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السياسية من كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ــ جامعة األزهر  -غزة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

رجَاتٍ
رَفعِ اهلل الذينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَال ِذينَ أُوتُوا الِْعلْمَ َد َ
"َي ْ
وَاهللبِمَاتَعَْملُونَ خَِبريٌ"

"سورة المجادلة /اآلية"11

ب

إهـــــــــــداء
إىل معلمي األول ومهجة قليب والدي العزيز  ...إىل منبع احلنان واحلب
والدتي الغالية ...أطال اهلل يف عمركما ..وأمدكما بوافر الصحة والسالمة.
إىل إخواني ,وأخواتي -أدامهم اهلل -وإىل زوجيت ,وأبنائي,
وبناتي -بارك اهلل فيهم ,وأنار دربهم -ووفقهم ملا حيب ويرضى.
إىل كل من علمين حرفاً.
أهدي هذا اجملهود لشهداء احلركه االسريه.



ج

شكر وتقدير
المعلم األول محمد خاتم النبيين ،والشكر الدائم
الحمد هلل والصالة والسالم على إمام المرسلينُ ،
هلل علىنِعمه ،وأعظمها نعم ةُ العقل ،واسأل اهلل العليم الخبير أن ُيديم نعمه ويهبب لنبا العلبم النباع إنبه
علىكل شيء قدير.
أتقبدم بالشبكر والتقبدير للبدكتور/خالبدرجببشبعبان -حفظبة اهلل ورعبا  -وجعلبه ذخب ار للعلبم

والمتعلمين،على تفضله باإلشراف على رسالتي ،موجهاً ،ومرشداً ،ومصححاً لبوصلة الرسالة ،عكان له

األثراإليجابي عي إخراج الرسالة بهذا الشكل ،عكل الشكر والعرعان والتقدير.

كمبا أتقبدم بالشبكر والتقبدير مبناألسبتاذين الفاضبلين :عضبو لجنبة المناقشبة البدكتور/ريبا



علبيالعيلبه ،والبدكتور/اببراييممحمبدالمصبر البذين قببال مناقشبة يبذ الرسبالة ،وكلبي يقبين ببأن

مالحظاتهم علىالرسالة ستثريها وتقو بنيانها ،علهم مني كل الشكر والتقدير.

قبي قسبم العلبوم السياسبة بكليبة االقتصباد والعلبوم

كما أتقدم بالشكر والتقدير مبنييئبة التبدري

اإلدارية ،عيجامعة األزير ،والشكر موصول للبدكتور /جهبادعببدالقبادرنصبار،واالسبتاذ/احمبدعقبل

الذين دققا الرسالة لغوياً.

كما أتقدم بالشكر لإلخوة العاملين عي مكتبة جامعة األزير ،ومكتبة مركز التخطيط الفلسطيني

التاب لمنظمة التحرير الفلسطينية عي غزة ،ومكتبة جامعة األقصى،ومكتبةالجامعةاإلسالمية.

وكماأتقدمبالشبكرلكبلاألخبو أصبحابالتجرببهاألعتقاليبهالبذينأجريبلمعهبمالمقباباللولبم

يبخلبواعلببيرغببمصببعوبةإجبراءالمقببابالل،والشببكرموصببوللكببلمببنقببدموسببايمعببيتببوعيرالوثببائ 

المهمهمنداخلالسجونوخاصهاالخالمناضلجهادغبن.



واهلل ولى التوعي .
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بش ببكلخ بباصوع ببيالحي بباةالسياس ببيةبش ببكلع ببام،ورغ ببماخ ببتالفال ببراىب ببينعص ببائلالعم ببلال ببوطني

الفلسببطينيعقببداسببتطاعلالحركببةاألسببيرةأنتبلببوررايببةمشببتركةبببينجميب الفصببائلالفلسببطينيةعببي
السجوناإلسرائيلية،تمثللعيوثيقبةاألسبرى(وثيقبةالوعبا البوطني)التبيتبماإلعبالنعنهباعبيمبايو

6002م.

أظهببرلالد ارسببةأنللحركببةاألسببيرةمكانببةوقببدرةكبي برةعلببىالتببأثيرعببيالسياسببةالفلسببطينية،

وترج مكانةالحركةالفلسطينيةاألسيرةإلىماتحظىبهمناحترامالشعبالفلسطينيوثقته،إضباعة
إلىأنأغلبيةالنخبةالسياسيةالفلسطينيةقدمرلبتجربةالسجنأواالعتقالعيالسجوناإلسبرائيلية،
كمانجدأنيناكعالقالسياسيةتربطالقادةالسياسبيينالفلسبطينيينببالمحررينمبنالحركبةاألسبيرة،

حيببأأكببدلالد ارسببةأنينبباكعالقببةديناميكيببةحيويببةبببينالحركببةالفلسببطينيةاألسببيرةوبببينصببناعة
القرارالفلسطيني.
تكمببنأيميببةالد ارسببةبأنهبباقببدملبحثبباعلميببامتمي بزابالتحليببلوالتفسببير،بحيببأيببتماالسببتفادة

منهبا،خاصببةوانموضببوعالد ارسببةمبرتبطبقضببيةمركزيبةوحيويببةاألسببرىالفلسببطينيين،وذلببكلتناولهببا
عتبرةزمنيببةمعاصبرةومهمببةللسياسببةالفلسببطينية،ويببيمببابببينعببامي6002م6006-م،كمبباوتكمببن

أيميةيذ الدراسةعياستخدامالمبنه الوصبفيالتحليلبيومبنه تحليبلالمضبمونببالرجوعإلبىوثبائ 

الحركةاألسيرةوتناولهابالتحليلوالتفسير.
بزع ببيالسياس ببة
وقببدانته ببلالد ارسببةإل ببىنتببائ أيمه ببا:لعبببلالحرك ببةاألسببيرةدو اًريامب باًومميباً

الفلسطينية،السيماالدعوالاألصيلةللحركةاألسيرةمنداخلالسجون،واعالنوثيقةاألسرى(وثيقة

بدةواعببادةاللحمببةالوطنيببةبببينشببطر الببوطن،بعببدعمليببةاالنقسببام
الوعببا الببوطني)،دعببلإلببىالوحب 
وحالةالفرقةوالتمبز ببينعصبائلالعمبلالبوطنيالفلسبطيني،خصوصباًحركتبيعبت وحمبا ،ويبومبا

شببكلبببادرةلبرنببام سياسببيمش بتركبببينجمي ب عصببائلالعمببلالببوطني،بعببدإج براءبع ب
عليها.




التعببديالل

Abstract

The prisoner Movement and Its Impact on The Palestinian Politics
2006 – 2012
This letter discusses the impact of the restricted movement of the Palestinian
politics. The role of the Palestinian prisoners is continuing in it. However, they are still in
the Israeli Jails. The restricted movement contributed in many political issues. In general, it
affected in the political process and in the particular life in particular.
Although the different visions between the Palestinians parties, the restricted
movement had ability to elaborate a common vision among them in the Israeli Jails. The
vision was (The National Accord Document) which was announced in May 2006.
The research showed that the restricted movement has a great ability and status to
influence in the Palestinian politics because the Palestinians respect and trust in it. In
addition the majority of the Palestinians political elite tasted the bitterness experience of
the imprisonment or the detention in the Israeli Jails. Moreover, there's a political relations
between the Palestinian political leaders and the liberators and the research stressed that
there's a vital dynamic relationship between the Palestinian restricted movement and the
Palestinian decision-making.
The research's importance lies in representation a distinct scientific one with
analysis and interpretation in order to gain the benefit from it. The subject of the research
is associated with the central and vital issue for the Palestinians prisoners because it
clarifies an important and contemporary period of the Palestinian politics from 2006 to
2012. The use of the analytical and descriptive approach and also the content analysis
approach by reference to the documents of the restricted movement and took it in details.
Finally, the most important results which the study concludes are:


The restricted movement played a distinctive and important role in the Palestinian
politics, especially the authentic calls of it inside the Israeli jails.

The declaration of the prisoners' document (The National Accord Document) called for the
unity and the reintegration between the two parts of the country. And after the schism and
laceration between the Palestinian National Parties, especially Hamas and Fatah it called
for it. This declaration was a gesture of hope to do a common political program between all
parties after some conducted amendments.
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الفصل األول
اإلطار النظري للدراسة


 1.1المقدمة:

تتبأثرالعمليبةالسياسبيةأل مجتمب مبنالمجتمعبالبتركيبتبهاأليديولوجيبة،التبيتسبايمبشببكل

أساسببيعببيتحديببدمسببار،وتحقي ب أيداعببه؛وبطبيعببةالحببالعببكنينبباكقببوىأساسببيةتببتحكمعببيتوجيببه
وسائلاإلعالم،والنخبةالسياسية،والقيم

مسارتلكاأليداف،إمابتدعيمهاأوتغييريا،ومنتلكالقوى

والعببادال..إلب ب  .ولعببلالمجتمب ب الفلسببطيني-بواقع ببهالمختل ببفعببنب بباقيالمجتمعببالاألخ ببرى-ال ببذ 
يناور،ويحاولعر شروطهعلىأر الواق ،بمااليدعمجاالللشكبأنهالينو اتخاذأ ماشر
إيجببابيعببيدع ب العمليببةالسياسببية،نحببوالتطبي ب علببىأر الواق ب ،ومببنجانبببنخببرنجببداالنقسببام

الفلسببطينيالببذ مببز أوصببالالببوطنالفلسببطيني،وأدىإلببىتشببرذمالمجتم ب الفلسببطيني كوانهبباكق بوا ،
وتشببتلجهببود ،بمببايببدورداخببلمجتمعببه،حيببأأصبببحلجميب األط برافالمحليببةواالقليميببةوالدوليببة
تش ببيربش ببكلأوب ببجخرإل ببىوج ببودمعض ببلةأساس ببية،تح ببولدونت ببدخلق ببو أوح ببلمناس بببللقض ببية
الفلسطينيةومستقبلالعمليةالسياسيةأالويياالنقسامالفلسطينيالداخلي.

وعلىالرغممنكلالمحاواللالمجتمعيةوالسياسيةوالمبادرالالداخليةأوالخارجية؛منأجل

رأبالصراعالداخلي؛ كوانهاءاالنقسامالداخلي،إالأنالمصبالحةالسياسبيةلبمتتحقب ،وقبدترتببعلبى

يذاالصراعالعديدمبنالتبداعيالوالنتبائ الخطيبرةعلبىالهويبةالفلسبطينية،حيبأأصبب يبمالمبواطن
توجببهالسياسببيةالفلسببطينية
الفلسببطينيالخببروجمببنأزمببةاالنقسببامالفلسببطينيالببداخلي،وبببذلكأصببب 

يعانيمنالتخبطوعدماالستقرار؛بسببعدموجودورايةسياسيةموحدة.

بدةً،ومسببيرةًحاعل بةًعببي
لقببد شببكلالالحركببةاألسببيرةعببيسببجوناالحببتاللاإلس برائيليتجرب بةً ارئب 

العطاءعلىمدارسنوالالصراعم العدوالصهيوني،رغمقسوةالحياةاالعتقالية،ووحشيةالسبجان،

إالأنصببد االنتمبباء،وتطببورالتجربببةحب ابولالمعببتقاللإلببىقببالعثوريببة،تخب ابرجمنهببانالفالك بوادر

المنظمة،التياستطاعلأنترسمالواق الفلسطينيالحالي،وتاس بارانطال عبيالحيباةالسياسبية
الفلسببطينية،عمنببذنشببوءالحركببةاألسببيرةويببيتخببو

المعركببةتلببواألخببرىضببدالهمجيببةالصببهيونية،

وسياسةالقم العنصرية،وسلبالحقو ،ومخالفةالقوانينالدولية،التيتعتبرنهجاًوسياسبةصبهيونية

عببيمعركببةاإلرادةواإليمببان،بح ب األسببرىعببينيببلحقببوقهماإلنسببانية،والقانونيببةكمقدمببةلنيببلحقهببم
األسمىبالحرية،جايداألسرىالنتزاعحقوقهموكسرقيوديمبشتىالوسائلوالطر .

وعلببىالببرغممببنقبببوعاألسببرىالفلسببطينيينعببيالسببجوناإلسبرائيلية،إالأندوريببمعببيالعمليببة

السياسببيةلببميكببنغائب باً،عببالننسببىالببدعوالاألصببيلةللحركببةاألسببيرةمببنداخببلالسببجون،بمواصببلة
المقاومببةضببداالحببتاللاإلسبرائيلي،وعببدمالخضببوعلشببروطهالمذلببةعببيعمليببالالتسببوية،إضبباعةإلببى

استشببعارالحركببةاألسببيرةلمببأز الحالببةالسياس بيةالداخليببةللمجتم ب الفلسببطيني،بعببدأحببداأاالنقسببام

الفلسببطيني"،ولببي أدلعلببىذلببكمببندعببوتهمالمخلصببةدومباًللحبوارالببوطنيالجبباد،ومبباأبببدعو مببن
وثيقةاألسرىالتيعرضلنفسها،وأصبحلأولوثيقةوعا وطنيشامل"(شهاب،6000،ص.)0
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ويببرىالباحببأأندورالحركببةاألسببيرةلببي  وليببديببذ المرحلببةمببنالتبباري الفلسببطيني،عتبباري 

الحركبةاألسببيرةتبباري حاعببلبالبطولبة،والقببوة،والتضببحية،عهببماألقبدرعلببىتوجيببهالبوصببلةالفلسببطينية
نحببوالطريب الصببحي ،والضببغطعلببىالقيببادةالفلسببطينيةبمختلببفاتجاياتهببامببنأجببلتغليبببمصببلحة

الشببعبالفلسببطينيوقضببيتهعلببىالن ازعببالالفصببائليةالداخليببة،ويببذايض ب الحركببةاألسببيرةعببيبببارة

المواجهببةم ب القيببادالالفلسببطينية؛مببنأجببلرسببمقواعببدالعمليببةالسياسببيةالقادمببةس بواءعلببىمسببتوى
الصبراعالفلسببطينياإلسبرائيلي،أوعلببىالمسببتوىالخببارجيبمبباعببيالعالقببالالدوليببةالفلسببطينيةالتببي

تشاركعيبلورةالحلولالسياسيةللقضيةالفلسطينية.

ومببنينبباتببأتييببذ الد ارسببةللتعببرفعلببىمببدىتببأثيرالحركببةاألسببيرةعببيالعمليببةالسياسببية

الفلس ببطينيةوتأثري ببا،عاألس ببرىاقتس ببمواعتب برةالنض ببالخ ببارجالس ببجونمعب باًع ببيمرحل ببةالكف بباحالمس ببل ،
والمقاومب ببةالفلسب ببطينية،ويب ببميقتسب ببموننالمالقيب ببدوالسب ببجانمع ب باًوبب ببدونتمييب ببز،ويواجهب ببونالمصب ببير

المشترك،ويشاركونعبيرسبمالسياسبةالفلسبطينية؛مبنأجبلتحقيب يبدفكبلالفلسبطينيينعبيتحقيب 
االستقاللالكاملللدولةالفلسطينيةبمايحق أع الشعبالفلسطينيوأحالمهعيالعيشبكرامةوعزة.


 2.1مشكلة الدراسة:

ولدلقضيةاألسبرىالفلسبطينيينمب مبيالدالمقاومبةالفلسبطينيةعبام0101م،وسبارلبشبكل

متبو مازمب تطوراتهببا"،حيببأيقببدرعببددعمليببالاالعتقببالضببدالفلسببطينيينمنببذعببام0121حتببىعببام
6006م()000000أ أكثببرمببن()%60مببنأبنبباءالشببعبالفلسببطينيقببددخل بواسببجوناالحببتالل
لفتبرالمختلفبة"(المركببزالقبوميللد ارسببالوالتوثيب ،6006،ص)3ويبذايعنببيأنينباكعئببةكبيبرةمببن

أبناءالشعبالفلسطينيعاصرلجذورالقضيةالفلسطينية،منخلفقضبباناالحبتالل؛تمخب

عبن

ذلببكظهببورحركببةسياسببيةقائمببةبببذاتها،قابلببةللنمبباءوالتفاعببلأالويببيالحركببةاألسببيرة،حيببأتميببزل
بوعيسياسي،وعكر ،ووطني.ومنخاللماسب تتبلورمشبكلةالدارسبةعبيالسباالالبرئي التبالي:

ما تأثير الحركة الفلسطينية األسيرة في العملية السياسية؟
ويتفرعمنالساالالرئي األسئلةالفرعيةاآلتية:

 .0ماتركيبةالحركةاألسيرةالفلسطينيةوتاري جذوريا؟
 .6ماموقفالحركةاألسيرةمناالتفاقيالالسياسيةالموقعةبينمنظمةالتحريرالفلسطينية
 كواسرائيل؟

 .3كيفأثرلالحركةاألسيرةعيالسياسةالفلسطينيةمنخاللعالقاتهابالماسسالالوطنية
والعربيةوالدولية؟وماموقفالقيادةالفلسطينيةوالمجتم العربيوالدوليمنها؟
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 .4ماأيمالمبادرالوالراىالتيطرحتهاالحركةاألسيرةلبلورةحلولوق اررالتخدمالسياسة
الفلسطينية؟

 .5ماأيمالسبلالتيتسهمعيتعزيزمواقفالحركةاألسيرةعيصناعةالقرارالسياسي
الفلسطيني؟

 .2مدىمسايملالحركةاألسيرةعيإنهاءاالنقسامالفلسطيني؟

3.1أهمية الدراسة:

 )0تعتب ببري ببذ الد ارس ببةم ببنالد ارس ببالالقليل ببةج ببداًالت ببيتناول ببلدورالحرك ببةاألس ببيرةع ببيالعملي ببة
السياسية.

الًمنأجلالخروجمناألزمةالفلسطينيةالداخليبة،وتوحيبد
 )6تقدمرايةشاملةومقترحاًسياسياًشام 
الجه ببودم ببنخ بباللتحقيب ب الوح ببدةالوطني ببةالفلس ببطينيةم ببنأج ببلال ببدخولع ببيمواجه ببةالعملي ببة

السياسيةم الجانباإلسرائيليبشكلموحدورايةواحدة.

 )3تعتبببريببذ الد ارسببةمببنالد ارسببالالتببيت بوعي-ولببو-جببزءاًبسببيطاًعببيح ب الحركببةالفلسببطينية
األسيرة،خاصةعيظلتأج معباركاألمعباءالخاويبةلىسبرىعبيسبجوناالحبتاللاإلسبرائيلي،
وتعز ًيزالصموديمعيوجهالسجاناإلسرائيلي.

 )4يمكبناعتببباريببذ الد ارسبةكمصببدرللببباحثينوالدارسبين،الببذينيببودونالتعببرفعلببىدورالحركببة
األسببيرةعببيالحقببلالسياسببي،وبنبباءالمجتم ب الفلسببطيني،وقببدتشببكليببذ الد ارسببةنقطببةانطببال 
للببباحثينوالمهتمببينإلجبراءالمزيببدمببنالبحببوأعببيظببلنببدرةالد ارسببالحببولاألسببرىوالمعتقلببين

الفلسطينيين.

 4.1أهداف الدراسة:
اآلتي:

تهدفيذ الدراسةإلىالتعرفعلىدورالحركةاألسيرةعيالعمليةالسياسيةوذلكمبنخبالل

 .0التعرفعلىتاري الحركةالفلسطينيةاألسيرةوواقعها.

 .6التعرفعلىرايةالحركةالفلسطينيةاألسيرةمنالعمليةالسياسيةم الجانباإلسرائيلي.

 .3التعببرفعلببىطبيعببةالعالقببةالتببيتحكببمالحركببةالفلسببطينيةاألسببيرةبالحركببةالوطنيببةالفلسببطينية،
والماسسالالعربيةوالدولية.

 .4تسببليطالضببوءعلببىالببدورالببذ لعبتببهالحركببةالفلسببطينيةاألسببيرةعببيمعالجببةاألزمببالالسياسببية
الفلسطينية.
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بزدورالحرك ببةالفلس ببطينيةاألس ببيرةع ببيالسياسب بة

 .5الوص ببولإل ببىأي ببمالس بببلالت ببيتس ببهمع ببيتعزي ب
الفلسطينية،بحيأيصب لهادورعاعلعيالق اررالالسياسيةالمختلفة.

 .2إلقاءالضوءعلىرايةالحركةالفلسطينيةاألسيرةلمعالجةقضيةاالنقسامالفلسطينيالداخلي.
 5.1حدود الدراسة:

الحد المكاني :قطاعغزةوالضفةالغربية.

الحد الزماني:تقتصرالدراسةعلىالفترةالواقعةبين(.)6006-6002حيأأصدرلالحركة
األسيرةوثيقةالوعا الوطنيالتياعتبرلأيموثيقة؛إلنهاءحالةاالنقسامالسياسيالفلسطيني،كما
أصدرلالعديدمنالمواقفواآلراءالسياسية.


 6.1منهجية الدراسة:

سيقومالباحأباعتمادالمناي التاليةعييذ الدراسة:

المنهج التاريخي:لمالهمنأيميةعيتسبليطالضبوءعلبىالم ارحبلالتاريخيبة،التبيمبرلبهباالحركبة
األسيرةمنذنشبأتها،وكبذلكمتابعبةالقب اررال:الدوليبة،والعربيبة،والمحليبة،والتبيتناولبلقضبيةاألسبرى
وحقوقهم.

المــنهج الوصــفي التحليلــي:يعتمببديببذاالم بنه علببىالوصببفالببدقي والتفصببيليللظببايرة،مببنخببالل
االعتمببادعلببىقاعببدةالمعلومببالوالبيانببالالمتببوعرة،حببولموضببوعالبحببأبشببكلدقي ب وموث ب ،ومببن
خبباللتحليببلمضببمونمبباكتبببحببوليببذاالموضببوععببيالم ارجب ،والكتببب،والببدوريالكمصببادرأوليببة؛
المنشورالاألخرىكمصادرثانوية،ومنثمالقيامبتحليلهاوتقبديمها

والصحف،واإلنترنل،والبيانال،و

للقارئ.

مــنهج تحليــل المضــمون:وذلببكمببنخبباللإج براءالمقبباباللود ارسببةوتحليببلنراءاألسببرىالمحببررين،
والرجوعإلبىوثبائ الحركبةاألسبيرةوالكتببوالصبحفوالمجباللوالبيانبالوالرسبائل،مبناجبلالتعبرف

عل ببىمب بواقفهمم ببنالقض بباياالسياس ببيةوم ببدىمش بباركتهمعيه بباأثن بباءوج ببوديمداخ ببلالس ببجنم ببنحي ببأ
المحتببوىوالمضببمون،والعمببلعلببىتحليلهبباوتفسببيريابشببكلموضببوعيوواض ب ،والوصببولإلببىنتببائ 

وتعميمالتساعدعيعهمالواق وتطوير  .
المـــنهج المؤسســـيأوالماسسببيةالسياسببية:ويقصببدبالماسسببيةإقامببةماسسببالعاعلببةوقببادرة،علببى
اكتسابقبدريعتبدببهمبنالقيمبةواالسبتقرار،وبالتبالياكتسبابشبرعيةذاتيبة.ويمثبلذلبكجبويرعمليبة
بن بباءالدول ببةع ببي أر كثي ببرم ببنعلم بباءالسياس ببة،ب ببلإنأح ببدالف ببرو الجويري ببةب ببينالمجتمب ب المتق ببدم

بتقرةبينمبباالثببانييحكمببهأشببخاص.
سياسببياً،والمجتمب المتخلببفسياسببياًأناألولتحكمببهماسسببالمسب 
5

ولقي ب ب ب ببا مس ب ب ب ببتوىالماسس ب ب ب ببية،ط ب ب ب ببرحينتنجت ب ب ب ببون،ع ب ب ب ببالمالسياس ب ب ب ببةاألمريك ب ب ب ببي،أربع ب ب ب ببةمع ب ب ب ببايير

يي(:)Huntington, 1966

أوال:التكيببفبمعنببىمقببدرةالماسسببةعلببىمواجهببةالتغي برالالبيئيببةس بواءكانببلداخليببةأوخارجيببة،
ويتمثلالتكيفعيتغييراألشخاصأوالوظائف.

ويمكنقيا يذ القدرةباستخدامالماشرالالتالية:
 .0العمرالزمني:عكلماطال،دلعلىمقدرةتكيفعالية،والعك صبحي ،عالماسسبةاألطبولعمب اًر
أكثرقدرةعلىالتكيفمنالماسسةاألقصرعم اًر.

 .6العمرالجيلي:يلالتغيرالعيالقيادةالعلياللماسسةتعبرعنتغيرجيلي؟أ يلانتقللالقيادة
سلمياًمنجيلإلىجيل؛إنالماسسبةالتبيتنتقبلقيادتهبامبنجيبلإلبىنخبر،بشبكليبادئووعب 
القواعدواإلجراءالالمقررة،ذالمقدرةتكيفعاليةإذاقورنلبالماسسةالتييحبدأعيهبااالنتقبال
الجيليللقيادةبصورةعنيفةودموية،أويحدأالتغيرالقياد عيإطارنف الجيل.

 .3التغيرالوظيفي:يلغيرلالماسسةعيمهامهاالرئيسية؟عالماسسةالتيتغيرمبنوظائفهباأكثبر
قدرةعلىالتأقلممنتلكالتيتعجزعنذالك.

ثانيا:التعقيدبمعنىأنيكبونللماسسبةأكثبرمبنوظيفبةوأنتضبمالعديبدمبنالوحبدالالداخليبة،وان

تعك قد اًرالبأ بهمنالتخصص،يذاالتعقيدضرور الستمرارالماسسبة،ذلبكأنقيبامالماسسبة
بأداءوظائفعديدة،يكفللهااالستمرارحتىلوحرمتهاالظروفلفترةمامنمباشرةيذ الوظيفبةأو

تلك.

ولقيا درجةالتعقيد،يستخدم(ينتجتون)ماشرين:

 .0درجةتعددوتنوعوحدالالماسسة.

 .6درجةتعدد وتنوعوظائفالماسسة.
ثالثا:االستقالليةوتشيرإلىمدىذاتيةأوحريةالماسسةعيالعمل،ويومايقا عنطري :

 .0الميزانية.يلللماسسةميزانيةمستقلة؟ويللهاحريةالتصرفعيميزانيتها؟
 .6شغلالمناصب:إلىأ حدتتمت الماسسةباستقاللعيتجنيدأعضائها.

رابعا:التماسك:بمعنىدرجةالرضا،أواالتفا بيناألعضاءداخلالماسسة.
ويقا باستخدامالماشرالاآلتية:

 .0مدىانتماءاألعضاءللماسسة.

 .6مدىوجودأجنحةداخلالماسسةخاصةعيمناسبالالتغيرالقياد .
 .3مدىوجودخالعالداخلالماسسةبوجهعام،ومباإذاكانبلتتعلب بمببادئوأيبدافالم اسسبةأم
بأموريامشية.
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ومجتم الحركةاألسيرةداخلالسجنيوعبارةعبنماسسبةعاعلبة،وقبادرةعلبىاكتسبابقبدر

يعتببدبببهمببنالقيمببة،واالسببتقرار،والتكيببفاالجتم بباعي،ويبباد أكثببرمببنوظيفببة،ويضببمالعديببدم ببن
الوح ببدالواألنس ببا الداخلي ببة،الت ببيتعكب ب ق ببد اًركبيب ب اًرم ببنالتخص ببصال ببوظيفي،كم ببايتص ببفمجتمب ب 
الحرك ببةاألس ببيرة،باالس ببتقالليةع ببيش ببغلالمناص ببب،والميزاني ببة،ويعكب ب ق ببد اًركبيب ب اًرم ببنحري ببةالعم ببل
والتماسك.


7.1أداة الدراسة:

يعتمــد البحــث فــي جمــع المعلومــات علــي المقابلــة المفتوحــة؛ ألنهبباتعتبببرمببناألدوالالرئيسبةلجمب 

المعلومببال،والبيانببالعببيد ارسببةاألع براد،والجماعببالاإلنسببانية،كمبباأنهبباتعببدمببنأكثببروسببائلجم ب 
المعلومبال ععاليبةعبيالحصبولعلبيالبيانبالالضبروريةلكبلبحبأ؛والمقابلبةليسبلبسبيطةببل يبي
مس بباءلةعني ببة ,تس ببتخدمع ببيمس بباءلةاألش ببخاصالمبح ببوثينعرديب باً،أوجماعيب باً؛قص ببدالحص ببولعل ببى

المعلومال.





 8.1مصطلحات الد ارسة:

تعريف األسرى حسب القوانين السارية والدولية

عرفاألسيركمايلي:
حسبقانوندعماألسرىعيالسجوناإلسرائيليةرقم()4لسنة6004مُ ،


"المادة ( )0األسير كل من يقب عي سجون االحتالل ،على خلفية مشاركته عي النضال ضد
االحتالل".

وحسباتفاقيةجنيفالثالثةألسرىالحربالمارخةعي06أب/أغسط 0141م.

"المادة()4عرعلأسرىالحرب"األشخاصالذينينتمونللفئالالتالية،ويقعونعيقبضةالعدوأعراد
وقوالمسلحةألحدأطرافالنزاع،أعرادميليشيال،ووحدالمتطوعة،وحركالمقاومةمنظمة،والذين

ينتمونألطرافالنزاع"(المجل التشريعي.)6002،

وبموجبببالبروتوكببولاألولضببمنالبروتوك بواللالخاص ببةبالقببانونالببدولياإلنسبباني"أص ببب 

تعريفأسبيرالحبربيشبملجميب القبوالالمسبلحة،والمجموعبالوالوحبدالالمسبلحةالتبيتكبونتحبل
قيببادةمسببئولة،كمببايفيببدمببنيببذ األحكببامأعبرادحببربالعصببابالالببذينلببي لهببمزىخبباص،حتببىإذا
كانوايتبعونكيانالاليعترفبهاالطرفالخصم،ويلزمأعرادالقوالالمسلحةبأنيميبزواأنفسبهمعبن

السكانالمدنيينعلىاألقلبحملالسالحعلنباً،وعبيأثنباءالقتبال،ويمكبنأنيباد عبدمااللتبزامبهبذ 

القاعدةإلىالحرمانمنالوض القانونيألسيرالحرب".
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وثيقة الوفاق الوطني :
ييعبارةعن مجموعة من النقاط الذ وضعتها الحركةاألسيرة عي سجوناالحتالل "اإلسرائيلي"،

والتيقدملرايةالحركةاألسيرةإلنهاءاالنقسام(أبوكرش،6006،مقابلةشخصية).

ويمكنتعريفالوثيقةبأنهانليةأوبرنام عملسياسيلجمي الفصائلالوطنيةواإلسالمية،وضعتها

الحركة األسيرة الفلسطينية بتاري 6002/5/1م ،بعد استشعاريا بخطر االنقسام بين عصائل العمل
الوطني،الذ يهددالقضيةالفلسطينية،

األسير المحرر:

ويوالسجينالذ تعر للسجن ،وقضىمدةمحكوميته ،وأعرجعنهبعدانقضاءيذ المدة،

أوتمتحرير بموجباتفاقيةمعينة،كتبادلأسرى،أوكنتيجةمفاوضال(أبويين،6002،ص.)5

الحركة األسيرة:

"حرك ببةتض ببماألس ببرىم ببنكاع ببةالفص ببائلوالتنظيم ببالالمختلف ببةداخ ببلالس ببجون،مث ببلحركب بة

التحريببرالببوطنيالفلسببطينيعببت ،والجبهببةالشببعبية،والجبهببةالديمقراطيببة،والحركببالاإلسببالميةمثببل

حم ببا ،والجهب بباداإلس ببالمي،أوأولئبببكال ببذينالينتمبببونإلب ببىأ تنظ ببيم،وال ببذينأطلب ب علبببيهماسبببم
"المسببتقلون".وتعمببلالحركببةاألسببيرةبشببكلجمبباعيلتحقي ب الوحببدةاالعتقاليببة،وتحقي ب حيبباةأعضببل
لىسرىوالمعتقلين،يسوديالغةمشتركةقائمبةعلبىالتفبايم،والوقبوفصبفاًواحبداً؛إلحبباطمخططبال
امرالإدارةالمعتقببلالتببيتهببدفإلببىش ب الصببفالببوطني،والتالعبببعلببىالمتناقضببال،ولطالمببا
وم با 

كانببلالحركببةاألسببيرةمتماسببكةوموحببدة،رغببممببايحببدأمببنانقسببامال،وخالعببالخببارجالسببجن،وقببد

كببانلهبباالببباعالطويببلعببيمحبباواللكثي برة؛إلعببادةاللحمببةالوطنيببةللشببعبالفلسببطينيبكاعببةأطياعببه،
ومكوناتهالسياسية،والحزبية،واالجتماعية"(ديريه،6006،مقابلةشخصية).

الزنزانة:

البردالشديدشتاء،
ً
مكانباردوقذرومظلم،تنبعأمنهرائحةكريهة،يتميزجويابالرطوبةو

والحر الشديد صيفاً ،جدرانها صماء ،وقد تحتو على ناعذة صغيرة جداً ،تسم بنور ضعيف ،وقد

تك ونمغلقةأمامالنور،والتحتو الزنزانة-غالباً-علىأ نوعمنالمراع (عروانة.)6000،

البوسطة:

سببيارةمببنالحديببدالمصببف ،محكمببةاإلغببال بشببكلاليسببم بكدخببالالهبواءإالبشببكلبسببيط،
ذالرائحةعفنة،مرتفعةالح اررةبحيأيصعبعلىالمعتقلالتنف بصورةجيدة،يركببعيهباالمعتقبل

مقيداليدينوالقدمين،لنقلهمنمكانآلخر(عروانة.)6000،
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الفورة:
ييتعبيرعنالنزيةاليوميةالتييقضيهااألسير،عيساحةالسجنالمخصصةلذلك،وكلمة

(عورة)مشبتقةمبن"عبارعبو اًروعو ارنباً"أ يتحبركبقصبدالنشباطوالحركبة،وبشبكلدائبر -وعبيالغالبب-
مناليمينإلىاليسار(قراق ،6000،ص.)xiv

االنفالش:

تعبيببرلوصببفحالببةأوسببلوكأسببيريتحلببلمببنالت ازمببالالواق ب الجمبباعيالمببنظم،أواإلطببار

التنظيمي،ويتصرفوع أيوائه،وميولهالشخصية،بعيداًعنروحالجماعة،واالنضباطبأصول
الحيب بباةالجماعيب ببةللسب ببجن(ق ارق ب ب ،6000،ص.)XIوكانب ببلكلمب ببة(االنفب ببالش)يطلقهب ببابع ب ب

ك ب بوادر

وعناصر(عت )علىكلمنيخرجإلىتنظيمإسالمي(اإلخوانالمسلمون)قبلانتفاضةاألقصى.

