراسالت:8 -6 -6 -6
هذااإلسرائيلياالحتاللسلطاتوتستخدمواهيةأمنيةحبججذويهمزيارةمنممنوعنياألسرىمنكبريةأعداد

والتحديالصمودإرادةلكسركمحاولةمعنوياهتمعلىوالتأثريمبشاعرهموالتالعبوذويهماألسرىلعقاباألسلوب
يفحقهممنوذويهماألسرىحرمتأيضاًبلبذلكاإلحتاللسلطاتتكتفوملاألسرى،أولئكهبايتسلحاليت

املراسلة.
الضابطأساليبعنبكرأبوقدرياحملرراألسرييرويباملراسالتيتعلقفيماالسجونسلطاتمبمارساتيتعلقوفيما

كأنالرسالةيفالنصومعىنمضمونتغيريعلىيعملفكانوذويهم،األسرىنفسيةتستهدفكانتاليت"سليم"
بعضعلىتعقيبأوتعليقيضيفكانوأحياناًجيداً".أنامال"إنينلتصبح)ال(جيداً"أنام"إنينمجلةإىليدخل

أو"باملشمش"ساملاً"ولدييانراكإنشاءاهلل"إلبنهاأممنموجهةرسالةمنلةمجعلىتعقيباًيضيففمثالًاجلمل،
وهلذهميزقها.أوالقمامةيفالرسائليرمي"سليم"كانوأحياناًاملئذنة".علىاحلماريطلع"ملاأوامللح"،ينور"حىت

ومرتنيمرةيكتبونوعندماالرد،علىويلحونابنهميراسلوناألسريفأهلاألهايل،علىنفسيةوآثارأبعاداألساليب
السلطاتهدفهووهذاالقبيلهذامنشيءأيأوحيبهمالابنهمأنلديهمانطباعحيدثرددونوعشرةوثالثة

 [111]اإلحتاللية.

 . سياسة اإلهمال الطبي:9 -6 -6 -6
تندرجأهناالقولميكنوإمناباجلديدة،ليستالطيباإلمهالسياسةأنالباحثأجراهااليتاملقابالتمنُيالحظ
األدويةإدخالحماولةيفمعاناهتمفتتمثلالسجونداخلاملرضىاألسرىأهايلأمامتجددة،قدميةسياسةضمن

                                                 

 .84-82،الثورية السلطة إلى القمع منأبوبكر،[111]
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وقدخصوصاًاألسرىأبنائهمعلىخوفهمجانبإىلعنهم،العالجالسجونإداراتمنعوسطلذويهم،والعالج
.الطيباإلمهاللسياسةنتيجةالسجونغياهبداخلسرىاألمنعديداستشهد

 . التعتيم حول اإلضرابات داخل سجون الحتالل:01 -6 -6 -6
سلطاتوحتاولالطعام،عناضراباًخيوضونالذياألسرىذويعلىوكبريمباشرونفسيمعنويتأثريهناك

األولهدفني:حتقيقأجلمنوذلكاألسرىخيوضهامالطععناضرابأيعلىاالعالميبالتعتيمتقومأناالحتالل
وذويهم.عائالهتمعلىواملعنويالنفسيالضغطزيادةوالثاينمطالبهم،وتضييعاألسرىخمططإفشال

 . العتقال الداري:00 -6 -6 -6
خصوصية،فيهاالدراياالعتقالولكنالعائلة،علىقاتلالعاليةاألحكامذوياملعتقلنيعلىاحلكمتأثريأنشكال

سلطاتتقومآخره،وإىلوكذاوكذاوتستعدتتوترالعائلةمثالًشهور9الاهناءمنيقرتبماكلاالداريفاملعتقل
التمديدبقراريقومواأحياناًاالحتاللكاناحلاالتمنكثريويفنفسياً،العائلةيكسروهذابالتمديدباحلكماالحتالل

نفسياً.والعائلةاألسريسروايكحىتحلظةبآخر

 . السياسات اإلحتاللية إزاء أسرى القدس:06 -6 -6 -6
أهنمعلىمعهمتعاملتحيثالقدس،سكانإزاءعنصريةسياسةاإلحتاللسلطاتفرضت،1967العاممنذ

منكغريهمالعربيةلدولةامواطنةمتنحهمومل،91عاماحملتلةلألراضيبإنتمائهمتعرتففلملديها"،دائمون"مقيمون
أهنمحيثالقدس،أسرىعلىالسياسةهذهوانعكست.1849عاماحملتلةاألراضييفاملتواجدينالفلسطينيني

أواألسرىلتبادلصفقاتهناكيكونحنياإلحتاللدولةوكمواطينحبقوقهم،يطالبونحنيكفلسطينينييعاملون
احلركةهباتقوماليتالنضاليةاخلطواتمنوغريهاالطعامعنإضراهبميجةنتالفلسطينينيلألسرىمتنحامتيازات
[112].األسرية
وعائالهتمالقدسأسرىجتاهومنظمةممنهجةسياسةإطاريفتأيتالقدسأسرىإزاءاإلحتالليةالسياسةهذهإن

املقدسينياألسرىفعائالتالتحرر.بعدماوحىتالتحررمبرحلةمروراًاالعتقال،منبدءاًاألسرمراحلكافةعرب
منوغريهامالبسوإدخالوالربيدواملراسالتبالزياراتيتعلقمايفغريهمعناملعاملةيفمتييزمنيعانون

املعاهداتكافةكفلتهااليتواإلنسانيةالعدالةمبستوىليستغريهممعاملعاملةكانتوإنلألسرى،اإلحتياجات
علىنبرهاألكربمنهاالقدسأسرىاستثناءمتواليتاألخريالصفقاتفإناإلفرجصفقاتأماالدولية.واالتفاقيات

ذوييعيشهارهيبةنفسيةمعاناةهذاويفاللحظة،وحىت1891عاممنذتتغريملإزاءهماالحتالليةالسياسةأن
الطعام.عناإلضراباتفرتةأبنائهمعلىوخوفهممعاناهتمجانبإىلاألسرى،

                                                 

 .14،2115مارس،اجلزائريةاملواطنجريدة"،اإلسرائيلي الحتالل سجون في المقدسيون األسرى"فروانة،الناصرعبد[112]
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 . أطفال السجون03 -6 -6 -6
االحتاللسجونداخلللغايةسيئةظروفاًواجهناحلواملاألسرياتأناحملررات،األسرياتمنكثريشهاداتتشري

تصرحيثمتعمد،طيبامهالورافقهاطبيعي،بشكلتتمملاليتالوالدةموعدوحىتاحلملفرتةطوالاالسرائيلي
مشددةحراسةوحتت،صعبةظروفيفاملستشفىإىلالسجنمناحلواملاألسرياتنقلعلىاالحتاللسلطات

تقييدهنويتمجانبهن،إىلوالوقوفباحلضورلعائالهتنالسماحدونمناملعدنية،بالقيودواألرجلاأليديومكبالت
ثانيةتقييدهنيُعادالوالدةعمليةوبعدالعمليات،لغرفدخوهلنحلظةحىتأيضاً،احلديديةبالسالسلاألسر ةيف

[113].بالسرير
إالالسجنيفإنسانيقبل"ال:1811عاماجلديدةبصيغتهاإلسرائيليالسجونقانونمنالثانيةاملادةحبسب

لهمرضعةكانتإذاأمهمعسوياًسجينهامرأةولدبتلقييسمحولكنمعهأحضراعتقالأوسجنأمرعلىبناء
سنتني.عمرهيصلأنبعدأمهعنفصلهيتمالطفلأنمبعىن[114]سنتني."مناقلوهو

أنإالوجسدية،نفسيةضغوطعليهالتمارساحلواملاألسرياتهبامتراليتالظروفاإلسرائيليةالسلطاتتستغل
ولدواالذينأطفاهلمتشتملبلفحسب،األسرياتتطالالوالنفسياملعنويالتأثريذاتاإلسرائيليةالسياساتهذه

السجنيفولدتواليتمشوطزكيةاألسريةابنةمشوطنادياتقولالسياقهذاويفمهاهتم.أمعفرتةوعاشواالسجونيف
حكتلهاالسجانةواجتصيحتصيحتصيحتحكتليأميالزنزانة،يفولدتينأمي "احلملأثناءأمهامعاناةعن

ساعدوهابالعمرالكبرياتاألسرياتوأجوالزنزانة،خلارجطلعالدمعليها،اغمىصيحتماوبعدورحيينا،مويت
سيءواألكلاجلوعمنميتةكانتألهناكغم1وزينشافتينملاتفاجئتصحيتملاأهنااميوبتحكي،وولدوها
أكل،وفشتعذيبوقتهاألنهبطينيفيطعميهاكانربناوكأنواهللسبحانفخلص،وقتهاسيئةكتريوالتغذية
عطافاألسريةتقولالسجونأطفالعلىالنفسياألثرخيصوفيما[115].سنتني"السجنيفأميمعوضليت
ملاتوقفتقدرماكانتمرةويف،1001عامأواخرالسجنيفشهورمثانفرتةمعيعاشتعائشةبنيت"عليان:
البسحدتشوفتستوعبفبطلتأثر،فيهاتركتمعيعاشتهاايلوالفرتةالزيارات،أياماسرائيليسجانتشوف

 [116]جيشي".أوأزرق

                                                 

"،الحتالل جنود من مرأى على مواليدهن يضعن مقيدات أسيرات:الحتالل سجون من مؤلمة شهادات"موسى،رائد[113]
(:1،2116مارسبتاريخالدخول)،15،2119مارس،اإلنسانحلقوقامليزانمركز

http://www.meezaan.org/?mod=articles&ID=72  

الدخول)والثانية،األوىلاإلضافة،68-1بنود،1971(جديدةصيغة)اإلسرائيليالسجونقانونمنالثانيةاملادةانظر[114]
  http://goo.gl/tuAPcw(:1،2116مارسبتاريخ

.6رقمملحقاملقابالت،جدولإىلانظر[115]
 .8رقمملحقاملقابالت،جدولإىلانظر[116]

http://www.meezaan.org/?mod=articles&ID=72
http://www.meezaan.org/?mod=articles&ID=72
http://goo.gl/tuAPcw
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لالمهاتاملزدوجالتعذيبيستهدفوخمططمنهجيبشكلحيويةسياساتاإلسرائيليةالسلطاتمارست
حرمانجانبإىلاملعتقالتالنساءضدمتارسهااليتواجلسديالنفسيالتعذيباساليبخاللمنوذلكولالطفال
آثاريرتكالذياألمروالصحي،الطبيعيالنموووسائلفرصعلىاحلصولمناملعتقالتيفولدواالذيناالطفال

 سلبية.نفسية

 . مرحلة التحرر:00 -6 -6 -6
الواقعمنأكربالتوقعاتتكونفعندماالنفسية،الناحيةمنوعائلتهاألسريعلىاملراحلأصعبمناملرحلةهذهتعترب
أييفابنهالشمولتتوجهالعائالتأناحلاالتمعظميفنالحظذلكلالعائلة،علىكبرينفسيبأثريلقيهذافإن

واألثرالعائلةمعاناةعلىدليلبذلكوصفهااستطعناإن"األنانية"وهذهاملتبعة،املعايريعنالنظربغضإفراجصفقة
الصهيونية.االحتاللسياساتهبمأحلقتهالذيالكبريالنفسي

 التحرر:. مرحلة ما بعد 05 -6 -6 -6
منجديداًفصالًالعائلةتعيشاألسرمنالتحررفبعداألسر،يفابنهموجودفرتةاألسرىأهايلمعاناةتقتصرال

الساعةمداروعلىاليوميةاجملاهبةمنالتفاصيلملياراتعايشالذياحملررلألسرياألوىلاحلاضنةفهيواألمل،املعاناة
العائلةعلىظاللهسينعكساألسريعلىوالصحيالنفسيالتأثريفإنوبالتايلجون،السوادارةاالحتاللسلطاتمع

نفسيأثرهذاويفحتريرهم،بعدالوطنأراضيخارجإىلإبعادهممتأسرىفهناكذلكإىلإضافةشك.أدىندون
نظريفتُعترباليتاإلجتماعيةدوائرهعناألسريإبعاداإلبعادسياسةعربحتاولاالحتاللوسلطاتالعائلة،علىقاتل

مرغوبة.غريوفئاتدوائراإلحتالل


 . خاتمة:3 -6
الطوارىءقواننيعلىإماتستندأهناوالنفسياالقتصاديالتأثريذاتاإلسرائيليةاحليويةالسياساتمعظميفُيالحظ

أنشأهنامنواليتاإلسرائيليةالعليااحملكمةتصدرهااليتتلكأواملخرتعةالشاباكقواننيإىلأوم1841لعاماإلنتدابية
العسكريالنظامبأنالقولميكنالقراءةهذهومنأجامبني.جورجيوعنهاحتدثاليت"اإلستثناء"منحالةختلق

السياساتأهدافحتقيقسبيليفاآلخريدعممنهماكلانمبعىنواحدة،لعملةوجهانإسرائيليفوالقانوين
مرحلةعلىتقتصرالوعائالهتماألسرىإزاءاملتبعةاحليويةالسياساتهذهفإنآخرجانبمناحليوية.اإلسرائيلية
ويةاحليفالسلطةللسلطة،الفوكويةاملقاربةمعتتطابقالسياساتهذهإنالتحرر.بعدماإىلتأثريهاميتدبلاإلعتقال

أفرادعلىاإلسرائيليةاحليويةالسياساتخطورةتكمنهناوواحلياة،األجسادعلىالسيطرةإىلتسعىفوكولدى
 والدقيقة.الواسعةتأثرياهتاإىلنظراًاجملتمع
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العنصريةفإناحليوية،سياساهتالتطبيقكمدخلإسرائيلتستخدمهالذيالقانويناالستعمارجانبإىل
"..فوكو:يقولالسياقهذاويفاحليوية،السلطةظهورإىلترجعالقدسبسكانيتعلقفيماخصوصاًليةاإلسرائي

متبالذاتاللحظةهذهيفاحليوية.السلطةهذهوبروزانبثاقهوالدولة،آلياتيفالعنصريةوزرعوثبتوضعالذي
شروطظلويفمعينةحدوديفوذلكاحلديثة،الدولعملوصارللسلطة،أساسيةآليةبوصفهاالعنصريةتثبيث
 [117]العنصرية".عربإالميرالمعينة،

طبقتذلكجانبإىلولكنهاعنصرية،دولةإىلاحليويةللسلطةبتطبيقهااإلسرائيلياإلحتاللدولةحتولت
بذلكفكانتالدولة""سيادةعلىحفاظاًاآلخرينقتليفاحلقاحلاكميعطيالذيوهوللسلطةالتقليدياملفهوم

احليوية.والسلطةاالنضباطيةالسلطةيطبقلنظامبالنسبةطبيعياًأمراًذلكويعترببامتياز.عنصريةدولة
التعبرياتوأنفراغ،منتأتملأهناإىلقراقععيسىيشرياإلسرائيليةالعنصريةالسياسةعناحلديثسياقويف

االسرائيلي.اجملتمعيفوالتعليميةالرتبويةللبنيةترمجةجاءتاألسرىقضيةحولياإلسرائيلالسياسيللسلوكاملختلفة
عمليةمنبهتقومملااخلنق""وزارةاإلسرائيليةاملعارفوزارةعلىلورخ""يعقوباإلسرائيليالربوفيسورأطلقكما

 [118]اإلسرائيليني.أوالدتربيةجتاهانسانيةغريسياسةوانتاجللعقولإغالق

                                                 

 .245،المجتمع عن الدفاع يجبفوكو،[117]
 .2،":اإلسرائيلية الثقافية الشيفرة في الفلسطينيون األسرى"قراقع،[118]
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 . عائالت األسرى الفلسطينيين وآليات مواجهة السياسات الحيوية اإلسرائيلية3

الربيطايناالحتاللظروفعايشتفقداجملاورة،الشعوبأسرمنغريهاعنمتيزهاخبصوصيةالفلسطينيةاألسرةتتمتع
عاممنذالصهيويناالحتاللحتتوالعيشم،1891وسنةم1849سنةوالتشتتاهلجرةظروفمثوالصهيوين،

وحرب،1000األقصى()انتفاضةوالثانيةاحلجارة()انتفاضة1891األوىللالنتفاضةاملتواليةاألحداثمثم،1891
إضافيةخاصيةقدمتواخلاصةالطارئةالظروفهذهالفلسطينية.الوطنيةالسلطةوقيامالسالم،واتفاقيةاخلليج،
كوهنااملتبادلواالعتمادالتعاونعلىتقومفهيووطنية،واجتماعيةإنتاجيةوحدةجعلهايفتتمثلالفلسطينية،لألسرة

الصعبمنجيعلماوهذاأجله،منوالتضحيةالوطنحبوتفرضاالقتصادي،والتكاملامللكيةوحدةعلىمبنية
عنالفلسطينيةاألسرةانتماءسلخأيضاًالصعبومناالجتماعي،لدعمهبديلةآلياتوبروزباألسرةالفردارتباطفك

[119].لهوالتارخييالديينالرتباطهاالوطن
،بطيئةوتريةذاتجتمعاتإىلللتجمعاتوتصنيفاتهغروفيتشمفهومالنظرياإلطاريفالدراسةتناولت

متوسطة،وتريةذاتجتمعات هذهتطبيقأردناماوإذاومستمرة.دائمةبصورةجتتمعمتسارعةوتريةذاتوأخرى
مظلةحتتتقعفلسطينيةئالتعاكانواأسرىعائالتيكونواأنقبلفهمالفلسطينيني،األسرىعائالتعلىالفكرة

باعتقالاإلسرائيلياالحتاللأمافحسب.وقوميتهمهويتهمهوجيمعهمماألنالبطيئة،الوتريةذاتالتجمعات
أوالزيارات،يفسواءدوريبشكليلتقونأصبحوافهممتوسطة،وتريةذاتجمتمعاتإىلحوهلماألسرىأبنائهم

آخرمبعىناألخرى.الوطنيةالفعالياتيفأووغريها،األمحرالصليبمقراتأمامريدوبشكلتنظماليتاالعتصامات
داخلفاألسرىأسرع.بشكلالفلسطينيةالتجمعاتبعضيفميرالزمنجعلتاإلسرائيليةاالحتالليةالسياساتإن

األمراملتوسطة،الوتريةذاتاجملتمعاتضمنيدخلوااألسرىوذويمتسارعة،وتريةذاتجمتمعاتباتواالسجون
اإلسرائيلية.احليويةالسياساتمواجهةيفوأصلبأقوىجيعلهمالذي



 . الهوية الجماعية كعامل محفز لمواجهة السياسات الحيوية اإلسرائيلية:0 -3
ومجاعية،فرديةهويةالفرد،لدىالذاتمفهوميفمركبنيهناكبأنتاجفيل؛وضحهاكمااجلماعيةاهلويةنظريةترى

فهياجلماعيةاهلويةبينماالشخصية،والقيمالنفسيةكالصفاتشخصيةصفاتعلىتشتملالفرديةاهلويةأنحيث
التفاعلاإلنتماءهذايشرتطوالإليها،ينتمياليتاجلماعةيفعضويتهجتاهومشاعرهوميولهالفردمعرفةناتجتشكل
أعضاءيربطالذياملصريوحدةوباالنتماءفردكللدىالذايتبالشعوريتمثللكناجملموعة،أفرادمجيعبنياملباشر

                                                 

 .25،":اإلسرائيلية الثقافية الشيفرة في الفلسطينيون األسرى"قراقع،[119]



64 

ضمريعنغالباً،وتعرباألفرادذواتجمموعتشكلاجلماعيةالذاتفإنوبذلك، [120]البعض.ببعضهماجلماعة
املشرتكباملصريالشعورعنتعرباجلماعيةفالذاتاملنطلق،هذاومن.آراءوورغباتمواقفمنفيهيوجدومااجملتمع

للذاتوميكناملصري،ونفسواألهدافاملصاحلنفسويتشاركوننفسهالوضعيعيشونالذيناألفرادجمموعلدى
إطاريفالفرديةالذواتمنجملموعةاحتاداجلماعيةالذاتتشكلحبيثأمة،شعب،فئة،طبقة،تكونأناجلماعية

حركاتفمثالالفردية،بالذاتوعييسبقهوأنبدالاجلماعية،بالذاتوعيهناكيكونحىتذلك،وعلى.معني
وبالتايل،.اجلماعيةبالذاتالوعيإىلالفرديةبالذاتالوعيمرحلةمنالوعيالنتقالأدلةهيالفلسطينية،التحرر

اجلماعية.ومصاحلهمبذاهتموعيعلىيكونونالذيناألفرادمنجمموعةجهودتوحدنتيجةتتشكلفاملقاومة
شخصيةاندوركاميويرىاجلمعي،الوعيأواجلمعيالعقلنظريةعندوركاميأميلحتدثآخرجانبمن
امناوالعقليةوالروحيةاألخالقيةبأبعادهإنساناًجيعلهفمااجملتمع،نتاجباعتبارهحبت،إجتماعيطابعذاتاإلنسان
هذاولوال.وعيبغريأوبوعيوتأثريه،اإلجتماعيالدافعيتضمنانبدالفرديسلوكفكلوبالتايل.نفسهاجملتمع
ونضاالهتمانشطتهميفمدينونفهموذويهماألسرىحالةويف[121].للفرداإلنساينوالنشاطاإلبداعظهرملاالتأثري

عادة.شعوروالوعيدونمناإلجتماعيالتأثريإىل
احلالةويف[122]اجملتمعية.التقاليدسلطةمنتتكوناجلمعيالوعيسلطةمناألكرباجلزءفإندوركاميحبسب

املقابالتإنالفلسطينيني.لدىاملوروثةالتقاليدمنمهمجزءيشكلأشكالهبكافةالنضايلالعملفإنالفلسطينية
قبلمامبرحلةاملتعلقةسئلةاألحماورأنحيثالنظرية،هذهوقوةصحةعلىتؤكدالباحث،أجراهااليتاملعمقة

اخنراطمنختلوالأفرادهامنمناضلأياعتقالقبلالفلسطينيةالعائالتعاشتهااليتالظروفأنتظهراإلعتقال
عاملتشكلالوطنيةاجلمعيةوالذاكرةالعائلياإلرثأنمبعىنووسائله.أشكالهبكافةالوطينالعمليفالعائالتتلك
عائالتعليهايعتمداليتاألساسيةاللبنةيعدوهذاالفلسطينية،الوطنيةاحلركةيفاملناضلاخنراطعواملمنمهم

اإلسرائيلية.احلويةالسياساتمواجهةيفوعيبغريأوبوعيكانتسواءاألسرى
ليناطورتقدوالفلسطيين،صمودتعزيزيفالوطنيةاجلمعيةوالذاكرةاإلرثمتثلاليتاجلماعيةاهلويةتساهم

السجونيفالتحقيقفرتةأثناءالفلسطينينياملناضلنييعيشهااليتالظروفدراسةعربالصمودمفهومميعاري
احملققحياولحيثالتحقيق،غرفةداخلوعرياًوضوحاًأكثرتكوناالستعماريةالقوةعالقاتأنترىألهنااإلسرائيلية

فكرةفإنهناومنيتكلم؟(احلمام؟مىتيدخلمىتيشرب؟مىتيأكل؟ىتم)املناضلتفصيلياتبكليتحكمأن
القوةعالقةحتدييكونلكيفمنوذجاًتشكلالتحقيقيفالتعاونوعدمبالصمودتتمثلواليتبالتحقيقاملواجهة

                                                 

]120[ Henry Tajfel, Human groups and social categories, (Cambridge : Cambridge 

University press, 1981), 43. 
]121[ Durkheim, Durkheim: The division of labour in society, 18-20. 
]122[ Ibid, 283. 
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بتاتاً،توازنفيهايوجدالالتحقيقغرفةداخلالقوةعالقةألنبامتيازثوريةممارسةالصمودويعترباالستعمارية.
املوضوعيةالناحيةمنحقيقةوهيواملقاومةاملواجهةأمامالطريقهنايةتكوناألسرسياسةفإنللمستعم روبالنسبة

اعتقدمامنمواجهةجبهةخيلقفهوالتحقيقداخلوهوجديدةجبهةبفتحاملناضليبدأحينماولكنوالواقعية.
اإلنسانيراهاكماالواقعيةالقوةعالقةتقبلالألهناثوريةممارسةالصمودفإنوعليهة.النهايإىلوصلأنهاملستعم ر
الواقعي.

علىثوريةممارساتيفتتحققاليتهيالثوريةفالذاتجوهره،يفثوريإنسانيوجدالأنهإالميعاريتضيف
يشرتطوالواضحة،ممارسةيفالثوريةذاتهحيققالتحقيقيفيصمدمناملنطلقهذامنمعينة.حلظاتويفالواقعأرض

مرتبطةوإمناجوهريبشكلاإلنسانداخلموجودةليستالثوريةالذاتألنحياتهطيلةثورياًاإلنسانهذايبقىأن
منسواءاالنسانجسديتحملهأنميكنالذياملدىإىلعدةدراساتتطرقتلقدالواقع.أرضعلىثوريةمبمارسة

أوالثوريةوالصالبةاإلرادةيفيتمثلروحيبعدهناكأنإالالطعام.عناإلضرابحالةيفأوللتعذيبخضوعهناحية
أنميكنماحولاملفهوميزعزعالروحيالبعدهذاغريها.أوقوميةيسارية،إسالمية،ايدولوجيامناملتشربةالعقيدة
[123] اجلسد.يتحمله

األسرىعائالتحلمةزيادةيفسامهتالنظريالتأطريهلذاوفقاًاإلسرائيليةاحليويةالسياساتفإنإذاً
أمامالصمودمنحالةتفرضالفلسطييناجملتمعيفاملوجودةوالثقافيةالرتبويةالتنشئةأنإىلباإلضافةالفلسطينيني،

اآلخر.صاءوإقالعنصريةعلىتقوموثقافيةتربويةأسسإىلاملستندةاإلسرائيليةالعقلية


 . آليات وأدوات مواجهة السياسات الحيوية اإلسرائيلية6 -3
الفلسطينينياألسرىقضيةتناولتواليتاملختلفةاألدبياتومراجعةالباحثأجراهااليتاملعمقةاملقابالتخاللمن
ذوياجتهدآلياتأوأدواتاعتبارهاميكنمركزيةنقاطيبلورأنالباحثاستطاع،9101عاموحىت1891العاممنذ

التضامنية،امليدانيةالفعالياتاألمين،الوعيتنميةأبرزها:اإلسرائيليةاحليويةالسياساتملواجهةبناءهايفاألسرى
داخلمنالنطفحتريرواخلارج،األسرىبنيماوصلحلقةتشكيلاالجتماعي،التواصلوسائلاألسرى،محالت

حتررهم.بعدلألسرىإدماجيةكحاضنةلالعمجانبإىلالسجون،

 . تنمية الوعي األمني: 0 -6 -3
لهكانالعمليفالسريةقواعدانتهاكأنالكتابأوضححيثالسرية،قضيةإىلاإلعتقالمقاومةكتابتطرق

عائالتوتشتيتوتشريدالبيوتتدمريجانبإىلوشهداءأسرىوقوعإىلأدىفانتهاكهاخطرية،تداعيات
                                                 

] 123 [ Lena Mhammad Meari, "Sumud: A Philosophy of Confronting 

Interrogation," (PhD diss., University of California, 2012), 1-166. 
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احلاجةجاءتهنامن[124]باهظة.أمثاناًالفلسطينيةوالعائالتالفصائلكلفالسريةقواعدانتهاكأنمبعىناملقاومني.
عدةشواهدوهناكعليهم،وتداعياتآثارمناإلعتقاللسياسةملااألسرىعائالتلدىاألمينالوعيتنميةإىل

السياساتمنالفلسطينينياملناضلنيمحايةيفدورلهكانالذيوالعائالتلدىاملوجوداألمينالوعيمدىتظهر
 اإلسرائيلية.
.الصحيحهوالعكسوإمنااجملتمع،يفاالندماجإىلحباجةليسوااألسرىأناهلوديلوليداحملرراألسرييرى

العلمثقافةعلىتقتصرالبرأيهوالثقافةثقافته،مناالستفادةمنللمجتمعبدالوبدورهمثقفهواألسريأنحيث
طريقةعلىمطلعجيعلهاحملتلالسجانمعومباشريومياحتكاكيفهوالذيفاألسري.ذلكتتعدىوإمناواألدب،

معاملستمرةاملواجهةظليفاجملتمعهبايستعنيأناملهممن"أمنيةثقافة"يكسبهالذياألمرعدوه،تفكري
الطبيعيمنفإنهوبالتايلالفلسطينيني،معظملدىروتنيأصبحتاألسرجتربةفإنالصددهذاويف[125].االحتالل

 اليومية.حياهتميفاألمينالوعيتنميةيفباالجتهادوذويهاألسرييقومأن
فعلىاألمين،الوعيتنميةيف،1891عاماإلسرائيليةاإلعتقالسياسةبدءومنذالفلسطينيوناألسرىاجتهد

الشخصياألمنعلىحرصاًجديد؛إسمواعتماداحلقيقياإلسمعنبالتنازلاألسرىمنالعديدقاماملثالسبيل
[126]".عدنانعطية"إمسهأصبحالذي"صقرأبوسالمهلطفيمجيل"كاملناضلواألصدقاء()األقارباجملموعوأمن

الصراعإدارةعلىواضحاأثراًوتركتالسجونلسلطاتفعلياًنداًشكلتفاعلةمؤسسةبناءمناألسرىمتكن
عنالثوارحلرفوحماوالهتاالسجونإدارةبطشمنالفلسطينينياملعتقلنيمحايةإىلعملهايفهتدفوكانتمعها،

تعزيزهبدفالسجانني؛مععالقتهمومراقبةاألسرىتصرفاتضبطإىلهتدفنضاليةبرامجهناككانثورهتم.كما
 إنسان يوجد حيث":يقول"قاسمعمر"الشهيداألسريوكان.واالحنرافالسقوطمنومحايتهملديهماملقاومةروح

[127]".الوطن جيش الى لينضم معه العمل مهمة تحمل فأنت واحد
املراسالتأوالزياراتخيصفيماالفلسطينينياألسرىعائالتإزاءالسجونيفاإلحتاللسلطاتممارساتإن

االسرائيلية،اإلدارةأساليبوإفهامهماألهلتوعيةإىلاألسرىمنإحتاجتالثاين،الفصليفالباحثذكرهاواليت
علىتافهةكانتومهماالسجونإدارةأهدافمواجهةألنمهمةكانتلكنهاكبرياً،جمهوداًحتتاجشاقةعمليةوهي
[128]املناضلني.األسرىفعلهماوهذاحجمهامنأكربمشاكلخيلقفرتاكمهااألمهية،مندرجة

                                                 

 ..62-54،العتقال مقاومةوآخرون،الربغوثي[124]
حتدث:"لألسرى إدماجية كحاضنة الوطني العمل"عنوانحتت،5،2115آذاربتاريخبريزيتجامعةيفعقدتندوة [125]

 عليان.عطافوعقيلتهاهلوديلوليدالسيدوأبودحو،روالوعقيلتهالرفيديوسامالسيدفيها:
 .9رقمامللحقاملقابالتجدولإىلأنظر[126]
 .215-211(،2113واحملررين،األسرىشؤونوزارة)البرية:،تذكارينصبالبريويت،وحممدأبوعبايةحافظ[127]
 .84،الثورية السلطة إلى القمع منبكر،أبو[128]
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مواجهةيفأفضليةاألسرىعائالتأعطىماوهذاعائالهتم،وتوعيةتثقيفيفالفلسطينيوناألسرىساهم
مهمةعدةشواهدفهناكاألمينالوعيتنميةيفاألسرىعائالتإلجتهادبالنسبةاإلسرائيلية.أمااحليويةالسياسات

احلجكان "املطاردة:فرتةعنأبوبكرقدرياحملرراألسريخالزوجةعودةأمساءتقولحيثبسيطة،كانتوإن
ألنهمعهاوحيكيأمهيشوفعالبيتييجيمينعهوكان،مطاردوهوابنهيشوفكانايلالعيلةمنايلالوحيدأبوعمر

بستعرفمادونمنبعيدمنامهيشوفييجيقدريفكان"---هههه"كتريبتربمالنسوانإنهقاعدةعندهكان
السياقنفساألسري.يفوالدلدىاملوجوداألمينالوعيحجمعلىيدلوهذا[129]ويروح".عليهايطمنعشان
لذلكآمن،مكانيفأبنائيجعلعلىدوماحريصةكنت"لقدمعهاأجريتاليتاملقابلةيفأبوسرورفدوىأكدت
قبلمناالعتداءاولالعتقالتعرضهامنخوفخاهلامنزليفعرفةاخاهامالحقةاثناءكبريةفرتةيامسنيتركت
يتمأنقبلاملقاومنيلقاءحمطةبيتنا"كانالصيداوياحملرراألسريأضافأخرىجهةمن[130]االحتالل".قوات

منالفضولظهورمعلكنالبيت،إىلللوصولصعوبةيواجهونالرفاقوكانإليها،انتمياليتاجملموعةأمرانكشاف
حبذرنتعامل،كنابيتنامنالقريبةالربتقالبياراتإحدىإىلاجتماعاتنا،نقلنااملتتاليةالزياراتسببعناجلريانبعض
العائلةمناألسريحميطأنتؤكداحلالةهذه[131].األمين"وضعناعلىتدلإشاراتأيأحدناعلىتظهروملشديد

 املطاردين.وللمناضلنيبالنسبةواألمناحلمايةنظاممنجزءأحياناًكانواوغريهم

يتعلقفيماهايليقولالسياقهذاويفم،1849عاماحملتلةاألراضييفوذويهمباألسرىيتعلقفيماخصوصيةهناك
تعاملالذياإلسرائيليالعسكرياحلكمقواننيتفرضهاكانتاألمنيةاحلالةعام"بشكلاألمنية:اإلحتياطاتمبسألة

االحتاللضدالعملينوياوخيططمناضلأيوكاناالحتالل،مقاومةمظاهرمنمظهركلمعحديدمنبيد
كلانقناعةهناككانلكنابننا،سلومحولغريبامرايمالجظةنستطعملجدا،سريةظروفيفيعمل

واخلوفالرعببثالذياالحتالل،ظروفمعتتوفرالالطبيعيةفاحلياةاالحتالل،قبلمنلالعتقالمعرضشخص
واألمانالسالمةحولمكتوبةادبياتلدينايوجدالعامبشكل..اغراءاتمنيقدمهماكلرغمالناس،نفوسيف

بالنسبة.والفصائليواحلزيبالتنظيميبالعمليتميزكانالذيغزةوقطاعالضفةيفالفلسطيينالواقعخبالفواحلذر
عليهااالطالعلناتسىناليتالتجارببعضمناالستفادةاىلإضافةاحلذر،وسائلأساسهوالغريزياحلسكانلنا
[132]اإلسرائيلية".السجونمنحتررواالذينالسجناءبعضمن

 

حلمةتفتيتتستطيعالاإلسرائيليةاحليويةالسياساتأنعلىتؤكدتناوهلامتاليتوالشواهداحلاالتهذه
بأهنااإلعتقالقضيةمعتتعاملأصبحتالعائالتأنحيثمتاماًالعكسعلىبلالفلسطينيني،األسرىعائالت

                                                 

 .12رقمملحقاملقابالتجدولإىلأنظر [129]
 .14رقمملحقاملقابالتجدولإىلأنظر[130]
 .2رقمملحقاملقابالتجدولإىلأنظر[131]
 .1رقمملحقاملقابالتجدولإىلأنظر[132]
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املختلفةالتجاربمنلإلستفادةالبعضبعضهامعتتواصلأصبحتالعائالتفإنوبالتايل"طبيعية"،مسألة
اإلسرائيلية.السياساتمواجهةآلياتإطاريفيندرجذاتهحبدوهذاهبا.خاصأمينوعيتطويريفواإلجتهاد

 . الفعاليات الميدانية التضامنية :6 -6 -3
التضامنأنمبعىن[133]معه"،يتضامنمثفالن"يُقلديُقال:فكماالتقليد،منأعلىبدرجةكمفهوم"التضامن"يأيت

ضداإلحتاللدولةتشنهااليتالنفسيةواحلرباإلسرائيليةاحليويةالسياساتمبواجهةيتعلقفيماللغايةمهمةمسألة
 خارجها.أوالسجونداخلسواءومكانزمانكليفوذويهمسرىاأل

غياهبداخلخمتلفةزمنيةمراحلعاصروالذيالعتبةسعيداحملرراألسريفإنالشعيبالتضامنأمهيةلبيان
هذايفيقولم1009العاموحىتم1811عاممنذاألسريفعاماًوثالثوناثنانأمضىحيثاإلسرائيلية،السجون
لقواننياملخالفةسلوكياتهيفاالحتاللوفضحتعريةيفيساهمالطعام،عنإضراهبماألسرىمواصلةإن "الصدد:

وإبرازهأكرببأمهيةاحلدثهذامعيتعاملواأنعليهموجيباخلارجيفواجلماهريقياداتناكلمنمطلوبوهذاالعامل
أكثرإسرائيلحصريفتساهمأنوجيباالحتالل،سطوةمعاألسرىمعاناةليعرفواالعاملإىلونقلهموسعبشكل
تكثيفعلىالعملاجلميعوعلىاألسرىقضيةيفمهماًعاماًليعدالدويلالضغطأنالعتبةويرىالزاوية".يففأكثر
حبقانتهاكاهتاوتعريةاسرائيلعلىللضغطاإلنسانحقوقعناملدافعةالدولإىلاالتصاالتوتوسيعاجلهود

[134].األسرى
هيوغريهاواالعتصاماتباملسرياتاملتمثلةاالحتاللسجونيفاألسرىمعاملتضامنةامليدانيةالفعالياتإن

اجلمهوراستعطافمثومنالقضية،خلفالفلسطييناجلمهورتوحيديفاألساسيةأمهيتهاوتكمنتأكيد،بكلمهمة
عاملياً.بعداًاألسرىقضيةإكسابعلىوالعملالدويل

وإشعارهمذويه،ومعمعهالتضامنبلاألسري،حتريرمنهااهلدفليساألسرىمعاملتضامنةامليدانيةالفعاليات
رفعفإنالطعام،عناملضربنيباألسرىاألمريتعلقحنيوخصوصاًجانبهم،إىلالفلسطييناجلمهورعمومبوقوف

فإنذلكإىلإضافةالسجان.ومقارعةاملواجهةاستكمالعلىيقويهوسالحضروريةمسامهةتكوناألسريمعنويات
وتضحياتببطوالتوالتعريفالوطين،الوعيصعيدعلىمتفاعلةاألسرىقضيةإلبقاءوضروريةمهمةالفعالياتهذه
.ومقاومتهاالحتاللمواجهةمشروعتتصد راليتالفئة

                                                 

مداخلة.2114.نيسان،17بتاريخبريزيتجبامعةعقدتالفلسطينيني"األسرىسراحإلطالقالعامة"احلمالتبعنوانندوة[133]
 الشنطي.د.رواية

معركة…االحتاللسجونيفاألسرى:خاصملحقواالستشارات،للدراساتالزيتونةمركزيفواملعلوماتاألرشيفقسم[134]
 .76،(2111واالستشارات،للدراساتالزيتونةمركز:بريوت)،"اخلاويةاألمعاء"
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معهموالتضامناألسرىمطالبإسنادإزاءالشعيباألداءيفملموساًاجعاًترالفلسطينيةالساحةعلىيالحظ
شيءأييفالسياسةتدخلأينما":بالقولالشعيبالرتاجعأسبابفارسقدورةاألسريناديرئيسوعللذويهم،ومع
[135]".شيءكلتفسدفإهناالنضالأوالبنزنسأوالدينيفدخلتفإذاتفسده،فإهنا

  

علىمحاسحركةانقالبإثرحدثالذيالفلسطيين–الفلسطييناالنقسامأنعلىيدلفإنهدلإنهذا
األسرىمعالشعيبوالتضامناألداءتراجعإىلأدىغزة،يفللحكموتوليها1001عامالفلسطينيةالوطنيةالسلطة

وهذااإلحتالليةالسلطاتمواجهةاسرتاتيجيةإهرتاءإىلسيوديفإنهاملنوالهذاعلىاحلالاستمروإنوذويهم،
اإلحتالل.دولةإليهتسعىمابالضبط

 . حمالت األسرى3 -6 -3
ظاهرةأنالقولوميكناجلديد،باألمرليستالفلسطينينيلألسرىاملناصراخلارجيياجلماهريالتفاعلمسألةإن

بالتارخيياإلضرابهذاوصفحيث،1819عامالطعامعنعسقالنسجنإضرابمعبدأتاجلماهرييالتفاعل
التجربةنضوجهرمظامنومظهراملعتقالتيفاحلياةشروطحتسنيحنواإلعتقالمسريةيفنوعيةنقلةشكلألنه

األسرىإسناديفواجلماهرييالشعيبالتفاعلدورإغفالميكنوالالسجون،داخلاألسريةالوطنيةللحركةوترسيخ
سجنيفاإلضرابنيرافقكماالسجون.يفالقائدةاالعتقاليةاملؤسسةترسيخيفاملتمثلةأهدافهملتحقيقودعمهم

[136]املعتقلني.ملطالبمساندخارجيومجاهرييشعيبتفاعل1894عامجنيدوسجن1890عامنفحة
تفككوملموسكبريبشكللوحظالفلسطينية،الوطنيةالسلطةوتأسيس1883عامأوسلواتفاقتوقيعبعد

األسرىجمتمعأنأيالفلسطيين،الواقعيفالوضعلصورةانعكاسيعتربوهذاالسجون،داخلالتنظيميةالبىنوترهل
تضيفلناألسريةالوطنيةاحلركةفإنوعليه.وتأثرتأثريعالقةبينهماتربطالفلسطييناخلارجيواجملتمعالفلسطينيني

معاجلماهرييالتفاعلفإنوهلذا[137].اخلارجيفالفلسطينيةالوطنيةاحلركةمنإضافةوجوددوناملستقبليفشيئاً
م.1000عاماألقصىانتفاضةاندالعحىتكذلكالوضعوبقيكبريبشكلتراجعاألسرىقضية

وعادتالفلسطيين،الشعبعلىالقمعيةاإلسرائيليةاهلجمةاشتدت19/8/1000األقصىانتفاضةاندالعمع
السجونمنالعديدإفتتاحوأعادتوالسجون،املعتقالتيفباآلالففزجتاجلديدةالقدميةسياستهاإىلإسرائيل

                                                 

)متوز75العددالطريق،جملة،"الطعام عن المضربين األسرى مع التضامن فعاليات أفسد التسييس"التحرير،هيئة [135]
2114:)9. 

للدراساتالزيتونةمركزبريوت:)،مقارنةفقهيةدراسةاإلسرائيلي:اإلحتاللسجونيفاألسرىأحكامرمضان،نائل[136]
 .27(،2112واالستشارات،

،5،2115ينايربتاريخبريزيتجامعةيفعقدت،"والمآلت البدايات األسيرة: الفلسطينية الحركة"عنوان:حتتندوة[137]
 .األسريناديرئيسفارس؛الرئيس:قدورةاملتحدث
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األسرىكحرمانسابقاًذكرناكمااألسرىحبقإجراءاهتامناإلحتاللسلطاتشددتكماوغريها.وعوفركالنقب
عمليةضمنتندرجاليتوالسياساتاإلجراءاتمنوغريهاالطيبواإلمهالاالنفراديالعزلوسياسةذويهمزيارةمن
فائقة.بعنايةومدروسمنظمولكنهبطيئاًقتالًالفلسطييناألسريقتل

فقدبالعكسبلوإجراءاهتا،سياساهتاوراءمناملرجوةاألهدافحتقيقيففشلتاإلحتاللسلطاتأنإال
الدعمالتمحوعادتلألسرى،ومسانداًاجيابياًدوراًتلعبألنواإلنسانيةاحلقوقيةاملؤسساتمنبالعديددفعت

[138].اجلماهرييالتضامنفعالياترقعةواتسعتواملساندة
قالعيفالكرامةوأبطالالصمودأبطالبنيمنتشرةكانتاليتاألفالطونيةالقيمفإنكلههذامنالرغمعلى

األسريةالفلسطينيةالوطنيةاحلركةوأصبحتواملفاهيم،األوراقخلطالذيأوسلوحتديداً،أوسلوبعدضمرتاألسر
الرتكيبةيفالواقعوهذا[139]"،اجلماعيضموروالفرديصعودبنيما"مقاالتهإحدىيفدمجناصروصفهاكما

الوطنيةاحلركةفإنوعليه .الصهيونيةاملعتقالتداخلاألسرىواقععلىبظاللهألقىوالثقافيةالسياسيةالفلسطينية
بالواقعيةفااللتزاماخلارج،يفالفلسطينيةالوطنيةاحلركةمنإضافةوجوددوناملستقبليفشيئاًتضيفلناألسرية
إضافةأيفإنلذا.حاملتفكريجمردهوآخرجانبمنوحدهاباملثاليةوااللتزام،الواقعلألمرخضوعهووحدها

كاسرتاتيجيةوالواقعياملثايلاملساربنيماالتوفيقدونككلالوطنيةالفلسطينيةاحلركةمنتوقعهاميكنالمستقبلية
.اإلسرائيلياإلحتاللضدمواجهة

مومسيأوسياسيلونذاتإماأصبحالتفاعلهذاولكناحلالية،املرحلةيفشعيبتفاعلوجودإنكارميكنال
تهم.قضيومكانةمعاناهتموحجماألسرىتضحياتمستوىإىليرتقيالجعلهالذياألمرمعظمه،يف

أوالوطنيةالفصائلالفلسطينية،السلطةكانتسواءالرمسيةوغريالرمسيةاملؤسساتلدىاملوجودالتقصريألقى
تضامنيةوسائلإبتكارإىلاألسرىبعائالتأدىالذياألمرالشعيب،املستوىعلىبظاللهاملديناجملتمعمؤسسات
األسرى.أبنائهممعتضامنيةمحالتإطالقوسائلالهذهأبرزومناإلسرائيليةللسياساتومواجهة

اليتالتضامنمحالتمنالعديدم1000عاماألقصىانتفاضةبعدظهرت وقداألسرى،عائالتأطلقتها
الغربية،الضفةيفجغرافيةمناطقاًبشموهلاتتعلقمعايرياًللدراسةاختيارهايفراعىمنها،البعضإىلالباحثتطرق
يفالعرباألسرىعمالتضانمحالتعلىاحتوائهاإىلإضافةم،1849عاماحملتلةالفلسطينيةواألراضيغزة،وقطاع
 هي:الباحثاختارهااليتواحلمالتاالحتالل،سجون

األسرى.وكافةالربغوثيمروانالقائدسراحإلطالقالشعبيةاحلملة .1
                                                 

للدراساتالزيتونةمركز)بريوت:مقارنة،فقهيةدراسةاإلسرائيلي:اإلحتاللسجونيفاألسرىأحكامرمضان،نائل[138]
 .22-21(،2112واالستشارات،

احملافظاتـواحملرريناألسرىمفوضية"اجلماعي،وضمورالفرديصعودبنياألسريةالفلسطينيةالوطنيةاحلركة"دمج،ناصر[139]
  http://goo.gl/prXa6R(:4،2116مايوبتاريخالدخول)،31،2115مارس،اجلنوبية

http://goo.gl/prXa6R
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سعدات.أمحدمعللتضامنالدوليةاحلملة .2

الشوبكي.فؤاداألسريمعللتضامنالوطنيةاحلملة .3

سكاف.حيىياألسريقضيةمعالتضامنمحلة .4

األحرار.منازلإعمارمحلة .5

 حمروم.سامراألسريمعالتضامنمحلة .6



 . الحملة الشعبية إلطالق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة األسرى 0 -3 -6 -3
زوجتهترتأسو13/1/1001بتاريخاألسرىوكافةالربغوثيمرواناملناضلسراحإلطالقالشعبيةاحلملةتشكلت

ليسالربغوثيمرواناملناضلسراحإطالقعلىتعملفإهنااحلملةنظروجهةومنالشعبية،احلملةهذهالربغوثيفدوى
فتححملاكمةتسعىإسرائيلأناحلملةترىحيثبارز،فلسطيينكقياديالسياسيةبصفتهولكنالشخصيةبصفته

[140]برمت ه.الفلسطيينوالنضالالسياسيةاألحزابكماالوطنيةوالسلطةالفلسطينيةوالقيادةالتشريعيواجمللس
التالية:الرئيسيةاألهدافاحلملةحددت

 الربغوثي.مرواناملناضلسراحإطالقأجلمنواحملليةالدوليةاجلهودتوحيد .1

 سراحهم.إلطالقوالعملاجلهودوتوحيداإلسرائيلية،السجونيفوالفلسطينينيالعرباملعتقلنيقضيةإبراز .2

[141]واإلستقالل.باحلريةالفلسطيينالشعبحقعنالدفاع .3

مروانالقائدكونفرنسا،منبدأتاألكرباحلملةأنإىلالندواتإحدىيفهلامداخلةيفالربغوثيفدوىنوهت
النهجفدوىاألستاذةانتقدتمداخلتهاسياقويفالفرنسية،–الفلسطينيةالصداقةجلمعيةرئيساولكانالربغوثي

 [142]حبت.اهنزاميهنجكونهباألسرىيتعلقمايفالفلسطييناملفاوضيتبعهالذي

                                                 

،(تد،)"عملها،وإسرتاتيجيةوأهدافهااحلملةتشكيلظروفحولورقة"الربغوثي،مروانسراحإلطالقالشعبيةاحلملة [140]
http://www.freebarghouti.ps/?page_id=53(:4،2116مايوبتاريخالدخول)
السابق.املرجع[141]
فدوىاملتحدث:.17،2115مارسبتاريخبريزيتجامعةيفعقدتاألسرى،"سراحإلطالقالعامة"احلمالتبعنوانندوة [142]

 الربغوثي.مروانسراحإلطالقالشعبيةاحلملةرئيسةالربغوثي،

http://www.freebarghouti.ps/?page_id=53
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 . الحملة الدولية للتضامن الرفيق مع أحمد سعدات6 -3 -6 -3
وهتدفاحلملة،هذهسعداتعبلةزوجتهوترتأسـ،1009عاميفسعداتأمحدمعللتضامنالدوليةاحلملةتشكلت

ممارساتوفضحاإلحتالل،سجونمناألسرىومجيعسعاداتأمحداملناضللتحريرالدويلالتضامنجلبإىلاحلملة
أيضاًتكرستاحلملةجهودفإنآخرجانبمنالفلسطينيني.األسرىمناآلالفحبقمتارساليتالتعسفيةاإلحتالل

هلذهضحاياورفاقهسعداتالقائدرباعتباالفلسطينيةالسلطةمتارسهااليتالسياسياالعتقالسياسةرفضيف
[143]السياسة.

معمقارنةباخلجولةووصفتهااألسرى،معالتضامنيةالنشاطاتعنالندواتإحدىيفسعداتعبلةحتدثت
أكدتكماموحدة.عملاسرتاتيجيةوتبيناحملليةاجلهودتوحيدضرورةإىلودعتالوطن،خارجالتضامنيةالنشاطات

[144].الفلسطينيةاألرضوحتريراألسرىلتحريرالوحيدالطريقهياملقاومةأن

 . الحملة الوطنية للتضامن مع األسير فؤاد الشوبكي3 -3 -6 -3
أبناءهأنشأحيثحبتة،عائليةوجبهود،1008عاميفالشوبكيفؤاداألسريمعللتضامنالوطنيةاحلملةتأسست

 :"فيسبوك"اجتماعيتواصلصفحةوبناته

https://www.facebook.com/groups/52782342835 /،منكلمعبالتواصلوقاموا
أنحيثاإلسرائيلي،اإلحتاللسجونيفسناًاالكرباملريضوالدهممعالتضامنأجلمنمعهالتواصلاستطاعوا

والدها،حبقللغايةمقصرالرمسياملستوىفإنالشوبكي،فؤاداألسريإبنةرانيةوحبسب.11الجتاوزقدعمره
العائلةفإنذلكبعدأماحبقه،احلكمإصدارلغايةوالدهابقضيةمهتمكانالذيالفلسطيينالرمسياإلعالموحتديداً

[145].األسرداخلقاهايلاليتواملعاناةالصحيةقضيتهعرضأجلمناإلعالمبوسائلتتصلباتت

 الصهيونية السجون في واألسرى سكاف األسير قضية مع شمالية تضامن . حملة0 -3 -6 -3
حيىياألسريأصدقاءوجلنةعائلةأطلقتفقدالفلسطينيني،األسرىعلىتقتصرملاألسرىمعالتضامنمحالت
 الصهيوينية.السجونيفواألسرىسكافحيىياللبنايناألسريقضيةمعمشاليةتضامنمحلة1011عامسكاف

31حوايلخالهلاسقطواليتم1819عامعدوانكمالعمليةيف-اجلنسيةلبناين-سكافحيىياألسريشارك
اثنانأصيبالذينالعملية،أبطالمنشهداء8سقوطعنالعمليةوأسفرت.جرحيا91ًمنوأكثرإسرائيلياًقتيالً

                                                 

] 143 [ Campaign to Free Ahmad Sa'adat, " About The Campaign," May 2008, 

Accessed in Februy 20, 2016: http://freeahmadsaadat.org/about-the-campaign/ 
بتاريخبريزيتجبامعةعقدتاألسرى"سراحإلطالقالعامةمالت"احلبعنوانندوة [144] عبلةاملتحدث:.4،2115إبريل

 سعادات.أمحدسراحإطالقمحلةرئيسةسعدات
 .25،2115يونيوبتاريخالشوبكيفؤاداألسريابنةالشوبكيرانيةمعالباحثأجراهامقابلة [145]

https://www.facebook.com/groups/52782342835/
https://www.facebook.com/groups/52782342835/
http://freeahmadsaadat.org/about-the-campaign/
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السلطاتتدعيحيثاليوم،حىتجمهوالًسكافمصريويعترب.أحدمهاسكافحيىياملناضلكانجبراح،منهم
حصلواملعلوماتوفقاًاإلسرائيليةالسجونيفحياًزالماأنهاالسريعائلةتؤكدفيمااملعركةخاللقتلبأنهاإلسرائيلية

علىوالضغطحيةسكافاألسريقضيةإبقاءإىلالتضامنيةاحلملةهذهوهتدفاحملررين.ألسرىامنعددمنعليها
يفالقابعنيورفاقهسكافاألسريمصريعنللكشفالدويلاجملتمعجانبإىلاملديناجملتمعوهيئاتاألحزابمجيع

[146]اإلحتالل.سجون

 ين كريم يونس. حملة التضامن مع عميد األسرى الفلسطيني5 -3 -6 -3
مؤبدحمكومم1849عاماحملتلةالفلسطينيةاألراضييفاملثلث-عارهبلدةمن1818سنةمواليديونسكرمياألسري
أي9/1/1893منذمعتقلفهوالفلسطينيني،األسرىعميديعتربغوريونبنجامعةخريجفتححلركةاالنتماءبتهمة
محلةأطلقتعائلتهأنإالاألسريفيونسوجودعلىمرتاليتالطويلةالفرتةمنالرغموعلىعاماُ.33منأكثر

تطور،التضامنشكلولكنقبلمنتضامنهناكيكنملأنهيعنملذلكلكن[147].1013عاممعهتضامنية
السياساتومواجهةاألسرىمعالتضامنأشكالتطويرإىلأدىاألسرىعائالتوتواصلمتدرسهناكوأصبح

آن.يفاإلسرائيلية

 . حملة بناء منازل األحرار2 -3 -6 -3
اإلجتماعيوحميطهاألسريعقابإطاريفتأيتواليتاألسرىعائالتمنازلهبدماملتمثلةاإلسرائيليةللسياسةنتيجة
محلةم،1011عاممناألولكانونيفاألحرار"منازلبناء"محلةاسمحتملمحلةبإطالقشبابيةجمموعةقامت

يفمنازهلماإلحتاللسلطاتهدمتاليتللعائالتجديدةزلمناشراءأوإعمارإعادةبغيةالتربعاتمجعتستهدف
مخساحلملةهذهويقوداألسرى،عائالتمنهمعليهاالقائمنيالناحلملةهذهالدراسةاختارتوقدنابلس،مدينة

وازالماأسرىوأخوتهحمررأسريفهودنبكمازناحلملةرئيسأماهدمه،متمنزلكلعنملمثلنياضافةأشخاص
التقصريهواحلملةهذهلتنظيمدفعناماان"الدنبكقالاحلملةهذهدوافعمعرفةسياقويف الرملة.سجنيفيقبعون
داخلالرمسيةاملؤسساتمنعددتتبعهااليتاملماطلةوسياسةاملنازلهدمجتاهبنابلسالرمسيةللمؤسساتالواضح
[148]".املدينة

                                                 

جريدة"الصهيونية،السجونيفاألسرىمعمشاليةتضامنمحلةتطلقسكافحيىياألسريأصدقاءوجلنةعائلة"عبيد،منذر[146]
 http://goo.gl/4l5gz8(:4،2116مايوبتاريخالدخول)،2،2111مايو،العهد

Facebook:https://goo.gl/4a7ty2موقععلىاحلملةموقعأنظرللمزيد[147]
 .17،2115ديسمرب،الجديدة الحياةاملدمرة،"البيوتبناءإلعادةشيقلمليونحوايلجتمع"نابلسالسويطي،رومل[148]

http://goo.gl/4l5gz8
https://goo.gl/4a7ty2
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 األسير سامر محروم . حملة التضامن مع7 -3 -6 -3
عامأواخراألحراروفاءصفقطيفعنهوأفرجاإلحتاللسجونيفعاما19ًجننيمدينةابنحمرومسامراألسريأمضى
اإلسرائيليةاإلحتاللسلطاتوأعادتفلسطني.لتحريرالشعبيةاجلبهةحركةأسرىعمداءمنحمرومويعتربم،1011
محلةاطالقإىلهبادفعتاملناشداتجدوىبعدمالعائلةولقناعة.11/1/1011يفبداملؤاحلكمإىلوأعيداعتقاله

الدعم:يفاملواطننيملشاركةاحلملةرابطيليوفيما".سامرلالسريحقاحلرية"اسممحلتالكرتونية
https://m.facebook.com/sameralmahrom 


بالنسبةبغزةاملوجودينسواءالفلسطينينياملسؤولنياحلملةتستهدف"يقولاألسريشقيقمعتلفزيونيةمقابلةيف

لتتحملالفلسطينيةللسلطةبالنسبةأومرافعاهتميفاحملامنيملساعدةالصفقةبنودعنتكشفحىتمحاسحلركة
[149]الفلسطيين".الوطيناألمنقواتيفلواءبرتبةضابطكونهاألسريإزاءامسؤولياهت

ذاتاجلهاتعلىمجاعيضغطوتشكيلهذهخطوهتميفملساندهتماملواطننيعلىسامرعائلةتعول
كافة.الصعدعلىاألحراروفاءصفقةحمرريمناعتقاهلماملعاداألسرىملفلتحريكاإلختصاص



 اشكاليات تعتري حمالت األسرى.  3 -3
خالهلاومنأنفسهم،األسرىذويبإطالقهاقاممحالتهياحلمالتهذهألنللدراسة،احلاالتهذهاختيارمت

إىلاألسرىبعائالتأدىماوهذاشعيبتقصريوجودإىلأدىالرمسيالتقصريأنمفادهانتيجةإىلنتوصلأنميكن
األسرى.منوأخوهتموآبائهموأزواجهمبناءهمأمعتضامنيةوسائلابتكار

منمتكنتالفلسطينيةاألراضييفاليوميةاإلسرائيليةالسياساتفإنالفلسطيين،الرمسيالتقصريجانبإىل
قضاياخلقتواسرائيلالوحيدة،القضيةهيتعدملاألسرىفقضيةاألحيان،بعضيفالفلسطينيةاجلهودتشتيت

األمرالعنصري(الفصلجدارواليوميالقتلاألراضي،مصادرةاملنازل،هدم)مناليوميةسياساهتاعربمعقدةثانوية
ثانوية.مهوميفغارقنيالناسعامةجعلالذي

التقصريإىلذلكنعزوأنوميكنالداخل،يفمنهاكرباخلارجيفاحلمالتهذهمعوالتفاعلالتضامنأنُيالحظ
يفمنفردبشكلاحلمالتفتنظيمآخر،جانبمناألسرىمعالتضامنمحالتوتشتيتجانب،منوالشعيبالرمسي
لهكلهمعنيسياسيبلوناحلمالتصبغجانبإىلالوطن،حمافظاتكافةمعالتنسيقدونواحملافظاتاملدنبعض

اجلماهريي.التفاعلعلىسيءأثر

                                                 

:(4،2116مايوبتاريخالدخول)،3،2115مارسيوتيوباحملروم،سامراألسريمعالتضامنيةاحلملةعنمصورتقرير [149]
https://www.youtube.com/watch?v=LYHgZYpDTwI

https://m.facebook.com/sameralmahrom
https://m.facebook.com/sameralmahrom
https://www.youtube.com/watch?v=LYHgZYpDTwI
https://www.youtube.com/watch?v=LYHgZYpDTwI
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األسرىحلمالتومباشرشديدانتقادهلاكانمقابالهتايفسةالدرامشلتهااليتالعائالتفإنذلكإىلإضافة
وصعوداجلماعيضمور"مقولةصحةيؤكدوهذاغريهم،منأهمأسرىهناكبأنتشعرهمالهنااليوماملوجودة

للحمالتبالنسبةاحلالهوكماانتهاء،تاريخوهلامومسيةجتعلهااحلمالتخصخصةأنإىلإضافةالفردي".
مبجردتنتهيحمدودةزمنيةبفرتةومقتصرةحمدودةتكونأهناحيثوغريهالعيساويأوعدنانخضرمعالتضامنية

.سراحهمإطالق
حساسيةيثريغريهدوناسرياسمذكرأحياناً"فارسقدروةالفلسطييناألسريناديرئيسيقولآخرجانبمن

وهذاعناوينخاللمنتكونقضيةعلىالتعريفألنصحيحغريذاهولكنلآلخرين،انكارهذاوكأنهالعديدلدي
سراحإلطالقتقامكانتاليتاحلمالتأنحيثافريقياجنوبيفجرىكمامتاماًاآلخرينلنضاالتانكاريعينال

التعريفمتالذيالعنوانكانهوأنإالمعهاآلخريناملناضلنيمجيعسراحإطالقإىلهتدفكانتمنديالنيلسون
[150]خالله".منالقضيةعلى

املؤسساتيفخلللوجودنتيجةبلفراغ،منيأتملغريهمدونألسرىاحلمالتخصخصةأنالقولخالصة
هذهوجودأنإالكهذه.محالتإلطالقالعائالتاضطرالذياألمرالفلسطيين،واإلعالمالرمسيةوالغريالرمسية

يستجيبأويكرتثيعدملالذيالفلسطيين،الشارعمستوىعلىخللخلقإىلأدىالوقتنفسيفاحلمالت
احلمالت،وبعضعدنانخضرحاليفكمااملشاركةبعضحدثتوإناحلمالت،هذهمثليفالفاعلةللمشاركة

.حمددةزمنيةبفرتةومقتصرةحمدودةتكون
فيمامتدرسوجودُيالحظوغريهم،الشوبكيومحلةسعداتحبملةمروراًالربغوثيمرواناألسريمحلةمنبدءاً

يفتعملواملؤسساتاحلمالتتلككانتإنيضرالوهذاالطريق،علىأخرىحبمالتيُنذروهذااحلمالت،خيص
احمللياملستوىعلىاحلمالتتلكتثريهااليتللحساسيةونظراًغريها.أوالسياسيةاملناكفاتعنبعيداًالتعاونإطار

جانبإىلقويةحمليةتأثرياتحلصدموضوعيتقييمهناكيكونأنبدالاحلمالتهذهتعرتياليتإلشكاالتوا
الدويل.املستوىعلىالتأثري



 :. وسائل التواصل اإلجتماعي كأداة إسناد لألسرى 0 -3
احلمالتأدواتأهممنتعدكوهنااالجتماعي،التواصلمواقعوخاصةااللكرتويناإلعالماستخدامضرورةتكمن

العديدفاجتهداألداة،هذهأمهيةإىلاألسرىعائالتوتنبهتاحلايل،يومنايفالواسعانتشارهابسببالراهنة،العاملية
اإلسرائيلية،السجونيفالقابعنياألسرىإسنادأجلمنشيئاًتكلفهمالواليتاملؤثرةاألدواتهذهالستثمارمنهم

                                                 

.23،2116مارسبتاريخأجريتفارسقدورةالفلسطيين؛األسريناديمجعيةرئيسمعمقابلة[150]
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الباحثوسيكتفيلألسرىإسناداًاألسرىعائالتأنشأهااليت"الفيسبوك"صفحاتكافةذكرميكنالفإنهوعليه
الفلسطينية.اجلغرافيةالتقسيماتاالعتباربعنيآخذاًاألمثلةبعضبإيراد

غزةاعقطأسرىعميدوالدةالفيسبوك،وحتديداًاالجتماعيالتواصلمواقعأمهيةمدىتؤكداليتاحلاالتأبرزمن
أمتقولحيثغزة،قطاعيففتححبركةواحملرريناألسرىمبفوضيةاألسرىأهايلجلنةمسؤولةوهياآلغا"ضياء"أم

شؤونيفوالناشطنيواملختصنياحملرريناألسرىومعاألسرىأهايلمعللتواصلالفيسبوكلتعلماضطرتأهناضياء
[151].لألسرىواإلسنادالدعمسبيليفوذلكاألسرى

األسرىعائالتأنشأها"الفيسبوك"وحتديداًاالجتماعيالتواصلصفحاتمنالعديدفهناكآنفاًذكرناكما
لألسريصفحاتهناكوغزةالغربيةالضفةففياإلسرائيلي،اإلحتاللسجونداخللألسرىوإسناددعمكوسيلة

السرسكحممودالشوبكي،فؤاداشتية،يدسعالعيساوي،سامرثابت،،مسلمةسعداتأمحدالربغوثي،مروان
ويفوآخرون.دقةوليديونس،لكرميتضامنيةصفحاتهناك1849عاماحملتلةالفلسطينيةاألراضيويفوغريهم.
صفحاتفهناكالعرباألسرىأمااملقت.صدقيلألسريأبرزهاألسرىصفحاتظهرتاحملتلالسورياجلوالن
[152]وغريهم.سكافحيىيواألسريلقنطارامسريالشهيدلألسريكانت

حياولونأهنماألسرى،باسماألسرىعائالتأقامتهااليتاإلجتماعيالتواصلصفحاتدراسةخاللمنُيالحظ
أبسطهذاويفبينهم،موجودوكأنهبامسه،بالتعازيويتقدمونيهنئونفرتاهم،دائماًحاضراألسريإبقاءخالهلامن

به.احمليطةاإلجتماعيةالدوائرعناألسريإبعادإىلترمياليتاإلسرائيليةاحليويةلسياساتاملواجهةوسيلة
الشعبيةالوسائلإحدىإعتبارهاميكنحيثالراهن،الوقتيفاإلجتماعيالتواصلمواقعأمهيةإغفالميكنال

نشريتماالجتماعيالتواصلوسائلخاللفمنالعنصرية.وممارساتهسياساتهوفضحاإلحتاللملقاومةواإلعالمية
الدعواتإطالقيفاجلديدةالوسيلةأصبحتأهناإىلإضافةالعامل،يفمكانكلإىلوإيصاهلااالحتاللانتهاكات

املختلفة.الوطنيةاحلمالتإطالقإىلإضافةامليدانية،والفعالياتواإلعتصاماتاملسرياتوتنظيم
دولةهياألوسطالشرقيفدولةأخطر "بأنصرحالقومياألمندراساتمعهدرئيسيدلنياإلسرائيلياجلنرال

معاديةدعايةفيهاتدوراليتاجلامعاتيفاليوميتعلمونسنة10بعداملتحدةالوالياتسيقودونمن.الفيسبوك
سايربهيئةتشكيلعنعلننتنياهوبنيامنياإلحتاللحكومةوزراءرئيسأنإىلإضافةمهمة".مسألةوهذهإلسرائيل
[153]اإلحتالل.ضدتشنهااليتالفلسطينيةاإللكرتونيةاحلربمواجهةأجلمن"وطنية"

                                                 

 .2،2114ديسمرباملواطن،جريدةاألسرى،"إلسنادالفيسبوكتستخدمغزةقطاعأسرىعميد"والدةالوحيدي،نشأت [151]
 .15رقمملحقأنظر:[152]
 أمريكا سيقودون ومن )الفيسبوك( ال دولة هي األوسط بالشرق اسرائيل على دولة أخطر يدلين: الجنرال"اندراوس،زهري[153]

 .29،2116يناير،اليومرأيصحيفة،"إلسرائيل معادية ديةمعا دعاية فيها تدور التي الجامعات في يتعلمون سنة 61 بعد
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اهلبةخاللوخاصة،1011عامخاللاعتقاهلممتمواطنا130ًبأنهلا،تقريريفاألسرىشؤونهيئةأفادت
بتهمةضدهماهتاملوائحتقدميجرىاسريا11ًبينهممناالجتماعي،التواصلمواقععلىنشاطاهتمبسببالشعبية

[154].االداريباالعتقالأوامرحبقهمصدرتآخروعددالتحريض،
قوةمدىتؤكد"الفيسبوكيني"إزاءاإلحتاللسلطاتاختذهتااليتاحلديثةوالسياساتاإلحتاللقادةتصرحيات

اإلحتالل.معاملواجهةعمليةيفوتأثريهااإلجتماعيالتواصلوسائل
 

 . عائالت األسرى كحلقة وصل ما بين األسرى والعالم الخارجي5 -3
 معنى وهو اصطالحهم في المدنية هو الذي الجتماع من له بد ل أي بالطبع، مدني اإلنسان"خلدونابنيقول

معوالتواصلالعاطفيواحلرمانالتضييقسياساتعرباجتماعياً،األسريتدمريحتاولاإلحتاللوسلطات".العمران
اخلارجي.العامل

والثقافةاملعرفةألنواعحيازهتممنبلفقط،حريتهممنليساإلعتقالسياسةبدءمنذواملعتقلوناألسرىُحرم
حيثاألوجه،ومتعددةالطبيعيةحاالهتايفاملتطورةاحلياةومتطلباتوأهلهم،جمتمعاهتممعوالتواصلاالتصالووسائل

واألسريالعاطفيواحلرمانالتضييق،يفتكمناألسرىضدحيويةسياساتباتباعاإلحتاللسلطاتقامت
تعمدتوإمنابذلك،تكتف ومل.واألخالقيةاإلنسانيةبقيمهماإلحساسإلفقادهمواملعتقلني،األسرىجتاهواإلنساين

السجونإدارةاتبعتهااليتالقاسيةاإلجراءاتمنوبالرغم.املعتقلأسوارخارجواحلياةالعصرتطوراتمواكبةمنعهم
واألقالماألوراقوحرماهنماألسرىبنيفيمااملعارفوتدويرالتعلمحماربةيففلسطني،الحتالهلااألوىلالسنواتمنذ

األقالمهتريبإىلفلجأتاحلق،هذاانتزاععلىوأصرتتستسلم،ملاألسريةاحلركةأنإالاجللسات،وعقد
عناإلضراباتخاللومنوتدرجيياً.عليهاالكتابةميكنورقيةمادةأيأوالكرتونوأوراقالسجائرورقواستخدام

مثومنوالدفرت،القلمامتالكيفمطالبهاحتققأناألسريةاحلركةاستطاعتالطويلةوالنضاالتوالتضحياتالطعام
[155].املعتقلغرفداخلالداخليةاالجتماعاتعقد

الفلسطينية،الوطنيةاحلركةيفوحيوياًهاماًدوراًاليوموحىتم1891مناملمتدةالفرتةيفاألسرىعائالتلعبت
واحلركةالسجونداخلاألسريةالوطنيةاحلركةبنيماالرئيسيةالوصلحلقةيشكلونكانواأهنماألدوارهذهأبرزومن

اطالععلىيبقونحبيثاخلارجي،والعاملاألسرىبنيماالرئيسيةالوصلحلقةكوهناأنإىلافةإضباخلارج،الوطنية

                                                 

،اإلكرتويناملوقع"،"الجتماعي التواصل" على انشطة بسبب مواطنا 031 اعتقلت اسرائيل"واحملررين،لألسرىحنظلةمركز[154]
   http://goo.gl/inEUlH(:21،2116ينايربتاريخالدخول)،2116يناير

 مدارس إلى الصهيوني الحتالل سجون يحولون األسرى -القضبان خلف من ثقافية إبداعات"عبداهلادي،مها [155]
 .55(:2119)12العدد،املسلمةفلسطنيجملة،"وجامعات

http://goo.gl/inEUlH
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تسعىاليتاإلسرائيليةللسياسةكسريشكلوهذاواإلجتماعية.واإلقتصاديةالسياسيةنواحيهابكافةاحلياةمبجريات
إىلوحتويلهومعنوياً،نفسياًوتدمريهكسرهسبيليفاإلجتماعيةالدوائركافةوعناخلارجياحمليطعناألسريعزلإىل

وأخالقية.إنسانيةقيمةأيمنفارغكيان
معهأجريحواريفالربغوثيمرواناألسرييقولاخلارجيالعاملمعاألسرىوصليفالعائالتدورعلىوتأكيداً

معييتواصلالذيصباغإلياساألستاذاحملاميزياراتخاللمنأيضاًالسياسيةاألوضاعوأتابع...":1014عام
منالرغمعلىالربغوثي،فدوىاحملاميةاملناضلةاألستاذةدريبورفيقةزوجيتزيارةخاللمنوكذلكأعوام،عشرةمنذ
زيارةعربتدخلهذهألنشهرياً،كتب8إىل6مبعدلالكتب،منكثرياًأطالعالعائلية.الزياراتهذهانتظامعدم

ألنهاألمهيةغايةيفأمروهوالكتب،إدخالعرباألسريوقتشغليفتساهمالعائالتفإنوبالتايل[156]األهايل".
الزمن.وجهيفاألسريسالحميثل

وقياداهتمتنظيماهتمعومالسجون،داخلاألسرىبنياملعلوماتونقلللتواصلمهماًدوراًالكبسوالت"تلعب"
علىتكونماعادةواليتمكتوبة،مادةهباتغطىجيداًامللفوفةالنايلونمنأوعيةعنعبارةو"الكبسوالت"اخلارج،يف

ظهرعلىاملكتوبةاملادةعنوانوضعويتم.قداحةهلبعلىبالتسخنيإغالقهاويتمجداً،صغريوخبطشفافورق
مدةقاربتالذياألسرىأحدقيامطريقعنإمااخلارجإىلالسجنمناملكتوبةاملادةلنقلوتستخدمالكبسولة
هذهبإخراجعنهاإلفراجبعديقوممثومنعنهاإلفراجمنساعاتقبلكبسوالتببلعاالنتهاءعلىحمكوميته

[157]الزيارة.شباكعرباألهايلمعهتريبهاطريقعنأوالكبسوالت،
األسرىبنيالوحيدةالتواصلوسيلةتشكلأصبحتكوهنامنالفلسطينيةالتواصلكبسوالتأمهيةتأيت

األسرىرسائلعلىاإلسرائيليةالسجونإدارةتفرضهااليتاملشددةالعزلإجراءاتظليفاخلارجيوالعاملالفلسطينيني
[158].األمين"ب"املنعيعرفباتماحبجةلذويهم
تشتملأيضاًكانتوإمنااحلزيب،أوالتنظيميبالعملمتعلقةرسائلجمردكوهناعلى"الكبسوالت"هذهتقتصرمل

بنيماالوسيطبدوروالقيام"الكبسوالت"هتريبيفالعائالتدورعلىعدةشواهدوهناكالسجون،أدبعلى
األسريخالزوجةعودهأمساءتقولالسياقويفخلارجي،ايفالفلسطيينواجملتمعالوطنيةواحلركةالداخليفاألسرى

وممارساتيكتبهاايلومؤلفاتهاخلارج،يففتحلقيادةرسائلتضمكبسوالتقدريلنايهرب"كانأبوبكرقدرياحملرر

                                                 

)ربيع98العدد،25الفلسطينيةالدراساتجملة،"القضبان خلف من حوار – الحرية أسرى"الربغوثي،مروان [156]
2114:)18.

 .3،2117ديسمرب،األوسطالشرقصحيفة،"اإلسرائيلية السجون في اليومية األسرى لغة"العيسة،أسامة [157]
 .18،2118أبريل،الغدجريدة،"الفلسطينية التواصل كبسولت"وهدان،هديل[158]
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بأصغرتكتبكانتسريبريدعنعبارةهايالكبسوالتطبعاًشيء،وكلوالتحقيقضدهمبارسوهاايلالتعذيب
[159]."وباخلفيةالزيارةأثناءإلناتسليمهاويتمالدواء،كبسولةشكلعلىيُلفمثتتخيلهممكنطخ

يفقضاهاعاماًوعشريناثننيخاللحسونةشعباناألسرياستطاعالسجونبأدباملتعلقالسياقنفسيف
هذهإحدىاشتهرتوقدعائلته،لتطبعها،"كبسوالت"عربوخيرجهارواياتمخسيكتبأنالسبعبئرسجن

علىرواياتهكلطبعتعائلتهأنإىلحسونةولفت ".السوداءالغيمةظل ":وعنواهنااحمللي،املستوىعلىالروايات
أمهيةمدىعلىحيشاهدإالهوماهذاإن[160]."اليازجي"مطبعةهيغزة،يفعاديةمطبعةيفاخلاص ة،نفقتها

 السجون.أدبعمودإبرازيفاألسرىعائالتدور
يفمواجهةوسائلابتدعتاألسريةالوطنيةاحلركةأنإىلالندواتإحدىيفذيابربيحةاحملررةاألسريةأشارت

كمااستمرتاألسرداخلعركةاملوأن،الفلسطينينياألسرىإزاءاإلحتاللسلطاتاستخدمتهااليتالوسائلمقابل
النساءسجنكانوالذيالرملةومستشفىسجنمنالقريبتريتسا""نفيالنساءسجنفيف.األسرخارجهي

األهلزيارةحيث،تام ةعزلحالةيفشنيياألسرياتكانت،األسريةالفلسطينيةاحلركةنشوءةبداييفالوحيد
أساليبالبتكاراألسرياتحث ماوهذااخلارجي.العامليفجيريماملعرفةتقريًباالوحيدةالوسيلةكانتللسجن
األحزابومبادئواملعارفاملعلوماتلتبادلالورقية"الكبسولة"مثلالسج انيفرضهااليتالعزلةلكسرووسائل

[161]السجون.داخلالسياسية
أناألسرفرتةخاللالشقاقيفتحيعاصروالذيرفحمدينةمناملشوخي"القادرعبد"احملرراألسرييقول

العائالت،زيارةأثناءخفيةبطريقة"كبسوالت"هيئةعلىللمجاهدينالسريةالرسائليرسلكانالشقاقيشهيد"ال
فرتةانتهاءقبلإبعادهاالحتاللسلطاتقررتأنإىلاخلارج،يفللحركةإدارتهومبهارةالسجنإدارةبهضاقتحىت

 [162]االحتالل".دولةأمنعلىكبريخطرمنميثلهكانملاحمكوميته
خرباءللعدوأنالقولاملهممن"1011عامتلفزيونيةمقابلةيفالقنطارمسرياحملرراألسريقال ومهندسنينفسيني 

141بالسجنحكمتمثالًفأنامعنوياته،وكسراألسريترويضحماولةعلىيعملونوهم"اإلنسانيةاهلندسة"جماليف
هذاعلىأتغل بأنقراريفكانالبطيء،واإلعداماإلهنيارإىلهذايؤديكيمعنويايتعلىالنفسيللتأثريعاماً

                                                 

 .12رقمملحقاملقابالتجدولإىلانظر[159]
،28فربايربتاريخالدخول)،12،2115أبريل،املونيتور"،الحياة من آخر جانب ...السجون أدب"الغول،أمساء [160]

2116:)http://goo.gl/tqcgKo  

املتحدث:،2،2115إبريلبتاريخبريزيتجامعةيفعقدت،"العدو سجن في فلسطينيات المقاومة: تأنيث"بعنوانندوة [161]
.اإلسرائيليةالسجونمنحمررةأسريةذياب؛ربيحة

"،"الصبر جنرالت" أصبحنا أثره وباقتفاء ..بفكره "القضبان" أذاب "الشقاقي" الشهيد"اإلخبارية،اليومفلسطنيوكالة[162]
https://paltoday.ps/ar/post/92368(:28،2116فربايربتاريخالدخول)،9،2111مارس،اإللكرتويناملوقع

http://goo.gl/tqcgKo
https://paltoday.ps/ar/post/92368
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عربللهممشحذاًاخلارجاىلذلكعنونعرب نرسلوكنا.احملتلملقارعةبأيديناسالحإىلالوقتعاملبتحويل
إىللتصلالفلسطينينياألسرىذويمعونرسلهاصغريخبطعليهانكتبالدخانورقمنصغرية"كبسوالت"

يتخذهقدسالحأهمالعاليةفاملعنوياتومعنوياً،نفسياًاألسرىدعميف"الكبسوالت"أمهيةيؤكدهذا[163]لبنان".
جمملها.يفنفسيةحربهياألسرىعلىالسجونمصلحةتشنهااليتاحلربألنسجانهمواجهةيفاألسري

اإلسرائيلية،احليويةالسياساتمواجهةالفلسطينيةالتواصلبسوالتلكهتريبهمعرباألسرىعائالتاستطاعت
اخلارجيفوكأنهفيهافاعلزالوماالوطنيةباحلركةومرتبطباخلارجاحلياةلتطوراتمواكباألسريجيعلونبذلكفهم
شريانشكلتبساطتهاب"الكبسولة"ألناإلسرائيلية،احليويةالسياساتوراءمناملرجوةلألهدافتدمريهذاويف

 الفلسطينيني.لألسرىحياة
محلعنخطورةًتقلالمهمةوهيالكبسوالتمحليفالزاجلاحلمامبدورالفلسطينينياألسرىعائالتقامت

واخلطريالسرياجلانبوحتديداًالوطينالعمليفمباشرةمسامهةتعدهذهفمسامهتهمميتة،نقطةيفوتكمينهالسالح
بقيمهمإحساسهماستعادةعربلألسرىواحلياةالروحإعادةيفسامهتبساطتهاعلىالكبسوالتهذهأنكمامنه،

نتاجهمإخراججانبإىلخارجه،كانواكمامتاماًاألسرداخلفاعلونبأهنميشعرونوجعلهمواألخالقية،اإلنسانية
النور.إىلالعتمةمنوالثقايفاألديب

 

 . النطف المحررة2 -3
نسبتهماويشكلونمعتقالً(1110)قرابةبلغاملتزوجونعددبأنواحملرريناألسرىشؤونوزارةعنصادرتقريرأظهر

منتعاينالزوجةأنحيثمضاعفة،معاناةوذويهماألسرىمنالفئةتلكوتعاين[164]الكلي.اجملموعمن%(34)
الغيابنتيجةطبيعيبشكلعائليةحياةوبناءذريةعلىاحلصوليفحقهمنيعاينواألسرياألسري،الزوجغياب

اجملتمع.عنالقسري
حيثاألكرب"،"األخمثلمتاماًباألكملحياتهعلىوالسيطرةالفلسطيينمراقبةإىلاإلسرائيليةالسياساتتسعى

تساعدهذهاملراقبةوسياسةالعقول،يفتدوراليتواألفكاراآلراءوإمنافحسبالسلوكليس"األكرب"األخيراقب
للمجتمعواالقتصاديةاالجتماعيةالعملياتيفوالتدخلالشموليةالسيطرةمنومتكنهااإلحتاللسلطات

                                                 

أغسطس21يوتيوب،علىالفضائيةالتونسيةقناة"،اللبنانيين األسرى عميد القنطار سمير مع خاص لقاء"القنطار،مسري[163]
 https://www.youtube.com/watch?v=9O_cDKkmPYs (:6،2116مايوبتاريخالدخول)،2112

بتاريخعقدالذيلألسرىالدويلاملؤمترخاللتوزيعهمتواحملرريناألسرىشؤونوزارةعنصادرشاملاحصائيتقرير [164]
 أرحيا.مدينةيف24/11/2119

https://www.youtube.com/watch?v=9O_cDKkmPYs
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القمعسياسةضمناملتزوجوناألسرىحياةعلىالسيطرةحتاولاإلحتاللسلطاتفإناحلالةهذهويف[165]بأكمله.
باإلجنابالطبيعيةحياهتمإستكمالمنوحرماهنماالجتماعيةحياهتميفالتدخلعربالوعيصهروعمليةاحلداثوي
إجتماعياً.قتلهمآخرمبعىنعائلية،حياةوتكوين

اجلديدالسالحالبيولوجيةحياهتمأصبحتحيثبيولوجية،الحياهتمطريقعنواملواجهةباملقاومةاألسرىيقوم
سياسةعلىلالعرتاضالبيولوجيةحياهتميستخدمونفهمالطعامعنباإلضرابيقومونفعندمااألسر،داخلهلم

قتلهمتنوياليتاإلسرائيليةالسياساتعلىلإلعرتاضالبيوجليةحياهتميستخدمونهمالنطفهتريبوعربالسجان،
جتماعياً.إ

أوبالزمنالشعوروفقداناخلارجياجملتمعمعالتواصلسبيليفعديدةوسائلالفلسطينينياألسرىابتدع
قاموااألسرىمنعددأنحيثاإلبتكارات،هذهآخرالكبسوالتتكنوملفيها،يعيشوناليتالضيقةباملساحة
واليتاالسرائيلية،احليويةللسياساتاملواجهةالوسائلثأحدالظاهرةهذهوتعدالسجن،أسوارخارجنطفهمبتهريب

حداثوية".مقاومة"عليهانطلقأنميكن
أهنايدعيمنهناكحيثبالضبط؟اإلحتاللسجونخارجالنطفهتريبفكرةبدأتمىتالواضحمنليس

أرضعلىالفكرةهذهبقطمنأولالزبنعماراألسريولكنـ.1003العاميفوآخرون،1881العاميفطرحت
لقبالذيالزبنعماراألسريابنمهندوالدةعنليعلنم1011عاممنأغسطسشهرجاءأنالنتيجةوكانتالواقع
إىلأدىمما[166]سفرياً.ثالثنيمنأكثرذلكبعدحلقهحيثاالحتالل،سجونداخلمناألولاحلريةبسفري
املبحثيفمضامينهونقاشباستعراضهالباحثقامواإلجتماعية،الدينيةالتشريعةالناحيتنيمنواسعجدلظهور
التايل.

 

 . النطف المحررة: ما بين الجدل الديني والحتماعي0 -2 -3
منفإنالشرعيةالدينيةالناحيةمنوواإلجتماعي،الديينالتشريعالناحيةمنواسعاًجدالًالنطفهتريبمسألةأفرزت

العملتوقفمشروعاًالفعلأصلوكانراجحةمفسدةبالفعلالقيامصاحبإذاأنهالعامةوقواعدهاالشريعةمباديء
أنالقولميكنهذاعلىوبناءًاملفسدة.بعدمهباالعملتقيدأواملصلحةجانبعلىاملفسدةجانبلغلبةباملشروعية

فيهايباحاليتاحلاالتومنذلك.معهاحيرموحاالتوالبويضات،املنويةاحليواناتجتميدفيهايباححاالتهناك
ممنالزوجيكونقدأوزوجته،وبنيبينهحيولمماطويلةمدةكاهلجرةمشروعةألسبابطويالغياباالزوجغيابذلك

                                                 

 .8-7،التعذيبتعريفاعادةيفأو–وعيالصهردقة، [165]
فرباير،اجلنوبيةاحملافظاتـواحملرريناألسرىمفوضية"،الحرية سفراء – السجان رغم يولدون أطفال"عطااهلل،أمحدحممد[166]

 http://goo.gl/NV6omd(:2،2116مايوبتاريخالدخول)،22،2114

http://goo.gl/NV6omd
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السجنكدخولللزوجقسريغياببسببأودائمة،معاشرةزوجتهوبنيبينهيكونوالعليهويداومالسفريطيل
[167]اإلجناب.عدممعهاخيشىطويلةمدة
حىتاملألوف،عنوخارجةغريبةقضيةكوهناالنطفهتريبقضيةحولاجتماعيجدلهناكيكونأنالطبيعيمن
هلذهمعارضةأصواتأنيظهركسواينغيثباللالصحايفأجراهصحفيحتقيقويفشرعياً.قبوالًهناككانوإن

املرأةحتملأنالسهلمن"ليستقولشحادةحممداألسريزوجةمعمقابلةففياألسرى،عائالتبنيمنالفكرة
مناألسلوبذاهإىليلجأناألسرىزوجاتمنعدداأنإىلوتشريمهربة،نطفباستخداماألسرداخلوزوجها

الأنهكمااألطفال،إجنابأجلمنعليهاويتزوجطويلةفرتةبعدالزوجخيرجأنخشيةأزواجهن،علىاحلفاظأجل
املهربةالنطفعربيأتونالذيناألطفالإىلبريبةينظرسيظلاجملتمعألنبذلك،القياماألسرىزوجاتلكلميكن

والدهغيابظليفكربىمسؤوليةجديدطفل"إجنابأنامسهاذكررفضتأسريزوجةوتقول.السجون"داخلمن
داخلبعمرهضحىالذيوالدهمراقبةدونومراهقتهوطفولتهوتطوراتهعمرهمراحلابينيعيشأنأرفضأناعنه،

[168].االحتالل"سجون
يفاملتغريةوالعالقاتالتفاعالتوتفسريلتوضيحاستخدامهاميكناليتاإلتصالوسائلأهممنتعدالسينماألن

عاميف"انتزاع"بعنوانفيلمبإخراج"حسام"واحملرريناألسرىمجعيةقامتواألعمار،الفئاتكافةومعكثريةجماالت
املؤبدباحلكميقضيمتزوجفلسطيينأسريمنخارجهاىلإالسجونداخلمنالنطفهتريبفكرةجيسد1009
أسريرغبةعلىالفيلمفكرةتقوماإلسرائيلي،االحتاللسجونداخل فلسطيين يفوحقهلألوالدوحبهباإلجناب
اىلمنهنطفةبتهريبفيقوممؤبداتاربعبالسجنعليهوحيكمعرسهيوميفاعتقالهيتمحيثانسان،كأياحلياة
األوىلاإلشارةاعتربالفيلمهذاأنالقولوميكنالسجان،علىاحلجارةويرميويكرباجلديدالوليدفتنجبزوجته
[169]الفكرةلقبولاألسرىلزوجاتحافزا شكلكماالطريقة،هبذهاإلجنابفكرةالفلسطييناجملتمعلتقبل

 . ردة الفعل اإلسرائيلية إزاء النطف المحررة6 -2 -3
حيرمحنييفالسجن،خارجاالهلمعإجازاتاليهوداجلنائينيالسجناءومينحبل"اخللوة"،اإلسرائيليالقانونجييز

يثبتالذياألمرلديهامواطننياسرائيلتعتربهمالذيناإلسرائيليةاجلنسيةمحلةفيهممبناحلق،هذامنالفلسطينيني

                                                 

 (:2114)1العدد،41والقانونالشريعةعلوم،"طبية فقهية رؤية والبويضات المنوية الحيوانات تجميد"الباز،عباس[167]

225. 
،27يناير،احلدثصحيفة،"السرائيلية الموت زنازين من الحياة لصناعة جديد المهربة...ابتكار النطف"كسواين،بالل[168]

2115. 
 .2118عام–والتوزيعالفينلإلنتاجالعنودانتاج-العبسيسويلماخراج–"انتزاع"فيلم[169]
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عنهاحتدثاليتاإلستثناءحالةأخرىمرةيؤكدوهذا[170]معهم.التعامليفاإلحتاللسلطاتعنصريةمدى
وزمان.مكانكليفالفلسطينيونعلىاإلسرائيليونيطبقهاواليتأجامبني
حمررة،نطفمناملولوديناألطفالحبقاخالقيةوغريعنصريةوخطواتتعسفيةإجراءاتاإلحتاللسلطاتاختذت

جدد.كمواليداملدينالسجلضمنتسجيلهموترفضشرعيني""غريأطفاالًهموتعتربهبماالعرتافتريدالفهي
،أباؤهمبرؤيةهلمتسمحوالالزيارةمنمتنعهمالسجونمصلحةفإنذلكإىلإضافة

اإلجراءاتهذهإن[171]
اهلويةوثائقإدارةأنحيثاإلسرائيلية،احليويةالسياسةمنطقيعملكيفتوضحاحملررةـ،النطفأطفالحبقاإلسرائيلية

السلطة.هلذهممارسةهو
العامليناإلعاليفسواءكافةلألطفالالدوليةاملواثيقكفلتهااليتاحلقوقكافةتنتهكاإلسرائيليةاإلجراءاتهذهإن

.1898عامالطفلحقوقواتفاقية1818عامالطفلحقوقاعالن،1849لعاماإلنسانحلقوق
يفاحلقوالطفولة"ألمومة(1849)اإلنسانحلقوقالعامليلإلعالنوالعشروناخلامسةاملادةمنالثانيةالفقرةتنص

شرعيرباطعنناجتةوالدهتمأكانتسواءتماعيةاالجاحلمايةبنفساألطفالكلوينعمخاصتني،ورعايةمساعدة
يتمتعأناستثناءبالطفلولكل"...(1818)الطفلحقوقاعالنمناألولاملبدأويف[172].شرعية"غريبطريقةأو

أوسياسي،غريأوسياسياًالرأيأوالدينأواجلنسأواللونأوالعرقبسببمتييزأوتفريقأيدوناحلقوقهبذه
األوىلالفقرةوكذلك[173].ألسرته"أولهيكونآخروضعأيأوالنسبأوالثروةأواالجتماعي،أوالقومياألصل

هذهيفاملوضحةاحلقوقاألطرافالدولحترتم"أنعلىتنص(1898)الطفلحقوقاتفاقيةيفالثانيةاملادةمن
أووالديهأوالطفلعنصرعنالنظربغضالتمييز،أنواعمننوعأيدونلواليتهاخيضعطفللكلوتضمنهااالتفاقية
أواإلثينأوالقوميأصلهمأوغريهأوالسياسيرأيهمأودينهمأولغتهمأوجنسهمأولوهنمأوعليهالقانوينالوصي

[174].آخر"وضعأيأومولدهم،أوعجزهم،أوثروهتم،أواالجتماعي،

                                                 

خاصملحق-احلريةدرب،"والمؤبدات السجن رغم األطفال وزراعة بالنطف النضال"واحملررين،األسرىشؤونهيئة[170]
 .3(:2114)(1)العددواحملررين،األسرىشؤونهيئةمعبالتعاوناجلديدةاحلياةعنيصدر

 السابق.املرجع[171]
 ،11،1948ديسمرب،املتحدةلألممالعامةاجلمعيةموقعاإلنسان،"حلقوقالعاملي"اإلعالناملتحدة،لألممالعامةاجلمعية[172]

 /http://www.un.org/ar/documents/udhr(:14،2116إبريلبتاريخ)الدخول
 ،20،1959  نوفمبرمينيسوتا،جامعة-اإلنسانحقوقمكتبة،"الطفل حقوق إعالن"املتحدة،لألممالعامةاجلمعية[173]

  https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b025.html (:14،2116إبريلبتاريخ)الدخول

،14إبريلبتاريخ)الدخول،2،1991سبتمرب)اليونيسيف(،موقع،"الطفل حقوق اتفاقية"للطفولة،املتحدةاألمممنظمة [174]

2116:)org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdfhttp://www.unicef. 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b025.html
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
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جتهض"،حىتبقدميأرفسهاأنلوددتحاملعربيةامرأةأماميوجدت"لوةالشهريمائريجولدامقولةتؤكد
يفالدميغرافيةاحلربإطارضمنيندرج"بالنطف"النضالفإنوعليهالدميغرايف،العاملمناإلسرائيلينيرعبمدى

اإلسرائيلية.احليويةللسياساتاملواجهةالبيولوجيةاحلربجانبإىلفلسطني
خيوضهااليتالبيولوجيةالثورةهذهفإنوبالتايلوذويهم،األسرىلدىاملبادراإلجيايبالصمودأظهرالنطفنضال

جديدة،اسرائيليةحيويةسياسةكليرافققدوأنهالنطف،هتريبأوالطعامعناإلضرابعلىتقتصرالقداألسرى
البيولوجية.حياهتمعربأخرىمواجهةألساليباألسرىابتكار

 

 . العائلة كحاضنة إدماجية لألسرى7 -3
حيثاإلحتالل،سلطاتقبلمنمباشربشكلمستهدفةكانتوقد،املمتدةلألسرةمنوذجالفلسطينيةاألسرةتعترب

هذهكلمعاستطاعتالفلسطينيةاألسرةأنإال،والتضييقوالتفتيتوالتشريدالتجويعأساليباالحتاللمارس
كلوحضارهتا.وثقافتهاقيمهاميثلالذيالفلسطييناحلكمجهازغيابظليفالدولةمقامقومتأنالضغوط

منبنيتهامكنتهافقداجملتمعهذايفاملمتدةاألسرةبنيةلواللتتمتكنملالفلسطينيةالساحةشهدهتااليتالتحوالت
يفالعدويفلحملاليتالوحيدةجتماعيةاالالوحدةهيالفلسطينيةاألسرةظلتوقداالحتالل،وجهيفالفاعلية
يفمشاركتهوضرورةوطنهبقضيةالفلسطيينالشبابتوعيةيفكبريدورلألسرةوكانهلااملستمرةمدامهاتهرغمإغالقها

أوسياسيةأواجتماعيةكانتسواءمجيعاًاألسرةوظائفاملتميزبأدائهاالفلسطينيةاألسرةترمجتوقدحتريره
[175].اقتصادية

ومعنوياًنفسياًاألسريتدمريإىلهتدفاإلسرائيليةالسياساتأنحيثالتحرر،بعدمافرتةيتناولاملبحثهذا
تشكلفالعائلةاإلعتقال،رحلةعرباألهمالعائلةدورجييءهناومنالتحرر،فرتةبعدملاتالزمهاملعاناةتبقىحبيث

لألسري.األوىلاإلدماجيةاحلاضنة
الوطنيةللهويةمهمةحافظةشكلالفلسطينيةاحلالةيفالعائلةدورأن الرفيديوساماألستاذاحملرراألسرييقول
ممااحملرريناألسرىإسناديفكبرياًإسهاماًأسهمتأهناكماسياسي،كيانأيبغياب1849عامبعدالفلسطينية

اجلماعةمعالوطينبالعملاالخنراطأنالرفيديويرى.املعتقلمنالتحرربعداجملتمعيفاخنراطهمإعادةعمليةسهل

                                                 

واألمن""اجملتمعلندوةمقدمةعملورقة،"والمجتمعي الفردي األمن تحقيق في وأثرها األسرة"اجلوير،مباركبنابراهيم [175]
.22،2114فربايرمنبالرياضاألمنيةفهدامللكبكليةاملنعقدة
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ملاالعائلةلوالأنهويرىالعائلةدورالرفيدييثمنكمااجملتمع.يفاحملرراألسرياخنراطلتسهيلأخرىوسيلةهو
[176].الطبيعيةحلياتهيعودأناألسرياستطاع

"يقولجبلأبوفأمينالنواحيكافةمنوداعمةأوىلكحاضنةودورهالعائلةاأمهيةعلىاحملرريناألسرىيؤكد
اليتهياالوىلالدرجةمناالسرة" قالأيضاًالصيداويويوسف[177]اجملاالت".كليفوداعمةحاضنةالعائلةكانت

مادياًاألسرىدعمتالعائالت[178].العاتية"احلياةامواجاالطموحيداًيرتكوينومليلحاضنةيلوكانتاحتضنيت
ومساعدهتم،عمأوالدوالأخواتوالأخوةالقصرواماجداًرائعدورللعائلة"كانصقرمجيليقولحيثأيضاً،
[179].واالستقرار"الزواجعلىوساعدوينلألمامحليايتمهمدافعكانت


أبوحليمةقالتحيثالتحرر،بعدماالعائلةدورتثمنييفالرأياحملرريناألسرىاحملرراتاألسرياتشاركت

ابنوحىتالتنتني،خوايتمههايلأمنيعنديصاروهالتوفتأمعنديكاندامياًوحبكيهارائعالعائلة"دورصلب
حاضنةعيليتكانواقديشبعطيكوهذاالسجنمنأخرجماقبلعرسويعمليتزوجرضيوماخاطبكاناخيت
وكانداعمكانأهلي"دورهديبسلوىقالتالسياقنفسويف[180]."كبريبشكلداعمنيكانوا..ايلرائعة

ألينلك،املناسباجلوأهيئلكعشانأحكيليتقليمشوارأيقبلكانتيرمحهااهللأميحىتمتفهموكانحاضن
ماشغالتكثريويفالفوبيا،مننوعبعمليالزنازينيفشفتهايلالعايلالصوتمنبتضايقالسجنمناطلعتأنا

هلاإدماجيةكحاضنةتعملكانتاليتعائلتهاعنحتدثتعليانعطافو[181].ويتجاوزها"منهايطلعالواحدبقدر
ماهلمايلاألسرياتتزوركانتأميحىتمعطاءة،عائلة"عائليتفقالتالفلسطينينيغريمناألسرىمنولغريها

ايلداعمخريكانواوالعائلة(.أخرىوواحدةباكستانيةواحدة)الزيارةمنممنوعةأناكنتلوحىتيزوروهمأهل
بنتظروماوحدههللعمليأنهقناعةوصلتأناولكنأطلعبسيستقبلوينالناسكيفأحلمكنتواناومادياً،معنوياً
أخيوكانيدعموينوعشانعشاينأجواوعماناملانيامنأخويلألهلبالنسبة.لفلسطنيالعملألنهأحدمنشيء

طابقنيمناملكونالكاملبيتهأعطاينكبريبشكلدعمينوأخوي،ايلاحتضانهطريقةيفالوالدمبثابعمانيفايل

                                                 

حتدث:"لألسرى إدماجية كحاضنة الوطني العمل"عنوانحتت،5،2115آذاربتاريخبريزيتجامعةيفعقدتندوة[176]
 عليان.عطافوعقيلتهاهلوديلوليدالسيدوأبودحو،روالوعقيلتهالرفيديوسامالسيدفيها:

 .1رقمملحقاملقابالتجدولأنظر:[177]
 .2رقمملحقاملقابالتجدولأنظر:[178]
 .9رقمملحقاملقابالتجدولأنظر:[179]
 .4رقمملحقاملقابالتجدولأنظر:[180]
.7رقمملحقاملقابالتجدولأنظر:[181]
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نفسيفقالتسرورأبويامسنياألسريةالطفلة[182].العائلة"منحقيقياحتضانيفكان،روضةفيهاوفتحت
ملاوجودهمولوالحيايتيفيدعموينومازالواجتربيتيفدعموينفهمجدا،وداعمفعالدورلعائليت"كانالسياق
.هلاتعرضتاليتالصدمةهذاجتاوزت

[183] 
العائلةأنتثبتالتحرربعدماعائالهتملدورتوصيفاًبقوهلااحملرريناألسرىأولئكقاماليتالعباراتهذه

األدوارضمنالدورهذاويأيتاملادية،وحىتاالجتماعيةاملعنويةالنفسيةالناحيةمنوشاملةأوىلحاضنةتشكل
األسريوعيصهرإىلهتدفاليتاإلسرائيليةاحليويةالسياساتمواجهةسبيليفاألسرىعائالتتلعبهااليتالعديدة

األسر.منحتررهبعدحىتعالقاألثريبقىحبيثوذويه،الفلسطيين



 اتمة. خ8 -3
السياساتملواجهةالفلسطينينياألسرىعائالتمنهاانطلقرئيسيةقاعدةالفلسطينيةاجلماعيةاهلويةشكلتلقد

أبرزها:ومنتفنيدهايفالباحثاجتهدالواقعأرضعلىوآلياتأدواتإىلاملواجهةهذهترمجتاإلسرائيلية،احليوية
وصلحلقةتشكيلاالجتماعي،التواصلوسائلاألسرى،محالتالتضامنية،امليدانيةالفعالياتاألمين،الوعيتنمية

حتررهم.بعدلألسرىإدماجيةكحاضنةالعملجانبإىلالسجون،داخلمنالنطفحتريرواخلارج،األسرىبنيما
عائلةهناكيعدملأنهمبعىن،4918عامنكبةمنذفلسطيينمليونمنأكثراإلسرائيليةالسلطاتاعتقلت

إىلبالنسبةطبيعيةاإلعتقالمسألةجعلممااإلعتقال،بتجربةمجيعهمأوأفرادهاأحدمروقدإالتقريباًفلسطينية
يفموازيةلتكوندائمبشكلتنفيذهاميكنآلياتالبتكاراألسرىعائالتاجتهدتفقدهناومناألسرى.عائالت

عدةعواملاآللياتهذهتنفيذيفوساعدهتماألسرى.وضدضدهمتهجةاملناإلسرائيلياحليويةللسياساتآثارها
التجاربمنلإلستفادةبينهافيماالعائالتتواصلواإلسرائيليةاحليويةالسياساتيفكخرباءأنفسهماألسرىأبرزها:

املختلفة.

                                                 

 .8رقمملحقاملقابالتجدولأنظر:[182]
 .14رقمملحقاملقابالتجدولأنظر:[183]
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 . تبادلية العالقة ما بين المؤسسات الرسمية واألهلية و عائالت األسرى الفلسطينيين 0

األسرىوعائالتوالدوليةاحملليةواألهليةالرمسيةاملؤسساتبنيماالعالقةطبيعةالفصلهذايفالدراسةتبحث
اإلسرائيلية.احليويةالسياساتمواجهةيفالعالقةهذهتأثريأمهيةمدىعلىوتركزالفلسطينيني،

مناآلالفانطالقتهامنذالفلسطينيةالتحريرمنظمةبقيادةاإلسرائيلياإلحتاللضدالفلسطينيةالثورةقدمت
الفلسطينيةالتحريرومنظمةاألسرىعائالتبنيماعالقةاحمللياملستوىعلىوتبلورت،واألسرىواجلرحىالشهداء

فإندولياًأماالعالقة.هذايفاآلخرالطرفلتكونواجلرحىواألسرىالشهداءأسررعايةمؤسسةأنشأتبدورهااليت
العالقة.هذهيفالثاينالطرفكاناألمحرللصليبالدوليةباللجنةممثلةاملتحدةواألممالدويلجملتمعا

الفلسطينيةاجلغرافياتكافةمنبالظهورحمليةأهليةمجعياتبدأتاألسرى،عددوتزايدالصراعطبيعةبسبب
السجنيأنصارمجعيةوكانتالعالقة،هذهيفزحيواحتاللم(1849عاماحملتلةواألراضيالقدس،غزة،الضفة،)

قانونيةومراكزومؤسساتمجعياتم1891عاماألوىلاإلنتفاضةبعدماظهرتوم،1890عاماجلمعياتتلكأوىل
مركزواألسريناديالقدس،،مهجةعدالة،امليزانمركزحريات،القدس،مركزالضمري،منديال،مؤسسة:مثل

يفحملياًالرمسيالبديلواحملرريناألسرىشؤونوزارةأصبحتالفلسطينيةالسلطةقيامبعدأماها.غريوأبوجهاد
.األحتاللسجونيفاألسرىعائالتمعالعالقة



 منظمة التحرير الفلسطينية:.4-1
تابعةبدايتهايفوكانت1891عامالفلسطينيةالثورةانطالقةمعواجلرحىواألسرىالشهداءأسررعايةمؤسسةظهرت

األردنيةالعاصمةيفومقرهااالجتماعية،الشؤونجلنةآنذاكتدعىوكانت،(فتح)الفلسطيينالوطينالتحريرحلركة
توفرييفاملؤسسةهباتقوماليتاملهامتتلخصو.احلركةأنصاروتربعاتاألعضاءاشرتاكاتمنميزايتهاوكانت.عمان
.فتححركةأبناءمنواجلرحىواألسرىالشهداءألسرذلكوغريمالية،ومساعداتوتعليمصحةمنالشاملةالرعاية

[184]
إحدىاملؤسسةتصبحأنقراراالوطيناجمللساختذالفلسطينيةالتحريرمنظمةفتححركةدخولبعـدأما
شهداءأسررعايةعلىمقتصرةاملؤسسةتعدملالتاريخهذاوبعدم،1811العـاميفوذلكالتحريرمنظمةمؤسسات

                                                 

[184]  أمان،-واملساءلةالنزاهةاجلمناالئتالفاهلل:)رام،وحتدياتواقعواجلرحىالشهداءاسررعايةمؤسسة قنديل،رائدة
2111،)2. 
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.الفلسطينيةالثورةوأسرىوجرحىشهداءأسرمجيعلتشملعملهاجمالتوسعبلفقطفتححركةوأسرىوجرحى
الثورةجتاربمجيعدراسةخاللمناالجتماعيةالرعايةصندوقتأسيسمتاملؤسسةرئيسةالوزيرجهادأموتقول

رعايةعدمهوالثوراتهذهمنالعديدجنـــاحعدمأسبابمنأنالقادةوجدحيثاملاضية،احلقبيفالفلسطينية
[185]املؤسسة.هذهمثلتأسيساستدعىمماواألسرى،واجلرحىالشهداءأسر

وجبانبوالوقوفالدخولهوهلااجلماهريةالقاعدةكسبيففتححركةاسرتاجتياتمنأنهلنايتبنيمماسبق
الفلسطيينوالبيتبالشارععريضةقاعدةوشعبيةفتححلركةاعطتاليتاألسباباحدمنهووالعائالتهذهصف

.
مناملتضررينرعايةأنافرتاضبإجتاهيدفعاألسرتلكرعايةمسألةإىلالفلسطينيةالتحريرمنظمةقادةتنبهإن

واجلرحىالشهداءفإنالواقعأرضوعلىاملواجهة،والثورةاستمراريةيفُيسهمواألسرىاجلرحىالشهداء،أسر
ومنديالالضمريمثلمؤسساتنشوءفإنآخرجانبمنهذه.النظروجهةيثبتممامطرد،ازدياديفواألسرى

منها.وجزءاملواجهةعمليةيفشريكةاملديناجملتمعمؤسساتأنيؤكدم،1987عامانتفاضةبعدوغريها


 ر. الصليب األحم6 -0
األسرىوعائالتاملتحدةاألممبنيماالوصلحلقةمتثلاألمحرللصليبالدوليةاللجنةكانتالدويلاملستوىعلى

الدويلالقانونومحايةتطبيقعلىباحلرصتقضيالرئيسيةمهمتهاكانتحيث،1891عاممنذالفلسطينيني
الرسائلوتبادلالسجون،يفألبنائهماألهايلزياراتترتيبمبهمةتضطلعأهناإىلإضافة النزاع.مناطقيفواإلنساين

وتتابعهااألسرى،أهايلشكاوىوتتلقىأبنائهم،احتجازبأماكناألسرىأهايلإبالغعلىتعملكمابينهم؛فيما
السجونيفلألسرىاملاديةاملساعداتبتوفريتقوماللجنةكانتآخرجانبمنالسجون.سلطاتيفاملسؤولنيمع
.االحتاللسلطاتموافقةبشرطذلكوكل.للمرضىطبيةوأجهزةوثقافية،غذائيةموادمن

سلوكتعديليفاألمحرللصليبالدوليةاللجنةفشلمدىيتبنيوعائالهتم،األسرىواقعقراءةعند
شواهدوهناك.اإلنساينونللقاناألساسيةالقواعداالحتاللسلطاتوجتاهلاألسرىمعتعاملهميفاإلسرائيليني

:أبرزهااألخريةالسنواتيفالدويلاألمحرالصليبدورتراجععلىعديدة
 إىلتدخلاليتالوحيدةالعربيةالصحيفةأهنامعبالسجون،األسرىإىلالقدسصحيفةإدخالتوقف

 السجناء.إىلإدخاهلاعلىاإلشرافعلىاألمحرالصليبدأبواليتالسجون؛

                                                 

.4(:2115)إبريل4العدد،اجلريحنبضصحيفة،"المؤسسات بين التواصل في خلل يوجد"الوزير،انتصار[185]
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 اتفاقية االحتالل سلطات مع األمحر للصليب الدولية اللجنة بتقليصتقضي،م1/1/1011منذأبرمت
األسريوإلزاماخلدمات،هذهتغطيةيفاألمحرالصليبمسامهةوتقليصاملرضى،لألسرىالطبيةاخلدمات

 .العالجنفقةمنجزءدفععلىاملريض
 اللحظةإجيادعدم حىت إنإذاإلسرائيلية؛السجونيفمنألقارهبماألسرىأقارببعضلزيارةحلول

زياراتتنظيمسوىاللجنةهذهتستطعومل؛"أمنيةأسباب"متنعالزيارةحتتحججواهيةاالحتاللسلطات
 سنة.أوأشهر،ستةكلواحدةمرةللممنوعني،

 األسرى،حبقإسرائيلوحكومةالسجونإدارةاختذهتااإلجراءاتاليتسلسلةيوجدعجزتاموغيابيفظل
عليهم،واجلماعيةالفرديةالعقوباتوفرضالكتب؛وإدخالوالتوجيهي،اجلامعي،التعليممنكاحلرمان

 .املرضىملعاجلةاألطباءإدخالومنعالغذائية؛املشرتياتمنواحلرمانكالغرامات
 الزياراتأصبحأمرروتيينواليوجددورخاللاحلواجز،علىواملهني،املذلللتفتيشاألسرىأهايلتعرض

[186]أوموقفصارممنقبلالصليباألمحرباخلصوص.

السجن،اسمعلىيشتملاألمحر،الصليبقبلمنزيارةتصريحاألسرىأبنائهملزيارةتوجههمقبلاألهايليستلم
هذهأبرزومنخاصة.تعليماتإىلإضافةالسجنيهويةرقم،السجنياسمالزائر،هويةرقمالزائر،اسمالزيارة،تاريخ

تتحمللنلذلكاخلاصة،مسؤوليتكعلىالعائليةالزياراتبرنامجيفاشرتاكك"يكون:يليماكتبالتعليمات
إىللةالرحبدايةمنالزائرإليهايتعرضقدحوادثأوصحيةأضرارأيهعناملسؤوليةاألمحرللصليبالدوليةاللجنة

[187]هنايتها."
املوقعمنالرغمعلىوذويهم،األسرىإزاءمهامهتأديةيفالدويلاألمحرالصليبتقاعسمدىيظهرهذاإن

أيتؤديهاأنتستطيعواليتاليومتؤديهااليتاملهامجمردمنأكربودورتأثريهلايكونبأنوخيوهلاحتتلهاليتالكبري
قبلمنتؤدىاليومأصبحتاألمورمنوغريهاتواجدهمأماكنعناألسرىعائالتغفابالأخرى.حمليةمؤسسة

وغريها.الفلسطينيةاألهليةاجلمعيات


                                                 

املوقع،"المحتلة الفلسطينية األراضي في الدولي األحمر الصليب منظمة دور"،-وفا–الفلسطيينالوطيناملعلوماتمركز[186]
                     (:19،2116إبريلبتاريخ)الدخول،2111،اإللكرتوين

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9561
 .16رقملحقاملأنظر:[187]

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9561


91 

 م0908. مؤسسات األسرى والمراكز القانونية في القدس واألراضي المحتلة عام 3 -0
وقدم،1849عاماحملتلةواألراضيالقدسيفاإلسرىبشؤونتعىناليتالقانونيةواملرامزاجلمعياتمنالعديدتكونت
أبرزها:ومنولعائالهتمهلمالدعمتقدميوحماولةاألسرى،عنالدفاعيفسامهت

 . جمعية أنصار السجين0 -3 -0
حمليةأهليةمجعيةأولوكانت،1849عاماحملتللفلسطييناالداخليفم1890عامالسجنيأنصارمجعيةتأسست
هلذهاالسرتاتيجيةاألهدافومناألسرى.أعدادارتفاعظليفخصوصاًوذويهم،األسرىخدمةلغرضتتأسس
 يلي:مااجلمعية
 .متابعةقضايااألسرىعلىاملستوىاحملليوالعامليوالعملعلىإطالقسراحهم 
 وفاإلعتقال.العملعلىحتسنيظر 
 .تكليفحمامنيللدفاععناألسرىالذينيعانونمنظروفماديةصعبة 
 .التواصلمعاألسرىداخلالسجونمنخاللالرسائلاملتبادلةوزياراتاحملامنيومععائالهتمباخلارج 
 .رعايةعائالتاألسرىاحملتاجةوتقدميالدعماملاديواملعنويهلم 

األسرىإىلاملتنوعةالكتببإدخالفقامتعدة،جماالتيفوذويهماألسرىالسجنيأنصارمجعيةخدمت
آخر.كماجانبمناخلارجمعتواصلعلىوإبقاءهمجانبمنالثقايفمستواهمرفعشأهنامنواليتالسجونداخل
بإدخاهلاتسمحالسجونةإداركانتالذيالوقتيفوغريهاواملالبسالغذائيةباملوادحمملةشاحناتبإرسالقامت

الزياراتخاللمناألسرىذويبنيتواصلإنشاءعلىاجلمعيةحرصتفقداألسرىعلىذلكيقتصرومللألسرى.
النشاطاتيفاألسرىذويإشراكإىلإضافةالبعض.بعضهمعلىوتعريفهمأحزاهنموأفراحهمومشاركةاملتبادلة
بعضأمامواالحتجاجاتاملظاهراتتقيمكانتحيثاجلمعية،هباتقومكانتاليتواإلجتماعيةوالسياسيةالوطنية

واملهرجاناتاالحتفاالتيفوتشاركاألسرى،قضاياعلىللتعريفصحفيةمؤمتراتوتقيماالسرائيلية،السجون
األسرى.لصاحلتعملاليتاحملليةواملؤمترات

واستمرتالطوارىء،قواننيعلىبناءوذلكجلمعيةااغالقعلىاإلحتاللسلطاتأقدمت،1009عاميف
ماذلكومع،1010العاميفباإلغالقآخرقرارواجهتأهناإالأخرى،مسمياتحتتبعدهاالعمليفاجلمعية

[188]خمتلفة.شعبيةجلانأمساءحتتعملهايفمستمرةاجلمعيةزالت

                                                 

،11،2113مارس،48أسرىموقع،"وذويهم األسرى خدمة في السجين أنصار جمعية"،السجنيأنصارمجعية[188]
http://assra48.com/DocView.aspx?ID=207(:8،2116مايوبتاريخ)الدخول

http://assra48.com/DocView.aspx?ID=207
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استمراريةدعمإطارويفاألسرى،عددوارتفاعاألمحر،الصليبدورتراجعظليفيأيتهذهمثلمؤسسةقيامإن
يفاجلمعيةدورأمهيةمدىيؤكداجلمعيةإغالقعلىاإلحتاللسلطاتوإقداماإلسرائيلية.احليويةللسياساتاملواجهة

تفعلكمامتاماًأجامبنيعنهحتدثالذي"اإلستثناء"منظورمناجلمعيةمعتعاملتلذلكوذويهم،األسرىإسناد
وذويهم.األسرىمع

 . مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية6 -3 -0
يفاإلسرائيليةاالحتاللسلطاتاعتمدهتااليتالسياساتملواجهة 1881عامالقدسيفحرياتمركزتأسس

الفلسطينيةاألرضيفالصاحلواحلكمالقانونسيادةمبدأوتعزيزاألسرىقضاياعنالدفاعإىلاملركزويعملالقدس،
 .احملتلة

الدويلالقانونقواعدتطبيقعلىالعمليفوعائالهتماألسرىبقضيةيتعلقفيماحرياتمركزعمليرتكز
تنظيمطريقعنوذلكعائالهتم،وعلىعليهماالعتقالوطأةوختفيفاإلسرائيليةالسجونيفاألسرىعلىاإلنساين
احتياجاتتوفرياإلفراج،وبعدالسجونيفاألسرىزيارةالقانونية،املساعدةتقدمياألسرى،لقضايامناصرةمحالت
يفودجمهماحملرريناألسرىلتأهيلبرامجإىلإضافةاألسرىلعائالتدعمبرامجتنفيذاألساسية،األسرى
[189]اجملتمع.