اإل كس:

لفظةتطل علىالزنزانةالصغيرةالتييوض عيهااألسيرإماللعقاب،أوالتحقيب ،أوالعبزل،

ويببيصببغيرةالمسبباحةوالحجببموالتتس ب ألكثببرمببنمكبباننببوماألسببير،ويخلببواالك ب مببنمرحببا

وأحيانبباتوض ب تنكببةعيببهلقضبباءالحاجببة.وبع ب



االكسببالوخاصببةالتببيتسببتخدمللتحقي ب يوجببدعيهببا

مرابطحديديةلتقييدأيد وأرجلاألسير(قراق ،6000،ص.)XI

البرش:

لفظببةتطلب علببىالفرشببةالتببيتعطببىلىسببير؛بقصببداسببتخدامهاللنببوم،ويببيعببيالعببادةعبببارة
عنقطعةمنإسفن مغطاةبثوبمنالقماشالرقي (قراق ،6000،ص.)XI

العدد اليومي (االسفيراه باللغة العبرية):

يوقيامإدارةالمعتقلبتفقداألسرىداخلالسجن ،عيأوقالوساعالمحددةصباحاً وظه اًر

ومساءاً ،حيأ يجل األسرى على األر

عي طوابير ،وتقوم إدارة السجن بالمناداة عليهم باألرقام

ولي باألسماء،عاألسيرعينظرإدارةالمعتقلعبارةعنرقم(قراق ،6000،ص .)XIIIوقديخرج

األسرىمنخيامهمإلىالساحة،ويقفونعيطوابير،ويجيبونبب(نعم)عندسماعرقمهمنالسجان

كماكانيحدأعيالمعتقاللكأنصار()6عيغزة،وأنصار(3عيالنقب).

االعتقال اإلداري:

يببوأمببرإدار -اليصببدرعببنطريب المحكمببة-ويرتكببزإلببىالمببادة()111ألنظمببةالببدعاع

"حببااللالطبوارئ"لعببام()1945عببيعهببداالنتببدابالبريطببانيعببيعلسببطين؛حيببأيببتمبموجبببهبحجببز
ش ببخصع ببيالمعتق ببلبص ببورةانفرادي ببة،أومب ب معتقل ببينإداري ببينلم ببدةالتزي ببدع ببنس ببتةأش ببهر،يمك ببن
تجديببدياإداري باً،دونتوجيببهاتهامببالواضببحةمحببددةضببد ،أوتقديمببهلمحكمببة،ويببويفببر ؛بحجببة

الحفاظعلىاألمن(كناعنةونخرون،1986،ص.)162
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القسم:
يومجموعةمنالغرفداخلالسجنتسمىقسماً،وتكونمنفصلةعنأقسبامأخبرىعبينفب 

السجن،وعادةمايكونلكلقسمرقم،أوحرفيرمبزإليبه،ووسبيلةاتصبالاألسبرىببيناألقسبامتكبون
عبببرزيببارالبعضببهمبعض باً،عببيأوقببالمحببددة،أوعببيالمناسبببال،أوعببيأثنبباءالتقببائهمعببيسبباحة

النزية(الفورة)،ويسم لممثلالمعتقلأنيزوركاعةأقسامالسجن(قراق 6000،ص.)xiv
 9.1الدراسات السابقة:

اطلب ب ب الباح ب ببأعل ب ببىمجموع ب ببةم ب ببنالد ارس ب ببالالس ب ببابقة،والت ب ببيعالج ب ببلموض ب ببوعاألس ب ببرى

الفلسطينيين،ويبدىالباحأيناديشتهإلىقلةالدراسال،التيتعال قضيةاألسرىرغمأنهامبنأيبم
القضاياعيحياةالمجتم الفلسطيني؛لذاعسيقومالباحأبعر بع

 1.9.1الد ارسات باللغة العربية:

يذ الدراسال.

 -0دراســة (النحــال  :)2101,بعن ـوان  ":الحمايــة القانونيــة الدوليــة المقــررة للمعتقلــين الفلســطينيين
بالسجون اإلسرائيلية ".



يببدعليببذ الد ارسببةإلببىالتعببرفعلببىواقب المعتقلببينالفلسببطينيينداخببلالسببجوناإلسب ارئيلية،

ومعالجةالقوانينالدولية،وقدخلصلالد ارسةإلىمجموعةمنالنتائ :

أ -يعببانيالمعتقلببونالفلسببطينيونداخببلالسببجوناإلسبرائيليةمببنواقب صببعبومريببريفتقببرإلببىوجببود
متطلبالالحياةاألساسية.

ب -يضببرباالحببتاللاإلس برائيليعببر الحببائطبكببلالمواثي ب ،واالتفاقيببالالدوليببةالتببينببصعليهببا
القانونالدوليعيمعاملةاألسير.

ت -أيملببلالمنظمببالالدوليببة،وحقببو اإلنسببانالواق ب المريببرالببذ يعببانيمنببهاألسببرىالفلسببطينيون
داخلالسجوناإلسرائيلية.

 -2دراســة (الطــالع :)2101,بعن ـوان" :التوافــق النفســي وعالقتــه باالنتمــاء الــوطني لــدى األســيرات
الفلسطينيات المحررات من السجون اإلسرائيلية"


استهدعلالدراسةالتعرفعلىمسبتوىالتواعب النفسبي،واالنتمباءالبوطنيلىسبيرالالمحبررال

مببنالسببجوناإلس برائيلية،وقببدأجريببلالد ارسببةعلببىعينببةقوامهببا(50أسببيرة)،و()650لببميتعرضببن

لىسر)،وقدأعدالباحأمقيا للتواع النفسي،ومقيا االنتماءالوطني.


وقدتوصللالدراسةإلىمجموعةمنالنتائ منأيمها:

 -0ارتفاعدرجةالتواع النفسي،واالنتماءلدىاالسيرالالفلسطينيالالمحررال.

 -6وجودعرو دالةإحصائياًعيمجااللمقيا التواع النفسيببيناألسبيرال،والالتبيلبميتعرضبن
لىسرلصال االسيرال.

 -3وجودعرو عيمجااللالحاجةإلىالمشاركةوالحاجةإلىالقيادةلصال األسيرال.
11

 -3دراسة (فروانة :)2101,بعنوان " :حرية األسرى ما بين صفقات التبادل والعملية السلمية".


يببدعليببذ الد ارسببةإلببىالتعببرفعلببىواقب ومتطلبببالحريببةاألسببرى،مببابببينصببفقالالتبببادل

وخطفالجنبود،ومباببينالمطالببالالسبلميةلإلعبراجعبناألسبرى،وقبداستعرضبلالد ارسبةعبننليبال

اإلعراجعناألسرىعبرالمطالبالالسلميةمنالقيادةالفلسطينية،حيبأأوضبحلأنالعمليبةالسبلمية

الًمنببذ(أوسببلو)وحتببىنهايببةعببام،6001كمببااستعرضببلتبباري 
أثمببرلعببنتحريببر()03356معببتق 
عمليالتبادلاألسرىمنذالعام0140م.



وتوصللالدراسةإلىمجموعةمنالنتائ منأيمها:

 .0يبقىمنح األسرىالفلسطينيينوالعرب،أنيحلموابالحريةكح مشروع،بأ طريقةكانل،
إمببابانتهبباءعت برةمحكوميتببه،أوضببمنعمليببةتبببادلأسببرى،أوحتببىمببنخببالل"المفاوضببال

السياسية" ،كواعراجال"حسنالنية"والتيازدادلبعداتفا (أوسلو).

 .6حقق بلالفصببائلالفلسببطينيةاآلس برةلب ب(شبباليط)إنجببا اًزمحببدوداً،وذلببكعببياألولمببنأكتببوبرعببام
،6001حي ببأأعرج ببلس ببلطالاالح ببتاللاإلسب برائيليع ببن()60أس ببيرةعلس ببطينيةم ببنالض ببفة
الغربيببةوقطبباعغ بزة،مقابببلحصببولهاعلببىمعلومببالعببنحالببةجنببديهاالمأسببور،لببدىالفصببائل

عيماباليعرفبصفقة(شريطالفيديو).
الفلسطينيةبقطاعغزة(جلعادشاليط)
ُ

 .3تُعتبببرحركببة(عببت )وباألرقبباميببيأكثببرالفصببائلالفلسببطينية،بببلوالعربيببةتحري ب اًرلىسببرى،مببن
خبباللالقببوةوصببفقالالتبببادل،أوعبببرالمفاوضببالو"العمليببةالسببلمية"،حيببأتمكنببلمببنتحريببر

قرابة(00ألفمعتقل)منذالعام0121وحتىنهايةالعام6001م.

 -4دراســـة (أبـــو قـــاعود :)2111 ,بعنـــوان ":تجربـــة التعـــذيب لـــدى األســـرى الفلســـطينيين وعالقتهـــا
بالتفكير األخالقي".


يب بدعلي ببذ الد ارس ببةإل ببىالتع ببرفعل ببىأث ببرالتع ببذيبعل ببىاألس ببرىالمح ببررينم ببنالس ببجون

اإلسرائيلية،واثرذلكعلىنليةالتفكيراإلبداعيلديهم.



وقدتوصللالدراسةإلىمجموعةمنالنتائ منأيمها:

 -0وجودعرو جويريةبينالمستويالالتعليميةومستوىالتفكيراألخالقي،حيألمتجدأ 
عالقةبينالسلوكالدينيومقيا التفكيراألخالقي.

 -6عدموج ودعرو جويريةبيننوعالمواطنةومستوىالتفكيراألخالقي.
كما أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات منها:

 -0يجب إخضاع األسير الفلسطيني إلى عمليال إعادة عحص على كاعة المستويال الصحية،
والنفسية،واالجتماعية؛للتعرفعلىاآلثارالتينجملعنتجربةالسجنلدىاألسير.
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 -6ضرورة عقد ورشال عمل ،وندوال ،وماتمرال تعال موضوع األسرى ،وتبين عداحة ممارسال
االحتالل اإلسرائيلي عي ح األسرى الفلسطينيين ،وذلك على مختلف الصعد المحلية والعربية

والدولية.

 -5دراسة (شهوان :)2117,بعنوان ":البناء النفسي لشخصية األسير الفلسطيني وعالقته ببعض
المتغيرات".


يبدعليبذ الد ارسبةإلببىالتعبرفعلبىأكثببرمك ونبالالبنباءالنفسبيتمبباي اًز،وكبذلكالكشبفعببن

الفببرو الجويريببةعببيمكونببالالبنبباءالنفسببيلببدىاألسببيرالفلسببطيني،وقببدقببامالباحببأبكعببدادمقيببا 

البنباءالنفسببيمكونبةمببن()005عقبرال،مقسببمةعلبىخمسببةأبعباد،وقببامبتطبيقبهعلببىعينبةعشبوائية
منالمجتم األصليللدراسة،وكانقوامه()506أسي ارعلسطينياًويوجمي أسرىسجنالنقب.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

 -0وجودعرو دالةعيالبعدالجسميبينالتنظيمالالفلسطينيةلصال الجبهةالديمقراطية.

 -6وجببودعببرو عببيالبعببداالجتمبباعيبببينالتنظيمببالالفلسببطينيةلصببال حركببةحمببا ،وبببينعببت 
والجبهةالشعبيةلصال عت ،وبينالجهاداإلسالميوالديموقراطيةلصال الجهاداإلسالمي.

 -3وجودعرو ذالداللةعيالبعدالعقليبينالتنظيمالالفلسطينيةلصال حركةحما ثبملصبال 
الجبهةالشعبية،ثمحركةالجهاداإلسالمي.

 -6دراســة (فروانــة :)2117,بعن ـوان ":قيــد ف ـي يــد القــدس دراســة شــاملة ألعــداد وأوضــاع األســرى
المقدسيين في سجون االحتالل".

يدف الدراسة التعرف على واق األسرى المقدسين عي سجون االحتالل اإلسرائيلية ،حيأ

أوضحلالدراسةأنيناك565أسي اًرمقدسياي رزحونعيسجوناالحتالل،منهم()2نساء،و()06

طفال،ومنهم( )50أسي اًرمعتقلون ،منذماقبلاتفاقايال(أوسلو) ،ولميدخلواضمنأ صفقةلتبادل

األسرى،أوعمليالمنعام.0114

أما عن المشكلة الخاصة باألسرى المقدسيين؛ عكن الباحأ يبين أن األسير المقدسي يعاني

مرة بسبب اعتبار سلطال االحتالل أن قوانينها تنطب عليه مثله مثل السجناء
نالم األسر مرتين ،
اليهود،وبالتالياليمكنأنيدخلضمنأ صفقةلتبادلاألسرىبينهاوبينأ جهةعلسطينيةكانل

أوعربية،كمااليجوز أنيكوناألسرىالمقدسيونموضوعاللنقاشعيعمليالالتفاو

التيتتم

بينهاوبينالسلطةالوطنيةالفلسطينية.

 -7دراسة (أبو هين )2116 ,بعنوان  ":اآلثـار النفسـية الناجمـة عـن األسـر وعالقتهـا بإسـتراتيجيات
التوافق لدى أسرى قطاع غزة المحررين من السجون اإلسرائيلية ".

يببدعليببذ الد ارسببةإلببىالتعببرفعلببىاآلثببارالنفسببيةالتببيتببنجمعببنتجربببةاألسببيرعببيالمعتقببل،وأثببر

ذلكعلىالحياةاألسريةالخاصةباألسير.
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وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
 -0عدموجودعرو دالةإحصائياًعياستخداماستراتيجيالالتكيبفالسببعةمباعبدااسبتراتيجيةتحمبل
المسببئولية،التببيكانببلدالببةعنببدمسببتوى))0.01لصببال الببذينتببمأسببريم،لفت برةأكثببرمببنخم ب 
سنوال.

 -6عدموجودعرو دالةإحصائياعبيمسبتوىكبلمبنكبربمبابعبدالصبدمةواالكتئباب،تبعباًلمتغيبر
طولعترةاألسر.

 -3لي يناكعالقةبطولالمدةالزمنيةوالشعورالصدمة،حيأأنالصبدمةتنشبأعبيلحظبةمعينبة،
،وأنالحببدأاليببتم
عنببدماتكببونالظببروفخارجببةعببنقببدرةسببيطرةاإلنسببان،واليمكببنتحملهببا 

تقييمهعلىأنهصادم،أوغيرذلكباعتبارطولمدةالضغوط.

 2.9.1الدراسات باللغة اإلنجليزية:

 .0دراســـة ( )2102 ،Khaledبعنووووا  ":الوضـــع الحـــالي للســـجناء السياســـيين الفلســـطينيين فـــي
السجون اإلسرائيلية ومراكز االعتقال  -الجوانب القانونية واإلنسانية".


يب ببدعليب ببذ الد ارسب ببةإلب ببىالتعب ببرفعلب ببىواق ب ب األسب ببرىالفلسب ببطينيينعب ببيسب ببجوناالحب ببتالل

اإلسرائيلي،وييدراسةوصفية،تناولبلاألسبرىالفلسبطينيينعبيالسبجوناإلسبرائيليةبشبكلعبامعلبى

النحوالتالي :أوضاعالمعتقليناألطفال،واألسيرال،والمعتقاللالفلسطينيالعيسجوناالحتالل.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ,من أهمها:

 -0أناألسيراليعانين-لي عقط-منإلقاءالقب

عليهنوالتحقي معهن،ولكنأيضاًمنالحاجة

إلىمغادرةلرعايةأطفالهمخاصةاللواتييلدنعيالسجن،عهبن-بعبدعبامين-يبتمالفصبلبيبنهن
وبينابنها؛وبالتاليحرمانالطفلمنالرعايةالالزمة.األسيراليعانينأيضباًمبنالمبر بسببب
اإليمالالطبيالذ تتسمبهسياسةإدارةالسجن.عبع

السجينالتقضيأكثرمن()00أعبوام

عببيالسببجوناإلسبرائيلية،والعشبرالمببناألسببيرالأنجبببناألطفببالعببيالسببجونتحببلالرعايببةغيببر

،والظروفغيرإنسانية.
الصحية 

 .2دراسة ( )2102 ,PSCبعنوان ":األسرى السياسيين الفلسطينيين".
ي ببدعلي ببذ الد ارس ببةإل ببىالتع ببرفعل ببىواقب ب األس ببرىالسياس ببيينالفلس ببطينيين،ع ببيالس ببجون
اإلس ب برائيليةلىسب ببرىالفلسب ببطينيين،حيب ببأتناولب ببلاالعتقب ببالاإلدار منب ببذ(،)0121عقب ببدقامب ببلق ب بوال

االحتاللاإلسرائيليبسجنعشرالاآلالفمنالفلسطينيين،دونتهمة،أومحاكمة.ويستنداالحتجاز
علىأدلةسريةقدمتهااألجهزةاألمنيةاإلسرائيلية،دونالكشفعنهاإماإلىالمعتقبلأوإلبىمحاميبه؛

ويذابالتالييقللعرصاالستئناف،أوالطعن،كماتشيرالدراسةإلبىأنبهيمكبنتمديبد إلبىأجبلغيبر

مسمى،ودائماًعلىأسا معلومالسرية.
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وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
 -0تببدعيإس برائيلأناالعتقببالاإلدار يقتصببرعلببىالحببااللالتببييكببونعيهبباضببرورياً،أ بحسببب
الروايةاإلسرائيلية"ألسبابأمنيةملحة"،ولكنعيالممارسةالعمليةغالبامايستخدملتنفيذأنشطة

سياسيةسلمية.

 -6يمكنتمديدعترةاالعتقالاألوليةثمانيةأيام،دونتوجيهأ اتهاممنقبلالمحكمةالعسكريةلمدة
()05يوماًأخرى،ويمكنالحصولعلىتمديدالأخرىبعدذلكلمدةأقصاياثالثةأشهر.

 -3ي ببتمممارس ببةكاع ببةأش ببكالالض ببغط،والتع ببذيبالنفس ببيوالجس ببد عل ببىاألس ببير؛م ببنأج ببلتق ببديم
اعتراعال،ومساعدةجيشاالحتاللعياإلرشادعنمطلوبينمنوجهةالنظراإلسرائيلية.

 .3دراسـة (مؤسسـة ( )2111 ,Defence of children international (DCIبعنـوان ":األطفـال
الفلسطينيين المسجونين المنهجية و المؤسسية سوء المعاملـة والتعـذيب لألطفـال الفلسـطينيين مـن

قبل السلطات اإلسرائيلية".

يب ببدعلي ب بذ الد ارسب ببةإلب ببىالتعب ببرفعلب ببىواق ب ب السب ببجناءاألطفب ببالالفلسب ببطينيينعب ببيالسب ببجون

اإلسبرائيلية،حيببأتناولببلالد ارسببةطببر التعببذيبالتببييتعببر لهببااألطفببالالفلسببطينيينعببيالسببجون
اإلس برائيلية،وقببدأشببارلالد ارسببةإلببىأناألطفببالعببادةمببايعتقل ب ونمببنبيببوتهمعنببوة ومنببذاللحظببال

األولببىيواجه بونمعاملببةسببيئة،ويبببدأمسلسببلالتعببذيبمببناللحظببالاألولببىالعتقببالهم،حيببأت بربط
أياديهممنالخلفوتعصبأعينهموويتمتعليقهمخلفسيارالالجيشالعسكرية.

وقدتوصللالدراسةإلىمجموعةمنالنتائ منأيمها:

 -0اليسم لىطفالالمعتقلينخاللعترةاالستجوابرايةالمحبامي،أوحتبىاالتصبالبعبائالتهمإال
بعداإلدالءباالعتراعالللمحققين ،وذلكمنخاللطر تعذيبمحرمةعيالقوانينالدوليبة،مثبل

ربطاألعين،واأليد منالخلف،والصف علىالوجه،والضربالمبرح.

 -6معظماألطفاليعترعونويجبرونعلىالتوقي علىاعت ارعبال،بعضبهامكتوببةبالعبريبة،ويبيلغبة
اليفهمهب بااألطف ببال،وي ببذاعي ببهمخالف ببةواض ببحةللق ببانونال ببدوليحي ببأإن ببهالب ببدم ببنتس ببجيلي ببذ 
االستجوابالعبرالفيديوالمسجل.

 .4دراســـــة (مؤسســـــة  )2111 ,ADDAMEERبعنـــــوان" ":أنـــــا فـــــي حاجـــــة للحمايـــــة" الســـــجينات

الفلسطينيات في السجون اإلسرائيلية".

يدعليذ الدراسةإلىتقيموض األسبيرالوالمعتقلبينالفلسبطينيينعبيالسبجوناإلسبرائيلية،
ومدىتواعقهام نه حقو اإلنسان.

وي ب ببيد ارس ب ببةنظري ب ببةتحليلي ب ببةس ب ببعلإل ب ببىاإللم ب ببامبظ ب ببروفاالعتق ب ببالالخاص ب ببةبالس ب ببجينال

الفلسطينيال،ومدىتواعقهام القانونالدولي،وماسسالحقو اإلنسان.
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وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها:
 .0يناكأكثبرمبن065امبرأةعلسبطينيةمعتقلبةأومحجبوزة،أومسبجونةعبيالسبجوناإلسبرائيليةخبالل
ش ببهرن ببوعمبر(،)6001ون ببوعمبر(،)6000ويحتج ببزحالي ببام ببايق ببربم ببن25امب برأةعلس ببطينيةع ببي

السجوناإلسرائيلية،حيأإنمراكزاالعتقالتمتصميمهاللرجال،والتتواع م احتياجالالنساء.

 .6ت تعر غالبيةالسجينالالفلسبطينيالإلبىالعديبدمبنأشبكالالضبغطوالتعبذيبالنفسبيخباللعمليبة
اعتقببالهنمثببل:الضببرب،والشببتائم،والتهديببد،والتحببرشالجنسببي،باإلضبباعةإلببىاسببتخدامالعديببدمببن
التقني ببالالمس ببتخدمةم ببنقب ببلالمحقق ببيناإلسب برائيليين؛لترويب ب النس بباءالفلس ببطينيال كواكب برايهنعل ببى

االعتراف.

 .3المب برأةالحام ببلالتتمتب ب بمعامل ببةتفض ببيليةم ببنحي ببأالنظ ببامالغ ببذائي،عمك ببانالجل ببو (الوسب ب )أو
التحوياللإلىالمستشفيال،والتيتقومعلىقدمالمساواةعيإطارعسكر صارمواإلشرافاألمنبي

م تكبيلاليدينوالقدمينبسالسلمعدنية.إضاعةإلىأنالسجينالالحوامليبقينمقيدالبالسالسل

إلىأسرتهمحتىدخولهمغرفالوالدةوبعدالوالدة.

 .4عدموجودعرصةللدراسةباللغةالعربية،ومنب السبجينالمبناالنخبراطوالتسبجيلعبيالتعلبيمعبنبعبد
عببيالجامعببالالفلسببطينية،ويببذايعتبببرالسببببالرئيسببيمببنتخلببفالسببجينالمببنإكمببالتعلببيمهن

العببالي؛ويسببم للسببجينال-عقببطالمحكببومعلببيهن-لفتبرةأطببولمببن()5سببنوالبالد ارسببة،ومثببليببذ 
القيودتمثلانتهاكاللح عيالتعليمالعاليلغالبيةالسجينال.

 9.1التعقيب العام على الدراسات السابقة.

م ببنخ بباللالع ببر الس بباب للد ارس ببالالت ببيتناول ببلموض ببوعاألس ببرى،يج ببدالباح ببأأنأغل ببب

الد ارسبباللببمتعببال موضببوعاألسببرىمببنالجانبببالسياسببي ،كوانمببامببنالجانببباالجتمبباعي،وعلببمالببنف ،
حيألمتتنباولأ مبنالد ارسبالالسبابقةمشباركةالحركبةاألسبيرةعبيالعمليبةالسياسبية،عغالبيبةالد ارسبال

عالجبلأثبرتجرببةالسبجنعلبىحيباةاألسبيرالفلسبطينيبعبدخروجبهمبنالسبجن،أومبنخباللالتعببر 
لواقب الحيبباةداخببلالسببجون،مببنخبباللالتعببرفعلببىاإلجبراءالالتببييقببومبهببااالحببتاللاإلسبرائيليضببد
األسرى،وانتهاكهلحقو األسيرالتينصلعليهاالمواثي والمعايدالالدولية.

وقداستفادالباحبأمبنالد ارسبالالسبابقةعبيبنباءمنهجيبةد ارسبته،والتع برفعلبىوثبائ وبيانبال

الحركةاألسيرةالتييمكنمنخاللهاالتعرفعلبىأثبرالحركبةاألسبيرةعبيالعمليبةالسياسبية،إضباعةإلبى
أنبع ب

الد ارسببالالسببابقةتحببدثلعببيإطاريبباالنظببر عببنمفهببومالحركببةاألسببيرة،ومراحلهبباالتاريخيببة،

ويذابدور ساعدالباحأعيتكوينرايةحولاإلطارالنظر الذ تناولهعييذ الدراسة.

وتختلببفالد ارسببةالحاليببةعببنالد ارسببالالسببابقةعببيتناولهببالموضببوعاألسببرى،مببنخبباللالبعببد

السياسبي،وأثببرالحركببةاألسببيرةعببيالعمليببةالسياسببيةالفلسببطينية،مببنخبباللالتعببرفعلببىأثريبباعببيإنهبباء
االنقسامالفلسطينيالداخلي.
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الفصل الثاني
احلركة الفلسطينية األسرية يف السجون
اإلسرائيلية قبل أوسلو
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 1.2تمهيد:


ةوتطوريا منذعام 0121حتىأوسلو،

نحاولعييذاالفصلأننتتب نشأةالحركةاألسير

ونعملعلىتوضي سياسةإدارةالمعتقالل،والخطوالالنضاليةالتياتخذتهاالحركةاألسيرةلمواجهة

يذ السياسة ،واإلنجازال التي حققتها طوال يذ الفترة ،حيأ استطاعل الحركة األسيرة أن تبني

ماسساتهاالتنظيميةوالثقاعيةواالمنيةواالجتماعية،عقدمرلالحركةاألسيرةخاللتلكالفترةبأربعة

مراحليمكن ايجازياعي:مرحلةبناءالذالالوطنية(،)0110-0121حيأعاشلالحركةاألسيرة
خاللها ظروف اعتقالية صعبة للغاية  ،ومرحلة التكوين التنظيمي ومأسسة البنى التنظيمية(-0116

 ،)0111حيأ نجحل الحركة األسيرة عي بناء أو الهياكل التنظيمية ،بعد أن خاضل العديد من
اإلضرابال كان أيمها إضراب عسقالن عام 0112م  ،ومرحلة البناء وسيادة السلطة التنظيمية

(،)0121-0120حيأاستطاعلأنترتقيالحركةاألسيرةبنفسهاوانتسودالسلطةالتنظيميةبعد

إنهاء حالة الفوضى واالنفالش التنظيمي الذ كان سائداً عي المرحلتين السابقتين ،وأخي اًر مرحلة

النضال الشامل( ،)0116 -0121والتي تعتبر ايم مرحلة من مراحل النضال بخول االنتفاضة
الفلسطينيةعام0121م،ودخولأعدادكبيرةمنابناءالشعبالفلسطينيعيالسجوناإلسرائيلية.


 2.2نشأة الحركة األسيرة في سجون االحتالل قبل أوسلو.
منذبدايةاالحتاللاإلسرائيليللضفةالغربيةوقطاعغزةعام،0121زجلسلطالاالحتاللبمئال

ع
اآلالف من المعتقلين الفلسطينيين عي سجونها ،عي أوضاع وظروف اعتقالية سيئة للغاية ،لم ت ار ِ
خاللهاأبسطالحقو اإلنسانية،عالمعتقلونالفلسطينييونداخلالسجوناإلسرائيليةلم يعشوا على
وتيرةواحدةعبرسنيناالعتقال ،بلشهدلالحياةاالعتقاليةتطورالمختلفةعلىجمي األصعدة:

التنظيمية ،والثقاعية ،واالجتماعية ،واألمنية.كانليذ التطورالنتيجةمسيرةطويلةمنالنضال،وال

شكأنالعبءاألكبرمنالعمليةالنضاليةقدوقعلعلىاألسرىالفلسطينييناألوائل،والذينقضوا

زيرالشبابهمخلفالقضبانيواجهونسلطةالسجون كوادارتهاالقمعية؛حيأ خاضلالحركةاألسيرة
الً من احتجاجال  كواضرابال ،من اجل تحسين ظروف الحياة االعتقالية ،وقد حققل
الً متواص 
نضا 

الحركةاألسيرةإنجازالنوعيةكانثمنهااستشهادالعديدمنهم.


 1.2.2الجذور التاريخية للحركة األسيرة قبل أوسلو.
تعود أصول الحركة األسيرة الفلسطينية إلى مرحلة االستعمار البريطاني لفلسطين ،والذ 

مار خاللها جمي أشكالاالضطهاد بح الشعب الفلسطيني من قهر ،واعتقاالل ،وأحكام جائرة،
كواعدامالللمجايدينوالمقاومينعيتلكالحقبةالزمنية،منبينياالءالمجايدينالذينأقدماالحتالل

البريطانيعلىإعدامهم،ثالثةمجايدينمنرموزثورةالب ار ويم(عطاالزير ،ومحمدجمجوم ،وعااد
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،وأعدمالشي يوسفأبودية
حجاز )،كذلكأعدمعيالعام0133مالشي المجايدعرحانالسعد 

عام 0131م ،كما أعدم العديد من المقاومين الذ ال يتس المجال لحصريم(موق أحرار بلدنا،

.)6000وتشيرالروايالوالوثائ إلىأنالعصابالالصهيونيةخاللحرب0142أقاملمعسكرال
اعتقال للسكان المدنيين ،الذين ألقي القب

عليهم بعد طرديم من قرايم ،وعيها كانل تتم عمليال

التعذيب ،والتصفية للكثير من األسرى الفلسطينيين ،وقد ارتكب االحتالل اإلسرائيلي خاللها جرائم
حرب  كوابادة ويذا ما توضحه اإلحصائيال واألرقام المتوعرة عن األسرى الفلسطينيين عي السجون
اإلسرائيلية،يعودأولهاإلىعام(،0121أبويالل،6001،ص.)02


1.1.2.2مؤسسات الحركة األسيرة.1
تتك ببونالحرك ببةاألس ببيرةم ببنمجموع ببةم ببنالماسس ببالالت ببيتق ببومبالعم ببلعل ببىتنظ ببيمالحي بباة

االعتقاليةوتمثيلاألسرىوالحديأبأسمائهمعندإدارةالسجنوالمطالبةباحتياجاتهم.
.0

اللجنببةالوطنيببةالعامببةأواللجنببةالوطنيببةالعليبباو(تتكببونمببنممثلببيالفصببائلداخببلالسببجن

.6

لجنةالحوارالوطني(ييعبارةعنلجنةمكونةمنكاعةالفصائلداخلاألسر،ويبيمسباولة

.3

ممثلالمعتقلأوالسجن(ويوممثلجمي األسرىمنجمي الفصبائلمب إدارةالسبجنويعمبل

.4
.5
.2

وتعال الشاونالداخليةلىسرىوترعىمشاكلهموتحا ولتحقي مطالبهم).

عنالمفاوضالوالحوارم إدارةالسجون).

علىتحقي مطالباألسرى)(حماد،6006،مقابلةشخصية).

ممثلبينعبرعيينأوممثلبياألقسببام(يمثلبونجميب االسبرىداخببلالقسبمأوالسبجن)(أببوعوكببل،
،6006مقابلةشخصية).

المنس الوطني(للتواصلم السجون).

ممثببلالعالقببالالخارجيببة(م ب الماسسببالالمعنيببةباألسببرىخببارجالسببجون)(ديريببه،6006،
مقابلةشخصية).

 2.1.2.2نبذة تاريخية عن الحركة األسيرة.
تميزلالمرحلةالالحقةلوالدةالثورةالفلسطينيةعيعام 0125باعتقالالعديدمنالمقاومين

الفلسطينيينالملتحقينعيصفوفالثورةوكانأولهماألسيرالمحرر:محمودبكرحجاز الذ اعتقله

االحتالل الصهيوني بتاري ( ،)0125/0/02ليكون بذلك األسير األول الذ يولد من رحم الحركة
األسيرة(موق أحراربلدنا.)6000،

 1انظر الوثيقة رقم (.)1
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وعي أعقاب احتالل (إسرائيل) لىراضي الفلسطينية عي شهر حزيران من العام ،0121

تصاعدالعملالفدائيالفلسطينيضداالحتاللاإلسرائيلي.وبدورياواجهلإسرائيليذ المقاومة،بزج
نالفالفلسطينيين عيالسجوناإلسرائيلية (قاسم ،0122،ص .)605حيأبلغ عدداألسرى الذين

دخلواالسجوناإلسرائيليةمنذعام0121حتىعام6006مأكثرمن()200ألفأسير.وييأكبر

نسبةعيالعالم،باإلضاعةإلىعشرالاآلالفممناعتقلواواحتجزوالفترالقصيرة ،ومنثمأطل 

سراحهم(عبدالجواد،6006،ص.)62


 3.1.2.2العالقة بين فصائل المنظمة والتيار اإلسالمي.
سببادلحالببةمببنالتببوتربببينعصببائلمنظمببةالتحريببروالتيبباراإلسببالميعببيبببدايالنشببأتهاعببي

سجنعسقالن،حيألميسم للتياراإلسالميقبلعام0101التمثيلعيمراع السجن،كمباأنبهلبم
يعترفبالتياراإلسالميكتيارمستقلقبليذاالتاري ،وكانالتياراإلسالمييعيشعبيكنبفمنظمبة

التحريرالفلسطينيةوتحلرعايتها،غيرأنهوم مرورالزمن،وحينأصب التيبارقبوةداخبلعبددمبن

طريقبةللتفببايم
السبجون،عقبدعرضببلالضبرورةالتببيأملتهباظببروفالمواجهبةمب إدارالالسبجونإيجبباد 
مب ب التي بباراإلس ببالمي؛لتحقيب ب جماعي ببةالقب براروالموق ببفاالعتق ببالي.حي ببأأص بببحلالعالق ببةمس ببتقرة،
وحصببلالتيبباراإلسببالمي،علببىح ب التمثيببلوالمشبباركةعببيالخببروجلم ارع ب العمببل،وبشببكلتببدريجي،
وأخذيذااالستقرارعيالعالقةينتقلمنسجنإلبىنخبر،وانتهبىيبذاالوضب غيبرالطبيعبيعبيالعبام

،0116حيأتشكللاللجاناالعتقاليبةبمشباركةجميب عصبائلالحركبةاألسبيرة،ووزعبلم ارعب العمبل

حس بببالتمثي ببلالنس بببي،ول ببميع ببدين بباكأ انتق بباصم ببنحب ب أ عص ببيل(العارض ببة،6006،مقابل ببة

شخص ببية).لق ببدعمل ببلعص ببائلالحرك ببةاألس ببيرةبكاع ببةمكوناته بباالسياس ببيةوالحزبي ببة(عص ببائلمنظم ببة
التحريروالتياراإلسالمي)،بروحالفري الواحبد،رغبمبعب

لمبنالشبوائب،والتبي
الفتبرالالتبيلبمتخب ُ

سرعانماانصهرلأمامإرادةاألخوة،والتسام الذ سادالمناخاالعتقالي.