أوالتضامنية،احلمالتطريقعناإلسرائيليةاحليويةالسياساتمواجهةيفاألسرىعائالتياتحرمركزيدعم
اآلثاروطأةمنالتخفيفعلىاملركزيعملآخرجانبمنلألسرى.إدماجيةكحاضنةالعمليفالعائالتمشاركة
توفرييفاملسامهةوللعائالتالدعمجبرامعربوذلكاإلسرائيليةاحليويةالسياساتعنالنامجةواملاديةالنفسية

السلطاتعلىضغطوسيلةتشكلفهيالقانونيةاخلدماتإىلبالنسبةأماالسجون.داخلاألسرىاحتياجات
 قانونية.كقاعدةالفلسطينينيعلىفرضهاإلحتاللحياولالذي"اإلستثناء"تعريةوحتاولاإلسرائيلية

 قانونية وحقوق اإلنسان. مركز القدس للمساعدة ال3 -3 -0
الرئيسيةاملركزرسالةوتشتملم،1881عامالقدسمدينةيفاإلنسانوحقوقالقانونيةللمساعدةالقدسمركزتأسس
إىلتؤدياليتاملساندةاألنشطةبكلوالقياممرتكبهاعنالنظربغضالفلسطينينيللضحاياالقانونيةاخلدماتتقدمي
.ذلك

الفلسطينينياألسرىلعائالتملموسدعموتقدمالدراسةهتمواليتاملركزهبايقوماليتاملهامأبرزخيصفيماأما
مصريعنوالكشفوالعربالفلسطينينيالشهداءجثامنيالسرتدادالوطنيةباحلملةالتعريفالوطنيةباحلملةالتعريف

                                                 

(:8،2116مايوبتاريخ)الدخولت.(،)د،،)حريات(موقع،"المركز أهداف "املدنية،واحلقوقاحلرياتعنالدفاعمركز[189]
http://www.hurryyat.net/ar/ViewDetail.aspx?id=6

http://www.hurryyat.net/ar/ViewDetail.aspx?id=6
http://www.hurryyat.net/ar/ViewDetail.aspx?id=6
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ومحلةاملنازلوهدمالقسريالرتحيللضحاياواملناصرةالتحشيدمحالتإىلإضافةالدويل،املستوىعلىاملفقودين
[190]العرقي.التطهري

يفاملتمثلةاإلسرائيليةالسياساتأبرزومواجهةوعائالهتم،األسرىقضيةتدويليفالقدسمركزدورأمهيةتربز
الدويل.املستوىعلىاإلسرائيليةالسلطاتوانتهاكاتسياساتوفضحالقانوينالدعمتقدميإىلإضافةاملنازل.هدم

 . عدالة المركز القانوني لحماية حقوق األقلية العربية0 -3 -0
الرئيسياهلدفويتمثلاإلنسان،حلقوققانوينكمركزم1849عاماحملتلةاألراضييفم1889عامعدالةمركزتأسس

 .احملتلةاألراضييقطنونالذينالفلسطينينيحقوقعنالدفاعاملركزتأسيسمن
اإلسرائيلي ةاحملاكميفاملرافعةعرباالحتاللحتتيعيشونالذينالفلسطينينيحقوقعنللدفاععدالةيسعى

الغيةهذهحتقيقسبيلويف.اإلنساينالدويلللقانونوفًقااحلقوقية،احلمايةختص مركزيةقضايايفالدولي ةواحملافل
منالفلسطينيةاحلقوقودعمجانب،منإسرائيلعلىالضغطسبيليفالدوليةاملؤسساتخمتلفإىلاملركزإىليتوج ه

[191]آخر.جانب
السلطاتتفرضهااليتاإلستثناء""حالةمواجهةإطاريفيصبوهذاحبتة،قانونيةعدالةمركزمهماتإن

حيثسياساهتا.أهدافتناسبقانونيةأرضيةوحتتالفلسطينينيحبقحيويةسياساتتطبيقهاخاللمناإلسرائيلية
اسرتاتيجي.كهدفعليهاالقضاءسبيليفالدويلاجملتمعأماموتعريتهاتفنيدهااملركزحياول

 . مؤسسات األسرى والمراكز القانونية في الضفة الغربية0 -0

 . مؤسسة منديال 0 -0 -0
1898عامتأسستحكوميةغريحقوقيةمؤسسةهيواملعتقلنياألسرىشؤونورعايةاالنسانحلقوقمنديالمؤسسة

واختذتم.1000عامالغربيةالضفةيفتسجيلهاإعادة،ومتالقدسمدينةومركزهااحملامنيمنجمموعةيدعلي
 حمددة.ياسيةسصيغةللمؤسسةيكونالوحىتلرمزيته""منديالاسماملؤسسة

يلي:فيماتتلخصاملؤسسةهذههباتقوماليتاملهامأبرز
 فيها.العاملالقانوينللطاقممكثفةزياراتخاللمنالسجونكافةيفاالسرىمعالتواصل 
 .زيارةاألسرىالعربالذيناليتمكنذويهممنزيارهتم 

                                                 

)الدخولت.(،)د،  ،اإللكرتويناملوقع واإلصالح،" القانونية المساعدة " ،اإلنسانوحقوقالقانونيةللمساعدةالقدسمركز [190]
  http://goo.gl/07vyGb (:8،2116مايوبتاريخ

(:8،2116مايوبتاريخ)الدخولت.(،)د،،"عدالة عن "عدالة،إسرائيليفالعربيةاألقليةحلقوقالقانويناملركز[191]
http://www.adalah.org/ar/content/view/1134

http://goo.gl/07vyGb
http://www.adalah.org/ar/content/view/1134
http://www.adalah.org/ar/content/view/1134
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 االستشهاد.حاالتوبضمنهااالسرىحبقمتارساليتالتعذيبوحاالتاالنتهاكاتكافةوتوثيقرصد 
 االذاعاتوعربواملؤمتراتالبياناتخاللمناالحتاللممارساتكافةفضح. 
 استفساراهتمواخبارهممكانوجوداألسريحلظةاعتقاله.علىوالردواملعتقلنياالسرىاهايلاستقبال 
 الالزمة.القانونيةاالجراءاتالختاذاملختصةللجهاتواملناشداتاالحتجاجاتتقدمي 
 االسرىوضعحقيقةعلىواطالعهمدوليةاوحمليةكانتسواءاالنسانحقوقمنظماتمعالتنسيق

 ومعاناهتم.

علىيعملالذي1889عامالتعذيبضحاياوتأهيلعالجمركزواحتضانبإنشاءمانديالمؤسسةقامت
الدويلاملستوىعلىشهاداتتقدمييفباملشاركةاملؤسسةوقامت.عنهماالفراجبعدالتعذيبلضحاياالنفسيالتأهيل

:مثلمهمة منشوراتاملؤسسةأصدرتكماالدولية.املنابرمنوغريهاالدمناركيفالشعبيةواحملكمةجولدستون،مثل
االعتقالجراءاتباتتعلقوكتب،(وعائالهتماحملررينلالسرىمرشد)للحريةمرحىالتعذيب،مناهضةحولنشرة

 .حقوقكاعرفسلسلةضمنوالتفتيش
يفالعاملنيبإعاقةسواء،االحتاللسلطاتقبلمنومعيقاتمضايقاتإىلكغريهامنديالمؤسسةتعرضت

انتفاضة)الثانيةاالنتفاضةخاللاملؤسسةمقرتدمرياىلاحلدوصلحىتاحياناًبعضهممنعاوالزياراتمناملؤسسة
 [192].لالسرىخدماهتاوتقدميعملهايفمستمرةاليومحىتزالتمااملؤسسةاناال،(االقصى

 

 . مؤسسة الضمير6 -0 -0
سنةويفالقدس،يف1881عامتأسستأهليةفلسطينيةمؤسسةهياالنسانوحقوقاألسريلرعايةالضمريمؤسسة
الفلسطينيةالوطنيةالسلطةيفالداخليةبوزارةتسجيلهافأعيدترخيصها،بسحباإلحتاللسلطاتقامت1889

 اهلل.راميفهلامقراًوافتتحت
يفحمامنيمثانيةيوجدحيثلألسرى،القانونيةاخلدماتتقدميعلىيقومالضمريمؤسسةلعملالرئيسيالربنامج

كمامدنية.أوعسكريةحماكميفذلككانسواءاإلفراجحلظةوحىتاإلعتقالحلظةمناملهمةهذهيتولوناملؤسسة
حملياًاألسرىذويمناصرةعلىوتعملالسجون،يفاإلنتهاكاتورصدومتابعةللسجوندوريةبزياراتاملؤسسةتقوم

تدمريالبيوت،مدامهةيارات،الزيفحبقهماحلاصلةاإلنتهاكاتحولدوريةوتقاريرشكاويتقدميطريقعنودولياً
 املنازل.وهدم

                                                 

 .22،2116مارسبتاريخأجريتالدقماق،بثينةاحملاميةمنديال،مؤسسةرئيسةمعمقابلة   [192]
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"اعرفبرنامجأمههاوتثقيفيةتوعويةونشاطاتبرامجعدةاإلنسانوحقوقاألسريلرعايةالضمريمؤسسةأقامت
الوعيلرفع[193]،"حقوقكاعرف"برنامجضمنفيديووأنتجتتوعويةلقاءاتعدةبتقدميقامتحيثحقوقك"،

اإلرشادمنكنوعالربنامجهذاويأيتبه،املنوطةواالجراءاتاالعتقالجتربةمعالتعامليفوتعزيزهالفلسطييناجملتمعيف
اثناءالفلسطييناملعتقلحبقاالحتاللقواتتنتهجهااليتالسياساتبكافةلتعريفهمالقاصرينأكرببشكلويستهدف

واحملاكمة.والتحقيقاالعتقال
بقضاياتُعىناليتاملؤسساتأناإلنسانوحقوقاألسريلرعايةالضمريمؤسسةرئيسةفرانسيسسحرترى
العملعلىسنتنيآخريفطرأمهمتطورهناكأنإالاملاضية،السنواتطيلةفرديبشكلتعملكانتاألسرى

الضمريمؤسسةالفلسطيين،األسرينادي)األسرىمؤسساتبنيمشرتكةشهريةنشرةاصدارعنهمتخضاجلماعي،
اإلحتاللسلطاتهباتقوماليتاإلنتهاكاتكافةتوثق(واحملرريناألسرىشؤونوهيئةاإلنسان،وحقوقاألسريلرعاية
[194]السجون.داخل

علىاملؤسساتتلكأجربممااألسرى،مؤسساتأرهقاألخريةالسنواتيفالسجونداخلاألسرىأعدادارتفاعإن
كلماأناستنتاجإىليقودناوهذاأكرب.بفعاليةاخلدماتوتقدميالعملتسهيلأجلمناملشرتكالعمليفاإلخنراط
وقوة.توحداًالفلسطينينيازدادكلماوشراسةشدةاالسرائيليةالسياساتازدادت
وقداإلسرائيلية،احليويةاساتالسيمواجهةيفاألسرىعائالتآلياتأبرزمنواحدةتعداألمينالوعيتنميةإن

واللقاءاتاألفالمالتثقيفية،املنشوارتعرباألمينالوعيهذاتعزيزيفوالضمريمنديالمثلمؤسساتأسهمت
تشكلكهذهمؤسساتتقدمهااليتالربامجإناليومي.عملهابرنامجمنأساسيكجزءهباوتقومجتريهااليتالتوعوية

تلكأمامالعراقيللوضعدوماًتسعىإسرائيلفإنوهلذااإلسرائيلية،احليويةللسياساتاملواجهةعمليةيفأساسيركن
املواجهة.عمليةيفوإسنادهموذويهماألسرىصمودتعزيزيفألمهيتهااملؤسسات



 . نادي األسير 3 -0 -0
ومتاجلمعيات،كلمثلالفلسطينيةالداخليةوزارةيفمسجلةفلسطينيةأهليةمجعيةهيالفلسطييناألسريناديمجعية

رعايةالداخليالنظامحبسبللجمعيةالرئيسيواهلدفبريزيت،جامعةيف11/8/1883بتاريختأسيسهاعناإلعالن
 املتاحة.لإلمكانياتوفقاًهتمعائالوكذلكوخارجهاالسجونداخلوشؤوهنماألسرى

                                                 

)الدخول،1،2116مارسيوتيوب،،"حقوقك اعرف -قصير فيلم"اإلنسان،وحقوقاألسريلرعايةالضمريمؤسسة[193]
dvKLc5Y-https://www.youtube.com/watch?v=3WF(:8،2116مايوبتاريخ

 .21،2116مارسبتاريخأجريتاإلنسان،وحقوقاألسريلرعايةالضمريمؤسسةرئيسةفرنسيس؛سحرمعمقابلة[194]

https://www.youtube.com/watch?v=3WF-dvKLc5Y
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منوذلكالسجونداخلاألسرىإىلواألغطيةاملالبسالغذائية،املوادبإدخالتقوماجلمعيةكانتالبدايةيف
تقدمهاكانتاليتاخلدماتتطورمعاخلدماتتطورتالوقتمرورومعالناس،عامةمنجتمعهاكانتاليتالتربعات
 وعائالهتم.األسرىمعالوحيدةالتواصلجهاتإحدىكاناألسريناديكونالفلسطينيةالسلطة

إىلأدتاليتاألسبابمنرئيسياًسبباًكانالناديفإنالفلسطييناألسريناديمجعيةرئيسفارسقدورةحبسب
ينظمقانونلألسرىأصبححيثلألسرى،قانونإجياديفالرئيسيالسببوأيضاًاألسرىوزارةواستحداثتشكيل

حىتأواملعدلالقانوناألساسي،القانونيفذلككانسواءوواجباهتمحقوقهموحيددالرمسيةباملؤسسةعالقتهم
 التنفيذية.اللوائح

العسكريةاحملاكميفقانونياًاألسرىملفاتمبتابعةختتصقانونيةدائرةالفلسطييناألسريناديمجعيةلدىيوجد
حولاإلعالميةوالنشراتالتقاريرمنالعديدإىلإضافة،"األسري"بعنواندوريةجملةالناديريصدوكماوغريها،
الدوليةاألروقةيفحيةاألسرىقضيةإبقاءعلىحيرصالناديفإنآخرجانبومنوأوضاعهم.األسرىظروف
باخلصوص.تُعىناليتالدوليةملؤمتراتايفاملشاركةجانبإىلوالتضامنيةاجلماهرييةالفعالياتطريقعنواحمللية

الفلسطيين،األسريناديمجعيةروافدأهمأحد1889عامتأسستواليتاملهينللتدريبجهادأبوالشهيدكليةتعد
مهنيةدوراتتقدمأهناكماخارجها.واحملرريناإلحتاللسجونداخلباألسرىتعىنرحبيةغريخرييةمجعيةوهي

[195].واجلرحىوالشهداءاألسرىألبناء
عنيتميزأنهكمااألسرى،لذويواملعنوياملاديالدعمعمليةيفمهمدوربتقدميالفلسطييناألسرينادييقوم

اليتاملهنيةوالدوراتجهادأبوالشهيدكليةطريقعنعمليةتعبرياتلهدعمبتقدمياألهليةاجلمعياتمنغريه
احليويةالسياساتمواجهةيفاألسرىلذويمهمدعمهذاويفالعملية.حياهتميفاألسرىذويمنهايستفيد

عليهم.واملعنوياإلقتصاديالتأثريذاتاالسرائيلية

 . مركز أبوجهاد لشؤون الحركة األسيرة0 -0 -0
املبىندشنأناىلاهللراممدينةيفمقرهوكانم،1881العاميفاألسريةاحلركةلشؤونجهادأبوومتحفمركزتأسس
األسريةالوطنيةاحلركةدعمإىلاملركزويسعىالقدس.جامعةأرضعلىم،19/4/1001يوميفللمركزواحلايلاجلديد

األسرىخيصماكلجبمعاملركزيقومحيثوالفين.واألديبوالثقايفالفكريموروثهاعلىاحلفاظخاللمن
واللوحاتوالصورواملخطوطاتالكراساتإىلإضافةعامة،مجاعيةرسائلوأخاصةرسائلكانتسواءالفلسطينيني

[196].لألسرىوالفكريالثقايفباملنتجعالقةلهماوكل

                                                 

 .23،2116مارسبتاريخأجريتفارسقدورةالفلسطيين؛األسريناديمجعيةرئيسمعمقابة[195]
(:8،2116مايوبتاريخ)الدخول)د،ت.(،،"المركز عن"األسرية،احلركةلشؤونأبوجهادمتحف[196]

http://goo.gl/fVMRzi
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مواجهةآلياتبتطويريقومانهيفاألسرىبقضيةتُعىناليتواملؤسساتاملراكزمنغريهعنجهادأبومركزيتميز
الداخليفاألسرىبنيوصلحلقةبتشكيليتعلقفيماخصوصاًاألسرىعائالتابتدعهااليتاإلسرائيليةالسياسات

الرسائلعرضعربوذلكبأسرهوالعاملاألسريةاحلركةنيبماوصلحلقةيشكلاليومجهادأبوفمركزواخلارج،
جهادأبومركزفإنآخرجانبمنفيهم.اإلنسايناجلانبتظهرواليتلألسرىوالفنيةواألدبيةالفكريةواإلنتاجات

وتعزيزهايةاجلماعالوطنيةاهلويةعلىاحلفاظيفمباشربشكليساهماألسريةالوطنيةاحلركةإرثعلىللحفاظومسعاه
اإلسرائيلية.احليويةللسياساتمواجهةآليةأليأساسيةقاعدةيشكلالذياألمر



 . مؤسسات األسرى والمراكز القانونية في قطاع غزة5 -0
 

 . مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى0 -5 -0
غزة،قطاعيف1001العاميفتأسسترحبيةغريأهليةمؤسسةهيواجلرحىواألسرىللشهداءالقدسمهجةمؤسسة

خاللمنالسجون،يفاألسرىمعالتواصلجانبإىلمعهموالتواصلواألسرىالشهداءأسررعايةأعماهلاأهمومن
وندواتعملورشاتجانبإىلأسبوعيةاعتصاماتميدانية،محالتاملؤسسةتنظمحيث.متنوعةوفعالياتأنشطة

الفئات،هذهمجيعحبقاإلسرائيليةاإلنتهاكاتتوثيقعلىاملؤسسةتعملذلكإىلإضافةالعائالت.توعيةتستهدف
[197]الدولية.واملؤسساتاحلقوقيةاملنظماتإىلومحلهاوعائالهتماألسرىمعاناةعلىالضوءوتسلط

صلةختلقافممارساهتاإلسرائيلية،احليويةالسياساتملختلفمواجهةالقدسمهجةمؤسسةممارساتتشكل
احليويةالسياساتأماصمودهموتعزيزاألسرىعائالتحلمةزيادةيفيسهمممااألسرىعائالتبنيوتواصلوصل

تنظمها.اليتاألسبوعيةواإلعتصاماتالتضامنيةالفعالياتعربذلككانسواءاإلسرائيلية
واملراكزاملؤسساتمنوغريهاالقدسهجةممؤسسةجتريهااليتوالتثقيفيةالتوعيةورشاتفإنآخرجانبمن

ركنباحلقوقالتوعيةأنحيثاألمين،الوعيتنميةآليةيفاألسرىعائالتدعميفرئيسيبشكلتسهمالقانونية،
األمين.الوعيتنميةيفأساسي

 . مركز الميزان لحقوق اإلنسان6 -5 -0
يفللمركزاإلسرتاتيجيةالرؤيةوتتلخصجباليا،خميميفوحتديداًم1888عامبغزةاإلنسانحلقوقامليزانمركزتأسس

كافةوأفرادهواألطفالوالرجالالنساءفيهويتمتعأرضه،علىبالسيادةوميتعحراًجمتمعاًالفلسطييناجملتمعيصبحأن
واحلكمالسلطاتبنيصلوالفالقانونسيادةمبدأاحرتامويشكلواملساواة،اإلنسانوحقوقاالجتماعيةبالعدالة

                                                 

 /http://almuhja.com (:3102 ،8 مايو بتاريخ )الدخولالقدس،مهجةموقع؛أنظر[197]
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اجملتمعحبريةواملتمثلةاسرتاتيجيتهمناألولبالشقتتعلقواليتاملركزبرامجخيصوفيما.السياسيلنظامهأساسالصاحل
ضحاياعنوالدفاعاإلسرائيلية،السجونيفاألسرىبتمثيلاملركزيقوماإلسرائيلياإلحتاللقيودمنالفلسطيين

أساسيةحقوقبانتهاكاتتتعلقوشكاوىقضاياإىلباإلضافةالسفر،منواملنعاملنازل،وتدمرياألراضي،مصادرة
.واالجتماعيةاالقتصاديةاحلقوقانتهاكاتمنوغريهاوالصحة،والتعليموالسكن،العمل،مثل

[198]
خاللمنسواءواملعنوي،االقتصادياملستوينيعلىاإلسرائيليةاحليويةالسياساتجراءاألسرىعائالتعانت

األسري.عائلةعلىنفسيتأثريهلااإلعتقالسياسةكونإىلإضافةاإلجراءات.منوغريهااملنازلوتدمريالسفرمنع
التأثريذاتاإلسرائيليةالسياساتآثارمنالتخفيفحماولةجانبإىلواملعنويالقانوينالدعميقدمامليزانومركز

السياساتمواجهةدعمإطاريفيندرجذاتهحديفوهذاالسياساتتلكضحاياعنالدفاععربوذلكاإلقتصادي
اإلسرائيلية.احليوية

 . السلطة الفلسطينية 3 -5 -0
وزارةتأسيسمتحىت1889العامحىتاألسرىعائالتترعىواجلرحىواألسرىالشهداءأسررعايةمؤسسةبقت

الشهداءأسررعايةمؤسسةتدعىاملؤسسةوأصبحتالفلسطينية،الوطنيةسلطةالإنشاءبعدواحملرريناألسرى
 األسرى.عائالتمعالعالقةيفالرمسيالبديلواحملرريناألسرىوزارةوأصبحتواجلرحى،

األسرىملفاتمبتابعةتقومحيثاجملاالت،شىتيفوذويهماألسرىخدمةإىلواحملرريناألسرىوزارةتسعى
شروطوفقاحملرريناألسرىلتأهيلبرنامجالوزارةتقدمكماحمامياً.الثالثنييتجاوزاحملامنيمنطاقمبوجودقانونياً

 واضحة.وآليات
حيثالسياسي،اإلنتماءعنالنظربغضأسريأليشهريراتبتصرفالوزارةفإناملاديةالناحيةمنأما

األسريحالةاالعتباربعنيويؤخذلالعتقال،الرابعالشهرمنبدءاًفهصرويبدأاعتقال،يومأولمنالراتبحُيتسب
ماحىتساريالراتبيبقىمنه.رمسيةخاصةلوكالةوفقاًاألسريلذويالراتبصرفويتممتزوج،أمأعزبكانسواء
تدبريحلنيشهورستةمدةراتبيتلقىسنواتمخسمنأقلميضيمنحيثحمددة،لشروطوفقاًوذلكاإلفراجبعد

مبلغهناكفإنالراتبجانبإىلدائم.شهريراتبيتلقىفإنهاألسريفسنواتمخسمنأكثرأمضىمنأماأموره،
 .السجنداخلاحتياجاتهشراءمنليتمكن)كنتينة(السجنيفأسريكلحسابيفيوضعشيقل(400)مقطوع

الصحيالتأمنيمنهااإلسرائيلية،السجونداخلاألسرىلذويعدةخدماتواحملرريناألسرىشؤونوزارةتقدم
األقساطمناألسرىأبناءإلعفاءللمدارسكتبوإصداراألسرىلزوجاتاجملاينالتعليماألسرى،ألهايلاجملاين

 املدرسية.

                                                 

:(82116مايوبتاريخالدخول)،.(تد،)اإللكرتوين،املوقع"املركز،برامج"اإلنسان،حلقوقامليزانمركز[198]
http://goo.gl/pj5luO
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عيشية،املوظروفهمالصحيةأوضاعهمعلىلإلطالعدوريبشكلواألسرىالسجونزيارةعلىالوزارةحترص
أسري(9000منأكثرإىل)السجونداخلاألسرىأعدادارتفاعأنحيثاحتياجاهتم،منأمكنماتوفريوحتاول
 وأكرب.أكرباحتياجاتيعينمماالوزارةعلىأكربضغطشكل

سرىاألكانأنفبعدالسجون،داخلالتعليممسريةدعمعمليةيفأساسيبشكلواحملرريناألسرىوزارةتساهم
القدسجامعةعربالتعليمفلسطنةيفالوزارةسامهتالعربية،اجلامعةمثلاسرائيليةجامعاتعربالتعليميتلقون

خلدمةالفلسطينيةاجلامعاتكافةمعاتفاقياتإبرامإىلالوزارةوتسعىفلسطينية،حكوميةجامعةوهياملفتوحة
 السجون.داخلاألسرى
دوائرهعناألسريعزلدائماًحتاولاإلحتاللفسلطاتمهمة،قضيةاألسريإىلةبالنسبالتعليمقضيةإن

حميطهمعمستمراًالتواصلوإبقاءاإلسرائيليةاحليويةالسياساتمواجهةإطاريفلألسرىالتعليمويأيتاإلجتماعية،
 واإلجتماعي.اخلارجي
الكرميةاحلياةضمانإىلتسعىفهي،ومعنوياًمادياًموذويهاألسرىإسنادعلىتعملواحملرريناألسرىوزارةإن
الدويلاملستوىعلىتعملكماالفلسطييناجملتمعداخلاحملرريناألسرىودمجتأهيلوإعادةوعائالهتملألسرى
 واملعتقلني.لألسرىالدوليةالقانونيةاملكانةانتزاعوحتاول

واملؤسساتالدوليةاملنظماتخمتلفمعالتواصلعرباألسرىقضيةتدويلعلىواحملرريناألسرىوزارةتعمل
باخلصوصتُعىناليتالدوليةاملؤمتراتيفالوزارةوتشاركوغريه،األورويبوالربملاناملتحدةاألممهبيئةاملتمثلةاحلقوقية

ويتمالسجونداخلاإلسرائيليةاتاإلنتهاكحولدوريةنشراتبإصداراخلارجيةوزارةمعوبالتعاونالوزارةوتقومكما
فعالياتإطالقيتمحيثاحمللي،املستوىعلىاهليئةدورإغفالميكنالالعامل.حولالسفاراتمجيععلىتعميمها
 دوري.بشكلالسجونداخللألسرىمناصرةمجاهريية
أهلية،أمرمسيةكانتسواءالهتموعائاألسرىتسانداليتالفلسطينيةاملؤسساتعلىاإلسرائيليةاحلملةإطاريف

األسرى،لعائالتأمواالًحتويلهابسببالفلسطينيةالسلطةعلىالدوليةاملنابريفبالضغطالصهيوين""اللويبقام
األسرىشؤونهيئةإىلالوزارةحتويلمتالكبري،والدويلاإلسرائيليالضغطهلذاونتيجة"إرهابيني"فيهمترىأهناحيث

 [199].1011عاميفالفلسطينيةالتحريرملنظمةتتبعوأصبحتررينواحمل


 . خاتمة0-2
استنباطميكنالفلسطيين،املدينواجملتمعالرمسياملستوىمتثلواليتاملؤسساتتلكتؤديهااليتاملهاماستعراضبعد

يفاملؤسساتسامهتفقد،خمتلفةجماالتيفاإلسرائيليةاحليويةالسياساتمواجهةيفاملؤسساتهذهدورأمهية
                                                 

 .6،2116مارسبتاريخأجريتشريتح،ثائرواحملرريناألسرىشؤونهيئةيفاإلعالمياملديرمعمقابلة[199]
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"اعرفبرنامجمثلوالضمريمنديالمثلمؤسساتهباتقوماليتوالفعالياتالربامجأنحيثاألمين،الوعيتنمية
باجراءاتتتعلقوكتب،(وعائالهتماحملررينلالسرىمرشد)للحريةمرحىنشرةمثلالتثقيفيةوالنشراتحقوقك"
عائالتأدواتمنمهمةأداةيشكلوهذااألسرىذويلدىاألمينالوعيتنميةيفتسهمهاكلوالتفتيش،االعتقال
األنشطةمنوغريهاوالدوليةاحملليةالتضامنيةالفعالياتخيصوفيمااإلسرائيلية.اإلعتقالسياسةمقاومةيفاألسرى

الفلسطييناجلمهورتوحيديفاألساسيةيتهاأمهوتكمناملواجهة،عمليةيفجداًمهمةاملؤسساتتلكهباتقوماليت
آخرجانبومنعاملياً.بعداًاألسرىقضيةإكسابعلىوالعملالدويلاجلمهوراستعطافمثومنالقضية،خلف
 اإلسرائيلية.اإلحتاللسلطاتمعاملواجهةعمليةيفوإسنادهموذويهملألسرىاملعنويالدعمإطاريفتندرجفإهنا

 
تقدمييفيتمثلالذيالعملوهذاالدويلاملستوىعلىتركيزهناكأناملؤسساتتلكعملبرنامجمنيالحظ

معاملستمروالتواصلالدوليةاملؤمتراتيفاملشاركةإىلإضافةاإلسرائيلية،اإلنتهاكاتحولدوريةوتقاريرشكاوي
يهدفوهذادولياًوإحراجهااإلحتاللدولةلىعالضغطخانةيفيصبكلهاحلقوقيةواملؤسساتالدوليةاملنظمات

الفلسطينية.احلالةعلىإسرائيلتفرضهااليتاإلستثناءحالةإلغاءإىل
هذاويفاملعنويةأواملاديةالناحيةمنسواءاألسرىلذويعدةخدماتواألهليةالرمسيةاألسرىمؤسساتتقدم

 ومعنوياً.اقتصادياًوتدمريهماألسرىذويعلىالتأثريإىلترمياليتاإلسرائيليةللسياساتوكسرفعليةمواجهة
علىاجملتمعيفاحملرريناألسرىدمجيفيساهماحملرريناألسرىلتأهيلبرامجمناألسرىمؤسساتتقدمهماإن
لألسرىجيةإدماحاضنةكوهنايفاألسرىعائالتتشاركفإهناوهكذافاعل،عضواحملرراألسريجيعلتنمويأساس

حبيثوذويه،الفلسطييناألسريوعيصهرإىلهتدفاليتاإلسرائيليةاحليويةللسياساتمواجهةأداةتشكلوبالتايل
 األسر.منحتررهبعدحىتعالقاألثريبقى

مواجهةعناصرمنأساسيعنصرهووذويهملألسرىواإلسنادالدعمتقدميأناألسرىمؤسساتقياممربرإن
فمنديالاإلسرائيلية،العراقيلمنأهليةأمكانترمسيةفلسطينيةمؤسسةتسلمفلموهلذااإلسرائيلية،احليويةاساتالسي

السياساتمنتسلمملالفلسطينيةالسلطةوحىتترخيصهم،سحبمتالسجنيوأنصاروالضمريمقرهاقصفمت
اليتالضغطمدىتظهرالشواهدهذهكلهيئة.إىللوزارةاحتويلمتحىتعليهابالضغطإسرائيلفقامتاإلسرائيلية

املواجهة.عمليةيفتأثريهاومدىاإلسرائيليةاإلحتاللسلطاتعلىاملؤسساتتلكتشكله
والثايناملؤسسات،تلكبهتوجدملاألولزمنني:إىلمقسمةأهناالدراسة،بعيناتاملقرتنةالزمنيةالفرتاتأنتبني

راض العيناتتلكمناألعظمالشقأننرىاملقابالتإىلوبالرجوعاملؤسسات،هذهوجودمعوقائعالفيهحدثت
الشرحيةوضعتهااليتاالستفهامعالماتوهومهماستنتاجإىليقودناوذلكاملؤسسات،تلكوممارساتأداءعن

املؤسسايتالدوريكونأنجيباإلسرائيليةاحليويةالسياساتيفألنهاملؤسسات،تلكأداءعنراضية""الغرياألقل
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وفلسطينياًحالةاألسريةاحلركةفكلخاصة،حالةأحديعتربوالأحديستثينالشاملدور حالةاألسريةاحلركةكل
خاصة.

اآللياتجناعةفإنوعليهاسرتاتيجيات،مننابعةأهنايفالعائالتآلياتعناألسرىمؤسساتآلياتتتميز
العائالتمواجهةعمليةإعطاءيفتسهماألسرىعائالتمساندةسبيليفاملؤسساتتلكإليهاتلجأاليتدواتواأل

أنهمبعىناإلسرائيلي،اإلحتاللإلهناءكتمهيدالسجونإلغاءيفيتمحوراسرتاتيجياًبعداًاإلسرائيليةاحليويةللسياسات
تعرتيهااليتالنواقصوغطتههاتواجاليتالتحدياتعلىاملؤسساتتغلبتكلما "اسرتجتة"يفأسهمتكلما

اإلسرائيلية.احليويةالسياساتمواجهةيفالعائالتأساليب



 

 الخامس الفصل  
والتوصيات النتائج مناقشة خاتمة:
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 النتائج والتوصيات. مناقشة 5

Grounded )اجملذرةالنظريةعلىاملقابالتخاللمنعليهااحلصولمتاليتالبياناتوحتليلمعاجلةعمليةيفالدراسةاعتمدت

Theory،)عائالت)أنفسهماملبحوثنيمنالباحثعليهاحصلاليتالبياناتمنالدراسةحماورتشكيلعلىتعتمدواليت
بينهمفيماواملشرتكةاملتقاطعةاجلوانبعلىالوقوفخاللمناستقرائي،بشكلاملبحوثنيآراءيفالباحثيتعمقحبيثاألسرى(،

نتائجضمنومناقشتهاواالختالفالتباينجوانباالعتباربعنياألخذمعالدراسة،بنتائجمتعلقةحماورضمنوضعهامثومن
متالسياقنفسويفباخلصوص،املتعلقةالعمليةاألطروالنظريةاألطرتدعممتنوعةبياتأداعتمدتالدراسةأنإىلإضافةالدراسة.
املؤسساتوأهدافاسرتاتيجياتيفالتعمقإىلإضافةواالهلية،الرمسيةاألسرىمؤسساتمعأجريتاليتاملقابالتإىلاالستناد
املفتوح،بالرتميزواملتمثلةاجملذرةبالنظريةاخلاصةاخلطواتعلىوبناءًها.فيميدانيةمقابالتجيريأنللباحثيتسىنملاليتواملراكز
ستةضمنجاءتواليتاملقابالتمنمجعتاليتالبياناتأفرزهتااليتاحملاوربتحديدالباحثقاماإلنتقائي،والرتميزاحملوريالرتميز
-اآليت:النحوعلىحماور،



 النضالي في دعم مواجهة السياسات الحيوية اإلسرائيلية . المحور األول: دور اإلرث0 -5
هذهبلورةأجلمنوتعزيزهاعليهابالبناءاإلسرائيليةالسلطاتقامترئيسيةقاعدةإىلاإلسرائيليةاحليويةالسياساتاستندت

اإلحتاللفإنهبا،اخلاصةافيةالثقاألساطريمنحقهاتستمداإلستعماريةالدولأنميميبأخيلرأىفكمااحليوية،السياسات
الفلسطينية.األراضييفاملختلفةسياساتهلتربيرإهليةديباجةإىلواستندبه،خاصةأسطورةبتبينقاماإلسرائيلي

القائمةالثقافيةوالتنشئةالرتبويةللبنيةترمجةجاءتأبرزها،احليويةالسياساتتشكلواليتاإلسرائيليللسلوكاملختلفةالتعبريات
لهيسمحمهمعاملعلىاعتمداإلسرائيلياإلحتاللأنإىلإضافةاإلسرائيلية.السلطةبلورهتااليتواإلهليةالدينيةاألسسعلى

أوروبا.بقاعمعظميفلليهودالدييناالضطهادحقبةعنالتعويضعقدةيفيتمثلاألساسهذاعلىبالتصرف
وذلكذكرها،سبقاليتالعناصراىلباالستناداإلسرائيليللمجتمعاجلمعيالوعيسلطةبتشكيلاإلسرائيليةالسلطةقامت

مجاعيةهويةوخلقتفتقدهااليتالتارخييةللجذوركبديلاإلسرائيلياجملتمعلعسكرة اإلسرائيليةاحليويةللسياساتكإسنادتعمل
فعالية.أكثروجعلها
التجنيدقانونويشكلاجليش،يفاجبارياًنسائهاجتنداليتالعامليفالوحيدةالدولةاالحتاللدولةتعتربالسياقنفسيف

يدعمعسكريجمتمعإىلحتويلهسبيليفاإلسرائيلياجملتمعداخلالقانويناإلستعماريتبعهااليتاآلليةعلىمثاالًللنساءاإلجباري
.احليويةالسياساتبرزهاوأواخلاصةالعامةاإلسرائيليةوالسياساتاملمارسات

مناملبحوثنيإجاباتأظهرتوقداملوروثة،التقاليدمنمهمجزءيشكلأشكالهبكافةالنضايلالعملإنفإنفلسطينياً،
علتفابوجودمتتازالفلسطينيةالعائالتعاشتهااليتالظروفأناإلعتقالقبلمامبرحلةاملتعلقةاألسئلةحماورعلىاألسرىعائالت
منمهمعاملتشكلالوطنيةواهلويةاجلماعيةوالذاكرةالعائلياإلرثأنمبعىناألصعدة،كافةعلىالوطينالعملخيصفيماجمتمعي
مواجهةيفاألسرىعائالتعليهايعتمداليتاألساسيةاللبنةيعدوهذاالفلسطينية،الوطنيةاحلركةيفاملناضلاخنراطعوامل

اإلسرائيلية.احلويةالسياسات
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يصنفواالسجونداخلاألسرىفإنالزمنية،للوتريةوفقاًاجملتمعاتبتصنيفيتعلقفيماجروفيتشملفهوموتطبيقاًآخرجانبمن
مفادهانتيجةباجتاهيدفعوهذا،متوسطةوتريةذاتجمتمعيةشرحيةضمنيدخلوااألسرىوعائالت،متسارعةوتريةذاتكمجتمع

ذاتجمتمعاتإىلالبطيئةالوتريةذاتاجملتمعاتدائرةمنأخرجتهموعائالهتماألسرىقضيةإزاءاإلسرائيليةاحليويةاتالسياسأن
إىلينقسمباتآخره،وإىلجنسيةأوعمريةفئاتإىليقسمكانأنبعدالفلسطييناجملتمعأنمبعىنمتسارعة،أومتوسطةوترية

للسياساتمواجهةسبيليفبينهافيماتتواصلوعائالهتم..إخل(اجلرحىوعائالهتم،الشهداءئالهتم،وعا)األسرىجمتمعيةوحدات
.اإلسرائيلية
الثقافةيفوتعزيزهالنضايلاملوروثعلىاحملافظةيفدوراًوعائالهتماألسرىبقضيةتُعىناليتالفلسطينيةاملؤسساتلعبت

األسرىخيصماكلجبمعيقومحيثاخلصوص،هذايفرائداًمنوذجاًاألسريةاحلركةؤونلشجهادأبومركزوميثلالفلسطينية،
إرثأنومبالألسرى،والفكريالثقايفباملنتجعالقةلهماوكللوحاتصورخمطوطات،أدبيات،كراسات،رسائل،منالفلسطينيني

عليهاحلفاظيفالفلسطييناملؤسسايتاملسعىوفإنالفلسطيينالنضايلاإلرثأركانمنأساسياًركناًيشكلاألسريةالوطنيةاحلركة
اإلسرائيلية.احليويةللسياساتملواجهةأساسيةقاعدةيشكلوتعزيزه


المحور الثاني: تطوير عائالت األسرى آلليات مواجهة تكاد تكون سياسات حيوية فلسطينية مضادة.5-2
طرقعنالبحثوالسكانبصحةواالعتناءاألقاليمأمنيفوالتفكرياجملتمععنالدفاععلىتقومالفوكويباملنظوراحليويةالسياسة

واحد،آن يفوأنفسهماألسرىعنالدفاعالسبيليفمواجهةآلياتبتطويراألسرىعائالتقامتاملنطلقهذاومناحلياة،لصنع
أدواتبتطويرقامتاألسرىعائالتأنمبعىناإلسرائيلية،احلاجةيسولالفلسطينيةاحلاجةتناسبحياةلصنعطرقعنوالبحث
مضادة.فلسطينية"حيوية"سياساتتكونتكادوآليات

وأدواتآلياتعدةاألسرىأدبياتجانبإىلاملقابالتحماورمنعليهاحصلاليتالنتائجخاللمنالباحثاستنبط
حلقةتشكيلاألسرى،محالتاألمين،الوعيتنمية:يفتتمثلاإلسرائيليةاحليويةاتالسياسمواجهةيفاألسرىعائالتاستخدمتها

إدماجيةحاضنةتشكيلالسجون،داخلمنالنطفحتريراإلجتماعي،التواصلمواقعإنشاءاخلارجي،والعاملاألسرىبنيماوصل
اليتاآللياتهذهفإنفعل.."ردفعل"لكلالنيوتينالقانونلقمنطومناملختلفة.التضامنيةواالنشطةالفعالياتإىلإضافةلألسرى

اإلسرائيليةاحليويةالسياساتتطوروقابلاإلسرائيلية،احليويةالسياساتإزاءالفعللردةواقعيةترمجةجاءتاألسرىعائالتطورها
تلككانتسواءواحدآن يفوعائالهتمباألسرىةاملتمثلاجملتمعيةالشرحيةعنوتدافعحيويةتكونألنتسعىفلسطينيةسياسات

وعي.بغريأوبوعيالسياسات


الوعيبتنميةقامتاألسرىعائالتفإنهناومناإلسرائيلي،اإلقليمأمنيفالتفكريعلىاإلسرائيليةاحليويةالسياسةتقوم
ساهموقداإلسرائيلية.السياساتآثارمنحيميهاجداراًاألمنيةالثقافةمنوجعلتاإلسرائيليةاحليويةالسياساتملواجهةكآليةاألمين

جعلهمالذياليومياإلحتكاكبسببالسجونداخلإكتسبوهااليتخلرباهتمنتيجةأمنياًعائالهتموعيتنميةيفأنفسهماألسرى
اإلسرائيلية.احليويةبالسياساتوعياًأكثروأمنيةثقافةأصحاب
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اخلرباتوتبادلالعائالتتواصلإنبلفحسب،األسرىمناألمينالوعيجانبيفاألسرىعائالتةاستفادتقتصرمل
اليتالفلسطينيةاملؤسساتفإنذلكإىلإضافةاألسرى.عائالتلدىاألمينالوعينطاقتوسيعيفساهمبينهمفيماوالتجارب

اليتالتوعويةواللقاءاتاألفالمالتثقيفية،املنشوارتعرباألسرىعائالتدىلاألمينالوعيتنميةيفسامهتوعائالهتمباألسرىتُعىن
بعنوانوعائالهتماحملررينلالسرىمرشدمنديالمؤسسةتصدراملثالسبيلفعلىعملها.برنامجمنأساسيكجزءهباوتقومجتريها

الضمري.مؤسسةتنظمهوالذيحقوقك""اعرفبرنامجإىلإضافةوالتفتيش،االعتقالباجراءاتتتعلقوكتبللحرية"،"مرحى
القواننيإىلذلكويعودالوطين،العمليغلبالذيالطابعهوالسريالعملأنأجراهااليتاملقابالتمعظميفالباحثالحظ

العائالتجلوءيفأساسيدورهلاكاناإلسرائيليةالقواننيأنيعينوهذااإلسرائيلية،السلطاتتفرضهاكانتاليتالشديدةالعسكرية
زادتكلماأنعلىتقوماليتالدراسةلفرضيةإكماالًالنتيجةهذهوتأيتبالسرية.الوطينالعملومتيزاألمينالوعيتنميةإىل

املواجهة.أدواتمنوطورتصموداًالعائالتازدادتكلماشدةاإلسرائيليةالسياسات
علىالضوءوتسليطالسجون،داخلاألسرىنضاللدعماألسرىعائالتبتطويرهاقاماليتاآللياتمنهياألسرىمحالت

الرئيسيةواألسباباحلمالتهذهفيهتشكلتالذيالتارخييالسياقتتبعخاللومنوالدويل،احمللياملستوينيعلىاألسرىقضية
وحتديداًأوسلواتفاقبعدماظهرتاحلمالتأنمفادهابنتيجةالباحثخيرجاحلمالت،ذههإلطالقاألسرىبعائالتدفعتاليت
الرمسياملستوىقبلمنتقصريوجودجانبإىلاألسرى،بقضيةأضروإفرازاتهأوسلوأنمبعىنم،1000عاماألقصىانتفاضةبعدما

.األسرىمحالتعلىالقائمنيحبسبوذلكاألسرىحبقالفلسطيين
أنفسهم.األسرىعائالتقبلمناحلمالتتشكيلأسبابأبرزأحدالشعيبالتقصريويعدشعبياً،تقصرياًالرمسيالتقصرييرافق

اليومي،القتلاألراضي،مصادرةاملنازل،هدممناملتنوعةاليوميةاإلسرائيليةللسياساتنتيجةبلفراغمنيأتملالتقصريهذاأنإال
اإلعتقال.سياسةجانبإىلثانويةمهوماًوخلقتالفلسطييناملواطنأهنكتاليتسياساتالمنوغريها

فإنوهلذافردية،محالتباعتبارهااحلمالتهذهعنالرضاعدميفتتمثلأخرىفلسطينيةاشكالياتاألسرىمحالتاعرتت
وقبلية.حزبيةفردية،عواملإىلذلكعزووميكنلي.احملاملستوىعلىمنهأكربكانتالدويلاملستوىعلىاحلمالتهذهفعالية

علىاإلسرائيليالقانويناإلستعمارمواجهةيفسامهتاألسرىمحالتفإنذكرت،اليتالداخليةاإلشكالياتمنالرغمعلى
للسلطاتواإلنسانيةقانونيةالواإلنتهاكاتاملمارساتفضحإىلهتدفواليتنظمتهااليتاملختلفةالفعالياتعربالدويل،الصعيد

اإلسرائيلية.
واالعتصاماتباملسرياتاملتمثلةاالحتاللسجونيفاألسرىمعاملتضامنةامليدانيةالفعالياتفإناألسرىمحالتجانبإىل
.اإلسرائيليةعتقالاإلسياسةبدايةمناآلليةهذهاستخدمتوقدالفلسطينية،املواجهةآللياتالتقليديةاألشكالمنتعتربوغريها
قضيةإكسابعلىوالعملالدويلاجلمهوراستعطافمثومنالقضية،خلفالفلسطييناجلمهورتوحيديفاآلليةهذهأمهيةوتكمن
عاملياً.بعداًاألسرى

العاملوالسجونداخلاألسرىبنيمارئيسيةوصلحلقةاإلسرائيليةاإلعتقالسياسةبدايةمنذاألسرىعائالتشكلت
شقني:يفاملواجهةعمليةختدماآلليةهذهأنحيثاإلسرائيلية،احليويةالسياساتمواجهةقلبيفالتواصلهذاويندرجاخلارجي،

واألسريالعاطفيواحلرمانالتضييق،يفتكمنواليتالسجونداخلاألسرىضداملوجهةاحليويةالسياساتمواجهةيفيتمثلاألول
العصرتطوراتمواكبةمنمنعهمجانبإىلواألخالقيةاإلنسانيةبقيمهماإلحساسإلفقادهمواملعتقلني،األسرىاهجتواإلنساين
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إخراجوالكتبإدخالاألسرى،معالدائمالتواصلعربالسياسةهذهمبواجهةالعائالتتقومحيثاملعتقل،أسوارخارجواحلياة
أهدافيلغيالذياألمراخلارجي،العاملمعتواصلعلىاألسرىجيعلالذياألمر"الكبسوالت"طريقعنواألديبالثقايفنتاجهم

تشكلفهي،النضايلالعمليفالفعليالعائالتاخنراطيفيتمثلاملواجهةعمليةمنالثاينالشقأمااإلسرائيلية.احليويةالسياسات
التنظيمي.أواحلزيببالعملتتعلقكبسوالتمتريرعربباخلارجالوطنيةواحلركةاألسريةالوطنيةاحلركةبنيماوصلحلقة

إىلالسياسةهذهوتستندالسجون،داخللألسرىالزياراتمنعسياسةيفتتمثلإسرائيليةعقباتالفلسطينيةاآلليةهذهتواجه
منقرابةصلةوجودعدمأواألمنيةمنهااهيةوحججحتتيأيتالزيارةمنعأنحيثاإلحتالل،سلطاتتفرضهاإسرائيليةقوانني

احليوية.سياساهتاأهدافحتقيقمنميكنهاالذياإلستثناءخللققاعدةتأسيسبذلكحماولةاألوىل،الدرجة
توكلهمالذيناحملامنيخاللمنوذلكفاعل،بشكلهذهاملواجهةآليةيفاألسرىعائالتالفلسطينيةاملؤسساتتشارك

فإنوبالتايلالزيارات،يفالعائالتأمامتوضعاليتاإلسرائيليةالعقباتاحملامونيتجاوزحيثالسجون،داخلاألسرىمعلللتواص
اآللية.هذهيفأساسيركنيشكلاحملاميدور

مواقعتبارإعوميكنالسجون،داخللألسرىإسنادكأداةواستخدمتهااإلجتماعيالتواصلمواقعإىلاألسرىعائالتتوجهت
الشعبيةالوسائلإحدىاإلجتماعيالتواصل خاللفمنالعنصرية.وممارساتهسياساتهوفضحاإلحتاللملقاومةاحلديثةواإلعالمية
اجلديدةالوسيلةأصبحتأهناإىلإضافةالعامل،يفمكانكلإىلوإيصاهلااالحتاللانتهاكاتنشريتماالجتماعيالتواصلوسائل

الحظكمااملختلفة.الوطنيةاحلمالتإطالقإىلإضافةامليدانية،والفعالياتواإلعتصاماتاملسرياتوتنظيمالدعواتإطالقيف
التحدثعربدائماًحاضراألسريإبقاءحياولونأهنماألسرىعائالتيديرهااليتالفيسبوكصفحاتبعضدراسةخاللمنالباحث

الدوائرعناألسريإبعادإىلترمياليتاإلسرائيليةاحليويةالسياساتملواجهةوسيلةأبسطذاهويفبينهم،موجودوكأنهبامسه،
 به.احمليطةاإلجتماعية

املقاومةأدواتإحدىاإلجتماعيالتواصلمواقعباعتبار"الفيسبوكيني"إزاءجديدةقانونيةإجراءاتاإلحتاللسلطاتاختذت
اإلسرائيلية.احليويةالسياساتمواجهةعمليةيفوتأثريهااإلجتماعيالتواصللوسائقوةمدىيؤكدوهذااحلديثة

يسهممماواملادية،البشريةاإلمكانياتلتوفرنتيجةقوةأكثربشكلوتوظفهااإللكرتونيةاملواقعالفلسطينيةاملؤسساتتستخدم
عمليةيفوعائالهتملألسرىجوهرياًدعماًبذلكدمةمققضيتهمتدويلجانبإىلصمودهموتعزيزوعائالهتماألسرىدعميف

اإلسرائيلية.احليويةالسياساتمواجهة
السياساتتنوعوجتددظليفالسجونداخلمنالنطفحتريرمثلتقليديةغريمواجهةآلياتبتطويروعائالهتماألسرىقام

أوالطعامعناإلضرابعلىتقتصرالقداألسرىخيوضهااليتلبيولوجيةاالثورةهذهأناستنتاجإىليقودوهذااإلسرائيلية،احليوية
البيولوجية.حياهتمعربأخرىمواجهةألساليباألسرىابتكارجديدة،اسرائيليةحيويةسياسةكليرافققدوأنهالنطف،هتريب

املؤسساتسامهتوقداإلجتماعية،أوالدينيةالناحيةمنسواءالفلسطيينالشارعيفواسعاًجدالًاحملررةالنطفظاهرةواجهت
بعنوانفيلمبإخراج"حسام"واحملرريناألسرىمجعيةقامتاملثالسبيلفعلىفلسطينياً،مقبولةوجعلهااآلليةهذهدعميفالفلسطينية

اآلليةهلذهوالنضايلاإلنسايناجلانبتظهربطريقةخارجهاإىلالسجونداخلمنالنطفهتريبفكرةجيسد1009عاميف"انتزاع"
نطاق.أوسععلىمقبولةجعلهاسبيليف
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واإلجناب،اخللوةيفحقهممناألسرىحيرمالذياإلسرائيليالقانويناإلستعمارالسجونداخلمنالنطفحتريرآليةتتحدى
صمودهم.تعزيزعلىيساعدهمقدإجتماعيحميطأيعنإبعادهمإىلهتدفواليتاإلسرائيليةاحليويةالسياساتلتطبيقكتمهيد

نطفمناملولوديناألطفالحبقاخالقيةوغريعنصريةوخطواتتعسفيةإجراءاتاإلحتاللسلطاتاختذتاآلليةهذهعلىورداً
إىلإضافةجدد.كمواليداملدينالسجلضمنتسجيلهموترفضشرعيني""غريأطفاالًوتعتربهمهبماالعرتافتريدالفهيحمررة،
آباؤهم.برؤيةهلمتسمحوالالزيارةمنمتنعهمالسجونمصلحةفإنذلك

إزاءاملتبعةاإلسرائيليةاحليويةالسياساتأنحيثالتحرر،مرحلةبعداألسرىعائالتطورهتااليتاملواجهةآلياتتتوقفمل
شكلتالسياقهذاويفالتحرر،بعدملااستمرتاملواجهةآلياتفإنوهبذاررهم،حتبعدماإىلعليهمالتأثريإىلهتدفاألسرى
اجلوانب.مجيعيفلألسرىوداعمةحاضنةفكانتحتررهم،بعدلألسرىإدماجيةحاضنةاألسرىعائالت

وعائالهتملألسرىدعماًبذلكمشكلةاجملتمع،يفوإدماجهماحملرريناألسرىلتأهيلخمتلفةبرامجالفلسطينيةاملؤسساتتطلق
الشهيدكليةمثلعمليةتعبرياتهلاكانمسامهاتاملؤسساتبعضوقدمتالتحرر.بعدمااإلسرائيليةاحليويةالسياساتمواجهةيف
أيضاً.ولذويهماحملررينلألسرىمهنيةتدريبدوراتتعطياليتجهادأبو

يفرضالذيالقانويناإلستعمارذلكيفويساعدهاالتحرر،بعدماملرحلةتدمتاإلسرائيليةاحليويةالسياساتفإنذكرناكما
اإلسرائيليةاحليويةالسياساتأنمبعىنالتحرر،بعدلألسريردععامللتشكلالتنفيذوقفأوالسفرمنباملنعتقضيوأحكامقوانني

عنهم.اإلفراجبعدحىتاالسرىوتالحقمعينة،مرحلةعندتتوقفال
 

 المحور الثالث: اعتماد إسرائيل سياسات حيوية إزاء العائالت الفلسطينية وتنفيذها بصورة منظمة.5-3
مطاردةعمليةيتخللحيثالوطينالعملأبناءضداملوجهةاإلسرائيليةاحليويةللسياساتكرهائنالفلسطينيةالعائالتاستخدمت

وغريهاحمتوياهتا،وحتطيمللبيوتمدامهاتاألصدقاء،أواألقاربصفوفيفاعتقاالتاإلحتاللسلطاتقبلمنالوطينالعملأبناء
العائلة.علىاملستمرالتضييقإىلدفهتاليتاإلجراءاتمن

يفاألسرىعائالتباستغاللاالحتاللسلطاتتقومحيث)املطاردة(،اإلعتقالقبلمامرحلةيفالسياساتهذهتتوقفال
ميتلكهاليتاالعشائريةالعقائديةالقيماإلسرائيليةالسلطاتاستغلتالسياقهذاويفاألسرى،أقربائهمعلىللضغطالتحقيقفرتة

وثقتوقد.التحقيققيدوهماألسرىعلىالضغطمنكنوعالفتياتاعتقالعلىركزتحيثسياساهتا،تنفيذيفالفلسطينيني
األسرى.علىللضغطاإلحتاللبيدكرهائناألسرىذوياستخدامفيهامتمؤثرةحاالتعدةالباحثأجراهااليتاملقابالت

هذهيفالباحثفندوقداملدى،طويلةتأثرياتهلاليكونصممتالوطينالعملأبناءضداملوجهةيليةاإلسرائاحليويةالسياسات
ونفسي.معنويتأثريذاتوأخرى)اقتصادي(ماديتأثريذاتسياساتنوعني:إىلتأثريهاحبسباحليويةالسياساتالدراسة

يليكماجاءتمنهاعدداًالدراسةهذهيفالباحثذكرواألسرى،عائالتعلىاملاديالتأثريذاتاحليويةالسياساتتنوعت
اإلقامة،سحبسياسةالعمل،منالطردالسفر،مناملنعوإغالقها،املنازلهدمواملمتلكات،واملهناألسرأرباباألسرىاعتقال:

تنقيلومواصالت،نقلتكاليفمنيتضمنهاوماالزياراتاألسرى،علىالغراماتفرضواألساسية،احلياتيةاملوادوإدخالالزيارةمنع
اليتاألسرىإبعادسياسةباملواصالت،يتعلقفيماالعائالتعلىاملايلالعبءمنيزيدوالذيسكنهممكانعنوإبعادهماألسرى
بعدلألسرىالعالجتوفريحيثمنعائالهتمعلىعبءإىلاحملرريناألسرىحتويلإىلإضافةالسفر،تكاليفعائالهتمتكلف
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اجملتمعيفاحملرريناألسرىوإدماجلتأهيلومشاريعبرامجعنوالبحثومادياقتصاديدعممناألسريحيتاجهماإىلإضافةحتريرهم،
.السجونداخلطويلةلفرتاتغياهبمنتيجةاالعتقالتركهااليتاآلثارعلىللتغلبالفلسطيين
قبلمامرحلةيفسواءواإلجتماعياملعنويالنفسي،اجلانبيفاألسرىعائالتعلىاإلسرائيليةاحليويةالسياساتأثرت
هناكولكناألسرى،عائالتعلىكبريمعنويتأثريهلاذاهتاحبداإلعتقالوسياسةالالحقة،املراحلأوهلا،تطرقنااليتاإلعتقال
حلظةالتعتيمسياسةالفتيات،اعتقالسياسةكاآليت:وجاءتالنفسيةوآلثارهاالباحثهلاتطرقعتقالاإلبعدماتفصيليةجوانب

السفر،مناملنعاألصلي،سكنهممكانعنوإبعادهماألسرىنقلالزيارات،خاللاملتبعةاإلجراءاتالعزل،سياسةاإلعتقال،
اإلدارياإلعتقالاإلحتالل،سجونداخلاإلضراباتحولالتعتيماملرضى،ألسرىاحبقالطيباإلمهالسياسةاملراسالت،مناحلرمان

اإلستثناءإطاريفوضعهميتمحيثالقدسأسرىإزاءاحليويةالسياساتدائمة،ومعاناةوانفعالوأملترقبمنعليهيرتتبوما
عليهم.نفسيةتأثرياتمنعليهايرتتبومالسجونايفاألطفالوالدةوغريها،الصفقاتأواملراسالتأوالزياراتيفسواء

النفسيالتأثريويكوناإلدراينياألسرىعائالتيعاينكمامتاماًاإلفراج(قبلالتحرر)مامرحلةيفاألسرىعائالتتعاين
علىالسجنتركهالذيالنفسيلألثرنتيجةتستمرالعائلةمعاناةفإنالتحرربعدأماالواقع.منأكربالتوقعاتتكونحنيمضاعفاً
أيضاً.العائلةعلىكبرياًنفسياًأثراًترتكالسياسةهذهفإنالوطنخارجإىلاملبعديناألسرىحالةيفواألسري،

األسرىدعمعلىهلاكعقاباألسرىبقضيةتُعىناليتالفلسطينيةاملؤسساتعلىاإلسرائيليةاحليويةالسياساتطُبقت
شؤونوزارةعنالدعملوقفدولياًبالضغطالصهيوين""اللويبقامالرمسياملستوىفعلىاإلسرائيلية،السياساتمواجهةيفوعائالهتم

واحملرريناالسرىشؤونهيئةإىلحتويلهاإىلالفلسطينيةالسلطةاضطرمماوعائالهتم""اإلرهابينيتدعمباعتبارهاواحملرريناألسرى
يفمنديالمؤسسةمقربقصفاإلحتاللسلطاتقامتحيثأيضاًتسلمملاألهليةواجلمعياتالفلسطينية.ريرالتحمبنظمةوإحلاقها
العاملنيبإعاقةمتثلت،االحتاللسلطاتقبلمنمضايقاتإىلكغريهامنديالمؤسسةتعرضتكمام،1000عاماألقصىانتفاضة

احياناً.بعضهممنعاوالزياراتمناملؤسسةيف
القانونيةالقاعدةتتأثروملوعائالهتم،األسرىضداملوجهةاإلسرائيليةاحليويةالسياساتلتطبيقمدخالًالقانويناإلستعمارشكل

القواننيعليهمتنطبقحربكأسرىالفلسطينينياألسرىمعالتعاملأساسهعلىيفرتضكانالذيأوسلوباتفاقالسياساتهلذه
ماذلكعلىاحليةالشواهدومنالعسكرية،إسرائيلحكومةلقواننيخاضعني"جمرمني"تعتربهماإلحتاللةدولظلتحيثالدولية،
األسرى.جتاهالتعذيبباستخداميسمحالذيالشاباك""قانونبُعرفقانونمن1889عاماإلحتاللحكومةشرعته

النظاممبوجبقانونيةاإلجراءاتهذهأنتدعيحيثل،املنازهدمسياسةشرعنةاالحتاللسلطاتحتاولالسياقنفسيف
بالقيامالشكأساسعلىاملنازلهدمالنظامهذايتيححيثالربيطاين،اإلنتدابفرتةيفُشرعتاليتالطوارئأنظمةمن118

 .بلدهتميفآخرينمواطننيأوجرياهنمأسرهتم،أفرادقبلمنبلأنفسهم،املتهمنيقبلمنفقطليسمعينة،مبخالفات
يتموالذي،1841لعاماالنتدايبالطوارئقانونعلىاستنادهاعرباإلدارياالعتقالسياسةأيضاًاالحتاللسلطاتتشرعن

هذهمصادرسالمةعلىحفاظاًكشفهاجوازعدماالحتاللسلطاتتدعيواليتاملعتقل،ضدالسريةالبيناتموادعلىبناءًتنفيذه
املواد.هذهعلىاحلصولأسلوبيفضحقدكشفهاألنأواملعلومات،

الربملانيقومانأو،"ضروري"التعذيباناىليشريحكماتصدراناملمكنمناإلسرائيليةاحملكمةفإنآخرجانبمن
إحضارعدميقرراناملمكنمنالعاماملدعيانكما.قانويناملعاملةوإساءةالتعذيبجيعلتشريعبإصدار)الكنيست(اإلسرائيلي



108 

 

العامةاملخابراتجهازحمققيقومانإلمكانيةمفتوحاالبابأبقىالقرارهذافإنوبالتايلاحملكمة،أمامالتعذيبميارسالذياحملقق
من(11)34املادةيفإليهااإلشارةمتاليت"الدفاع"بضروراتبالتذرعيعاقباندونالتحقيقخاللاملعتقلنيبتعذيب(الشاباك)

.1811لعام"اإلسرائيلي"اجلزائيالقانون
يفمرخصةكجمعياتالضمريومؤسسةمنديالمؤسسةترخيصسحبمتفقدالفلسطينيةاملؤسساتيرتكملالقانويناإلستعمار

مينعحيثاليوم،حىتسارياًلزاومام1890العاميفإقرارهمتالذياجلمعيات،ترخيصقانونإىلإستناداًوذلكالقدس،مدينة
فإنهدلإنوهذا.العربيةالدولةبدميقراطيةتعرتفالكانتاذاقائمةمجعيةأيترخيصيسحبوجديدةمجعيةأيتسجيلالقانون

شيءكلتطويعإىلتسعىالسياساتفهذهاإلسرائيلية،احليويةللسياساتهدفاًتشكلأيضاًالفلسطينيةاملؤسساتأنعلىيدل
مؤسسًة.أوإنساناًكانسواءكانفلسطيين



 ومة بإطار قانوني. المحور الرابع: السياسات الحيوية اإلسرائيلية تأتي من خالل استراتيجية سياسية مدع0 -5
دوريظهرالذياألبرزاجلانبأنإالاألوىل،الثالثةاحملاوريفالقانويناإلستعمارعملآليةإىلاخلامسالفصليفالباحثتطرق

أو،التبادلاحملاكم،يفجُترىاليتتلكسواءالصفقاتخاللمنملسهميكناإلسرائيليةاحليويةالسياساتدعميفالقضائيةالسلطة
عاريةالقضائيةالسلطةتصبحالصفقاتهذهخاللومنبوضوحتظهراإلسرائيليةاحليويةالسياسةأنحيثالسياسية.الصفقات
عموماً.والفلسطينينيخصوصاًباألسرىيتعلقفيماالقضائيةالسلطةأهداففهمميكنحبيثمكشوفة

صالحيتها،العسكرية،احملاكمبقانونيةالفلسطييناالعرتافانتزاعإىلماحملاكيفالصفقاتوراءمناإلسرائيلياهلدفيتجلى
املنظومةضمنوتأطريهمالفلسطينينيقولبةإىلتسعىاليتاإلسرائيليةاحليويةالسياسةقلبيفيصبوهذاوواليتها،مكانتها

عامأوسلواتفاقبعدماأكربحيزاًأخذتقاتالصفأسلوبأنُيالحظاملقابالتاستقراءخاللومناإلسرائيلية،اإلحتاللية
اإلسرائيلية.احليويةالسياسةدعميفوساهمالصفقات،إزاءالفلسطييناملوقفيفعبثأوسلواتفاقأنمبعىنم،1883
املؤسسات،هذهختفيهالأمروهوأيضاً،األهليةواملؤسساتالفلسطينيةالرمسيةاملؤسسةلدىمقبوالًالصفقاتأسلوبأصبح
ثورية"."استثناءاتعليهانطلقأنميكناستثناءاتفهناكاألسرى،مجيعلدىمقبولةالصفقاتأنيعينالهذاولكن

ظاهرةأهنا"بقوهلاالصفقاتيفرأيهاعنأوسلو(بعدوماقبلما)املرحلتنييفالسجونعاصرتاليتعليانعطافعربت
بتخرسأنتاقلتلههالبروحكاعرتيفوقايل،للصفقاتجلأاحملامي"هديبسلوىقالتالسياقنفسويفرفضتها"،واناسيئة

والدةقالتفقدالسليب،احملامنيبعضدوريفتتمثلأخرىبنتيجةالباحثخرجهناومنللمرافعة".فاضطرعين،ترافعوبديش
واخذصفقةعملهبدفاقوايلتغيرياالسريةوالدةانامينطلبحيثجداسيءاحملاميدوركان سرور"أبويامسنياألسريةالطفلة

انيامسنيمنبطلبقاماناىلاضافةيل،قالهمباارضىوملذلكرفضتولكينالسجنمنيامسنيالخراجشيكل1000يقاربما
اماماقوالناتغيريمنااحملاميطلبملاذااالنحىتافهم،وملالبيتمنخترجوملابدابذلكتقمملوهياحلجارةترميكانتاهناتقول

يشاركونبذلكوهمالصفقات،يفتتمثلواليتالسريعةاحللوليفضلوناحملامنيبعضانلناينكشفهنامنالعسكرية".احملاكم
الرمسيةاملؤسسةعلىبقينطأيضاًوهذاوعي،بغريأوبوعيكانتسواءاإلسرائيليةاحليويةالسياساتدعميفالقضائيةالسلطة

باحملاكم.جُترىاليتالصفقاتبقضيةيتعلقفيمااألهليةواملؤسساتالفلسطينية
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حيثإليها،اإلسرائيليةاحليويةالسياساتدخولمنختلوملأيضاًالسياسيةالصفقاتأوالتبادلصفقاتفإنآخرجانبمن
مباشرةمسامهةيعدوغريها،وطنيةأعماليفاملشاركةبعدميقضيتعهدعلىوقيعالتعلىالتحررمرحلةيفاألسرىإجبارحماولةأن
عليه.والسيطرةالفلسطييناجلسدترويضإىلهتدفاليتاحليويةالسياساتدعميفاإلسرائيليةالقضائيةالسلطةقبلمن



 سرى، المحاكم والصفقات السياسية . المحور الخامس: اإلخفاقات المؤسساتية الفلسطينية في صفقات تبادل األ5 -5
املوقعمنالرغمعلىوذويهم،األسرىإزاءمهامهبتأديةيتعلقفيماالدويلاألمحرالصليبجانبمنواضحوتقاعستقصرييوجد
حمليةمؤسسةأيهاتؤديأنتستطيعواليتاليوميؤديهااليتاملهامجمردمنأكربودورتأثريهلايكونبأنوخيوهلاحتتلهاليتالكبري

يتماليتاجلوانبلتغطيةوذويهماألسرىختدمأهليةمؤسساتوقيامظهورإىلأدتاليتاألسبابأبرزمنالتقاعسهذاويعدأخرى.
هبا.التقصري

إلسرتاتيجياتاخاللمناإلسرائيليةاحليويةالسياساتمواجهةعمليةيفبفعاليةالفلسطينيةواألهليةالرمسيةاملؤسساتتشارك
شوائب.يتخللهااليتاجلوانبمنعددفهناكباملثالية،متتازأهنايعينالهذاأنإالهبندستها،تقوماليتاملختلفةوالربامج

األسرىاختياريفالوطنيةالفصائلأوالفلسطينيةالسلطةتضعهااليتاملعايريأوباإلعتباراتيتعلقفيمااملبحوثنيآراءانقسمت
املعايريهذهانتقدتاليتاحلاالتومنالرضا.وعدمالرضااإلجابة،عدمبنيماالسياسيةالصفقاتأواألسرىتبادلصفقاتيف

املعنيةللحركةالتابعنيباألعضاءحزهباوميزتالتمييزالصفقاتكافةشابعامشكل"بالصفقات:يفرأىالذيالصيداوييوسف
معايري "املعايريهذهيفرأتبكرأبوقدرياحملرراألسريخالزوجةعودهأمساءأما."ضيقحزيبحركيشخصيمكسبلتدر,

وعلىالفلسطيين"،اجلانبمنتقصري"هناكأنالشوبكيرانيةرأتالسياقنفسويفواملعرفة"،احملسوبيةفيهادقيقةوغريجمحفة
السلطةانيفشكالمما،جيدغرياالخروبعضهاجيدبعضها "سرورأبويامسنياحملررةالطفلةاألسريةوالدةقالتالوتريةنفس

ارىوملالشعب،يهممباكثرياهتتموالواخريااوالمصلحتهاخيدممباالقضاياهذامعتتعاملبأكملهاالسياسيةواالحزابالفلسطينية
.االن"حىتمتحيزةالغرياملعايريمناي

اإلسرائيليةاحليويةالسياساتمواجهةيفاألهليةواملؤسساتالرمسيةاملؤسسةقبلمناخفاقهناكفإنالرابع،احملورإىلبالعودة
حتولالصفقاتمناملديناجملتمعموقفوالرمسياملوقفأنحيثأوسلو،بعدمامرحلةيفخصوصاًاحملاكمصفقاتيفتطبقاليت
الذيناألسرىمنعددباستثناءاإلسرائيليةالسجونيفاألسرىعلىبظاللهألقىوهذاأوسلو،اتفاقبعدالطموحإىلالرفضمن

ثورية"."استثناءاتشكلوا
 

 الفلسطيني-. المحور السادس: دور العوامل الفردية، والحزبية، والقبلية في التقييم الفلسطيني2 -5
عمليةعلىتؤثروقبليةحزبيةفردية،عواملهناكوأنالبحتة،للموضوعيةخيضعالالفلسطيين-الفلسطيينالتقييمأنالباحثيرى

العواملأنالباحثيفرتضحيثالسياسية.والصفقاتالتبادلبصفقاتاملتعلقةاملعايريأواألسرى،حبمالتيتعلقفيماسواءالتقييم
م.1001عامومحاسفتححركيتبنيحدثالذيم1001عامالفلسطيين–الفلسطييناإلنقسامبفعلأكرببشكلتتعززقداحلزبية
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دورهلاالقبليةالعواملفإنوبالتايلوقبليعشائريشعببأنهوميتازعريبشعبهوالفلسطيينالشعبفإنآخرجانبمن
بعضتوجهيفأواألسرىمحالتبعضيفملسهافيمكنالفرديةالعواملأماالفلسطيين،الفلسطيينالتقييمعمليةيفأساسي

ميكنالالذيالضيقاألسريالرابطمنتنبعفإهنااملتبعة،املعايريعنالنظربغضإفراجصفقةأييفابنهامشولإىلوسعيهاالعائالت
كسره.



 . التوصيات7 -5
حملدوديةالنتيجةهذهتعميمميكنالألنهونظراًاجملذرة،النظريةمنهجيةباستخدامهاإليالتوصلمتاليتالدراسةنتائجمنانطالقاً
واإلستفادةوتعميمهاالنظريةهذهلتعزيزوذلكاملنهجية،نفسباستخدامأخرىمتخصصةدراساتبإجراءيوصيالباحثفإنالعينة،

نتائجها.من
احليويةالسياساتمواجهةعمليةوإرتقاءاألسرىعائالتبأوضاعلإلرتقاءالباحثهبايوصياليتالتوصياتمنالعديدهناك

 :اإلسرائيلية
 يفضوءحالةاإلستثناءاليتتفرضهادولةاإلحتاللعلىالفلسطينينيوحصوهلاعلىدعموتأييدقوىعظمىمثلالواليات

تكوينحركةمقاومةدوليةيكونهدفهااألساسيإزالةاملتحدةاألمريكية،علىاملستوىالرمسيواجملتمعاملدينالعملعلى
 اإلستثناءعن"اسرائيل"وإدراجهايفاحملادثةالعامليةواإلقليميةحولحقوقاإلنسان.

 أنالسياساتاالحتالليةاإلسرائيليةجعلتالزمنميريفبعضالتجمعاتالفلسطينيةبشكلأسرع.فاألسرى ذكرناآنفًا
اجمتمعاتذاتوتريةمتسارعة،وذوياألسرىيدخلواضمناجملتمعاتذاتالوتريةاملتوسطة،األمرداخلالسجونباتو

الذيجيعلهمأقوىوأصلبيفمواجهةالسياساتاحليويةاإلسرائيلية.ومنهناتوصيالدراسةببلورةسياساتفلسطينيةمن
أنجتعلالزمنميربشكلاسرعيفجتمعاتذوياألسرى بينهمعلىدرجةعاليةشأهنا التواصلفيما .مبعىنآخرإبقاء

 متكنهممناملواجهةوالصمودباستمراريةوفعاليةحتقيقاًملقولة"يفاإلحتادقوة".
 على الرتكيز فالبد ومنهنا لدىالفلسطينيني، املوروثة مهممنالتقاليد يشكلجزء أشكاله العملالنضايلبكافة إن

كحتميةتارخيية،ألنإهناءاإلحتالليعينإهناءالسجونخطابفلسطيينيشجع علىإهناءاإلحتاللواستعادةفلسطني
اخلطابيفتعزيزالوعياجلمعيالذيحياولاإلحتاللالعبثفيهعرب وليسفقطتبييضها.وتكمنأمهيةهذا وتدمريها

 سياساتهاحليويةاملختلفة.
 استخدمتهاعائالتاألسرىيفمواجهةالسياساتاحليويةاإلسرائيلية،واليتميكناألخذبلورتالدراسةعدةاسرتاتيجيات

 هباوالعملعلىتطويرهافيماخيدمقضيةاألسرىوذويهم.
 سعداتوجدتأصداء إلطالقسراحمروانالربغوثيومحلة الشعبية عائالتاألسرىمثلاحلملة احلمالتاليتأقامها

 من أكثر الوطن هلذهخارج يكون حبيث موضوعي لتقييم احلمالت ختضع بأن الدراسة توصي ولذلك الوطن، داخل
 احلمالتتأثرياتحمليةقويةخصوصاًيفظلاحلساسيةاملوجودةلدىأغلبيةذوياألسرى.
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 دويلتوصيالدراسةبأنيكونمنمهماتحركةاملقاومةالدوليةاليتأوصتبتشكيلهاالضغطعلىالصليباألمحرال
ليكونأكثرحزماًيفأداءواجباتهالواضحةواملنصوصعليهايفاإلتفاقاتالدوليةإىلجانبالشكلياتاليتيقومهباواليت

 ميكنأنتقومهباأيمؤسسةعاديةأخرى.
 حبسب فيها كوتةلكلمؤسسة كلمؤسساتاألسرىحبيثيكونهناك بأنيتمتشكيلمجعيةتضم توصيالدراسة

 اويتمانتخابهيئةاداريةتنظمأمورها،وهكذايتمضماناإلبقاءعلىالعملاجلماعياملنظمواملوحدلكلاجلهود.حجمه
 خيدم موضوعي بشكل احملاكم صفقات إزاء موقفهم تقييم األسرية واحلركة الوطنية والفصائل الفلسطينية السلطة على

واحد.املصلحةالعامةالفلسطينيةويكسرالسياسةاحليو  يةاإلسرائيليةيفآن 
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املناضلاعتقالمتالذياملوقع.16عاماا  06:االعتقالمدة.15
 .الوالد منزل:منه


 
 عنهم(؟ تفصيلية معلومات ) هم من العائلة، في آخرين معتقلين وجود حالة في

 قصريةزمنيةلفرتاتواالشقاءاالباعتقال
 :المناضل فيها أسر التي السجون

–شطا-يوناكفار-نفحة-السبعبئر-عسقالن-الرملة-الدامونالدامونسجن-عكا-كتسرينمستوطنة-مشونةكرياتاجللمة/التحقيقمراكز
  ..تلموند

 قضية أو المناضل تخص المكتوب( أو المسموع أو المرئي العالم ، الحتالل سلطات المحامي، ، األحمر )الصليب وثائق أي يوجد هل
 .اعتقاله

 :اضافتها في ترغب أخرى تفصيلية معلومات أي
 

 العتقال قبل ما مرحلة أولا:
 ؟------كيف تصف الظروف التي عاشتها العائلة خالل فترة العمل الوطني قبل أن يتم اعتقال المناضل  .0

يفالوطينالعملخاليامؤسسيمنهمواالقارباالعمامفمعظملالحتاللاألوىلالسنواتمنذواالعتقالالسجنأجواءعايشتبيئةهيالعائليةالبيئة
السجناءأهايلبتنظيممبرافقةتكفلاجرةسيارةسائقالوالدوكاناإلسرائيلي،اجليشمعمواجهةيفاالعماماحدواستشهدمجيعاسجنواحيثاجلوالن

  .عنهمتدافعكانتاليتياالنغرفيليتساحملاميةومكتباألمحرلصليباخاللمنأبناؤهملزيارة
ق ما هي التحديات األسرية والجتماعية ) قواعد السالمة األمنية ، الحذر ، التعامل مع افراد العائلة وخاصة األطفال( التي كانت في سيا .6

 ناضل قبل العتقال ؟المجهول أو المعلوم بالنسبة لك حول العمل الوطني الذي يقوم به الم

أيوكاناالحتالل،مقاومةمظاهرمنمظهركلمعحديدمنبيدتعاملالذياإلسرائيليالعسكرياحلكمقواننيتفرضهاكانتاألمنيةاحلالةعامبشكل
كلانقناعةهناككانلكننا،ابنسلومحولغريبأمرأيمالحظةنستطعملجدا،سريةظروفيفيعملاالحتاللضدالعملينوياوخيططمناضل
يقدمهماكلرغمالناس،نفوسفواخلوفالرعببثالذياالحتالل،ظروفمعتتوفرالالطبيعيةفاحلياةاالحتالل،قبلمنلالعتقالمعرضشخص
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يتمزكانالذيغزةوقطاعالضفةيفينالفلسطيالواقعخبالفواحلذرواألمانالسالمةحولمكتوبةادبياتلدينايوجدالعامبشكلاغراءات..من
لناتسىناليتالتجارببعضمناالستفادةاىلإضافةاحلذر،وسائلأساسهوالغريزياحلسكانتلنابالنسبةوالفصائلي.واحلزيبالتنظيميبالعمل

  .اإلسرائيليةالسجونمنحتررواالذينالسجناءبعضمنعليهااالطالع
 تلك التحديات على طبيعة العالقة األسرية بينك وبين المناضل في تلك الفترة ؟هل أثر ذلك الواقع و  .3

احدفصلعلىاحتجاجاطالبيةمظاهرةبتنظيموشاركاإلسرائيليةاجلنسيةوضدإلسرائيلاجلوالنضمقرارضداملظاهراتيفيشارككاناالعتقالقبل
 .الناشطنيالبلدشباببباقياسوةالتجربةهذهخيوضاننتوقعكنااننارغمال،االعتقمنعليهخنشىكناالتعليم،سلكمناملعلمني

 كيف تصف شكل العمل النضالي الذي انخرط فيه المناضل ) ما بين السري والعلني (؟ .0

ألهلالشعبيةاملقاومةمنجزءكواالضراباتالتظاهراتيفيشارككانلكقلتكماانهاالحوهلاشيئانعلمنكنملالسريةباألنشطةيتعلقمابكل
 .1985العاميفاعتقالهوحىتالثمانينياتبدايةسنواتيفاجلوالن

 المؤشرات التي آذنت بقرب اعتقال المناضل ؟ –ما هي الرهاصات  .5

النار،ومسعناإطالقوقفخطريطشيفأرضيةالغامعلىالعثوربسببالتجولمنعوإعالناإلسرائيلينيضدعملياتهناكانوأخرىفرتةبنينسمعكنا
باستثناءذلككلمنجزءابننايكوناننتوقعملاننااالالبلدة،يفاملدرسةمبىنعلىسوريةأعالمرفعأوالعسكريةاجليشمستودعاتاحدتفجريمتانه
هناكيكنوملفرض،الذيالتجولمنعبسبباصدقاءهاحدعندئمناانهتوقعناالتايلالومصباحوحىتاألياماحدمساءمنذالبيتاىليعودملواحدةمرة

عدداعتقالبعدخرجانهاالسوريا،اىلاحلدودباجتيازبهلالشتباهالشرطةمقريفموقوفاكانانهالتايلاليومصباحفتفاجئناالبيوت،يفاتصاالتوسائل
 .أخرىخليةيفالعاملنيزمالءهمن
 هديدات من قبل سلطات الحتالل قبل عملية العتقال؟هل تعرضت العائلة لت .2

والثامنالسبعتتجاوزطويلةلساعاتاجرة،سيارةسائقوهوبسيارتهبالتوقفجيربونهكانواحيثالعسكريةاحلواجزاىلاملراتعشراتاىلالوالدتعرض
حىتالوالداسماجلنوديقرأانيكفيوكانخمدرات،اومتفجراتعنالتفتيشةبذريعصيفاجدااحلارةاألياموفييالقارصوالربدالشتاءأياميفساعات

فراشسيارتهيفمعهكاناحلواجزعلىاعتيادهبسببانهيستفزهممااكثروكانللركابأخرىأجرةسيارةيؤمنواانبعداحلاجزعلىجبانبهمحمتجزايبقوه
الضموقانوناإلسرائيليةاجلنسيةبرفضجماهرتهبسببمنهاالنتقاممنكنوهسبيله،خيلواحىتاحلاجزعلةسيارتهجبانبوجيلساملتيياوالشايلشربوعدة

  .اإلسرائيلي
العالقة مع األسير على المستوى الجتماعي أو هل تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة من قبل سلطات الحتالل قبل أسر المناضل بدعوى  .7

 على مستوى العمل الوطني ؟

القنيطرهمعربيفالناراطالقوقفشريطاىلومحلوهاملساء،وحىتالصباحساعاتمنذالشتاءفصليفالعسكريةاحلواجزاحدعلىالوالداحتجازمت
لكنهمعليهللضغطكانذلكانإال،دمشقإىلكإبعادالشريطشرقيإىلسيطردونهفإهنماإلسرائيليةاجلنسيةعلىللحصولطلبيقدمملانوهددوه

 .املساءمنمتأخرةساعاتيفسبيلهاخلوا
 هل تم تهديد العائلة من قبل سلطات الحتالل وطلب )التعاون ( مع الحتالل لتزويده بمعلومات عن المناضل ؟ .8

 الحصريبشكل
بترويع العائلة ، تحطيم المنزل ، اخافة األطفال ، هدم المنزل أو أجزاء منه ، اقتياد أحد أفراد األسرة خارج المنزل،  هل تم تنفيذ التهديد سواءا  .9

 منع أفراد األسرة من السفر ؟

 ال
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 هل تم طرد أحد أفراد األسرة من العمل على خلفية النشاط النضالي الوطني للمناضل؟  .01

 .حيفاجامعةمنالدوليةوالعالقاتالسياسيةالعلوميفماجستريشهادةحيملوهوالتعليمسلكيفمبالتعلياشقاءهاحدطلبقبولرفضمت
 هل طالت عقوبات الحتالل الحي أو القرية أو المخيم أو المدينة برمتها ؟   .00

 ال
 ما هي المدة التي أمضاها المناضل كمطارد قبل أن يتم اعتقاله من قبل الحتالل؟ .06

 ليالًاملنزلمناعتقالهمتوامنايطاردمل
 العتقال مرحلة ثانياا:

كيف تمت عملية العتقال ) وصف تفصيلي لعملية العتقال من البيت ، أثناء عملية المطاردة ، عن الجسر أو المطار أو حاجز عسكري ،  .0
 أو أثناء العملية النضالية نفسها ؟

قداملخابراتضباطكانوالعائلةالوالداستيقظوحنيسريعا،الباببفتحوالطلباجلنودراتبعشالبيتمدامهةمقدماتأيبدونكانتاالعتقالعملية
بشكلاملناضلابننايريدونمباهناخربوناانهاالحيفا،يفيدرسكانالذيالبكرابننايريدوناهنماعتقدناموجودعريانههلموقلناالصيبايقاظطلبوا

عادي،اعتقالجمردوليساملناضلالبنناطويلةوسجناعتقالعمليةامامانناحينهاادركتالتايل،اليومصباحويعيدونهأسئلةعدةلهسيوجهونحصري
ملاننااالمنذهاوجههعلىالقلقوالحظناأيامعشرةقبلاعتقلواقدرفاقهمنعددكانفقدمستغربااوخائفايكنوملنومهمنوايقظتهوالدتهدخلت

مهماحقأصحابوحننحمتلنيفهمشيء،أيمنخيافوالقويايكونانمنهواطلباشجعهوانامالبسهلبساملقاومة،هذهمنجزءيكونانقعنتو
 .العسكريةاجليبسيارةاىلبهومضواوجههعلىوالكيسبيدهالقيوداوضعومابعدواخذوهفعلهالذيكان

 ، أم كان هناك عدة محاولت؟ هل تمت عملية العتقال من أول مرة .6

 نعم
 ما هو األثر النفسي والجتماعي على العائلة في أعقاب العتقال مباشرة ؟ .3

التالصغرىاختههيعليهاعتقالهاثرمناكثرويزعجهمليوقظهميستيقظيعدملاخاهمانيصدقواملاعتقالهمنمصعوقنيواخواتهاخوتهاجلميعكان
زواجهبعديوميابهتلتقيملاناكثروختافعليهختافاليوملغايةتزلوملاعتقالهسنواتطيلةغيابهعليتعتادلككبرية،لدرجةبهمتعلقةكانت

 .اطليقحراعادحنياالالبيتيفالفرحةتدخلوملبعيدوماحتتفلفلمأوالدهاباقيمعوبعالقتهاالبيتيفكانتكماتعدملووالدتهواستقراره
 هل تم اعتقال آخرين في سياق عملية اعتقال المناضل ؟ .0

 .البلدةأبناءمنشاباالعشرينعنيزيدما
 كيف تفاعل المجتمع المحلي ) المباشر والفلسطيني عموماا ( مع اعتقال المناضل ؟ .5

والشعيبوالقانويناملعنويالدهماملراحلبكلمعناووقفتضامناجلميعمناضل،الياعتقالعمليةأيمعجداومتضامنودافئحمتضناجلواليناجملتمع
 .واالعالمي

هل تم ابالغ عائلة المعتقل رسمياا باعتقاله من قبل : سلطات الحتالل ، الصليب الحمر ، المؤسسات الفلسطينية ، المحامي ، أهالي  .2
 أسرى آخرين كانوا في األسر والتقوا بالمناضل بعد اعتقاله ؟

 .االعتقالمنأيامعدةبعدالدويلاألمحروالصليباموناحملخاللمن
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(  ما هي الفترة التي عاشتها العائلة قبل معرفة اعتقال المناضل رسمياا ومكان اعتقاله ومرحلة التوقيف أو التحقيق ومدتها وطبيعة )التهم .7
 الموجهة للمناضل؟

 .اليهاملوجهةبالتهمعلمنااالعتقالمنيوما25حوايلوبعداالعتقالمبكانمعرفتناحىتأسبوعمناقل
 بحسب معرفتك ، هل كان العتقال نتيجة خطأ أو سلوك غير مدروس ، أم نتيجة وشاية أحد العمالء؟ .8

 مدروسغريخطأ
 :التحقيق و التوقيف مرحلة ثالثاا:

 كيف كان وقع البالغ الرسمي بتوقيف المناضل على العائلة نفسياا واجتماعياا؟ .0

والفقدانالبكاءنوباتعنعداقليلةنسبيااالثاركانفقدواجلماهرييالشعيبوالدعمالتضامنوبسببالعائلةعلىمألوفةاالعتقالحالةانبسبب
 .التحديدوجهعلىواالخوةواالخواتاالمتالزماليتالعاطفيوالشوق

 ل يوجد قصص معينة ترغبون في مشاركتها في هذا السياق؟في حالة وجود أطفال كيف كان الوقع النفسي ألسر المناضل عليهم ؟ )ه .6

ال
 في حالة وجود أبوين كيف كان وقع األسر عليهما ، على بقية العائلة من أخوة وأخوات؟ .3
 ما هي طبيعة الوثائق الرسمية التي حصلت عليها العائلة لألبالغ عن أسر المناضل ؟ .0

 احملامون
 جهة وطنية أو اجتماعية للتضامن مع العائلة؟ )وهل يوجد وثائق بذلك(؟هل تم التواصل مع العائلة من قبل أية  .5

 اجلوالنعنالدفاعوجلاناحملامونجلانمنعديدةفلسطينيةواطراجلوالن،فالسجنيومؤسسةودينيةتقليديةوزعاماتحمليةمؤسساتنعم
 قال أو بعدها ) في فترة التوقيف والتحقيق(؟هل تعرضت العائلة لتهديدات من قبل سلطات الحتالل أثناء عملية العت .2

 ال
هل تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة من قبل سلطات الحتالل في أعقاب أسر المناضل بدعوى العالقة مع األسير على المستوى  .7

 الجتماعي أو على مستوى العمل الوطني ؟

ال
  (:والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:

 يف كانت معنويات األسير ووضعه الصحي في أول جلسات محاكمته من قبل الحتالل؟صف ك .0

انبعداملشهدبنفسمنهاوخيرجونالنصرعالمةرافنيالعسكريةاحملكمةقاعةدخلونمنااقوىكانواورفاقهانهاالعليهمالتخفيفحناولفكناجداعالية
  .االحتالليةاحملكمةبشرعيةاعرتافهملعدمقاضيللالوقوفورفاقهرفضهبسببالقاضييطردهم

 كيف كان أثر اللقاء األول باألسير على العائلة نفسياا واجتماعياا؟ .6

 واخلوفوالقلقوالشوقواحلبوالفخرالفرحمنوخليطاوحارامؤثرا
 أو وزارة األسرى أو فصيل معين(؟ من هو المحامي الذي تم تكليفه وما هي الجهة التي أرسلت المحامي ) العائلة، نادي األسير .3

 ..االحتاللسجونيفالسوريناجلوالناسرىعنالتطوعيبالدفاعتناوبوافلسطينياحماميا18منمكونوالنقبواملثلثاجلليلحماميمنمتطوعطاقم
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 كيف كان دور المحامي في المحاكم العسكرية ) هل لجأ الى الصفقات أم المرافعات( ؟ .0

 السوريةالدولةامسهاسيادةذاتلدولةتابعنيحرباسرىاجلوالنسجناءواعتربوااحملتل،مبقاومةاجلوالناهلحقعلىالتأكيدكاناطالقاال
 كيف كان وقع الحكم النهائي على المناضل والعائلة من الناحية النفسية؟ .5

االعالمووسائلاحملامونطاقموكلاألمحرللصليبالدويلاحملاميومندوبوالشرطةهالقضاامامالسوريالوطينالنشيدبغناءاحلكموقوبلواالعتزازبالفخر
 االسرائيلية

 
 :األسر مرحلة خامساا:

 متى كانت أول زيارة لألسير من قبل العائلة؟ .0

 االعتقالمنتقريباشهربعد
 هل منع أحد أقرباء األسير من زيارته تحت حجج أمنية ؟ .6

 .بزيارتهامينترخيصعلىاحلصولعليهأمنيةألسبابالسجنيفكانزائركلالحقالكنالاألوىلباملراحل
هل تم استهداف األسرة والضغط عليها كأسلوب للضغط على األسير )تعطيل معامالت في الدوائر الرسمية، منع من السفر ، اعتقال بعض  .3

 أفراد األسرة وغيرها من األساليب الرخيصة(؟

 ال
 لذي احتجز به األسير بعيد عن مكان سكنه ؟هل كان المعتقل ا .0

 السبعبئروسجنالصحراوينفحةمعتقلاىلاجلوالنمنالزيارةاثناءساعة11ملدةشاقسفرنغم
 هل تعرض األسير لوعكة صحية أثناء وجوده في المعتقل وكيف تعاملت معه إدارة مصلحة السجون؟ .5

 .عنهاالفراجبعداالستئصالعمليةاجرىالغددوالتهاباتجيبكمايتعاجلملاالنف،عظمةيفلكسرنعم
 هل كان هناك تحديد لألموال المرسلة لألسير من قبل عائلته؟ .2

 نعم
 هل منع األسير من التعليم ) توجيهي أو جامعة(؟ .7

 ال
 على العائلة ؟ هل شارك األسير في إضراب عن الطعام أثناء تواجده في المعتقل ، وكيف كان وقع ذلك نفسياا واجتماعياا  .8

 1992العاميفيوما22ملدةفيهشاركاضراب.وأطولنعم
التسبباوصحتهتدهوراواملوتمنعليهجداخنشىوكناالطعامعنطويلةإضراباتهناكيكونالننستعدبانوزيارتهرسائلهخاللمنيعدناكان
فرتةطيلةجيبكماالطعاماعدادالوالدةتستطعملاملطبوخغريفالناشاالكلسوىالبيتيفمعدنااىليدخلاالضراباثناءيكن.وملصحيةاضرارفيي

  .الطعامعناالضراب
 هل كان لدى األسير وسائل اتصال مع العالم الخارجي) تلفون ، محامي ، وسائل إعالم(؟ .9

 الاطالقا
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 وجدت( )سؤال اختياري(؟هل كان هناك انعكاس لمشاكل األسرى داخل السجون على العائالت )إن   .01

 ال
 كيف أثر غياب األسير على العائلة على المستوى القتصادي ؟ .00

 الثانويةالدراسةاهناءهفوراعتقلاملناضلانبسببيتأثرمل
  :التحرير مرحلة : سادساا 

لألسرى ، أو صفقة سياسية (على ما وقع األخبار المتناقلة حول اقتراب موعد الفراجات عن األسرى ) سواء كان ذلك في صفقة تبادل  .0
 العائلة نفسياا واجتماعياا؟

 الواقعمناكربكانتالتوقعاتاناالنالفلسطينية،التحررمنظمةاوالسوريةاحلكومةمعصفقةبايحترريهماومبادلتهميتمانخربننتظركنا
 هل أنهى األسير كامل محكوميته أم خرج وفق صفقة تبادل أو صفقة سياسية؟ .6

 نعم
 كعائلة األسير هل توجهتم ألي جهة رسمية أو حزبية في سبيل شمول األسير في صفقة إفراج ما ؟ .3

 ال
بشكل عام ، كيف تصفون العتبارات أو المعايير التي تضعها السلطة الفلسطينية أو الفصائل الوطنية في اختيار األسرى في صفقات تبادل  .0

 األسرى أو الصفقات السياسية ؟

 :التحرر بعد ما مرحلة سابعاا:
 هل أثر المعتقل جسدياا أو نفسياا على األسير المحرر؟ .0

 املعدةواالالمبالعظامتتعلقعدةامراضنعم
 كيف تصف انسجام األسير مع واقعه الجتماعي بعد تحرره؟ .6

 .جداجيد
 كيف تعاملت المؤسسات الحزبية والتنظيمية مع األسير المحرر ؟ .3

 .واحتفايليدعابشكل
 طبيعة العمل الذي انخرط به المناضل ما بعد التحرر؟ ما .0

 .وصحافةاعالم
 )كيف تصف دور العائلة كحاضنة أولى لألسير بعد تحرره ؟ )السؤال موجه لألسير المحرر .5

 .اجملاالتبكلوداعمةحاضنةعائلة
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 (6) رقم مقابلة
 أساسية: معلومات

:ةاملقابلاجراءاريخت.1
60/11/6105 

 الهاتف عبر:املقابلةاجراءمكان.2
غزة مع

 مصطفى يوسف:االسم.3
الصيداوي حسن

 عاماا  28:لعمرا.4

:(السياسي)اختيارياالنتماء.6مسلمي(:)اختيارالديانة.5
فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة

اعتقالقبلالسكنمكان.7
غزة: املناضل

: الوظيفة.8

معاالجتماعيةالعالقةطبيعة.9
 والده :االعتقالقبلاملناضل

املناضلملعرفةالزمنيةوالفرتةتاريخ.11
ولدته منذ  االعتقالقبل

 هايل ايمن: املناضلاسم.11
جبل أبو

يفمعتقلأولاملناضلهل.12
 ل؟العائلة

 60:االعتقالحلظةاملناضلعمر.14عاماا  28:حالياًاملناضلعمر.13
 تقريباا  عاماا 



املناضلاعتقالمتالذياملوقع.16عاماا  05:االعتقالمدة.15
 جباليا مخيم:منه


  عنهم(؟ تفصيلية معلومات ) هم من ، العائلة في آخرين معتقلين وجود حالة في
مطلوبةواخفاءلتسرتهااعتقاهلامتصبحيةوشقيقيت,اشهراربعةحوايلومكثكرهينةاعتقالهمتاخي..وصبحيةفتحيةوشقيقتايخليلاخياعتقالمت
اىلاجلرحىمناثننيلنقل,فتحيةوشقيقيت,اشهرثالثةالسجنيفومكثتالقتاليةواجملموعاتالقيادةبنيوصلمهزةكانتللمخابرات(مقدادانغام)

 .املقاومةختصوعتاداسلحةنقلكذلك,آمنةأماكن
 المناضل؟ فيها أسر التي السجون

أول)نفحة،وسجنالسبعبئريونا،سجنكفار،سجنغزة،سجنالرملة،سجناجملدلمستشفىيفبيتللشنيالتابعاألمينالقسم,اجملدلسجن
كانالثايناالعتقالالعام.نفسمننوفمربشهريفالفطرعيدحلولمبناسبةسراحيوأطلقشهر14علياحلكممت13/1/1968منشهر11اعتقال
 (.25/8/1985لغاية5/4/1971يومالثالثاالعتقال.25/9/1969يفعينوأفرج1969مارسشهريفاشهر6لادارياعتقال

 قضية أو المناضل تخص المكتوب( أو المسموع أو المرئي العالم ، الحتالل سلطات المحامي، ، األحمر )الصليب وثائق أي يوجد هل
  اعتقاله:

 اجملدل(سجنيفوصورةاحملكمةيفصورتان)صوروثالثةاالفراجورقة
 

  اضافتها في ترغب أخرى تفصيلية معلومات أي
 العتقال قبل ما مرحلة أولا:

 ؟--- المناضل اعتقال يتم أن قبل الوطني العمل فترة خالل العائلة عاشتها التي الظروف تصف كيف .0
وتشاركاملقاومةتشاركأسريتكانتاملطاردةوقبلاالحتاللبعدمابالنسبةملعيشة،امااناحيةمناحلالمتوسطوضعناكاناألسرةوضعالقصدكانإذا
 واجليش.املخابراترجالقبلمنللمضايقاتأسريتتعرضرغماملقاومنياحداستشهادحلظةأوالوطنيةاملناسباتيف
 سياق في كانت  التي األطفال( وخاصة العائلة افراد مع التعامل ، الحذر ، األمنية السالمة قواعد ) والجتماعية األسرية التحديات هي ما .6

 ؟ العتقال قبل المناضل به يقوم الذي الوطني العمل حول لك بالنسبة المعلوم أو المجهول
الفضولظهورمع،لكنالبيتإىلللوصولصعوبةيواجهونالرفاق،وكانإليهاانتمياليتاجملموعةأمرانكشافيتمأنقبلاملقاومنيلقاءحمطةبيتناكان
أيأحدناعلىتظهروملشديدحبذرنتعامل،كنابيتنامنالقريبةالربتقالبياراتإحدىإىلاجتماعاتنا،نقلنااملتتاليةالزياراتسببعناجلريانبعضمن

 .األمينوضعناعلىتدلإشارات



128 

 

 ؟ الفترة تلك في المناضل وبين بينك األسرية العالقة طبيعة على التحديات وتلك الواقع ذلك أثر هل .3
انكشافعند،لكنباملقاومةعالقيتأودورناعناحدمعرفةدوناملسلحالنشاطتزايدبفعلتتطوركانتاملقربنيواألصدقاءاملعارفبنياألسريةالعالقة

 .الليليةخاصةودورياتهاجليشتواجدأماكنعناملعلوماتمجعأواإليواءجماليفمين،خاصةالقريباحمليطوبنيبييناحلميمةالعالقةازدادتأمري
 (؟ والعلني السري بين ما ) المناضل فيه انخرط الذي النضالي العمل شكل تصف كيف .0

غيايبخاللمناجلديةمرحلةإىليتطورالعملطابع،اخذبالفدائينيعالقيتأمرانكشافبعدلكنبالسريةيتميزبداياتهيفالنضايلالعملشكلكان
 .مثالفيهاادرسكنتاليتكاملدرسةواملؤسساتالسكانيةوالتجمعاتاألصدقاءعن
 ؟ المناضل اعتقال بقرب آذنت التي المؤشرات – الرهاصات هي ما .5

بعضيفوهناراليالالتجولمنعوفرضاجليشدورياتتكثيفخاللمنالفدائيالعملعلىاملضايقاتازدادت,اشهرتتعدىالبفرتةاالعتقالقبل
يلكمنييفالصباحلغايةوميكثبييتيدخلاجليشكانكثريةاحيانويفاملطاردينمنازلمنالقريبةخاصةعامبشكلالبيوتمدامهاتوكثُرتاألحيان

مناجلريانبيوتيسلمومل املطاردينبيوتطالتواعتقاالتومدامهاتالشبابصفوفبنيالعشوائيةاالعتقاالتكثرتكذلكالبيتمنوخيرج
ضارةتكنمللكنهامعلوماتمنيستفيداجليشكانومراراتواجدنااماكناىلاجليشتوصلمعلوماتعلىاحلصولذلكوراءمناهلدفوكان.ذلك

 .الفدائينيلصفوفاملنظمنيبيوتمدامهةبعدمطاردهتمومتتاالفرادبعضكشفاىلادتلكنهاكبريبشكل
 العتقال؟ عملية قبل الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .2

ملدةوبقيالسببهلذاكرهينةشقيقيواعتقلوا نفسيلتسليماسريتعلىالضغطمنهااهلدفمتقاربةاوقاتويفمتكررةلبييتواملدامهاتاملضايقاتكانت
ويفابناؤهااملطلوبنيعائالتمئاتمعحصلوهذا)سيناءاىلبالرتحيلهددهمومراراالبيتبنسفيهدداجليشكاناعتقايلبعدعنهوافرجواشهوراربعة
باراديتنفسيبتسليمقمتذابنهاالبيتيفوضعوهابرسالةوأبلغويننفسيبتسليمعائليتمنبالطلباالسرةباغراءيقوماجليشكانمتكررةمرات

 .اريدهادولةأياىلوسريحلوينحسنةمعاملةوسيعاملوين
 أو الجتماعي المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر قبل الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .7

 ؟ الوطني العمل مستوى على
 .اخويتاعتقالسوىالثانيةالدرجةمنعائليتمناحداعتقاليتممل
 ؟ المناضل عن بمعلومات لتزويده الحتالل مع ( )التعاون وطلب الحتالل سلطات قبل من العائلة تهديد تم هل .8
معهميتعاملانمنهايطلبواوكانواوالديتووشقيقتايشقيقيبييتاهلبتهديديقومونحيثاملخابراترجالاجليشمعحيضركاناملراتمنكثرييف

 اعتقايل.عندقتليعدممقابلاملطلوبنيرفاقيتواجداماكنعنواعالمهم
 خارج األسرة أفراد أحد اقتياد ، منه أجزاء أو المنزل هدم ، األطفال اخافة ، المنزل تحطيم ، العائلة بترويع سواءا  التهديد تنفيذ تم هل .9

 ؟ السفر من سرةاأل أفراد منع المنزل،
لساعاتالبيتخارجخيرجوهنموكانواالسنوكباروالبناتاالطفالحىتيسلموملالبيتسكانيروعونكانوالبيوتنامدامهاتهكليفاجليشكان..نعم

حطموااملراتاحدىيفاهنمحىتفسادافيهاويعيثونالغرفيفاجلنودوينتشرواحدةغرفةيفالبيتاهلجيمعوناجلنودكانكثريةاحيانويفطويلة
عندمامعيوحصلالبيتاىلسيأتوناملطلوبنيبأنمنهماعتقادااألوكارطريقةعلىفيهاخنتبئسحريةجيوبحتويبأهنامنهماعتقاداالغرفحيطان
تكونعندماسنتمرت11بقطرماسورةفتحةهيوالديتمععليهااملتفقالعالمةأنتأكدتالبيتدخولناوقبلاجملموعةاعضاءاحدبرفقةبييتاىلذهبت

احلظوحلسنالبابصوبالناراجلنودفتحالبابطرقتوعندمامفتوحةكانتوفعالآمنغريالبيتيكونمغلقةتكونوعندماآمنالبيتيكونمفتوحة
كانكثريةمراتويفهناكشقيقيلزيارةعماناىلالسفرمنوالديتمنعواالسفرناحيةمكروه.منأييصبناوملورفيقيأناجانباوانزويتالبابطرق

ترحيليفوبدأواالتهديدهذانفذواوفعالللجيشانفسهمابناءهميسلمواملاذاسيناءاىلبالرتحيلالبيوتأهايلبتهديدويقومالبيوتيداهماجليش
 سيناء.اىلالعائالت

 للمناضل؟ الوطني النضالي النشاط خلفية على العمل من األسرة أفراد أحد طرد تم هل .01
 حكوميموظفأييكنملالعسكرينشاطيفرتةعند
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  ؟ برمتها المدينة أو المخيم أو القرية أو الحي الحتالل عقوبات طالت هل .00
يفكالتفتيشانتقاميةالجراءاتخيضعاملخيمكاناخرىواحياناحياءعدةعديدةواحيانابكاملهحيتطالكانتاالنتقاميةاالجراءاتمنالكثري..نعم

 وجدتانالعامةوالساحاتخاصبشكلاملدارساجليش،ساحاتحيددهااماكناىلباخلروج61سناىلعاما16سنمنالسكانمنالطلباملنازل
 ل؟الحتال قبل من اعتقاله يتم أن قبل كمطارد  المناضل أمضاها التي المدة هي ما  .06
مكشوفغريفيها،كنت1971ابريلشهرحىت1969عاماغسطسشهرمنتقريباسنتانكانتاالعتقاليومحىتاملقاومةدخويلمنذالزمنيةالفرتة

وبقيتاملغربصالةبعددوريهفاجأتنااجملموعةأعضاءاحدبنقلقمناعندمااجملموعةامرانكشف1971ابريلشهرومنمطاردوغريمطلوبغريأي
 اعتقايل.يوم1971آ4آ5يومابريلشهرحىتاحلالهذاعلى

 العتقال مرحلة ثانياا:
 ، عسكري حاجز أو المطار أو الجسر عن ، المطاردة عملية أثناء ، البيت من العتقال لعملية تفصيلي وصف ) العتقال عملية تمت كيف .0
 ؟ نفسها النضالية العملية أثناء أو

عالقةعن(تعامل)امنيةتقاريرعلىبناءمعهللتحقيقاألشخاصاحدجللب,اجملموعةمعحتركت,تقريباصباحاالتاسعةالساعة,االعتقالعمليةمتت
مسئولوكوين,املنازلاحدبزاويةمتسرتينمرتا71حوايلبعدعلىالعميلمنزلمنبالغربتوقفنا(..ومصليحخلفون)شرطةبضابطياملنزلصاحب
جيلسوكانبوجودهابلغتينزوجهاعنسؤايلوعند,البابالعميلزوجةوفتحت,البابوطرقت,(كالشنكوف)سالحبدونالبيتصوبحتركت,اجملموعة
العميلباهباعلىجيلساليتللغرفةاملالصقةالغرفةمناملسلحنيمنعددخبروجتفاجأت,مرتينحوايلحنوهتقدمت,الداخلمنالغرفةبابمنبالقرب

وكانالغرفةمنخرجوا,التنظيماتبأحدىعالقتهاىلُتشريكانتواليت,احلدثمنيومنيقبلقرأهتااليتللتقاريرُعدت,ارتبكوملللحدثتفاجأت,
اليتالغرفةبابمنبالقرباخرهمالبيتبابوصلقداوهلمكانحىت,حنوياسلحتهميوجهونوهمحبذريتحركونوأخذوا,أفرادسبعةحوايلعددهم
كبريضابطيتقدمهمحنوياسلحتهمشاهرينوهماجلنودمنعددمنهمخرج,البيتساحةعلىيطلالذيالسيارةكراجبابفُتحفجأة,منهاخرجوا

هذاسألينحىتمعدودةثواينمضت,نفسيفيهاانقذحيلةوتدبرتاهللاىلامريوسلمتارتبكملأيضا.والشمالجباليايفاجليشقواتمسئولوهو
بتفحصهاأخذحيث,للضابطوناوهلااجلنوداحدوتناوهلا,األرضعلىاهلويةلهرميت,امرهاينكشفالمزيفةوهياهلويةمينوطلبامسيعن,الضابط

ملاحليلةلكن,مسدسلشراءالبيتصاحبمعموعدعلىبأنينعليهكذبت,البيتاىلاتيتملاذا,ثانيةمرةسألين,حبوزهتماليتاالمساءكشفخاللمن
اجلنودمنعددوقامكذبته,ليقتلينجاءواآلن,سالحلبيعوليسايامعدةقبلهنااىلاتيتبأنينللضابطوقال,صمتهعنالعميلخرجحيث,تنفع

عندماالفرصةاغتنمت,اشخاصعشرةحوايللهفقلت,عددهمعنوسالين,اصدقائيمعيلهقلت,آخرينمعيكانانوسألين,الغرفةداخلاىلبادخاله
العميلبيتبنيالفاصلاحلائطحنوببطءأحترككنتاللحظةهذهيف,املدينالزييلبسونالذينومعجنودهمنجمموعةمعيتحدثالضابطهذااخذ

حويليدورماافهماوامسعاعدومل,احلركةهذهوراءمنقصديعرفاحدهمانيبدو,معيكانتاليتالقنبلةوحتسست,املسهوكدت,اجلريانوبيت
واضحةالكسوركانتحيتبالغةاصابيتوكانت,الركبتنياسفلمنتنزفوالدماء,االرضعلىُملقىنفسيالجدصحوتمث,لفرتةالوعيعنوغبت,

اطالقوبدأ,للحمايةطلبا,املدنينياملسلحنيمنهاخرجاليتالغرفةودخلوا,اجلنودعينابتعد,البيتمنبالقربانفجاريندويمسعت,يلساقنيالمبعىن
بيتحتيط,امكنةعدةالعميلبيتجبانبيوجدكانحيثاآلخريناجلنودوبنيرفاقيبنييدوراشتباكانوعرفت,الرصاصصوتاميزكنت,النار

اىلبقوةودفعه,عليههجماجلنودمناحداناال,علي االعتداءحاولببلطةعليوهجم,البيتخارجيدورملااجلنودانتباهفرصةالعميلاغتنم,العميل
بالرصاصعليهميردونواجلنوداجلنودوبنيالسكانبنيباحلجارةاشتباكاتدارت,العميلبيتمنبالقربالرصاصاطالقحدةمنوبالرغم,غرفتهداخل
ضابطبأنهالفورعلىعرفته,املدينباللباسشخصيسريبرفقتهمالعسكرينيالضباطمنعددالبيتداخلاىلدخل,تقريباساعةنصفميضيمل,احلي

حتادث,املدنيةالشرطةبالزيآخرانضابطانوبرفقته,1969العاميفكذلكوالثانية1968عاماالوىلالقضيةيفمعيحققحيث(شيمون)املخابرات
مث,اجبهتعرفين؟؟وملهل:وسألين,ركبتهعلىوجثاودناميناقرتبمث,دقائقمخسةحلوايلاستمر,اعتقلتيناليتالوحدةقائدمع(شيمون)املخابراتضابط

مثبتعرفينانكتعرفراحانت:قالمثمراتلعدةبعنفوهزينرأسيشعرمنوامسكينسؤالهعلىاجبهمل؟ايضاتعرفينهل,السؤالنفسوسالينعاد
العامالقائدجيفاراهباخيتبئاليتاالماكناواملكانمعرفةحولتتمحوركلهااسئلتهوكانت,اكثراوساعةربعملدةاحلالهذاعلىواستمرمعيحيققاخذ

بعصبيةبالعريبكالمهووجهرجليهعلىهنضمث,تواجدهماماكنمعرفةبعدماجابيتكانت,جيفارامساعد,خلفداوود,امحدوابو,الشعبيةللجبهة
صرخ,املخابراتضابطلكن,الصمتبالتزامالعسكريالقائددعامما,السؤالنفسسألهاخرىمرة(,يلاملزيفاالسم)انه؟؟اجابههذامن:القائدللضابط
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وطلبأسئلتهغرياجابهايةمينيسمعملوملا,خلفوداوودجيفاراعنمعيالتحقيقواعادركبتهعلىوجثااملخابراتضابطمندنا(,امسي)هذاوجههيف
املهشمةساقيعلىبيدهالضربيوجهوأخذ,هسترييبشكلعليوضغط,االمساءيلوحدد(املطاردين)املطلوبنيجمموعةتواجداماكنعلىاعرفهانمن

مث,املخابراتلضابطالوضعيرقمل,احلالهذهعلىوأنا,ساعةنصفمنيقربمااحلالهذاعلىوقتمضى,وبشدةبعصبيةوجهيعلىوبالصفع,
ضابطيرافقهالعسكريبالزياحدهمضابطانالبيتاىلدخلوحيثلدقائقاستمر,حديثبينهمودار,اجليشقائدمعباحلديثوبدأقدميهعلىوقف
دارمث,يتفحصهاواخذاملخابراتلضابطوناوهلاجيبهمنورقةالزائرالضابطأخرج,دقائقلعدةبينهمفيماتراطنواالعسكرياللباسعنخيتلفبلباسآخر

ركبتيهماعلىجثيامثجبواريووقفااالمحربالصليباخلاصالزييلبسااثنانمعهدخل,دقائقعشرةحوايلبعدوعادالضابطخرج,قصريحديثبينهم
بأنهاقناعيوحاول,عليهالردورفضتامسيوعن,العربيةباللغةاحدهمسألين,خداعيينويانخمابراتضباطيكوناانعلىاخلوفنفسييفأثارماوهو,

مكتبنايفموجدين(وفتحيةصبحية)اخواتكومعهاعليكاالطمئنانتريد(امي)امكانوقالخاطبينمث,دقائقلعدةاحلالهذاعلىوبقينا,امحرصليب
وبدأوااجلميعاستعدمث.,آالمايلمسببنيعالجييفبدأوا,ممرضاندخل,البيتيغادرواأنوقبل,مصابلكين,حيبأنينوأبلغتهحبذرلهاطمأنيت,

 اسعايف.متاملستشفىيفوهناك,شاقةرحلههذهوكانت(املعمداين)مستشفىاىلالبيتوغادرنا,باالستعداد
 محاولت؟ عدة هناك كان أم ، مرة أول من العتقال عملية تمت هل .6
يف,اختباؤنااماكنمدامهاتيف,اخرىومراتمتكررةاشتباكاتيفمنهابأعجوبةواجنوابالفشلوتبوءعديدةمراتسبقهابلاالوىلاملرةهذهتكنمل

 .الشوارعيفاجليشدورياتمعنصطدمكنااخرىومرات,البياراتمنالقريبةالبيوتيفاجتماعاتنااماكنويفالبيارات
 ؟ مباشرة العتقال أعقاب في العائلة على والجتماعي النفسي األثر هو ما .3

والديتاصابتاليتاملرتديةالنفسيةاحلالةمثالوحيدمعيلهموكنتهلماالكرباالبناناكنتألنينخاصةسيئنفسياثرألسريتاحدثتاالعتقالعملية
حقوقمؤسساتاوحماميطريقعنوالاالمحرالصليببهاخربهمماعدابالزيارةوالبالرسائلالوضعيعنمعلوماتعلىحيصلواملالهنمواخوايت

 االنسان.
 ؟ المناضل اعتقال عملية سياق في آخرين اعتقال تم هل .0

 .منهمايايعتقلاويسقطملاجلنودوبنيبينهمجرىالذياالشتباكخاللكذلكرفيقأييُعتقلمل,اعتقايلعمليةاثناء
 ؟ المناضل اعتقال مع ( عموماا  والفلسطيني المباشر ) المحلي المجتمع تفاعل كيف .5

كاننقلتيناليتاجليشدورياتمرتاملستشفىاىلنقليمتعندماهذاوظهرمدوياكاناملدارسطالبخاصة,االجتماعيةتركيبتهبكافةاجملتمعتفاعل
سقطتحيث,املواطننيعلىاحليالرصاصباطالقدفعهممما,اجليشحتركوعرقلوااياديهمطالتهشيئوبكلباحلجارةاملواجهاتحيث,ساخنايوما
يديارفعانمينوطلبتاجليشآلياتاخرتقتعنما,عيناياماماملشهدهذاوكان,بيدهارضيعهاحتملوهياالرضعلىهتويشاهدهتا,شهيدةامرأة

بتدمريواملواطننيالشبانقام,االخرىالناحيةومن,ناحيةمنهذا.جرحىاشخاص(6)وسقطاملواطننيبنياصاباتوقعمثاحلياةقيدعلىبانينلتعرف
 البيت.وتركاجليشمعالعميلترحيلمتحيث,بالكاملالعميلمنزل

 أهالي ، المحامي ، الفلسطينية المؤسسات ، الحمر الصليب ، الحتالل سلطات : قبل من باعتقاله رسمياا  المعتقل عائلة ابالغ تم هل .2
 ؟ اعتقاله بعد بالمناضل والتقوا األسر في كانوا  آخرين أسرى

 فيه.أُعتقلتالذيالبيتاىلقدمواعنماساعةحبوايلاعتقايلبعدعائليتبابالغاالمحرالصليبقام
 ( )التهم وطبيعة ومدتها التحقيق أو التوقيف ومرحلة اعتقاله ومكان رسمياا  المناضل اعتقال رفةمع قبل العائلة عاشتها التي الفترة هي ما .7

 للمناضل؟ الموجهة
كنتحيث.شهرا11حوايلمروربعدأي1972عاممنفربايرشهريفاملركزيغزةسجنيفاألُوىلالزيارةمتت،حيثاعتقايلعلىطويلةفرتةمضت
ادخلهاوكنتمتعددةاماكناىل(العسكريالقسم)اجملدلمستشفىمن,تنقلينالعسكريةالشرطةكانتحيث,للتحقيقآخراىلمكانمناتنقل

 وجودي.مكانعنشيئايعرفونالاهليوكانيدايومنرجاليمنبالسالسلومقيدالعينانمعصوب
 العمالء؟ أحد وشاية نتيجة أم ، مدروس غير سلوك أو خطأ نتيجة العتقال كان  هل ، معرفتك بحسب .8
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بيتمنالقريبةاجملموعاتاحدىمنالبيتعلىمراقبةنضعوملاملهمةندرسملوجمموعيتألنينمينخطأنتيجةاالعتقالجاءصريحوباعرتافجبد
.العميل

 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:
 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على المناضل بتوقيف الرسمي البالغ وقع كان  كيف .0

الثانيةاجلهةمنولكنالعائلةعلىسليبوأثروقعلهكان,احملاميطريقعنبتوقيفيعلمتعندمااالسرةبأنعلمت,مباشرةذلكمعرفةمنبالرغم
االسرةيؤازرونكانوابنااحمليطاجملتمععالقةناحيةمنلكن,اصمدبأنوصيتهاتنفيذمينوطلباحملاميبهاعلمينماوهذايبفخورةاسريتكانت,

 عنهم.وخيففون
 السياق؟( هذا في مشاركتها في ترغبون معينة قصص يوجد )هل ؟ عليهم المناضل ألسر النفسي الوقع كان  كيف  أطفال وجود حالة في .6
 اطفالاسريتيفيوجديكنمل
 وأخوات؟ أخوة من العائلة بقية على ، عليهما األسر وقع كان  كيف  أبوين وجود حالة في .3