 4.1.2.2األسرى العرب.
شببكلاألسببرىالعببربجببزءاليتجبزأمببنالحركببةالوطنيببةاألسببيرةوتاريخهبباالعريب ،عببيمقاومببة
االحتاللاإلسرائيليلتحريراألراضيالعربية،وبالرغممنالقهروقسوةالسجانأصرواعلبىأنيكونبوا

دائمبباعببيقلبببالمعركببةوجببزءأصببيلعببيمسببيرةالببدعاععببنك ارمببةوشببموخوكبريبباءاألسببيرالفلسببطيني
باركوابفاعليببةعببيكاعببةاإلضبرابال
والعربببيخلببفالقضبببان(البيببادرالسياسببي،0115،ص،)00:1وشب 
التيخاضتهاالحركةاألسيرةضبدإدارةالسبجونالنتبزاعحقبوقهم،وقبدمواتضبحيالجسبام،وأنقائمبة

شببهداءالحركببةاألسببيرةلببمتخب ُلمببنالشببهداءاألسببرىالعببربأمثببالحسببنس بواركةمببنالعبريش،وعمببر

شببلبيمببنسببوريا،ويايببلأبببوزيببد،وسببيطانالببوليمببنالج بوالن،وصببالحعبببا مببنالع ب ار ،وغيببريم
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الكثيرين،كماتلقىبع

المحررينالعربالعالجعيالمستشفيالجراءإصابتهمبأم ار

سجوناالحتالل(عروانة.)6002،

ولبببمتتوقب ببفمسب ببيرةاألسب ببرىالعب ببربعبببنخب ببو

إض براباتها.بببلخببا

ورثوياعبن

اإلض ب برابال،عق ببدش بباركواالحركب ببةاألسب ببيرةعبببيكب ببل

خمسببةأسببرىعببرباإلض برابعببنالطعببامخبباللعببام6000وكبباناإلض براب

األولألس ببيرمص ببر ع ببيس ببجنالنق بببع ببينذار،6000برعق ببةأس ببيرينعلس ببطينيينللمطالب ببةبكنه بباء
االنقسببامالفلسببطيني؛تجاوبباًمب الحبراكالشبببابيوالشببعبيالفلسببطينيالببذ طالببببكنهبباءاالنقسببامعببي

مسيرالحاشدةانطلقلعي05نذار،6000عيمباخبا

األسبيراألردنبيعبالءحمباد،والمحتجبزعبي

سبجنجلبببوع،والمحكبومبالسببجناثنبىعشببرعامباًإضبراباًعبنالطعبباملمبدةثالثببةعشبريومباًللمطالبببة
بالسببماحلزوجتببهوعائلتببهالمقيمببةعببياألردنبزيارتببه،وبتبباري 1نيسببان6006أضببربثالثببةأسببرى

مصريينيقبعونعيسجننفحةعنالطعام؛للمطالبةبكطال سراحهم(ماسسةالضمير.)6006،


 5.1.2.2أهم السجون التي أعادت إسرائيل استخدامها ,أو قامت بإنشائها :

 1.5.1.2.2معــتقالت الوســط الشــرقي مــن فلســطين:يوجببدعببيالوسببطالش برقيمببنعلسببطينسبببعة
معتقالل،منهامعتقلواحد أنشأتهالدولةالعثمانية،وأربعةأنشأيااالستعمارالبريطاني؛بهدفالقضاء
علببىالثببورةالفلسببطينيةالمضببادةلببهوللغببزوالصببهيوني،كمبباانشببأاالحببتاللاإلس برائيليمعببتقالجديببدا

غربمدينةنابل ،ويومعتقلجنيد.كذلكحوللأحدمراكزالشرطةاألردنيةعيالفارعةإلىمعتقل.
ويذ المعتقالليي:

 .0معتقل نابل المركز  :يق شرقي مدينة نابل  ،انشأ عي العهد العثماني ،عمل االحتالل
الصهيونيعلىزيادةطاقتهاالستيعابية،ليتس إلىحواليخمسمائةمعتقل.

 .6معتقلجنين:يق عيالشمالالغربيمنمدينةجنين،انشأزمناالستعمارالبريطاني،وسعه
االحتاللالصهيونيبحيأوصللطاقتهاالستيعابيةإلىالمائتين.

 .3معتقل الخليل :يق إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل ،انشأ زمن االستعمار البريطاني،
عملاالحتاللالصهيونيعلىزيادةحجماستيعابهإلىمايقاربمائتينوخمسينمعتقال.

 .4معتقل رام اهلل :يق إلى الشمال الغربي من مدينة رام اهلل ،انشأ زمن االستعمار البريطاني.
وسعهاالحتاللاإلسرائيليوأصبحلسعتهحواليمائةوعشرينمعتقال.

 .5معتقلالفارعة:يق إلىالجهةالشرقيةمنمخيمالفارعة،كانمركزاللشرطةزمناالستعمار
البريطاني،أصب المعتقلمنذكانونثاني0124/مركزاللتحقي واالستجواب.

 .2معتقل جنيد :يق إلى الغرب من مدينة نابل  ،يعتبر المركز االعتقالي األول من حيأ
المساحةوحجماالستيعاب،كمايعتبرالمعتقلالمركز للوسطالشرقيمنعلسطين،اعتت يذا
المعتقلبتاري (0124/1/6قاسم،0122،ص.)16:10
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 .1معتقلعتليل:اعتتحتهإسرائيلعيانتفاضة()0121ونقللإليهمعتقلينمنمعتقلأنصار
غزة،وبعدشهرأوشهرينتمتحويلهمإلىمعتقلالنقبالذ تماعتتاحه.

 2.2.1.2.2معتقالت األرض المحتلة عام :9121
.0
.6
.3
.4

.5
.2
.1

معتقلبيلليدأو"كفاريونا"،يق شرقيمدينةنتانيا،اعتت عام.0121

معتقل عسقالن :يق عي المنطقة الصناعية الواقعة عي المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة
عسقالن،ويتس إلىحواليخمسمائةمعتقل.

معتقلبئرالسب :يق إلىالجنوبمنمدينةبئرالسب ،اعتت عام.0110ويتس لحوالي
ألفأسير.ويومشتركللمعتقلينوللسجناءالجنائيينعرباويهودا.

معتقلالرملة:يق عيوسطمدينةالرملة،وانشىءزمناالستعمارالبريطاني،وعملاالحتالل
الصهيونيعلىزيادةحجماستيعابه،ويتس لستمائةسجين،ويو-أيضا-مشتركللمعتقلين،
وللسجناءالجنائيينعرباويهودا.

معتقلشطا:يق إلىالشمالالغربيمنمدينةبيسان،أقيمزمناالستعمارالبريطاني،ويو
أيضامشتركللمعتقلين،وللسجناءالجنائيينعرباويهودا.

معتقلالدامون:يق قربحيفا،ويومشتركللمعتقلينوللسجناءالجنائيينعرباويهودا.

معتقلنفحةالصحراو :يق جنوبمدينةبئرالسب ،وعلىبعد 10كيلومترامنها.اعتت 
بتاري .0120/5/6وكانالهدفمنإنشائهعزلنشطاءالمعتقلينوالقياديينمنهم،يتس 

لحوالي060معتقل.
.2

معتقل النساء "نفي تيريسا" :يق عي مدينة الرملة ،ويو جزء من معتقل الرملة العام(خليل،

.1

السجنالسر ":"0310يق بالقربمنالخطاألخضر،مختلفعنغير منالسجونعهو

،0121ص.)31

لي بمكانمعرفعلىالخريطة.جراءقولالحكومةاإلسرائيليةبأنالتكتموالسريةضرور 

"لمن إلحا الضرربأمنإسرائيل"(أبويالل،6001،ص.)61
 .00مركزتوقيفالرملة:يق عيوسطمدينةالرملة.

 .00مركز توقيف الجلمة :يق قرب مدينة حيفا ،ويو مركز توقيف مشترك لىمنيين وللسجناء
الجنائيينمنعربويهود.

 .06مركزتوقيفحيفا:يق عيمدينةحيفا،ويومشتركللمعتقليناألمنيينوللسجناءالجنائيين
منعربويهود.

 .03مركزتوقيفالمسكوبية:يق عيمدينةالقد ،ويوأيضامشتركلىمنيينوللسجناءالجنائيين
من:عربويهود.
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 .04مركزتوقيفبئرالسب :يق عيمدينةبئرالسب ،ويوكذلكمشتركللسجناء الجنائيينمن
عرب،ويهود(قاسم،0122،ص.)16

إضاعةإلىماذكرمنمعتقاللومراكزتوقيف،يناكالكثيرمنمراكزالتوقيفالمنتشرةينا

ويناكمنهاالدائمومنهاالماقل.

بعداندالعاالنتفاضةعيكانوناألول/ديسمبر،0121أقامجيشاالحتاللاإلسرائيليعددا

من المعتقالل العسكرية استوعبل أعدادا يائلة من المعتقلين .ومن أشهر يذ المعتقالل :معتقل

أنصار"،"6علىشاطئبحرغزة،وأنصار"،"3عيصحراءالنقبعلىمقربةمنالحدودالمصرية،
ومعتقلعتليل،جنوبمدينةحيفا،ومعسكراعتقالالظايريةبالقربمنبلدةالظايريةقضاءالخليل،

وكذلكمعتقلبيتونيا(الهند ،6000،ص،)66ومعتقلمجدو،عيبلدةمجدوالفلسطينية،بالقربمن

مدينة العفولة المحتلة عام  ،0142واقرب مدينة له محتلة عام  0121مدينة جنين(عواد،0116 ،

ص.)1

وقدزارمعتقلالنقب أكثرمنخمسينألفمعتقل علسطينيإلىأنأغل عام(،)0115ثم

أعيداعتتاحه م اندالع  انتفاضةاألقصىعام ،6000ويق المعتقل على بعدحوالي ( )020كم
جنوبمدينةالقد المحتلة،علىمقربةمنالحدودالمصرية(الشراعي،6006،ص.)31

خالل سنوال االحتالل األولى ،عاش األسرى الفلسطينيون عي جمي السجون اإلسرائيلية

القائمةننذاك،وعلىوجهالتحديد(معتقاللبيلليد،وعسقالن،وبئرالسب ،والرملة)،عيظروف

قاسية.عمنحيأالغرفكانلتض باألسرىبحيأتصعبالحركةداخلهام يذااالزدحام.وخالل
النوميضطرالمعتقلونللنومعلىجن وبهمعقط؛ نظ اًرلضي المساحة(الهند ،6000،ص،)66عفي

عامي،0121و،0122كانلالغرعةالتيمساحتها()3.60عي()3.60مت اًر،تضممابين30إلى

 40شخصا مثال ،األمرالذ اضطرمعهاألسرى  إلى وقوف البع

 ،بينما البع

اآلخرينام،

ويتم ذلك بالتناوب ،إضاعةإلى ذلك أن النوم قدمن عيالسجوناإلسرائيليةعي النهار حتى العام

  ،0110كواذا ما ألقي القب

على احد األسرى  متلبسا بالنوم أو النعا  ،عسياخذ ويخض لعملية

عقابقاسية،منالضربوالعزلعيالزنزانة(القيسي،بدون،ص ،)22كانالجلو أيضاممنوعا،
الجلو علىالبطاطين،عالبطاطينعيالفهماإلسرائيليللركونعيالزاويةالللجلو عليها(القيسي،

بدون،ص.)22

ولميكنيسم لىسرىبالخروجمنالغرفإاللمدةرب ساعةإلىنصفساعةيوميا؛لراية

الشم عيساحةتسمىساحة"الفورة"،حيأيمن سيراألسرىمجموعالعيالساحة،وكانمحظورا
علىالمعتقلأنيبتسمأمامالشرطي،أويتحدأعيالساحة،أويقفعيها،إذكانعلىالمعتقلينأن

يسيروا عي ساحة النزية صفا ،أو صفين ،وأيديهم خلف ظهوريم وراوسهم لىسفل عي جو من

الصمل .لقدمارسلسلطةالسجونعيالمراحلاألولىلالعتقالأبش االنتهاكالالهمجية،وبأقصى
22

درجالالخشونة،وخاصة عيسجنعسقالن ،حيأكان الهدفالتحطيمالمعنو والنفسي لىسير،

يجب أن تخاطب إدارة السجن بكلمة (سيد )  كواال تعرضل ألبش أنواع العذاب واإلذالل(قنديل،

،6006مقابلةشخصية).

لقد كان سجن عسقالن عي مطل السبعينيال جحيم" ،سجن عسقالن جحيم -يرسل إليه

السجناء ،لتحطيم معنوياتهم .عسقالن يو سجن للعقاب الخاص .السجناء الذين نقلوا إليه يناك
سالمين...عادوابعدذلكمحطمينصامتين"(النغر،0114،ص.)616كماعانىاألسرىمنسوء

التغذية،ونقصالخضروالوالفواكهمماسبباإلصابةبأم ار
وغيريامناألم ار

عقرالدم ،وضعفالمناعةالجسدية،

ةلعشرة
،وقدكاننصيبالمعتقلخم رغيفخبز،ونصفبيضة،وحبةبندور 

معتقلين ،ويعطىمرةعياألسبوعقطعةلحم ،التزيدعنخمسينغراما ،عيالوقلالذ التكفي
قطعةاللحميذ لسدالحاجةالصحيةلإلنسانعييومواحد(الصليبي،6006،مقابلةشخصية)

كما وتعرضل األسيرال للكثير من حمالل التنكيل والتعذيب عي أثناء االعتقال ،وتفيد

شهادال عديدة لىسيرال أنهن تعرضن للضرب ،والضغط النفسي ،والتهديد باالغتصاب (أبو دقة،
زقول ،6006 ،ص .)3كما تعرضل األسيرال للتهديد بالتعر وتعرضنللضرب والتعذيب النفسي
والجسد وقدشكللأعوام21-22سنوالقاسيةجداعيتاري الحركةالنسائيةاألسيرة،وخاصةعي
بدايةالتجربةاالعتقاليةوبدءالنضالوالكفاحللدعاععنذواتهنداخلالسجونمنمخططالتدمير


النفسيةوتحطيمها واإلرادة الوطنيةلدىاألسيرال (أبوالهيجاء ،6004 ،ص ،)646إن الدعاع عن

الذالالوطنيةأمامالهجمةالصهيونيةعلىاألسيرالبدألبأولخطوةنضالية ،وييإضرابسنة

0121عنالطعام(أبودقة،6006،مقابلةشخصية)

تشيرالمعلومالإلىانهقددخلالمعتقل ،منذبدايةاالحتالل 0121حتىسنة6000مما

يقارب(عشرةأالف)امرأةعلسطينية،وشملاالعتقالالفتيالصغاروكبارالسن ،وكثيراماكانمن

بينالمعتقاللأمهالقضينعترالطويلةعيالسجن،أوولدنأطفالهنداخلالسجن،وشهدلأكبر

حملة اعتقالللنساءالفترتانمابين()0112-0122وعيعترةاالنتفاضةاألولى()0110-0121
(زقول،6000،ص.)5

وقدخاضلاألسيرالمنذبدايةتجربةاالعتقالالعديدمنالنضاالل،والخطوالاالحتجاجية

واإلضرابالمفتوحعنالطعام ،عي سبيلتحسينشروطحياتهنالمعيشية ،وللتصد لسياسالالقم 
والبطشالتيتعرضنلها(أبوالهيجاء،6004،ص.)643أيضاًلميسلماألطفالمناالعتقال،ومن
شتىأنواعالتعذيبعلىأيد رجالاألمناإلسرائيليين،عكنمعظماألطفالالفلسطينيينالمعتقلينعي

السجون اإلسرائيلية تعرضوا ألشكال التعذيب المتنوعة كالضرب ،الحرمانمن النوم ،العزل ،الشب ،

اإلساءةاللفظية،ربطاليدين،وعصبالعينين،ومنالجديربالذكرأناألطفالالمعتقلينخاللعملية
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التحقي غالبا ما يتعرضون لجمي أشكال التعذيب التي تم التطر لها(أبو الهيجاء،6004 ،

ص.)630


 2.2.2الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين.
لقدمار االحتاللاإلسرائيليأبش أساليب القم واالضطهاد بح المعتقلينالفلسطينيين،

وذلكبهدفإذاللهم ،وقتلالروحالوطنيةوالنضاليةعيهم ،ويمكنرصدأيميذ االنتهاكالالمحرمة
دولياعيمايلي:

 1.2.2.2التصفية الجسدية :يعتبر يذا األسلوب من أخطر األساليب التي تنتهجها المخابرال
الصهيونية،وسلطالالسجون،والتتورععنانتهاجهإذاما أرلالفرصةسانحةلها.وعييذااإلطار
عقداستشهدعشرالالمعتقلينعيزنازينالتحقي (عنقاو ،0115،ص.)36كماشاركلالعيادةعي


عمليال التصفية الجسدية عقد تم تصفية العديد من المناضلين عي العيادة الطبية بوض (الزندة)

خرطومالمحلولعيانفالمعتقلبدالمنعمه،بهدفكسرإضرابهعنالطعاماألمرالذ ياد إلى

إغال مجرى التنف  كوانزال المحلول على الرئتين وقد استشهد على اثر ذلك كال من الشهيد راسم

حالوة وعلى الجعفر  ،واسح مراغة ،وأصيب الكثي رون بأذى مثل محمد أبو حميد(أبو الجديان،
،6006مقابلةشخصية)


 2.2.2.2العنف واإلذالل واالعتداء الجسدي :تعدممارسةالتعذيبضداألسرىعيأثناءالتحقي 
واالعتقال من أشد الممارسال خطورة ،وأكثريا تناقضاً م الحقو األساسية لإلنسان ،وم الق اررال
واالتفاقيالالدولية(أبوالكباش،6006،مقابلةشخصية) ،والعنفالمقصودينالي عنفاالعتقال،
وال عنف التحقي  ،بل العنف المنظم والمخطط الذ اتبعه السجانون ،داخل السجون والذ صحبه

إذالل ،وقهروايانالمتواصلة،ويحملكلأسير عالمالوشهادالكثيرةعماأطل عليه"حفالل
الضرب"التيتعر لهاداخلالسجن،سواءبشكلعرد أوجماعيواالعتداءعلىاألسرىكانيتم
بالضرب ،أوبقذعهمبقنابلالغاز ،وقنابلالصول،وكثيرامايتعر األسرىلالعتداءأثناءنقلهممن
سجن إلى أخر أو خالل السفر إلى مستشفى سجن الرملة( )1أو أثناء عزلهم عي زنازين انفرادية

كعقاب(قراق ،6000،ص.)01

 1مستشبفىسبجنالرملبة:يبتمنقبلاألسبرىالمرضبىالبذينيحتباجونإلبىعبالجبسبببمبر مستعصبيأومبزمنأوبحاجبةإلبىعمليبةجراحيببة
مستعصيةوعاجلةإلىمستشفىسجنالرملةلتلقيالعالجأوإجراءالعملية،بعدانتظارطويبلمبنالمماطلبةوالتسبويفمبنقببلعيبادةالمعتقبل،
وينقلالمعتقلالمري

مكبلاأليد والقدمينومعصبالعينيينعيرحلةشاقةوطويلة،حيأاليغفرلهمرضهمنرحلةالعذاب.
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تعتبر إسرائيل تقريباً الدولة الوحيدة عي العالم التي شرعل عمليال التعذيب عندما صادقل

الكنيسلاإلسرائيليةعي0نوعمبر0101علىالتوصيالالواردةعيتقريرلجنةلنداو(،)1عقدجاءعي
الفقرة األولى من تقرير اللجنة "إن التحقي م المشبويين بالقيام بأعمال تخريبية ال يكون مفيدا
وناجحا،دوناستخداموسائلضغطمناجلالتغلبعلىإرادةالعنادعنديم ،ورعضهمالكشفعن

معلومال" .ولم يكن تقرير لجنة (لنداو) ،يو التشري القانوني الوحيد ،أو األخير لممارسة التعذيب
بح المعتقلين،عقدجاءقرارالمحكمةالعليااإلسرائيليةعي 2أيلول 0111مكمالتقريبالذلكالنه 

المتب قبلوبعدتوصياللنداو(ويبة،6000،ص.)45-46


 3.2.2.2اقتحام الغرف والنقل :منأكثروسائلالتضيي علىاألسرىييعمليالاقتحامالغرف
والتفتيش الليلي المفاجئ .والتي يصاحبها غالبا اإلرياب واالعتداء على األسرى باإليانة والضرب

ورشالغاز،ومصادرةاألغ ار

الشخصيةلىسرى،وقلبمحتويالالغرفرأساعلىعقب،تحلأ 

ذريعة،وتتعمدالوحدالالخاصةاستفزازاألسرىلخل مبررلالعتداءعليهمبالضربوالشتم(غنيم،
،6006مقابلةشخصية) ،وكذلكاللجوءالمستمرإلىنقلالمعتقلينوتوزيعهم بينالسجونالمختلفة

بهدفإبقائهمعيحالةمنالتوترالدائمومنعهممنتنظيمحياتهمعيالمعتقاللبمايكفللهمالقدرة

علىتحملالمصاعبالتيتواجههم(السعد ،0125،ص.)002


 4.2.2.2سياسة العزل االنفرادي :العزلاالنفراد عقوبةتستخدمإلذاللالمعتقلوتحطيممعنوياته،
وكسرإرادتهبشكلمنظمومبرم ،وتركهعريسةسهلةلىم ار

النفسيةالتيقدتصيبه؛نتيجةالوحدة

لفترالطويلة،وكذلكإلحا األذىالنفسي،والمعنو ،والجسد به،

وبذويهالمحرومينمنرايته،والقلقينباستمرارعليه ،وعلىحياته،حيأيعيشمعزوالعن

العالمالخارجي،اليستطي االتصالم أ إنسانسوىالسجان(غنيم،6006،مقابلةشخصية).


 5.2.2.2االعتقال اإلداري :يعد االعتقال اإلدار نموذجا صارخا على االعتقال التعسفي ،إذ يتم
احتجازالشخصلمدةستةأشهرقابلةللتجديد ،دونتوجيهتهمة،ودونالمثولأماممحكمة،ويوما

الً تعسفياً حسبالمبادئالتينصلعليهاالمواثي الدولية
يخلبقانونيةيذااالعتقال ،ويجعلهاعتقا 

(أبويالل،6001،ص.)44

 1لجنةلنداوالتيرأسها(موشيهلنداورئي محكمةالعدلالعلياعام،)0121شكللمنالكنيسلعبام0121وذلبكبهبدفالتحقيب بتصبرعال
"الشاباك"عيقضية"الحاعلة"300وقضيةعزالنفسو،اللتاناتضب عيهمباكبذبرجبال"الشباباك"بصبورةعامبةأمبامالمحباكملبدىتوجيبهأسبئلة
لهمحولإتباعهمأساليبتحقي غيرقانونيةم المعتقلين(قراق ،6003،ص.)1
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 6.2.2.2الحرمان من زيارات األهل :يعتبر االحتالل اإلسرائيلي الوحيد عي العالم الذ يعاقب
واحد ،حيأ يعاقب األسير بما يمار بحقه من انتهاكال ،ويعاقب ذوو 
األسير وذويه عي نن 
بحرمانهممنرايتهلسنوال،بحيأتعتبرالزيارةييالوسيلةالوحيدةالتييستطي منخاللهااأليل

االطمئنان على أبنائهم ،والتخفيف من حدة الشو لرايتهم ،لذلك يلجأ االحتالل إلى حرمانهم من

الزيارة؛بهدفالضغطالنفسيعليهم،ورع حالةالقل الدائمةالتيتالزماألسيرعلىأيلهطوالعترة
اعتقاله(و ازرة األسرى والمحررين ،6000 ،ص .)1عيما ال ي ازل الكثير من األسرى عي قطاع غزة

ممنوعينمنالزيارةمنأبناءعائالتهمبصورةكاملة ،منذ (سل)سنوالتقريباً ،وعددكبيرمنياالء
األسرى تمتد عترة المن عليهم؛ لتتجاوز عشر سنوال ،وكذلك الكثيرين من أسرى الضفة الغربية
يارة منذ عترال طويلة كذلك(و ازرة األسرى والمحررين،6000،
ممنوعون من راية أياليهم عي الز 

ص ،)31ويذا يعتبر مخالفا التفاقيال حقو اإلنسان والمواثي الدولية ذال العالقة وخاصة المادة
()002مناتفاقيةجنيفالرابعة(و ازرةاألسرىوالمحررين،6000،ص.)2


يذ كانلابرزاالنتهاكالالتيتتعر لهاالحركةاألسيرةعيسجوناالحتالل،ولكنيناك

الكثيرمنأشكالالمعاناةالتييالقيهااألسرىومنهاعلىسبيلالمثال:




عر الغرامالالماليةالبايظة

تقديمأنواعمناألكلسيئةكماًونوعاً.

الحرمانمنزيارةالمحامينداخلالمعتقل.



الحرمانمنمشايدةبع



الحرمانمنإدخالالكتبوالصحف.



القنوالالفضائية.

الحرمانمنالتعليم.



اإليمالالطبي.



حرماناألسرىمنوصولأموالالكانتينا( )1منذويهم،إلىجانبارتفاعأسعاراألغ ار



عر األحكامالقاسيةوالعاليةعلىاألسرى(و ازرةشاوناألسرىوالمحررين،6000،ص.)1

عيكنتينالسجنإلىعدةأضعاف؛إلريا األسرىمالياً.



عضالعنكلماسب ،حاربلإدارةالسجونأ نزوعنحوالعملالجماعيالمنظم،بماعي

ذلكالصالةعيجماعة.وبالرغممنيذ السياسة،عانصعوبةالظروفاالعتقاليةربماكانلالسبب
األيم الذ دع المعتقلين للبحأ عن لغة مشتركة توحد جهوديم ،عي مواجهة إدارال السجون.

1الكانتينا:مصطل يطلقهاألسرىعلىمحلأودكانصغيرلبي احتياجاتهممنموادغذائيبةوغيريبا،ممباتسبم ببهإدارةالسبجن،ويبوإنجباز
تمتحقيقهعبرخطوالنضالية ،كواضرابالمتتالية.
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ولتحقي الوحدةاالعتقالية،كانالبدمناالستنادإلىقانونوضوابطتنظمالحقو ،وتضمنتحقي 

مستوىمنالوحدةوالتجم ،خلفأيدافمشتركة(الهند ،6000،ص.)65


 3.2تطور الحركة األسيرة قبل أوسلو.
تجربةالحركةاألسيرةالنضاليةلمتعبربطري مستقيم ،بلمرلبمراحلمنالتقدموالتراج ،

الصعود والهبوط ،وقد تركزل جهوديا مرحلة ما قبل أوسلو حول النضال ضد مصلحة السجون،

وأخرى عي مسيرة
لتحقي شروط حياة أعضل ،وقد نج األسرى عي تسجيل نقالل نوعية بين عترة 

صعبة وشاقة ،خا

خاللها األسرى سلسلة من النضاالل الجزئية ،والشاملة ،عكان الثمن سقوط

الشهداءوالجرحى.


 1.3.2المسيرة النضالية للحركة األسيرة قبل أوسلو.

تأل من
شهدل المسيرة النضالية للحركة األسيرة تطورال مختلفة على جمي األصعدة ،لم ِ

عراغ أو بمح

الصدعة  ،كوانما كانل محصلة لنضاالل شاقة وتضحيال عظام ،خاضتها الحركة

األسيرة،وقدسقطخاللهاالعديدمنالشهداء.

وقدتضمنلبرام المعتقلينلتحسينشروطحياتهمانتهاجأكثرمنسياسةاعتمدلعلى:

 .0سياسةالمواجهةأحياناً.

 .6سياسةالمساومةوالحوار،والتفاو

أحياناًأخرى.

وكانلللحركةاألسيرةخططها كواجراءاتهالمواجهةإجراءالإدارالالسجونوسياستها(الهند ،

 ،6000ص ،)62:65وقد دععل الحركة األسيرة الكثير من التضحيال لتحقي بع

اإلنجازال

ولتحسين ظ روف الحياة اإلنسانية عي السجون استشهد ما يزيد عن مئتي أسير داخل السجون

والمعتقالل خاللالعقودالماضية،وقداستشهد عدد منهم خاللاإلضرابال المتكررة والمفتوحة عن

الطعام(البرغوثي،6000،ص .)605:604وقدتركزلمطالبهملتحسينشروطحياتهمعيقضايا
تتعل بالشئونالمعيشيةمن :الطعام ،والشراب ،والمالب  ،واألغطية ،والمسائلذالالعالقةبأدوال

النظاعة وغسيل المالب  ،وكذلك تدعيم التفاعل االجتماعي عبر تسهيل حركتهم وزياراتهم للغرف
واألقسام،وحريةاالنتقالوع مصالحهمالوع المصال األمنيةإلدارةالمعتقل وكذلكتحسينشروط

زيارة األيل .كما ايتم المعتقلون عي مطالبهم بالجوانب الصحية؛ أما عيما يتعل بالحياة السياسية،
والحركةالثقاعية،عقدتركزلمطالبهمعلىتسهيلإدخالالكتب،وأدوالالكتابة،والصحف،والمذياع،

والتلفاز ،وحرية النشاط السياسي ،واالحتفاظ بالدراسال الثقاعية والسياسية ،وأولى المعتقلون ايتماماً

خاصاًبمسألةالتمثيلاالعتقالي(أبوالجديان،6006،مقابلةشخصية).
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 1.1.3.2مراحل تطور المسيرة النضالية للحركة األسيرة.
مرل الحركة األسيرة بعدة مراحل خاضل خاللها العديد من اإلضرابال والخطوال النضالية وذلك

بهدفتحسناألوضاعالمعيشيةوالتنظيميةوالثقاعيةواالمنيةداخلالسجوناإلسرائيلية.ويمكنتقسيم
يذ المراحلإلىاربعةمراحلكمايلي:



 1. 1.3.2مرحلة بناء الذات الوطنية(:)9199-9191
لقداستبسلاألسرىعييذ المرحلةعيالدعاععنذواتهمالوطنيةوكرامتهمالنضالية،حيأحاولل
إدارةالسجنأنتجعلمنهمأرقامعيسجالتها ،القيمةلهمبعدإعراغهممنمحتوايمالوطني،وعلى
الرغممنغياباألطرالتنظيميةعييذ المرحلة،وغيابالوحدةالفصائلية،والعملالجماعي،إالأن
األسرى خاضوا مواجهال قاسية ضد األساليب والقوانين الجائرة التي عرضل عليهم؛ مما خل 

المقدماللتأطيرالذالالوطنيةوصيانتها ،والتينضجلوتأصللعيالمراحلالالحقةوعبرمعارك

ونضااللمتواصلة(غنيم،6006،مقابلةشخصية)؛ لقدتمثللابرزمطالبالحركةاألسيرةعييذ 
المرحلةبمايلي:

 وقفاستخدامالضربواالعتداءعلىاألسرى.
 إلغاءالقيودالمفروضةعلىاألسرى ،مثل :إجباراألسيرعلىمخاطبةالسجانبب"سيد "،
وعقداأليد خلف الظهر ،وطأطأةال أر عي أثناءإحصاء األسرى ،والسماحبالحديأ عي

أثناءالنزية.

 السماحبكطال الشعروالشارب.
 رع

وغيريا.
العملعيالمنتجالاإلسرائيليةكنس شبكالدبابال،وبناءأسوارالسجن ،

 السماحبكدخالالموادالثقاعية،والقرطاسيةلىسرى.