واحدأخ)الثالثةاخويتمعاحلالكذلككبريبشكليبفخورةكانتلكنها,اعتقايليوميفكثرياوتأثرتاحلياةقيدعلىاميوكانتمتويفوالديكان
 وشقيقتني(.,

 ؟ المناضل أسر عن لألبالغ العائلة عليها حصلت التي الرسمية الوثائق طبيعة هي ما .0
 العائلةاصدقاءاحدطريقعناالمحرالصليبعلموفقطاخلصوصهبذاوثائقدتوجمل
 بذلك(؟ وثائق يوجد )وهل العائلة؟ مع للتضامن اجتماعية أو وطنية جهة أية قبل من العائلة مع التواصل تم هل .5
 االرضعلىتعملالوقتذلكيفوطنيةمؤسساتوالهيئاتاليوجدومل,املرحوماخلزندارهاشمالشيخقبلمنالعائلةمعالتواصلمت
  والتحقيق(؟ التوقيف فترة في ) بعدها أو العتقال عملية أثناء الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .2

يفباالعتقالوهددهن,بزياريتمطالبات(ميموندافيد)االداريغزةحاكممقرامامتواجدهممناكثرواحيثالكربىولشقيقيتلوالديتموجهكانالتهديد
 .اخرىمرةمقرهامامتواجدهنحال

 المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر أعقاب في الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .7
 ؟ الوطني العمل مستوى على أو الجتماعي

اخلصوصهبذاالعائلةافرادمنأياعتقاليتممل
 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:

 الحتالل؟ قبل من محاكمته جلسات أول في الصحي ووضعه األسير معنويات كانت  كيف  صف .0
منيرفعاالوىلاجللسةيفاحملاميوكان,واخوايتوالديتوجدتحيث,احملكمةقاعةاىلالعسكريةالشرطةأحضرتينعندما,عاليةومعنويايتشعوريكان

واعتربهااسبوعمناقلاعتقايلعلىميضيوملمصابواناُأخذتالهنااالهتاماتكافةورفضالعسكريةالنيابةقبلمناالهتامالئحةقراءفاثناء,معنويايت
 جنيف.اتفاقياتحسباالسرلقواننيخمالفة

 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على باألسير األول اللقاء أثر كان  كيف .6
الشرطةتدخلقبلوقبلتينوبراسيبيديوأمسكت,جلوسيمكاناىلالدخولوحاولت(الزغاريد)اطلقتوالديتانلدرجة,وحمزنامؤثرااالولاللقاءكان

 العسكرية.
 معين(؟ فصيل أو األسرى رةوزا أو األسير نادي العائلة، ) المحامي أرسلت التي الجهة هي وما تكليفه تم الذي المحامي هو من .3
 التنظيمقبلمنتكليفهومتوردةابوامحداملرحوماحملاميتكليفمت
  ؟ المرافعات( أم الصفقات الى لجأ هل ) العسكرية المحاكم في المحامي دور كان  كيف .0
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امضائيأنوأظهر,صحيحةغريالنيابةتلتهاواليت,املكتوبةاالعرتافاتبأن(مصليحالكابنت)املدنيةالشرطةقائداهتمعندماخاصة,مميزادوراللمحاميكان
حىتباملرافعاتواصلبلالصفقاتاىليلجأ.ملاالعتقاليوممنايامعشرةبفارق,االعتقالليوممقاربكانالتحقيقتاريخوأن,مزيفوانههوليس
 .احلكمصدوريوم

 النفسية؟ الناحية من والعائلة المناضل على النهائي الحكم وقع كان  كيف .5
واهلتافبالزغاريداحلكمعلىبالرددورهاكانفقداميأما,الندموعدمبالرضاعليهبالردوتقبلته,باملطلقأثرأيلهيكنومل,احلياةمدىمؤبدكاناحلكم

.
 األسر: مرحلة خامساا:

 العائلة؟ قبل من لألسير زيارة أول كانت  متى .0
 .فربايرشهريف,شهرا11حوايلبعدأي,املركزيغزةمعتقلاىلورحلوينعالجيانتهاءبعديلزيارةاولكانت

  ؟ أمنية حجج تحت زيارته من األسير أقرباء أحد منع هل .6
اسبوعني.سوىعنهااالفراجعلىميضيوملمعتقلةكانتاهناحبجهزياراتعدةمنالكبريةاخيتمنعمت
 
 بعض اعتقال ، السفر من منع الرسمية، الدوائر في معامالت )تعطيل األسير على للضغط كأسلوب  عليها والضغط األسرة استهداف تم هل .3

  الرخيصة(؟ األساليب من وغيرها األسرة أفراد
 .األكربشقيقيلزيارةعماناىلالسفرمنوالديتمنعمتفقط
 ؟ سكنه مكان عن بعيد األسير به احتجز الذي المعتقل كان  هل .0
 .كيلومرتات7حوايلبالسيارةساعةربعلبيتناعناملعتقليبعدمل,غزةيفمكوثياثناءالبدايةيف
 السجون؟ مصلحة إدارة معه تعاملت وكيف المعتقل في وجوده أثناء صحية لوعكة األسير تعرض هل .5

وكان,دوديةزائدةماحداىلتشبه,صحيةلوعكةمرةوتعرضتاسربينقرصيتعدىالاملوجودالدواءوكانتعيسةالصحيةواملعاملةالصحيالوضعكان
 غريهيوجدوالاملوجودهواالسربينقرص

  عائلته؟ قبل من لألسير المرسلة لألموال تحديد هناك كان  هل .2
 1975سنةتعدتطويلةفرتةحىت,املركزيغزةمعتقليفاموالبادخالُيْسمحيكنملالبدايةيف
 جامعة(؟ أو توجيهي ) التعليم من األسير منع هل .7

 .هلمتسمحملوالكثريينالبعضمتنعوكانت,فقطالتوجيهيامتحانتقدميخاصة,تعليمهمبتكملةالسجناءمنلعدمُسح
 ؟ العائلة على ماعياا واجت نفسياا  ذلك وقع كان  وكيف ، المعتقل في تواجده أثناء الطعام عن إضراب في األسير شارك هل .8
منقمعهومت,1978سنةكانغزةمعتقليفالسجناءبهقاماضراباولانواعتقد,الطعامعناضراباتهناكيتمملغزةمعتقليفقضيتهااليتالفرتةيف

مثومن,نفحة,اجملدل,السبعبئر,يوناكفار,)فيهاتواجدتاليتاملعتقالتكافةيف,املعتقلونهباقاماليتاالضراباتكافةيفوشاركت.غزةمعتقلادارةقبل
 (.أخرىمرةاجملدل

 إعالم(؟ وسائل ، محامي ، تلفون الخارجي) العالم مع اتصال وسائل األسير لدى كان  هل .9
 باملعتقل.اخلاصاحملاميطريقعنفقطاتصالوسيلةمنهناكيكنمل

 اختياري(؟ )سؤال وجدت( )إن العائالت على السجون داخل األسرى لمشاكل انعكاس هناك كان  هل  .01
 املعتقلني.بنيحتدثكانتواليتاملعتقلنيملشاكلانعكاسهناكيكنمل

 ؟ القتصادي المستوى على العائلة على األسير غياب أثر كيف   .00
واجهاعندماميناألصغرأخيمثومنوالديتساعدتحيث,قصريةزمنيةلفرتةسليببشكلأثر,ألسريتاملعيلكنتكوينمنبالرغم,اخلصوصهذايف

احلياة
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 : التحرير مرحلة : سادساا 
 (على سياسية صفقة أو لألسرى، تبادل صفقة في ذلك كان  سواء ) األسرى عن الفراجات موعد اقتراب حول المتناقلة األخبار وقع ما .0

 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة
عشرمنالعاليةاألحكاماحملكومنيخاصةاملعتقلنيمشاعريفيؤثراالخبارتناقلوكان,مايومابتحررنااألملعلىنعيشالساحقةاغلبيتنايفكناالبدايةيف

حلظةواسعديغادرناعندماحلظةاصعبوهي,حاروداعنودعهكنا,معدودةاياماوبيوماالفراجقربعلىكانواالذيفاملعتقلني,املؤبدوحىتسنوات
علىصعبةحلظةوكانت,شعبناوابناءبأهلناسنلتقيالنناسعداءكناحيث,عناباالفراجاملوافقةمتتعندمااللحظةهذهواجهنافقد.عنهاملفرجللمعتقل

 !!!.تنسوناالأن:باللحظاتآخريفودعوناعندما,احلظحيالفهموملاألسريفالباقني
 سياسية؟ صفقة أو تبادل صفقة وفق خرج أم محكوميته كامل  األسير أنهى هل .6

 احلياة.مدىباملؤبدحمكوماكنتكوينالعامةالقيادةصفقةاسرىتبادليفخرجتيلبالنسبة
 ؟ ما إفراج صفقة في األسير شمول سبيل في حزبية أو رسمية جهة ألي توجهتم هل األسير كعائلة .3
 .اياهاالصفقةيفامسيمشولسبيليفحزبيةاورمسيةجهةأياىلعائليتمنشخصأيوالعائليتالجهنتومل
 تبادل صفقات في األسرى اختيار في الوطنية الفصائل أو الفلسطينية السلطة تضعها التي المعايير أو العتبارات تصفون كيف  ، عام بشكل .0

 ؟ السياسية الصفقات أو األسرى
فانتقييميوحسب,ضيقحزيبحركيشخصيمكسبلتدر,املعنيةللحركةالتابعنيباألعضاءحزهباوميزتالتمييزالصفقاتكافةشابعامبشكل

.االسرىاختياريفمتييزأياحلظملالعامةالقيادةصفقة
 التحرر: بعد ما مرحلة : سابعاا 

 المحرر؟ األسير على نفسياا  أو جسدياا  المعتقل أثر هل .0
اداراةتقدمهكانتالذيالتغذيةوسوءاملعدومةالطبيةواخلدماتمنهااعاينزلتمااملعتقليفالزمتينواالصاباتقضيتهااليتالطويلهالسنواتنعم

واضحبشكلواسع,امللبسأوشكل,امللبسلوناختيارسواء,االعتقالبدايةيفيكنملامللبسوكذلكاالعتقالمناالوىلالسنواتيفخاصةالسجون
السيئاالزدحامكذلك,العربيةاجليوشخمازنمنغنموهالذينالعريبللجيشالعسكريالزيهو,امللبسكان,االوىلالبداياتويف,واضحبشكلوضيق

مسندوواحدة,ىالربداوالصقيعتقيالبطانياتاربعةمنواحدةببطانيةاالرضافرتاشوكان,النومعنللمعتقل,سنتمرت25)مكتظبشكلالغرفيف
 الشتاء.يفاجلوصقيعحتميالوكانتللغطاءاثنتانوالباقيات,لنااملصروف(عسكري)احلذاءفوقنتوسدهاوكنا,بالراحةتفيالوكانت,النومعنللرأس

 تحرره؟ بعد الجتماعي واقعه مع األسير انسجام تصف كيف .6
لهعروسةالنتقاءيذهبمناالواحدكانعندمافمثال,صاحبناالذياالغرتابحالةمنيعاينكان,فوقفماسنواتسبعةاملعتقليفطويلةفرتةقضىمن

فرتةايام)قتلهباننااالهايلمنالبعضعابأو,اخرىمرةلألسرسنعودوانناسوابقاصحابفيناجيدواكانواالهنم,بالرفضاجلوابكان,
قضية.اصحابواننا,كذلكلسنابأننااالهايلنفهموكنانرضخوملبصالبةاالمرواجهنالكنا(,السبعينيات

 
 ؟ المحرر األسير مع والتنظيمية الحزبية المؤسسات تعاملت كيف .3
 .املستحيلتعديتحىتوكافحت,ذايتعلىاعتمدتيلوبالنسبةأقليةسوىاحلزبيةاملؤسساتمنيستفيدمل
 التحرر؟ بعد ما المناضل به انخرط الذي العمل طبيعة ما .0

وسطاالحراجيلسببماوهذا(,الشوارعيفنظافةعامل,)مهنةأقذريفعملت,االسرةوتكويناملستقبلوبناءاحلياةشظفحتديت......خجلبدون
عشنا..املكنسةحاملاىلكالشنكوفحاملمن..ويقولمينبالقربميراملخابراترجلكانعندمامهزلةهذهوكاناملخابراترجالوامامالشارع
 قياداتنا.علىنعيببلخنجلوملبشرف

 المحرر(. لألسير موجه )السؤال ؟ تحرره بعد لألسير أولى كحاضنة  العائلة دور تصف كيف .5
 العاتية.احلياةامواجاالطم..وحيدايرتكوينومليلحاضنةيلوكانت,احتضنتيناليتهياالوىلالدرجةمناالسرة
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 (3) رقم مقابلة
 أساسية: معلومات

:ةاملقابلاجراءاريخت.1
68/9/6105 

 عبر:املقابلةاجراءمكان.2
دبي من السكايب

 كريم  فاروق:االسم.3
  الشمري

 عاماا  28:لعمرا.4

:(السياسي)اختيارياالنتماء.6مسلمي(:)اختيارالديانة.5
عربي قومي

قبلالسكنمكان.7
بغداد : املناضلاعتقال

: الوظيفة.8

االجتماعيةالعالقةطبيعة.9
 والده :االعتقالقبلاملناضلمع

ملعرفةالزمنيةوالفرتةتاريخ.11
ولدته منذ  االعتقالقبلاملناضل

أولاملناضلهل.11
نعم؟العائلةيفمعتقل

 23:حالياًاملناضلعمر.12
عاماا 

فيهاأسراليت.السجون13
املناضل:

 الجلمه/الرملة/عسقالن/جنين


:االعتقالحلظةاملناضلعمر.14
 عاماا  08


 05:االعتقالمدة.15
عاماا 

اعتقالمتالذياملوقع.16
 نهاريا:منهاملناضل



 
 اعتقاله قضية أو المناضل تخص المكتوب( أو المسموع أو المرئي العالم ، الحتالل سلطات المحامي، ، األحمر )الصليب وثائق أي يوجد هل

:  
 اضافتها. في ترغب أخرى تفصيلية معلومات أي

 العتقال قبل ما مرحلة أولا:
 ؟ المناضل اعتقال يتم أن قبل الوطني العمل فترة خالل العائلة عاشتها التي الظروف تصف كيف .13
باجليدة.وصفهاميكن
 والعلني(؟ السري بين )ما المناضل فيه انخرط الذي النضالي العمل شكل تصف كيف .14
 ؟ المناضل اعتقال بقرب آذنت التي المؤشرات – اإلرهاصات هي ما .15
  العتقال؟ عملية قبل الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .16
 أو الجتماعي المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر قبل الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .17
 ؟ الوطني العمل مستوى على

 ال
 ؟ المناضل عن بمعلومات لتزويده الحتالل مع ( )التعاون وطلب الحتالل سلطات قبل من العائلة تهديد تم هل .18

 ال
 خارج األسرة أفراد أحد اقتياد ، منه أجزاء أو المنزل هدم ، األطفال اخافة ، المنزل تحطيم ، العائلة بترويع سواءا  التهديد تنفيذ تم هل .19

 ل ؟ السفر من األسرة أفراد منع المنزل،
 ل للمناضل؟ الوطني النضالي النشاط خلفية على العمل من األسرة أفراد أحد طرد تم هل .21
 ل ؟ برمتها المدينة أو المخيم أو القرية أو الحي الحتالل عقوبات طالت هل .21
 الحتالل؟ قبل من اعتقاله يتم أن قبل كمطارد  المناضل أمضاها التي المدة هي ما  .22

.شخصيبشكلمطاردأكنملولكن،العمليةنزويليومحىت1971عامالفدائيالعملبدايةمنذ
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 العتقال مرحلة ثانياا:
 ، عسكري حاجز أو المطار أو الجسر عن ، المطاردة عملية أثناء ، البيت من العتقال لعملية تفصيلي وصف ) العتقال عملية تمت كيف .9
 ؟ نفسها النضالية العملية أثناء أو
 نفسهاملوسادداخلمن
اسماملوسادوأعطوين،مزدوج""عميليقالكماوكنتذلكيفوجنحتاإلسرائيلي،املوسادصفوفالخرتاقإيادعليأبواألخقبلمنجتنيديمت

.وسكرتريتهمزراحيديفيداالسرائيلياملوساديفاملقدمبقتلقمتأنبعدفوراًاعتقلت.كوهني""يوسف
  محاولت؟ عدة هناك كان  أم ، مرة لأو  من العتقال عملية تمت هل .11
 مباشرةمزراحيديفيدقتلبعد

 ؟ مباشرة العتقال أعقاب في العائلة على والجتماعي النفسي األثر هو ما .11
 صعب

 ؟ المناضل اعتقال عملية سياق في آخرين اعتقال تم هل .12
 ال

 ؟ مناضلال اعتقال مع ( عموماا  والفلسطيني المباشر ) المحلي المجتمع تفاعل كيف .13
 واعيوغريجاهلبشكل

 أهالي ، المحامي ، الفلسطينية المؤسسات ، األحمر الصليب ، الحتالل سلطات : قبل من باعتقاله رسمياا  المعتقل عائلة إبالغ تم هل .14
 ؟ اعتقاله بعد بالمناضل والتقوا األسر في كانوا  آخرين أسرى

 األمحرالصليب
 ( )التهم وطبيعة ومدتها التحقيق أو التوقيف ومرحلة اعتقاله ومكان رسمياا  المناضل اعتقال معرفة لقب العائلة عاشتها التي الفترة هي ما .15

 للمناضل؟ الموجهة
 واحدةسنة

 العمالء؟ أحد وشاية نتيجة أم ، مدروس غير سلوك أو خطأ نتيجة العتقال كان  هل ، معرفتك بحسب .16
األسر.أوالشهادةإمامتوقعةنتيجةكانت
 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:

 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على المناضل بتوقيف الرسمي البالغ وقع كان  كيف .8
  السياق؟( هذا في مشاركتها في ترغبون معينة قصص يوجد )هل ؟ عليهم المناضل ألسر النفسي الوقع كان  كيف  أطفال وجود حالة في .9

 وأخوات؟ أخوة من العائلة بقية على ، عليهما األسر وقع كان  كيف  أبوين وجود حالة في .11
 صعباا  .11
 ؟ المناضل أسر عن لألبالغ العائلة عليها حصلت التي الرسمية الوثائق طبيعة هي ما .12

 األمحرالصليبمنرمسيةوثائق
 بذلك(؟ وثائق يوجد )وهل العائلة؟ مع للتضامن اجتماعية أو وطنية جهة أية قبل من العائلة مع التواصل تم هل .13

 عراقيلكوينفقطالعراقيةاحلكومةمنمتلتواصلا
  والتحقيق(؟ التوقيف فترة في ) بعدها أو العتقال عملية أثناء الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .14
 المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر أعقاب في الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .15

 ؟ الوطني العمل مستوى على أو الجتماعي
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 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:

 الحتالل؟ قبل من محاكمته جلسات أول في الصحي ووضعه األسير معنويات كانت  كيف  صف .0
نفسييفوكنتالطويلةالطاولةإىلبعدهاليجلسواالثالثةالعسكرينيالقضاةدخلعندهااالهتامقفصإىلوأدخلتالعسكريةاللدحمكمةإىلوصلت
أعودعندماسأدفعهباهظاًمثنهسيكونللقضاةاحرتاماوقويفعدمأنمنواثقاًنت.القاعةهذهداخلموجودهومالكلاحرتاماًأبديأالعلىمصمماً

أمامواإلنسانيةالدميقراطيةيفالصهيوين(صورة)الكيانتتشوهالحىتيليتعرضونالسوفاآلنأهنمأعلموأناالصحفينيكامرياتعنوأبتعدالسجنإىل
.؟؟انعقدتقداجللسةبأنترىأالضتنهالملاذا:حاقدبتوعدوقالالعسكريالعاماملدعيإيلنظراجللسةافتتاحبعد!!األجانبالصحفيني

.شيئاًأرىالإنين–هبدوءامللتهبةأعصابهعلىوأجبت
تتعلقمنهااثنانبنودتسعةاالهتامالئحةضمنتم6/11/1971بتاريخحماكميتجرت.الكالميبدأأنالعامللمدعيمشرياًذلكالقاضيجتاوزوهنا

قدكنتصاروخيةهجماتوتنفيذصهيونيةملواقعاقتحامعملياتعنفهيالباقيةالبنودأمامسلحاًمراتعدةاحلدودوعبورياملقاومةإىلبانتمائي
.سابقةأوقاتيفالعدوقبلمنأسرهمومتالعملياتتلكبتنفيذمعيشاركواآخرونزمالءبهاعرتفاآلخروالبعضببعضهااعرتفت
يفاالهتامبنودعنختتلفبصورة،القتلهذامالبساتتاريخالعدويذكرملولكنالعملياتإحدىيفوديانادافيدبقتلقياميإىلاالهتامالئحةوأشارت
.اخلاصةوأهدافهاعتباراتهالعدوقبلمناخللطهلذاولكناخلسائروتفاصيلالعملياتومكانتاريخفيهاواملوضحالالئحة

حدوثكيفيةحولوالتساؤلاالستنتاجإىلمدنياًأمصحفياًكانإنسانأيسيوصلحتماًذلكألنالقتلعمليةإيضاحنمكلياًالتهربالعدوأرادلقد
املنطقةيفاإلسرائيليةاالستخباراتدائرةحدودضمنأمنيةإسرائيليةمنطقةوداخلعملهأثناءقتلقداملقدمهذاماداموسكرتريتهدافيداملقدمقتلعملية

 .!!؟شماليةال
 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على باألسير األول اللقاء أثر كان  كيف .6
 عائلةيوجدال
  معين(؟ فصيل أو األسرى وزارة أو األسير نادي العائلة، ) المحامي أرسلت التي الجهة .3

 العدومنحمامي
  ؟ فعات(المرا أم الصفقات الى لجأ هل ) العسكرية المحاكم في المحامي دور كان  كيف .0
 يتكلممل
 النفسية؟ الناحية من والعائلة المناضل على النهائي الحكم وقع كان  كيف .5

ومتوقععادي
 األسر: مرحلة خامساا:

 العائلة؟ قبل من لألسير زيارة أول كانت  متى .0
والكيانوطينبنيتفصلاليتوالعسكريةاجلغرافيةوالعقباتاحلواجزكلعربحراًأصبحتوكأينشعرتعندهاوالديتبزيارةفوجئت.عاما13بعد

أنينلدرجةلوطينالشوقنبعهياألوىلللوهلةعيينمنالدموعوكانتاحلريةنسيمأشمبأينشعرتمرةوألولاملغلقعسقالنسجنيفوليسالصهيوين
...العدوسجونيفعاماًعشرثالثةأمضيتأنينوقتهاأحسمل
...أماميفعالًأنتهلأماه-
؟ذلكحدثوكيف

.وجههاعلىاملنتشرةالتجاعيدوعرباخلمسنيعامهاجتاوزتوقدوجنتيهاعلىاملنسابةالدموعومتسحإيلتنظروهيأجابت
ووجدت،القضبانخلفهلاهنايةالاليتالطويلةاألعوامهذهتطويوأنتأراكوالاألمريبينتهيأنخفتألنينالصعابكلرغمأمامكإنين-

مناملنسابةالدمعةمتنعأنميكنكالكتلكحلظاتيف...تبكيالالرجالبأنيقولالذيهذامنعجباً...إليهاوأنظرأميتقبيلعلىمنكباًنفسي
:أسألمث...يطولالوانتظارصمت...إنسانبأنكللحظةتنسىأنميكنفالاحلياةبكقستمهماألنكاملآقي
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؟العدوحيتلهاأرضويفوالبعداحلواجزهذهكلعربهناإىلأتيتكيفأماه-
…األمحرالصليببذهلاكبريةجلهودحصيلةقدوميكان-

.للزيارةالقصريالوقتانتهىحىتنتحدثوبقينا
أعظمهوماحاملةوالديتعادتللزيارةاملخصصالقصريالوقتمناالنتهاءوبعد.اهلاويةحنواالنزالقوبنيوالصربالصمودبنيعسرياًاالمتحانكان
التعريفعنوغينعريقشعبوألنناتسريتزالالالقافلةكانتإذاالكالبنباحيؤثرولنالنفسيالتوازنلديعادوقدالشوقمنوأكرباحلبمن

الكرميةالعزيزةاحلياةأجلمنالتضحياتالبلدهذاأبناءقدموقدرايبمحوومسلة..نصرخذنبو..بالتاريخاملوغلةورموزناوأكدبابلحضاراتلناوتشهد
تكنومليلالنفسياالستقرارلتحقيقضروريةالثانيةالزيارةكانتوكمواحدبعاماألوىلالزيارةبعدلوالديتثانيةبزيارةوحظيت.التارخييةاحلقبخمتلفيف

 .األمحرالصليبمعجرتمسبقةاتصاالتوبعدطليبعلىبناءًالثانيةالزيارةمتتفقد...املفاجأة
  ؟ أمنية حجج تحت زيارته من األسير أقرباء أحد منع هل .6
منأخبارهممعرفةفأحاولعنهممعلوماتحىتكثريةأحيانيفافتقدكنتاللذينوأهليوشعيبلوطيناملرالفراقعذابومنسجينفرتةطيلةأرهممل

 الرقابة.سلطاتمتزقهاوكانتالرسائلخالل
 بعض اعتقال ، السفر من منع ، الرسمية الدوائر في معامالت )تعطيل األسير على للضغط كأسلوب  عليها والضغط األسرة استهداف تم هل .3

  الرخيصة(؟ األساليب من وغيرها األسرة أفراد
  ؟ سكنه مكان عن بعيد األسير به احتجز الذي المعتقل كان  هل .0

كلم1200
  السجون؟ مصلحة إدارة معه تعاملت وكيف المعتقل في وجوده أثناء صحية لوعكة األسير تعرض هل .5

 نعم
 عائلته؟ قبل من لألسير المرسلة لألموال تحديد هناك كان  هل .2

 نعم
  جامعة(؟ أو توجيهي ) التعليم من األسير منع هل .7

 نعم
  ؟ العائلة على واجتماعياا  نفسياا  ذلك وقع كان  وكيف ، المعتقل في تواجده أثناء الطعام عن إضراب في األسير شارك هل .8

 مرتنينعم
 إعالم(؟ وسائل ، محامي ، تلفون الخارجي) العالم مع اتصال وسائل األسير لدى كان  هل .9

 فقطاألمحرالصليب
 اختياري(؟ )سؤال وجدت( )إن العائالت على السجون داخل األسرى لمشاكل انعكاس هناك كان  هل  .01
 سيءانعكاسنعم
  ؟ القتصادي المستوى على العائلة على األسير غياب أثر كيف   .00

 يؤثرمل
 : التحرير مرحلة : سادساا 

 العائلة (على سياسية صفقة أو ، لألسرى تبادل صفقة في ذلك كان  سواء ) األسرى عن الفراجات موعد اقتراب حول المتناقلة األخبار وقع ما .0
  واجتماعياا؟ نفسياا 
 جيد
  سياسية؟ صفقة أو تبادل صفقة وفق خرج أم محكوميته كامل  األسير أنهى هل .6

 .1985عامتبادلصفقةبعدتخرجحيثمرات7املؤبدأصلمنعاما15ً
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  ؟ ما إفراج صفقة في األسير شمول سبيل في حزبية أو رسمية جهة ألي توجهتم هل األسير كعائلة .3
 العراقيةاخلارجيةوزارةوحتديداًحكوميةجهاتنعم
 تبادل صفقات في األسرى اختيار يف الوطنية الفصائل أو الفلسطينية السلطة تضعها التي المعايير أو العتبارات تصفون كيف  ، عام بشكل .0

 ؟ السياسية الصفقات أو األسرى
أعلمال

 التحرر: بعد ما مرحلة : سابعاا 
 نعم المحرر؟ األسير على نفسياا  أو جسدياا  المعتقل أثر هل .0
  تحرره؟ بعد الجتماعي واقعه مع األسير انسجام تصف كيف .6

بعدمنالواقعمعاالنسجامعلىساعدينماوهذاولإلنسان...ولألوطانللناساحلببكلماتوالكتابةالشعرمسريةأكملتالعراقوطناىلعدتعندما
 حترري.

  ؟ المحرر األسير مع والتنظيمية الحزبية المؤسسات تعاملت كيف .3
 سيءبشكل

 التحرر؟ بعد ما المناضل به انخرط الذي العمل طبيعة ما .0
 سري

 المحرر(. لألسير موجه )السؤال ؟ تحرره بعد لألسير أولى كحاضنة  العائلة دور تصف كيف .5
جيد
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 (0) رقم مقابلة

 أساسية: معلومات
:ةاملقابلاجراءاريخت.1

22/7/6105 
 خليل حليمة:االسم.3اهلل رام:املقابلةاجراءمكان.2

أبوصلب ابراهيم
 عاماا  20:لعمرا.4

:(السياسي)اختيارياالنتماء.6مسلمي(:)اختيارالديانة.5
فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة

قبلالسكنمكان.7
 القدس : املناضلاعتقال

اهلل ورام

 مركز مديرة:الوظيفة.8
 -القانوني لإلرشاد المرأة

القدس
االجتماعيةالعالقةطبيعة.9
 والده :االعتقالقبلاملناضلمع

ملعرفةالزمنيةوالفرتةتاريخ.11
ولدته منذ  االعتقالقبلاملناضل

أولاملناضلهل.11
نعم؟العائلةيفمعتقل

 20:حالياًاملناضلعمر.12
عاماا 

فيهاأسراليت.السجون13
 وسجن المسكوبيةاملناضل:

 هشارون وسجن الرملة
 



:االعتقالحلظةاملناضلعمر.14
 عاماا  33


 3:االعتقالمدة.15
  عام منذ سنوات
 0991 لغاية0987

اعتقالمتالذياملوقع.16
 رام في المنزل:منهاملناضل

 اهلل


 

 عنهم(؟ تفصيلية معلومات ) هم من ، العائلة في آخرين معتقلين وجود حال في
 أو المسموع أو المرئي العالم ، الحتالل سلطات المحامي، ، األحمر )الصليب وثائق أي يوجد هل المناضل: فيها أسر التي السجون

  : اعتقاله قضية أو المناضل تخص المكتوب(
 واجلريدةالراديويفقضييتعنتكلموا

  اضافتها في ترغب أخرى تفصيلية معلومات أي


 العتقال قبل ما مرحلة أولا:
 ؟ المناضل اعتقال يتم أن قبل الوطني العمل فترة خالل العائلة عاشتها التي الظروف تصف كيف .1
يلصديقوكانكتريحنونكانوالديوأختني(واناوابويامي)مخسةمنوتتكوناحلالمتوسطةالعائلة،القدسيفالقدميةالبلدة-الوادمواليدمنانا

جامعاتعناكانوما1979املدرسةمنخترجتأنا.الربيطايناالنتدابأياموعتليتجتلكيفمرةمنأكثرواعتقلمسيسالوالدوالدي،جمردمنأكثر
سجلتوبعدهااحلقوق،شهادةعلىحصلت1984ويفباالنتساب،العربيةبريوتجبامعةدراسيتفأكملتحقوق،أدرسبديكنتوأنابريزيتغري

 اعتقلت.17/8/1987يفاحملاماة،اجازةآخذ11/12تاريخيفالزموكانمسوده،هنادعندوسنةعندهسنةالعابوديشكريامياحمللدىللتدريب
 (؟ والعلني السري بين ما ) المناضل فيه انخرط الذي النضالي العمل شكل تصف كيف .2

أعماليعملدبابيسمسرحيفوكانونتوعىكثرينقراأكناالسبعيناتبدايةمنةالشعبياجلبهةلصفوفانضميتأنا،العلينوالعملالسريالعمليفكان
عنقمسرحيةعملناهاايلاملسرحياتمن،وجمموعةجبيلوحممودجبيلوكاملوزوجتهالشعييبعزميمعناكان،1976سنةلهانضميتوطنيةمسرحية
يهتمكانالنسائيالعملجلاناحتادمسيناهنسوياطارنعملوجمموعةأنافكرنا1978عامويف،اهللوراموالقدسالناصرةيفوعرضناوغريهاالزجاجة
أهايلبزيارةنقومأيضاًوكناأيضاً.غزةقطاعضمنهامنوالقرىواملدناملخيماتيففروعوفتحنا(ومتكينهااملرأةقضايا)النسوياجلماهرييبالعمل
يفأعملأينيعرفواأهليأنعلىجداًحريصكنتالسريالعملأما.يزوروهمبقدرواماأهلهمايلالعرباألسرىوخصوصاًلألسرىإضافةاألسرى

 غري.الاجلماهرييةاألطر
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 ؟ المناضل اعتقال بقرب آذنت التي المؤشرات – اإلرهاصات هي ما .3
 يوجدال
  العتقال؟ عملية قبل الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .4
 ال
 أو الجتماعي المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر قبل الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .5

 ؟ الوطني العمل مستوى على
 ال
  ؟ لمناضلا عن بمعلومات لتزويده الحتالل مع ( )التعاون وطلب الحتالل سلطات قبل من العائلة تهديد تم هل .6
 المنزل، خارج األسرة أفراد أحد اقتياد ، منه أجزاء أو المنزل هدم ، األطفال اخافة ، المنزل تحطيم ، العائلة بترويع سواءا  التهديد تنفيذ تم هل .7

 ؟ السفر من األسرة أفراد منع
 للمناضل؟ الوطني النضالي النشاط خلفية على العمل من األسرة أفراد أحد طرد تم هل .8
  ؟ برمتها المدينة أو المخيم أو القرية أو الحي الحتالل عقوبات التط هل .9

 الحتالل؟ قبل من اعتقاله يتم أن قبل كمطارد  المناضل أمضاها التي المدة هي ما  .11
 
 

 العتقال مرحلة ثانياا:
 أو ، عسكري حاجز أو المطار أو الجسر عن ، المطاردة عملية أثناء البيت من العتقال لعملية تفصيلي وصف ) العتقال عملية تمت كيف .1

 ؟ نفسها النضالية العملية أثناء
بسوالوالدةأنا،بالليل12:11الساعةاثننييومكانو17/8/1987بتاريخأشهربثالثاحملاماةاجازةآخذماقبلاعتقلتباملرةاليومهذاأنسىلن

الصبحبكرةتقلقيش"ماللوالدةوقالوااعتقلوين،الدنياوقلبوافتشوهالبيتعلىاجليشدخل،وجاتمتزالتنتنيوأخوايتمتويفكانالوالد،البيتيفكنا
 برتجع"

  محاولت؟ عدة هناك كان  أم ، مرة أول من العتقال عملية تمت هل .2
 مرةأولمن

 ؟ مباشرة العتقال أعقاب في العائلة على والجتماعي النفسي األثر هو ما .3
الوالدةودعمواقوياتصامداتكانواالتنتنيأخوايتلوحدي،البيتيفمعهاعايشةأينخصوصاًعليهاصعبجداًاالعتقالأثركانالوالدة،متويفالوالد
 .نفسياً

 ؟ المناضل اعتقال عملية سياق في آخرين اعتقال تم هل .4
 الشعبيةللجبهةالعسكريالذراعمنجزءاحناأنويعتقدواكانواألهنمالليلة،بنفسالشعبيةاجلبهةمنشاب14اعتقالمت
 ؟ المناضل اعتقال مع ( عموماا  والفلسطيني المباشر ) المحلي المجتمع تفاعل كيف .5

 جداًرائعةالناسمنوقفةيفكانرائعني،كانواوأزواجهموأخوايتالوالدةمعوقفواكلهماجلريان
 أسرى أهالي ، المحامي ، الفلسطينية المؤسسات ، األحمر الصليب ، الحتالل سلطات : قبل من باعتقاله رسمياا  المعتقل عائلة إبالغ تم هل .6

 ؟ اعتقاله بعد بالمناضل والتقوا األسر في كانوا  آخرين
 ( )التهم وطبيعة اومدته التحقيق أو التوقيف ومرحلة اعتقاله ومكان رسمياا  المناضل اعتقال معرفة قبل العائلة عاشتها التي الفترة هي ما .7

 للمناضل؟ الموجهة
 العمالء؟ أحد وشاية نتيجة أم ، مدروس غير سلوك أو خطأ نتيجة العتقال كان  هل ، معرفتك بحسب .8
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تكانالسالحمنهاأخذتايلاألمرأةأنحلظتهافاستدركت،أخذتيهممنوليس،السالحأعطييتملنقضيةعلىمركزينكانواباملسكوبيةالتحقيقيف
 عمالء(.)وشايةالسرائيلوعميلةبالسالحالتنظيماتمعتتاجر

 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:
 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على المناضل بتوقيف الرسمي البالغ وقع كان  كيف .1
  السياق؟( هذا في مشاركتها في ترغبون معينة قصص يوجد )هل ؟ عليهم المناضل ألسر النفسي الوقع كان  كيف  أطفال وجود حالة في .2
 وأخوات؟ أخوة من العائلة بقية على عليهما، األسر وقع كان  كيف  أبوين وجود حالة في .3
 ؟ المناضل أسر عن لألبالغ العائلة عليها حصلت التي الرسمية الوثائق طبيعة هي ما .4
 بذلك(؟ وثائق يوجد )وهل العائلة؟ مع للتضامن اجتماعية أو وطنية جهة أية قبل من العائلة مع التواصل تم هل .5

الثانيةواألطر،الشعبيةاجلبهةأذرعأحدوهوالفلسطينيةاملرأةاحتادجلاناطارحتديداًالنسويةاالطرمنالرفيقاتإىلاضافةالناسمنرائعةوقفةيفكان
اعتقايل.صدمةجتاوزعلىالوالدةساعدوهذاكبري،اهتماميفكانويعينيزوروهادامياًجداًرائعةالوالدةمعوقفةوقفوا
 اهلا.وماديمعنويداعموكانباستمرارمعهايتواصلكانواحلزبحلاهلاألهناعندهااخيتأخذهتاأمي

  والتحقيق(؟ التوقيف فترة في ) بعدها أو العتقال عملية أثناء الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .6
أكرتويقلبوايفتشواعالبيتراحوابسباالغتصاب،والتهديدالشبحزيكثريتعذيبوسائلاستخداممتاملسكوبيةيفحتقيقشهرعليلضغطاكلكانال

 اسلحة.عنيبحثواومههالبيتجنبسنسلةوهدوامرةمن
 المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر أعقاب في الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .7

 ؟ الوطني العمل مستوى على أو الجتماعي
 ال

 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:
 الحتالل؟ قبل من محاكمته جلسات أول في الصحي ووضعه األسير معنويات كانت  كيف  صف .0

املغرب6للساعةالصبح8المناهللراميفزنزانةيفمرةأولحطويناعتقايلمنشهورثالثبعداهللبراماالسرائيليةالعسكريةاحملكمةيفصارتاحملكمة
عليتكونماأكثرالعائلةعلىالنفسيةالضغوطاتمنيزيدوااهلدففكان،جايواحملاميةاألهلأنهمعحمكمةعملويلماعاملسكوبية،رجعوينبعدين

أشعرحباولوكنتحقيقةحمكمةجلسةأولصارتاالعتقالمنشهور6أيشهور3حبوايلعلي.بعدهابتفرقمازنزانةسكوبيةواملزنزانةهونأناألنه
رامحمكمةنفسيفحماكماتوأحضراملعتقلنيأزوركنتالعابوديشكريعندكنتمتدربةحماميةباألصلوأنانفسيتهم،منأحسنعشانقويةأينأهلي

ماأياماحملكمةنسفبامكانككانأنيتيعينشخصي،وبينكبيينايلاحلقدأنا"الواحدباحلرفحكايليومهافالقاضي،اهلممعروفهيوجفكاناهلل
صىاألقاحلدوحكمينمنفرد،فيهاالقاضيكانسنواتمخسمنأقلقضييتكونوجاسوسة".وعميلةخاينةفأنيتقدسوهويةحماميةانيت،تيجيينكنيت

 سنني.لسبعاحملاماةاجازةسحبمعتنفيذ(وقفوسنتنيفعليسنني3)سننيمخسيعطيهبقدرايل
 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على باألسير األول اللقاء أثر كان  كيف .6

15كلمسموحكانبعدها،45صاروزينانكزاروينوملا،53وزينكانضعفانةاناماكرتمنعرفوينما،شهرينحبوايلاعتقايلبعدصاراألولاللقاء
 زيارة.يوم
  معين(؟ فصيل أو األسرى وزارة أو األسير نادي العائلة، ) المحامي أرسلت التي الجهة .3

 العائلةكلفوهاأتسيلميلحمامييت
  ؟ المرافعات( أم الصفقات الى لجأ هل ) العسكرية المحاكم في المحامي دور كان  كيف .0

كانماعليه،بقدرايلاألقصىاحلكمفحكمينوحماميةقدسهويةكوينعليشخصيحقدهكانالقاضيبسسنةبالكتريتنحكميراححتكيليكانت
منوصعقتقويةوقفةووقفتقويةمرافعاهتاايلبالنسبةولكن،كمحامنيشغلناحبكمالسجنقبلمنفيهاعالقةعلىوأنامرافعاتكانتصفقاتيف

 متوقعة.غريألهنااحلكم
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 النفسية؟ الناحية من والعائلة المناضل على النهائي الحكم وقع كان  كيف .5
،اشيماهلاومامنيحةصحتهاكانتاهنامعشهور9بعدالوالدةتوفتلألسف،بعدفيمااملوضوعتقبلوا،سنةجمردبسمتوقعنيكانواكوهنمسهلمش
فيي.مأثرهلالولسهينسىالعليكبرينفسيأثرالهكانووفاهتا.معهاسكانةحلايلكنتألينفييمتعلقةكانتوكوهناوالزعلالقهرمنأنهيبدوبس

الوضعوكاناخيتبيتعلىالسجنبلباسواخذوينوافقوادفنهامنايامثالثوبعدرفضواالحتاللجنازهتاأحضرعشانيتوسطكاناألمحرالصليب
أكثر.يقهروينبدهمكانواتوحسيهيك،بكتريأصعبعلي

 األسر: مرحلة خامساا:

 العائلة؟ قبل من لألسير زيارة أول كانت  متى .2
 شهرينحبوايلاعتقايلبعد
  ؟ أمنية حجج تحت زيارته من األسير أقرباء أحد منع هل .7
هذاكانوكتريهون.موجودةمشيقولوهمأهليييجواوملابالسجنموجودةأكونمراتوكتري،الزياراتعنمينعواكانوايعزلوينكانواملابسمينعوامل

 كبري.بشكلنفسيتهمعلىيأثرالشيء
 بعض اعتقال ، السفر من منع ، الرسمية الدوائر في معامالت )تعطيل األسير على للضغط كأسلوب  عليها والضغط األسرة استهداف تم هل .8

  الرخيصة(؟ األساليب من وغيرها األسرة أفراد
  ؟ سكنه مكان عن بعيد األسير به احتجز الذي المعتقل كان  هل .9

  السجون؟ مصلحة إدارة معه تعاملت وكيف المعتقل في وجوده أثناء صحية لوعكة األسير تعرض هل .01
 عائلته؟ قبل من لألسير المرسلة لألموال تحديد هناك كان  هل .00

 وهيك.وأغراضوأكلمالبسيدخلولنامسموحكان1987وقتنايف
  جامعة(؟ أو توجيهي ) التعليم من األسير منع هل .06
  ؟ العائلة على واجتماعياا  نفسياا  ذلك وقع كان  وكيف ، المعتقل في تواجده أثناء الطعام عن إضراب في األسير شارك هل .03
 الرملةسجنيفأشهر3اضرابيفشاركتنعم
 إعالم(؟ وسائل ، ميمحا ، تلفون الخارجي) العالم مع اتصال وسائل األسير لدى كان  هل .00
 والكبسوالتاحملاميطريقعن
 اختياري(؟ )سؤال وجدت( )إن العائالت على السجون داخل األسرى لمشاكل انعكاس هناك كان  هل  .05
  ؟ القتصادي المستوى على العائلة على األسير غياب أثر كيف   .02

ماوالوالدةعالبيتأصرفايلأناوكنتمنيح،كتريراتيبوكانالشعيبالفنمركزهالهيايلاجملتمعأصدقاءجلمعيةالتنفيذيةاملديرةاشتغلكنتألينأكيد
 توفت.ماحلدعندهاوعاشتأخذهتاحنينابيتيفالليأخيتاعتقلتفلمادخل،عندهاكان

 التحرير: مرحلة سادساا:
 (على سياسية صفقة أو ، لألسرى تبادل صفقة في ذلك كان  سواء ) األسرى عن الفراجات موعد اقتراب حول المتناقلة األخبار وقع ما .0

  واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة
 هاملوضوع.منالعيلةمنخوفيففكانهيك،معهميعملواحمكوميتهااهناءحلظةكانترفيقةمنأكرتكونادارياعتقايلميددواانوخوفيفكان

  سياسية؟ صفقة أو تبادل صفقة وفق خرج أم محكوميته كامل  األسير أنهى هل .6
 16/8/1991اىل17/8/1987منحمكومييتكاملأهنيت

  ؟ ما إفراج صفقة في األسير شمول سبيل في حزبية أو رسمية جهة ألي توجهتم هل األسير كعائلة .3
 تبادل صفقات في األسرى اختيار في الوطنية الفصائل أو الفلسطينية السلطة تضعها التي المعايير أو العتبارات تصفون كيف  عام، بشكل .0

 ؟ السياسية الصفقات أو األسرى
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 التحرر: بعد ما مرحلة سابعاا:

  المحرر؟ األسير على نفسياا  أو جسدياا  المعتقل أثر هل .0
العزلأوقاتوخصوصاًكتريالسجنيفعانيتاألسريعلىاملعتقلأثرسهلمشاآلن.حلدالسجنيفعشتهاحلظةأيأنسىملالثالثةاالعتقالسننييف

 الزيارات.ومنع
  تحرره؟ بعد الجتماعي واقعه مع األسير انسجام تصف كيف .6
علىساعدوينمعيواألهلاألصدقاءمنواحملبنيالرفيقاتوتواصل.السجنمنخروجيوقتالرائعاالستقبالمثلساعدتينكتريصغريةتفاصيليف

 .أسرعبشكلاالنسجام
  ؟ المحرر األسير مع والتنظيمية الحزبية المؤسسات تعاملت كيف .3

أثناءرائعبشكلتعاملتواحلقوقيةالنسويةاملؤسساتواحلزب.األهلمنحافلاستقبالالسجنبابمنرهيبومبوكبرائعبشكلالتحرربعداستقبلوين
 .خروجيوبعدالسجنيفوجودي

  التحرر؟ بعد ما المناضل به انخرط الذي العمل طبيعة ما .0
تدرييبأكملعندهيرجعينعشانكتابرفعمسودةهناداحملامي،سنواتسبعبعداالسلوكحسنآخذممنوعةكنتاالسرائيلياالحتاللقانونحسب
تدرييبمدةاكملقادرمشوانا1994سنةيفوصرنايرفضوااالحتاللكانواولألسفتدرييبأكملعشانمتطوعاًناضلشحادةفؤادواالستاذ،ورفضوا

لقاضيتابعالشرعيالقضاءوكانهبالالحتاللعالقةالألنهشرعيةاجازةواخذتاتدربتالفرتةتلكففياحملاماة،اجازةوباخذشهرينجمردهيايل
واليوممؤسسيه،منكنتايلاالحتاديفالتنفيذيةاللجنةرئيسةوكنتالفلسطينيةاملرأةجلاناحتادالنسويباالطارشعبيةالاجلبهةففرغوين،األردنيفالقضاة

 القدس.-القانوينلإلرشاداملرأةمركزمديرةانا
  المحرر(. لألسير موجه )السؤال ؟ تحرره بعد لألسير أولى كحاضنة  العائلة دور تصف كيف .5

عرسويعمليتزوجرضيوماخاطبكاناخيتابنوحىتالتنتني،خوايتمههايلأمنيعنديصاروهالتوفتأمعنديكاندامياًوحبكيهاائعرالعائلةدور
كبري.بشكلداعمنيكانواايل.رائعةحاضنةعيليتكانواقديشبعطيكوهذاالسجنمنأخرجماقبل
يفتشواييجواخروجيبعدشهور6تقريباًوقعدوا،البيتيفناسعنديوكانالبيتزجاجكسرأىلأدىمماازغقنابلرمواجاؤواأيامبثالثةالتحرربعد

 املياه.خزانخيربواومراتوخيربوا
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 (5) رقم مقابلة
 أساسية: معلومات

:ةاملقابلاجراءاريخت.1
68/3/6105 

 -عمان:املقابلةاجراءمكان.2
األردن

 محمد خالد:االسم.3
أصبع أبو ابراهيم

 عاماا  55العمر:.4

:(السياسي)اختيارياالنتماء.6مسلمي(:)اختيارالديانة.5
 الفلسطيني الوطني التحرير حركة
"فتح"

قبلالسكنمكان.7
 القدس : املناضلاعتقال

اهلل ورام

تاكسي سائق:الوظيفة.8

االجتماعيةالعالقةطبيعة.9
  :االعتقالقبلاملناضلمع

ملعرفةالزمنيةوالفرتةتاريخ.11
  االعتقالقبلاملناضل

أولاملناضلهل.11
نعم؟العائلةيفمعتقل

 55:حالياًاملناضلعمر.12
عاماا 

فيهاأسراليت.السجون13
 ، يونا كفار  ، صرفنداملناضل:

  وعسقالن السبع ، الرملة


:االعتقالحلظةاملناضلعمر.14
عاماا  08

 7:االعتقالمدة.15
 أعوام

اعتقالمتالذياملوقع.16
 فلسطين داخل:منهاملناضل
 خالل أبيب( )تل المحتلة

 نضالية عملية
 

 اعتقاله قضية أو المناضل تخص المكتوب( أو المسموع أو المرئي العالم ، الحتالل سلطات المحامي، ، األحمر )الصليب وثائق أي يوجد هل
:  

0U-https://www.youtube.com/watch?v=b_DdjTkc
https://www.youtube.com/watch?v=dG98S_UcUr8 

  اضافتها في ترغب أخرى تفصيلية معلومات أي


 العتقال قبل ما مرحلة أولا:
 ؟ المناضل اعتقال يتم أن قبل الوطني العمل فترة خالل العائلة عاشتها التي الظروف تصف كيف .0

العملفرتةخاللالكويتيفتقيمالعائلةوكانتالكويتيفيشتغلأبويوكانمينأصغرأختولدياألكرباالبنأناكنتواحلالمتوسطةالعائلة
 .اعتقايلتميأنقبلالوطين

 (؟ والعلني السري بين ما ) المناضل فيه انخرط الذي النضالي العمل شكل تصف كيف .6
 صالح"."أبوكانيباخلاصاحلركيجهاد"واالسم"أبوالوزيرخليلالشهيدعنااملسؤولوكانببريوتاخلاصةالوحدةيفخدمتفقدحبتسريعمل

 ؟ المناضل اعتقال بقرب آذنت التي المؤشرات – اإلرهاصات هي ما .3
 .نُعتقلأونستشهدإماياواضحةفالنتيجةوبالتايل،عدوانكمالعمليةباسمعرفتفدائيةعمليةيفإيلوأخوةأناشاركت

  العتقال؟ عملية قبل الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .0
 ال
 أو الجتماعي المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر قبل الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .5

 ؟ الوطني العمل مستوى على
 ال
  ؟ المناضل عن بمعلومات لتزويده الحتالل مع ( )التعاون وطلب الحتالل سلطات قبل من العائلة تهديد تم هل .2

https://www.youtube.com/watch?v=b_DdjTkc-0U
https://www.youtube.com/watch?v=b_DdjTkc-0U
https://www.youtube.com/watch?v=dG98S_UcUr8
https://www.youtube.com/watch?v=dG98S_UcUr8
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 ال
 المنزل، خارج األسرة أفراد أحد اقتياد ، منه أجزاء أو المنزل هدم ، األطفال اخافة ، المنزل تحطيم ، العائلة بترويع سواءا  التهديد تنفيذ تم هل .7

 ؟ السفر من األسرة أفراد منع
 ال

 للمناضل؟ الوطني النضالي النشاط خلفية على العمل من األسرة أفراد أحد طرد تم هل .8
 ال

 ؟ برمتها المدينة أو المخيم أو القرية أو الحي الحتالل عقوبات طالت هل .9
 ال

 الحتالل؟ قبل من اعتقاله يتم أن قبل كمطارد  المناضل أمضاها التي المدة هي ما  .01
.شخصيبشكلمطاردأكنملولكن،العمليةنزويليومحىت1971عامالفدائيالعملبدايةمنذ

 
 العتقال مرحلة ثانياا:

الجسر أو المطار أو حاجز عسكري ، كيف تمت عملية العتقال ) وصف تفصيلي لعملية العتقال من البيت ، أثناء عملية المطاردة ، عن  .0
 أو أثناء العملية النضالية نفسها ؟

األولزورقنييفوتوزعنااإلنزالعمليةفيهامتالبحريفمعينةنقطةإىلوصلناحىتصباحاًاخلامسةالساعةصورميناءمنباخرةيفخرجنافدائي13كنا
يفوضعنااالتصالوسائلكلفقدناحيثخلليفصاراألثناءويف،القبطانتوجيهاتحبسبمعنيباجتاهوانطلقنا،سبعةواآلخرأشخاصستفيه

يفوصلناحىتميينوالتاينفلسطيينواحداثننياملسريةخاللواستشهداملوجهليجاننتيجةزورقانقلبوأيضاً،اجندفواضطريناالبنزينوخلصالبحر
،أبيب"و"تلحيفابنيتقعرتسيليا""هامسهاهلاوصلناايلاملنطقةأنبعدفيماوعرفنا،للشاطىءالظهر12.31الساعةحوايل11/3/1978تاريخ

أخفينابعدها،الفورعلىوماتتاسرائيليةفتاةفيهاكانمارةسيارةعلىالناربإطالقاملغريبداللوقامتالرئيسيالشارعباجتاهمباشرةبعدهاوانطلقنا
وأوقفناهعليهالنارأطلقناحيفاباجتاهأبيبتلمنقادمباصمرساعةنصفوبعد،اسرائيليباصلنوقفجاللأبواألخوأناورحتواجلثةالسيارة

النارنطلقوكناللباصواخللفياألماميالزجاجكسرنااألثناءويف،أبيبتلباجتاهالعودةعلىالباصسائقأجربناو،فيهايلالركابوربطناعليهوسيطرنا
ومرور،باص"يف"باصنيفصارالباصوامتأل،األولالباصعلىفيهايلالركابأخرجناوينثاباصوقفناماحلد،بالشارعمتحركهدفكلعلى

اخلضرية"–نتانيا"تقاطعيسمىتقاطعوصلنا.ايقافهحماولةيفالباصعلىبكثافةالناريطلقكانايلاالسرائيلياجليشمعتشتداملواجهةكانتالوقت
فيهموضحالعمليةبيانوأعطيناالباصمنمسنرجلبعدهاوأنزلنااملسريوأكملنااجتيازهاستطعناولكن،كبارباصنيمنمكوناسرائيليحاجزولقينا

اسرائيليةوقواتعسكريحاجزوحاطنيأكثرمستحكمنيكانواوهناك،أبيبتلمشارفوصلناوبعدهابنا،اخلاصةواملطالبالعمليةوأهدافأسباب
وداللوأبوجاللأناوخرجت،الباصداخلاألخوةمنمخسةاستشهد.منهجزءيفالنارواشتعالتوقفهإىلأدتالباصباجتاهقذيفةطالقاومت،كبرية
عليناالتقدميفواستمروا،الباصعلىكثيفبشكلالناراطالقواستمر،جبراحمصابمناجزءكان،للباصاألماميالبابمنفياضوحسنيالرمزوأبو

وبدأوجنودأربعةهامجوينولكنأهربحاولتمدينالبسكنتوألين،الشجربنيورميتهافتحتاعتالعسكريةهوييتأخرجتبعدها.قلتوذخريتنا
فكانتاألخبارسبوحب،معياألويلالتحقيقهناكوبدأاملشفىإىلوأخذونا،رفاقيجثثوأناالسيارةبنفسووضعوين،بكتفيمصابوكنتبضريب
 فدائي.11واستشهاداسرائيلي81وجرحاسرائيلي36مقتلالعمليةنتيجة

 هل تمت عملية العتقال من أول مرة ، أم كان هناك عدة محاولت؟  .6

 الفدائيةالعمليةخاللوهيمرة،أولمن
 ما هو األثر النفسي والجتماعي على العائلة في أعقاب العتقال مباشرة ؟ .3
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يففتحمكتبمنجاءحىتالكويتيفعزاءبيتيلوفتحوااستشهدتأيناألخباروصلتهمالبدايةويفالوحيد،الشابابنهموأناخصوصاًسليبأثر
 .حيمشميتإينبعرفواكانواألهنمنظراًنفسيتهممنحسنالذياألمر،معتقلأينوأخربهمالكويت

 عتقال المناضل ؟هل تم اعتقال آخرين في سياق عملية ا .0

 العملية.يفمعيزميلوهوفياضحسني
 كيف تفاعل المجتمع المحلي ) المباشر والفلسطيني عموماا ( مع اعتقال المناضل ؟ .5

بعدبتعلناتارخيهيفمرةألولإسرائيلأنخصوصاًالبطوليةالعمليةهبذهفخورةالناسوكانت،للعمليةفتححركةتبينواعلنصحفيمبؤمترأبوجهادخرج
 .أبيبتليفالتجولمنعالعملية

ى هل تم إبالغ عائلة المعتقل رسمياا باعتقاله من قبل : سلطات الحتالل ، الصليب األحمر ، المؤسسات الفلسطينية ، المحامي ، أهالي أسر  .2
 آخرين كانوا في األسر والتقوا بالمناضل بعد اعتقاله ؟

 استشهدت.بأينتعتقدكانتأنعدبالعائلةأبلغالكويتيففتحمكتب
(  ما هي الفترة التي عاشتها العائلة قبل معرفة اعتقال المناضل رسمياا ومكان اعتقاله ومرحلة التوقيف أو التحقيق ومدتها وطبيعة )التهم .7

 الموجهة للمناضل؟

 د.صرفنسجنيفومتواجدمعتقلبأنهفتحمكتبأخربهمماوبعدالعمليةمنقليلةأيامبعد
 بحسب معرفتك ، هل كان العتقال نتيجة خطأ أو سلوك غير مدروس ، أم نتيجة وشاية أحد العمالء؟ .8

األسر.أوالشهادةإمامتوقعةنتيجةكانت
 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:

 كيف كان وقع البالغ الرسمي بتوقيف المناضل على العائلة نفسياا واجتماعياا؟ .0

 مستشهد.اينفكروامابعدخصوصاًاألمرعليهمهوناحلياةقيدعلىأينيعرفواأنلكن،سيئةهيكموصفميكنالالنفسيةأكيد
 في حالة وجود أطفال كيف كان الوقع النفسي ألسر المناضل عليهم ؟ )هل يوجد قصص معينة ترغبون في مشاركتها في هذا السياق؟(  .6

 ال
 سر عليهما ، على بقية العائلة من أخوة وأخوات؟في حالة وجود أبوين كيف كان وقع األ .3
 ما هي طبيعة الوثائق الرسمية التي حصلت عليها العائلة لألبالغ عن أسر المناضل ؟ .0
 هل تم التواصل مع العائلة من قبل أية جهة وطنية أو اجتماعية للتضامن مع العائلة؟ )وهل يوجد وثائق بذلك(؟ .5

 االعتقالبعدالعائلةمعتواصلمنأولالكويتيففتحمكتب
 هل تعرضت العائلة لتهديدات من قبل سلطات الحتالل أثناء عملية العتقال أو بعدها ) في فترة التوقيف والتحقيق(؟  .2

 ال
هل تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة من قبل سلطات الحتالل في أعقاب أسر المناضل بدعوى العالقة مع األسير على المستوى  .7

 اعي أو على مستوى العمل الوطني ؟الجتم

ال
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 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:

 الحتالل؟ قبل من محاكمته جلسات أول في الصحي ووضعه األسير معنويات كانت  كيف  صف .0
والفيديوالنصراشاراتورفعناعاليةاملعنوياتأننظهرحاولنااحملكمةويفذلكنظهرملولكناعتقالجتربةأولأهنامباتعيسكانوالنفسيالصحيالوضع
  .ذلكيثبتاليوتيوبعلىاملوجود

 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على باألسير األول اللقاء أثر كان  كيف .6
بريفعمشرفعملعملتألينعنهمأخففوحاولتبشدةيبكواوكانواوعميتجديوزارينيوناكفارسجنيفاألولاللقاءكاناعتقايلمنشهرينبعد

.الراس
  معين(؟ فصيل أو األسرى وزارة أو األسير نادي العائلة، ) المحامي أرسلت التي الجهة هي وما تكليفه تم الذي المحامي هو من .3

 تسيليم.اليايهوديةوحماميةنصارابراهيم:الدفاعمهمةلتويلحماميانكلفتفتححركة
  ؟ المرافعات( أم الصفقات الى لجأ هل ) العسكرية المحاكم في المحامي دور كان  كيف .0
 النفسية؟ الناحية من والعائلة المناضل على النهائي الحكم وقع كان  كيف .5

للغايةسيئةكانتوالنفسيةسننيوعشرمؤبد12كاناحلكم
 األسر: مرحلة خامساا:

 العائلة؟ قبل من لألسير زيارة أول كانت  متى .0
وبعد،سالمتهمعلىخوفاًالقدومبعدمأهلينصحاحملاميالن،1981عاماالعتقالمنسنتنيبعدجرتاليتاحملاكمةيفزياريتيستطيعواملالعائلة

 .البكاءبدلمعنويايتيرفعواأنوأخربهتمبشدةيبكونوكانواوأميأيبالرملةسجنيفزاروينبفرتةاحملاكمة
  ؟ أمنية حجج تحت زيارته من راألسي أقرباء أحد منع هل .6
 ال
 بعض اعتقال ، السفر من منع الرسمية، الدوائر في معامالت )تعطيل األسير على للضغط كأسلوب  عليها والضغط األسرة استهداف تم هل .3

 الرخيصة(؟ األساليب من وغيرها األسرة أفراد
 ال
 ؟ سكنه مكان عن بعيد األسير به احتجز الذي المعتقل كان  هل .0
 والكويتفلسطنيبنيماسافةامل

 السجون؟ مصلحة إدارة معه تعاملت وكيف المعتقل في وجوده أثناء صحية لوعكة األسير تعرض هل .5
 ال

 عائلته؟ قبل من لألسير المرسلة لألموال تحديد هناك كان  هل .2
  جامعة(؟ أو توجيهي ) التعليم من األسير منع هل .7
 ال

  ؟ العائلة على واجتماعياا  نفسياا  ذلك وقع كان  وكيف ، المعتقل في تواجده أثناء الطعام عن إضراب في األسير شارك هل .8
 .عينبعيداًالكويتيفتقيمكانتوأهناخصوصاًللغايةقلقلةالعائلةوكانتنعم

 إعالم(؟ لوسائ ، محامي ، تلفون الخارجي) العالم مع اتصال وسائل األسير لدى كان  هل .9
 اختياري(؟ )سؤال وجدت( )إن العائالت على السجون داخل األسرى لمشاكل انعكاس هناك كان  هل  .01
  ؟ القتصادي المستوى على العائلة على األسير غياب أثر كيف   .00

 يؤثرمل
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 : التحرير مرحلة : سادساا 
 (على سياسية صفقة أو ، لألسرى تبادل صفقة في ذلك كان سواء ) األسرى عن الفراجات موعد اقتراب حول المتناقلة األخبار وقع ما .1

 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة
 آنذاك.أسرىجنودخطفبعدخصوصاًبلهفةينتظرونكانوا

  سياسية؟ صفقة أو تبادل صفقة وفق خرج أم محكوميته كامل  األسير أنهى هل .6
 العامةالقيادةأجرهتااليت1985عامتبادلصفقةوفقخرج

  ؟ ما إفراج صفقة في األسير شمول سبيل في حزبية أو رسمية جهة ألي توجهتم هل األسير كعائلة .3
 ال
 تبادل صفقات في األسرى اختيار في الوطنية الفصائل أو الفلسطينية السلطة تضعها التي المعايير أو العتبارات تصفون كيف  ، عام بشكل .0

 ؟ السياسية الصفقات أو األسرى
.السجونيفاألعلىاألحكامأصحابمنكنافياضوحسنيأنينخصوصاًممتازةاملعايرينتكا85صفقةيف

 التحرر: بعد ما مرحلة : سابعاا 
 المحرر؟ األسير على نفسياا  أو جسدياا  المعتقل أثر هل .0
 أكيد

  تحرره؟ بعد الجتماعي واقعه مع األسير انسجام تصف كيف .6
 ؟ المحرر األسير مع والتنظيمية الحزبية المؤسسات تعاملت كيف .3
 ممتازبشكل

  التحرر؟ بعد ما المناضل به انخرط الذي العمل طبيعة ما .0
 أبوجهاداألخمعالعراقيففتحمكتب

 المحرر(. لألسير موجه )السؤال ؟ تحرره بعد لألسير أولى كحاضنة  العائلة دور تصف كيف .5
استقبلين،متوفينيكانواووالديتوالديكونالعراقإىلإبعاديمتأنبعديلاألوىلاحلاضنةكانتجهادابويقودهالذيالغريبالقطاعوحتديداًفتححركة

 أيضاً.وزوجينوعائلةكأبأبوجهاد
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 (2) رقم مقابلة
 أساسية: معلومات

:ةاملقابلاجراءاريخت.1
67/3/6105 

 -عمان:املقابلةاجراءمكان.2
األردن

 عاماا  03العمر:.4ابواصبع نادية:االسم.3

:(السياسي)اختيارياالنتماء.6مسلمةي(:)اختيارالديانة.5
 الفلسطيني الوطني التحرير حركة
"فتح"

قبلالسكنمكان.7
 ولدتني : املناضلاعتقال

السجن في امي

منزل ربة:الوظيفة.8

االجتماعيةالعالقةطبيعة.9
 ابنتها :االعتقالقبلاملناضلمع

ملعرفةالزمنيةوالفرتةتاريخ.11
 الولدة منذ ل:االعتقاقبلاملناضل

أولاملناضلهل.11
ل؟العائلةيفمعتقل

 زكيةاملناضل:.اسم12
شموط

فيهاأسراليت.السجون13
 ترتسيا نيفي سجناملناضل:
 النساء سجن )الرملة(



:االعتقالحلظةاملناضلعمر.14
عاماا  61

 05:االعتقالمدة.15
عاماا 

اعتقالمتالذياملوقع.16
 قرية في البيت:منهاملناضل
سولم

 
  عنهم(؟ تفصيلية معلومات ) هم من ، العائلة في آخرين معتقلين وجود حالة في

 مجيعاً.عائلتهاوأفرادووالديهازوجهااعتقل
 اعتقاله قضية أو المناضل تخص المكتوب( أو المسموع أو المرئي العالم ، الحتالل سلطات المحامي، ، األحمر )الصليب وثائق أي يوجد هل

على)األوائلزعيرتوائلكتابالوطنيةوالذاكرةجملةاجلزائرية،املواطنجريدة)مشوطزكيةاملناضلةقصةواألجنبيةاحملليةاالعالموسائلمنالعديدتناولت
 فلسطني(.درب
 اضافتها. في ترغب أخرى يةتفصيل معلومات أي

 العتقال قبل ما مرحلة أولا:
 ؟---- المناضل اعتقال يتم أن قبل الوطني العمل فترة خالل العائلة عاشتها التي الظروف تصف كيف .1
ماتوااألربعةالوالدطبعاًبنات(4ووالد4)8خلفأبوأميسيديللناصرة.وهجرواعكايفساكننيأهلهاكانوا،48النكبةعلىشاهدةكانتأمي

الزالمبدلصغريعمرمنمسؤوليةومحلهمغريتربيةرباهمهيكوعشانأميمنهمفقطبنات4عندهوضلومات،21والتاينومات19وصلواحد
وبعدهاباملية.ميةفلسطينيةتربيةهمرباوسيديالناصرة،قضاءسوملقريةيفساكننيكانواوأهلي،العفولةيفتشتغلكانتأمي،ويشتغلوايدرسواوكانوا
العمليفأخنرطجعلينمشهدأكثرأنوحكتأمياملوضوع.هذاعلىوشجعهاالوطينالعمليفمنخرطأبويوكانطبعاً،حبعنابويتزوجتأمي

 فلسطيين.شابراسعابدعساسرائيليجنديمنظرعملتهاايلبالعملياتوأقومالوطين
 سياق في كانت  التي األطفال( وخاصة العائلة افراد مع التعامل ، الحذر ، األمنية السالمة قواعد ) والجتماعية األسرية التحديات هي ما .2

 ؟ العتقال قبل المناضل به يقوم الذي الوطني العمل حول لك بالنسبة المعلوم أو المجهول
 رأيها.حبسبمهمشيكانوهادحاهلاحتميعشانالعربيةاللغةتعلمتاهناحتكيكانتامي
 ؟ الفترة تلك في المناضل وبين بينك األسرية العالقة طبيعة على التحديات وتلك الواقع ذلك أثر هل .3
 (؟ والعلني السري بين ما ) المناضل فيه انخرط الذي النضالي العمل شكل تصف كيف .4

 البطيخ.بعمليةنشهرتواالسبعينياتوأوائلالستينياتهنايةعديدةفدائيةعملياتوألميسري
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 ؟ المناضل اعتقال بقرب آذنت التي المؤشرات – الرهاصات هي ما .5
 وامي.ابويعلىاعرتفواومههبعدهاوامنسكوامعهميشتغلواشابنيكمانجابأبويبسمتام،ماشيةكانتأمي
 العتقال؟ عملية قبل الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .6
 أو الجتماعي المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر قبل الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .7

 ؟ الوطني العمل مستوى على
 مسعودواخويوسيتوسيديخااليتاعتقلوا

 ؟ المناضل عن بمعلومات هلتزويد الحتالل مع ( )التعاون وطلب الحتالل سلطات قبل من العائلة تهديد تم هل .8
 خارج األسرة أفراد أحد اقتياد ، منه أجزاء أو المنزل هدم ، األطفال اخافة ، المنزل تحطيم ، العائلة بترويع سواءا  التهديد تنفيذ تم هل .9

 ؟ السفر من األسرة أفراد منع المنزل،
 للمناضل؟ الوطني النضالي النشاط خلفية على العمل من األسرة أفراد أحد طرد تم هل .11
  ؟ برمتها المدينة أو المخيم أو القرية أو الحي الحتالل عقوبات طالت هل .11
 الحتالل؟ قبل من اعتقاله يتم أن قبل كمطارد  المناضل أمضاها التي المدة هي ما  .12

 
 العتقال مرحلة ثانياا:

 ، عسكري حاجز أو المطار أو الجسر عن ، المطاردة عملية أثناء ، البيت من العتقال لعملية تفصيلي وصف ) العتقال عملية تمت كيف .1
 ؟ نفسها النضالية العملية أثناء أو

بالوالداعتنواواجلريانعاحلشيشاجتالشباكمنرموهابرتضعلسةكانتهالةوأخيتسنني3ودولتسنني4مسعودعندهاكانالبيتمنمتاالعتقال
 اخلامس.بالشهريفحاملةاميكانتواناالوقعةنتيجةحتكيماسننيقعدتهالةوأخيت

 محاولت؟ عدة هناك كان  أم ، مرة أول من العتقال عملية تمت هل .2
 مرةأولمن
 ؟ مباشرة العتقال أعقاب في العائلة على والجتماعي النفسي األثر هو ما .3

 باستمراريعيطواكانوااألطفالجداًسيء
 ؟ المناضل الاعتق عملية سياق في آخرين اعتقال تم هل .4

 مشوطحممودوابويامي
 ؟ المناضل اعتقال مع ( عموماا  والفلسطيني المباشر ) المحلي المجتمع تفاعل كيف .5
 أسرى أهالي ، المحامي ، الفلسطينية المؤسسات ، الحمر الصليب ، الحتالل سلطات : قبل من باعتقاله رسمياا  المعتقل عائلة ابالغ تم هل .6

 ؟ اعتقاله بعد بالمناضل والتقوا األسر في كانوا  آخرين
 ( )التهم وطبيعة ومدتها التحقيق أو التوقيف ومرحلة اعتقاله ومكان رسمياا  المناضل اعتقال معرفة قبل العائلة عاشتها التي الفترة هي ما .7

 للمناضل؟ الموجهة
 العمالء؟ أحد وشاية نتيجة أم ، مدروس غير سلوك أو خطأ نتيجة العتقال كان  هل ، معرفتك بحسب .8

الغرياعرتاف
 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:

 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على المناضل بتوقيف الرسمي البالغ وقع كان  كيف .1
 السيئة.والنفسيةاملعاناةحجمفتخيلياخذوهماجلريانكانوااأليتامزيالوالدخلىوخااليتوسيتسيديواعتقاليعيطوااالطفالكانيعينسيءجداً

 السياق؟( هذا في مشاركتها في ترغبون معينة قصص يوجد )هل ؟ عليهم المناضل ألسر النفسي الوقع كان  كيف  أطفال وجود حالة في .2
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 وأخوات؟ أخوة من العائلة بقية على ، عليهما األسر وقع كان  كيف  أبوين وجود حالة في .3
 ؟ المناضل أسر عن لألبالغ لعائلةا عليها حصلت التي الرسمية الوثائق طبيعة هي ما .4
 بذلك(؟ وثائق يوجد )وهل العائلة؟ مع للتضامن اجتماعية أو وطنية جهة أية قبل من العائلة مع التواصل تم هل .5

هذهوطبعاً،امأيت5فيهكناالبيتكونومعنويماديدعممنعندهمماكلويقدمواويتضامنواالبيتعلىباستمراريأتواكانواوالناصرةسوملأهايل
املدرسة.ومديرمتعاطفنيناسأكثركانوااملدرسنيوأذكربالسركانتاملساعدة
كانتابراهيمامعنهماملسؤولةاسموكانالعائلةوساعدواأجواسنواتبعدةالسجنمناميخروجقبليعينمتأخرولكنالناصرةيفاالجتماعيةالشؤون

 وابوي.اميعنكتبواكتريالصحافةبسببوهذاسننيباربعطلعتماقبلفطنوناولكنكانتمساعدةجداًولكنمسيحية
 والتحقيق(؟ التوقيف فترة في ) بعدها أو العتقال عملية أثناء الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .6
 المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر أعقاب في الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .7

 ؟ الوطني العمل مستوى على أو الجتماعي
عمرهوهوجابوهمسعودواخويرمضان،أيامهاوكانتالكازيشربارغموهوأبوي،تألفصارتالضربكثرةمنالصغريةخاليت،وسيتوسيديخااليت

انفراديةزنزانةيفوحطوهاعرتفبعدهاوابويفيه،بدكمشوهالعمايلكلعملتايلاناوقالتلهمجننتا،عليهأغمىحىتاميقدامضربوهسنني4بس
 سنني.ثالثمدة


 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:

 الحتالل؟ قبل من محاكمته جلسات أول في الصحي ووضعه األسير معنويات كانت  كيف  صف .1
 التعذيبمنوألوانوأشكالالتعذيبيفكهرباءلصعقاتتتعرضوكانت،حاملكانتكوهناجداًسيئةصحتهاولكنجداًقويةمعنوياهتاكانت

 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على باألسير األول اللقاء أثر كان  كيف .2
 معين(؟ فصيل أو األسرى وزارة أو يراألس نادي العائلة، ) المحامي أرسلت التي الجهة هي وما تكليفه تم الذي المحامي هو من .3

 التحريرمنظمةمنمكلفكانالفاهوموليداحملامي
  ؟ المرافعات( أم الصفقات الى لجأ هل ) العسكرية المحاكم في المحامي دور كان  كيف .4

 .حاملامرأةكوهنااحلكمخيفضأنمبرافعاتهوحاولباستمرارأمييزوركان
 النفسية؟ الناحية من والعائلة المناضل على النهائي الحكم وقع كان  كيف .5

مؤبد12كاناحلكم
 األسر: مرحلة خامساا:

 العائلة؟ قبل من لألسير زيارة أول كانت  متى .1
 االعتقالمنسنني5بعد
 ؟ أمنية حجج تحت زيارته من األسير أقرباء أحد منع هل .2

 كتري.الزنازينيفوضعوهكونبتاتاًنزورهلنامسموحكانماأبويوبس،وسيتوالدهامسموح
 بعض اعتقال ، السفر من منع ، الرسمية الدوائر في معامالت )تعطيل األسير على للضغط كأسلوب  عليها والضغط األسرة استهداف تم هل .3

 الرخيصة(؟ األساليب من وغيرها األسرة أفراد
 ؟ سكنه مكان عن بعيد األسير به احتجز الذي المعتقل كان  هل .4

 نفوتماحلدطويلوانتظارتفتيشوبعدينرحلةيعينصغار،كناانناخصوصاًمنتهينينكوننوصلهممايعين،كتريغلبةكانت
 السجون؟ مصلحة إدارة معه تعاملت وكيف المعتقل في وجوده أثناء صحية لوعكة األسير تعرض هل .5
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خلارجطلعالدمعليها،اغمىصيحتماوبعدورحيينا،مويتهاحكتلالسجانةواجتصيحتصيحتصيحتحكتليأميالزنزانة،يفولدتينأمي
اجلوعمنميتةكانتألهناكغم5وزينشافتينملاتفاجئتصحيتملاأهنااميوبتحكي،وولدوهاساعدوهابالعمرالكبرياتاألسرياتوأجوالزنزانة،
السجنيفأميمعوضليتأكل،وفشتعذيبوقتهاألنهبطينيفيطعميهاكاناربنوكأنواهللسبحانفخلص،وقتهاسيئةكتريوالتغذيةسيءواألكل
 سنتني.

 عائلته؟ قبل من لألسير المرسلة لألموال تحديد هناك كان  هل .6
 جامعة(؟ أو توجيهي ) التعليم من األسير منع هل .7
 ؟ العائلة على واجتماعياا  فسياا ن ذلك وقع كان  وكيف ، المعتقل في تواجده أثناء الطعام عن إضراب في األسير شارك هل .8

 شاركت
 إعالم(؟ وسائل ، محامي ، تلفون الخارجي) العالم مع اتصال وسائل األسير لدى كان  هل .9

 الوالدةمعاتصالعلىشخصأكثركانالفاهوموليداحملامي
 ؟اختياري( )سؤال وجدت( )إن العائالت على السجون داخل األسرى لمشاكل انعكاس هناك كان  هل  .11
 ؟ القتصادي المستوى على العائلة على األسير غياب أثر كيف   .11
ويعتنوايربوايقدرواكانواماوسيتسيديوالناصرة،سوملأهايلمنباستمرارماليةمساعداتيقدمواالناسوكانواالسجنيفواألماألبكونسىيءجداً

 أيتامملجأيفاناموكناالكرمل،مدرسةيفندرسكناوعالةلتودووأناالناصرةيفيدرسواكانواوعامرفمسعودأطفالخبمس
 التحرر: مرحلة : سادساا 

 (على سياسية صفقة أو ، لألسرى تبادل صفقة في ذلك كان  سواء ) األسرى عن الفراجات موعد اقتراب حول المتناقلة األخبار وقع ما .0
 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة

جوازيفكلناحيطنابدوحكالناالفاهوموليداحملاميأجىبعدهاالطيارة،مننازلنيومهةعالتلفزيونوابوياميوفرجتنااملعلمةاجتاملدرسةيفصغاركنا
 وامنا.ابونانشوفيطلعناعشانواحد

 سياسية؟ صفقة أو تبادل صفقة وفق خرج أم محكوميته كامل  األسير أنهى هل .6
 اجلزائر.يفواتوفتعشاتورجعتسننيثالثتونسيفعاشتمثاجلزائرعلى1983عامتبادلصفقةوفقخرجت

 ؟ ما إفراج صفقة في األسير شمول سبيل في حزبية أو رسمية جهة ألي توجهتم هل األسير كعائلة .3
 تبادل صفقات في رىاألس اختيار في الوطنية الفصائل أو الفلسطينية السلطة تضعها التي المعايير أو العتبارات تصفون كيف  ، عام بشكل .0

 ؟ السياسية الصفقات أو األسرى
يفامياخرجواحىتمفاوضاتساعاتاربعوضلمشوطزكيةبدونصفقةفشفقال،باألولاالسرائيلينيرفضوامسهاحكىملايرمحهاهللأبوعمارالشهيد
التبادل.

 التحرير: بعد ما مرحلة سابعاا:
 المحرر؟ األسير على نفسياا  أو جسدياا  المعتقل أثر هل .0

 أخرى.كتريوأمراضالشقيقةمنتعاينكانتتأثرتكتريوصحتهاالسجن،قبلعهدناهاكماوطنيةظلت
 تحرره؟ بعد الجتماعي واقعه مع األسير انسجام تصف كيف .6

وهيخالصةوطنيةتربيةتربتومرميأكثر،موتنسجللحياةترجعخالهاهاداميكن،سنة31عمرهاوهالمرميامسهاالتحرربعدتانيةبنتاميجابت
املعاناةمنالرغمعلىالسجنبعدحىتقويةوضلتمتأثرةغرينفسيتهالساهتاكانتاميقديشبعطيكوهذاباجلزائر،فلسطنيسفارةيفحالياًبتشتغل

ايلعلىنلومهاكناانوومع،واملؤمتراتالوطنيةالفعالياتكليفوتشاركاجتماعيةكانتأميلكنالسجنمناخلروجبعدمتقوقعكانأبويوالتعذيب.
 لفلسطني.السجنمنطلعتكانتلووتتمىنالغربةمنتعاينأميكانتأخرىمالحظةولكنالكرة.بعيدالزمنفيييرجعلوتقولكانتعملته

 ؟ المحرر األسير مع والتنظيمية الحزبية المؤسسات تعاملت كيف .3



153 

 

 تكرميها.يتممناسبةكليفوكانتكتري،فيهاواهتمأبوعماراألخدللها
 التحرر؟ بعد ما المناضل به انخرط الذي العمل طبيعة ما .0

 مقدمرتبةأعطوها
 المحرر(. لألسير موجه )السؤال ؟ تحرره بعد لألسير أولى كحاضنة  العائلة دور تصف كيف .5

مايعين،وألهلهالفلسطنيترجعتتمىنوكانتالغربةبسببمنهاطلعتروحهاحستألنهح،األرواقباضالقاينعزرائيلمنخلصناتقولأميكانت
عنديالبناتخليحكتاجلزائريفعندهااألوالدكلنااجيناوملا.يسافربقدرومامريضكانألنهشايفتهمشوهيماتأبوهاهوايلسيديشافت
 معاي.عانواايلألهلينقدمهممكنشيأقلهذاألنهعليهميديروباهلموستهمسيدهمعندوالوالد
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 (7) رقم مقابلة
 أساسية: معلومات

:ةاملقابلاجراءاريخت.1
31/00/6105 

 بلدة:املقابلةاجراءمكان.2
الرام

 سلوى:االسم.3
هديب

 عاماا  50العمر:.4

:(السياسي)اختيارياالنتماء.6مسلمةي(:)اختيارالديانة.5
 الوطني التحرير حركة

"فتح" الفلسطيني

قبلالسكنمكان.7
القدس : املناضلاعتقال

 وزارة وكيل:الوظيفة.8
القدس شؤون

معاالجتماعيةالعالقةطبيعة.9
  :االعتقالقبلاملناضل

ملعرفةالزمنيةوالفرتةتاريخ.11
 ل:االعتقاقبلاملناضل

أولاملناضلهل.11
ل؟العائلةيفمعتقل

املناضل:.اسم12

املناضل:فيهاأسراليت.السجون13
 والباقي المسكوبية في شهور 3

 سجن الرملة نيفيتيتسيا سجن في
 النساء.



:االعتقالحلظةاملناضلعمر.14
عاماا  61

 سنة:االعتقالمدة.15
 سنين وثالث فعلي

 جبرية إقامة ونصف
 من منع سنين وتسع
البالد خارج رالسف

اعتقالمتالذياملوقع.16
القدس:منهاملناضل

 

 
 اعتقاله قضية أو المناضل تخص المكتوب( أو المسموع أو المرئي العالم ، الحتالل سلطات المحامي، ، األحمر )الصليب وثائق أي يوجد هل

البناتوكانواسنة21صغريصبيةكنتكوينعينكتبواوسويسراوايطالياوالنرويجالفجر،القدس،االردنيةالصحافة:كبريكتريبشكلكتبتالصحافة
 وقتها.قليالتاألسريات

  اضافتها في ترغب أخرى تفصيلية معلومات أي
 العتقال قبل ما مرحلة أولا:

 ؟---المناضل اعتقال يتم أن قبل الوطني العمل فترة خالل العائلة عاشتها التي الظروف تصف كيف .1
عشتيعيناربعة.صرناوهالالصغريةعيلتنا8كنااحناخايل.وابنالتننيخوايلاخيت،وابناخويوابنواخيتاخويمنهمشهيد16فيهالعيلةبنتميانا
 ن.كماواخويتتشتغلكانتوأمياألسرةمعيلكانووالديمنيحكاناملاديوضعناواحلمدهللطالبةكنت.بالوطنيةينبعجويف
 سياق في كانت  التي األطفال( وخاصة العائلة افراد مع التعامل ، الحذر ، األمنية السالمة قواعد ) والجتماعية األسرية التحديات هي ما .2

 ؟ العتقال قبل المناضل به يقوم الذي الوطني العمل حول لك بالنسبة المعلوم أو المجهول
 السريالتنظيميفاشتغلكنتوانا،عليباخلوفتشعركانتأمي

 ؟ الفترة تلك في المناضل وبين بينك األسرية العالقة طبيعة على التحديات وتلك الواقع ذلك أثر هل .3
 (؟ والعلني السري بين ما ) المناضل فيه انخرط الذي النضالي العمل شكل تصف كيف .4

27رقمامسيكاناعتقلتملاانايعين،جنحناايلوهذاقبلهمنيبعرفمابسبعدييايلبعرفبسأنايعيناهلرميبالشكلوحتديداًالسريالتنظيمعمل
 حد.والبعديأخذواوماووقفتعندي56واصلةوالقائمة

 ؟ المناضل اعتقال بقرب آذنت التي المؤشرات – اإلرهاصات هي ما .5
أكثرهاكبريةجمموعةوكانتحبسالواحدبسمعانامشوالمعاناهماعرفكنتشماواعتقلوانروحلهمكناايلالناسنصتقريباًألنهمؤشراتيفكان
 .اخلليلمنطقةمن
 العتقال؟ عملية قبل الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .6
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 سنة.15مدارعلىهادوضلوابوياخويتالشيونفسترجعأوعاجلسرمعهايتحققعمانعلىتطلعاميكانت
 أو الجتماعي المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر قبل الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين فرادأ اعتقال تم هل .7

 ؟ الوطني العمل مستوى على
 ال
 ؟ المناضل عن بمعلومات لتزويده الحتالل مع ( )التعاون وطلب الحتالل سلطات قبل من العائلة تهديد تم هل .8
 ال
 المنزل، خارج األسرة أفراد أحد اقتياد ، منه أجزاء أو المنزل هدم ، األطفال اخافة ، المنزل تحطيم ، العائلة بترويع سواءا  التهديد تنفيذ تم هل .9

 ؟ السفر من األسرة أفراد منع
 للمناضل؟ الوطني النضالي النشاط خلفية على العمل من األسرة أفراد أحد طرد تم هل .11

 املوضوع.هبذاتأثروامايعينخاصعقطابشتغلواعمرهمطولاهلي
  ؟ برمتها المدينة أو المخيم أو القرية أو الحي الحتالل عقوبات طالت هل .11

 استفزازيةاشياءهيكيعيناالفطاروقتاجملاورةوالدوراهليدارعلىغازورموارمضانالدنياكانت
 الحتالل؟ قبل من اعتقاله يتم أن قبل كمطارد  المناضل أمضاها التي المدة هي ما  .12

.مطاردةمنهاأكثرمراقبةهيبسسنتنيحوايل
 العتقال مرحلة ثانياا:

 ، عسكري حاجز أو المطار أو الجسر عن ، المطاردة عملية أثناء ، البيت من العتقال لعملية تفصيلي وصف ) العتقال عملية تمت كيف .1
 ؟ نفسها النضالية العملية أثناء أو

6معايوحققوابستنوينعسكريةجيباتثالثلقيتاجلسروصلتملاجامعةثالثةسنةكنتبريوتمنمروحةوأنااجلسرعناالعتقالعمليةمتت
 عاجلسر.ساعات

 محاولت؟ عدة هناك كان  أم ، مرة أول من العتقال عملية تمت هل .2
 .واروحمراتعدةحتقيقيفكان

 ؟ مباشرة العتقال أعقاب في العائلة على والجتماعي النفسي األثر هو ما .3
 القدسيفوشغلهأمالكهعلىخايفوكانبسالحعالقةاهلايكونقضييتانوخايفأخيكان

 ؟ المناضل اعتقال عملية سياق في آخرين اعتقال تم هل .4
 ال
 ؟ المناضل اعتقال مع ( عموماا  والفلسطيني المباشر ) المحلي المجتمع تفاعل كيف .5
كانتوأمي،معهمللتضامناهليدارعلىباألفواجييجواكانوااألسرىأهايلمناهلبةوبدأت،وغريهاجتماعيتواصلشبكاتااليامتلكيفكانما

 العائلةمعويتواصلوايتضامنوايضلواالناسنواأكثررصيدعيليتأعطىفهذااحملتاجنيفيهاترعىخرييةمؤسسةمسؤولةاجتماعيةسيدة
 أسرى أهالي ، المحامي ، الفلسطينية المؤسسات ، الحمر الصليب ، الحتالل سلطات : قبل من باعتقاله رسمياا  المعتقل عائلة ابالغ تم هل .6

 ؟ اعتقاله بعد بالمناضل والتقوا األسر في كانوا  آخرين
 وبس.عندناموقوفةبنتكمانهأهليأبلغتيةاإلسرائيلاملخابراتساعاتستبعد

 ( )التهم وطبيعة ومدتها التحقيق أو التوقيف ومرحلة اعتقاله ومكان رسمياا  المناضل اعتقال معرفة قبل العائلة عاشتها التي الفترة هي ما .7
 للمناضل؟ الموجهة

 العمالء؟ أحد وشاية نتيجة أم ، مدروس غير سلوك أو خطأ نتيجة العتقال كان  هل ، معرفتك بحسب .8
 لألسفعميبنتاعرتفتوايلالغرياعرتافنتيجةكاناالعتقال
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 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:
 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على المناضل بتوقيف الرسمي البالغ وقع كان  كيف .1
 السياق؟( هذا في مشاركتها في ترغبون معينة قصص يوجد )هل ؟ عليهم المناضل ألسر النفسي الوقع كان  كيف  أطفال وجود حالة في .2
 وأخوات؟ أخوة من العائلة بقية على ، عليهما األسر وقع كان  كيف  أبوين وجود حالة في .3
 ؟ المناضل أسر عن لألبالغ العائلة عليها حصلت التي الرسمية الوثائق طبيعة هي ما .4

 باحملكمةاخلاصالربوتوكول
 بذلك(؟ وثائق يوجد )وهل العائلة؟ مع للتضامن اجتماعية أو وطنية جهة أية قبل من العائلة مع التواصل تم هل .5

 األسرىلعوائلباالضافةالبدايةمنذاحلسيينفيصليرمحهاهلل
 والتحقيق(؟ التوقيف فترة في ) بعدها أو العتقال عملية أثناء الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .6
 قلبمريضةأميوكانتقداميوضربوهموأبويأميجابواالتحقيقفرتةيف
 المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر أعقاب في الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .7

 ؟ الوطني العمل مستوى على أو الجتماعي
ال

 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:
 الحتالل؟ قبل من محاكمته جلسات أول في الصحي ووضعه األسير معنويات كانت  كيف صف .0

عامينيمدعنيوثالثعسكرينيحكاممخسفيهاكاناعتقايلعلىشهورأربعبعداللديفالعسكريةاحملكمةعلىأخذوين،باملرةبنساهوشاحملكمةيوم
وأهليالقفصنفسيفحاطيناطبعا،أنابعدينحياكموهمبدهمالشعبيةباجلبهةتننيلشبابحمكمةيفكانقبليأبيب.تلمفجرةأناكأنومليانةوالقاعة

"أناجاوبهندمانانتاوقالووقفيوقفالقاضيمنهطلبوملا،راسك"ارفع"ولكبكتفيأدقواوكنتروسهممطملنيكانواوالشبابموجودينوأهاليهم
طبعاً،جالدكمناسرتحاموبتطلبفلسطيينانكندمانندمانعشانوقلتلوكفخبطتوهالكلمةحكيماأناطبعاًحام"اسرتوبطلبوغلطانندمان

وقالتأميوقفتأحتاكم.ماقبلبطلعماوقلتلهموصيحتقاومتيطلعوينبدهموكانوامسجونة،أصالأناقلتلهمالسجنعلىيرجعويناحلراسهددوين
متامكنتصحياأما.معنويدعموأعطتيناحملاكمةيفمرتفعةمعنويايتوخلتبتكفيينكانتالكلمةهاي"العاملبكلفيهاراسيرافعةالبنتهاي"أنا

كنتايلملودايفوعيشينامسيزيحفظتهالقضبان"وراءما"مواجهةكتابيفبقرأكنتبريوتمنمروحةالطيارةيفوانااعتقايلقبلوباملناسبةقويةوكتري
 عليه.راحيه

 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على باألسير األول اللقاء أثر كان  كيف .6
 مبسوطة.انكومبسوطنيعليكيبسلمالكلوقالويلالرسالةوفهمواوأضحكومتاممنيحةاينأشريهلمكنتبعيدمن
  معين(؟ فصيل أو األسرى وزارة أو األسير نادي عائلة،ال ) المحامي أرسلت التي الجهة هي وما تكليفه تم الذي المحامي هو من .3

 أهليكلفوهأبوعطاابراهيم
  ؟ المرافعات( أم الصفقات الى لجأ هل ) العسكرية المحاكم في المحامي دور كان  كيف .0

 للمرافعةفاضطرعين،ترافعوبديشبتخرسأنتاقلتلههالبروحكاعرتيفوقايل،للصفقاتجلأ
 النفسية؟ الناحية من والعائلة المناضل على النهائي الحكم وقع كان  كيف .5

 انبسطوا.كتريسجنسنةاحلكموبعد،سنني5يلمطلوبكان
 األسر: مرحلة خامساا:

 العائلة؟ قبل من لألسير زيارة أول كانت  متى .0
 مرة.اسبوعنيكليزوروينصارواشهور4احملاكمةوبعداألمحرالصليبشافيناالعتقالمنيوم24بعد
 ؟ أمنية حجج تحت زيارته من األسير أقرباء أحد منع هل .6
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 زارينمرةوالأبويامننع
 بعض اعتقال ، السفر من منع الرسمية، الدوائر في معامالت )تعطيل األسير على للضغط كأسلوب  عليها والضغط األسرة استهداف تم هل .3

 الرخيصة(؟ األساليب من وغيرها األسرة أفراد
 واميابويضربواالتحقيقأثناء

 ؟ سكنه مكان عن بعيد األسير به احتجز الذي المعتقل كان  هل .0
منحجرمرمىعلىكانتالرملةيفسيديدارانووالصدفةرمالويةوأميالرملةيفالسجنألنوالزيارةيفمبسوطنيكانوااهلياملسافةبعدمنالرغمعلى

 فيه.كنتايلالسجن
 السجون؟ مصلحة إدارة معه تعاملت وكيف المعتقل في وجوده أثناء صحية لوعكة األسير تعرض هل .5

الاليوميفواجلنود،السجاناتأواعيخنيطعاملخيطةنروحرفضناألنوالفرتةهذهخاللبالغازرشونايوم،12استمرالطعامعنمفتوحاضرابمرةأعلنا
 أخذه.قبلتوماأكامولبسكانوالعالج،الكلىيفومشاكلباجلسمالسوائليفنقصكثريعنديصار12

 عائلته؟ قبل من لألسير المرسلة لألموال تحديد هناك كان  هل .2
 اهليشيكل511حيطوكانواايامها

 جامعة(؟ أو توجيهي ) التعليم من األسير منع هل .7
 السجنسنةيفدراسيتتعطلت

 ؟ العائلة على واجتماعياا  نفسياا  ذلك وقع كان  وكيف ، المعتقل في تواجده أثناء الطعام عن إضراب في األسير شارك هل .8
 يوم12اضرابنعم
 إعالم(؟ وسائل ، محامي ، تلفون الخارجي) العالم مع اتصال وسائل األسير لدى كان  هل .9

 احلمام.تاعالنيجارايفخنبيهصغريترانزيسرتراديوتلفوناتفش
 اختياري(؟ )سؤال وجدت( )إن العائالت على السجون داخل األسرى لمشاكل انعكاس هناك كان  هل .01

اعتقلتوهياستشهدهووزوجهاهيعمليةعملواوراحوفتحانطالقةيومتزوجتالدقاقفاطمةأختناواحدةمشكلةمرةصارأل.فرتتنابسآهبعدنا
 .برةالعيلتنيبنيمشاكلصاروفتحكلهمكانواواخوهتاالسجنيفللدميرقراطيةوانضمتالسنيفصغريةكانت

 ؟ القتصادي المستوى على العائلة على األسير غياب أثر كيف   .00
 يؤثرمل

 : التحرير مرحلة : سادساا 
 (على سياسية صفقة أو ، لألسرى تبادل صفقة في ذلك كان  سواء ) األسرى عن الفراجات موعد اقتراب حول المتناقلة األخبار وقع ما .0

 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة
الدنياوكانتالسجنمنطلعوينبساعاتوبعدهارمضانالدنياكانت.يروحويناهليوييجومروحةيومتايناناانوأساسعلىثالثاءيوماهليزراوين

الرتوحيةيفيبهدلونابدهميعين...مشيروحتبعدينالعامودبابعاوصلوينالطريقيفعماللقيتومشيتالسجنبابوقفتوشتاء،ورمضانليل
 باستقبايل.أهليمنالفرحةوخيطفوا

 سياسية؟ صفقة أو تبادل صفقة وفق خرج أم محكوميته كامل  األسير أنهى هل .6
 حمكومييتأهنيت

 ؟ ما إفراج صفقة في األسير شمول سبيل في حزبية أو رسمية جهة ألي توجهتم هل األسير كعائلة .3
 ال
 تبادل صفقات في األسرى اختيار في الوطنية الفصائل أو الفلسطينية السلطة تضعها التي المعايير أو عتباراتال تصفون كيف  ، عام بشكل .0

 ؟ السياسية الصفقات أو األسرى
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 تعليقال
 التحرر: بعد ما مرحلة سابعاا:

 المحرر؟ األسير على نفسياا  أو جسدياا  المعتقل أثر هل .0
ويتجاوزهامنهايطلعالواحدبقدرماشغالتكثريويفالفوبيا،مننوعبعمليالزنازينيفشفتهايلالعايلالصوتمنبتضايقالسجنمناطلعتأناألين

 األسر.نتيجةفيهامشاكلمنبعاينوالكلىواملعدة،
 تحرره؟ بعد الجتماعي واقعه مع األسير انسجام تصف كيف .6

عليكان.احلمدهللمرقتوبره،نظريلهيوجدالالنظافةمنالشفافيةمنالصدقمنالنقاءمنملعامثايلعاملالسجنألنهالبدايةيفبالغربةشعرت
أسبوعني.أولالبلديفأمشيصعب
 باجملتمع.ودجمهتشغيلهواعادةتأهيلاعادةبسرعةبدهاحملرراألسري

 ؟ المحرر األسير مع والتنظيمية الحزبية المؤسسات تعاملت كيف .3
حبكيطلعتكويناالسرائيلياملفساخننيملفنيأعطوينوسريةتنظيميةجلانتشكيلمتبالعكسعبدالقادر،حلامتالنتشةباللمنتركوينماالتنظيم

 .أتقنهاكويناالجنليزيةاللغةوأخذتمنيحعربي
 التحرر؟ بعد ما المناضل به انخرط الذي العمل طبيعة ما .0

 .وبراتبشغلاخذوينطولعلىحتررتماوبعدالعيونفىمستشيفمتطوعةالسجنقبلكنت
 المحرر(. لألسير موجه )السؤال ؟ تحرره بعد لألسير أولى كحاضنة  العائلة دور تصف كيف .5

عشانكيليأحتقليمشوارأيقبلكانتيرمحهااهللأميحىتمتفهموكانحاضنوكانداعمكانأهليدورلألسري،األوىلاحلاضنةهيالعائلةفعالً
بقدرماشغالتكثريويفالفوبيا،مننوعبعمليالزنازينيفشفتهايلالعايلالصوتمنبتضايقالسجنمناطلعتأناألينلك،املناسباجلوأهيئلك
.ويتجاوزهامنهايطلعالواحد
 الموارد شح—بكرامة السرى ذوي عيش يؤمن مادي مصدر يوجد ل  
 الكيميائي التفاعل نتيجة وهذا الشي نفس والشهيد أسير من أكثر فيها بصير أسير فيها الي العيلة 
 الدوريات أسرى من شباب ست متبنية وخالتي امي كانت 
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اعتقالمتالذياملوقع.16
القدس:منهاملناضل

 
 اعتقاله قضية أو المناضل تخص المكتوب( أو المسموع أو المرئي العالم ، الحتالل سلطات المحامي، ، األحمر )الصليب وثائق أي يوجد هل

:  
  اضافتها في ترغب أخرى تفصيلية معلومات أي


 العتقال قبل ما مرحلة أولا:
 ؟ المناضل اعتقال يتم أن قبل الوطني العمل فترة خالل العائلة عاشتها التي الظروف تصف كيف .1

نسمعكناباستمرارنضايل،نفسفيهاالعيلةعام.مدةوسجن48سنةالثوارمعكانالوالد.1948عامالرملةقضاءخلدةمنمهجرةباألساسالعائلة
الثوارمعرحلتهعنوحيكيلناشعبيةقصصلنايرويباستمراركانأبويوأهلها.أخوهتابطوالتعنحتدثناالوالدةكانتماوكثرياستشهدخايلالبطوالت

النضال،فرتةعنحيدثناوكان،1976عاماستشهدبسنتنييكربينكانشهيدأخيلباإلضافة.االسرائيليواالحتاللالربيطايناالنتدابعهديفسواء
مستمرةاالسرائيليفيهابقومايلواالنتهاكاتالظلمأنهذلكعنعداالوطنية،الشخصيةتشكلأسبابمنسببوهذاة.املنظمصوتيسمعناوكان

بلده.حببوطينشخصأيوتستفز
أيام3منأكثرحيتلهوملافطبعاً،برةمنجاينيايلالسياحمحايةحبجةالبناتمدارسيفعسكريةثكناتيعملواكانواالرابعالصفيفوانابذكر

 .ايلبالنسبةمشكلةهايمدرسيت
 (؟ والعلني السري بين ما ) المناضل فيه انخرط الذي النضالي العمل شكل تصف كيف .2

ايلالشغالتأكرتوأنااملناسبات،يفوكانتحجارضربوعجالحرقمظاهرات،شغلناأكثرفكانالتنظيمات،جبوتنخرطانهبالسهولةليسزمان
ولكننوعيعملييكونأنمعنيةكنتنرفعه.الزممشالعلمرفععلىفيهابنحافظماايلالساعةأنهقناعةعنديألنهالعلم،رفعقصةضدهاكنت

حدعيطلماكلفكنتالثقة،قدرعلىيكونماأجلألهبديايلالشخصيكونأنمناخلوفإىلإضافةاجلألهمنهناكيكنملمعرفيتحدودحبسب
وبأخرىبطريقةوقدرتبرةأطلعأينقررتبعدين.خيطلطرفولوأوصلأحاولعشانهناكأروحصديقتهاأوأختهامعايلعالقةيفايلاألسرياتمن

الكتيبةيفبفتحكانيرمحهاهللحبمديوالتقيت،املرحلةتلكيفإسالميتنظيميفكانماولكنمتدينةكنت،هناكواتدربتلبنانعلىوأطلعأرتب
نوعيعملأعملبدياينترتيبوصارهذاكانوفعالً،االسالمياجلهادسرايافكونوااسالميعملمكوننيكانواحينهاويف)اجلرمق(الطالبيةالشبابية
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العملياتلتلكمشاهبةعملييتتكونأنأنىنأمتوكنتلبنان،يفاالستشهاديةالعملياتظاهرةفرتهتاوكانتالسري،العملبدأهناومنعايل،سقفذي
شارعيفحكوميةمبايننضربأنسننيعليهاتدربتايلالعمليةمناهلدفوكانلصديقي،الكربىوالفرحةلعدويالكبريواألذىالكبريالتأثريذي

 القدسيفجراحالشيخ
 ؟ المناضل اعتقال بقرب آذنت التي المؤشرات – اإلرهاصات هي ما .3
 هو.منيوبعرفبعرفهكنتماانااملهندساعتقلوهملاحىتالعملية،لتنفيذمتهيئةكنتأصالًداًأب
  العتقال؟ عملية قبل الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .4

 العيلة.بناتكلعلىفلفوايعتقلوهاعشانعليانعطافمنييعرفوامههمكانبسهتديدمش
 أو الجتماعي المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر قبل الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .5

 ؟ الوطني العمل مستوى على
 ال
  ؟ المناضل عن بمعلومات لتزويده الحتالل مع ( )التعاون وطلب الحتالل سلطات قبل من العائلة تهديد تم هل .6
 ال
 المنزل، خارج األسرة أفراد أحد اقتياد ، منه أجزاء أو المنزل هدم ، األطفال اخافة ، المنزل تحطيم ، العائلة بترويع سواءا  لتهديدا تنفيذ تم هل .7

 ؟ السفر من األسرة أفراد منع
 ال
 للمناضل؟ الوطني النضالي النشاط خلفية على العمل من األسرة أفراد أحد طرد تم هل .8
  ؟ برمتها المدينة أو المخيم أو القرية أو الحي الحتالل عقوبات طالت هل .9

 الحتالل؟ قبل من اعتقاله يتم أن قبل كمطارد  المناضل أمضاها التي المدة هي ما .11
 

 العتقال مرحلة ثانياا:
 أو ، عسكري حاجز أو المطار أو الجسر عن ، المطاردة عملية أثناء البيت، من العتقال لعملية تفصيلي وصف ) العتقال عملية تمت كيف .1

 ؟ نفسها النضالية العملية أثناء
 مرةأولمن
  محاولت؟ عدة هناك كان  أم ، مرة أول من العتقال عملية تمت هل .2

 مرةأولمن
 ؟ مباشرة العتقال أعقاب في العائلة على والجتماعي النفسي األثر هو ما .3

 .كبريبشكلمصدومنيكانواالكبريواألخالوالدة
 ؟ المناضل اعتقال عملية سياق في آخرين اعتقال تم هل .4
 ال
 ؟ المناضل اعتقال مع ( عموماا  والفلسطيني المباشر ) المحلي المجتمع تفاعل كيف .5

زارينوأجاإالبعيدنموالقريبمنالأحدفالبعدهافخورينكانواولكن،البدايةيفتساؤالتيفوكاناملوضوعمستوعبنيومشللناسمفاجأةكانت
 جديد.حدييجيزيارةكلكونمنيحبشكلبالزياراتعائليتأشوفكنتماأنهلدرجة

 أسرى أهالي ، المحامي ، الفلسطينية المؤسسات ، األحمر الصليب ، الحتالل سلطات : قبل من باعتقاله رسمياا  المعتقل عائلة إبالغ تم هل .6
 ؟ اعتقاله بعد لمناضلبا والتقوا األسر في كانوا  آخرين

 .العائلةأوكلتهمحمامنيمنمتابعةيفكان
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 ( )التهم وطبيعة ومدتها التحقيق أو التوقيف ومرحلة اعتقاله ومكان رسمياا  المناضل اعتقال معرفة قبل العائلة عاشتها التي الفترة هي ما .7
 للمناضل؟ الموجهة

 العمالء؟ أحد وشاية نتيجة أم ، مدروس غير سلوك أو خطأ نتيجة العتقال كان  هل ، معرفتك بحسب .8
كتبأيامهاوهواهلوية،ونعطيهاحلقيقياالسمنكتبالزموكانسيارةفشريناسيارات،سرقةيفكانماالوقتهذاكويفقدسسيارةشرينااملشكلةاحنا
جمهزكانايلاملهندسصار.ايلصاروبعدهااالسمعرفواخالهلانماملعاملةكانتالسيارةمنهشريناالذياملقرأنبعدفيماوتبنيحقيقي.غرياسم

البدايةيفوحىتصار،ايلصاراعرتافاتهنتيجةانووواضحيعرفينكانايلالوحيدوهواعتقلكيفبعرفما،آخرينناسمعارتباطاتالوكانالسيارة
 اعتقايل.متحىتالعيلةبناتكلعلىيلفوااسبوعنيعدوافق،االسمصاحبمنيبعرفوامابسفقطاالسمعارفنيكانوا

 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:
 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على المناضل بتوقيف الرسمي البالغ وقع كان  كيف .1
  السياق؟( هذا في مشاركتها في ترغبون معينة قصص يوجد )هل ؟ عليهم المناضل ألسر النفسي الوقع كان  كيف  أطفال وجود حالة في .2
سجانتشوفملاتوقفتقدرماكانتمرةويف،2115عامأواخرالسجنيفشهورمثانفرتةمعيعاشتعائشةبنيتكانتاألخرى،االعتقاالتيف

.جيشيأوأزرقالبسحدتشوفتستوعبفبطلتأثر،فيهاتركتمعيعاشتهاايلوالفرتةالزيارات،أياماسرائيلي
 وأخوات؟ أخوة من العائلة بقية على ، عليهما األسر وقع كان  كيف  أبوين وجود حالة في .3
 ؟ المناضل أسر عن لألبالغ العائلة عليها حصلت التي الرسمية الوثائق طبيعة هي ما .4
 بذلك(؟ وثائق يوجد )وهل العائلة؟ مع للتضامن اجتماعية أو وطنية جهة أية قبل من العائلة مع اصلالتو  تم هل .5
  والتحقيق(؟ التوقيف فترة في ) بعدها أو العتقال عملية أثناء الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .6

 البيتويهدويأهلويدمرواجماننيمشفىعلىيودوينراحبأنهيهددوينكانوا
 المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر أعقاب في الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .7

 ؟ الوطني العمل مستوى على أو الجتماعي
السكانويرهبوااحليعلىيلفواوكانوا،ويروحوهللتحقيقيأخذوهكانواالكبريوأخي،الضغطمنكنوعواخوياخيتاعتقلوااالعتقالمنيومعشرينبعد
 خيط.طرفيالقواأنهحماولةيف
 

 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:
 الحتالل؟ قبل من محاكمته جلسات أول في الصحي ووضعه األسير معنويات كانت  كيف  صف .1

يفيوم12الطعامعنفأضربتالبذيءوالكالمباالغتصابوالتهديدالسيءللتحقيقنتيجةسيءالصحيالوضعكانكاملتعتيميفوكانحلايلكنت
 التوقيف.فرتة
 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على باألسير األول اللقاء أثر كان  كيف .2
 ضعفانة.وكتريشاحبوجههاكانتولكنهاراسك"،"ارفعيتصرخوهيالوالدةانسىوال،يوم44بعداحملاكمةيف
  معين(؟ فصيل أو األسرى وزارة أو األسير نادي العائلة، ) المحامي أرسلت التي الجهة .3

 العائلةقبلمنمكلفةعندهمتدربةكانتحدادوسالماحملاميبردوغو
  ؟ المرافعات( أم الصفقات الى لجأ هل ) العسكرية المحاكم في المحامي دور كان  كيف .4

واناسيئةظاهرةوهيصفقاتاسلوبيفكانما.يوم44لغايةكاملتعتيمميارسواوكانواالنهائياحلكمسبقتاليتجللساتاكلحضورمنمنعوها
 .املرافعةيفطاقتهابأقصىوحتاولجمتهدةوكانتايل،سجنةآخريفرفضتها

 النفسية؟ الناحية من والعائلة المناضل على النهائي الحكم وقع كان  كيف .5
 سنوات11منهمقضيتسنة15وحكموين،سجانةخنقحماولةبسببقضيةيفقضيتنيوأصبحت،النهائياحلكمكاناالعتقالمنسنتنيبعد
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 األسر: مرحلة خامساا:
 العائلة؟ قبل من لألسير زيارة أول كانت  متى .0

 العليا.العدلمبحكمةيسمىملااحملاميةمنطلبتقدميبعدكانتشهرينبعدزيارةأول
  ؟ أمنية حجج تحت زيارته من األسير أقرباء أحد منع هل .6
معاقبيتمتالسجانةحادثةبعدولكنبعدها،الوضعاختلفاخلليجحرب1991سنةلغايةيزورأحدأليمسموحوكانوقتهاالظواهرهذهتكنملال

 اسبوعني.كلكانتمابعدشهركلالزيارةمبنع
 بعض اعتقال ، السفر من منع ، الرسمية الدوائر في معامالت )تعطيل األسير على للضغط كأسلوب  عليها والضغط األسرة استهداف تم هل .3

  الرخيصة(؟ األساليب من وغيرها األسرة أفراد
 عليان.عطافبعالقتهمبسبببالعملرفضهميتمباألردنفيهمألتقملايلأقرباءويفبسبيب،السفرمناملنعمنالعيلةتعايناآلنحلد
  ؟ سكنه مكان عن بعيد األسير به احتجز الذي المعتقل كان  هل .0
  السجون؟ مصلحة إدارة معه تعاملت وكيف المعتقل في وجوده أثناء صحية لوعكة األسير تعرض هل .5

 أنفيوكسروجهيعلىوضريبعلياالعتداءمتوأيضاًخضتهاايللالضراباتنتيجةصحيتيفتردييفكان
 عائلته؟ قبل من لألسير المرسلة لألموال تحديد هناك كان  هل .2
  جامعة(؟ أو توجيهي ) التعليم من األسير منع هل .7
 مطالبنا.أحدالتعليمكان92اضرابأنمنالرغموعلىدورهلهكانالعددألنالشبابمنأكثرحمرومنياالسرياتوكناالتعليم،مسموحكانما
  ؟ العائلة على واجتماعياا  نفسياا  ذلك وقع كان  وكيف ، المعتقل في تواجده أثناء طعامال عن إضراب في األسير شارك هل .8

يفولكنالعائلةعلىسهلكانماوجر.خدبعدينالتحقيقفرتةيفيوم12إضرابأول،خضتاضرابالعشرينفوقأنااإلضراباتعميدةنعم
 لة.الطوياإلضراباتإال،فيهيعرفواكانوامااضرابات

 إعالم(؟ وسائل ، محامي ، تلفون الخارجي) العالم مع اتصال وسائل األسير لدى كان  هل .9
 احملامي

 اختياري(؟ )سؤال وجدت( )إن العائالت على السجون داخل األسرى لمشاكل انعكاس هناك كان  هل  .01
  ؟ القتصادي المستوى على العائلة على األسير غياب أثر كيف   .00

 ال
 : التحرير مرحلة : سادساا 

 (على سياسية صفقة أو ، لألسرى تبادل صفقة في ذلك كان  سواء ) األسرى عن الفراجات موعد اقتراب حول المتناقلة األخبار وقع ما .0
  واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة

 الالحقة.الدفعاتىعلأنهموجودكاناألملولكنالعائلةعلىسهلةمشمرحلةفكانتدفعاتعدةعناألفراحمت97حلدأوسلومن
  سياسية؟ صفقة أو تبادل صفقة وفق خرج أم محكوميته كامل  األسير أنهى هل .6

ونصسنةظلواكلهمخيرجواأنإالورفضهمالبناتصمودولكن95الأواخرمنهممخسةعدااألسرياتبإخراجنيةحسنوبوادرسياسيةصفقةيفكان
 كلنا.خرجنا97الوحلد

  ؟ ما إفراج صفقة في األسير شمول سبيل في حزبية أو رسمية جهة ألي توجهتم له األسير كعائلة .3
 احلقيقة.رائعمنوذجقدمواايلاألسرياتلصمودمثهلليعودوخروجناال،
 تبادل اتصفق في األسرى اختيار في الوطنية الفصائل أو الفلسطينية السلطة تضعها التي المعايير أو العتبارات تصفون كيف  ، عام بشكل .0

 ؟ السياسية الصفقات أو األسرى
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 التحرر: بعد ما مرحلة : سابعاا 
  المحرر؟ األسير على نفسياا  أو جسدياا  المعتقل أثر هل .0

كانمحدياستشهادفيك.يؤثرتدعهوالسجانكعلىتتغلبأنتستطيعرؤيةووضوحفعلتهوملنفعلتهمباوقناعةإرادةمتتلككنتإذاولكنصعبأكيد
مننقومهالبلديفأتعودنالكنكبري.بشكلبهمتأثركنتالذياجلرمقكتيبةمؤسسيمنكانوهواليومحىتزالتومافييأثرتاليتاألشياءأكثرمن

 الشهداء.لدماءوفاءدائماًجديد
  تحرره؟ بعد الجتماعي واقعه مع األسير انسجام تصف كيف .6

 االجتماعي.واقعالمعانسجمجعلتينايلهيقناعايت
  ؟ المحرر األسير مع والتنظيمية الحزبية المؤسسات تعاملت كيف .3
فلسطنيأناوتنظيميمنهمأستفيدأوأقتنصبديشوفكرتعمريومافلسطني،أجلمنبناضلخالهلامناليتالنافذةأعتربهمكنتألينأهتمكنتما

 وفقط.
  التحرر؟ عدب ما المناضل به انخرط الذي العمل طبيعة ما .0

 التعليم.بسلكبعدهاوالتحقتاألسرى،ألهايلمؤسسةتأسيسيفشاركتواجملتمعيالعمليفبفكركنت
  المحرر(. لألسير موجه )السؤال ؟ تحرره بعد لألسير أولى كحاضنة  العائلة دور تصف كيف .5

والعائلة.أخرى(وواحدةباكستانية)واحدةالزيارةمنممنوعةأناكنتلوحىتيزوروهمأهلماهلمايلاألسرياتتزوركانتأميحىتمعطاءة،عائلةعائليت
أحدمنشيءبنتظروماوحدههللعمليأنهقناعةوصلتأناولكنأطلعبسيستقبلوينالناسكيفأحلمكنتواناومادياً،معنوياًايلداعمخريكانوا
،ايلاحتضانهطريقةيفالوالدمبثابعمانيفايلأخيوكانيدعموينوعشانعشاينأجواوعمانملانياامنأخويلألهلبالنسبة.لفلسطنيالعملألنه

.العائلةمنحقيقياحتضانيفكان،روضةفيهاوفتحتطابقنيمناملكونالكاملبيتهأعطاينكبريبشكلدعمينوأخوي
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 (9) رقم مقابلة
 أساسية: معلومات

:ةاملقابلاجراءاريخت.1
31/00/6105 

- عمان:املقابلةاجراءمكان.2
األردن

 لطفي جميل:االسم.3
 صقر أبو سالمه



 عاماا  55العمر:.4

:(السياسي)اختيارياالنتماء.6مسلمةي(:)اختيارالديانة.5
 الوطني التحرير حركة

"فتح" الفلسطيني

قبلالسكنمكان.7
عمان : املناضلاعتقال

 متقاعد:الوظيفة.8


معاالجتماعيةالعالقةطبيعة.9
  :االعتقالقبلاملناضل

ملعرفةالزمنيةوالفرتةتاريخ.11
 ل:االعتقاقبلاملناضل

أولاملناضلهل.11
نعم؟العائلةيفمعتقل

املناضل:.اسم12

املناضل:فيهاأسراليت.السجون13
 السبع الرملة، يونا، كفار  صرفند،

 .وعسقالن


:االعتقالحلظةاملناضلعمر.14
عاماا  08

 07:االعتقالمدة.15
  عاماا 



اعتقالمتالذياملوقع.16
 فلسطين داخل:منهاملناضل
 خالل أبيب( )تل المحتلة

نضالية عملية
 

 
 عنهم(؟ تفصيلية معلومات ) هم من ، العائلة في آخرين معتقلين وجود حالة في

 هدبةأبوأمحدامسهاملناضلخالابن
 اعتقاله قضية أو المناضل تخص المكتوب( أو المسموع أو المرئي العالم ، الحتالل سلطات المحامي، ، األحمر )الصليب وثائق أي يوجد هل

:  
 "الثوريةالسلطةإىلالقمعمن"عنوانحتتأبوبكرلقدريكتابيفوثقتالسجونغياهبيفاملناضلمعاناةتصفقصةوهيالسنقصة