 تخفيفاالكتظاظواالزدحامعيغرفالمعتقلين(قراق ،6000،ص.)65:64

ومنذالبدايال األولىللحياةاالعتقاليةعام 0121برزلضرورةالنضال علىصعيدالذال

وعيمقاومةاألعداء والسجان،يذ الحياةلنيتحملهاإالثوارأشداءعرعواطريقهمواستعدوامسبقاً

للتضحيةحتىبالذالعيمواجهةاألعداء،ياالءلنيتغيرعليهمشيءإالواقعهموأساليبالنضال،
منالقتالبالبندقيةإلىالقتالبالكلمة،وبالصبر ،والجوع ،والتحملالىالبناء،بناءالذال،عالمحاعظة

علىالذالنصرعظيم.حدأأولتمردعيمعتقلالرملةعام0121أولإضرابعنالطعامعندما

أضربلالحركةاألسيرةتسعةأياممتتاليةعلىاثرضرباحدضباطالسجناحدالمعتقلين،عكانأول
ردجماعيمنظمبهدفالمحاعظةعلىالذال(أبوغوش،6004،ص.)20كماخا

األسرى عي

معتقل(بيلليد)عيكانونثاني،0121إضرابمطلبيلتحسيناألوضاعالداخليةللمعتقالل،التي
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كانيسوديااالضطهادوالقوانينالتعسفية،والحرمانمنكلمتطلبالالحياة،استمراإلضرابثمانية

أيام-سب ذلكيوماحتجاج-دونأنيثيرردةععلمنقبلاإلدارة(قاسم،0122،ص.)061

وكانلالمواجهةاألكثرصالبة وقوةعيسجنعسقالنيوم0110/1/5يذ المواجهةكانل

محصلة أيام طويلة ،من المعاناة والقهر ،صمد األسرى محاعظين على ذواتهم عي مواجهة عملية
السح الموجهة ضديم(أبو بكر ،0121 ،ص ،)23حيأ أعلن خمسمائة وأربعون سجينا عي يذا
السجن إضرابا عن الطعام ،استمر أربعة عشر ي وماً ،استشهد خالله الشهيد عبد القادر أبو الفحم،
وادعيوقتئذانهمالميتةطبيعية(النغر،0113،ص.)002



إضاعةإلىاحتجاجالعصيانيةأخرىتمثللعيإلقاء المالب واألبراش(أسرةالنوم)خارج

الغرف كما حدأ عي عسقالن عي كانون أول عام  ،0110احتجاج على استمرار المعاملة المذلة
لىسرى برغم الوعود بتحسينظروعهم.وخا

أسرىسجن (بئرالسب ) إضراباً عصيانياً باالمتناع

عن الخروج إلى مراع العمل بتاري  ،0110/0/01وتعر

األسرى؛ بسبب ذلك لحملة التنكيل،

والضربالمبرح،وعر حالةمناإلريابعلىالمعتقلين،وخاللذلكقاماألسرىبحر المنجرةالتي
أجبرواعلىالعملبها(قراق ،6000،ص.)61:62


 2. 1.3.2مرحلة التكوين التنظيمي ومأسسة البنى التنظيمية(.)9191 -9194
واإلذالل،بدأ
عييذ المرحلةبدألالحركةاألسيرةتمتلكزمامالمبادرة؛رداعلىسياسةالقم 
النضال بكاعة أشكاله ،وقد تزامن ذلك م بناء األطر التنظيمية للحركة األسيرة التي أخذل تعمل

ضمنعري واحدعيمواجهةإدارةالسجون،عقدخاضلالحركةاألسيرةالمعاركالواحدةتلواألخرى

(المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية ،6006 ،ص ،)02وأيمها والمواجهال اإلضرابال
الجماعية عن الطعام ،التي حققل مكاسب ومنجزال مهمة ،على جمي المستويال :على المستوى

الثقاعي السماح بكدخال الكتب :الفكرية ،واألدبية ،والسياسية ،والتاريخية ،وغيريا؛ ونتيجة نمو ثقاعي
يائل ،والتأطير التنظيمي والتعبئة السياسية واإليديولوجية التي لها عالقة بالتنظيمال السياسية(ثقاعة
تحدل القيد،6006 ،ص،)01:02أعطل القدرةعلىكسرحدةعدائيةبيئةالسجنوتخفيفها ،من
خاللخو

مئالالخطوالالنضالية،أغلبهاتكتيكيةكاالمتناععنالزيارة  ،كوارجاعوجبالالطعام،

أواإلضرابعنتناولالطعامألياممعدودة ،أواالمتناععنحالقةالذقنوالشعر..إل ،والبع

منهااستراتيجيوتتمثلعياإلضرابالمفتوحعنالطعام(جاداهلل،0112،ص.)53



لقد حققل الخطوال النضالية التي خاضتها الحركة األسيرة عي تلك المرحلة؛ الكثير من

المنجزالعلىجمي األصعدة.وكانت أهمها قد تجسدت في اإلضرابات التالية:
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إضرابعسقالنعيعام:0116إضرابعنالخ روجللساحة(الفورة)،وعنالحالقةوالزيارة،

نت عنهاجبارإدارةالسجنعلى:خل الستائرالحديديةعنالشبابيك ،وتوسي غرعةالزيارة  ،كوازالة

أحدشبكيغرعةالزيارة ،كوادخالبع
كماخا

الكتب،بواسطةالصليباألحمر(قاسم،0122،ص.)030

المعتقلونعيسجنبئرالسب إض ارباً عيحزيران 0113/وقداستمراإلضراب

تسعةأشهر،كانلأيممطالبه :رع

العملاإلجبار داخلالمعتقاللأياً كاننوعه ،تحلشعار

ومطلبواحديو"حريةعدمالعمل" ،واالمتناععنزيارةاأليل ،والتوقفعنالعمل ،وعن الخروج

للساحة،وعدمحالقةال أر والذقن،وعدمإخراجالرسائل ،وعدمإرسالالمالب إلىالمغسلة وتحسين
شروطالحياةداخلالمعتقل(قراق ،6000،ص.)62

كماخاضواإضراباًجزئياًعي(عسقالن)عيأيلول0113/امتنعواخاللهعنالزيارة،والخروج

للساحة ،واستمرحواليالشهر ،وانتهىبالفشل،أماإضراب(بيلليد) والذ كانعيالعامنفسهعقد
كان إضرابا مطلبياً وأيضا انتهى بالفشل بعد نقل قيادال اإلضراب إلى سجن بئر السب (خليل،
 ،0121ص .)11يعتبر إضراب (عسقالن) المفتوح عن الطعام عي  0112/06/00والذ استمر

()45يومانقلةنوعيةنحوتحسينشروطالحياةعيالمعتقاللومظهرامنمظايرنضوجالتجربة...
وقدطالبلالحركةاألسيرةبجملةمنالمطالبأبرزيا:
.0

السماحبكدخالاألسرةوالفرشالاالسفنجية.

.6

حيازةجهازالراديووالتلفاز.

.4

زيادةوقلالفسحة،وتخفيفاالزدحامعيالغرف.

.2

االنتسابللجامعال ،كوادخالالموادالثقاعية(الكتر ،6006،مقابلةشخصية)

.3
.5

تحسينالرعايةالصحيةوتحسينالتغذية.

السماحبأداءصالةالجمعةعيساحةالمعتقل.

سايملاإلضرابالالنوعيةلىسرى،لرع مستوىالتحد ،وتدشينخطوالنضاليةتسجلعي

سجاللالتاري ،علىظروفاالعتقاليمكنتلخيصهاعيمايلي:

 .0دعماللحمةالداخليةللمعتقلينبكاعةاتجاياتهم،بحيأ انتهىأ شكلمنأشكالالصراعبين
التنظيمال،وأصبحلالوحدةعنوانالمرحلة.

 .6العمل بروح الفري الواحد بين كل المعتقالل ،من خالل التضامن م إضراب (عسقالن)
بكعالنإضراباألياممحدودة.

 .3ألولمرةيتضامناألياليوالسكانم المعتقلين.تمثلبالمظايرالواالعتصامالالجماييرية،
وكذلكتضامنالماسسالالوطنية.



 .4تغطيةاإلضرابإعالمياًعلىالمستويينالعربيوالدولي(قاسم،0122،ص.)032
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 3. 1.3.2مرحلة البناء وسيادة السلطة التنظيمية(:)9119-9110
انهل مرحلة البناءوسيادةالسلطةالتنظيمية علىكلأشكالاالنفالشال التنظيمية  ،وسايمل

عي رع مستوىالوعيالوطنيوالتنظيميلدى األسرى،والذيناستطاعواتوطيدالعالقةم الجمايير
وقوايا الماطرة عي الخارج ،خاصة وان معظم قيادتها كانوا من األسرى السابقين(المركز الفلسطيني

لقضاياالسالموالديمقراطية،6006،ص.)01

ل منمحاواللاالحتاللاالنقضا
يذ المرحلةلمتخ ُ

علىمنجزالاألسرىومحاولةيدم

كل ما بنا األسرى ،عقد قامل إدارة السجن بعزل نشطاء المعتقلين وقاداتهم إلى سجن (نفحة)

الصحراو والذ اعتت ألولمرةبتاري 0120/5/6؛بهدفخلطاألو ار ،ونسفمحاواللاالستقرار

والبناء،وسيادةالعملالتنظيمي،وليكونسجناًللردعوالرعبلكاعةالمعتقلين(قراق ،6000،ص.)61
وجاء رد األسرى على سياسة إدارة السجون بكعالنهم اإلضراب المفتوح عن الطعام بتاري 

 ،0120/1/60والذ انتهى بتاري  ،0120/2/02حيأ انضمل جمي المعتقالل عي إضرابال
تضامنية م سجن (نفحة) ،وقد حق يذا اإلضراب جملة من المطالب واالنجازال المعنوية لهم

أيمها:اوالً:المطالب
سرةعيالغرف،وتخفيفاالزدحام.
تركيبأ ِ

.0
 .6استبدالالنصفالعلو بشبابيك.

 .3السماحبالتنقلمنغرعةإلىأخرىداخلالمعتقل.
 .4زيارةاأليلمرتينعيالشهربدلمنمرةواحدة.
 .5السماحبممارسةالرياضةعيساحةالمعتقل.
 .2تركيبمغسلةإضاعيةعيكلغرعة.

 .1إغال سقفدورةالميا داخلالغرعةلحجبالرائحةعنالغرعة(قاسم،0122،ص.)040
ثانيا:اإلنجازالالمعنويةتمثللعي:

 .0تضامنكاعةالمعتقاللبكعالنإضرابهملمددمختلفة.

 .6دعمالجماييرالفلسطينيةمنخاللالمظايرالواالعتصامال.
 .3دعمإعالميدوليواس .

 .4عر قضيةاإلضرابعلىالماسسالالدولية(خليل،0121،ص.)22
وألسبابمشابهةباألسبابالتيخا

معتقلو(نفحة) إضرابهم،كانإضرابمعتقل(جنيد)

عيأيلول،0124/ويوإضرابشاملومفتوحعنالطعام؛ احتجاجاً علىاعتتاحالمعتقلوالظروف
الحياتيةالسيئة،إلىجانباحتجاجهمعلىوض كاميرالمراقبة،حولالسجن،وقداستعدالمعتقلون
إلى اإلضراب من خالل التعبئة الشاملة ،وتشكيل لجنة نضالية من كل الفصائل لمتابعة

اإلضراب(قاسم ،0122 ،ص ،)043وقد تقدموا خطوة إلى األمام عن اإلضرابال السابقة حيأ
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االتصالبالجمايير ،والم اسسالالوطنيةعيالداخلوالخارج ،كوارسالبرقيالإلىالمنظمالالدولية:
ييئةاألمم ،ومجل األمن ،والجمعيةالعامة ،ومحكمةالعدلالدولية،ولجنةالحقوقيينالدولية،ولجنة

العفو الدولية ،والصليب األحمر ،والمجل البرلماني األوروبي ،والبابا ،وجامعة الدول العربية  ،وقد
وانجازال كثيرة(خليل ،0121 ،ص ،)21وقد كان وزير الشرطة
تحققل عي يذا اإلضراب مطالب  ك

ننذاك"حاييمبارليف"قدحضربنفسهلمفاوضةاللجنةالنضاليةيناك .كوانماتمتحقيقهعيإضراب

الً باقتناء وامتالكأجهزة
سجن (جنيد) ،كانيعتبرعي يوم مناألياممن المستحيالل ،كالسماح مث 
الترانزيستور من قبل المعتقلين  ،كوادخال الشراشف والبيجامال ..وأشياء أخرى (شحادة،0111 ،

ص.)65:64

كماخاضلالحركةاألسيرةعيسجنعسقالنإضرابجزئيعنالطعامعام،0124لقد

كانيذااإلضرابأخطرعلىالمعتقلمناإلضرابالشامل،لمالهخطورةعلىالجسم،وقدكانل

مطالب الحركة األسيرة تحسين ظروف الحياة  كوادخال الكتب والراديو والتلفاز(أبو الجديان،6006 ،

مقابلةشخصية)،وقدتمتحقي معظممطالباألسرىعييذااإلضراب،عقدسم بكدخالالتلفزيون،
والراديو ،وتحسين وض الكنتينا  ،كوادخال الحرامال ،والفرشال ،والبطاطين ،والمالب

الداخلية(أبو

الجديان،6006،مقابلةشخصية) ،لقدكانلدرجةاالستجابةلمطالبالحركةاألسيرةأكبروأعضل

عيظلحكومةحزبالعملعنهمنالليكود،عقدتمتحقي إنجازالكبيرةعيعترالحكمحزبالعمل

منهاعلىسبيلالمثالإدخالالراديو ،والتلفاز ،والتعليمالجامعي ..إل (أبوالجديان،6006،مقابلة

شخصية).

وعي  ،0121/3/65خاضل الحركة األسيرة عي معتقل (جنيد) إضراباً مفتوحاً عن الطعام

استمر( )60يوما؛ رعضاً للحملةالتيشنتهاإدارةالسجون ،بهدفضربالبنىالتحتيةعيالسجون،
شمللالكوادر ،والقياداللضرباالستقرار ،وتفريغ

منخاللقيامهابحركةتنقاللواسعةللمعتقلين ،

السجونالماثرةمنطاقتهاالفاعلة.وقدحق يذااإلضرابمطالباألسرىوحمىإنجازالالحركة
األسيرةبعدأنرضخلإدارةالسجونلمطالبالمعتقلين(قراق ،6000،ص.)30ويمكنأننسمي

يذ المرحلةمرحلةتحقي الذال،عقداستطاعلالحركةاألسيرةعييذ المرحلةوعبرنضاالتهاأن

تحق الذالاالعتقالية،عقدانتهىعصرالعبوديةوالقهر،وانتهلسياسةالعنجهيةوالقم ،لي بكرادة

المحتل،ولي تطبيقالشعارالديمقراطية،وحقو اإلنسان،التيتتغنىبهما"إسرائيل"عيكلالمحاعل
الدولية  ،كوانما بفعل إرادة األسرى وسالحهم الذ كان أعتك وأقوى من جبروتهم ،ومن كل أسلحتهم
النوويةوالبيولوجية.
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 4.1. 3.2مرحلة النضال الشامل(:)9114 -9119
تعتبر يذ المرحلة من أكثر المراحل حساسية عي تاري الحركة األسيرة ما قبل اتفاقيال

عيالتأثيرعلىمسيرةالحركةاألسيرةداخل

(أوسلو)  ،0113حيألعبلعدةعواملمحليةودولية 
السجون ،وأيم يذ العوامل المحلية اندالع االنتفاضة المجيدة عام  ،0121حيأ تضاعفل أعداد
األسرى وتم إنشاء معسكرال اعتقال عسكرية تحل إشراف الجيش اإلسرائيلي ،الستيعاب األعداد

الجمةمنالمعتقلين،وأماالعاملالدوليعيتمثلعيالعدوانعلىالع ار ،وماأحدثهمنمتغيرالدولية
عكسلنفسهاعلى القضيةالفلسطينيةوحركتهاالوطنيةالتيتعتبرالحركةاألسيرةجزءاً منها(قراق ،

،6000ص ،)30يذ العوامللعبلدو اًر عيالتأثيرعلىالمسيرةاالعتقاليةعيالسجون...إذإن
عمليال القم والبطش التي مارسها جيش االحتالل ضد الشعب الفلسطيني عي االنتفاضة ،وعر 

سياسة القبضة الحديدية ،قد طالل األسرى ومنجزاتهم وحقوقهم ،وكان واضحا أن يناك مخططاً
لضربالحركةاألسيرةوتقوي

منجزاتها ،وذلكبتنصلإدارةالسجونمنوعودياالتيقطعتهاعلى

نفسها ،عي تحسين ظروف الحياة داخل السجون ،وتصعيد إجراءاتها التعسفية تجا حقو األسرى

(و ازرةشاوناألسرىوالمحررين.)6006،


 1.4. 1.3.2سجن النقب الصحراوي.
كان الهدف من اعتتاحه ،يو استيعاب نالف المعتقلين الجدد وقم انتفاضتي "الحجارة

واألقصى"،واالنتقاممنالمعتقلين،وعزلهمعيمناط بعيدةوتشهدظروعابيئيةصعبة،وكذلكمعاقبة
ذويهمبشكلجماعي ،كواجباريمعلىالسفرلمساعالطويلةتستغر ساعالكثيرة،قدتمتدمنشرو 

الشم وحتىمغربها(عروانةج.)6006،
ويمكننااستع ار

أبرزاالنتهاكالوظروفالمعاناةعييذاالمعتقل:

 .0الشب الفرد والشب الجماعي لساعالطويلةتحلأشعةالشم  ،م تقييدأيد المعتقل
بواسطةكلبشالبالستيكية.

 .6الضرب المبرح لىسير لساعال طويلة داخل زنازين جايزة ،ال يوجد بها أ من مقومال
الحياة.

 .3تشغيل األسرى اإلداريين بأعمال شاقة ومذلة عي قواعد الجيش اإلسرائيلي ،وامتهان كرامة
األسرىخاللذلك.

 .4الجلو عي طوابير مذلة على العدد اليومي من ثالأ إلى خم مرال يومياً ،وذلك على
األر مباشرةووض اليدينوراءالظهروال أر إلىأسفل،واألسيرمجردرقم.
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 .5عي حاالل العدد األمني والتي يبدأ الساعة الثانية بعد منتصف الليل ،تأتي ثلةمن الجنود
والضباط والسيا ارل العسكرية ألخذ العدد عي حالة من االستنفار واالستفزاز(قراق ،6000 ،

ص.)33:36

عيما وصل عدد األسرى الذين استشهدوا عي سجن النقب الصحراو إلى( )1أسرى ،نتيجة

االعتداء عليهم إما بالقتل المباشر (باألعيرة النارية) ،أو بالضرب حتى المول أو نتيجة اإليمال
الطبي(عروانةج.)6006،

وعيظليذ االنتهاكالواالعتداءال،خا

عيإرجاعوجبالالطعام ،ورع

األسرىسلسلةمنالخطوالالنضاليةتمثلل

الخروجللعمل ،إضاعةإلىالتمردعلىنظامالعدد،وكانثمنيذا

التمردالقم والتنكيل ،كواطال الرصاص؛مماأدىإلىاستشهاداألسيريناسعدالشوا وبسامصمود ،
كواصابة  065أسي ار باألعيرة النارية والغاز المسيل للدموع ،وذلك بتاري  ،0122/2/02مما دع 
األسرىإلىإعالناإلضرابعنالطعامعينف اليوموالذ استمرحتى،0122/2/02وقدانتهى

اإلضراببعدأناستجابلإدارةالمعتقللمطالباألسرى(قراق ،6000،ص .)34وكانعلى أر 
يذ المطالبوالتياعتبرلبالنسبةلىسرىمسألةكرامةمسألةمولأوحياة(وض األيد خلف

الظهور) ،إذ انتهى عهد الذل والعبودية واالسترقا  ،مسجلين احد أول انتصاراتهم المادية والمعنوية
ضدعدويم(دم ،ناصر،0113،ص.)13

الً عي يذ 
الوض عي السجون التي تخض إلدارة ومصلحة السجون ،لم يكن أعضل حا 

المرحلة ،عقد كان واضحاً من خالل سياسال مصلحة السجون أن يناك مخططاً يستهدف ضرب
الحركةاألسيرةوتقوي

إنجازاتها؛ وذلكبتنصلإدارةالسجونمنوعودياالتيقطعتهاعلىنفسها،

عي تحسين ظروف الحياة داخل السجون ،وتصعيد إجراءاتها التعسفية تجا حقو األسرى (قراق ،

،6000ص.)34


2.4.1.3.2اإلجراءات اإلسرائيلية ضد األسرى.
كانمنأبرزيذ اإلجراءالاعتتاحقسمالعزلعيسجنالرملة ،الذ يطل عليه(نيتسان)،
وأقسامعزلعي بئر السب وعسقالن ،إضاعةإلىمن االحتفاالل الوطنية ،وتصاعداالعتداء على

المعتقلينبالرشبالغاز ،واإليمالالطبي ،وتقليصكميالالطعام  ،كواجباراألسرىعلىالوقوفأثناء

العدداليومي،وغيرذلكمنالمضايقال(و ازرةاألسرىوالمحررين.)6006،


لقدشهدلبدايالالتسعينيالسلسلةمناالعتداءالعلىحقو األسرىومنجزاتهم،والتيتم

تحقيقهالي بفعلمواثي جنيف،وحقو اإلنسان ،كوانمابفعلمعاناةطويلةمنالنضالواإلضرابال،
وقدتمثلليذ االعتداءالعي:

 من االحتفااللعيالمناسبالالوطنيةبالقوةمنخاللرشالغازالمسيلللدموع.
34

 اإليمالالمتعمدللمرضىوتأخيرالعالجوالعمليالالجراحيةالالزمة.

 تقليصكميالالخضاروالفواكه ،كواجباراألسرىعلىالوقوفأثناءالتشخيصالمسائي.
 كوالغاءالساعةالرياضيةالصباحيةعيبع

السجون.

 وشنحماللاستف اززيةمنالتفتيش،ومصادرةالمواد،والكراسالالثقاعية.

 مضايقةأيالياألسرىأثناءالزيارةواإلساءةلهم(قراق ،6000،ص.)35
وأمام يجمة إدارة السجون الشرسة على األسرى ،واالعتداء على حقوقهم ومصادرتها بدأل

السجونكلهابالتحضير إلضرابشامل ،استمرل التحضيرال قرابة عامكامل ،حيأ بدأاإلضراب
يوم 65أيلول -سبتمبر 0116عيغالبيةالسجونالمركزية ،وتضامنبع

المعتقالل ،وكانأقوى

إضرابمفتوحعنالطعام.استمريذااإلضراب 02يوماً،وتفاعلالشارعالفلسطينيم اإلضراب

بصورةكبيرة(حماد،6006،مقابلةشخصية).

وأماميذ اإلرادةالحديديةوالصلبةلىسرى ،وتفاعلالمسيرالوالمظايرالالجماييريةمعهم

إضاعة إلى التغطية اإلعالمية الواسعة ،رضخل إدارة السجون لمعظم مطالب األسرى والتي أبرزيا
رع القيودواإلجراءالالمذلةعيقسم العزل عي سجن الرملة "نيتسان".وقدتدخل وزيرالشرطةننذاك

"موشيه شاحل"؛ ليجر المفاوضال م قيادة األسرى داخل سجن (جنيد) كقيادة مركزية ألكثر من

( 03ألف) أسيرعلسطينيموزعينعلىجمي السجون،وتمتشكيللجنةسميل"لجنةليفي"لمتابعة
مطالب المعتقلين ،ويي لجنة عليا برئاسة "شااول ليفي" مهمتها البل والنظر عي مطالب ومشاكل

األسرىبصورةجذريةوشاملة(قراق ،6000،ص.)32

وقدأعتبريذااإلضرابمنأنج اإلضرابالالتيخاضهااألسرى؛ مناجلالحصولعلى

حقوقهم،حيأتمتحقي الكثيرمناإلنجازالالضرورية،مثلإغال قسمالعزلعيسجنالرملة،
ووقفالتفتيشالعار   ،كواعادةزيارالاألقسام ،وزيادةوقلزيارةاأليل ،والسماحبالزيارالالخاصة،

كوادخالبالطالالطب ،وتحسينالظروفالمعيشية  ،كوادخال الخضروالوالفواكهوالزيل علىحساب
األيل،وشراءالمعلبالوالمشروبالالغازية ،وتوسي قائمةالمشتريالعيالكانتينا ،كوادخالالهوايال،
وزيادةعددالمحطالالتلفزيونية(حماد،6006،مقابلةشخصية).


 2.3.2تطور الحياة االعتقالية للحركة األسيرة قبل أوسلو:

 1.2.3.2الحياة التنظيمية للحركة األسيرة :لم يهتم المعتقلون الفلسطينيون عي البداية باالنتماء
الفصائلي؛ألنهملميكونواعلىمعرعةكاملةبالتنظيمال،منحيأبنائهااإلدار ،وييكلهاالتنظيمي،
وأيضاعكنهملميكونوايميزونكثي اًربينالفصائلالمختلفة.لذاعكنهمكانوايعتبرونأنفسهمأبناءحركة

وطنيةعلسطينيةواحدة؛لهذاالسببإضاعةإلىضعفالتجربةعكنمسألةإقامةأطرتنظيميةوتشكيل
يياكلإداريةلمتستحوذعلىايتمامخاصلدىالمعتقلين(قاسمونخرون،0122،ص.)602
35

ومنناحيةثانيةعانكثيرامنالروابطوالعالقالالتيكانلتسودبينالمعتقلينعيالسنين

األولى بعدعام 0121كانلتقومعلىأسا بلد  ،أوعشائر  ،أوشخصي ،وأحياناً أخرىعلى

أسا االنتماءلمجموعةأوخليةواحدةقبلاالعتقال.
بع

الخالصةأن الوض التنظيميعيسنتي  ،0121و 0122لم يكن موجوداً ،بل كان يناك

الشخصيال البارزة التي تمتعل بصفال قيادية مما جعلها تحوز على احترام وتقدير باقي

المعتقلين (خليل ،0121 ،ص ،)004أمثال عبد الحميد القدسي مساول المعتقلين الفلسطينيين عي

سجن (كفار يونا) عي الفترة  ،0116-0121وأبو على شايين مساول األسرى الفلسطينيين عي
السجون اإلسرائيلية لسنوال متفرقة ما بين أعوام ( 0126-0121البطش ،6001 ،ص،04

ص.)000

عييذ المرحلةاعتمدالعملالتنظيميعلىالشخصيةالقياديةأ حكموتوجيهالقائداألكثر

وعياً وشعبية لدى أبناء الفصيل ،وقد خض اختيار القائد لصفاته الشخصية التي يتحلى بها ،ولم
يخض يذا االختبار ألس تشريعية واضحة المعالم -وغالبا -ما كان يذا القائد يتميز بالحيوية

والنشاط(قاسم،0122،ص.)601

يعود تاري أولاستحداأ تنظيميعي تجربة االعتقال إلى شهر ديسمبر  0122عيسجن

نابل ،حيأكانيضمعيتلكالفترةحواليألفسجينبينموقوف كوادار ومحكوم،لقدتمترتيب

األوضاع،وتوزي المهاموالمراتبالتنظيمية،حسبالكفاءالالتنظيمية،وتبدأمنالخليةبموجهالغرعة

عيالغرعة ،لجنةللمردوان ،لجنة للسجن ،لجنةمركزيةللسجن ،موجهعام ،لقد أصب السجن خلية
عمل للتعبئة الحركية والسياسية والوطنية والثورية ،وتم تشكيل جهاز رصد امني ،وجهاز

تحقي (القيسي،بدون،ص.)000

موجه عام
لجنة مركزية
لجنة سجـ
لجنة مردوا
موجه غرفة
موجه خلية
الشكل رقم ()9

أول هيكل تنظيمي تم استحداثه في سجن نابلس عام 9191
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وقدتمإحياءأولاحتفالبعيدالثورةالفلسطينيةعي،0121/0/0عيسجننابل ،كماتم

الحركة األسيرة عي إيجاد
إحياء معركة الكرامة عي األول من مايو من نف العام ،كما استطاعل 
وخل الكادرالتنظيمي(القيسي،ص.)000وبدأليذ التجربةتنتشرعيباقيالسجوناإلسرائيلية.

أماعيسجنعسقالنعقدبدأالتفكيربضرورةوجودقيادةجماعيةقائمةعلىأس تنظيمية

واضحةعام.0110عهذاالمعتقلضمبينجدرانهعددامنالشخصيالذالالتجربةالعميقةوالقدرة
على القيادة(قاسم ،0122 ،ص .)600وقد تم عام  0116التوصل إلى طريقة معينة تم بموجبها
اختيارقيادةالتنظيم.

وتتلخص يذ الطريقة  عي قيام كل غرعة باختيار موجه لها ،ويختار القسم لجنة تنظيمية

تشرفعليه ،وعيالنهايةتقوملجاناألقسامبفرزمنسقينلهاتعتبربمثابةاللجنةالعلياوالتيتشكل
قيادةالتنظيمعيالمعتقلوالتيبدورياتختارالموجهالعام(خليل،0121،ص.)001

نظرلمصلحةالسجونلتجربتيسجنينابل وعسقالنبعينالخطورة،عقاملبنقلالعديد

من الكادر التنظيمي من يذ السجون إلى سجن بيل ليد ،بهدف وقف األعمال االحتجاجية
واإلضرابال ضد إدارة السجن عي عسقالن ،وإليقاف نمو الوعي التنظيمي ،وكان يذا العامل المهم
لجم تجاربتنظيميةألكثرمنسجنعيبيلليد(البطش،6001،ص.)006حيأتطورألولمرة

ييكل تنظيمي ،وتشكلل أطر تنظيمية قوية ونشطة ،قامل بمختلف النشاطال التنظيمية واإلدارية
واألمنية.وقدتمتعميميذ التجربةعلىالمعتقاللاألخرىعيبداية،0113وتميزليذ التجربةبما

يلي(خليل،0121ص:)002
.0

بناء الحياة التنظيمية على أسا مركز أ بناء ييكل تنظيمي يقوم على أسا المراتب

التالية:

أ -موجهعامللمعتقل
ب -لجنةمركزيةعامة

ل -لجنةثقاعية

.6
.3

أ -موجهوالغرفواألقسام


العملبقيادةجماعيةمنظمة،علىأس تنظيميةواضحةلتسييرأمورالمعتقلين.
توزي األدواروالمهمالومشاركةالقاعدةعياتخاذالقرار.

نستطيع القول :إنتجربة(بيلليد) كانلالبدايةالحقيقيةللبناءالتنظيميوالحياةالتنظيمية،والتي
تميزل بوجود ييكل تنظيمي  كواطار ماسسي واض  ،رغم أن شغل المناصب التنظيمية كان يتم
بالتعيين؛ نظ اًرلحداثةالتجربةوعدمنضوجهامنجهة ،ومحاربةإدارةالسجنأل نشاطتنظيميمن

جهةأخرى،ولي منخاللانتخابالديمقراطية،عهذ التجربةالتيتميزلعنالتجاربالسابقةلها
اعتقرلإلىالعملالديمقراطي.
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وعي نهاية عام  0115قامل إدارة المعتقالل بكعادة العناصر النشطة إلى بئر السب 

وعسقالن ،بعدأنكانلمعزولةعيمعتقلجنينمنذعام،0113شكلليذ العودةعهدجديدمن
النشاطالتنظيميالذ تميزبممارسةالديمقراطيةوالذ تمخ

عنمشروععملتنظيمييجديد،يذا

المشروعالذ تمصياغتهعام()0112طرحتشكيلييئال،وأطر،ولجاناعتقاليةتعنىبالنشاطال
المختلفة ،وكذلك انتخاب الشخصيال القيادية المركزية تضمن ذلك عي الئحة داخلية ،تعتبر بمثابة
دستوريتوجباحترامهوالتقيدبه؛ لضمانعمليةالتغييرالقياد بشكليادئوسلمي(قاسم،ونخرون،

،0122ص.)602

لقد واجه المشروع الديمقراطي معارضة من قبل بع

المعتقلين ،استندل إلى الدواعي

األمنية ،وعيالنهايةتمحسمالنقاشلصال األسلوبالديمقراطيالمستندإلىحكماللوائ التنظيمية،
واألنظمةالداخلية،وذلكلتأييداألغلبيةالساحقةمنالمعتقلين،وتمتطبي يذااألسلوبعيمعتقالل

بئرالسب ،وعسقالن،ونفحة،وطولكرم؛أماعيالمعتقاللاألخرىمثلغزةونابل وراماهللعقدتأخر
تطبي يذااألسلوبإلىمابعدعام0120العتبارالخاصةبطبيعةيذ المعتقالل(الهند ،6000،

ص.)35

وقد تميز الوضع العام في المرحلة الديمقراطية بما يلي:

.0

.6

انتخابالهيئالالمساولةللمعتقلمنقبلالقاعدةبصورةسرية،وتشكيللجانانتخابيةتشرف
على سير عملية االنتخاب بشكل يادئ ،وبعيد عن الدعاية االنتخابية ،أو المظاير غير

السلمية.

أوجهه:
قيام الهيئال المساولة بتحضير الئحة داخلية تحدد مسار العمل التنظيمي بكاعة 

الثقاعية ،واإلدارية ،واألمنية ،وتحددالصالحيال لكلييئة ،أولجنة ،وطريقةإنشاءاألجهزة
وصالحياتها(خليل،0121،ص.)064

كانلاالنتخابالتتمعياألغلبعلىعدةمراحل ،عبالنسبةلحركةعت ينتخبالمعتقلونعي

المرحلة األولى ماتم اًر عاما مصغ اًر يتراوح عدد بين  10-50عضواً ،وعي المرحلة القادمة يقوم
أعضاء الماتمر العام المصغر بانتخاب المجل

الثور الذ يتكون من  60-05عضواً ،وعي

المرحلةالثالثةيقومأعضاءالمجل الثور بانتخاباللجنةالمركزيةثمالموجهالعام ،وتتمكليذ 

المراحلبشكلسر  ،وتشرفعلىالعمليةلجنةانتخابالمركزية ،التختلفيذ الصورةكثيرالدى

الفصائلاألخرى  ،كواناختلفلالمسميال،عالجبهةالشعبيةتسميقيادةرابطةتنظيميةبدالمنلجنة

مركزية(قاسم،0122،ص.)660
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لجنة مركزية



مجلس ثوري




مؤتمر عام





اللجان التنظيمية العامة
لجنة إدارية عامة

لجنة ثقافية عامة





لجنة أمنية عامة

لجنة نضالية عامة

لجان األقسام التنظيمية
لجنة إدارية قسم

لجنة ثقافية قسم



لجنة أمنية قسم

لجنة نضالية قسم

موجه الغرف والخيـام


الشكل رقم ()4



الهيكل والبناء التنظيمي لحركة فتح داخل السجون.


الجمعية العمومية (تضم كافة األسرى داخل السجون)

مجلس شورى عام 
للحركة ـ داخل السجون

الهيئة العليا ـ (شورى الحركة)

أمير حماس ـ (أمير الهيئة)

الشكل رقم ()3

الهيكل والبناء التنظيمي لحركة حماس داخل السجن(مسلم،6006،مقابلةشخصية).
كماأنيناكلكلسجنأوقسمييئةتنظيميةتتكونمن:
 .0األميرالعامللسجن.

 .6مكتبتنفيذ أوإدار 
 .3مجل شورىقسمأوسريةأوسجن

 .4القاعدةالتنظيمية(أبوعطايا،6006،مقابلةشخصية).
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وفي النهاية يمكن إجمال العوامل الدافعة نحو تبلور األطر التنظيمية وتطورها بما يلي:
 .0تبلورالطروحالالعقديةوالسياسيةلكلعصيلبشكلواض ،وانعكا ذلكعلىأعضاءيذ 
الفصائلعيالمعتقل.

 .6قدومعناصرتنظيميةتختلفعيالوعيالسياسيولديهاالخبرةالتنظيميةواإلدارية.

 .3إدخال الكتب الحزبية والسياسية التي تعال األمور السياسية والتنظيمية؛ بهدف رع مستوى
الوعيلدىالمعتقلين.

 .4حفزل سياسة التحد م إدارة المعتقل ومخططاتها إلى شعور المعتقلين بضرورة تنظيم
أنفسهمبشكلععال.