 
  إضافتها في ترغب أخرى تفصيلية معلومات أي

معماحدإىليتطابقاسمباخرتاعوقمتاجتهدتاحلقيقيامسيطلبواوملاالعوام"بن"الزبرياحلركيامسيأعطيتهمالتحقيقبدايةويفاعتقايلمتعندما
حممدهلمقلتوالعائلةاجلداسمعنسألوينوعندماعدنان""عطيةاسمببايلفخطر،معاهوتتأقلماسمتتبىنصعبجداًسهلمشألنه،لهحفظي
للبقعة48عامهاجرناأناكانتالتحقيقيفوإفاديت،عقربةمناينالعلممع،حيفامنقلتلهم؟وينمنوسألوين،فيهافقبلوا،احلفظلسهولةحممود

كانوا.سنة14فرتةعدويعنأموهاستطعتوفصلي.أصليمعرفةدونالعوامبنالزبريباسمإاليعرفينأحدكانماألنهوافاينظاحل.للزرقاءهناكومن
عطيةهذاتزورهالذيأنسنة14بعدفسألوه،الكويتيفأنههلمويقولذلكوينكر،السجنيفابنالكأنويسألونهللتحقيقعقربةمنأيبيطلبوا
أوبلدكاستغاللمنحترمهأنتعليهفبالتمويهامكانياتمنميلكهمابكلالعدوضدتسجلالنقطةوهذه.اعرتفحىتعليهوضغطواابنكهوعدنان
.حصلماهذاواحلمدهللأبوكأمكأختكعائلتك.أوداركأوأرضك


 العتقال قبل ما مرحلة أولا:

 ؟ المناضل اعتقال يتم أن قبل الوطني العمل فترة خالل لةالعائ عاشتها التي الظروف تصف كيف .1
تنطلقالعملياتكانتحيثلألردنمثومنسورياعلىونزلتالكويتيفانتظمتواناللرزق،سعياًللكويتوذهبتاغرتبتفلسطينيةعائلةكأيعائليت

 هناك.احلدودمن
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 (؟ والعلني السري بين ما ) المناضل فيه انخرط الذي النضالي العمل شكل تصف كيف .2
بن"الزبرياحلركيامسي،وكانخترجنامابعدواملعسكراتالقواعديفبيننافيمانتداوهلاحركيةأمساءأعطونا،الوطينالعمليفماأهموهوسريعمل

 عدونامقاومةيفمهمالكالموهذاالعوام"
 ؟ لمناضلا اعتقال بقرب آذنت التي المؤشرات – اإلرهاصات هي ما .3

 خالهلا.واعتقلتالقلطوادييففدائيةعمليةيفإيلوأخوةأناشاركت
  العتقال؟ عملية قبل الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .4
 ال

 على أو الجتماعي المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر قبل الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل
  ؟ الوطني العمل مستوى

 ال
 ؟ المناضل عن بمعلومات لتزويده الحتالل مع ( )التعاون وطلب الحتالل سلطات قبل من العائلة تهديد تم هل .5

للتحقيقعقربةمنأيبيطلبواوصارواخايلانهأساسعاايلأبويزيارةبعدباملوضوعشكوااحلقيقيامسييعرفونالوهماعتقايلمنسنة14بعد
عليهطواوضغابنكهوعدنانعطيةهذاتزورهالذيأنسنة14بعدفسألوه،الكويتيفأنههلمويقولذلكوينكر،السجنيفابنالكأنويسألونه

 اعرتف.حىت
 خارج األسرة أفراد أحد اقتياد ، منه أجزاء أو المنزل هدم ، األطفال اخافة ، المنزل تحطيم ، العائلة بترويع سواءا  التهديد تنفيذ تم هل .6

  ؟ السفر من األسرة أفراد منع المنزل،
 ال
  للمناضل؟ الوطني النضالي النشاط خلفية على العمل من األسرة أفراد أحد طرد تم هل .7
 ال
  ؟ برمتها المدينة أو المخيم أو القرية أو الحي الحتالل عقوبات طالت هل .8
 ال
 الحتالل؟ قبل من اعتقاله يتم أن قبل كمطارد  المناضل أمضاها التي المدة هي ما  .9
 العمليةأثناءاعتقلتأطاردمل

 العتقال مرحلة ثانياا:
 ، عسكري حاجز أو المطار أو الجسر عن ، المطاردة عملية أثناء ، البيت من العتقال لعملية تفصيلي وصف ) العتقال عملية تمت كيف .1
 ؟ نفسها النضالية العملية أثناء أو

واستمرتمنهمواحدأنااثنانوجرحاثننيفيهااستشهدالقلطواديفكانتعمليةآخر،األردنيةاحلدودمنعمقودورياتعملياتعدةتنفيذبعد
منااجلرحىونقلواأفرادستةوكنااعتقلوناطوقعليناأقامواماوبعدآنذاك،للخليلالعسكرياحلاكمكاناسرائيليجنرالالعدوفيهاخسركامليومركةاملع

 .السجونعلىوالباقياملستشفياتعلى
  محاولت؟ عدة هناك كان  أم ، مرة أول من العتقال عملية تمت هل .2

 الفدائيةالعمليةخاللوهي،مرةأولمن
 ؟ مباشرة العتقال أعقاب في العائلة على والجتماعي النفسي األثر هو ما .3
أوحيأينيعرفونالأهنمالعائلةعلىللغايةصعبالنفسيالوضعفكان،شهيدوالمعتقلالاملفقودينعداديفنظرهميفكنتألينللغايةسليبأثر

 .فيهامفقودإينمفكرةكانتايلالفرتةتلكيفتوفتالوالدةوأيضاًباملرةسهلةمش،ميت
 ؟ المناضل اعتقال عملية سياق في آخرين اعتقال تم هل .4
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 .جمموعيتابناءمعيومخسةأنااعتقلت
 ؟ المناضل اعتقال مع ( عموماا  والفلسطيني المباشر ) المحلي المجتمع تفاعل كيف .5

 .فقطالضيقالعائلةمستوىعلىانعرفمعتقلاينانعرفملاسننيستبعدولكن،أحديعرفملاملفقودينعداديفكنت
أسرىأهايل،احملامي،الفلسطينية المؤسسات ، األحمر الصليب ، الحتالل سلطات : قبل من باعتقاله رسمياا  المعتقل عائلة إبالغ تم هل .6

 ؟اعتقالهبعدباملناضلوالتقوااألسريفكانواآخرين
 ال
 ( )التهم وطبيعة ومدتها التحقيق أو التوقيف ومرحلة اعتقاله ومكان رسمياا  المناضل اعتقال معرفة قبل العائلة عاشتها التي الفترة هي ما .7

 للمناضل؟ الموجهة
طلبواوملاالعوام"بن"الزبرياحلركيامسيأعطيتهمالتحقيقبدايةويفاعتقايلمتعندماأناغريبةوالقصة،سننيستنظرهميفاملفقودينعداديفكنت
اسمببايلفخطر،معاهوتتأقلماسمتتبىنصعبجداًسهلمشألنه،لهحفظيمعماحدإىليتطابقاسمباخرتاعوقمتاجتهدتاحلقيقيامسي

العلممع،حيفامنقلتلهم؟وينمنوسألوين،فيهافقبلوا،احلفظلسهولةحممودحممدهلمقلتوالعائلةاجلداسمعنسألوينوعندماعدنان""عطية
دونالعوامبنالزبريباسمإاليعرفينأحدكانامألنهوافايناحلظ.للزرقاءهناكومنللبقعة48عامهاجرناأناكانتالتحقيقيفوإفاديت،عقربةمناين

منآخراسممنتحلواينعايشأينمعلومةألهليأوصلأيناستطعتسننيستوبعد.سنة14فرتةعدويعنأموهاستطعتوفصلي.أصليمعرفة
ابنالكأنويسألونهللتحقيقعقربةمنأيبيطلبواوصارواوعاملوضيفلشكواسننيبثماينوبعدهاخايلباعتبارهبعدهايزورينابويوصار،محايتهمأجل

وهذه.اعرتفحىتعليهوضغطواابنكهوعدنانعطيةهذاتزورهالذيأنسنة14بعدفسألوه،الكويتيفأنههلمويقولذلكوينكر،السجنيف
أبوكأمكأختكعائلتك.أوداركأوأرضكأوبلدكاستغاللمنرمهحتأنتعليهفبالتمويهامكانياتمنميلكهمابكلالعدوضدتسجلالنقطة

 .حصلماهذاواحلمدهلل

 العمالء؟ أحد وشاية نتيجة أم ، مدروس غير سلوك أو خطأ نتيجة العتقال كان  هل ، معرفتك بحسب .8
 األسر.أوالشهادةإمامتوقعةنتيجةكانت
 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:

 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على المناضل بتوقيف الرسمي البالغ وقع كان  كيف .1
 مستشهد.اينفكروامابعدخصوصاًاألمرعليهمهوناحلياةقيدعلىأينيعرفواأنلكن،سيئةهيكموصفميكنالالنفسيةأكيد

 ل السياق؟( هذا في مشاركتها في ترغبون معينة صقص يوجد )هل ؟ عليهم المناضل ألسر النفسي الوقع كان  كيف  أطفال وجود حالة في .2
  وأخوات؟ أخوة من العائلة بقية على ، عليهما األسر وقع كان  كيف  أبوين وجود حالة في .3

يوصفالفشعور،سنني6بعدالسجنيفوموجودحيأينعرفبعدماخمتلفشعوريفكانوالديأما،مفقودأينتظنوهيوالديتتوفتلألسف
 جديد".منولدتكأينهسا"أنايقويلوكان

 يوجد ل ؟ المناضل أسر عن لألبالغ العائلة عليها حصلت التي الرسمية الوثائق طبيعة هي ما .4
 بذلك(؟ وثائق يوجد )وهل العائلة؟ مع للتضامن اجتماعية أو وطنية جهة أية قبل من العائلة مع التواصل تم هل .5
 ال
  والتحقيق(؟ التوقيف فترة في ) بعدها أو العتقال عملية أثناء الحتالل سلطات قبل من لتهديدات العائلة تعرضت هل .6
 ال
 المستوى على األسير مع العالقة بدعوى المناضل أسر أعقاب في الحتالل سلطات قبل من العائلة من آخرين أفراد اعتقال تم هل .7

 ؟ الوطني العمل مستوى على أو الجتماعي
 ال
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 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:
 الحتالل؟ قبل من محاكمته جلسات أول في الصحي ووضعه األسير معنويات كانت  كيف  صف .0
إيلآخروأخأناجريحكنتأينخصوصاًسيءالوضعكانأكيدوصحياً،للغايةمرتفعةمعنوياتناكانت،اخلمسةجمموعيتوأبناءأناحبقيمتتاحملكمة

 ابتزاز.كأدةهذااستخدموابلجرحىأننالنايغفرملفالعدوالوضعهذامننعاينوكنا
 واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة على باألسير األول اللقاء أثر كان  كيف .6

عارفمشأناالتننيعلىيناللغايةصعبفاألمر،عطيةياخايلياكيفكحيكيليوكان،خايلانوأساسعلىوزراين،سنني6بعدزارينمنأولالوالد
 ."ياابين"حيكيعارفمشوهو"يابا"أحكي
معني(؟فصيلأواألسرىوزارةأواألسريناديالعائلة،)احملاميأرسلتاليتاجلهة

 أكثرالصوريةحمكمةوكانتاحملكمةكلفتهاحملامي
  ؟ المرافعات( أم الصفقات الى لجأ هل ) العسكرية المحاكم في المحامي دور كان  كيف .3

 مين.االعرتافنزعيفويساهممعهميعملكانألنهجداًسيءودورهاإلسرائيليةاحملكمةكلفتهواحملاميكانتصوريةحمكمة
 ة؟النفسي الناحية من والعائلة المناضل على النهائي الحكم وقع كان  كيف .0

عدةعلىتوزيعناومتواالعتزاز،بالفخروبنشعرمرتفعةكانتوالشبابأناومعنويايتسائلكنتماوأناأصالًالسجنيفموجودأينتعرفتكنملالعائلة
فأناأيضاً.ةأمنيوأهدافأمنيةألسبابكانوهذااخلليلسجنعلىوآخرنابلسسجنعلىوواحدالرملةعلىوثالثغزةسجنرحتفأناسجون

بعداهلللرامأناونقلوين،اهللرامحمكمةيفعينمبعزلاجملموعةوحاكمواعسقالنسجنيفاداريشهور3بعدينغزةسجنيفشهور4اداريحكموين
 عسقالن.سجناىلوأعادوينمؤبدوحكموينشهور8

 األسر: مرحلة خامساا:

 العائلة؟ قبل من لألسير زيارة أول كانت  متى .0
 سنواتستبعد
 ل ؟ أمنية حجج تحت زيارته من األسير أقرباء أحد منع هل .6
 بعض اعتقال ، السفر من منع الرسمية، الدوائر في معامالت )تعطيل األسير على للضغط كأسلوب  عليها والضغط األسرة استهداف تم هل .3

  الرخيصة(؟ األساليب من وغيرها األسرة أفراد
 .معنابالتعاملابنكتقنعأنمقابلللبالدونعيدهملعائلتكمشلمللكونعملابنكلكسنخرجبأنهإغراءهيوالدمعحاولوانعم
  ؟ سكنه مكان عن بعيد األسير به احتجز الذي المعتقل كان  هل .0
  السجون؟ مصلحة إدارة معه تعاملت وكيف المعتقل في وجوده أثناء صحية لوعكة األسير تعرض هل .5

األسنانطبيبإىلالتوجهقررتالعلويأسنانهسربطاحونةيفاستقرحاداملبسبب،الرأسمنطقةوكامل،العلويفكهيفباألملضرعاضقتأنبعد
وقد،ةالعيادبابمامامجيعااظرنوانت،اخرينأسرىعشرةبرفقةالطبيبعيادةإىلتخرجفقدوبالفعل،األسبوعيفواحدةمرةالسجنيفيدوامالذي
لهأشرتيؤملكماذاسألينالعالجكرسيعلىجلستإنبعد.األمليصارعوناألسرىبينماالعيادةداخلرياضيةألعابميارسالطبيببانبعدئتفوج
قالذلكبعد،خاصمبضربعليهاويضرباألماميةأسناينبتفحصوبداالطبيبصمتذلكبعد،العلويالفكيفيلطاحونةوهواألملمكانإىل
الفكطاحونةيفاألملبانلهقلتوعندما،السفليالفكيفمجيعهاوكانتبيدهإليهاوأشاراألملسببهياألربعةاألماميةاألسنانأنيل

العودةقاصداالكرسيعنمتقوبالفعلغرفتكإىلالعودةوميكنكحروأنت،السفليالفكيفاألربعةاألسنانهواألملمصدرأنعلىأصرالعلوي
طويلةمعدنيةإبرةلثيتيفادخلقدكانقليلةحلظاتوخاللجلستوبالفعل.اجلسإذاقال،دكتوريايؤملانينوفكيسينإنلهفقلت،غرفيتإىل

بعد،واإلجهادبالتعبحينهاوشعرت،لثايناالسنخلعوبعدهامكانهمناألولالسنخلعبعمليةالطبيببدأذلكبعد،بنجإبرةأهناالحقاعلمت
أستطيعال،قالحينها،العلويالفكيفتؤمليناليتالطاحونةإىللهأشرتالسفلياألماميالفكيفاألمامينيالسننيخلعمنالطبيبذاكانتهىإن
الشرحواعدتالطبيبنفسواىلالعيادةنفسإىلعدتالثانيةاملرةيفوبالفعل،لكسأخلعهالقادمةاملرةوففي،واحدةمرةأسنانثالثةلكاخلعأن



168 

 

ذلكبعد،سينخيلعاخذذلكوبعدالبنجإبرةلثيتيفوادخلففعلتفميافتحإنمينوطلب،يؤملينالذيالسنعلىلهوأشرتثانيةمرةجديدمن
املرةهذهقامبأنهالكتشفاملرآةيفونظرتفميمنالقطننزعتالغرفةإىلعوديتبعد،ساعتنيملدةاألكلعناالمتناعمينوطلببالقطنفميملء
 (.يؤملينالذيللسناجملاورالسليمالسنخبلعأيضا

 عائلته؟ قبل من لألسير المرسلة لألموال تحديد هناك كان  هل .2
 جامعة(؟ أو توجيهي ) التعليم من األسير منع هل .7
 ال 

 طويلة اضرابات نعم ؟ العائلة على واجتماعياا  نفسياا  ذلك وقع كان  وكيف ، المعتقل في تواجده أثناء الطعام عن إضراب في األسير شارك هل .8
 بها. تعرف تكن لم العائلة األمد

  إعالم(؟ وسائل ، محامي ، تلفون الخارجي) العالم مع اتصال وسائل األسير لدى كان  هل .9
 يل.زمالءأسرىعائالت

 اختياري(؟ )سؤال وجدت( )إن العائالت على السجون داخل األسرى لمشاكل انعكاس هناك كان  هل  .01
  ؟ القتصادي المستوى على العائلة على األسير غياب أثر كيف   .00

 يؤثرمل
 : التحرير مرحلة : سادساا 

 سياسية صفقة أو ، لألسرى تبادل فقةص في ذلك كان  سواء ) األسرى عن الفراجات موعد اقتراب حول المتناقلة األخبار وقع ما .0
  واجتماعياا؟ نفسياا  العائلة (على

معروفغريومهياسمهوعدنانعطيةاسمأنخصوصاًسهواًاالسميسقطأنخبوفولكنينتظرونخروجييتأملونكانواأسريعائلةأيمثلمثلهم
 .الصفقةيفاالسمتثبيتأجلمنفتحوحركةاألمحرالصليبمعيتواصلونوظلواالفلسطينيني،لدى

  سياسية؟ صفقة أو تبادل صفقة وفق خرج أم محكوميته كامل  األسير أنهى هل .6
 العامةالقيادةأجرهتااليت1985عامتبادلصفقةوفقخرج

؟ماإفراجصفقةيفاألسريمشولسبيليفحزبيةأورمسيةجهةأليتوجهتمهلاألسريكعائلة
فتحوحركةاألمحرالصليبمعيتواصلونوظلواالفلسطينيني،لدىمعروفغريومهياسمهوعدنانعطيةاسمأنخصوصاًسهواًاالسميسقطأنخبوف

 .الصفقةيفاالسمتثبيتأجلمن
 
 تبادل صفقات في رىاألس اختيار في الوطنية الفصائل أو الفلسطينية السلطة تضعها التي المعايير أو العتبارات تصفون كيف  ، عام بشكل .3

 ؟ السياسية الصفقات أو األسرى
املعايري.هذهماحدإىلراعت85صفقةالصفقةهذهأنالقولوميكنصفقةأييفالصحيوالوضعالسنوكربالزمنيةاملدةمبعياريؤخذأنالعدالةمن

 التحرر: بعد ما مرحلة : سابعاا 
 المحرر؟ األسير على نفسياا  أو جسدياا  المعتقل أثر هل .0
 أكيد 

  تحرره؟ بعد الجتماعي واقعه مع األسير انسجام تصف كيف .6
ختليترمسيةأردنيةوثائقإخراجبدأتوعندمااألردنيفأقيمأصبحتحىتفطرابلسجنيفإىلخروجيمنومضموناًامساًمالزمينعدنانعطيةاسمظل
وصلتحىتاهليعنبعيدوكنتخرجتوأينخصوصاًطبيعيبشكلحياتكتعودأنسنة17بعدالصعبمن،احلقيقيباالسمحيايتوبدأتعنه

 جديد.منطبيعيةحياةأعيشوبدأتالعائلةمعوتواصلتاألردن
  ؟ المحرر األسير مع والتنظيمية الحزبية المؤسسات تعاملت كيف .3
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 .حمررينكأسرىحبقناتقصريإىلأدتكلهانيةالفلسطيالقضيةجتاهقصورهناك..نتحررمابعدجندهاملأمورنتصوركنا
  التحرر؟ بعد ما المناضل به انخرط الذي العمل طبيعة ما .0
 المحرر(. لألسير موجه )السؤال ؟ تحرره بعد لألسير أولى كحاضنة  العائلة دور تصف كيف .5

واالستقرار.الزواجعلىوساعدوينلألمامحليايتمهمدافعكانتومساعدهتم،عمأوالدوالأخواتوالأخوةالقصرواماجداًرائعدور
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 (01) رقم مقابلة

 أساسية: معلومات
:ةاملقابلاجراءاريخت.1

66/2/6105 
 رام:املقابلةاجراءمكان.2

اهلل
 جرادات علي:االسم.3


 عاماا   21العمر:.4

االنتماء.6مسلمي(:)اختيارالديانة.5
:(السياسي)اختياري

 لتحرير الشعبية الجبهة
فلسطين

اعتقالقبلالسكنمكان.7
الخليل : املناضل

 في عام مدير:الوظيفة.8
 الفلسطينية التحرير منظمة



االجتماعيةالعالقةطبيعة.9
  :االعتقالقبلاملناضلمع

الزمنيةوالفرتةتاريخ.11
قبلاملناضلملعرفة

 ل:االعتقا

يفمعتقلأولاملناضلهل.11
نعم؟العائلة

املناضل:.اسم12

فيهاأسراليت.السجون13
 السجون معظماملناضل:

.اإلسرائيلية

حلظةاملناضلعمر.14
عاماا  60:االعتقال

 عاماا  00:االعتقالمدة.15
 مدة إداري( عام 06 )منهم

 منذ فترات على متوزعة العتقال
(6101 وحتى0972  عام

اعتقالمتالذياملوقع.16
والخليل اهلل رام:منهاملناضل

 
 في حالة وجود معتقلين آخرين في العائلة، من هم ) معلومات تفصيلية عنهم(؟ 

 لديأربعأخوةوكلأخويتاعتقلواعدةمرات.
 المكتوب( تخص المناضل أو قضية اعتقالههل يوجد أي وثائق )الصليب األحمر ، المحامي، سلطات الحتالل ، العالم المرئي أو المسموع أو 

 أي معلومات تفصيلية أخرى ترغب في اضافتها 
كانعام كنتطالبجامعةسنةأوىلوكانهذااالعتقالعلىقانون"تامري")علىاعرتاف45شهور7وملدة1976أولاعتقال يوممنهميفالتحقيق

شهوريفمكانسكينيفسعري6يومحتقيقومتبعدهااالفراجعين،بعدهاأعطويناقامةجربيةملدة79ملدة1979اآلخرين(،االعتقالالثاينصارعام
بالتايلعليالدراسةمدة طلبوينوانامارحتوالسلمتحايل1985شهور.يفالعام6قضاءاخلليلوكنتوقتهاطالبيفجامعةبريزيتوعطلوا

يوموبعدهاحكموينعلى33ودامالتحقيقوقتها1989منعام2،حىتمتاعتقايليفشهر89لعام85موعشتحياةالتخفيواملطاردةمنعا
كانمناملفرتضأنأتزوجعام1991منسنة9شهروروحتيفشهر13اعرتافاتالغريمدة ايقبلماأطاردوأجلناهاعشانييجو84.طبعًا

وكانعمري11/1991وتزوجتيفشهر9/1991ناإطاردتوماتزوجتحلدماطلعتمنالسجنيفشهرأهلهاوأقارهبامناخلارج،وبعدهاأ
شهوروأعطوين3شهوروقعدتفرتهتايفالتحقيق4شهرمنزواجيمتاعتقايلمرةأخرى،وكانعمربنيت13سنةوأجنبناسجى،وبعد35وقتها

كانعمربنيتصارمرات(ملا4سنتنياداري)ستشهوراداري 6/1994شهر،بعدهاأجنبناالطفلالثاينواألخريباسليفشهر28روحت
كانعمرهشهرينوقعدت كانباسلعمره4واعتقلوينملا سننيوشهرين،يعينأناماعشتطفولةأوالدياالثنني.4سنواتاعتقالاداريوملاروحت

1998روحتعام 2112عيشةمنيحةبتقدرحتكيحىتاجتياحالضفةيف2112اىل1998كانفيهاعتقاالتوعشتمنأيامالسلطةومناطقأما
اعتقلوينيومسبتوأخذوينعلىاالعتقالاالداريمباشرةوقعدت ـ،وبعدها2115سنواتونصف.روحتيف3وبذكراالجتياحجاءيومأربعاءوأنا

 عام،وحلىتاللحظةأناممنوعمنالسفرهنائياً.14يعينباجململامضيتمايقاربملدةسنتنياداري.2118عاودوااعتقايليف

 العتقال قبل ما مرحلة أولا:
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 ؟----كيف تصف الظروف التي عاشتها العائلة خالل فترة العمل الوطني قبل أن يتم اعتقال المناضل .1
العائلةوبعدماخترجتصرتأساعدالوالد،ووضعالعائلةميسوراحلالوأكيداعتقايلأخوات،وكنتأناالبكرفيهموكانالوالدمعيل4أخوةو5احنا

 كانإلهآثارعدةعلىالعائلةسواءنفسياً،اجتماعياًأوحىتاقتصادياً
التي كانت في سياق  ما هي التحديات األسرية والجتماعية ) قواعد السالمة األمنية ، الحذر ، التعامل مع افراد العائلة وخاصة األطفال( .2

 المجهول أو المعلوم بالنسبة لك حول العمل الوطني الذي يقوم به المناضل قبل العتقال ؟
 هل أثر ذلك الواقع وتلك التحديات على طبيعة العالقة األسرية بينك وبين المناضل في تلك الفترة ؟ .3
 ي والعلني (؟كيف تصف شكل العمل النضالي الذي انخرط فيه المناضل ) ما بين السر  .4

 عمليسري
 المؤشرات التي آذنت بقرب اعتقال المناضل ؟ –ما هي الرهاصات  .5
 هل تعرضت العائلة لتهديدات من قبل سلطات الحتالل قبل عملية العتقال؟ .6

 كانوايهددوالوالدويقولولهسنقتلابنكإذامابتسلمه.
الحتالل قبل أسر المناضل بدعوى العالقة مع األسير على المستوى الجتماعي أو هل تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة من قبل سلطات  .7

 على مستوى العمل الوطني ؟
كناوقتهاأصدقاءمشخاطبنياعتقلوها85ليساعتقالوامناتوقيفوضغطعلىالوالدمنأجلتسليمنفسياهلم،برضوزوجيتأناملااطاردتيفال

 .يوم45بسبيبوقعدتحتقيق

 هل تم تهديد العائلة من قبل سلطات الحتالل وطلب )التعاون ( مع الحتالل لتزويده بمعلومات عن المناضل ؟ .8
 الوالدبشكلأساسي

 ارج المنزل،هل تم تنفيذ التهديد سواءا بترويع العائلة ، تحطيم المنزل ، اخافة األطفال ، هدم المنزل أو أجزاء منه ، اقتياد أحد أفراد األسرة خ .9
 منع أفراد األسرة من السفر ؟

كنانتنقلمنسجنلسجنونعتقلعدةمرات،وصارروتنيعندالعيلةأنويتممدامهةاملن كلالسجونوزارهتمفأربعةأخوة زلوحتطيمهعائليتعاشتيف
كانوابنيحنيوحنييدامهوالبيتوأحي انايناموايفالبيتوبديأعطيمثالمرةالوالداهلليرمحهوغريه.وكانتفرتةاملطاردةاألشدقسوةعلىالعائلةألنه

.كانتالدنيابردقارسأجوااجليشاخذوهوهددوهانوراحنقتلابنكورموهبالليلوهوحايفعندعتصيونومشىمنعتصيونلسعريوهوحايف
 زوجيتوكلأخويتممنوعونمنالسفربسبيبحىتاليوم.

 سرة من العمل على خلفية النشاط النضالي الوطني للمناضل؟هل تم طرد أحد أفراد األ .11
 هل طالت عقوبات الحتالل الحي أو القرية أو المخيم أو المدينة برمتها ؟  .11

 نعميففرتةاملطاردةكانواأحياناييجوجيمعوكلالناسايلساكننييفاحلارةويبهدلوهميضغطواعليهممشانيزودوهمبأيمعلومة.
 المدة التي أمضاها المناضل كمطارد قبل أن يتم اعتقاله من قبل الحتالل؟ما هي  .12

كانوابني89لعام85عشتحياةالتخفيواملطاردةمنعام ولكنمتاعتقايلعدةمراتقبلوبعد،وكانتفرتةاملطاردةاألشدقسوةعلىالعائلةألنه
كلالناسايلساكننييفاحلارةويضغطواعليهمواىلآخره،وبديأعطيمثالحنيوحنييدامهوالبيتوأحيانايناموايفالبيتوأحي كانواجيمعو اناًأخرى

كانتالدنيابردقارسأجوااجليشاخذوهوهددوهانوراحنقتلابنكورموهبالليلوهوحايفعندعتصيونومشىمن عتصيونلسعريمرةالوالداهلليرمحه
ويتاألربعةحضرتعرسواحدمنهمفقطوثالثةتزوجواوانابالسجن،األخواتعنديأربعةحضرتفقطعرسواحدةمنهم.وهوحايف.مثالآخرأنااخ

 يعينحضرتعرسأخوأختفقطمنالعائلة.

 العتقال مرحلة ثانياا:
سر أو المطار أو حاجز عسكري، أو كيف تمت عملية العتقال )وصف تفصيلي لعملية العتقال من البيت، أثناء عملية المطاردة، عن الج .1

 )أثناء العملية النضالية نفسها؟
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 هل تمت عملية العتقال من أول مرة، أم كان هناك عدة محاولت؟ .2
 ما هو األثر النفسي والجتماعي على العائلة في أعقاب العتقال مباشرة ؟ .3

كانتماقبلال الوالدينواألخوةواألخواتخصوصاًأيناالخالكبريالبكروكنتأساعدوالديكنتأعزبوكانالتأثرياألكربعلى91االعتقاالتاليت
واجوطبيعيوكانوايفاعالةالبيتبعدماخترجت،وبعدالزواجاهلمصارأكربفصارالتأثريعلىالعائلةالصغريةزوجيتبشكلأساسيوأطفايلايلمليعيش

 أثركبريعلىالعائلةوعلىاالهلأيضاًكانيفأثرنفسيسيءفتقدرتقولاهلمكرب.مفتقدينلألبوكنتمعيلالعائلةفكانله
 هل تم اعتقال آخرين في سياق عملية اعتقال المناضل ؟ .4
 كيف تفاعل المجتمع المحلي ) المباشر والفلسطيني عموماا ( مع اعتقال المناضل ؟ .5
طات الحتالل ، الصليب الحمر، المؤسسات الفلسطينية ، المحامي ، أهالي أسرى هل تم ابالغ عائلة المعتقل رسمياا باعتقاله من قبل: سل .6

 آخرين كانوا في األسر والتقوا بالمناضل بعد اعتقاله ؟
(  ما هي الفترة التي عاشتها العائلة قبل معرفة اعتقال المناضل رسمياا ومكان اعتقاله ومرحلة التوقيف أو التحقيق ومدتها وطبيعة )التهم .7

 وجهة للمناضل؟الم
 بحسب معرفتك ، هل كان العتقال نتيجة خطأ أو سلوك غير مدروس ، أم نتيجة وشاية أحد العمالء؟ .8

 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:
 كيف كان وقع البالغ الرسمي بتوقيف المناضل على العائلة نفسياا واجتماعياا؟ .1

املادية فمنالناحية الشامل، وأوالدهالتأثريموجودمبعناه وأهله فاملناضلحاضناجتماعيلزوجته االجتماعية املناضلمصدررزقللعائلة،ومنالناحية
 غرياملرأةنفسها.واالهممنهذاوذاكالتأثريمبعناهالنفسيفهوشيءجهنميواليدركهإالمنيعيشه،فتحرراملرأةمثالًالأحديستطيعأنحيسفيها

 كيف كان الوقع النفسي ألسر المناضل عليهم ؟ )هل يوجد قصص معينة ترغبون في مشاركتها في هذا السياق؟(في حالة وجود أطفال   .2
كانملايدخلعلىشبكالزيارةمايعرفنيشيقويلعموايلولكلاملساجنيعموواعتادعلي كانيزورينوهوعمرهسنةوشوي أينعموابينباسلملا

 ةطويلةوهويقوليلعمو،ألينماعشتطفولتهوهومابعرفاتعودعلىكلمةبابا.لدرجةأينحىتملاروحتلفرت
 في حالة وجود أبوين كيف كان وقع األسر عليهما ، على بقية العائلة من أخوة وأخوات؟ .3

كلاألخوةمتاعتقاهلمعدةمراتوبفرتاتخمتلفةف كون صارروتنيقاسيعلىالعائلة،وماضلسجنكانسيءجداًولكنبتقدرتقولأنهالعائلةتعودت
 غريزاروه.

 ما هي طبيعة الوثائق الرسمية التي حصلت عليها العائلة لألبالغ عن أسر المناضل ؟ .4
 هل تم التواصل مع العائلة من قبل أية جهة وطنية أو اجتماعية للتضامن مع العائلة؟ )وهل يوجد وثائق بذلك(؟ .5
 قبل سلطات الحتالل أثناء عملية العتقال أو بعدها ) في فترة التوقيف والتحقيق(؟ هل تعرضت العائلة لتهديدات من .6

 يففرتةاملطاردةأكثرشيء.
هل تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة من قبل سلطات الحتالل في أعقاب أسر المناضل بدعوى العالقة مع األسير على المستوى  .7

 ؟ الجتماعي أو على مستوى العمل الوطني
والديوزوجيتملاكناأصدقاءوانامطارد.

 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:
 صف كيف كانت معنويات األسير ووضعه الصحي في أول جلسات محاكمته من قبل الحتالل؟ .0
 كيف كان أثر اللقاء األول باألسير على العائلة نفسياا واجتماعياا؟ .6
 من هو المحامي الذي تم تكليفه وما هي الجهة التي أرسلت المحامي ) العائلة، نادي األسير أو وزارة األسرى أو فصيل معين(؟  .3
 كيف كان دور المحامي في المحاكم العسكرية ) هل لجأ الى الصفقات أم المرافعات( ؟  .0
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 سية؟كيف كان وقع الحكم النهائي على المناضل والعائلة من الناحية النف .5
كلمايقرتبمنبالتأكيدتأثرياحلكمعلىاملعتقلنيذوياألحكامالعاليةقاتلعلىالعائلة،ولكناالعتقالاالدرايفيهخصوصية،فاملعتقلاالداري

كاناالحتاللأحياناًشهورمثاًلالعائلةتتوتروتستعدوكذاوكذاوإىلآخرهبعدهابييجيحكمبالتمديدوهذايكسرالعائلةنفسي6اهناءال اً،ويفحاليت
كانفرتاتطويلة سنتنياربعسنوات)يقوموابقرارالتمديدبآخرحلظةحىتيكسروااألسريوالعائلةنفسياً،أضفإىلذلكأنهأنااعتقايلاالداريدائمًا

يعينالتمديدبصريعلىاألقلأربعمراتيفكلاعتقال(.
كيفأثرا العتقالاالداريعلىالسجنيوأهلهيفمسرحيةلصموئيلبيكيتامسها"يفانتظارغودو"الفكرةتبعتهاانوهوبكونحمددموعدعشاناقربلك

غلط(فحالةمعواحدامسهغودوبروحبنتظرهبعدينهذاكمابيجيبعدينبصرييتفاعلنفسياً)هوأجاوالماأجاشهوأناحددتمعاهاليوموالفهم
نتظارهايبتصرييفاألسريواألهلنفسالشيء.اال

كامووايلحبكيفيهاعنعبثيةاجلهدالبشريمبعىنانكبتشتغلبتشتغلبدوننتيجة.فكرةاألسطورة بتحكيانواالهممنذلكاسطورةسيزيفاللبري
دواليك.سيزيفحكمتعليهاآلهلةيرفعصخرةعلىراستلةوبظليرفعيرفعوكلماتوصلراسالتلةبصريمنحدربرتجعتوقعوبعاودالكرةوهكذ ا

 وميكنيكونهذاأفضلوصفأوتشخيصلتأثرياالعتقالاالداري

 األسر: مرحلة خامساا:

 متى كانت أول زيارة لألسير من قبل العائلة؟ .0
 هل منع أحد أقرباء األسير من زيارته تحت حجج أمنية ؟ .6

كانتتزورينأعطوهاتصريحأمينتزو2111حلىت2118آخراعتقاليلمن رمرةواحدةفقطخاللسنتني،فكانوايزورويناألوالد،وبعدهازوجيتما
 حىتسجىبنيتمزعوهلاالتصريحيعينتقريباًسنةمازارتين،راحتعاحلاجزومزعوهلاالتصريحوحىتاليومممنوعةمنأيتصريح.

الدوائر الرسمية، منع من السفر، اعتقال بعض هل تم استهداف األسرة والضغط عليها كأسلوب للضغط على األسير )تعطيل معامالت في  .3
 أفراد األسرة وغيرها من األساليب الرخيصة(؟

 منعالزوجةواألخوةمنالسفر.
 هل كان المعتقل الذي احتجز به األسير بعيد عن مكان سكنه ؟ .0
 هل تعرض األسير لوعكة صحية أثناء وجوده في المعتقل وكيف تعاملت معه إدارة مصلحة السجون؟ .5
 هل كان هناك تحديد لألموال المرسلة لألسير من قبل عائلته؟ .2
 هل منع األسير من التعليم ) توجيهي أو جامعة(؟ .7
 هل شارك األسير في إضراب عن الطعام أثناء تواجده في المعتقل ، وكيف كان وقع ذلك نفسياا واجتماعياا على العائلة ؟ .8
 ي) تلفون ، محامي ، وسائل إعالم(؟هل كان لدى األسير وسائل اتصال مع العالم الخارج .9

96كانيفتلفوناتحنكيمنهابالسر،ويفالسبعيناتراديوترانزيسرتنسمعمنهبالسر،ويفعام2111ختتلفحبسبالفرتة،يعينيفسجينمابعدال
كانوايعطونااتصالهاتفيعرباالدارةمدةدقيقتنيلثالثةوكانواجييبواوا حددرزيعشانبفهمعريبيتسمععلىاملكاملة،وكنتأحكيمعمثاًليفجمدو

سننييفأحداملراتوأناحبكيمعهاحكت)با..(وقطعاخلطوهذاأثرهدقيقجداًعلىالنفسالبشريةالأحديستطيعأحدأنحيسه5بنيتوهيعمرها
 اكفلسطينينينربزه.إالمنميرجربه،وهذاالشكلمنالقمعالنفسيالغريمسبوقالزماحن

 هل كان هناك انعكاس لمشاكل األسرى داخل السجون على العائالت )إن وجدت( )سؤال اختياري(؟  .01
 كيف أثر غياب األسير على العائلة على المستوى القتصادي ؟   .00

كنتالبك كانوانامتزوجعلىالرغممنأين كانالتأثريعلىالعائلةباملستوىايل كنتأعزبما ريفأخويتوكنتأشتغلوأساعدوالديعلىاعالةملا
 العائلةولكنملاتزوجتكاناألثرمباشروأكربعلىزوجيتوأطفايلالينكنتاملعيلالرئيسيللعيلة.

 : التحرير مرحلة سادساا:
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لألسرى ، أو صفقة سياسية (على ما وقع األخبار المتناقلة حول اقتراب موعد الفراجات عن األسرى ) سواء كان ذلك في صفقة تبادل  .0
 العائلة نفسياا واجتماعياا؟

كلمايقرتبمنبالتأكيدتأثرياحلكمعلىاملعتقلنيذوياألحكامالعاليةقاتلعلىالعائلة،ولكناالعتقالاالدرايفيهخصوصية،فاملعتقلاالداري
كاناالحتاللأحياناًشهورمثاًلالعائلةتتوتروتستعدوكذاوكذاوإىلآ6اهناءال خرهبعدهابييجيحكمبالتمديدوهذايكسرالعائلةنفسياً،ويفحاليت

كانفرتاتطويلة سنتنياربعسنوات)يقوموابقرارالتمديدبآخرحلظةحىتيكسروااألسريوالعائلةنفسياً،أضفإىلذلكأنهأنااعتقايلاالداريدائمًا
قلأربعمراتيفكلاعتقال(.يعينالتمديدبصريعلىاأل

كيفأثراالعتقالاالداريعلىالسجنيوأهلهيفمسرحيةلصموئيلبيكيتامسها"يفانتظارغودو"الفكرةتبعتهاانوهوبكو نحمددموعدعشاناقربلك
أجاشهوأناحددتمعاهاليوموالفهمغلط(فحالةمعواحدامسهغودوبروحبنتظرهبعدينهذاكمابيجيبعدينبصرييتفاعلنفسياً)هوأجاوالما

االنتظارهايبتصرييفاألسريواألهلنفسالشيء.
كامووايلحبكيفيهاعنعبثيةاجلهدالبشريمبعىنانكبتشتغلبتشتغلبدوننتيجة.فكرةاألسطورة بتحكيانواالهممنذلكاسطورةسيزيفاللبري

دواليك.سيزيفحكمتعليهاآلهلةيرف عصخرةعلىراستلةوبظليرفعيرفعوكلماتوصلراسالتلةبصريمنحدربرتجعتوقعوبعاودالكرةوهكذا
 وميكنيكونهذاأفضلوصفأوتشخيصلتأثرياالعتقالاالداري.

 هل أنهى األسير كامل محكوميته أم خرج وفق صفقة تبادل أو صفقة سياسية؟ .6
 ي جهة رسمية أو حزبية في سبيل شمول األسير في صفقة إفراج ما ؟كعائلة األسير هل توجهتم أل .3
بشكل عام ، كيف تصفون العتبارات أو المعايير التي تضعها السلطة الفلسطينية أو الفصائل الوطنية في اختيار األسرى في صفقات تبادل  .0

 األسرى أو الصفقات السياسية ؟

 التحرر: بعد ما مرحلة : سابعاا 

 المعتقل جسدياا أو نفسياا على األسير المحرر؟هل أثر  .0
ليوميةعلىمدارمنقاللكأومنسيقوللكأنهعاشفرتةاعتقالطويلةومليتأثروعاديفهذاجمردإنشاءوغريواقعيألنهيفالسجنتفاصيلاجملاهبةا

أمأبيتستستقريفالنفسالبشرية.وملاأحكيأنويفمعاناةيفجتربيتفهذاالساعةفمابالكأنحيياهااالنسانلعقود؟.فيهاملياراتالتفاصيلايلشئت
 بزيدالبطولةهباًءوبفرجيقديشيفاستثنائيةيفبطولتنا.

 كيف تصف انسجام األسير مع واقعه الجتماعي بعد تحرره؟ .6
كنتغريمهزوممنالداخلعلىالرغممناملعاناةايلعاشهاالميكنلالنسانأنيهزمإالمنداخله،وبالتايلفاالنسجاممعالواقعاالجتماع يسهلإذا
 الشخص.وهذاماانافعلتهانسجمتبشكلجيدكوينغريمهزوممنالداخل.

 كيف تعاملت المؤسسات الحزبية والتنظيمية مع األسير المحرر ؟ .3
 بشكلجيد

 ما طبيعة العمل الذي انخرط به المناضل ما بعد التحرر؟ .0
 دائرةالعالقاتالعربية–لاحلزيب)اجلبهةالشعبية(منظمةالتحريرالفلسطينيةالعم

 كيف تصف دور العائلة كحاضنة أولى لألسير بعد تحرره ؟ )السؤال موجه لألسير المحرر(. .5
 حاضنةأوىلوشاملةمنالناحيةالنفسيةاملعنويةاالجتماعيةوحىتاملادية.
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 (00) رقم مقابلة
 أساسية: معلومات

:ةاملقابلاجراءاريخت.1
26/8/6105 

 رام:املقابلةاجراءمكان.2
اهلل

 الشوبكي فؤاد رانية:االسم.3


 عاماا  62العمر:.4

:(االنتماءالسياسي)اختياري.6مسلمةي(:)اختيارالديانة.5
 الوطني التحرير حركة

)فتح( الفلسطيني

اعتقالقبلالسكنمكان.7
غزة : املناضل

 في موظفة:الوظيفة.8
 فتح حركة–والتنظيم التعبئة


االجتماعيةالعالقةطبيعة.9
 ابنته :االعتقالقبلاملناضلمع

الزمنيةوالفرتةتاريخ.11
 ل:االعتقاقبلاملناضلملعرفة
الولدة منذ

يفمعتقلأولاملناضلهل.11
نعم؟العائلة

 فؤاداملناضل:.اسم12
الشوبكي

فيهاأسراليت.السجون13
 نفحة، هداريم، عوفر،املناضل:
 وبئر عسقالن النقب، ريمون،
السبع.

حلظةاملناضلعمر.14
عام 27:االعتقال

 في زال ما:االعتقالمدة.15
 ومحكوم 6112 العام منذ األسر

 عام. عشرين


اعتقالمتالذياملوقع.16
أريحا سجن:منهاملناضل

 
 هل يوجد أي وثائق )الصليب األحمر، المحامي، سلطات الحتالل، العالم المرئي أو المسموع أو المكتوب( تخص المناضل أو قضية اعتقاله

 اعتقاله.حلدأبوعماريفمعرفتهحلظةمناملناضلحياةبتناولرائعكثريمقالكتبتالطويللرميوندامقالوآخراجلرائديفمقاالتكتبواكثري
 أي معلومات تفصيلية أخرى ترغب في اضافتها 

 العتقال قبل ما مرحلة أولا:
 ؟------كيف تصف الظروف التي عاشتها العائلة خالل فترة العمل الوطني قبل أن يتم اعتقال المناضل  .1

متوينيةموادوجتيببالعسكرفقطمعنيةكانت"الصخرة"مؤسسةوأسسة،وغزللضفةالعسكريةاملاليةاإلدارةوالديواستلم،94عامعالوطنرجعنااحنا
 .مناصبعدةواستلمغزةيفالفروسيةناديوأسسللعسكرخمفضةبأسعار

 قما هي التحديات األسرية والجتماعية ) قواعد السالمة األمنية ، الحذر ، التعامل مع افراد العائلة وخاصة األطفال( التي كانت في سيا .2
 المجهول أو المعلوم بالنسبة لك حول العمل الوطني الذي يقوم به المناضل قبل العتقال ؟

 شوبكي.كلهفيهساكننيكناايلالشارعيعينالعائلةوسطعايشنيوكناشيءأييوجدال
 هل أثر ذلك الواقع وتلك التحديات على طبيعة العالقة األسرية بينك وبين المناضل في تلك الفترة ؟ .3
 كيف تصف شكل العمل النضالي الذي انخرط فيه المناضل ) ما بين السري والعلني (؟ .4

 سري
 المؤشرات التي آذنت بقرب اعتقال المناضل ؟ –ما هي الرهاصات  .5

مليونخلصقلنايةاإلسرائيلاالنتخاباتصارتوملايصريراحأشييفانوتبنيكانتسعداتأمحدوتصرحياتبالسلطةاخلاصأرحياسجنيفموجودكان
 السجن.يقتحمواراحباملية

 هل تعرضت العائلة لتهديدات من قبل سلطات الحتالل قبل عملية العتقال؟ .6
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 كتري.ومضايقاتأغراضهاويكسرواجوزكمعسالحبتهريبانيتويقولوهامراتمينعوهاكانواتسافركانتملايعينعانتمنأكثرهيالوالدة
اد آخرين من العائلة من قبل سلطات الحتالل قبل أسر المناضل بدعوى العالقة مع األسير على المستوى الجتماعي أو هل تم اعتقال أفر  .7

 على مستوى العمل الوطني ؟
 ال

 هل تم تهديد العائلة من قبل سلطات الحتالل وطلب )التعاون ( مع الحتالل لتزويده بمعلومات عن المناضل ؟ .8

 وغريه.السفرمنمبنعويهددوهاعاجلسرللتحقيقتتعرضكانتتسافرملاالوالدة
ارج المنزل، هل تم تنفيذ التهديد سواءا بترويع العائلة ، تحطيم المنزل ، اخافة األطفال ، هدم المنزل أو أجزاء منه ، اقتياد أحد أفراد األسرة خ .9

 منع أفراد األسرة من السفر ؟

 لفرتة.السفرمنمتنعكانتالوالدة
 هل تم طرد أحد أفراد األسرة من العمل على خلفية النشاط النضالي الوطني للمناضل؟ .11

 ال.
 هل طالت عقوبات الحتالل الحي أو القرية أو المخيم أو المدينة برمتها ؟  .11
 ما هي المدة التي أمضاها المناضل كمطارد قبل أن يتم اعتقاله من قبل الحتالل؟  .12
 .6112ل  6116جن أريحا يعني من بتقدر تحكي من لحظة وجوده في س .13

 العتقال مرحلة ثانياا:
كيف تمت عملية العتقال ) وصف تفصيلي لعملية العتقال من البيت ، أثناء عملية المطاردة ، عن الجسر أو المطار أو حاجز عسكري ،  .1

 أو أثناء العملية النضالية نفسها ؟

حماصرةمتمثومناإلسرائيلياالحتاللقواتوالفلسطينيةالشرطةقواتبنياشتباكاتفوقعتأرحيامدينةسجنباقتحاماإلسرائيلياالحتاللقواتقامت
السجنمنيبقىوملمنهكبريجزءوهدمالسجنبقصفاإلسرائيليةالدباباتقامتمثومنساعة12احلصارودامالسجنداخليفالفلسطينيةالشرطة

االمسرباسلوالرمياويجمدي)زئيفيقتلةوسعداتأمحدواعتقلتالسجناالحتاللقواتودخلتالفلسطينيةالشرطةخروجإىلأدىمماغرفتانسوى
الشرطةمنكثريةعناصرواعتقلت.2116\3\14بتاريخالشوبكيفؤادإىلإضافة(الشعبيةللجبهةالعسكرياجلناحقائدأبوغلمةوعاهدقرعانومحدي

أوخسائرأيتسجلملاإلسرائيلينيناحيةمن،28جرحو2إستشهادكانتالفلسطينينيخسائر.السجنمناملتبقيتانغرفتانالوهدمتالفلسطينية
 .األرواحيفإصابات

 هل تمت عملية العتقال من أول مرة ، أم كان هناك عدة محاولت؟ .2

 مرةأول
 العتقال مباشرة ؟ما هو األثر النفسي والجتماعي على العائلة في أعقاب  .3
 هل تم اعتقال آخرين في سياق عملية اعتقال المناضل ؟ .4

كثريةوعناصر(الشعبيةللجبهةالعسكرياجلناحقائدأبوغلمةوعاهدقرعانومحدياالمسرباسلوالرمياويجمدي)زئيفيقتلةوسعداتأمحدواعتقلت
 واحد.28واجنرحاثننيواستشهدالفلسطينيةالشرطةمن
 كيف تفاعل المجتمع المحلي ) المباشر والفلسطيني عموماا ( مع اعتقال المناضل ؟ .5

 القضيةطفتخلصبعدهااسبوعنياسبوعفرتةهاي.تركتناماوالصحافةعالبيتييجيكانالكلمتضامنكانالكل
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، المؤسسات الفلسطينية، المحامي، أهالي أسرى هل تم ابالغ عائلة المعتقل رسمياا باعتقاله من قبل: سلطات الحتالل، الصليب الحمر .6
 آخرين كانوا في األسر والتقوا بالمناضل بعد اعتقاله ؟

 األمحرالصليبطريقعناالعتقالساعة
(  ما هي الفترة التي عاشتها العائلة قبل معرفة اعتقال المناضل رسمياا ومكان اعتقاله ومرحلة التوقيف أو التحقيق ومدتها وطبيعة )التهم .7

 الموجهة للمناضل؟
 بحسب معرفتك ، هل كان العتقال نتيجة خطأ أو سلوك غير مدروس ، أم نتيجة وشاية أحد العمالء؟ .8

 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:
 كيف كان وقع البالغ الرسمي بتوقيف المناضل على العائلة نفسياا واجتماعياا؟ .1
 سر المناضل عليهم ؟ )هل يوجد قصص معينة ترغبون في مشاركتها في هذا السياق؟(في حالة وجود أطفال كيف كان الوقع النفسي أل .2
 في حالة وجود أبوين كيف كان وقع األسر عليهما ، على بقية العائلة من أخوة وأخوات؟ .3
 ما هي طبيعة الوثائق الرسمية التي حصلت عليها العائلة لألبالغ عن أسر المناضل ؟ .4
 قبل أية جهة وطنية أو اجتماعية للتضامن مع العائلة؟ )وهل يوجد وثائق بذلك(؟ هل تم التواصل مع العائلة من .5

أترككمراح"ماوقاهلاوالديتعلىاتصليرمحهاهللعرفاتوياسرهتكم(بصيغة)كالمتآزرناالرحيمعبدالطيبعناأجى،شيءأولالرئاسةمؤسسة
 معنا.للتضامنييجوكانواالفصائلوخمتلفالشعبيةواجلبهةزارتنااجتسمحاوحركة،زاروناالسطةمنناسوكثريوساحموين(

 هل تعرضت العائلة لتهديدات من قبل سلطات الحتالل أثناء عملية العتقال أو بعدها ) في فترة التوقيف والتحقيق(؟ .6
دعوى العالقة مع األسير على المستوى هل تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة من قبل سلطات الحتالل في أعقاب أسر المناضل ب .7

 الجتماعي أو على مستوى العمل الوطني ؟

 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:
 صف كيف كانت معنويات األسير ووضعه الصحي في أول جلسات محاكمته من قبل الحتالل؟ .0

كانأحسنوانعقدتيفعوفروحكموهعشرينسنة2118تأجلتاحملكمةحىت كانتعاليةووضعهالصحي وحضراحملاكمةوالديتوحكتلناانهمعنوياته
 مماهوعليههال

 كيف كان أثر اللقاء األول باألسير على العائلة نفسياا واجتماعياا؟ .6
 من هو المحامي الذي تم تكليفه وما هي الجهة التي أرسلت المحامي ) العائلة، نادي األسير أو وزارة األسرى أو فصيل معين(؟  .3

 أسامةالسعديمنوزارةاألسرى،وأحناكلفناناصرالشيوخيانويتابعكمانالقضيةوحيضراجللسات.
 الى الصفقات أم المرافعات( ؟  كيف كان دور المحامي في المحاكم العسكرية ) هل لجأ .0

 فشدورللمحاميوماكانيزبطيعملصفقةأوأيشيألنوقضيتهكلهامربوطةحبلسياسي.
 كيف كان وقع الحكم النهائي على المناضل والعائلة من الناحية النفسية؟ .5

 األسر: مرحلة خامساا:

 متى كانت أول زيارة لألسير من قبل العائلة؟ .0
 كمزرناهأناواخيترنا.بعداحل2118عام

 هل منع أحد أقرباء األسير من زيارته تحت حجج أمنية ؟ .6



178 

 

كانتتزورهبالسنةمرةواحدةفقطوأخويتالشبابنفسالشيمسموحمرةبسبالسنة. كانتممنوعة ومن21/2/2115كانتيفزيارةوأناآخرأمي
 األمين.الفحصحجةحتتاليومحىتالزيارةيومهاممنوعةمن

هل تم استهداف األسرة والضغط عليها كأسلوب للضغط على األسير )تعطيل معامالت في الدوائر الرسمية ، منع من السفر ، اعتقال بعض  .3
 أفراد األسرة وغيرها من األساليب الرخيصة(؟

 والديتكانتكلطلعةورجعةيدخلوهاحتقيق
 ان سكنه ؟هل كان المعتقل الذي احتجز به األسير بعيد عن مك .0
 هل تعرض األسير لوعكة صحية أثناء وجوده في المعتقل وكيف تعاملت معه إدارة مصلحة السجون؟ .5

كانوايعطوهشيغريحبوبمسكن،وعملولهعمليةبالكلىوطلعتغلطبعدينقالولواعندسرطان طلعتعرضلوعكةصحيةقبلسنةونصتقريبًاوما
وايضغطواانويطلععشانوضعهالصحيوقصولهعضلةبتحملاألحشاءيعينهالصارمنظرهغريبيعينعندهجهةعندهبسأكياسماءواحملامنيحاول

 نازلة)أشارتجلانبهااألمين(وهالعندهمشاكلصحيةكتريةمتلالضغطوالسكري.
 هل كان هناك تحديد لألموال المرسلة لألسير من قبل عائلته؟ .2
 ) توجيهي أو جامعة(؟هل منع األسير من التعليم  .7
 هل شارك األسير في إضراب عن الطعام أثناء تواجده في المعتقل ، وكيف كان وقع ذلك نفسياا واجتماعياا على العائلة ؟ .8
 هل كان لدى األسير وسائل اتصال مع العالم الخارجي) تلفون ، محامي ، وسائل إعالم(؟ .9

 .احملاميوالزياراتوالتلفوناتبسبصحلهمرةبالشهر
 هل كان هناك انعكاس لمشاكل األسرى داخل السجون على العائالت )إن وجدت( )سؤال اختياري(؟  .01
 كيف أثر غياب األسير على العائلة على المستوى القتصادي ؟   .00

 مشكتريأثرألنهأميمنزمانمنأيامماكانهوبالثورةقاميةبدوراألبواألم.

 : التحرير مرحلة : سادساا 
خبار المتناقلة حول اقتراب موعد الفراجات عن األسرى ) سواء كان ذلك في صفقة تبادل لألسرى ، أو صفقة سياسية (على ما وقع األ .0

 العائلة نفسياا واجتماعياا؟
 نعملاتصاالتيفحالكانيفاسمللوالدوماخلينابابإالدقيناهلدرجةفقدنااألمل.

 فق صفقة تبادل أو صفقة سياسية؟هل أنهى األسير كامل محكوميته أم خرج و  .6
 كعائلة األسير هل توجهتم ألي جهة رسمية أو حزبية في سبيل شمول األسير في صفقة إفراج ما ؟ .3

 لكلهسواءرئاسةأومحاسأواجلهةاملسؤولةعنالصفقة
نية في اختيار األسرى في صفقات تبادل بشكل عام ، كيف تصفون العتبارات أو المعايير التي تضعها السلطة الفلسطينية أو الفصائل الوط .0

 األسرى أو الصفقات السياسية ؟
 يفتقصريمناجلانبالرمسيالفلسطيين
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 (06) رقم مقابلة
 أساسية: معلومات

:ةاملقابلاجراءاريخت.1
60/9/6105 

 عوده فريد أسماء:االسم.3نابلس:املقابلةاجراءمكان.2
 


 عاماا  86العمر:.4

:(االنتماءالسياسي)اختياري.6مسلمةي(:)اختيارالديانة.5
---

اعتقالقبلالسكنمكان.7
نابلس : املناضل

 متقاعدة معلمة:الوظيفة.8


االجتماعيةالعالقةطبيعة.9
 زوجة :االعتقالقبلاملناضلمع

 خاله

الزمنيةوالفرتةتاريخ.11
 ل:االعتقاقبلاملناضلملعرفة
أظفاره نعومة منذ

يفمعتقلأولاملناضلهل.11
نعم؟العائلة

 قدرياملناضل:.اسم12
أبوبكر

فيهاأسراليت.السجون13
 عسقالن، الجنيد، املناضل:

 بئر معتسار، بيت يونا، كفار
 والرملة نفحة طولكرم، السبع،

.