 .5لعبالصراعالداخلي -بينأبناءكلعصيل ،والصراعبينالفصائلالمختلفة -دو اًرياماً عي
بلورةأطرتنظيميةقادرةعلىوقفيذ الصراعال ،والحدمنأثارياالسلبية(قاسم،0122،

ص.)660

لم يقف تطور الحياة التنظيمية عند تطور الهياكل التنظيمية ،بل استطاعل الحركة األسيرة

عبرنضاالتهاأنتحق استقالليةماليةمنخاللإنشاءصندو مالي،يوبحدذاتهماسسةوطنية،
بهدف شراء احتياجاتهم من الكانتينا ،وقد كان تمويل يذا الصندو عي البداية من جيوب األسرى

أنفسهم ،عفي بيان للحركة األسيرة عي سجن عسقالن "يذا السعي من قبل مديرية السجون لتدمير
الصندو االعتقالييجبأنيدععناللتمسكأكثروأكثربماسساتناالوطنية،وذلكمنخاللقيامكل

مناضلمنابدع مايوواجبومستح عليهمنالمبالغالمالية"(شحادة،6000،ص.)32:31


 2.2.3.2تطور الحياة الثقافية للحركة األسيرة :عيبدايةالحياةاالعتقالية عرضلسلطالالسجون
حصا اًر ثقاعياً على األسرى ،وشمل يذا الحصار من حصول األسير على القلم ،والدعتر ،والكتاب،
كواجبار علىسماعاإلذاعةاإلسرائيليةعيأوقالمحددة،ولميسم لهبقراءةالصحفسوىصحيفة
األنباءالتيكانلتصدرياأجهزةالمخابرالاإلسرائيلية،وقدطب الحظرالتامعلىكلأنواعالثقاعة

الوطنية واإلنسانية  ،وكان األسير الذ يتم ضبط ورقة او قلم معه يتم عقابه عي زنزانة انفرادية،
ويعتد عليه من قبل طواقم السجانين(قراق  ،6000 ،ص)01؛(المركز الفلسطيني لقضايا السالم

والديمقراطية،6006،ص.)02
بادربع

ذو الخبرةوالتعليمالساب بنقلبع

مالديهملعناصريم ،وقداعتمدوا عيذلك

أسلوب المشاعهة عاألقالم ،والدعاتر ممنوعة االقتناء ،وتم حصر األسلوب الكتابي عي مجالين
المراسالل المهمة ،والمجلة التنظيمية(خليل ،0121 ،ص .)006أما كيف حصل المعتقل ون على
بع

األقالم؟ عقد حصل ذلك عي سجن عسقالن كانوا يحصلون عليها بطريقة استبدال األنابيب

الفارغة،عندمايسم لهمبكتابةالرسائل،التيتتممرةواحدةعياألسبوع،وبواسطةأو ار ينتزعونها
41

من أو ار السجائر التي كانل توزعها عليهم إدارة السجن ،يقومون بعملية تثقيف وتوعية .كان
المناضلونالطليعيونيكتبونعلىيذ األو ار تاري القضيةالفلسطينيةوتاري الثورالالعالمية،ومن
خالل يذ األو ار البسيطة التي كانل تنقل من غرعة إلى غرعة أخرى ومن يد إلى يد ،تعلم

المناضلون الكثير الكثير ،وقد تعلموا عيما تعلمو  ،بهذ الطريقة ،اللغة العبرية واإلنجليزية(المركز
الفلسطينيلقضاياالسالموالديمقراطية،6006،ص.)00أماعيمجالمحواألمية ،والتعليماألولى

عقد استعملل أر

الغرف كاللوح ،والصرار الطر كطباشير ،ولم تمن إدارة السجن إدخال بع

الكتبالتاعهة ،كيتظهرأمامالصليباألحمر ،وبع



الماسسالالدوليةأنهاالتمان عيتثقيف

األسرى(خليل،0121،ص.)006

وم رقي الوض التنظيمي ارتبطل الحرية الثقاعية بأنظمة عامة ،وبعد أن كانل اختيارية

بسبب ضرورتها أصبحل عامة وملزمة ،ويذا ولد المزيد من الطاقال واإلبداعال ،ولم تعد مرتبطة
بطاقال عردية ،أو كفاءال متفرقة ،سايمل اإلضرابال وبشكل خاص إضراب  0110/1/5عي

عسقالن عي تحسين مستوى الحياة الثقاعية لىسرى عقد سم ألول مرة بكدخال الكتب التعليمية
المدرسيةإضاعة لعددمحدودجدامنالكتبالعامة؛ أماعلىالصعيدالتنظيميالداخليعقدخففل
اإلجراءال ضد الجلسال ،وأصب باإلمكان استخدام الدعاتر عي النشرال الثقاعية وغيريا(خليل،

بةإلىمرحلةمتقدمةثقاعياً كوابداعياًعيالثمانينال،لكنلمتتم

،0121ص.)003:006وصللالتجر

األمور على شكل طفرة ،بل عن طري المتابعة والمثابرة طويلة األمد ،التي أعرزل عي المحصلة

النهائيةعدداًغيرقليلمنالمتخصصين،عيمجااللثقاعية كوابداعيةمتنوعة.عقدبرزعيالمعتقالل
كتابالقصة،وشعراء،ومترجمون،وباحثون،ومختصون،عيالتحليلالسياسيوالعسكر  ،والفكر ،
واالقتصاد  ،حتى إن بع

المعتقلين اتجهوا لدراسة علم النف  ،والتعم عيه (المركز الفلسطيني

لقضاياالسالموالديمقراطية،6006،ص.)00

النشاط الثقافي :قامل الحياة الثقاعية عي المعتقل على مجموعة من اللوائ والدساتير االعتقالية،
نصل علىقياملجنةثقاعيةعامة ،يشرفعليهاموجهثقاعيعام(الموجهالثقاعيالعامعضولجنة
مركزيةمنتخبمنقبلالماتمرالعاموالمجل الثور ،أما اللجنةالثقاعيةالعامةعيتمتكليفهامنقبل
اللجنةالمركزيةوالموجهالعامبمعرعةالموجهالثقاعيالعام) ،وتكونمساولةعنكلالمهامالثقاعيةعي

المعتقل،منخاللالهيكلالثقاعيالمحددلهاحسباللوائ الداخلية:

 .0موجه قسم ثقاعي ويو يمزة الوصل بين الموجه الثقاعي العام ،وموجهي الغرف الثقاعيين،
ويشرفعلىتنفيذالسياسةالتنظيميةالثقاعيةللقسم.

 .6موجه الغرعة الثقاعي ويو المساول المباشر عن تطبي السياسة الثقاعية للغرعة بترتيب
الجلسالالسياسيةوالطرحعيها.
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 .3لجنةتحريرالمجلةوييالمساولةعنإصدارمجلةتنظيميةشهرية،أونصفشهريةتتناول
بالتحليلالجوانبالسياسية:المحلية،والعربية،والعالمية،والجوانبالحياتيةللثوار،وتسايمعي
تنميةالموايباألدبيةوالفنيةللثوار،وييالناطقةباسمالتنظيموتعبرعنعكر .

 .4لجنةأولجانالترجمة...وييالمساولةعنترجمةكلمايهمالثوارعنالصحفاألجنبية،
الجيروزاليمبوسل،والصحفالعبريةعلىمختلفأنواعها(أبوبكر،0121،ص.)021



موجه ثقافي عام

الثقافية العامة
اللجان 


موجهــو األقســـام الثقافيــة

الغـــرف الثقــــافيين
موجهــــو



الشكل رقم ()2

الهيكل الثقافي داخل السجون والمعتقالت



ويق ومالنشاطالثقاعيعلىأسا تسيي المجتم االعتقاليلتحقي مايلي(البطش،6001،

.0

محو األمية إذا وجدل ،حيأ يكلف كادر متعلم ،أو أكثر بتدري األمي؛ حتى يستطي 

ص:)044:043

.6

االعتمادعلىنفسه.

محواألميةالسياسية،حيأيترتبلهذاالغر البرام الثقاعية،نخذةبعيناالعتبارالمستوى

الثقاعيللمعتقلين ،عتخصصجلسالمصغرةللجدد؛ للنهو

بوعيهمالسياسيعداالجلسال

العامة،التيالتقلعلىثالأأسبوعياً-عيالسجونالفرعيةأكثرمنسلجلسال.

.3

تشجي الحلقالالدراسيةبكاعةأنواعها.

.4

العمل على متابعة األخبار السياسية اليومية ومناقشتها ،حيأ تخصص جلسة أسبوعية

لمناقشةقضاياالساعةالبارزة،األمرالذ يحفزالمعتقلينعلىالمواظبةاليوميةعلىقراءة
السياسيةأسبوعيةتصدريا

الصحف،واالستماعللنشرالاإلخبارية،ولنف الغر تعممنشر
اللجنةالثقاعية.

.5

تشجي النقاشالحولالقضاياالسياسية،وغيريا؛مماينميعيالثوارقدرةالنقاشووعيهم.

.2

تشجي الدراسال اللغوية مثل دراسة اللغال :العبرية ،واإلنجليزية ،والفرنسية ،واأللمانية،

واالسبانية،والروسية.
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.1
.2

تشجي إعدادالبحوأوالدراسالحيأبدألتعطيثماريا(أبوبكر،0121،ص.)021

دورالالتجويدوالتالوة:وقدحصلالمجتازينلهذ الدورالعلىشهادالمنالتنظيمومن
ماسسالخارجالسجون،كانلجهودالتنظيمالفضلعيها(أبوالنجا،0112،ص)021

.1

ناد القراءةوالمطالعة:ومهمتهتحضيرالطلبةالمعتقلينالمتحانالالثانويةالعامة ،ودرو 

.00

دورال عي مجاالل أخرى :حيأ كان يتم تنظيم دورال اختيارية عي النحو ،والسياسة،

.00

التعليمالجامعي :حاولالمعتقلون بجهوديم م العديدمن الماسسال ،إقامة جامعة خاصة

التقوية.

والتاري  ،كوادارةالمشاري ،واإلسعاعالاألولية،والخطالعربي(أبوالنجا،0112،ص.)61

بهم ،وعرضوا على بع

الجامعال المحلية انتسابهملها(البطش ،6001 ،ص ،)044وقد

انتسبالمعتقلونإلىجامعال(إسرائيلية)،وكثيرامنهمأكملتعليمهالجامعيواألكاديميبعد

خروجهمنالسجن.

كمااستطاعالمعتقلونأنينجزوامكتبةمتنوعةوشاملةلكتبتبحأعيصلبالمشاكلالتي

يعانيمنهاالفلسطيني؛ كماانصبايتمامبع

المعتقلينعياألمورالفنيةكالرسم ،وعملاألشكال

المختلفةمنالمسامير ،والخيوطالملونة ،عقدأنتجلالمعتقاللالعديدمناألعمالالفنيةكاللوحال،
والمساب المصنوعةمنبذورالزيتون؛ كماايتمعددمنالمعتقلينباألموراألدبيةككتابةالقصة ،أو

قر الشعر ،وقدأصدرلالمعتقاللالكثيرمنيذ األعمالوالتيبقيلمحفوظةبدوننشر(قاسم،
،0122ص.)023-012

لقد استطاعل الحركة األسيرة عبر تضحيال جسام أن تخل ماسسة ثقاعية داخل السجن،

عالكليعملكخليةالنحليذايترجم،وذاكيعلم،ويذايكتبويحضر،واآلخريق أر،مشهدثقاعييشبه

ورشالالعملالمكثفةعلىمدارالساعة.

إن الماسسة الثقاعية داخل السجن شكلل األسا الذ يرتكز عليه البناء التنظيمي داخل

السجن،عهي(الماسسةالثقاعية)التيكانلتربي،وييالتيكانلتايلوتخرجالكادرالقادرعلى

إدارةالحياةالتنظيمية،ومواجهةإدارةالسجن،وتنظيمالحياةاالجتماعية،وييالتيكانلتقتلالفراغ،

وتخل نشاطوتفاعليومي.


 .2.3.2تطور الحياة االجتماعية للحركة األسيرة :تختلف البيئة االجتماعية لكل مجتم باختالف
الظروفالذاتيةوالموضوعية التييحياعيظلهايذاالمجتم أوذاك،ويتميزمجتم المعتقلينعي
السجوناإلسرائيليةبظروفذاتية ،وموضوعية ،سايملعيتشكيلوصياغةحالةاجتماعيةتغيرل
وتطورلم تطور،وتغيرالظروفمنذالعام،0121وقداختلفلتطورالعناصريذاالمجتم م 
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بعضها بعضاً ،عاألوضاع المعيشية للمعتقلين تختلف من سجن آلخر ،وكذلك التغذية واألوضاع

الصحيةللمعتقلين(البطش،6001،ص.)050

الظروف المعيشية :م تطور الحياة المعيشية للحركة األسيرة ،عبر مسيرة طويلة من

يسير منهاننفا،بدألالحركةاألسيرةتعيشوضعاً منظماً،
النضااللوالتضحيالالتيذكرناجزءاً  اً
حيأ تبدأ الحياة اليومية للمعتقل بالعد الصباحي ،ثم يستعد الجمي لتناول طعام اإلعطار ،وعندما
يحين وقل الفورة اليومية بعد اإلعطار مباشرة عكن معظم األسرى تقوم بممارسة الرياضة كالرك

،

وتمارين اللياقة ،وكرة السلة ،والتن والطائرة ،ثم يعقب ذلك الجلسة الثقاعية حتى الظهيرة وبمجرد

انتهاءعدد الظهيرة ،يجر توزي الغذاء ،يتلو جومن الهدوء ألخذ قسط من النوم واالسترخاء(عبد

الراز  ،0113 ،ص .)24:23أما ساعال المساء عبعد انتهاء نزية المساء (الفورة) التي تبدأ بعد
الظهر يمار األسرى ألعاباً عدة ،مثل :كرة الطاولة ،والشطرن  ،والضومنة ،وطاولة الزير ،حتى

يحينعددالمساءالذ تغل بانتهائهالغرف،واليسم بفتحهاإالبعدعددالصباح،أماإذاحدأ

مساء يستدعىخروجاحد األسرىإلى العيادةمثال ،كانل تأتي قوة كبيرة
ً
طارئبعد إغال الغرف
مدججة بالسالح حتى يأخذوا المري

للعيادة بعد أن يتم عحصه من الطبيب المناوب(أبو حبل،

،6006مقابلةشخصية) .وبعدإغال الغرفيتناولاألسرىوجبةالعشاء،وعياغلباألحيانيقوم

األسرىبكشعالالنار،وطب الطماطمم البي

،وعييذ األثناءتبأإدارةالسجناألغنيةالمسائية

ألمكلثوم ،وبعد انتهاءاألغنية تعقدالجلسة المسائية ،وتكونجلسة عامة سياسية أو ترعيهية ،وم 
الساعة العاشرة يطفأ الضوء ويستقر كل أسير على عراشه استعدادا للنوم ،والبع

خاعل(عبدالراز ،0113،ص.)22:25
الطعام :على عك

يتسامر بصول

األوضاع التنظيمية والثقاعية التي واجهتا معارضة صارمة من إدارة

السجون،عقدشهدلاألياماألولىلعهداالعتقال،أ مباشرةبعدحربحزيرانعام،0121نوعاًمن
البحبوحةمنناحيةالطعام ،حيأكانلإدارةالسجنتسم بكدخالموادغذائيةعنطري األيلمن

خاللالزيارة،ولكن يذااألمرتوقفبقرارمناإلدارةم حلولعام.0121ولكنالصليباألحمر
الدولياستمرعيإحضارالفواكهعنطري األيلحتىعام،0114ثمبدأيحضرياعلىحسابه

الخاصحتىعام(0120خليل،0121،ص.)44ومنذذلكالوقليشكلالطعاممشكلةدائمةبين

المعتقلين كوادارةالمعتقل.وأصب بمثابةسالحتعذيبوقتلبيدإدارةالمعتقالل،وكثيرامااعتمدليذ 
اإلدارة سياسة التجوي ؛ لتركي المعتقلين  كواذاللهم من خالل سوء التغذية ،يادعة من ذلك رضوخ

المعتقلينلسياستها(قاسم،ونخرون،0122،ص.)20

على الرغم من أن اتفاقيال جنيف توجب على الدولة المحتجزة لىسرى أن تقدم لهم كمية

الطعام الكاعية .األمر غير المحق عي كاعة سجون االحتالل ،حيأ أن ما يتم تقديمه من طعام
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لىسرى الفلسطينيين عيها غير كاعي وال ينسجم حتى م القانون اإلسرائيلي(و ازرة شاون األسرى

والمحررين،6000،ص.)45

وقدتطورلكميالاألكلبعدإضرابسجنعسقالن0110كماًونوعاً،لكنهبقياليتضمن

عناصريامةكالفاكهة ،واللحوم،وبعدإضراب 0112تمإدخال يذينالعنصرين،وأصب المعتقلون

األمنيونيشاركونعيإعدادالطعامإلىجانبالسجناءالجنائيين(يهوداوعربا) ،وقدشكلموضوع
تحسينالغذاءمطلباًأساسياًعيكاعةإضرابالالحركةاألسيرة،وكانليذ المطالبتتعل بب:

.0

تحسينالنوعيةوزيادةالكمية.

.6

اختيارالطباخينمنالمعتقليناألمنيين،بدالمنالجنائيين.

.3

أن يحدد المعتقلون كيفية توزي الكميال الشهرية على أيام األسبوع(البطش،6001 ،

ص.)054

أما عي الفترة األخيرة ،أ بعد أيار عام  ،0125عمدل الحكومة اإلسرائيلية إلى تقليص

ميزانية إدارة المعتقالل العامة بحجة األوضاع االقتصادية المتردية عي إسرائيل ،كما عمدل إدارة
المعتقاللإلىتقليصكميةالطعاموتغييرنوعيتهلىسوأ؛ اعتقادامنهاأنالحركةاألسيرةعاجزةعن

مواجهةالنقصباحتجاجومواجهةحادة(خليل،0121،ص.)10

األوضاع الصحية :انتهجل السلطال اإلسرائيلية سياسة اإليمال الطبي عي المعتقالل،

عمستوى الخدمال الطبية كان سيئا جدا ،لقد كانل حبة "األكمول" يي العالج السحر لكل
األم ار

(الصليبي،6006،مقابلةشخصية).

وسايملشروطاالعتقال ،والمعاملةالقاسية بما عيها العناية الصحية السيئة ،وسوء التغذية

المتمثل باعتقار األطعمةإلى المواد األساسية الالزمةللجسمعي إصابة العديدمن األسرى بأم ار
مختلفة،وبتفاقماألم ار



الخطيرةوالمزمنةعيضوءالمماطاللعي تأجيلإجراءالعمليالالجراحية

لىسرىالمرضى؛مماأدىإلىاستشهادالعديدمنهم(قراق ،6000،ص.)60

سايملالظروفالتي عاشهاالمعتقلونعيانعكا الحالةالصحيةلهم،عقدعاشواعيظل

تهويةسيئة،وقلةتعر للشم ،إضاعةإلىالرطوبةالعاليةعيالغرف،يذاكلهعيظل

تغذيةسيئة،وعدموجودالرعايةالطبيةالمالئمة،عماييالنتائ التيأدىإليهايذاالوض :

أدليذ األحوالإلىإصابةالمعتقلينبأم ار

النظر،أم ار

مختلفة،أيمها:ضغطالدم ،السكر ،القلب ،ضعف

العودالفقر ،الروماتيزم،البواسير،التسمم،أم ار

الجلد(البطش،6001،ص.)054

وعي دراسة إحصائية أجرايا السجناء عي سجن "بئر السب " عام  0110تتعل باألوضاع الصحية

أظهرل النتائ أنه من مجموع  200سجين يناك  01سجيناً مصاباً بقرحة المعدة،
داخل السجن  ،
و 45سجيناً مصابونباضطرابال عصبيةتلزمهمعلىتناولالمهدئالبشكلمستمر،و 21سجيناً

45

مصابون بالسل ،كما بينل الدراسة أن يناك ما يتجاوز الب  600سجين يعانون من

الروماتيزم(المناضلونالفلسطينيونعيسجوناالحتالل،0115،ص.)34

وقد أدى اإليمال الطبي لىسرى ،وغياب الرعاية الصحية لهم ،وممارسة القم الجسد 

والنفسيبحقهم،منذعام0121إلىاستشهاد42أسي ار.

وعيما يلي تلخيص ألبرز أشكال اإليمال الطبي ،وسوء الرعاية الصحية ،حسب التقارير

الصادرةعنالمنظمالالحقوقية،التيتعنىبشاوناألسرى:

.0

النقصعيكميةالدواءالمقدملىسرىوسوءنوعيته.

.6

المماطلةعيتقديمالعالجلىسرىالمرضى ،والتأخيرعينقلالحااللالطارئةللمستشفيال،

وتأخروصولاألطباءللحااللالمرضيةالتيتستدعيحضورالطبيب،والمماطلةعيإجراء

العمليالالجراحية،والتيياد تأخيرياإلىتفاقمالحالةالصحية.
.3
.4
.5
.2


عدموجودأطباءمقيمين،أوعيادالمتخصصةعيمراكزاالعتقال.

االعتداء على األسرى المرضى ،وتفتيش غرعهم ،وضربهم على أسرة المستشفى ،والتنكيل
باألسرىالجرحى،بهدفانتزاعاالعترافمنهمتحلضغطاأللم.

مساومةالمرضىعلىتقديماعتراعالمعينةمقابلتوعيرالعالجلهم.

استخدام األسرى كحقل تجارب طبية ،ويو ما يخالف -أيضا -المواثي واألعراف الدولية

اإلنسانية(أبويالل،6001،ص.)22:25

إنمساوليةالظروفالصحيةملقا بالدرجةاألولىعلىإدارةالمعتقل،وبالذالعلىطبيب،

وممر المعتقلمعاً،لكنممر المعتقلالدائم،وطبيبالمعتقلالمتنقل،والذ يحضرمرةأسبوعيا
عبارة عن عنصر قل وتعذيب ،بل تدمير  كوارياب للمعتقلين ،ويما ينفذان ما يامران به من

المخابرال؛  لقدمارساالتعذيبوحتىالقتلضدبع

المعتقلينعمداوعنساب إصرار ،كماحصل

ءراسمحالوةوعليالجعفر وغيريما(منصور،6006،مقابلةشخصية).إنلكل-ماذكر
م الشهدا 

أعال  -من ممارسال ،بل سياسال مقصودة ،نثا ار خطيرة على صحة األسرى ،تتجاوز الفترة التي

يقضونهاعيالسجونإلى مابعدالتحرر ،وتراعقهمطيلةحياتهم ،وتكونعيكثيرمناألحيانالسبب

عيوعاتهمبعدخروجهممنالسجن(أبويالل،6001،ص.)22


 4.2.3.2تطور الحياة األمنية للحركة األسيرة :


يسعى االحتالل لطم

الهوية الفلسطينية ،والوجود الفلسطيني من الخارطة السياسية،

عصراعنا م االحتالل صراع وجود ،صراع كينونة ،حيأ يستخدم االحتالل كل الوسائل الممكنة؛
إلعراغاإلنسانالفلسطينيمنمحتوا األخالقي،والوطني،عبرسياسةيادعةترميإلىشطبوجودنا

الماد على األر

الً إلى القتل ،والتهويد ،واالعتقال
الفلسطينية؛ ومن أجل ذلك يلجأ االحتالل مث 
46

واإلبعاد ،والى انتهاج سياسال من شأنها أن تجردنا معنوياً ،وان تجعلنا غرباء عي وطننا؛ مما قد
يدععنا إلى التغاضي عن الواق  ،وتجايل القضية الوطنية .وقد نج الكيان الصهيوني لىسف عي

تجريدالبع

منأخالقهمالوطنية.

العمالء داخل معتقالت االحتالل :يسعىاالحتاللإلىتجنيدالعمالءلخدمته ،وتنفيذالمهام

التييوكلهاإليهمعيمحاربةأبناءوطنهموشعبهم،والعمالءيم"أولئكاألعرادالذينتعرضوالعوامل
ضاغطة على المستوى :النفسي ،أو االجتماعي ،أو االقتصاد  ،أو عوامل ضاغطة أخرى؛ مما
جعلهم عرضة للسقوط واالرتباط م احد أجهزة األمناإلسرائيلية بنية تقديم خدمال متنوعة لصال 

االحتالل ،تساعدعلىكشف ،أواعتقال ،أوتصفية،أوتخريبمصال اآلخرينعلىمستوىاألعراد
والمجتم "(عبا ،6005،ص.)065


تصنيف العمالء في المعتقالت من حيث زمن تورطهم إلى ثالث فئات:

 .0العمالء الذين ارتبطوا م أجهزة المخابرال اإلسرائيلية قبل االعتقال عهاالء استطاع االحتالل
توريطهمبشتىالوسائلواألساليب.

 .6العمالء الذين تم توريطهم  كواسقاطهم عي أثناء التحقي من خالل عدة أساليب أيمها :أسلوب
المقايضة،إيصالالمعتقلإلىمرحلةاالنهيارالنفسي.

 .3العمالءالذينيتساقطونداخلالمعتقلتحلوعودباإلعراجعنهم ،أو تخفيفمدةالحكم (خليل،
،0121ص.)045

لمتكتف سلطالاالحتاللباعتقالالمناضلينوالزجبهمعي
ِ
مهام العمالء داخل المعتقالت :

معتقالته ،بل تالحقهم عي المعتقالل ،وتحاول بشتى الوسائل تنغيص حياتهم االعتقالية  ،كوارباكهم،
وتحطيمنفسيتهم ،منخاللبأالفوضى ،واإلشاعال ،والفتنةبينهم.ويمكنإجمالبع

المهمال

واألدوارالتييقومبهاالعمالءداخلالمعتقالل:

.0

.6

الحصولعلىالمعلومالالخاصةبنشاطالمعتقلينقبلاالعتقال.ربمايناكمنالمعتقلينلم
يدل بكل ما لديه من معلومال عي أثناء التحقي معه ،األمر الذ يعيد إلى التحقي من
ِ

جديد.

اإليقاع بين الفصائل المختلفة وبأ روح العداء بينها .وذلك بهدف من أ عمل نضالي

مشتركضدإدارةالمعتقل،وجعلالحياةاالعتقاليةمريرةوصعبة.

ومن األساليب التي يتبعها العمالء لإليقاع بين الفصائل المختلفة ما يلي:
أ-

تغييراالنتماءمنأجلتعكيراألجواءبينالتنظيمال،وقدكانيذااألسلوبشائعاً عي
المعتقاللالتيتحتو المعتقلينالجددأ الموقوعين.
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ب -اعتعال المشاكل م عناصر الفصائل األخرى؛ وذلك بهدف تعكير صفو العالقال بين

الفصائلالمختلفة.

ل -التطرفالفكر :حيأيظهرالعميلتعصبهلفصيله،وشتمالفصائلاألخرى؛بهدفخل 

المشاكلبينالفصائل.

.3

بأالروحالفردية،وخل الشللوالمحاورالمتعددةوالمتصارعة.

.4

إسقاط المعتقلين أخالقياً أو تشويه سمعتهم :تحل قاعدة السقوط األخالقي مقدمة للسقوط
األمني.

وقدسايمل العيادة الطبيةعي تسهيل يذ المهمة بتوعير الحبوب المنومةللعمالءعياحد

المعتقالل؛لتنفيذبع
.5

حوادأاالنحرافالجنسي.

محاولةإعشالأ عملنضاليضدإدارةالمعتقل .مهمةالعمالءعيذلكتتمثلعيتثبيط

عزيمةالمعتقلين،وش الصفوفمناجلإنهاءاإلضراب كواعشاله.

.2

إيصالالمعلومالإلدارةالمعتقلعنالمساولينعيالفصائلونشاطالالمعتقلين.

.1

المشبويينعيالمعتقل ،حيأيقومالمعتقلونبالتحقي م 

نقلأخبارالتحقيقالاألمنيةم

.2

التجس علىالمعتقلينالجددعيزنزانالالتحقي (قاسم،0122،ص.)300-612



وجدضباطاألمنعيالسجونصعوبالعيكيفيةاالتصالبعمالئهمداخلالمعتقل،خاصة

المشبويينبارتباطهمم إدارةالمعتقلبعدتجمي المعلومالالكاعيةعنهم.

م تطور أساليب مكاعحة التنظيمال لنشطاء ياالء العمالء ،ومدى القوة التي وصلل إليها أجهزة

الرصد الثور التي أنشأتها التنظيمال ،وكلما تطور أداء أجهزة الرصد الثور  ،كلما ابتكر ضباط
األمناإلسرائيليينأساليبجديدةعياالتصالبعمالئهم،ومنذالعام 0121وحتىالعام 0125تميز

يذااالتصالبالوسائلالتالية:
.0

خروجالعميلللعيادةويناكينفردبضابطاألمن

.3

طلبالعميلالتوجهإلىمستشفىسجنالرملةللعالج.

.5

اعتعالمشكلةم أعرادالشرطةحتىيتمأخذالعميلللزنازين.

.6
.4

إعطاءالورقةلشرطيمعينعندماي ار السجينعيساحةالفسحة.

االتصالم ضباطاألمنمنخاللمراع العمل.

.2

توصيلالمعلومةعبرعميلنخرمرتبطمعه.

.2

طلبالعميلمنضابطاألمنبحجةالتحقي معه(.البطش،6001،ص.)061:062

.1

عنطري زيارةاأليلحيأيزورالعميلعميلنخرمنالخارج.
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متابعة العمالء والتحقيق معهم :تق مهمة متابعة العمالء ومراقبة تحركاتهم على عات 
الجهازاألمنيعيالتنظيمويتكونالجهازاألمني( ،)1منالموجهاألمنيالعام ،واللجنةاألمنية ،ومن
عناصرالرصدالثور المنتشرةعيجمي الغرف ،واألقسام ،ومنسقوالخاليااألمنية،ومنسقواألجنحة

األمنيون(شحادة،6000،ص.)41



الموجه 
األمني العام


اللجنة األمنية العامة



موجه 
االقسام األمنية


موجهو األجنحة األمنية



موجهو 
الخاليا األمنية


الرصد الثوري
عناصر 



الشكل رقم ()5
الهيكل األمني داخل السجون والمعتقالت.



يذ العناصر مهمتها مالحظة أ تصرف مشبو  ،ومتابعة تحركال العناصر المشبوية،
وكتابة التقارير حولها  كوارسالها إلى اللجنة األمنية ،والتي تقوم بدوريا بفحص التقارير وتنقيحها

وتحليلها ،وعندماتدورالشبهالعندأحداألشخاصعاناللجنةاألمنيةتركزايتمامهاعليه ،وتفت 
ملفاًخاصاًبالمعلومالالواردةعنه،ويتمكتابةيذ الملفالبرموزخاصة(شيفرة) ،واالحتفاظبهاعي

أماكنسرية ،وم تراكمالمعلومالحولشخصماقدتصلاللجنةاألمنيةإلىقناعةأوليةبانيذا
الشخصمتورطبالعمالة،وعيحالاكتمالالمعلوماليعر ملفهعلىاللجنةالمركزية،التيبدوريا
تتخذ القرار المناسب ،والذ قد يكوناالستجواب(خليل،)021:022،0121 ،ولتنفيذيذ المهمة،
يتماختيارلجنةتحقي سريةخاصةمنعناصرالتنظيمالموجودينعيغرعةالمشتبه،وتستمرعملية

التحقي واالستجوابم المشتبهحتىيعترفبعمالته،تقوماللجنةاألمنيةوالمركزيةبدراسةاالعتراعال
بعناية؛ لمعرعة مدى صحتها  كوامكانية وجود ثغرال عيها ،أو احتمال وجود معلومال أخرى يخفيها

 1انظرالوثيقةرقم(.)6
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العميل.وبعدانتهاءالتحقي تماماتقرراللجنةالمركزيةالعقوبةالالزمةبح العميل(قاسم،0122،

ص.)361

لقداستخدم المحققونعياألجهزةاألمنيةالتابعةللفصائلوسائلغايةعيالقسوةعيبع





والعملية الكاعية ،األمر الذ أدى إلى حاالل من الهو األمني بين المعتقلين .عقد تحدثل بع



الفترال ،السيماتلكالفترالالتيأوكللعيهامهمةالتحقي لطواقمأوأعراديفتقرونللخبرةاألمنية
الوثائ االعتقالية عن عمليال تحقي لدى بع

الفصائل لمجرد الشك ،أو اعتراف عميل ،أو

مالحظال ال تشكل إدانة أمنية ،وقد استخدم المحقق ون وسائل أيمها :الضرب الوحشي ،تسيي 
المرجرين (الزبدة) ،أو الكاو  ،والمقاشال(أطبا الطعام البالستيكية) على األجساد ،والكي
بالنار،والحر بالسجائر ،والتمثيلباإلنسانعيحياتهومماته،وذلكبتشويهمعالمالجثأوقذعهاعي

جرادلالقمامة(الهند ،6000،ص .)11يذ كانلبع

األخطاءالنادرةالتيحدثلنتيجةالعتقار

الكادرالتنظيميعييذاالسجنأوذاك.

ومما ال شك عيه أن التعامل م ظايرة العمالء قد شهد تطو اًر نحو األعضل ،سواء عي ما

يتعل بمسوغال التحقي واألدلة ،وبوسائل التحقي   ،وبطريقة التعامل م من تثبل بحقهم تهمة

العمالة.أماعيمايتعل بكصدارقرارالتحقي ،واإلعدام،عقدنصللوائ التنظيمالعلىمايلي:
.0

ت عتبرحركةعت أناللجنةالمركزيةييالهيئةالقياديةالوحيدةالمسئولةعنأ تحقي أمني،
أومسلكي،وييصاحبةالح عيمتابعةمجريالعمليةالتحقي ،ومنحقهاوقفالتحقي 

عيحالةتشكيلأ خطر.
.6

كذلك نصل لوائ الجبهة الشعبية أن العقوبال االستثنائية كاإلعدام تتم بتوجيه من قيادة

.3

تسم حركة اإلخوان المسلمين بالتحقي م المشبويين بقرار من اللجنة األمنية ،أو اللجنة

.4

المنظمةالحزبية،وبمصادقةالمكتبالسياسيعليها.
التنفيذية،أوالمركزية،وترع

مطلقاًعقوبةاإلعدامداخلالسجون.

بينمانصللوائ حركةالجهاداإلسالميباتخاذاإلجراءالالمختلفةبكجماعمجل الشورى،
واللجنةاألمنيةعلىأنيكوناإلعدامبكجماعهم ،وبعدالتنسي م الخارج(الهند ،6000،

ص.)000:000

لقدتطورسلوكووعيالحركةاألسيرةإيجابياً،حينماأخذق اررابعدمتنفيذأحكاماإلعدامداخل

المعتقالل،حيأالتتوعرمحاكمةعادلة،وظروفصحيةتضمنثبولاإلدانة.