حلظةاملناضلعمر.14
عام 07:االعتقال

اعتقالمتالذياملوقع.16عام 07:االعتقالمدة.15
 قضاء يتما قرية:منهاملناضل
نابلس

 

  ؟ العائلة في معتقل أول المناضل هل
 .وقنابلاسلحةوعندهمنظمأنهبدعوى1971و1969عامبنيمامرةمنأكثرعامرأبواحلاجوالدهاعتقالمت

 عنهم(؟ ليةتفصي معلومات ) هم من ، العائلة في آخرين معتقلين وجود حالة في
 قضية أو المناضل تخص المكتوب( أو المسموع أو المرئي العالم ، الحتالل سلطات المحامي، ، األحمر )الصليب وثائق أي يوجد هل

 اعتقاله.
تواجهكيف،1981اإلسرائيليةاملخابراتلدىالتحقيقأساليب،1979هوييتهذهأمهها:السجونداخلكتبهامؤلفاتعدةللمناضل

 أبوبكر.قدرياحملرراالسريحكايةبتوثيققامابوجهادمركزأنإىلإضافة،1992ألثوريهالسلطةإىلالقمعمن،1981احملقق
 اضافتها. في ترغب أخرى تفصيلية معلومات أي

طبعاًشيء،وكلوالتحقيقضدهمبارسوهاايلالتعذيبوممارساتيكتبهاايلومؤلفاته،اخلارجيففتحلقيادةرسائلتضمكبسوالتقدريلنايهربكان
الزيارةأثناءإلناتسليمهاويتمالدواء،كبسولةشكلعلىيُلفمثتتخيلهممكنخطبأصغرتكتبكانتسريبريدعنعبارةهايالكبسوالت

كبري.خبطكتابتهموتعيدالكبسوالتتبيضعزةبنيتوكانتوباخلفية.
 العتقال قبل ما مرحلة أولا:

 ؟----كيف تصف الظروف التي عاشتها العائلة خالل فترة العمل الوطني قبل أن يتم اعتقال المناضل  .1
كانرجلوطينومناضلمعروفيفالبلدوشاركيفقتالاالجنليزيفثورةال ،وشاركيفقتالاليهود.وكانابنهقدري36اهلليرحموالدهاحلاجأبوعامر

 سنةيشتغلمعالفدائينيوكانمطاردوكليوميفبلدواليهوديدورواعليهمنجهةجلهة.15مغلبهألنهمنعمره
ق ما هي التحديات األسرية والجتماعية ) قواعد السالمة األمنية ، الحذر ، التعامل مع افراد العائلة وخاصة األطفال( التي كانت في سيا .2

 الذي يقوم به المناضل قبل العتقال ؟المجهول أو المعلوم بالنسبة لك حول العمل الوطني 
كانعندهق كانيشوفابنهوهومطارد،وكانمينعهييجيعالبيتيشوفأمهوحيكيمعهاألنه اعدةإنهكاناحلجأبوعمرالوحيدايلمنالعيلةايل

 منعليهاويروح."فكانقدريييجييشوفامهمنبعيدمندونماتعرفبسعشانيط---النسوانبتربمكتري"هههه
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 هل أثر ذلك الواقع وتلك التحديات على طبيعة العالقة األسرية بينك وبين المناضل في تلك الفترة ؟ .3
 سةولدصغري.قويتالعالقةكثريوكانالفدائييفهذاكالوقتأحسنمناملهندسوالدكتوربالنسبةالنا،بسكناكتريخايفنيعليهخصوصاًانوكانل

 كل العمل النضالي الذي انخرط فيه المناضل ) ما بين السري والعلني (؟كيف تصف ش .4
 كانعملهسريمعالقطاعالغريبايلبقودهخليلالوزيراهلليرمحه.

 المؤشرات التي آذنت بقرب اعتقال المناضل ؟ –ما هي الرهاصات  .5
 قدريوكمانواحد،وكاناالسرائيلينييدورواعليهميفكلمكان.شبابواستشهدبعضهمومتاعتقالبعضهموضلبس7كانتجمموعتهمكونةمن

 هل تعرضت العائلة لتهديدات من قبل سلطات الحتالل قبل عملية العتقال؟ .6
نمرةوكسرواماحلاجابوعامروالدهلقدرياعتقلأكثرمنمرةوكانيتعرضللتعذيبالشديدويضغطواعليهليدهلمعلىابنه،وكمانهامجواالبيتاكثر

 كلشيفيه،اضافةإىلقيامبعضعمالئهمحبرقأشجارزيتونختصالعائلةوقاموابتسميماحلصانايليكانيستخدمحلراثةاألرض.
هل تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة من قبل سلطات الحتالل قبل أسر المناضل بدعوى العالقة مع األسير على المستوى الجتماعي أو  .7

 على مستوى العمل الوطني ؟
 والدهوكماناعتقلواكثريمنأقربائهكانواياخذوهمللتحقيقويروحوهمبعدأيامبسوالدهكانأكثرمنتعرضللتعذيب.

 هل تم تهديد العائلة من قبل سلطات الحتالل وطلب )التعاون ( مع الحتالل لتزويده بمعلومات عن المناضل ؟ .8
سواءا بترويع العائلة ، تحطيم المنزل ، اخافة األطفال ، هدم المنزل أو أجزاء منه ، اقتياد أحد أفراد األسرة خارج المنزل،  هل تم تنفيذ التهديد .9

 منع أفراد األسرة من السفر ؟
 هل تم طرد أحد أفراد األسرة من العمل على خلفية النشاط النضالي الوطني للمناضل؟ .11
 لقرية أو المخيم أو المدينة برمتها ؟ هل طالت عقوبات الحتالل الحي أو ا .11

 قريةبدياكانتتتعرضلالقتحاماتكثريفرتةماكانقدريمطارد،وكانوايكسرواوخيربواحقدعلىالبلدوعلىقدري.
 ما هي المدة التي أمضاها المناضل كمطارد قبل أن يتم اعتقاله من قبل الحتالل؟ .12

حوايلمطاردبقيأي31/6/1971يفاعتقالهمتحىتويتماقبالنمنطقةيفليستقروااألردنهنرالفدائينيمنجمموعةمعاملناضلجتاوز03/4/1971
.احملتلةاألراضيدخولهمنذونصفشهر

 العتقال مرحلة ثانياا:
أو المطار أو حاجز عسكري ، كيف تمت عملية العتقال ) وصف تفصيلي لعملية العتقال من البيت ، أثناء عملية المطاردة ، عن الجسر  .1

 أو أثناء العملية النضالية نفسها ؟

كانواراحواوملا،يتمايفداريفواختبواشوكتحممدامسهجمموعتهمنواحدوكمانهوراحجمموعتهمنآخرينواعتقالرفاقهمنبعضاستشهادبعد
اجليشمنكبريةقواتاقتحمتالثالثاليوموفجريومنيالداريفواختبوا،الكويتمنجاينيالبلدأهلقداماهنمأساسعلىاخلليجاهلزايالبسني

للبيتاخللفيالسورمنونطوايهربواحاولوا،سالحمعهمكانما،حاهلمليسلمواعليهمبالسماعاتينادواوصاروابالكاملالداروطوقوايتمااالسرائيلي
 .بساعاتبعدهامسكوهوقدريوبطنهرجلهيفشوكتحممدوأصابواعليهمالنارأطلقوالكن

 هل تمت عملية العتقال من أول مرة ، أم كان هناك عدة محاولت؟ .2
 أولمرة

 ما هو األثر النفسي والجتماعي على العائلة في أعقاب العتقال مباشرة ؟ .3
 هل تم اعتقال آخرين في سياق عملية اعتقال المناضل ؟ .4

 تقدريأبوبكروحممدشوك
 كيف تفاعل المجتمع المحلي ) المباشر والفلسطيني عموماا ( مع اعتقال المناضل ؟ .5



181 

 

ى هل تم ابالغ عائلة المعتقل رسمياا باعتقاله من قبل : سلطات الحتالل ، الصليب الحمر ، المؤسسات الفلسطينية ، المحامي ، أهالي أسر  .6
 آخرين كانوا في األسر والتقوا بالمناضل بعد اعتقاله ؟

 احلاكمالعسكريملنطقةنابلسقامشخصياًبتبليغاجمللسالقرويلبديابأهنمأسروااملناضلقدريواجمللسبدورهبلغالعائلة.
(  ما هي الفترة التي عاشتها العائلة قبل معرفة اعتقال المناضل رسمياا ومكان اعتقاله ومرحلة التوقيف أو التحقيق ومدتها وطبيعة )التهم .7

 مناضل؟الموجهة لل
 بحسب معرفتك ، هل كان العتقال نتيجة خطأ أو سلوك غير مدروس ، أم نتيجة وشاية أحد العمالء؟ .8

وشايةأحدالعمالء

 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:
 كيف كان وقع البالغ الرسمي بتوقيف المناضل على العائلة نفسياا واجتماعياا؟ .1

كانيعرفيااهللشوزعلناعليه،شوولدصغري كثريأثرعليه،ألنه كثريمتأثرواعتقالابنهقدري كان كثري،وأبوه وقعبنيأيدينهاجملرمنيخفناعليه
كتبلكالسجنوالتعذيبايلفيه،وكاناهونعندهابنهيكونشهيد،فكانداميًايقوللقدريابنه"يابابديشامسعانكوقعتبنيايديهم،و اذااهلل

 ةبديالرصاصةاالقيهايفجبينكحىتارفعراسيفيكوتكوناستشهدتبشرف".الشهاد
 في حالة وجود أطفال كيف كان الوقع النفسي ألسر المناضل عليهم ؟ )هل يوجد قصص معينة ترغبون في مشاركتها في هذا السياق؟( .2
 وأخوات؟في حالة وجود أبوين كيف كان وقع األسر عليهما ، على بقية العائلة من أخوة  .3
 ما هي طبيعة الوثائق الرسمية التي حصلت عليها العائلة لألبالغ عن أسر المناضل ؟ .4
 )وهل يوجد وثائق بذلك(؟ هل تم التواصل مع العائلة من قبل أية جهة وطنية أو اجتماعية للتضامن مع العائلة؟ .5
 و بعدها ) في فترة التوقيف والتحقيق(؟هل تعرضت العائلة لتهديدات من قبل سلطات الحتالل أثناء عملية العتقال أ .6

 اعتقلواابوهاحلاجابوعمر،وهددواقدريانويعذبوهالبوعمرمقابلانويعرتفومااعرتف.
هل تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة من قبل سلطات الحتالل في أعقاب أسر المناضل بدعوى العالقة مع األسير على المستوى  .7

 ستوى العمل الوطني ؟الجتماعي أو على م
 

 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:
 صف كيف كانت معنويات األسير ووضعه الصحي في أول جلسات محاكمته من قبل الحتالل؟ .0

كلواحديوجهلههتمة،وبذكرواحدمنهمحكالوا"انتتسللتللبالد بطريقةغريشرعية"جاوهبمكانواقفزياألسدقدامثالثحكامعسكريني،
كانواحياولو كنانرجتفمنجرأتهوخفناعليه.وطرداحملامنيماخالهميرتافعواعنهألهنم كان"البالدبالديوانتمالغرباء"،والصراحة كونه ايعملواصفقة

يفاحملكمة"أناالأعرتفباحملكمةوفلسطنيستتحررعاجالًقاصر،وقالولهاعرتفبالذنبواطلبالرمحةخبفضولكاحلكم،بسوقفوكاندمهفايروقال
 أمآجالً".

 كيف كان أثر اللقاء األول باألسير على العائلة نفسياا واجتماعياا؟ .6
 من هو المحامي الذي تم تكليفه وما هي الجهة التي أرسلت المحامي ) العائلة، نادي األسير أو وزارة األسرى أو فصيل معين(؟  .3

 حماميمنقبلالعائلة.متتكليف
 كيف كان دور المحامي في المحاكم العسكرية ) هل لجأ الى الصفقات أم المرافعات( ؟  .0

 املناضلطرداحملاميمناحملكمةلعدماعرتافهبشرعيتها.
 كيف كان وقع الحكم النهائي على المناضل والعائلة من الناحية النفسية؟ .5
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كان كانرده"أناالاعرتفهبذهاحملكمةواحلكمباطلوالثورةستخرجنا"،سنةمعاالبعاد،21احلكم كانمعنوياتهمرتفعةومشمهتمو املناضل
الوالدةكانتمرتاحةنوعاًماألنهابنهاعايشوعلىاألقلبتشوفهأماالوالدتأثرجداًوكانمتضايقملعرفتهبالسجنوظروفه.

 األسر: مرحلة خامساا:

 أول زيارة لألسير من قبل العائلة؟متى كانت  .0
كثري،4بعد كنتأناشهوربعدماانتهىالتحقيقمعاملناضلزرنايفسجننابلس،ويفاملناسبةيفأحدالزياراتزرناهيفسجنبئرالسبعوكانبعيد

،وبعدهاطلعواقدريمنوراالشبكصاريبوسراسأبوهوخالهوأمهوأبوهوملاأبوهشافابنهصفرنواغمىعليهووقعبسببالتعبالنفسيواجلسدي
 وايديهويبكيعلىوضعأبوهوكانمكلبشيفايديهورجليه..كانمشهدمابنساهحىتاللحظة.

 هل منع أحد أقرباء األسير من زيارته تحت حجج أمنية ؟ .6
مالت في الدوائر الرسمية ، منع من السفر ، اعتقال بعض هل تم استهداف األسرة والضغط عليها كأسلوب للضغط على األسير )تعطيل معا .3

 أفراد األسرة وغيرها من األساليب الرخيصة(؟
كانطبيبأهنىدرا كانمدرسلفرتةطويلة،وأخآخر ستهيفمصرمنعوهمناعتقلواوالدهوهددوااملناضلبتعذيبابوهاذامليعرتف،أوقفواترقيهأخيهايل

 يفليبيا.73مواطنتهوظليفاخلارجحىتتويفيفعامدخولالضفةوألغوا
 هل كان المعتقل الذي احتجز به األسير بعيد عن مكان سكنه ؟ .0

 يفالبدايةكانقريبيفنابلسوبعدماحاكموهنقلوهبعيدعلىعسقالنوالسبعوالرملةوماخالسجناالدخله.
 المعتقل وكيف تعاملت معه إدارة مصلحة السجون؟هل تعرض األسير لوعكة صحية أثناء وجوده في  .5

كانمم كنمماأثناءوجودهيفسجنطولكرمأصيببالتهابيفالعصبالسادسيفالوجه،ورفضوايعاجلوهأوإدخالطبيبللكشفعليهمعإنهعالجها
 مشلول.أدىإىلاصابتهبإعاقةدائمةيفالوجهلدرجةأنهاجلانباأليسرمنالوجهأصبحشبه

 هل كان هناك تحديد لألموال المرسلة لألسير من قبل عائلته؟ .2
 شيقل(،بعدهاتطورتشويشويبفعلنضاالتاألسرىواضراباهتم.21أو11يفبدايةاالعتقالكانوايسمحوابشواقلحمدودةللكنتينة)

 هل منع األسير من التعليم ) توجيهي أو جامعة(؟ .7
 هيعلميولكنمنعمناكمالأيدراسةجامعيةأكملتوجيهيأديبوتوجي

 هل شارك األسير في إضراب عن الطعام أثناء تواجده في المعتقل ، وكيف كان وقع ذلك نفسياا واجتماعياا على العائلة ؟ .8
 اضراباتكثريةوكانتالعائالتبشكلعامتتضامنمعأبنائهموكانهناكالتفافمجاهرييواسع.

 األسير وسائل اتصال مع العالم الخارجي) تلفون ، محامي ، وسائل إعالم(؟هل كان لدى  .9
 جرائدوراديوصغريباخلفية

 هل كان هناك انعكاس لمشاكل األسرى داخل السجون على العائالت )إن وجدت( )سؤال اختياري(؟  .01
 كيف أثر غياب األسير على العائلة على المستوى القتصادي ؟   .00

 مليؤثر.

 : التحرير رحلةم : سادساا 
ما وقع األخبار المتناقلة حول اقتراب موعد الفراجات عن األسرى ) سواء كان ذلك في صفقة تبادل لألسرى ، أو صفقة سياسية (على  .0

 العائلة نفسياا واجتماعياا؟
جنوداسرائيلنياحتجزهتمفتح،ورجعوامنأسريمنهمقدريأبوبكرمعثالثة111كانيفتبادللألسرىوحتديدا83ًكانتصدمةونكسةلناففيعام

كانامسهيفالتبادلوانشطبامسهمن85أسري،ويفتبادل35املطارهوو كانتنكسةأخرىلألهلملا الليقامتفيهاجلبهةالشعبية/القيادةالعامة
 الكشوفكونهكانمسؤولفتحيفالسجونوضداالنشقاق.
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 ميته أم خرج وفق صفقة تبادل أو صفقة سياسية؟هل أنهى األسير كامل محكو  .6
حاولتادارةالسجونسحباالجنازاتالليحصلواعليهااملعتقلنيمنخاللالنضاالتواالضرابات،فأعلنواأسرىجنيداضرابعن85بعدتبادل

كانمسؤولسجنجنيدمتنقلهلسجننفحةوبعدهابأ11الطعامواستمر سبوعنيأعلنوااألسرىيفنفحةاضرابعنالطعامفتمأيام،وألناملناضل
كانوراءاالضراب،فأخذوهلسجنبيتمعتساروهوسجنخمصصللمعتقلنياجلنائينياليهودوضلفيهستشه ور،نقلههووأربعةسجونأخرىألنه

كلفتقيادةفتحجلنةمنثالثحمامنيإلخراجهمنالسجناجلنائيإىلأيسجن كونوبعدها أمين،رفضتادارةالسجونفطلباحملامنيابعاداملناضل
ادةسنةمعاالبعاد(،وافقتادارةالسجونمقابلتوقيعاألسريولكنهرفضالتوقيععلىابعادهووقعاحملامنيعلىذلكبناءعلىطلبمنقي21حكمه)

 فتحومتاخراجهمنالسجنوابعادهاىلبغداد.
 توجهتم ألي جهة رسمية أو حزبية في سبيل شمول األسير في صفقة إفراج ما ؟ كعائلة األسير هل .3
 ال
بشكل عام ، كيف تصفون العتبارات أو المعايير التي تضعها السلطة الفلسطينية أو الفصائل الوطنية في اختيار األسرى في صفقات تبادل  .0

 األسرى أو الصفقات السياسية ؟
احملسوبيةواملعرفة.معايريجمحفةوغريدقيقةفيها

 التحرر: بعد ما مرحلة : سابعاا 
 هل أثر المعتقل جسدياا أو نفسياا على األسير المحرر؟ .0

 جسدياًيفاعاقةدائمةحيثاجلهةاليسرىمنوجهاألسرياحملررشبهمشلول،أمانفسياًفتالحظفيهاهلدوءالغريبوقلةالكالم.
 لجتماعي بعد تحرره؟كيف تصف انسجام األسير مع واقعه ا .6

كتابباللغةالعربية،واخذفرتةالنسجم3صعبجداًلدرجةأنهأوهلاحجزولهفتحيففندقببغدادمكثفيه شهوردونأنخيرجمنالغرفةوكانيرتجم
 معالواقعاجلديد.

 كيف تعاملت المؤسسات الحزبية والتنظيمية مع األسير المحرر ؟ .3
 حأولمادخلبغدادمتاحتضانهمنالشهيدابوجهادوخالهيستلممكتبهيفالعراق.بشكلكويساستقبلوهفت

 ما طبيعة العمل الذي انخرط به المناضل ما بعد التحرر؟ .0
2118وعمليفجهازاألمنالوقائيحىتتقاعديف1996العملالتنظيمييفحركةفتحوحتديداًمديرمكتبأبوجهادخليلالوزيرحىترجعالوطنيف

 وبعدهايفالتعبئةوالتنظيموأمانةسراللجنةاملركزيةحلركةفتح.
 كيف تصف دور العائلة كحاضنة أولى لألسير بعد تحرره ؟ )السؤال موجه لألسير المحرر(. .5

كانتحركةفتحألنهمليكنمنعائليتأحدبعدحترريومتابعاديإىلالعراق،وكثريمنأقربا ئيمنعوامنزياريتولكنوالديتوأخوايتاحلاضنةاألوىليل
زاروينبعدشهورمنخروجي.

 نوي.أمابعدعوديتإىلأراضيالوطنشعرتبقيمةالعائلةوأبناءالبلداستقبلوينيفأرحيااستقبالحافلوكانواخريحاضنةمناجلانباملع
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 (03) رقم مقابلة
 أساسية: معلومات

:ةاملقابلاجراءاريخت.1
63/2/6105 

 رام:املقابلةاجراءمكان.2
اهلل

 ثابت عبداهلل عكرمة:االسم.3
 


 عاماا  09العمر:.4
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اعتقالقبلالسكنمكان.7
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االجتماعيةالعالقةطبيعة.9
 أخوه :االعتقالقبلاملناضلمع

الزمنيةوالفرتةتاريخ.11
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 قضاء يتما قرية:منهاملناضل
نابلس

 

 عنهم(؟ تفصيلية معلومات ) هم من ، العائلة في آخرين معتقلين وجود حالة في
 عمي.وأوالدأيضاًوعميمعتقلكنتأنا

 قضية أو المناضل تخص المكتوب( أو المسموع أو المرئي العالم ، الحتالل سلطات المحامي، ، األحمر )الصليب وثائق أي يوجد هل
 اعتقاله.

 ضافتها.ا في ترغب أخرى تفصيلية معلومات أي
 العتقال قبل ما مرحلة أولا:

 ؟----كيف تصف الظروف التي عاشتها العائلة خالل فترة العمل الوطني قبل أن يتم اعتقال المناضل  .1
كانيدرسطبيفروسياويفاالنتفاضةاألوىلمنعمنالسفروانسجنبعدهاعام كمليفجامعةبريزيتبعدهاانتقلجلامعة89مسلمة النجاحوطلع

كلهايفحالةنفسيةصعبةومس كانتالعائلة لمةحتديداًكاننشيطيفحركةالشبيبة،وكانمعروفحبماسهونشاطهوحتديداًبعداغتيالعمهثابتثابت
 أيام.5كانوصللدرجةانهنامعندالقرب

عامل مع افراد العائلة وخاصة األطفال( التي كانت في سياق ما هي التحديات األسرية والجتماعية ) قواعد السالمة األمنية ، الحذر ، الت .2
 المجهول أو المعلوم بالنسبة لك حول العمل الوطني الذي يقوم به المناضل قبل العتقال ؟

 هل أثر ذلك الواقع وتلك التحديات على طبيعة العالقة األسرية بينك وبين المناضل في تلك الفترة ؟ .3
 دائييفهذاكالوقتأحسنمناملهندسوالدكتوربالنسبةالنا،بسكناكتريخايفنيعليهخصوصاًانوكانلسةولدصغري.قويتالعالقةكثريوكانالف

 كيف تصف شكل العمل النضالي الذي انخرط فيه المناضل ) ما بين السري والعلني (؟ .4
 كانعملهسري.

 ضل ؟المؤشرات التي آذنت بقرب اعتقال المنا –ما هي الرهاصات  .5
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 هل تعرضت العائلة لتهديدات من قبل سلطات الحتالل قبل عملية العتقال؟ .6
 استدعواوالديأكثرمنمرةوأعماميأيضاًوضربواأمياهلليرمحهاوضايقوازوجته.

ستوى الجتماعي أو هل تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة من قبل سلطات الحتالل قبل أسر المناضل بدعوى العالقة مع األسير على الم .7
 على مستوى العمل الوطني ؟

كرهينةبتاريخ2112يفعام كنتموجوديفاملقرواعتقلوينوأخذوين واملصادفةانوهواعتقلوهيف3/4/2112ملاقصفوامقراألمنالوقائييفبيتونيا،
رملسلمةوشبابتانينيمستشهدينحاطنيعليهمعالماتاكس،وحطوينسنةادارييفالنقب،ويفاحملكمةجابويلصو2114نفسالتاريخمنعام

 وكلالتحقيقكانعنمسلمة.يعيناليكتفياحملتلبتعذيباملناضلبأسرهفقطبدويعذبكلحميطه.
 هل تم تهديد العائلة من قبل سلطات الحتالل وطلب )التعاون ( مع الحتالل لتزويده بمعلومات عن المناضل ؟ .8
ل، يذ التهديد سواءا بترويع العائلة ، تحطيم المنزل ، اخافة األطفال ، هدم المنزل أو أجزاء منه ، اقتياد أحد أفراد األسرة خارج المنز هل تم تنف .9

 منع أفراد األسرة من السفر ؟
 ضربواأميوضايقواعلىزوجتهكتري.حاولواينسفوامنزيلومنزلاهليومنزلمسلمةأكثرمنمرة،كسروابييتولساتوزيماهوماصلحتهلليوم،

 هل تم طرد أحد أفراد األسرة من العمل على خلفية النشاط النضالي الوطني للمناضل؟ .11
 هل طالت عقوبات الحتالل الحي أو القرية أو المخيم أو المدينة برمتها ؟  .11
 ما هي المدة التي أمضاها المناضل كمطارد قبل أن يتم اعتقاله من قبل الحتالل؟  .12

 2114ل2111حوايلأربعسننيمنال

 العتقال مرحلة ثانياا:
كيف تمت عملية العتقال ) وصف تفصيلي لعملية العتقال من البيت ، أثناء عملية المطاردة ، عن الجسر أو المطار أو حاجز عسكري ،  .1

 أو أثناء العملية النضالية نفسها ؟
 الهوأطلقواالنارعلىالسيارةواضطريسلمنفسه.بكمنينصبوه3/4/2114االعتقالمتيفتاريخ

 هل تمت عملية العتقال من أول مرة ، أم كان هناك عدة محاولت؟ .2
 تعرضألكثرمنحماولةاغتيالوحاولوااعتقالهأكثرمنمرة.

 ما هو األثر النفسي والجتماعي على العائلة في أعقاب العتقال مباشرة ؟ .3
 سياق عملية اعتقال المناضل ؟هل تم اعتقال آخرين في  .4

 معظمأفرادجمموعتهاغتيلوامنرائدالكرميلفراساجلابرلزياددعاسوضلهوكانوحدهملااعتقلوه.
 كيف تفاعل المجتمع المحلي ) المباشر والفلسطيني عموماا ( مع اعتقال المناضل ؟ .5
لحتالل ، الصليب الحمر ، المؤسسات الفلسطينية ، المحامي ، أهالي أسرى هل تم ابالغ عائلة المعتقل رسمياا باعتقاله من قبل : سلطات ا .6

 آخرين كانوا في األسر والتقوا بالمناضل بعد اعتقاله ؟
حمامنيكلفناهماحناللبحثعنمكانمسلمة.

أو التحقيق ومدتها وطبيعة )التهم ( ما هي الفترة التي عاشتها العائلة قبل معرفة اعتقال المناضل رسمياا ومكان اعتقاله ومرحلة التوقيف  .7
 الموجهة للمناضل؟

 نقلوهعلىمعسكركدوميمقربكفرقدوموكنانبحثعنهعنطريقحمامنيحلدمااعرتفوابانهعندهم.6/4/2115بعدثالثةاياماعلنواعناعتقالهيف
 وشاية أحد العمالء؟ بحسب معرفتك ، هل كان العتقال نتيجة خطأ أو سلوك غير مدروس ، أم نتيجة .8

وشايةأحدالعمالء

 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:
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 كيف كان وقع البالغ الرسمي بتوقيف المناضل على العائلة نفسياا واجتماعياا؟ .1
 ق؟(في حالة وجود أطفال كيف كان الوقع النفسي ألسر المناضل عليهم ؟ )هل يوجد قصص معينة ترغبون في مشاركتها في هذا السيا .2

ينبفهماالبنيفعنفوانبنياألسريواالبن،فمثاًليفحالةمسلمةوابنهثابتملايسألهمسلمةشوعملتاليوم.؟بقلهمالكومايلشوعملت.خلصيع
السجنواناالزمتبقىشخصييتمتلشخصيتومنرود،ونفسالقصةعبداهللابنعباسالسيدسألتهيفأحدالز كيفشعورك؟انوهادابويجوا يارات

 جاوبين:ابويبطلوآخرتهبروح،فالأحديقدريهزهذهالعالقةالغريبةالعجيبة.
 في حالة وجود أبوين كيف كان وقع األسر عليهما ، على بقية العائلة من أخوة وأخوات؟ .3

األمواألبالبتعرفاألمتاكلوالتشربوالتناموالتصلي وبتضلهاتفكرامىتبدويطلعوكيفصحتهواألبنفسالشي،يفمعاناةرهيبةوحتديدًا
 ونفسالقصةالزوجةواألوالد.

 ما هي طبيعة الوثائق الرسمية التي حصلت عليها العائلة لألبالغ عن أسر المناضل ؟ .4
 بذلك(؟)وهل يوجد وثائق  هل تم التواصل مع العائلة من قبل أية جهة وطنية أو اجتماعية للتضامن مع العائلة؟ .5

بيت.نعمتضامناجملتمعاحملليمعالعائلةكانرائعومؤسسةمنديالومؤسساتأخرىغريحكوميةساعدتنابشكلكبريخصوصاًوقتحماولةنسفال
 ئدنقدمتعزياتبامسه.كماناحنابنحاولخنليهحاضردائماًعنطريقصفحةفيسبوكبامسه،ابنهبروحيباركباسمابوهوبعزيبامسهواىلآخره.يفاجلرا

 هل تعرضت العائلة لتهديدات من قبل سلطات الحتالل أثناء عملية العتقال أو بعدها ) في فترة التوقيف والتحقيق(؟ .6
بالتحديد"نعمجاؤواأكثرمنمرةلينسفوابييتوبيتأهليوبيتمسلمةوجلأناعنطريقمؤسساتحقوقاالنسانوعنطريق"اهلاموكيد"و"يلأتسيلم
كانواينصبو االديناميتللمستشارالقضائياالسرائيليبأنهفشاشيباسممسلمةيفهذاالبيتوانهماعندههالتهمايلتؤدياىلنسفبيت،فكلمرة

صدرناهجاؤوابعداحلكمعليهسنواتحىتمتاحلكمعليه،وبالرغممنالقرارايلاست3ويفآخرحلظةنستصدرقراربإلغاءاهلدموضلالوضعهيكحوايل
 بثالثشهورأخلواالبيتوضربواأهليوكسروابييتبالكاملوزرعواديناميتوجبناقرارالغاءبآخرثانيةأوقفواالعملية.

 هل تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة من قبل سلطات الحتالل في أعقاب أسر المناضل بدعوى العالقة مع األسير على المستوى .7
 الجتماعي أو على مستوى العمل الوطني ؟

 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:
 صف كيف كانت معنويات األسير ووضعه الصحي في أول جلسات محاكمته من قبل الحتالل؟ .0

وفوتوهمبسالحهمودشعواعليهوهومربطوبلشواضربيفجلسةاحلكمقبلاألخريةحضرابويواميومرتهواخيتوجابواأهايلالقتلىعلىقاعةاحملكمة
كانيضربفيهمبراسهوحياوليلقيالضرباتعنهبشومابقدر،وعلىأثرهانقلوهعلىمستشفىقرب16فيهبأعقابالبنادقالام قدامالقضاة،وهو

 سجنجمدو.
 كيف كان أثر اللقاء األول باألسير على العائلة نفسياا واجتماعياا؟ .6

كاملةبابالسجن مافوتوها،وطبعاًكانتالوالدةتعبانةجداًيفآخرزيارةاهلاملسلمةوراحتبسيارةاالسعافبالتنسيقمعاهلاللاألمحروضعوهاساعة
ةانهبدويكونعندهاوصارمسلمةمبلغأنهأمهبدهاتزوره،واملساجنيعملواخلةتضامناًمعمسلمة،ففوتوهاعلىأنهيشوفهامنوراءالشبكفعملطوش

دقايقيشوفهاباسأيدهاوراسهاوقعداسبوعنيمسلمةمايأكلوملاتوفتأمهاجننمسلمة.4يضربراسهباحليطفاعطوه
 تهوأوالده.األسريممكنينقطعكلياًعناجلميعإالأهله،ويفالسجنيشعربقيمةاألهلأكثر،فاألعزبمههأمهواملتزوجمههأكربأمهوزوج

 من هو المحامي الذي تم تكليفه وما هي الجهة التي أرسلت المحامي ) العائلة، نادي األسير أو وزارة األسرى أو فصيل معين(؟  .3
 كاناحملاميالرئيسيعبدعسليومعهاتننييهود.

 كيف كان دور المحامي في المحاكم العسكرية ) هل لجأ الى الصفقات أم المرافعات( ؟  .0
 سنةسجنفعلي،وكانمتوقعأكثر.25احملامنياستغلوااحلادثةايلتعرضلهامسلمةيفجلسةاحلكمقبلاألخريللتأثريعلىالقضاةوقدرواحيصلولهعلى

 كيف كان وقع الحكم النهائي على المناضل والعائلة من الناحية النفسية؟ .5
سنةفعلي.25احلكمكان
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 األسر: مرحلة خامساا:

 انت أول زيارة لألسير من قبل العائلة؟متى ك .0
 هل منع أحد أقرباء األسير من زيارته تحت حجج أمنية ؟ .6

سنني7سنني،وأميقعدتممنوعة4سننيممنوعوأبويزارهبعد7سننيمنزيارتهولليوممسمحلهابسمرةبالسنةتزورهوأنا6زوجتهمنعتحوايل
قرابةوهايبتلقاهايفكثريمناحلاالتيفالسجونوهايمنالنكتايلكانوااألسرىيتمسخرواعلىاالدارةفيها.منالزيارةلسببأنهاليوجدصلة

45ساعةسفرمقابل12موضوعمعاناةأهايلاألسرىموضوعقدميجديدوبيتجدددائمًا،هيمعاناةحقيقية،وكتبتمقالمرةعنالزيارةبعنوان"
الصبحعشاناملسافةبعيدةبتقعدساعتنيوثالثةيفاجراءاتمذلةمنمعاطةلزنانةواشلحوغرفةتفتيشوشهادةميالديعين5صحىعالدقيقةزيارة".بت

 معاناةوقهر،وبرموكيفاالنتظاريفالشمسبالمظالتوبالشي.
في الدوائر الرسمية ، منع من السفر ، اعتقال بعض هل تم استهداف األسرة والضغط عليها كأسلوب للضغط على األسير )تعطيل معامالت  .3

 أفراد األسرة وغيرها من األساليب الرخيصة(؟
 هل كان المعتقل الذي احتجز به األسير بعيد عن مكان سكنه ؟ .0
 هل تعرض األسير لوعكة صحية أثناء وجوده في المعتقل وكيف تعاملت معه إدارة مصلحة السجون؟ .5

 سننيعلىهاحلكيورافعنياحناقضيةلعالجه6ايتساقطنومشراضينييعاجلوهوصارلواكانعندهمشكلةاسنانهكانو
 هل كان هناك تحديد لألموال المرسلة لألسير من قبل عائلته؟ .2
 هل منع األسير من التعليم ) توجيهي أو جامعة(؟ .7

 الوأخذشهادةماجيستريمنأبوديسوراحابنهاستلمالشهادةعنه.
 األسير في إضراب عن الطعام أثناء تواجده في المعتقل ، وكيف كان وقع ذلك نفسياا واجتماعياا على العائلة ؟هل شارك  .8
 هل كان لدى األسير وسائل اتصال مع العالم الخارجي) تلفون ، محامي ، وسائل إعالم(؟ .9

 ختياري(؟هل كان هناك انعكاس لمشاكل األسرى داخل السجون على العائالت )إن وجدت( )سؤال ا  .01
كماهييفالداخلوهذهأثرتنوعاًماعلىالعالئالتولكنمثالابنعباسالسيدعبداهللوابنمس لمةثابتصاروااخلالفاتاحلزبيةمستشريةيفاخلارج

 أصدقاءلدرجةأهنميزورونمعبعض.
 كيف أثر غياب األسير على العائلة على المستوى القتصادي ؟   .00

 متزوجولديهأوالدوهواملعيلهلذهالعائلة.أكيدمؤثركونه

 : التحرير مرحلة : سادساا 
ما وقع األخبار المتناقلة حول اقتراب موعد الفراجات عن األسرى ) سواء كان ذلك في صفقة تبادل لألسرى ، أو صفقة سياسية (على  .0

 العائلة نفسياا واجتماعياا؟
كثريألنواذامازبطتكنانقولياربيطلعماطلعشالحولوال،أل كانموجوديفأيصفقة،وكانهومسلمةيقوللناماحتكواوحتلموا نهامسهما
 بتحطموانفسييتونفسيتكموخلصخلوهاالهلل.

 هل أنهى األسير كامل محكوميته أم خرج وفق صفقة تبادل أو صفقة سياسية؟ .6
 سبيل شمول األسير في صفقة إفراج ما ؟كعائلة األسير هل توجهتم ألي جهة رسمية أو حزبية في  .3

 نعمأكثرمنمرةنعطياسممسلمةللرئاسةوللمفاوضاتوجلنةاألسرىولكنهذااحلكياليعيناستثناءناسمقضيةفرتاتطويلة.
ألسرى في صفقات تبادل بشكل عام ، كيف تصفون العتبارات أو المعايير التي تضعها السلطة الفلسطينية أو الفصائل الوطنية في اختيار ا .0

 األسرى أو الصفقات السياسية ؟
ىملفبعيدًاعناملزاوداتمايفحدمعاهمفاتيحلتحريراألسرىومابنقدرحنكيالسلطةماعملتشيلألسرىوقضيةاألسرىمازالتموجودةعل

املفاوضاتويفمطالباتحثيثةدامياً.
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 بيت :املقابلةاجراءمكان.2
 عايدة مخيم –لحم
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 العمر:.4


:(االنتماءالسياسي)اختياري.6مسلمةي(:)اختيارالديانة.5
 السالمية المقاومة حركة
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اعتقالقبلالسكنمكان.7
عايدة مخيم: املناضل

 منزل ربة:الوظيفة.8

االجتماعيةالعالقةطبيعة.9
 :االعتقالقبلاملناضلمع

 بين جداا  ومقربة جيدة عالقة
 المناضلة و الم

الزمنيةوالفرتةتاريخ.11
 ل:االعتقاقبلاملناضلملعرفة
م0998 عام الولدة منذ

يفمعتقلأولاملناضلهل.11
ل؟العائلة

 ياسميناملناضلة:.اسم12
سرور ابو رشيد  الرحمن عبد

فيهاأسراليت.السجون13
 ثم الرملة زنازين املناضل:
هشارون سجن الى انتقلت

حلظةاملناضلعمر.14
عام17:االعتقال

اعتقالمتالذياملوقع.16شهور 3:االعتقالمدة.15
الظاهرية حاجز:منهاملناضل

 

 .عنهم( تفصيلية معلومات ) هم من ، العائلة في آخرين معتقلين وجود حالة في
قنابلجتهيزحبجةاملنزلبابمناعتقالةومتالسجنداخلالتوجيهيشهادةعلىحصل1992عاممواليدسرورابوعرفةوامسةيامسنياملناضلةاخوهو

 االحتالل.جنودلقتلناسفة
 قضية أو المناضل تخص المكتوب( أو المسموع أو المرئي العالم ، الحتالل سلطات المحامي، ، األحمر )الصليب وثائق أي يوجد هل

.اعتقاله
 االمحرالصليبورقةواهتامالئحةيوجد

  اضافتها في ترغب أخرى تفصيلية معلومات أي
 يوجدال

 العتقال قبل ما مرحلة أولا:
 العمل الوطني قبل أن يتم اعتقال المناضل ؟كيف تصف الظروف التي عاشتها العائلة خالل فترة  .1

كماانالعائلةتشاركيفاالعمالالسياسيةمناعتصاماتومسري اتقبلقيامظروفطبيعيةجدامثلهامثلباقيالعائالتالفلسطينيةيفخميمعايدة،
 ورهومنابرزالشباباملناضلنييفاملخيم.قواتاالحتالليفاعتقالاملناضلةيامسني،كمااناخاملناضلةيامسنيعرفةابوسر

ق ما هي التحديات األسرية والجتماعية ) قواعد السالمة األمنية ، الحذر ، التعامل مع افراد العائلة وخاصة األطفال( التي كانت في سيا .2
 المجهول أو المعلوم بالنسبة لك حول العمل الوطني الذي يقوم به المناضل قبل العتقال ؟

ناجلمنعقواتاخلوفوالقلقاملستمرمناقتحاماملنزلواخذابنائيهيمناكثرالتحدياتاليتتواجهعائليت،كمااينملاتركطريقةاالوقمتهبام
ىمستقبلابنائيوعلىحياهتماالحتاللمناعتقالابينعرفةوابنيتيامسني،فاناالاخافمنهموالمنتصرفاهتمالنذلةحبقابناءشعبينا،بلاخافعل

كبريةاثناءمالحقةاخاهاعرفةيفمنزلخاهلاخوفمنتعرضهال كنتحريصةدوماعلىجعلهميفمكانامن،لذلكتركتيامسنيفرتة العتقاللذلك
 اواالعتداءمنقبلقواتاالحتالل.
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 ك وبين المناضل في تلك الفترة ؟هل أثر ذلك الواقع وتلك التحديات على طبيعة العالقة األسرية بين .3

اعتقدماولكن،ارتباطنامنزادتاهنابلابداهباجتمعيناليتواالسريةاالجتماعيةالعالقةعلىيامسنيابنيتهلاتعرضتاليتاالعتقالجتربةتؤثرمل
 .املستمرةاالحتاللهتديداتنتيجةاالسرةتعيشةالذياملستمرالذعرووالرعباخلوفهوعامبشكلاالسريةالعالقةعلىكبريةبصورةاثران
 كيف تصف شكل العمل النضالي الذي انخرط فيه المناضل ) ما بين السري والعلني (؟ .4

سرورابوعرفةرياالساخاهاعلىضغطكوسيلةاعتقاهلايفقاموافقد،مدرستهامنابعدبشيءتفكرالطفلةيامسنينضايل،عملبأييامسنيتنخرطمل
 .ابداعليناوسرينضايلعملبأيتقومفلمهياما،

 ؟المؤشرات التي آذنت بقرب اعتقال المناضل –ما هي الرهاصات  .5

ذكرتفقد،سرورابوعرفةابنهمعلىاالعرتافاجلمنللعائلةاملوجةالتهديداتهييامسنياعتقاليفاالحتاللرغبةعلىدلتاليتاملؤشراتاهممن
 .سرورابوعرفةاملناضلابنهالهخيططكانماعلىتعرتفملانابنتهاستخسربأهناهلااكداجلنوداحداناالم
 هل تعرضت العائلة لتهديدات من قبل سلطات الحتالل قبل عملية العتقال؟ .6

املناضلواخاهايامسنيللمناضلةبالغاتوتسليمهاتفيةمكاملاتيفلتمتثاالحتاللسلطاتقبلمنالتهديداتمنجداكبريلعددالعائلةتعرضتنعم 
واخلططسرورابوعرفةابنهمعلىاعرتافهمامهيةحولاالهلمعاحلديثوللمنزلمباشرةاقتحاماتمشلتاإلسرائيليةالتهديداتانكماسرورابوعرفة

 .تنفيذهاحياولكانالذي
من العائلة من قبل سلطات الحتالل قبل أسر المناضل بدعوى العالقة مع األسير على المستوى الجتماعي أو هل تم اعتقال أفراد آخرين  .7

 ؟على مستوى العمل الوطني

متبلاهااخمعنضاليهعالقةهنالكانبدعوىيامسنياعتقاليكنملولكنبفرتة،املناضلةاعتقالقبلسرورابوعرفةوهويامسنياملناضلةاخاعتقالمت
يعملونالذيناالشخاصقاعدةعلىوادعائهمحسبتنفيذهاينويكاناليتاخلططعلىاالعرتافيفاخاهايقوماناجلمنضغطكوسيلةاعتقاهلا

 .اخلططهذاتنفيذعلىمعه
 ؟المناضلهل تم تهديد العائلة من قبل سلطات الحتالل وطلب )التعاون ( مع الحتالل لتزويده بمعلومات عن  .8

 متهتديدالعائلةاكثرمنمرهولكنمليتمعرضمطلبالتعاونمعاالحتاللابداهبدفاخذمعلوماتعناملناضل.
ارج المنزل، هل تم تنفيذ التهديد سواءا بترويع العائلة ، تحطيم المنزل ، اخافة األطفال ، هدم المنزل أو أجزاء منه ، اقتياد أحد أفراد األسرة خ .9

 فراد األسرة من السفر ؟منع أ

علىالقبضالقاءكامل،شبهبشكلاالثاثوتكسرياملنزلاقتحامهيامههاومنالعائلهاالحتاللقواتهباهتدداليتالتهديداتمنعددتنفيذمتقدنعم
 .مراتثالثةمناكثراملنزلةوحماصركاملةبشكلاحليمدامهة،سرورابوعرفةاملناضلةاخاعتقال،سرورابوخليلاملناضلةاخ

 ؟هل تم طرد أحد أفراد األسرة من العمل على خلفية النشاط النضالي الوطني للمناضل .11

ماحسبذلكويعود،اسرائيليفللعملتصريحعلىاحلصولمنومنعهامنيامنعهمتحيثسرورابوخليلوهويامسنيللمناضلةاالكرباالخطردمتنعم
 .هباالقيامعائلتهحتاولاليتاملخربةاالفعالاىلاالحتاللقواتذكرت

 أو المدينة برمتها ؟ هل طالت عقوبات الحتالل الحي أو القرية أو المخيم  .11
كان كمااناالقتحامواملدامهة يشملاملنازلاحمليطةنعمفقدمتحماصرةاملخيماكثرمنثالثةمراتمناجلالقاءالقبضعلىاخاملناضلةعرفةابوسرور،

 ببيتاملناضلة.
 ؟لما هي المدة التي أمضاها المناضل كمطارد قبل أن يتم اعتقاله من قبل الحتال  .12
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تتعرضكانتاهنااال،عليهاالقبضيتمانتتوقعوملنضايلعملاييفتشاركملفهي،االحتاللقواتقبلمنمطاردةيامسنياملناضلةتكنمل
 .عائلتهخاللمنعرفةاالسريعلىلضغطلالحتاللواضحةرغبةهناككانحيثاخاهاعلىالقبضفيهامتاليتالفرتةيفلتهديدات

 العتقال مرحلة انياا:ث
كيف تمت عملية العتقال ) وصف تفصيلي لعملية العتقال من البيت ، أثناء عملية المطاردة ، عن الجسر أو المطار أو حاجز عسكري ،  .1

 ؟أو أثناء العملية النضالية نفسها

ةمنادايفاجلنوداحدقامالظاهريةحاجزوعندامنيامرفوضةغريكوينالزيارةيليسمحاليتالوحيدةكوينسرورابوعرفةاالسرياخيلزيارةذاهبةكنت
 التحقيق.بدايةحىتعليالقبضيتموملاذاالتهمةهيمااعرفوملمعتقلةايناخباريمتمثومنونصفساعةعنتزيدملدةالوقوفمينوطلبامسي

 ت؟هل تمت عملية العتقال من أول مرة ، أم كان هناك عدة محاول .2

 لالعتقال.املناضلةهباتعرضتمرةاولمناالعتقالعمليةمتتقدنعم
 ما هو األثر النفسي والجتماعي على العائلة في أعقاب العتقال مباشرة ؟  .3

علىصدمةاشداخلربنكافقد،يامسنياعتقالخربمساحعندالعائلةهلاتعرضتاليتالضخمةواالجتماعيةالنفسيةاألمللطبيعةواضحوصفيوجدال
عرفةاملناضلاخاهااعتقاليفاملرتبطةاملخاوفمنبكثرياكرباعتقاهلايفاملرتبطةاملخاوفوبالتايلفتاةاملناضلةالنرمبااملناضلةاخعرفةاعتقالمناالهل

حدثمالفهماالسريناديمعواالتصالالبيتتكسرييفيامةوقالصدمةحتملعلىهقدرتوعدماالباهنيارعلىاخلربمساععنداالمواكدتسرور،ابو
 يامسني.مع
 ؟هل تم اعتقال آخرين في سياق عملية اعتقال المناضل .4

 .يامسنياملناضلةاعتقالعمليةاثناءاخريناعتقاليتمملال
 ؟كيف تفاعل المجتمع المحلي ) المباشر والفلسطيني عموماا ( مع اعتقال المناضل  .5

كبريمنقبلابناءاملخيم كانرائداوقويااجتاهكانهناكدعماجتماعي كماانتفاعلاملخيمواجملتمعاحملليمعقضيةاعتقاليامسني اعتقالاملناضلةيامسني
 يفرفعمعنوياتاملناضلةيامسني.

الحمر ، المؤسسات الفلسطينية ، المحامي ، أهالي أسرى  هل تم ابالغ عائلة المعتقل رسمياا باعتقاله من قبل : سلطات الحتالل ، الصليب .6
 آخرين كانوا في األسر والتقوا بالمناضل بعد اعتقاله ؟

 االمحر.الصليبموظفقبلمنالعائلةابالغمت
دتها وطبيعة )التهم ( ما هي الفترة التي عاشتها العائلة قبل معرفة اعتقال المناضل رسمياا ومكان اعتقاله ومرحلة التوقيف أو التحقيق وم .7

 ؟الموجهة للمناضل
3رفةاهنامعتقلةملدةبقيتعائلةاملناضلةيامسنيالتعرفشيءعناعتقاهلاومدةاالعتقالوالتهمةاليتاعتقلتعلىاثرهالبعدشهرينمناعتقاهلا،متمع

 املوجودةيفالئحةاالهتام.منطقيةهمالغريوغريهامنالتاإلسرائيلياألمنعلىخطرشهوروالتهمهيرميحجارةوتشكيل
 بحسب معرفتك ، هل كان العتقال نتيجة خطأ أو سلوك غير مدروس ، أم نتيجة وشاية أحد العمالء؟ .8

اعتقاهلا.اىليدعواسلوكايتقرتفمليامسنيالنوخطأمدروسغريسلوكنتيجةتكنملال
 التحقيق: و التوقيف مرحلة ثالثاا:

 وقع البالغ الرسمي بتوقيف المناضل على العائلة نفسياا واجتماعياا؟ كيف كان .1
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ميفتكسريماكانوقعصعبجدافلميصدقاالبيفالبدايةاخلربواكدعلىامهيةالتأكدمنهمنقبلنادياالسريالفلسطيينوبعدالتأكدمناخلربقا
امهافكاناكثرماخييفينانيضيعمستقبلابنيتيفالسجونوانختسرفرصتهايفاكمالتعليمهايوجديفاملنزلمناثاثوالبكاءبصورةشديدة،اماانا

 اعتقاهلافاجملتمعالحيرمامرأةمتاعتقاهلاوهذامازادوجعي.نتيجةوانتواجهمشكالتاجتماعية
 ؟(صص معينة ترغبون في مشاركتها في هذا السياقفي حالة وجود أطفال كيف كان الوقع النفسي ألسر المناضل عليهم ؟ )هل يوجد ق .2

 .االسرةافراداصغريامسنيفاملناضلةالعائلةيفاطفاليوجدال
 ؟في حالة وجود أبوين كيف كان وقع األسر عليهما ، على بقية العائلة من أخوة وأخوات .3

 .يامسنيعائلةافكارتاحجتاليتاملخاوفمنكبريعددجيلبكانيامسنيعتقالافالعائلةافرادمجيععلىجداصعبةجتربةكانت
 ؟ما هي طبيعة الوثائق الرسمية التي حصلت عليها العائلة لألبالغ عن أسر المناضل .4

 الئحةاهتام،ورقةصليبفقط
 )وهل يوجد وثائق بذلك(؟ هل تم التواصل مع العائلة من قبل أية جهة وطنية أو اجتماعية للتضامن مع العائلة؟ .5

 المليتمالتواصلمععائلةيامسنيمنقبلايجهةوطنيةاوحزبية.
 (؟هل تعرضت العائلة لتهديدات من قبل سلطات الحتالل أثناء عملية العتقال أو بعدها ) في فترة التوقيف والتحقيق .6

 المليكنهناكايهتديداتمنقواتاالحتالللعائلةاملناضلةيامسنياثناءاعتقاهلا.
ل تم اعتقال أفراد آخرين من العائلة من قبل سلطات الحتالل في أعقاب أسر المناضل بدعوى العالقة مع األسير على المستوى ه .7

 الجتماعي أو على مستوى العمل الوطني ؟
كوسيلةضغطمن اجلاالعرتافعلىاخوعرفةابوسرورقبلاعتقالاملناضلةيامسنيمتاعتقالعرفةابوسروراخاملناضلةواخاهااالخرخليلابوسرور

 اخواهتا.باعتقالولكنمليكناعتقالاملناضلةيامسنيابوسرورلهعالقةنضالية

 :( والحكم المداولت ) التحقيق بعد ما مرحلة رابعاا:
 ؟صف كيف كانت معنويات األسير ووضعه الصحي في أول جلسات محاكمته من قبل الحتالل .1

كانيتجسديفاهلهاوحاهلممنبعدامعنوياهتاكدتاالسريةان كانتعاليةجداوملهتتزابداوملختفعلىشيءفكلتفكريها اثناءجلساتاحملاكمة
 اعتقاهلا،اماعلىالناحيةالصحيةفلمتعايناالسريةمنايامراضاومشكالتصحيةخاللفرتةاعتقاهلا.

 ؟ى العائلة نفسياا واجتماعياا كيف كان أثر اللقاء األول باألسير عل .2
كنتاقوميفغس كبريةعنرؤيتهاهلموقالتاالسرية كوهنمممنوعنيامنياوتفاجأتوفرحتبصورة لمالبسيكانتغريمتوقعةقدوماهلهااىلالسجن

 ليامسنيابوسرورملاستطيعتصديقنفسيابدا تقولانهناكزيارة اهلوانطلقتوجاءتاجلندية الوحيدةلرؤية منرؤييتاالسرية يولكنهمانصدموا
 لغةالعربيةاياهناخطريةامنيا.لاملكلبشةباجلنازيروعندماسألتاميملاذاانامكلبشةقالتهلااجلنديةاين"عليهاسكاب"با

 األسرى أو فصيل معين(؟ من هو المحامي الذي تم تكليفه وما هي الجهة التي أرسلت المحامي ) العائلة، نادي األسير أو وزارة .3
 واحملررينيفحمافظةبيتحلموهواحملاميخالداالعرج.ىمتارسالاحملاميمنقبلهيئةشؤوناالسر

 كيف كان دور المحامي في المحاكم العسكرية ) هل لجأ الى الصفقات أم المرافعات( ؟  .0
شيكلالخراجيامسنيمنالسجن2111قوايلهبدفعملصفقةواخذمايقاربرياياالسريةتغةكاندوراحملاميسيءجداحيثطلبميناناوالد

كانتترمياحلجارةوهيملتقمبذلكابداوملخترجمنالبيتلولكينرفضتذلكوملارضىمباقالهيل،اضافةاىلانقامبطلبمنيامسنيانتقو اهنا
رياقوالنااماماحملاكمالعسكرية.ياتغ،وملافهمحىتاالنملاذاطلباحملاميخالداالعرجمن

 ؟كيف كان وقع الحكم النهائي على المناضل والعائلة من الناحية النفسية .5
كنتاتوقعاهنمسيحكمونابنيتفرتة كبرييفنتائجاحملكمةالعسكريةواحلكمالذيتقررانسجنثالثةشهوروذلكالين زمنيةاكربمنكانهنالكفرح

.ذلكبكثري
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 األسر: مرحلة خامساا:
 ؟متى كانت أول زيارة لألسير من قبل العائلة .1

 2115-11-16اولزيارةقامتهباعائلةاملناضلةلزيارهتاكانتبتاريخ
 ؟هل منع أحد أقرباء األسير من زيارته تحت حجج أمنية .2

اثناء االمرهواحدة ،ومليسمحهلمبزيارهتا امنيا كلالعائلةممنوعة عرفةيفسجوننعم منزيارةاخوها االعتقالوكانقدمنعهماالحتاللايضا فرتة
 االحتالل.

هل تم استهداف األسرة والضغط عليها كأسلوب للضغط على األسير )تعطيل معامالت في الدوائر الرسمية ، منع من السفر ، اعتقال بعض  .3
 أفراد األسرة وغيرها من األساليب الرخيصة(؟

 علىاالسرةاالمنخاللاعتقالابنائهامناجلاالعرتافعلىابنهمعرفةابوسرورالقابعيفسجوناالحتالل.الضغطالمليتمذلك،ومليتم
 ؟هل كان المعتقل الذي احتجز به األسير بعيد عن مكان سكنه .4

 املتوسط.البحرساحلمنبالقربجدا"،بعيدنعم
 األسير لوعكة صحية أثناء وجوده في المعتقل وكيف تعاملت معه إدارة مصلحة السجون؟هل تعرض  .5

بهتواجدتاليتالقسموغرقالسجنداخلالفيضانحدثعندماكانتاالعتقالفرتةاثناءواحدةمرةصحيةوعكةاىليامسنياملناضلةتعرضتنعم
 وضعها.يتحسنحىتاالدويةمنيلزمهاماواعطائهااخرقسماىلونقلهاشديدمرضمرضهااىلادىالذياالمربالكامليامسني

 ؟هل كان هناك تحديد لألموال المرسلة لألسير من قبل عائلته .6
 شيكلوالجيوزالزيادةعنهذااملبلغ.1211نعمفقدمتحتديداناقصىحديعطىلالسريةهو

 هل منع األسير من التعليم ) توجيهي أو جامعة(؟ .7
 الستكمالمسريهتاالتعليمية.2117ممنعهااعتقاهلامناستكمالمسريهتاالتعليمية،واكدتاملناضلةاهناستعوداىلاملدرسةيفالنع
 هل شارك األسير في إضراب عن الطعام أثناء تواجده في المعتقل ، وكيف كان وقع ذلك نفسياا واجتماعياا على العائلة ؟ .8

 .اتالطعامالهنادخلتالسجنيففرتةمليكنهبااضراباتعنالطعاملكنهاشاركتيفارجاعالوجباتمعاالسريالملتشاركيفاضرابعن
 هل كان لدى األسير وسائل اتصال مع العالم الخارجي) تلفون ، محامي ، وسائل إعالم(؟ .9

هاتفاووسائلاعالم.ولكنمليكنهنالكنعمكانتهنالكحماميةكوسيلةاتصالبينهاوبنياهلها،
 (؟هل كان هناك انعكاس لمشاكل األسرى داخل السجون على العائالت )إن وجدت( )سؤال اختياري .11

المليوجد
 كيف أثر غياب األسير على العائلة على المستوى القتصادي ؟   .00

 اعتقاهلا.علىغراماتايندفعملانناكما،لالسرةاالقتصاديالوضععلىيؤثرملوغياهبالعائلتهادخلجتلبوالتعملوالطفلةيامسنيفاالسريةيؤثرمل
 : التحرير مرحلة سادساا:

تبادل لألسرى ، أو صفقة سياسية ما وقع األخبار المتناقلة حول اقتراب موعد الفراجات عن األسرى ) سواء كان ذلك في صفقة  .5
 (على العائلة نفسياا واجتماعياا؟

نهاخرجتقبلكنانرتقبعلىاحرمناجلمرخرباالفراجعنيامسني،وملنكننعلمعنموعداالفراجعنيامسنيوكانمناملتوقعانخترجبعداسبوعلك
.هسلطاتاالحتاللباالفراجعناالسريقبلاسبوعمنانتهاءحمكوميتانتهاءاحلكمبأسبوعوهذامايعرفب"منهاليت"اليتتقومبه

 
 هل أنهى األسير كامل محكوميته أم خرج وفق صفقة تبادل أو صفقة سياسية؟ .2

 شهوراالاسبوعداخلسجوناالحتالل.3االسريةنعماهنت
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 في صفقة إفراج ما ؟ كعائلة األسير هل توجهتم ألي جهة رسمية أو حزبية في سبيل شمول األسير .7
 المليتمالتوجهاىلايجهةمناجلاملطالبهيفاالفراجعناالسريةيامسنيفقدتركناامراالفراجلقدرةاهلل.

بشكل عام ، كيف تصفون العتبارات أو المعايير التي تضعها السلطة الفلسطينية أو الفصائل الوطنية في اختيار األسرى في صفقات  .8
 رى أو الصفقات السياسية ؟تبادل األس

صلحتهااوالبعضهاجيدوبعضهااالخرغريجيد،مماالشكيفانالسلطةالفلسطينيةواالحزابالسياسيةبأكملهاتتعاملمعهذاالقضايامباخيدمم
واخرياوالهتتمكثريامبايهمالشعب،وملارىايمناملعايريالغريمتحيزةحىتاالن.

 التحرر: بعد ما مرحلة : سابعاا 
 ؟هل أثر المعتقل جسدياا أو نفسياا على األسير المحرر .1

كتفيبالبندقية،نفسيامازلتحىتهذاهجسدياتأثرتبضربةقويةقامهبااحداجلنودعندماجادلت يفاحلديثيفغرفةالتحقيقحيثقامبضريبعلى
اصبحتاكثرخوفامناملستقبلواحتماليةاعادةالتجربةاللحظةالاستطيعالنومبصورةمنتظمةوتفكرييدوماعنداالسرياتاملتواجداتيفالسجون،

 مرةاخرى.
 قعه الجتماعي بعد تحرره؟كيف تصف انسجام األسير مع وا .6

 منسجمةنوعامااالاهناترفضمنذخروجهامنالسجناخلروجمناملنزلمبفردهاخوفامنالتعرضاليحدثمشابهملاقدتعرضتله.
 كيف تعاملت المؤسسات الحزبية والتنظيمية مع األسير المحرر ؟ .3

طنيةمعاالسريةيامسنيمليكنهنالكايتدخلاوتعاملمعاجلهاتاحلزبيةوالو
 ما طبيعة العمل الذي انخرط به المناضل ما بعد التحرر؟ .0

ملتنخرطبأيعملنضايل،تركزيفالفرتةاحلاليةعلىاستكمالاملسريةالتعليمية.
 (.كيف تصف دور العائلة كحاضنة أولى لألسير بعد تحرره ؟ )السؤال موجه لألسير المحرر .5

وداعمجدا،فهمدعموينيفجتربيتومازالوايدعموينيفحيايتولوالوجودهمملاجتاوزتهذاالصدمةاليتتعرضاهلا.كانلعائليتدورفعال
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