وقدذيبلالحركةاألسيرةبوعيهاعيمرحلةمتقدمةإلىأبعدمنذلك،حيأقاملمنمنطل 

الً وأخي اًر
مساولياتها الوطنية بعمليال إصالح للعمالء؛ إلرجاعهم إلى الصف الوطني ،عالعميل أو

مواطنعلسطيني،وخسارةعلسطينية،وقديكونعيلحظةضعف،أوخوف،أوجهل،صارعيطر 
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الظالم الدام  ،وقد نجحلالحركة األسيرة عيإصالح الكثيرممن أغرايمأوورطهم العدو(خليل،
،0121ص.)016:010


 3.3.2القدرة على التكيف لدى األسرى داخل مجتمع السجن:
يسببعىاألعبرادأيباًكببانواللتكيببفمب أنفسببهممببنجهببةومببنجهببةأخببرىالتكيببفمب البيئببةالتببي

يعيشونعيهبابكاعبةعناصبرياومعطياتهبا؛وذلبكمبنأجبلتحقيب التواعب واالنبدماجعبيالمجتمب .عمبن
المعبروفأنحيبباةاإلنسبانعبببارةعبنتفبباعاللمسببتمرةببينشخصببيتهوالبيئبةالتببييعبيشعيهببا،حيببأ

يعيشاألعرادعيجماعال،وينتمونإلىأسر،أوتنظيمالاجتماعيبةكاألصبدقاء،والمدرسبة،وجماعبة
العمل،ويتطلبيذاالتعايشأشبكاالمبنالسبلوكاالجتمباعيوالتفبايم،واالنسبجام،ويبتميبذامبنخبالل

االسببتجابةلمتطلبببالالمواقببفاالجتماعيببة،وتنظببيمالعالقببالاالجتماعيبةالمختلفببة(الحسببيني،0115،

ص.)2

ويشيرمفهومالتكيفاالجتماعيعادةإلىأنالكائنالحييحاولأنيوائمبيننفسبهوالعبالم

الطبيعبي البذ يعبيشعيبه،محاولبةمنبهمبناجبلالبقباء،ووعقباًلهبذاالمفهبوميمكبنأن يوصبفسبلوك
اإلنسانبكونهردودأععالللعديدمنالمطالبب،والضبغوطالبيئيبة التبييعبيشعيهباكالمنباخوغيريبامبن
عناصببرالبيئببةالطبيعيببةومتغي برالالبيئببة االجتماعيببةالتببييعببيشعيهببااإلنسببانمببنأع برادوجماعببال

(أكاديميةعلمالنف .)6006،

واألسببرىقبببلوقببوعهمعببياألسببركببانوايعيشببونعببينف ب البيئببةوالمجتم ب ،ويسببتجيبونلببنف 

المتطلبببالاالجتماعيببة،وبعببدوقببوعهمعببياألسببروجببدواأنفسببهمعببيمجتمب يختلببفكثي براعببيصببفاته،
وخصائصببه،الخببتالفعناصببر ،وماسسبباتهونسببيجهاالجتمبباعي،إضبباعةإلببىاالخببتالفعببياألدوار
والمكاناللىعرادداخلالسجن،عمبنهممبناسبتجابلهبذاالوضب الجديبد،ونجب عبيالتكيبفواالنبدماج

عيببه،ومببنهممببنوجببدنفسببهغيببرقببادرعلببىالتكيببفمب مجتمب السببجن،وظببلمنعبزالحتببىعببيداخببل
سجنه.

ولماكانمجتم السجنعبارةعبنماسسبةديناميكيبةتقبومعلبىالتفاعبل،واالنبدماج،والنشباط

والحيويببة،كببانالبببدمببنانخبراطاألعبرادودمجهببمعببيالمجتمب االعتقبباليمببنخبباللانتمببائهمإلببىاحببد

الفصببائلداخببلالسببجن،األمببرالببذ يقضببيبضببرورةانببدماجالشببخصوتكيفببهمب الواقب الجديببدوعببدم
بقائبهمنطويباومعببزوالعبنواقعببه،يبذاإذامبباعلمنباأنيببذاالواقب سيسببتمرلسبنوالطبوال.يبذايقودنببا

إلىتصور"شارلزكولي"وعكرتهاألساسيةالتبيمادايباأنالبذالعبيجويريبااجتماعيبة،ويبويعبر 
عيكتابه"الطبيعةاإلنسانيةوالنظماالجتماعية"لمفهومهاألساسيعبنالبذالأوالمبرنةالعاكسبةللبذال

(.)Cooley, C,.1964, p184ويشيركوليأنتصورناللفردمنعزاليوتجريدالتعترفبهالخبرة،
يعادلهعيذلكتصورناللمجتم علىأنهشيءمختلفعناألعراد،ويرج ذلكإلىأنالفردوالمجتم 
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اليشيرانإلىظوايرمنفصلة،ولكنهمبايمبثالنالمظهبرينالجمعبيوالتبوزيعيلشبيءواحبد(تيماشبيف،

،0111ص.)601

ويببذامبباأكببد "جببورجييربببرلميببد"عببيقولببه:إنالببذالالفرديببةاليمكببنأنتتكامببلأوتعببيش

بمفرديابقدرماتتفاعلم ذاتهامنناحية،أوم الذوالاألخرى،واألعرادعبيالمجتمب ،إضباعةإلبى

أنالببذالتعك ب صببورةالفببردالعقالنيببة،ويظهببرذلببكمببنخبباللقببدرةالببذالعلببىالتفاعببلعببيمواقببف
الجماعةالتيتنتميإليهاالذالنفسهاأوالفرد(.)Mead, 1962, p17

ومنثمعكنمعرعتنالداللةوأيميةتلبكالمواقبفوعمليبالالتفاعبلاالجتمباعيالكثيبرةالمتنوعبة

تتوق ببفعل ببىمعرعتن بباللم ارك ببزالت ببيتتفاع ببلع ببيتل ببكالمواق ببف،إذإنن بباالنس ببتطي أننفس ببرالتنظ ببيم

االجتم بباعيوالعالق ببالاالجتماعي ببةالمح ببددة،إنم بباتص ببدرأنم بباطس ببلوكهمع ببنمع بباييرمح ببددة،وي ببذ 
المعاييرييالتيتعطبيللبنباءاالجتمباعيخاصبيةالثببالوالتنظبيم).) Radeliff,1918,p.13.تلبك

المعاييرالتيوضعتهاالحركةاألسيرةعيصيغةلوائ داخلية،تنظمالحياةاالجتماعيبةداخبلالسبجن،

وتشكالأنساقامتكاملةللبناءداخلمجتم السجن،تحدأعيهكلأشبكالالتفاعبل،والتبيتباد ببدوريا
إلىالتكيفواالندماجاالجتماعيداخلمجتم السجن.

ةوتطوريبا

والحركةاألسيرةبدوريا-وكماأوضحناسالفاً-عندالحديأعننشأةالحركةاألسبير

عملببلمنببذالبدايببةعلببىتشببكيلالبنببىاالجتماعيببة،التببيتعمببلعلببىربببطأعضبباءالجماعببةبعضببهم
ببع

،وكذلكمجموعةالقيمالمعياريةالمنتظمةالتيتتحكمبسلوكالشخصداخلالجماعةوالمجتم 

وتحدد .عمهدظهورأطرتنظيميةسياسيةداخلمجتم السجنالطري أمامتطورالنظماالجتماعية،
والتربوية ،والثقاعية،وذلككونالقضيةالتياعتقلمنأجلهااألسرىالفلسطينيونييقضبيةسياسبية،
ولكوناألسرىيمعياألسا ينتمبونإلبىتنظيمبالسياسبية،تعمبلمبنخبارجاألر المحتلبة(عبت ،

والجبهببةالشببعبية،والجبهببةالديمقراطيببة)إلببىجانبببالتنظيمببالالتببيتعمببلمببنداخببلاألر المحتلببة،
ممبباجعببلمببنالرغبببةعببيتطببويرعمببلسياسببيمببنظمممهببداًأمببامتشببكيلالببنظماالجتماعيببةوالتربويببة
والثقاعية.

ولقببدحاولببلسببلطالالسببجنتفكيببكالبنيببةالتنظيميببةللحركببةاألسببيرة،وذلببكمببنخبباللحملببة

التنقاللالتيتنتهجها؛بهدفإبعادقادةالحركةاألسبيرةوتبوزيعهم،والتبيببالرغممبننثاريباالسبلبيةإال
أنهاكانلتسهمعيتبادلالخبرال،والتجارببيناألسرى،وبخاصةأنيذ الوسيلةكانليبيوسبيلة
االتص ببالالوحي ببدةب ببيناألس ببرىع ببيالس ببجونالمختلف ببة،عنجح ببلع ببينق ببلتجربته بباإل ببىبقيب بةالس ببجون

والمع ببتقاللاإلسب برائيلية(عنق بباو ،0115،ص.)062وي ببيالت ببيأدلع ببيالنهاي ببةإل ببىزي ببادةالتكي ببف
والتعقيدداخلالحركةاألسيرة.

لقدتحملاألسرىعيسجوناالحتاللالجوع،والمر ،واأللم،والتنكيل،وسقطمنهمعشبرال

الشهداءمناجلبلورةأشكالويياكلتنظيميةللحركةاألسيرة،ولقدكانالداع وراءذلكسعياألسرى
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إلىالبحأعنأطرلتنظيمالحياةاليومية،والرغبةعيالحفاظعلىالذالالتنظيمية.لقدأدركاألسرى

أنتماسكهموتنظيمهميمنحهمقبوةعبيمواجهبةإدارالالسبجون،وبخاصبةأنبعضباًمبنذو الخببرال
التنظيميةقددخلواالسجنممادع بهمإلىالعمللبلورةمثليذ األشكالوالهياكبل(الهنبد ،6000،

ص.)30ع ببتموضب ب مجموع ببةم ببنالضب بوابطلتنظ ببيمالس ببلوكوالعالق ببالداخ ببلمجتمب ب الس ببجن،ي ببذ 
الضوابطالتيتمالنظرإليهباعلبىاعتببارأنهباتشبكلالوسبيلةأوالوسبائلالتبييبتممبنخاللهباتحقيب 

التطاب عيالنظامالعبامللمجتمب ككبل،وذلبكمبنأجبلالحفباظعلبىبنائبهوتنظيمبهاالجتمباعي،عهبي
العمليالالتبيتمكبناألعبرادمبنالتكيبفمب قبيمالجماعبةوعاداتهباوأعراعهباسبواءكانبليبذ العمليبال

مخطط ببهأمغي ببرمخطط ببة،وسب بواءتم ببلع ببنطريب ب اإلقن بباعأمال ببتعلمأماإلكب ب ار (الهن ببد ،6000،

ص.)30

وقدتحق الضبطاالجتماعيمنخاللالكثيرمنالصبوروالممارسبال،التبيابتكريبااألسبرى

داخببلالسببجنمعتمببدينبببذلكعلببىوسببائلالببردعلكببلمببنيخببالفالقواعببدوالمعبباييروالقببيماألخالقيببة.
ويببيالوسببائلالتببياسببتخدمللمواجهببةمحبباواللسببلطالالسببجوناختب ار مجتمب السببجن،وزرععببدد

منالعمالءبداخلة(الحركةالفتحاويةاألسيرة،0116،ص.)005

وم ب أنالض بببطاالجتمبباعيق ببديشببملاألنم بباطالثقاعيببةوالرم ببوزاالجتماعيببة،والق ببيم،والمث ببل

والمع ببانيالجماعي ببةالس ببائدةع ببيالمجتمب ب ،وم ببايتض ببمنهك ببلذل ببكم ببنعملي ببال،وأعع ببال،وس ببلوكيال
كواجب براءالتمك ببنالمجتمع ببال،أوالجماع ببالاالجتماعي ببة،واألعب برادم ببنالتغل بببعل ببىأ ت ببوترال،أو
صراعالقدتنشأعيالمجتم ،أوبيناألعراد،ومنثميكبونمبنشبأنيبذ العمليبةإعبادةالتبوازنإلبى

المجتم أوالجماعة(الخشاب،0122،ص.)00-1عقبدعنبىالضببطاالجتمباعيعبيمجتمب السبجن
ببساطة:مجموعةالوسائلالتيتلجبأإليهباالتنظيمبالاالجتماعيبةوالسياسبيةداخبلالسبجنوالمسبئولون
عيببهلتحقيب التكيببفبببينسببلوكاألعبرادوممارسببتهم،وبببينمبباتعارعببلعليببهيببذ التنظيمببالاالجتماعيببة

منمعايير،وقيم،وقواعدللتفكيبر،ونمباذجللسبلوك،والعمبلوتمشبيامب الثقاعبةالمجتمعيبةالسبائدةلكبل
نمطمنأنماطالتجمعالوالتنظيمالالسياسية.

وعيظليذاالمناختنازعلاألسيرداخلالسجنمجموعةمنالضغوطالتيتاثرعلىبنائه

النفسببيواسببتقرار،عهببومببنناحيببةقببدمببرعببيظببروفصببعبةوقاسببيةتمثلببلعببيانت ازعببهمببنداخببل

المجتم البذ يعبيشعيبهمبنببينأيلبه،وأصبدقائهخباللمرحلبةالتحقيب ومباراعقهبامبنتعبذيبقبا م؛
بهدفانتزاعاالعتبرافمنبهسبعىخاللهباالمحققبونإلبىتحطبيماألسبير،وتبدميرحالتبهالمعنويبة،ويبو

ملزمباألنظمةوالتعليمالالتيتفرضهاسلطالالسجن،والتيمنخاللهاتتحكمبسلوكاألسير،ومن
ناحيةأخرىيلتبزمباألنظمبةوالقبوانينداخبلاألطبرالتنظيميبةالفلسبطينيةالتبيوضبعتهاالتنظيمبالمبن

أجببلتنظببيمالحيبباةاالجتماعيببة،والسياسببيةداخببلالسببجن،ودععبوابالترييببب،أوالترغيبببباتجببا امتثببال
األسرىلهذ األعرافالتيأصبحلمب الوقبلضبوابطللسبلوكللحفباظعلبىالنسب االجتمباعيداخبل
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مجتم ب السببجن،ومببنأجببلتقويببةالنس ب داخببلالبنبباء،شببج قببادةالتنظيمببالإلببىالتفاعببلاإليجببابي
لىسرىم نليالالضبط،داخلالمجتم بحيأيمتثلونلهادونمقاومةأومعارضة.

 4.3.2قدرة الحركة األسيرة على االستقاللية:
االستقالليةوتشيرإلىمدىذاتيةأوحريةالماسسةعيالعمل،ويومايقا عنطري :
 .0شغلالمناصب:إلىأ حدتتمت الماسسةباستقاللعيتجنيدأعضائها.

 .6الميزانية.يلللماسسةميزانيةمستقلة؟ويللهاحريةالتصرفعيميزانيتها؟
 1.4.3.2الحريات:
وبغ ب

لقداستندلالديمقراطية،كمايبيعبينمبوذجالدولبةالمعاصبرة،علبىمببدأ الحريبةوالمسباواة.

النظببرعببنحببدودالحريببالالتببييسببم بهبباالنظببامالببديمقراطي،وعببنتقبباط حريببالاألع براد

بحريببالالجماعببة،وعببنالتقبباط الببذ يمكببنأنينشببأبببينالحريببةوالفوضببى،عببيحببالانتفبباءض بوابط
تضبببطحريببالأع برادالجماعببة،ضببمنإطبباريحق ب أيببداعها،واليبباذ مصببال المجمببوع،عببانمسببألة

الحريال،السيماعيالجانبالفكر والسياسيتكادتكونمنأيممضامينالديمقراطية.

وعيم ببايتعلب ب بفص ببائلالحرك ببةاألس ببيرة،عربم ببايمك ببند ارس ببةموق ببفعص ببائلالحرك ببةم ببني ببذ 

المسألةمنخاللعناوينثالثة:


 2.4.3.2االستقاللية في االنتماء:
بحكمظروفاالعتقال،وحيأإنالغالبيبةمبنمجتمب األسبرىيبمأعبرادمنتمبونبحكبماعتقبال

معظمهمعلىخلفيةمقاومةاالحتالل،منخاللعصائلالحركةالوطنيةالفلسبطينية،لبذلكعبانانتمباء
األسرىالفلسطينيين،عيالغالب،كانمحددابمجردانضمامالسجينلركبالحركةاألسيرة.

ونظ براللض بوابطاألمنيببةواإلداريببةالتببيعرضببتهاتنظيمببالالحركببةاألسببيرة،وألزمببلعناص بريا

بها،عقدوجدليذ الفصائلضرورةلضبطغيرالمنتمين،ولذلكألزملجمي األسبرىغيبرالمنتمبين
بببالعيشتحببلمسبباوليةاحببدالفصببائلاالعتقاليببة...وقببدعبباشي باالءملتببزمينبأنشببطةوب برام ول بوائ 

التنظيمال،التيقبلواالعيشتحلمساوليتها(الهند ،6000،ص.)001


 3.4.3.2حرية الفكر:
تتنباع األحبزابالسياسببية،عببيالعبادةعلببىكسببباألنصببار،وضبمهمإلببىصببفوعها ،كواشبراكهم

الً
عببينشبباطاتهاوععالياتهببا.وحببينتعمببليببذ األحبزاب،أوالتنظيمببالوسببطالجمببايير،عكنهبباتجببدمجببا 

رحب باًومفتوح باًالجتببذاباألنصببار،ويببيمببنجهببةأخببرى،التسببتطي أنتمن ب أعراديببامببناالحتكبباك
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باآلخرين،حيأمجبالالتفاعبلاليمكبنإغبال مناعبذ عبيزحمبةالحيباة،واإلعبالمالمفتبوح،والعالقبال
االجتماعيةالمتشابكة(الهند ،6000،ص.)001

لكنالمسألةعيمايتعل بتنظيمالالحركةاألسيرة،كانبلمختلفبةتمامباً،حيبأمجتمب األسبرى

مغل ،واألسرىأعرادماطرونعيغالبيتهم،ويتأثرونبتنظيريوميمنجهةواحدة،ومنجهةأخرى،
عانهيمكنضبطاتجبايهموتفباعلهممب اآلخبرين،بحكبمانتمبائهموخضبوعهملضبوابطالعمبلالتنظيمبي

داخلعصائلالحركةاألسيرة.

وحيأمجالالتأثيرالفكر قدانحصرعيأضي نطا ،عقددارالصراعبينعصائلالحركبة

األسببيرةعلببىعببددمحببدودمببناألشببخاص،بخببالفالمجتمعببالالمفتوحببة،حيببأاعتبببرلالتنظيمببال

خسببارتهالعناصببرمعببدودةخسببارةكبي برة؛نظ ب اًرلصببغرحجببممجتم ب األسببرىعببيأ سببجنأومعتقببل،

حيألميكنيسم قديماًللعنصراالنتقالإلىتنظيمنخر؛أماحديثاعقدأصبحلحريةاالنتقالأكثبر
سببهولةحيببأيسببم لالنتقببالإلببىتنظببيمنخببرعقببطبعببدإبببداءاألسبببابالمقنعببةلببذلك(حننببي،6006،

مقابلةشخصية)،.وقدذيبلبع

عصائلالحركةاألسيرةباتجا عر عبددمبناإلجبراءالالوقائيبة؛

للحفاظعلىأعرادالتنظيم،وحمايتهممنالخضوعللتأثيرالفكر للتنظيمالالمناعسبة(الهنبد ،6000،

ص.)060

وعلىسببيلالمثبال،عقبدجباءضبمنمهباماللجنبةالثقاعيبةلحركبةعبت عبيمعتقبلغبزةالسباحل

أنه"يح للجنبةالثقاعيبةمنب نشبرالوكتببتبرىأنهباالتمثبلوجهبةالنظبرالحركيبة،وكبذلكمنب قبراءة
أ كتببابتببرىأنببهاليمثببلالفكببرالثقبباعيالفتحبباو واالنتمبباءالتنظيمبي...ومعهبباالحب عببيعببدمنشببر
وتعمببيمالكتبببالتببيالتخببدمالتوجببهالتنظيمببي،وتشببكلمببادةتح بري

وعدوانيببةضببدالحركببة"،كببذلك

حاوللحركةعت محاصرةأيةإمكانيةلبروزتيبارالعكريبةداخبلالحركبة،وعرضبللوائحهباعبيسبجن

غزةالعقابمن050_060جلدةمنيسايمعيخل قيادالعكرية(حركةعت ،بدون).


 4.4.3.2حرية الرأي:
الشكأنمنأيمالمضامينالتيتعبرعنديمقراطيةالفصيلأنيتي لهيئاتهوأعضائه،عي
مختل ببفمس ببتوياتهم،حري ببةالتعبي ببروالنق بباشالج ببادواالخ ببتالفبه ببدفالوص ببولإل ببىقب برارع ببيح ببدود
الصالحيالالتييمنحهاالنظاملكلييئة،أوماسسة.وانيتي للقاعدةحريةاالقتبراحوالمسبايمةعبي

اتخاذالقرار،وتنويرالقيادةعيمايتعل باتجايالالقاعدةورغباتهاوطموحاتها(حمباد،6006،مقابلبة
شخصببية).لكببنيببذ الحريببةلببميكببنمسببموحبهببامنببذبببدايالاألسببرحتببىعببام0121تقريبببا،حيببأ
حظرلحركةعت علىأعضائهاقراءةالكتبالماركسيةالتيتختلفم مبادئها،وكذلكالكتبالدينية

التببيتبباد إلببىالتطببرفالببديني،كمببارعضببلد ارسببةلىسببيرك بريميببون (عميببدأسببرىالببداخل،)42
يتحدأعيهاعنحلالدولتينقبلعمليةالسالم(غبن،6006،مقابلةشخصية).
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ومببنالناحيببةالنظريببة،عقببدعرعببلعصببائلالحركببةاألسببيرةمبببدأالنقببدالببذاتي.عقببدجبباءضببمن

المفاييماألساسيةالتيتقومعليهاالالئحةالداخليةلحركةعت أن"النقدالذاتييواألسبا عبيالتنقيبة
والتصببحي عببيالحركببة"(حركببةعببت ،بببدون)،وعلببىنف ب الببنمط،عقببدكفلببلل بوائ الجبهببةالشببعبيةلكببل

عضببوممارسببةحقببهعببي"انتقببادمواقببفوسياسببالالمنظمببة،وأيضبباانتقببادأيببةييئببةحزبيببة"(الجبهببة

الشببعبية،بببدون).كببذلكعببانحركببةالجهبباداإلسببالميقببدأكببدلأنحريببةالب أر والتعبيببرمكفولببةلجميب 
اعضاءالحركةعلىأنتكونبعيدةعنالنجوى،وتلتزمالطر السلمية(حركةالجهاد.)0111،


 5.4.3.2مشاركة الفصائل في اتخاذ القرار النضالي:
لقدتعلماألسرىعيصراعهمم إدارالالسجونعنالمراوغة،وأسبلوبمفاوضبةمبناليملبك

أو ار الضببغطمب مببنيملببكالقببوةوالسببيطرة،وتعلمبواطببولالببنف ،وأسببلوبالنضببالالسببلميبببدالمببن

المواجهببةالعنيفببة،التببيكببانواقببدألفويبباخبباللنضبباالتهمقبببلاالعتقببال ،وتمكن بوامببنصببياغةمعادلببة
يحكمهانوعمنالتوازنحبينوصبلواإلبىمرحلبةالهبدوءالنسببيعبيصبراعهم،تحققبلمعهبامصبلحتهم

عيتحسيننمطحياتهم،وتحققلإلدارةالسجنمصلحتهاعيسيادةالهدوءألوساطاألسرى.

وعيمببايتعل ب بجليببةاتخبباذالق ب اررالالنضببالية،عقببدحببددلالفصببائلصببالحيالواضببحةللجنببة

االعتقالي ببةالت ببيأشب برعلعل ببىاتخ بباذالقب ب اررالالنض ببالية،وك ببذلكللجن ببةالحب بوارالت ببيش ببكلتهااللجن ببة
االعتقالي ببةلمتابع ببةالمفاوض ببالمب ب اإلدارة،ولممث ببلالس ببجنال ببذ يت بباب االتص ببالالي ببوميمب ب إدارة

السجن.

وقدأدارلالهيئالوالماسسبالاالعتقاليبةعملهبابقب اررالجماعيبة،بينمباأعطبيممثبلالسبجن

حي اًزللمناورة،إذسمحللهاللوائ االعتقاليةبالتصبرفبقبرارميبدانيعبرد سبري بكرجباعوجببةطعبام
واحدةكحدأقصى،أومايعادليذ الخطبوة،علبىأنيبلبغاللجنبةالوطنيبةلتتباب تقيبيمالخطبوةوتبنبي

عليهببا(الهنببد ،6000،ص.)021وعيمبباسببوىذلببك،عقببدعملببلاللجنببةاالعتقاليببة،أولجنببةالح بوار
بمنط الجماعة،واتخذلق ارراتها،عيغالباألحيان،باإلجماع،أوالتراضي.

وحيأإنقراراللجنةاالعتقاليةملزملمجموعاألسرىباختالفعصائلهم،عقبدجبرلالعبادةأن

يتخذالقرارداخلاللجنةاالعتقاليةمنخاللالتراضي،ونصلبع

الوثبائ علبىذلبك،وعلبىسببيل

المث ببال،عق ببدوردال ببنصواض ببحاب ببأن"قب ب اررالاللجن ببةاالعتقالي ببةتتخ ببذبالت ارض ببي"(الحرك ببةاألس ببيرة،
ب ببدون).ونظ ببامالت ارض ببياليعن ببيبالض ببرورةاإلجم بباع،ع ببرغمأن ببهق ببدك ببانيعن ببياإلجم بباعع ببيأكث ببر

األحيب ببان،إالأنق ب ب اررالقب ببدتب ببماتخاذيب ببابأغلبيب ببةأعضب بباءاللجنب ببة،م ب ب عب ببدمإص ب براراآلخ ب برينعلب ببى

المعارضة.
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 6.4.3.2الفصل بين السلطات.
يعتبرمفهومالفصلبينالسلطالأحدالمفاييماألساسيةعيالنظمالسياسبيةالحديثبة.اليكباد

يختلببفعليببهنظببامسياسببيعببننخببر،ويببويعنببيالفصببلبببينسببلطالالدولببةالببثالأالمتعببارفعليهببا
ويي:القضائية،والتشريعية،والتنفيذية.

لقدعرعبلتنظيمبالالحركبةاألسبيرةالسبلطةالتشبريعيةإلبىجانببالسبلطةالتنفيذيبة،إذوجبدل

ع ببيي ببذ الفص ببائلييئ ببالتناول ببلع ببيمهماته ببام بباتض ببطل ب ببهالهيئ ببالالتشببريعيةع ببيأي ببةدول ببة،أو
حكومة،حيأنصللبوائ يبذ التنظيمبالعلبىنليبةواضبحةإلعبرازييئبالموسبعةعببراالنتخاببال،
وأوكلببللهببامهمببالالتشبري  ،كواقبراراللبوائ والببنظم،وكببذلكإقبرارالسياسببالالعامببةومناقشببةالتقببارير،
باإلضاعةلعمليةالمراقبة،والمحاسبةللهيئالالتنفيذية(أبوكرش،6006،مقابلةشخصية).لقبدنصبل

لبوائ تنظيمببالالحركببةاألسببيرةعلببىوجببودمثببليببذ الهيئببالالديمقراطيببةوالشببورية.علببدىحركببةعببت 

المب بباتمرالحركب ببيوالمجل ب ب الثب ببور ،ولب ببدىالجماعب ببالاإلسب ببالميةمجل ب ب الشب ببورىذوالصب ببالحيال
الواسعة،وعيالجبهةالشعبية،شاعنظامالماتمرال(ماتمرالالقطاعوماتمرالالرابطة).

وعلببىالببرغممببنأيميببةدوراللجببانوالمبباتمرالوالمجببال ذالالصبببغةالشببوريةوالتش بريعية،

عببانالهيئببالالتنفيذيببةكببانلهبباالثقببلاألكبببرعببيتسببييردعببةاألمببور.بشببكلعببامكانببلالهيئببالالعليببا

األكثببرقببدرةعلببىالتببأثير،وتحديببدالسياسببال،واتخبباذالق ب اررال(غبببن،6006،مقابلببةشخصببية).وقببد
وج ببدلع ببيبعب ب

األحي ببانغط بباءاقانوني بباله ببذاالموض ببوعحي ببأأدرجأحيان بباض ببمنمهماته ببا"رس ببم

وص ببياغةالسياس ببةالتنظيمي ببةالعام ببةع ببيكاع ببةمج ببااللالعم ببلالتنظيم ببيال ببوطني،بحي ببأتلب ببيي ببذ 

السياسةالمصال الوطنيةوالتنظيمية(الهند ،6000،ص.)21-21

وذلكرغمأنمهمةصياغةالسياسالالعامةتق ضمنمهمالالجهالالتشريعيةوالماتمرال

الحركيةوالشورية .عمجل شبورىحمبا اختصاصبهيبوعمبلاللجبانالتنفيذيبةوسبنالقبوانينواللبوائ 

الداخلي ببة(أب ببوعوك ببل،6006،مقابل ببةشخص ببية).ولك ببنرغ ببمالص ببالحيالالواس ببعةالممنوح ببةللهيئ ببال
التنفيذيببة،ع بكنالهيئببالالتش بريعيةوالشببوريةقببدأخببذلدوريبباعببيعمليببةالمتابعببة،والمسبباءلة،والتقببويم،
ومارسببلأدوا اًريامببةعببيمجببالالتش بري ،وسببايملإلببىجانبببالهيئببالالتنفيذيببةعببياتخبباذالق ب اررال

الهامة(أبوكرش،6006،مقابلةشخصية).

أماالسلطةالقضائيةعقدنصلاللوائ التنظيميةلفصائلالحركةاألسيرةنصوصاًكثيبرة،تعبال قضبايا

الًوأبوابباًأوعبدداًمبنالمبوادتعبال مسبألةالعقوببال.وعلبىسببيل
المخالفالالتنظيمية،وتضمنلعصبو

المثببال:عببانالببباباألخيببرمببنالالئحببةالداخليببةلحركببةعببت قببدخصببصلمعالجببةمسببألةالعقوبببال،
وكانببلالجهببالالمسبباولةعببنالتطبي ب اللجنببةاإلداريببةعببيالقضبباياالبسببيطة،واللجنببةالمركزيببةعببي

القضاياالمهمة،ولىخالمعاقبالح عياالستئناف،حيأيتمتشكيللجنةخاصةلهباالكلمبةاألخيبرة
سواءبتثبيلالحكمأوإلغائهأوالزيادةعليه(غبن،6006،مقابلةشخصية).
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بينمبباعببال الفصببلال ارب ب مببنالالئحببةالتنظيميببةللجبهببةالشببعبيةموضببوعالعقوبببالالحزبيببة.

والسلطةالقضائيةعيالجبهبةالشبعبيةيطلب عليهباسبلطةاالسبتئناف،أمبالجنبةالرقاببةوالتفتبيشعتقبوم
بالنظرعياالعتراضال،والتظلمبال،حبولقب اررالالعقوببالالصبادرةعبنلجنبةاالسبتئناف(أببوكبرش،

،6006مقابلةشخصية).

كمانصلالئحةاإلخوانالمسلمينعيسجنعسقالنصراحةعلىوجودمباأسبمتهببباللجنبة

القضائية؛كبذلكنصبلالالئحبةالداخليبةلحركبةالجهباداإلسبالمي،ضبمنصبالحيالمجلب الشبورى،
علب ببىتشبببكيللجب ببانقضب ببائيةتتبببولىمهمبببةالتحقي ب ب عب ببيالقضب بباياوالمنازعب ببالالمرعوعب ببةإلبببىمجل ب ب 

الشورى(الهند ،6000،ص.)13:16


7.4.3.2االستقاللية في الميزانية:
تقومالحركةاألسيرةعيمجتم السجنعلىاالستقالليةعيالميزانية،عهيوحبدياالتبيتبتحكم
عيالمصروعالوالمشتريال،عببرصبندو مباليخباصبهبا،وعلبىالبرغممبنالتضبيي البذ تمارسبه
إدارةالسببجنعلببىاألصببنافوالمبيعببال،إالأنالحركببةاألسببيرةلهبباالحريببةالكاملببةعببيتحديببداألن بواع

واألصب ببنافالتب ببيتشب ببتريها،وتحديب ببدالكميب ببالحسب ببباإلمكانب ببالالمتاحب ببة.ومصب ببدراألسب ببرىالوحيب ببد
للمشتريالمنداخلالسجنيوالكنتينا.


 1.7.4.3.2مصادر تمويل الصندوق:
يحصلاألسرىعلىميزانيةمعلومةمبنالسبلطةالوطنيبةالفلسبطينيةتفرضبهاالقبوانينالمحليبة

الصببادرةعببنالمجل ب التش بريعي،ومجل ب الببوزراء،إلببىجانبببموازنببةغيببرمعلومببةمببنتنظيمبباتهم،
باإلضاعةإلىمايحصلعليهاألسرىمناأليل(العارضة،6006،مقابلةشخصية).


 2.7.4.3.2القوانين المحلية الخاصة بالموارد المالية لألسرى:


حسبقانون دعم األسرى عيالسجوناإلسرائيليةرقم( )04لسنة6004مالمادة (")6يتم

إنشاءحسابلدعمصموداألسرىوأسريم".

 .0المادة()3منقانوندعماألسرىعيالسجوناإلسرائيليةرقم()04لسنة6004مالبند(":)6أن
إحدىالمواردالماليةللحسابماتخصصهو ازرةالماليةعيالموازنةالعامة".

 .6صدرقرارمجل الوزراءرقم()21لسنة6004مبشأنمخصصالاألسرىمادة()0بند(:)0
"زيادةالمبلغالمخصصالحتياجالاألسرىمن()0.5مليونإلىمليونيشيكلشهريا".
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 .3قرارمجل الوزراءرقم()21لسنة6004مبشأنمخصصالاألسرىمادة()0بند(")6على
وزيرالماليةالصرفبشكلمنتظملمستحقالأسرىم.ل.فبواق ()200شيكللكلأسير

يرشاوناألسرىوالمحررينمتابعةتنفيذالقرار".

شهرياً،وعلىوز

 .4قرارمجل الوزراءرقم()31لسنة6002مبشأنمستحقالاألسرىعيالسجونالصهيونيةمادة
( )0صرف المستحقال "تصرف مستحقال صنادي الشراء لىسرى (الكنتينا) عي السجون
اإلسرائيلية والبالغة ( )6.200.000مليونين وستمائة ألف شيكل شهريا لكاعة األسرى دون
استثناء"(المجل التشريعي.)6002،

 4.2الخاتمة :استطاعلالحركةاألسيرةخالليذ المرحلةأنتحق الكثيرمناإلنجازال ،وتطور
ظروف حياتها المعيشية نحو األعضل على جمي األصعدة ،ومعها تطورل مراحل النضال نفسه،

وتعددلوتطورلأشكاله ،وامتدواتس ليشملكاعةالمعتقالل  ،وصار تنظيمالنضالاالعتقاليأكثر
دقة ،وشمولية ،وعاعلية ،وأكثرأيميةمنالساب ،وأصبحلالمعتقاللتشكلواقعااجتماعيامنظما

ةللعلموالثقاعة،وماسسةديمقراطيةتمار خاللهاالديمقراطيةالمباشرة،وراعداًلىدب

ومنضبطا،ومنار

والشعر ،والثقاعة،ومخرجةللقيادال ،والكوادرالنضالية ،واألكاديميةالتيسايملبشكلعاعلوماثر
عيعمليةالبناءالماسسيللمجتم والسلطةالوطنيةالفلسطينية.
وكانايمماميزتلكالمرحلةيوالنهو

بالواق التنظيمي،وترسي القواعدالتنظيمية،وتحد إرادة

السجان واثبال الذال الوطنية ،ومحاربة ظايرة االنفالش التنظيمي ،وظايرة العمالء ،والتكيف عي

الواق االجتماعي للسجن ،كما امتازل تلك المرحلة باالستقاللية عي اتخاذ القرار واالستقاللية عي
الميزانية،بعدتحقي العديدمناالنجازال،ايمها:إدخالالتلفازوالراديووالكانتيناومصروفشهر 

لكلاسيرمنااليلوالحركالواالحزابالسياسيةإلىجانبالصليباالحمر.
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الفصل الثالث
موقف احلركة األسرية من االتفاقيات
الفلسطينية اإلسرائيلية
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 1.3تمهيد:


سنتناولعي يذاالفصلموق األسرى عياالتفاقيالالموقعةبينمنظمةالتحريرالفلسطينية،

و"إسرائيل"،ابتداءمنأوسلو"0113اتفاقيةإعالنالمبادئ"،وانتهاءباتفاقيةشرمالشي ،0111كما

سنتناول وضعية وظروف األسرى عي ظل انتفاضة األقصى ،حيأ شكلل انتفاضة األقصى تحول
نوعي ومرحلة جديدة عي الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،خاصة بعد عملية السالم ومحاوالل إنهاء

الصراعبالطر السلمية.


 2.3موقف الحركة األسيرة من االتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل):
منذأنانطلقلمسيرةالتسويةالسلميةشكللقضيةاألسرىالقضيةاألكثرمثاراللخالفبينالجانبين
الفلسطيني واإلسرائيلي خالل المفاوضال المباشرة التي -غالباً -ما يتهرب الجانب اإلسرائيلي من

نقاشها ،وعدمالتوصلإلىجدولزمنيإلطال سراحاألسرى،جاءلاتفاقيةأوسلو وماتاليامن

اتفاقيال،علىعك كلتوقعالاألسرى،الذيناعتقدواأنبقاءيمعيالسجونلميعدلهمايبرر ،
ومنيناعكنتفاعلاألسرىم االتفاقيالالموقعةكانكبيراومشبعاباآلمال،وقديكونيذاالتفاعل

يوأحدأبرزالتحواللالداخليةعلىكاعةالمستويالتنظيمياً،وسلوكياً،وثقاعياً.

إندراستنالالتفاقيالالسياسيةبشأناألسرىتهدفإلىاظهارمدىتأثيرالحركةاألسيرةعي

السياسة الفلسطينية من ناحية ،معرعة مدى استجابة يذ االتفاقيال لتوقعال (ونمال) األسرى ،من
وجهةنظرأخرى.


 1.2.3األسرى في اتفاقيات إعالن المبادئ (أوسلو -القاهرة -طابا).
 1.1.2.3األسرى في اتفاقية إعالن المبادئ (أوسلو .)9113

أسفرلالمفا وضالالسرية ،التيجرلبين منظمةالتحريرالفلسطينيةو"حكومةإسرائيل"عي
العاصمةالنرويجيةأوسلوبتاري 03أيلولعام0113عنتوقي اتفاقيةإعالنالمبادئعيواشنطن،
حولترتيبالالحكومةالذاتيةاالنتقالية،عقدوردعيديباجةاالتفا أنالطرعينالفلسطينيواإلسرائيلي

"يتفقان على أن الوقل قد جاء إلنهاء عقود من المواجهة ،والنزاع ،واالعتراف المتبادل بحقوقهما
الشرعية ،والسياسية ،والسعيللعيشعيظلتعايشسلمي ،وبكرامة ،وأمنمتبادلين ،ولتحقي تسوية

سلمية عادلة ودائمة وشاملة ،ومصالحة تاريخية من خالل العملية السياسية المتف عليها"(قراق ،
،6000ص .)41رغمأناتفاقيةإعالنالمبادئأوسلوكانلقدوضعلالخطوطالعريضةلعملية

السالمالفلسطينيةاإلسرائيلية،وتناوللجمي قضاياالخالف،إالأنهالمتتطر إلىموضوعاألسرى.
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 1.1.1.2.3موقف الحركة األسيرة من اتفاقية أوسلو:
تباينل اآلراء بشأن اتفاقية أوسلو بين (مايد  ومعار ) ،عقد أيد االتفا أسرى حركة عت 

وعارضه أسرى حركتي حما  ،والجهاد اإلسالمي ،والجبهتان الشعبية والديمقراطية(حماد،6006 ،
مقابلةشخصية) ،.وقدجاءإعالنالمبادئ،بالنسبةلمايد االتفا حركةعت ،ليفت عهداًجديداًعي
تاري الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي وليشكل منعطفاً تاريخياً ،وتحوالً نوعياً على مسار القضية

الفلسطينية،وليرع سقفالتوقعالواآلماللدىاألسرىبشكلعام،ولمنينتمونللفصائلالمايدةله
بشكلخاص  ،والذيناعتبرواأنفسهمعيعدادالمحررين،وأنمسألةإطال سراحهمماييإال مجرد
وقليمتدأليامقالئلأوألسابي عقط،أو لبضعةشهوركأقصىحد (عروانة،6000،ص،)63مما

دع أسرى عت إلقامة الحفالل ،واألعراح ،ورععوا األعالم مهنئين أنفسهم وبعضهم بعضاً ،وتعانقوا

سوياً عنا المنتصرينبسعادةالتوصف،أماأسرىحما والجهاداإلسالميوالجبهةالشعبيةعقد
لبسوا المالب السوداء(أبو عطايا ،6006 ،مقابلة شخصية) ،ووقفوا وقفال احتجاجية معلنين عن
رعضهم لالتفا واعتبرو تجايل للح الفلسطيني ،وتنازل عن علسطين التاريخية ،واعتراف "بدولة

إسرائيل" ،كوانهاءالنتفاضة(0121الكرد،6006،مقابلةشخصية).


خيبة أمل من مفاوضات أوسلو:
عملخيبةأملواسعةبينصفوفالحركةاألسيرة،إذلمتتطر يذ االتفاقيةإلىقضية
عقد ا

يلزم"إسرائيل"باإلعراجعن جمي 
األسرىعيبنودياونصوصها،وخللمنأ نصواض وصري ُ

األسرى ،أو جزمء منهم ضمن جدول زمني واض  ،ومرتبط بتنفيذ الخطوال وااللتزامال األخرى من
االتفا   ،كوانما تركل قضية اإلعراج عن األسرى لحكومة االحتالل ،والتعامل معها من منطلقال ما

يسمىمبادرال"حسنالنية"ووع مقايي ونوايادولةاالحتاللالداخلية (عبيدال،6001،ص،)45
ويذا ما َّ
مكن "إسرائيل" من التالعب بهذ القضية واستغالل األسرى– والزالل– كريائن سياسية،
وكورقة مساومة للضغط على الجانب الفلسطيني ،ويذا ما َّ
مكنها -أيضاً -من االستمرار باحتجاز

المئال من األسرى المعتقلين ،منذ ما قبل اتفا أوسلو ،حيأ بلغ عدد األسرى الفلسطينيين عند
التوقي علىيذ االتفاقيةنحو()06500أسي اًرعلسطينياً(المجل التشريعي،0111،ص.)63


 2.1.1.2.3موقف الحركة األسيرة من عدم ذكرهم في االتفاق:

أصدرل الحركة األسيرة عشرال الرسائل والبيانال 1الموجهة إلى القيادة الفلسطينية تطالبهم

بعدم التوقي على اتفاقية أوسلو قبل اإلعراج عنهم جميعا(الكرد ،6006 ،مقابلة شخصية) ،كما
أصدرلالعديدمنالبيانالالتيتظهرمدىماأصابهممنإحباط،ونثارنفسيةصعبةوكبيرةعليهم،
 1انظر الوثيقة رقم (.)3
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وعلىأياليهم،معبرينعيهاعنعدمرضايمعنأداءالمفاو

شخصية).

الفلسطيني(أبوكرش،6006،مقابلة

وعيبياننشرتهالحركةاألسيرةجاءعيه":إنناوبعدمضيأكثرمنأربعةأشهرعلىتوقي 

اتفاقيةإعالنالمبادئ ،نعيشدوامةمنعدماالستقرارالنفسي ،وخاصةعيظلتواصلالتصريحال

المتضاربةوالمتناقضةحولمصيرنا،ويذابالطب ينعك علىأدائناالنضاليداخلالمعتقالل؛ مما
يفقدناعزمناوحماسنا ،وحتىقدرتناعلىتحليلمايدورعلىالساحةالفلسطينية"(إبراييم ،0114،

ص.)62وعيرسالةموجهةإلىأمينسراللجنةالتنفيذيةننذاكمنأسرىحركةعت عيسجننفحة
" الندر أخاناإنكنتمتعرعونحجمالظلمالذ وق علينابعدتوقي أوسلو ،عنحنياينامنسيون
خلف القضبان ،أدرتم ظهوركم لنا وتخليتم عنا ،وتركتمونا نواجه مصيرنا بأنفسنا ،وكأننا موتى ،أو

مرتزقة،عكلىيذاالحدتتعاملونمعنا،الندر ماالمبررلهذ القسوةوالنسيان(.)1

ينا أصب الوجود المنظم للحركة األسيرة عي خطر  ،وبعد حوارال مطولة ،تم التوصل إلى

تفايمحولضرورةالتحرك،بمعنى أنتتولىالحركةاألسيرةمتابعةقضيةاإلعراجعنهم ،وبالتنسي 
م  ناد األسير الفلسطيني ،ثم القيام بمجموعة من الفعاليال النضالية الشعبية عي الشارع

الفلسطيني ،طالبواخاللهاالجماييرالفلسطينيةالتحرك ،والعملإلثارةقضيتهم  ،كواطال سراحهم،إلى
عار ،0115،ص.)5:4
الحدالذ أحرجالسلطةالوطنيةالفلسطينية( 


 3.1.1.2.3موقف السلطة الوطنية من االتفاق:
تواللالوعودوالتصريحالعلىلسانمسئولينعلسطينيينتاكدالعمل؛ منأجلاإلعراجعن
جمي األسرى دون استثناء ،عقد اعترف نبيل شعأ وزير التخطيط والتعاون الدولي عي السلطة

الفلسطينيةننذاك،أنخطأقدحصل ،ووجهرسالةعبرالراديوإلىاألسرىوعديمعيهابأنهلنيتم

التوقي علىاتفا القايرة ،إالإذاتمالتوصلإلىاتفا مفصلبشأناألسرى ،وتحديدجدولزمني
لعمليةاإلعراجعنهم(قراق ،6000،ص.)42

لكنالوعودجاءلمنقوصة،حيأحمللالسعادةللعدداألكبرمنهم،عيماكانلمخيبةآلمال

الكثيرين أيضاً ،عبدأل اإلعراجال بعد قرابة ثالثة شهور من توقي اتفاقية إعالن المبادئ،0113
وتوالللتشملنالعاًمنهم،والبع

اآلخرشملتهاإلعراجالبعدسنوال .كواذاكاناتفا إعالنالمبادئ

لميتضمننصوصاً واضحةوصريحة،عكنبع

االتفاقيالالتيتللذلكحمللنصوصاً واضحة

باإلعراج عن أسرى ،ولكن تلك النصوص لم تكن كاعية إللزام "إسرائيل" لتنفيذيا واإلعراج عن كاعة

األسرى(عروانة،6000،ص.)62
 1انظرالوثيقةرقم(.)4
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4.1.1.2.3موقف الجانب اإلسرائيلي من االتفاق:
نفى الجانب "اإلسرائيلي" وجود أ اتفا  ،أو التزام أو حتى وعود بكطال سراح لىسرى،

ولكنه من منطل ما أسما "بناء الثقة"ومن جانبواحدقامبعد التوقي علىوثيقة إعالن المبادئ
بكطال سراح200أسيرعلسطينيعلىثالأدععال.وقدجاءردالحركةاألسيرةعلىعمليةاإلعراج
عبربيانجاءعيه"تجايلقضيتهمعيأوسلوجعلهاخاضعةللمبادرالاإلس ارئيليةالمبنيةعلىحسن

النوايا ،وعلى المقايي الخاصة بحكومة إسرائيل ،عمعظم من أعرج عنهم ومن طرف واحد بقي لهم
عترالقصيرة،وأغلبهممناألطفال(قراق ،6000،ص.)42

لقد استغلل حكومال "إسرائيل" عدم وجود نص صري وواض عي اتفاقيال أوسلو ،حول

إطال سراح األسرى؛ لتمار الضغط ،واالبتزاز السياسي على القيادة الفلسطينية خالل مراحل
الالحقة؛ ليصب األسرى منذ ذلك التاري أداة للمساومة السياسية ،وعر

التفاو

الشروط

واإلمالءالاإلسرائيلية،ولقديدعلالحكومةاإلسرائيليةمنوراءذلكضربمعنويالاألسرىوقيادتهم

إلىاالنهيار،ومنثمالسخطعلىقضيتهموقيادتهم،والبدءعيالبحأعنالمصال الذاتيةوالخاصة.


 2.1.2.3األسرى في اتفاقية القاهرة (9112غزة/أريحا):
وق الطرعان الفلسطيني واإلسرائيلي بتاري  0114/5/4اتفاقية القايرة التي عرعل (اتفاقية

غزة/أريحا)وقدنصلالمادة(60تدابيرتعزيزالثقة)":بهدفإيجادمناخايجابيومااللتطبي يذا

االتفا  ،وبهدفإقامةقاعدةصلبة للثقة المتبادلة ،واإلرادة الطيبة يواع الطرعان علىاتخاذ تدابير
لتعزيزالثقة"(مجلةالدراسالالفلسطينية،ربي ،0114ص)626كمايلي:
.0

"لدىالتوقي علىيذ االتفاقيةتقومإسرائيلباإلعراج،أوتسليمالسلطةالفلسطينيةخاللمهلة
خمسةأسابي ،حواليخمسةنالفمعتقلوسجينعلسطينيمنسكانالضفةالغربيةوقطاع

غزة ،واألشخاص الذين سيتم اإلعراج عنهم سيكونون أح ار اًر عي العودة إلى منازلهم عي أ 
مكان عي الضفة الغربية وقطاع غزة ،والسجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية
سيكونون ملزمين بالبقاء عي قطاع غزة ،أو منطقة أريحا طيلة المدة المتبقية من مدة

عقوبتهم"(عبدالكريم،0112،ص.)51
.6

بعد تطبي يذا االتفا " :يواصل الجانبان التفاو

.3

تطبي يذ التدابيرالمدرجةأعال يتمبموجباإلجراءالالتيينصعليهاالقانوناإلسرائيلي



والمعتقلينالفلسطينيين،علىأس متف عليها.

لإلعراج عن عدد إضاعي من السجناء

لإلعراجعنالسجناءوالمعتقلين(مجلةالدراسالالفلسطينية،خريف،0111ص.)623:626
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 1.2.1.2.3آلية تنفيذ اال تفاق:
عيبدايةشهرحزيران0114عقداتفا بينلجنتياالرتباطاإلسرائيليةوالفلسطينيةعيقطاع

غزة؛منأجلتنفيذمااتف عليهعياتفا القايرةبشأنإطال سراحخمسةنالفأسيرعلسطينيمن
السجوناإلسرائيلية،وعيتاري  0114/2/1أطلقلإسرائيلسراح( )3200أسيرعلسطينيأرسلل
منبينهم()305أسيراإلىمنطقةأريحا،منبينهم()036محكومينبالسجنالمابدومنالذينقتلوا
عمالءإسرائيليينبينماأرسلالباقيإلىأماكنسكنايمعيالضفةالغربيةوقطاعغزة ،وقرابة()350

سجيناًجنائياً(عار ،0115،ص )62:65ولمتلتزمإسرائيلباإلعراجعنالعددالمتف عليه،وتذرعل
بانعدماستكمالعددالمفرجعنهم -حسباالتفا  -مرد رع

المئالمناألسرىالتوقي على

وثيقةالتعهد(عروانة،6000،ص.)62


 2.2.1.2.3وثيقة التعهد:
أجبرل وثيقة التعهد المفرج عنهم على التوقي على وثيقة تعهد بنبذ "العنف واإلرياب" يذا
نصها":أنا الموق أدنا  ، ......رقم الهوية  .........أتعهد باالمتناع عن كل أعمال اإلرياب

والعنف  ،كما أعلن أنني أعرف تمام المعرعة بأن التوقي على يذ الوثيقة يو شرط إلخراجي من
السجن  ،وأعلم بأن يذا اإلعراج قد تم عي إطار مفاوضال مسيرة السالم التي أدعمها بين إسرائيل
ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ لتنفيذ إعالن المبادئ الذ تم التوقي عليه عي ("0113/1/03عبد

الكريم،ص.)23

وتمتعديلالوثيقةبعدرع

معتقليالمعارضةالفلسطينية(حما والجهادوالجبهةالشعبية)،

الصيغةاألولىوالتياعتبروياابت از اًز سياسياً ،ومصادرةلحقوقهمالسياسية ،بينماواعقواعلىالصيغة

الجديدةالمعدلة(جودة،6006،مقابلةشخصية) ،والتي نصها"اعرفتمامالمعرعةإناإلعراجعني

يتمعيإطاراالتفا الذ وق بينم.ل.فو"إسرائيل"عيالقايرةبتاري 0114/5/4وبموجبيذ 

الوثيقةأتعهدبعدمالقيامبأعمالإريابوعنفواحترامالقانون"(قراق ،6000،ص.)55

إنيذاالتعهديعتبرخر واض لالتفاقيال ،والمواثي الدوليةالتيتمن الفردحريةال أر ،

والتفكير ،والمعتقد السياسي ،وخاصة المادة  01من اإلعالن العالمي لحقو اإلنسان والتي نصل

على" :لكلشخصالح عيحريةال أر والتعبير ،ويشمليذاالح حريةاعتنا اآلراء ،دونأ 

تدخل"(الخفش.)6006،

منالواض أناتفا القايرةالذ جاءليعدلغيابنصواض  ،حولقضيةاألسرىعي

اتفاقيةإعالنالمبادئأوسلو،0113بقىأسيرالرايةاإلسرائيليةالتيتقومعلىبناءالثقة ،وحسن

النية ،دونإشراكالجانبالفلسطيني ،والتحكمالمطل عيتحديدالمعايير،تلكالمعاييرالتياستندل
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عي األسا إلى "القانون اإلسرائيلي" ،حيأ أصبحل الطري مفتوحة أمام "إسرائيل"؛ لتتالعب عي

قضيةاألسرىضمن رايتهاالخاصة.


 3.2.1.2.3موقف الحركة األسيرة من اتفاق القاهرة:
انتقد األسرى الفلسطينيون اتفا القايرة وبشكل عنيف جداً ،عي بياناتهم التي أصدرويا،

وعبروا عن موقفهم من خالل خطوال احتجاجية وتصعيدية ،وقد برز أوجه النقد لهذا االتفا من
خاللمايلي:
.0

اتفا القايرة حول األسرى بقي س ار عي بنود ونصوصه على األسرى ،ويذا سبب عدم

الوضوح،والبلبلةعنداألسرى.

.6

اتفا القايرة يعني أن يناك أكثر من ( )5000سجين علسطيني لم يشملهم االتفا  ،ومن

.3

اتفا األسرىتركلإلسرائيليينحريةالتحكمعيتحديدأسماءمنسيفرجعنهمعيالصفقة،

ضمنياالءاألسرىالذيننفذواعمليالقتلضدإسرائيليين.

ويرىاألسرىانهيجبأنتكوناألولويالللمابدال ،وللسجينال ،والمرضى ،وكبارالسن،
ومنقضواعيالسجنعترالطويلة،وكذلكلىسرىمنالدولالعربية،واألسرىالذينجرحوا

.4
.5
.2
.1

أوقتلواإسرائيليينوياالءجميعالمتشملهمالصفقة(الخالص،6006،مقابلةشخصية).
ويقارن األسرى عي بيانهم على ايتمام إسرائيل بجثأ موتايا ،على عك

ايتمام القيادة

الفلسطينية.

ترك الخيار لإلسرائيليين بتسليم السجناء إلى مناط الحكم الذاتي ،وتحديد من يو السجين

المابد.

التفسيرالالمتناقضةللطرعينالفلسطينيواإلسرائيليحولتفاصيلتطبي االتفا .

طلب إسرائيل من السجناء التوقي على وثيقة تعهد كشرط لإلعراج عنهم ،ولم يرد ذلك عي

اتفا القايرة  ،ومن لم يوق لن يفرج عنه أبدا(الخالص ،6006 ،مقابلة شخصية) .استياء
األسرىالفلسطينيينبشأنوضعهمعياالتفا عيسلةواحدةم السجناءالجنائيين.

.2

عدموضوحالموقفلىسرىخاصةعينليةتنفيذاالتفا  ،وتركالطرفاإلسرائيليحرعي

.1

تعدد القنوال عي الحديأ م اإلسرائيليين ،بشأن موضوع األسرى ،وصدرل عدد من

إمالءشروطهعلىاألسرى،والتالعبعينفسياتهم.
التصريحالالمتضاربة(عار ،0115،ص.)62
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 4.2.1.2.3تجزئة األسرى وتصنيفهم سياسيا وجغرافيا:
.0

ترى الحركة األسيرة أن أسوأ ما عي االتفا تجزئتهم ،وتصنيفهم سياسياً ،وتنظيمياً ،عمن

المعروفأنالحركةاألسيرةجسمواحد،وجاءالتصنيفعلىالنحوالتالي:

 .0أسرى علسطين المحتلة عام  0142وعدديم ( )40أسي اًر ،عقد انتزعوا من جسم
الحركة األسيرةحسباالتفا ،واعتبروامواطني"دولةإسرائيل" اليجوزالتفاو
عليهم.

 .6األسرىالعربوعدديم()010أسي اًر،أيضارعضلإسرائيلالتفاو
.3



عليهم.

معارضينومايدينلالتفاقيالأوسلو(العارضة،6006،مقابلةشخصية).

 .4إضاعةإلىذلكعكناألسرىصنفوابناءعلىالتهمة:

عاألسرىالذينقتلواإسرائيليينوعدديم()0400أسيرأُجلبحأموضوعهمحسباالتفا إلى

الحلالدائم،ويذاتركنثا اًرسلبيةعلىنفو األسرى(قراق ؛المطور،0111،ص.)03:06


 5.2.1.2.3مطالب الحركة األسيرة:
لميقتصر األسرىعلىانتقاديمالتفا القايرةعلىمجموعةالرسائل ،والبيانال ،والمذكرال
التيأرسلوياإلىجهالعلسطينيةعديدةرسمية ،وحقوقية ،وشعبية ،بلترجميذاالغضبمنخالل
مجموعةمنالمطالبالسياسية،والخطوالاالحتجاجية،والتيتمثللعي:
.0

طالبلالحركةاألسيرةالقيادةالفلسطينيةعدمإلغاء،أوتعديلبنودالميثا الوطنيالفلسطيني

التياتف عليهاعيأوسلوإالبعدتحريراألسرى.
.6

.3
.4

طالبلالحركةاألسيرةالقيادةالفلسطينيةبعدمإجراءانتخابالالمجل التشريعيالفلسطيني

إالبعدتحريراألسرى.

المطالبةبكسرالموقفاإلسرائيليالراع

لإلعراجعنأسرىقتلوايهوداً.

دعوةالجماييرإلىالقيامبسلسلةععاليالكوسيلةضغط(،)1وتمثلذلكبالدعوةإلىمقاطعة
استقبالالرئي ياسرعرعالعيزيارتهاألولىعيأريحا،والدعوةإلىإضرابالتجاريةيومي

.0114/2/62-61
.5
.2

رع

األسرىزيارةأياليهمبتاري ،0114/2/05كخطوةاحتجاجيةعلىاستمراراعتقالهم.

أعلنلالحركةاألسيرةيوم0115/4/2التمردعلىقوانينإدارةالسجون،وو ازرةالشرطةبعدم

االنصياعلهاكخطوةاحتجاجيةللمطالبةباإلعراجعنهم(قراق ،6000،ص.)51

 1انظرالوثيقةرقم(.)5
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 6.2.1.2.3اإلضراب السياسي األول للحركة األسيرة:
علىأثرتوقي اتفاقيةالقايرة(غزة-أريحاأوال)بتاري 0114/5/4؛ خاضلالحركةاألسيرة

عيالسجوناإلسرائيليةأولإضرابسياسيمفتوحعنالطعامبتاري ،0114/2/60وذلكاحتجاجاً

اآلليةالتينفذبهاالش المتعل باإلعراجعنخمسةنالفأسيرعلسطينيحسباالتفا ،وكان
ُ
على
إضراباقصيراانتهىبعدثالثةأيام،ولكنصدا كانواسعاًحيأيعتبرنقلة نوعيةجريئة عيأساليب

نضال األسرى وصعود المطلب السياسي إلى مركز األولوية عي نضال الحركة األسيرة ،وكان عدد

األسرىقدبالغعشيةالدخولعياإلضراب()1010أسي اًروأسيرة(قراق ،6000،ص.)22


 1.6.2.1.2.3أسباب اإلضراب ودوافعه:
أوضحلالحركةاألسيرة أسباباإلضرابعيالرسالةالتيأرسلتها إلىناد األسيروالتي

قالل عيها أن "مسلسل اإليمال والتجايل يتواصل من قبل قيادتنا بح األسرى ،ويتواصل مسلسل
اللعبعياألعصابمنجانبسلطالالقم اإلسرائيلية،دونأنيحركأحدساكناًسوىأبناءشعبنا

الطيبين عي كاعة أنحاء الوطن ،ولما وصلل األمور إلى يذا الحد من االستخفاف بنا وبذوينا؛ عقد

قررناخو

اإلضرابالمفتوحعنالطعامابتداءمنيومالثالثاء،0114/2/60حيأسيكونالشعار

الناظم لهذا اإلضراب يو ال سالم بدون إطال سراح كاعة األسرى ،بدون قيد ،أو شرط ،أو

تمييز"(عار ونخرون،0115،ص .)35كماجاءاإلضراب احتجاجاً علىسياسةتصنيفالمعتقلين

وتجزئتهم ،وعدمشمولصفقةالبب()5000لىسيرال ،وأسرىعلسطينالمحتلةعام ،0142واألسرى

العرب،وأسرىالقد ،وغيابالجدولالزمنىإلطال سراحبقيةالمعتقلين،ووض األسرىالسياسيين

والجنائيينعيسلةواحدة؛وكذلكاحتجاجاعلىإلزاماألسرىالذينتحرروابعداتفا القايرةالبقاءعي

مناط أريحا ،إضاعة إلى رع
وتناق

 وثيقة التعهد ،واستنكا اًر لعدم وضوح الموقف الفلسطيني وغيابه،

التصريحال الفلسطينية .ويناك دواع نفسية لإلضراب حيأ ساد وسط األسرى أجواء من

اإلحباط ،واإلرباك ،وأطلقوا على أنفسهم شهداء السالم ،وقاد تديور الوض النفسي لىسرى إلى
التفكيربتقديمطلبالتسفيرإلىخارجالوطن(،قراق ،6001،ص.)21


 2.6.2.1.2.3تعليق اإلضراب:
عيأعقابمفاوضالاستمرلتس ساعالبيناللجنةالنضاليةلىسرى(ممثليالفصائل)

عيسجن(جنيد)  كوادارةالسجون،وتملالمواعقةعلىتعلي اإلضراب بتاري  ،0114/2/64بعدأن

وعدللجنةالضباطالتيشكلتهامديريةالسجون؛ للبحأعياتخاذإجراءالبشأناستكمالإطال 

سراحعددنخرمناألسرى،وتمإعطاءوعدلىسرىبترتيبلقاءنخرخاللعشرةأيامم وعدمن
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الً لصفقةال بب
ييئةاألركانمخولباتخاذق اررالبشأناستكمالإطال سراح( )0200أسير؛ استكما 

()5000حسباتفا القايرة(عار ،0115،ص.)32


 3.6.2.1.2.3نتائج اإلضراب:


بالرغممنقصرمدةأولإضرابسياسيمفتوحعنالطعام،عيتاري الحركةاألسيرةإالانه

.0

تبوأ األسرى اإلشراف على مفاوضال سياسية حول مصيريم ألول مرة ،بعد أن خضعل

تركنتائ كبيرةعلىكاعةاألصعدةالسياسية،والجماييرية،وكانمنأيميذ النتائ داخلالسجون:
"حكومة إسرائيل" إلى التفاو

م ممثلي الحركة األسيرة ،ويعتبر يذا سابقة أن تجر 

مفاوضالسياسيةم األسرىبمعزلعنتدخلالقيادةالسياسيةخارجالسجون.

.6

إعادةوحدةالحركةاألسيرة،والعملالجماعيبعدحالةاإلحباطنتيجةاالتفاقيال.

.4

ترك اإلضراب أث ار معنويا عالياً عند األسرى ،وأعاد الثقة إلى صفوعهم وأنهم قادرون على

.3

أعشلاإلضرابالمراينالاإلسرائيليةعلىاالنقسامالمتوق عيصفوفالمعتقلين.
إيصالرسالتهمإلىأعلىالمستويال(قراق ،6000،ص.)10

 1.3.6.2.1.2.3نتائج اإلضراب على المستوى السياسي:
 -0وجهل الحركةاألسيرة مجموعةمنالرسائلإلىالقيادةالسياسيةمنهارسالةإلى (رئي منظمة
عرعالأبوعمار ،ورسائلأخرىإلىمجموعةمنالقيادالالسياسية
التحريرالفلسطينية)،ياسر 
واألمنية،وأصدروابياناًجماييرياً.

 -6نجاحالحركةاألسيرةبتشكيللجنةجديدةللمفاوضالبعدمواعقةالقيادةالفلسطينيةعليها.
 -3االحتكامإلىمنهجيةتفاوضيةواحدةبعقلولغةواحدة ،وعبرقناةتفاوضيةواحدةووحيدةويي
قناتكم.

 -4وض جدولزمنيلإلعراجعنالجمي بغ

النظرعناالنتماء،التهمة،الحكم،المنطقة.

 -5اإلعراجالعناألسرىتتممباشرةبالخروجمنالسجنإلىالبيلعيمنطقةسكنالمحررسواء
عيداخلمناط السلطةالوطنيةأوخارجها.

 -2أولويالاإلعراجعيالجدولالزمنيتكونكمايلي:
أ-

كاعةاألسيرالالمناضاللدوناستثناء.

ب-

األسرىالمرضىوكبارالسن.

ت-

كاعةاألسرىالذينأمضواأكثرمنسب سنوال،دوناستثناء،وبنف المعايير(على
أن يتم إطال سراح يذ الفئال دععة واحدة م بدء عملية تطبي االتفا الذ 

سيبرم).
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ث-

إطال سراحبقيةاألسرىدوناستثناء،عيإطارالجدولالزمنيقصيرالمدىمابين

ج-

تخيير المناضلين األسرى من الدول العربية ،أو أسرى الدوريال بحرية البقاء ،أو

ح-

تلقي كشوف كاملة بأسماء كاعة األسرى والمعتقلين المتواجدين عي كاعة السجون،

()3-6شهور.

مغادرةالوطنإلىحيأشاءوادونقيد.

والمعسكرال،ومراكزالتوقيفمنالجهالاإلسرائيليةمباشرة.

خ-

اشتراط إشراف الصليب األحمر على عملية اإلعراجال وال سيما عند التنفيذ(عار ،
ونخرون،0115،ص.)31:32

 4.6.2.1.2.3تضامن الجماهير الفلسطينية مع األسرى.
منذ أن أعلن األسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام ،نظمل عدة مسيرال جماييرية ،واعتصامال
تضامنيةعيكاعةمناط األراضيالمحتلة،ورععليذ المسيرالالجماييريةالشعارالالتالية:

.0

إطال سراحجمي األسرىدونتمييزأوشرط.

.6

رع

.4

انتقادالتجايلوالقصورالفلسطينياتجا قضيةاألسرى(عار ،0115،ص.)35

.3

رع

نفياألسرىإلىأريحا.

وثائ التعهدواالبتزازالسياسياإلسرائيلي.

 1.4.6.2.1.2.3نتائج التحرك الشعبي للجماهير الفلسطينية:
.0
.6
.3

إبداء االستعداد من القيادة الفلسطينية للتمسك بمسألة اإلعراج عن األسرى ،وعدم الخضوع
للشروطاإلسرائيلية.

نقلقضيةالمعتقلينإلىجمي مساحالعلسطين،ولكلالمستويالالجماييرية.

أصبحلقضيةاألسرىتسيطرعلىكلوسائلاإلعالمالمحلية ،والدولية ،وايتمامالالقوى

السياسية.

.4

رع

.5

تعزيزإرادةالمعتقلين،ورع معنوياتهم،وصموديم،والتأكيدعلىعدالةقضيتهم.

.2
.1
.2

جهالأمنيةإس ارئيليةقرارحكومتهمباشتراطتوقي التعهدعلىأسرىالمعارضة.

التحرك الجمايير أكد للجمي أن قضيةاألسرىال تقبلاالبتزاز والتالعب  ،كوانها حية عي

الوجدانالفلسطيني ،كوانهاغيرقابلةألنتكونقضيةثانوية،أوملحقةباالتفاقيال.

التحركالشعبيأكدأنهالسالمعلىاألر ،دونتحريرجمي األسرى.

صدور تصريحال إسرائيلية عن التراج بعدم اإلعراج عن أسرى من حما والجهاد(قراق ،

،6000ص.)16:10
71

 3.1.2.3األسرى في اتفاق طابا (أوسلو ب) .9115
وق الجانبانالفلسطينيواإلسرائيليعيواشنطنبتاري ( 0115/1/62االتفا الفلسطيني-

اإلسرائيليالماقلحولالضفةالغربيةوقطاعغزة)المعروفباتفا طابا،أوأوسلو"ب"،ويعتبريذا
االتفا تطبيقاًللش الثانيمنإعالنالمبادئ(مجلةالدراسالالفلسطينية،شتاء،0112ص.)021

بلغعدداألسرىالفلسطينيينعندالتوقي علىيذ االتفاقيةنحو()2000أسيراعلسطينياً،

وقدنصلالمادة()02علىإجراءالبناءالثقةعيالبنداألولعلىمايلي":ستفرجإسرائيلعنأو
تنقلإلىالجانبالفلسطينيموقوعينومساجينمنسكانالضفةالغربية ،وقطاعغزة،ستتمالمرحلة

األولىلإلعراجعنياالءالمساجينوالموقوعين ،عندالتوقي علىيذ االتفاقية،والمرحلةالثانيةستتم
قبيليوماالنتخابال التشريعيةعام،0112عيماسيكونيناكمرحلةثالثةمن اإلعراجعنالموقوعين

والمساجين ،وسيتم اإلعراج عنهم ضمن الفئال المفصلة عي البند الساب – اإلعراج عن معتقلين
ومساجينعلسطينيين– وسيكونالمفرجعنهمأحراراً عيالرجوعإلىبيوتهمعيالضفةالغربيةوقطاع

غزة(بدر،6002،ص.)600


 1.3.1.2.3الملحق السابع لالتفاقية.
جاء عي الملح الساب (إطال سراح السجناء والموقوعين الفلسطينيين)على ما يلي :سيتم

إطال سراحالموقوعينوالسجناءكمايومتف عليهعيالمادة()02السادسةعشرةمنيذ االتفاقية

علىثالأمراحل.

المرحلة األولى:
.0
.6

عندالتوقي علىاالتفاقيةيتمإطال سراح()0500معتقل.

سيتمإطال سراحاألسرىحسبالفئالاآلتية:الموقوعون ،أوالسجناءسيكونونمنضمن

الذينسيطل سراحهمكماوردأعال :

.3

سيتمإطال سراحجمي المعتقاللوالسجينالعيالمرحلةاألولى.

.5

الموقوعونأوالسجناءالمتهمونأوالذينسجنوالقيامهمبتهمتتعل باألمن ،ولمينت عنها

.2

لموقوعونأوالسجناءالمتهمونأوالمدانونبتهمإجراميةالعالقةلهاباألمن.
ا
ُ

.4

.1

األشخاصالذينقضواأكثرمنثلثيمدةمحكوميتهم.
قتلىأوجرحىبصورةخطيرة.

مواطنو الدول العربية الذين احتجزوا عي إسرائيل بانتظار تنفيذ أوامر إبعاديم(ابو الهيجاء،

،6004ص)52؛(عبدالراز ،0111،ص.)36
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المرحلة الثانية :
قبل يوم االنتخابال (المجل

التشريعي) يتم إطال سراح ( )0600معتقل الموقوعون

والسجناءمنبينالفئالالمفصلةعييذ الفقرة ،والذينيطابقونالمعيارالمنصوصعليهعيالفقرة
أعال ستعتبريمإسرائيلجديرينبكطال سراحهم:

.0

الموقوعونأوالسجناءالذينتبلغأعماريم50سنةأوأكثر.

.3

السجناءالذينمضىعلىمدةسجنهم00سنوالأوأكثر.

.6
.4

الموقوعونأوالسجناءتحلسن02عاما.

الموقوعونأوالسجناءالمرضىوغيراألصحاء(بدر،6002،ص.)600

المرحلة الثالثة:

خاللمفاوضالالحلالنهائي(لميتمتحديدالوقلالزمني والأعدادالمقررإطال سراحهم)

المرحلة الثالثة إلطال سراح السجناء والموقوعين ستتم خالل مفاوضال الوض النهائي ،وستشمل
الفئالالمنصوصعليهاأعال ،ومنالممكنالبحأعيإضاعةعئالأخرىلها(عبدالراز ،0111،

ص.)36


 2.3.1.2.3انتهاكات إسرائيل لالتفاق:
رغم النص الواض بشأناألسرى -كما وردأعال  -عيالمادة السادسة عشرمن االتفا ،

والملح الساب ،إالأنإسرائيلسجللعدداًمناالنتهاكاللمااتف عليهتمثللبب:

ضمن المرحلة األولى كان من المقرر إطال سراح ( )0500أسير بينهم جمي األسيرال

أسيرا
الفلسطينيال،إالأنسلطالاالحتاللوبتاري ،0115 -00 -00لمتفرجسوىعن(ً )226
وسجينابينهم()315سجيناتماعتقالهمعلىخلفيالجنائية،كمالمتلتزم"إسرائيل"عيبنودالمرحلة
األولى كماوردلعياالتفاقية ،علمتطل سراح من أمضواأكثرمن ثلثي المدة (البيادر السياسي،

،0112ص.)02

وتحفظلإسرائيلعلىإطال سراحعددمناألسيرال؛بحجةأنرئي دولةاالحتالل"عيزرا

وايزمن"لميصاد علىاإلعراجعنهنبسبباتهامهنبأعمالقتلعيهاإسرائيليون؛استناداالىالقانون

“اإلسرائيلي”الذ ينصعلى:أناألسرىالذينحوكمواأماممحاكم“إسرائيلية”مدنيةيتوجبمصادقة
رئي الدولةعلى اإلعراج عنهم ،وذلك يمنحهم عفواً تاماً؛ أما الذين حوكمواأمام المحاكم العسكرية

عكنه يتطلب مصادقة لجنة عسكرية ،ومواعقة قائد المنطقة الوسطى على عملية اإلعراج(الخفش،

.)6006

وبهذا الشكل دخلل قضيةاألسرى عي متايال القانون الداخلي “اإلسرائيلي”؛ مما أدى إلى

التجزئة والمماطلة عي قضية األسرى والمعتقلين ،عقد تأخرل عملية إطال سراح األسيرال
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الفلسطينيالإلىأكثرمن02شه اًرلحينالتوقي علىبرتوكول:إعادةاالنتشارعيالخليل بتاري 01
يناير  0111م ،أ بعد أكثر من عام على اتفا طابا ،وتحديداً عي اللقاء الذ جم الرئي 
الفلسطيني ياسر عرعال م رئي الوزراء اإلسرائيلي نتنيايو عي (إيرز) حيأ واعقل إسرائيل على

إطال سراح كاعة المعتقالل ،وكان عددين ننذاك ( )30أسيرة ،وذلك بتاري  ،0111/6/03على
الرغم أن يذا البروتوكول لم يتطر ال من قريب ،أو من بعيد لقضية األسرى ،وتناول عقط إعادة

االنتشارعيالخليل(البيادرالسياسي،0111،ص)2؛(عبدالراز ،0111،ص.)36

أما المرحلة الثانية عكان من المقرر خاللها إطال سراح (  ) 0600أسير ،وقد أعرجل

أسيرا،كماأعرجلبتاري 00يناير0112
سلطالاالحتاللبتاري 00يناير0112عن(ً )126
أسيرا،وتالعبلسلطالاالحتاللبشكلواض بالقوائم،حيأأدرجلأسماء()020
عننحو(ً )620

معتقالً منقطاعغزةتماعتقالهم؛ بسببدخولهمالخطاألخضر ،مندونحصولهمعلىتصاري 
عمل،باإلضاعةإلى()600سجينجنائي اعتقلواعلىخلفيالجنائية،ولمتراع سلطالاالحتالل
األوضاعاإلنسانيةعيعمليةاإلعراجعناألسرى،بلإنمعظمالذينأعرجعنهميمممنانقضل

مدةمحكوميتهمأوممنلميتب ِلهمسوىمدةوجيزة(البيادرالسياسي،0112،ص.)02

والمرحلة الثالثة تكون خالل مفاوضال الحل النهائي ،دون تحديد الوقل الزمني ،

للمفاوضال ،أو لإلعراجال ،مما أبقى الباب مفتوحاً للتالعب والمماطلة ،ولم تنفذ يذ المرحلة

الحقا(عروانة ،6000 ،ص.)30لقد كرسل اتفاقية طابا العقلية اإلسرائيلية القائمة على المماطلة،
والتسويف ،وسياسة اإلمالءال ،وعر

األمر الواق  ،وعدم اإليفاء باالتفاقيال ،عقد كان واضحاً

التالعباإلسرائيليعياإلعراجالالتيكانلمنقوصةومج زوءةومختلطةبأسرىجنائيين،ومنجهة

أخرى لم تشمل أسرى القد  ،وعلسطين المحتلة عام  ،0142وأسرى عرب ،وأسرى متهمين بقتل

إسرائيليين  .وقدوجهاألسرىرسالةبهذاالخصوصإلىوزيراألسرىيشامعبدالراز أكدواخاللها
رعضهمللمعاييراإلسرائيليةلإلعراجال(.)1


 3.3.1.2.3موقف الحركة األسيرة من اتفاق طابا :
أعربل الحركة األسيرة عن خيبة أملها ،إزاء النتائ التي تم التوصل إليها بين المفاوضين

اإلسرائيليين والفلسطينيين عيما يتعل بقضية إطال سراحهم ،وذلك عي رسالة وقعها أسرى منظمة

نهوعلىضوءإبالغهمرسمياً بهذ النتائ  ،عكنهميعبرونعن

التحرير(عت والشعبيةوالديمقراطية) أ
استيائهم الشديدمنهابعدمعاناةاستمرلألكثرمنثمانيةعشرةيومامناإلضرابعنالطعام،وأن

1

انظرالوثيقةرقم(.)2
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األسرى أوقفوا إضرابهم بناء على الوعود الفلسطينية التي أكدل بأنه لن يكون يناك توقي إال بعد

إيجادحللقضيتهم،وع جدولةزمنيةدقيقةمعروعةومعقولة(البيادرالسياسي،تموز،0115ص.)04
كماوجهأسرىعت رسالةللرئي ياسرعرعالعبرواخاللهاعنسخطهموغضبهملإلعراج

عن الجنائيين بدال منهم(,)1

كما طالبل الحركة األسيرة الجمايير الفلسطينية عدم المشاركة عي

انتخابال المجل التشريعي ،والوقوف إلى جانبهم وماازرتهم حتى يتم إطال سراحهم جميعاً ،وقد
أصدروا بيانا بعنوان "لتحل مهرجانال التضامن م األسرى محل التصويل عي االنتخابال ،وجنود

الحرية وراء القضبان" ،وقد مر يوم االنتخابال واألسيرال الفلسطينيال عي سجن (تلمود) يواصلن
إضرابهنعنالطعام(البيادرالسياسي،0112،ص.)02


 4.3.1.2.3دعوة الحركة األسيرة المؤسسات لزيارة السجون:
طالبلالحركةاألسيرةكاعةالماسسالالوطنية ،وماسسالحقو اإلنسانإلىزيارةالسجون
اإلسرائيلية،والضغطعلىالحكومةاإلسرائيليةلاللتزامباتفاقيةإعالنالمبادئوالقانونالدولي،واإلعراج
عناألسرىدونقيد ،أوشرط،كماطالبلالحركةاألسيرةأصحابالضمائرالحيةعيجمي أنحاء

العالمبمساندتهموبالضغطمنأجلاإلعراجعنهم(البيادرالسياسي،0115،ص،)04ووجهوارسائل
إلى األمين العام لىمم المتحدة (بطر غالي) ،وأعضاء الجمعية العمومية ،ومنظمة العفو الدولية

"أمنستي" شرحوا عيها أوضاعهم المأساوية ،عي ظل التعنل اإلسرائيلي ،وأكدل الحركة األسيرة عي
رسالتهاإلى(بطر غالي)":أنإسرائيلورغمتوقيعهاالتفا سالمم منظمةالتحريرإالأنهامازالل
تعتقلنالفالفلسطينيينعيسجونها ،بأوضاعمعيشيةتفتقرألبسطحقو اإلنسانوكرامته ،ضاربة

بعر

الحائط كاعة األعراف ،والق اررال الدولية ...وانه ال معنى للسالم وقضية األسرى تتعر 

للتسويفاإلسرائيلي" ،وعي رسالةأمنستيقاللالحركةاألسيرة":إنإدارالالسجوناإلسرائيليةبدأل
بالقفز على الحقو المعيشية اليومية للمعتقلين ،وحرمانهم من أس الحياة الكريمة داخل السجون،

وسحب المنجزال التي حققتها الحركة األسيرة طوال عترة االحتالل ،وأن حياتهم االعتقالية بذلك عي

تراج مستمرمنذعترةطويلة"(البيادرالسياسي،0115،ص.)04


 5.3.1.2.3رفض األسيرات لإلفراج الجزئي:


منجانبنخرأكدل ،األسيرالاللواتياتخذنموقفاً برع

اإلعراجالمجزوء ،انهعيحال

إطال سراح جزء منهن بالقوة ،عكنهن سيقمن خيمة اعتصام  كواضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر
السلطةالفلسطينيةحتىيتماإلعراجعنجمي األسيرال،عقدجاءعيالبيان":ولننسلمبقضيةانتزاع

 1انظرالوثيقةرقم(.)1
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األخوال بالقوة إننا نعتصم بغرعتين من غرف السجن ،ونضرب عن الطعام ،وأغلقنا بابيهما بخزانة

حديدية مسنودة بأبراش ،وخزائن صغيرة ...لقد قررنا أن نقاتل من اجل حريتنا حتى المول"(قراق ،
،6000ص .)22الحقيقةأناتفا طاباكانأكثروضوحاً ودقةمناالتفاقيالالسابقة ،ويعودذلك

اإلضرابال التي خاضتها الحركة األسيرة ومتابعة قضيتها بنفسها ،إال أن التالعب
إلى النضال و 
وسياسةالتسويف،والمماطلةاإلسرائيليةحاللدونتنفيذبنوداالتفا ،والتيكانمنالممكنعيحال

تطب (بنوداالتفا )ضمنالجدولالزمنيالمقسمإلىمراحل ،اإلعراجعنجمي األسيرالومعظم

األسرىالقدامىبلجميعهم،وكبير السن،والمرضىاألسرىاألطفال.



 6.3.1.2.3اإلضراب السياسي الثاني للحركة األسيرة:
جاءيذااإلضراببتاري  0115/2/02تحلشعار(إطال سراحجمي األسرىواألسيرال

دوناستثناء)؛ لتحريكقضيتهم السياسيةقبل مفاوضالطابا،واستمرلمدة ()02-04يوماً .ظلل
قضية اإلعراج تشغل األسرى من أجل التحرر واالنعتا  ،وبهدف أن يحرك األسرى قضيتهم على

المستوى اإلعالميأعلنوا اإلضراب(غبن،6006،مقابلةشخصية) ،كما أن اإلضراب يأتي متزامناً

م بدء المفاوضال ،حول تطبي الش الثاني من أوسلو ،والتحضير إلجراء انتخابال المجل 

التشريعي ،إذ يقول األسرى عي برنامجهم":ضرور أن يكون التوقيل عي لحظال حرجة إلسرائيل
والسلطةالفلسطينية ،وقبلتجاوزملفاألسرىمرةأخرىأثناءالتفاو

المقبلعلىإعادة االنتشار،

واالنتخابال ،ولهذاارتأيناأنتكونساعةالصفر ،قبلالتوقي علىيذااالتفا بعدةأيام؛ لكيتأخذ

الخطةمداياومجالها،عيالضغطوالتأثيرعلىالموقعينعيالطرعين"(قراق ،6000،ص.)15


 1.6.3.1.2.3اإلعداد والتحضير لإلضراب:
وقدسب إعالنخطوةاإلضراباإلعدادوالتحضيرعيكاعةالسجونلهذ المعركة،ووض 

خطةحكيمةودقيقةلذلك؛ تحسبامنكسراإلضرابمنقبلإدارةالسجون ،واتخاذياإجراءالتاد 
إلى عشله ،وقد شملل الخطة برنامجاً سياسياً يوض أيداف اإلضراب ،وبرنامجاً إداريا ،وتنظيميا
يضمنمنخاللهمشاركةكاعةالسجونعيه،إضاعةإلىالدعوةلتشكيللجنةوطنية كواسالميةعلياعي

الخارجلقيادةالفعاليالالشعبيةالمساندةلإلضراب(علسطينالمسلمة،0115،ص.)00


 2.6.3.1.2.3تحريض الجماهير الفلسطينية:
وعلىالرغممنكلالتطمينالالتيوجههاالقادةوالمساولونالفلسطينيونللحركةاألسيرةبأن
قضيتهمستكون على أر المفاو

الفلسطيني وأولوياته ،إالأن حالة القل والخوفمن تكرارما

حدأعيالمفاوضالالسابقة،جعلاألسرىيتخذ ون ق اررابتحريكقضيتهمبأنفسهم؛ ليطرحويابشكل
75

أقوىعلىجدولأعمالالمفاوضال،معتمدينعيذلكعلىالحركةالشعبيةالتيكانلمتعاطفةم 

الحركة األسيرة ،وضمن برنام 
مطالبهم  ،كواثارة أزمة سياسية بتحريك الشارع الفلسطيني ،بكعالن 
تدريجيعناإلضراب ،الذ ابتدأ بقيادةأسرىسجن (جنيد) وعدديم 100أسير علسطيني ،ليصل

العددإلى2000نالفمعتقلعيكاعةالسجون،والذ اعتبرمنأكثراإلضرابالالسياسيةعيذلك
الوقلومنذتوقي أوسلو0113تأثي اًروقوة(قراق ،6000،ص.)14:13


 3.6.3.1.2.3تحذير األسرى من تجاوز قضيتهم:
وقد أصدرل الحركة بياناً لل أر العام ،والصحاعة المحلية ،حذرل عيه من تجاوز قضية

األسرىعيأ اتفاقيةمنالممكنأنتوق يوماألولمنتموز،0115/وطالبوابأنيكوناإلعراجعن
األسرىأولبندعياتفاقيةممكنة،وحذرالبيانعيأناألول منتموز 0115/سيكونتاريخاًللتحول

عي خطورة إضراب الحركة األسيرة ،بحيأ يكون يوم شام بأن يشهد كارثة جماعية عي السجون
اإلسرائيلية ،حيأ لن يستجيب األسرى أل مطلب بوقف اإلضراب عن الطعام ،وقال البيان "أن
المعتقلينالمرضىواألشبالعيسجننابل قد التحقواباإلضرابعنالطعام،وأنكاعةالتنظيمال
الفلسطينيةتشاركبفعاليةحيأألغيلداخلالسجونكاعةالتسميالوالتنظيمالوحيديناكيوأسرى

الحرية"(البيادرالسياسي،0115،ص.)2:5


 4.6.3.1.2.3مطالب الحركة األسيرة:
التيوردلعيمعظمالرسائلالتبيخرجبلمبنخلبفالقضببان

حددلالحركةاألسيرةمطالبهاو
إلىالماسسالالحقوقية ،كوالىكاعةاألطرافالسياسيةالرسميةالفلسطينية،واإلسرائيليةبمايلي:
.0

إطال جمي األسرى دون قيد أو استثناء ،ووع جدول زمني واض  ،برعاية طرف ثالأ

.6

أنتشملاإلعراجالأسرىمنعلسطينالمحتلة،0142وأسر الدولالعربية،والقد .

.3

أن تكون األولوية لكاعة األسيرال ،واألسرى المرضى ،والمعاقين ،والمصابين ،وكبار السن،

.4

تطبي اتفاقيال جنيف الثالثة ،والرابعة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب ،ومبادئ حقو 

.5

عدمتوقي أ اتفا اليوض عيهمصيركاعةاألسرى ،خاصةاألسرىالفلسطينيينالذين



مقبول.

واألشبال،ومنقضواعترالطويلةعيالسجن.

اإلنسان.

قتلوايهوداً(قراق ،6000،ص.)11
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 5.6.3.1.2.3نتائج اإلضراب:
بتاري 0115/1/04عقدأوللقاءعلسطيني-إسرائيليعلىأرضيةبيانالتفايمالذ أعلن

عنه عي لقاء (عرعال -بير ) ،والذ بموجبه عل األسرى إضرابهم ،رغم تباين المواقف حول
االتفا  ،عقد اعتبر البع

"أن ما تم االتفا عليه خطوة غير كاعية ،وتحتاج إلى وض نليال

تفصيليةواضحةومحررة،تضمنتحريرجمي األسرى،وعدمتركهمريائنسياسيينعيأيد حكومة

العدو"،وقدتاللقاءعرعال-بير ،لقاءبين(نبيلشعأ)وزيرالتعاونالدوليالفلسطيني،و(موشيه
شاحل)وزيرالشرطةاإلسرائيلي،وتمخ
.0

يذااالجتماععمايلي:

اعتزامإسرائيلإطال سراحمابين 6000-0500أسيرمنسجونها ،علىدععتيناألولى
قبل اتفا تنفيذ المرحلة الثانية من إعالن المبادئ ،والثانية عقب عملية التوقي  ،واألسرى

الذينيطل سراحهملنيكونوامنأنصارحما ،والجهاداإلسالمي.

.6

عدمإطال سراحأسرىأدينواعيعمليالقتلعيهاإسرائيليون.

.3

أنتأييداألسرىالمنو اإلعراجعنهملعمليةالسالمجزءمنشروطاإلعراج.

لمياداإلضرابإلىالنتائ المرجوةواأليدافالتيكانلتسعىإلىتحقيقهاالحركةاألسيرة،
ِ

ولكنه حرك الميا الراكدة ،ووض قضية األسرى على سلم التفاو

 ،عال يمكن أل اتفا تجايل

قضيةاألسرى،عيظلحركةالنضالالتيتخوضهاالحركةاألسيرة؛مناجلاإلعراجعنهم(علسطين

المسلمة،0115،ص.)00


 7.3.1.2.3تأثير الحركة األسيرة على القوانين السياسية:
نتيجةلنضااللالحركةاألسيرةوعيخطوةإجرائيةتهدفإلىدعمالموقفالفلسطيني ،عي
ظل سياسة التسويف ،والمماطلة واالبتزاز ،ودعم األسرى عي نضالهم ،وحتى ال يبقى تحل تأثير

الضغوطال اإلسرائيلية عي أية اتفاقيال قادمة؛ عقد اتخذ المجل التشريعي ق اررال وتوصيال بهذا

الخصوص،لمساندةالموقفالفلسطينيوعدمالتفردبه(عبدالراز ،0111،ص:)33
.0

عدمالتوقي علىأ اتفا م إسرائيل ،قبلأنتلتزمبماتماالتفا عليهبخصوصاألسرى

.6

دعوةالجماييرالفلسطينيةلمساندةنضالاألسرىمنخاللالمسيرالواالعتصامال.

.4

مطالبةإسرائيلبوقفسياساتهاالعدوانيةتجا األسرىوتعذيبهمعيالتحقي .

.3
.5

والمعتقلين،ومطالبةالوعدالمفاو

بطرحيذ القضيةعلىطاولةالمفاوضال.

مطالبةالماسسالالحقوقيةالمحليةوالدوليةلمساندةاألسرىودعمحقوقهمالمشروعة.

المطالبةبمساندةإعالميةعاعلةلموضوعاألسرى،عبروسائلاإلعالمالفلسطينية،والسفارال

عيالخارج.
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وقد اتخذ الرئي

ياسر عرعال ،ومجل

الوزراء ق ار اًر يفر

رسماً على كل المعامالل

الحكومية يكون دخله لماسسال الشهداء ،واألسرى؛ إليجاد موازنة مالئمة لتغطية احتياجال يذ 
الشريحةالمناضلة.

أماحولاستحقاقالاألسرىعقداتخذالمجل عدةق اررالتتلخصعيمايلي:
.0

اعتباركلأسيرجند بكلاستحقاقاته.

.6

كلمنيتماإلعراجعنهيتماستيعابهعيالعملإذاكانقدأمضىعو خم سنوالباألسر.

.3

مساندةنضالاألسرىوذويهملنيلحياةحرةشريفة(عبدالراز ،6006،مقابلةشخصية).

 2.2.3األسرى في اتفاقية واي ريفر .9111
لمتتضمنيذ المذكرةأ نصخطي ،يتعل بقضيةاإلعراجعناألسرىالفلسطينيينعي

السجوناإلسرائيلية ،كوانماكانالحديأيدورحولتعهدحكومةاالحتاللبضمانأمريكيبالعملعلى

أسيراعلسطينيا علىثالأدععال ،خاللثالثةشهور،بواق ()650أسي اًرعي
إطال سراح(ً )150

كلدععةشهرياً(بدر،6002،ص.)603


 1.2.2.3تنفيذ االتفاق حسب الرؤية اإلسرائيلية.
وبتاري  0112/00/60قاملالسلطالاإلسرائيليةبكطال سراح 650أسيراعلسطينيابينهم

14أسيراسياسياًوعن052سجيناًجنائياً(أبوالهيجاء،6004،ص)20؛وذلكتنفيذاللمرحلةاألولى

مما أعلن عنه حولإطال سراحاألسرى ،ومعظممنأعرج عنهممناألسرى السياسيين قد قاربوا
علىإنهاءعترالمحكوميتهم ،وبقىلهممددقصيرة،كماأنهممنذو األحكامالخفيفة،إضاعةإلى

ذلك لم تشمل اإلعراجال أسرى من حركتي حما  ،والجهاد اإلسالمي ،وأسر من منطقة القد ،
وعلسطين المحتلة عام  ،0142كما أنها لم تشمل أسرى اتهموا بقتل إسرائيليين(قراق ،6000 ،

ص.)10


 2.2.2.3موقف السلطة من تنفيذ االتفاق:
اعتبرلالسلطةالوطنيةالفلسطينيةأنحكومةإسرائيلاخترقلاتفاقيةمذكرة (وا ريفر) بما
يتعل باألسرى،عيمابررلالحكومةاإلسرائيليةذلكبأناتفا (وا ريفر) لميحددصنفاألسرى

الذينسيتماإلعراجعنهم(عراونة،6000،ص.)36

لقدجاءاالتفا خارجكلالتوقعال ،وناسفاالتفا طابا،حيأكانمنالمفتر عيحالة

استكمالاستحقاقالاتفا طابا،أنيتماإلعراجعنجمي األسرىالذينقضواأكثرمنعشرسنوال،
سر الدول العربية ،واألسرى الذين أنهوا ثلثي
وعن المرضى ،وصغار السن ،واألسيرال ،وأ 
78

محكوميتهم،وعدديمحسبيذ المعايير( )0110أسيرمنأصل( )6500أسير.بمعنىنخركان
علىالمفاو

الفلسطينيعدمالتوقي علىأ اتفا جديدواإلبقاءعلىاتفا طابا ،والمطالبةعقط

بتنفيذ علىأقلتعديل.


 3.2.2.3موقف الحركة األسيرة من االتفاق:
لقدعبراألسرىعيرسائلهموبياناتهم،عنمدىالحالةالنفسيةالصعبةالتييعيشونهاومدى
الصدمة التي أصيبوا بها بعد اتفاقية (وا ريفر) ،موجهين االنتقادال الالذعة للفري المفاو



وتحميله المساولية عن التقصير الذ جرى بحقهم ،يقول األسرى عي رسالتهم بتاري :0111/1/1

"نحناألسرىالمنسيينمنبالكم ،وجدولأعمالكم،والساقطينمنحساباتكم ،مازلنانقاصي ،بسببكم،
وأيلنامحلصنوفاإلذاللوالعذاب؛ ألنكمتركتموناوقسمتموناإلىعئالوشرائ (،)1و أرى األسرى

عياتفا (وا ريفر) إيانةلكرامتهماإلنسانية ،واستخفافواض منقبلالحكومةاإلسرائيليةبعقلية
الفلسطيني" ،وعي نف

المفاو

الوقل عكننا نستغرب يذا االستخفاف الفاض  ،والوق من قبل

ائيليةبعقليةمنوقعوا،وشهدواعلىتوقي تلكاالتفاقية"(.)2

الحكومةاإلسر

السجون ،واإلعراج عنهمجميعا ،إال أنهم كانوا

وبرغم أن األسرى أنفسهم ال يتوقعون تبي

يأملون أن يوض جدول زمني ،ونلية واضحة ومحددة لمصيريم ،وأن يتم تخليص قضيتهم من

االشتراطالاإلسرائيليةغيرالواقعية،إضاعةإلىوض حدلمايجر حولحياتهمومعيشتهمككلغاء
قوانين التعذيب ،واالعتقال اإلدار   ،كوانهاء سياسال العزل ،وتحسين شروط زيارال األيالي ،وغير

ذلك...عاالتفا لميض حداًلالشتباكالمستمرعيالسجونإنلميكنقدأشعلوتيرته.


 4.2.2.3دعوة الجماهير إلى مساندة قضية األسرى:
حمللنداءالاألسرىإلىالجماييرالفلسطينيةالدعوةإلىالمساندةوالمناصرة ،علميتب  لهم

سوىالشارعالفلسطيني؛ ليرع صوتهعالياً،ويتبنىصرختهم"لقدبدىلناواضحاأنناكأسرىالذكر

لنا ،والمكانعيأ مفاوضال،خاصةماكشفتهالمفاوضالاألخيرة؛ عكنناندعوكملتعلنوياصرخة
عيوجهكلمنيريدأنيبي ويشتر بنا"(قراق ،6000،ص.)13


 5.2.2.3تضامن الجماهير الفلسطينية مع األسرى:
وقدلبلالجمايير الفلسطينية النداء ،حيأجرلاعتصامال ،ومسيرال ،وندوال جماييرية

حول األسرى ،ومعاناتهم ،وضرورة اإلعراج عنهم عي مختلف مناط قطاع غزة ،والضفة الغربية،
1

انظر الوثيقةرقم (.)00 ,1 ,0

 2انظرالوثيقةرقم(.)00
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وتحوللبع

المسيرال ،واالعتصامال ،والفعاليالالتضامنيةم األسرىإلىمواجهالعنيفةم 

قوالاالحتالل؛ أسفرلعنسقوطعددمنالشهداء ،والجرحى،وأصدرلالفصائلالمختلفةبيانال
تضامنيةتنددبالسياسةاإلسرائيليةتجا األسرىوالمعتقلين،كماتميزبرنام الفعاليالبكعالنعدد

منالمواطنيناإلضرابعنالطعام ،أماممقرالصليباألحمر ،والهاللاألحمر،وبمشاركةواسعة

منمختلفالماسسال،والنقابال،والفعاليالالوطنيةواإلسالمية(البيادرالسياسي،0115،ص.)4


 6.2.2.3رسالة الحركة األسيرة إلى الرئيس األمريكي بل كلينتون(:)1
لخصل رسالة الحركة األسيرة التي وجهويا إلى الرئي

األمريكي (بل كلينتون) بتاري 

 0112/06/06جمي أشكال االنتهاكال اإلنسانية التي تجددل بعد أوسلو ،وطالبو أمام عشل
المفاوضال السياسية عي إنقاذيم من المعاناة والقهر ،الذ يتعرضون له "عمنذ اتفاقيال أوسلو عام

 0113تصاعدلاالنتهاكالاإلسرائيليةبشكلاليصد ضدنامنالحرمانمنالدواء ،والغذاء ،إلى
القم بالغاز ،واالعتداءبالضرب ،إلىسنقوانينتجيزالتعذيب ،والعزلاالنفراد الطويل ،واستمرار
االعتقااللاإلدارية ،غيرالقانونية ،وحرمانأمهاتنا ،وأشقائنامنالزيارة...كليذاعيوقلنفتر 

أنيكونانعكا السالمانعكاساًإيجابياًعلىحياتنا".


7.2.2.3اإلض ارب السياسي الثالث للحركة األسيرة:
رداًعلىاتفا (وا ريفر)المجحفبح األسرى،واحتجاجاًعلىاالستخفافواالستهتاربهم

وبتضحياتهم،وذلكباإلعراجعن 050سجيناً جنائياً،أعلنثالثةأسرىمنسجن(مجدو) اإلضراب

المفتوح عن الطعام بتاري  ،0112/00/01والذ كان بمثابة الش اررة األولى ،وخالل ذلك بدأل

الحركة األسيرةتعدلخطوةإستراتيجية؛رداعلىماجرى،وقدبدألالخطوةالنضاليةمنسجن(نفحة)
أسيربكعالناإلضرابالمفتوحعنالطعامبتاري ،)2(0112/06/5ومنثمسجن
الصحراو ( )240اً

(بئر السب ) ( )54أسي اًر يوم  ،0112/06/2وأسرى سجن (عسقالن)  ،0112/06/00وراعقه
إضرابالجزئيةمنالسجوناألخرىالمختلفة(قراق

،المطور،0111،ص.)32:35

 1.7.2.2.3مطالب الحركة األسيرة:
 .0وقفالتنسي األمنيم إسرائيلحتىيتماالعترافباألسرىكأسرىحربمنقبلإسرائيل.

 .6التزامإسرائيل كوالزامهابتطبي االتفاقيالحولاألسرى،والتيوردلعياتفاقالطاباوالقايرة.
أسيربأولويةالذينقضواماعو عشرسنوال.
 .3إطال سراح( )250اً
1انظرالوثيقةرقم()06
 2انظرالوثيقةرقم()03
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 .4اعتبارمنتبقىمناألسرىيمأسرىحرب ،كوانهاءملفاألسرىقبلالمفاوضالالنهائية.

 .5إطال سراحأسرىمنالقد ،والدولالعربية،والدوريال،والخطاألخضرأسوةبباقياألسرى.
 .2عدم إلغاء بنود الميثا المنو إلغاايا إال بعد التزام إسرائيل بالمطالب السابقة(قراق ،6000 ،


ص.)000:001

كما وجه األسرى رسالة للرئي ياسر عرعال أبلغو خاللها إضرابهم المفتوح عن الطعام،

مطالبينباطال جمي األسرىدوناستثناء( .)1إضاعةإلىعشرالالرسائلوالبيانالإلىالماسسال،
والقطاعالالمختلفة،والىالقيادال،والمساولين،والجماييرالفلسطينية،طالبخاللهااألسرىالوقوف

إلى جانبهم عي معركتهم االستشهادية( ،)2والعمل على إغال ملفهم ووقف مخطط إسرائيل الهادف؛

لتصفيتهمجسدياًونفسياً(قراق ؛المطور،0111،ص.)31
 2.7.2.2.3دواعي اإلضراب:

يناكمجموعةمناألسبابالتيسرعلعياإلعالنللخطوةالنضاليةعييذاالوقلبالذال:

.0

استثمار زيارة الرئي

األمريكي األسب (بل كلينتون) عي  ،0112/06/04إلى علسطين

سياسياً  كواعالمياً لطرح قضية األسرى ،للضغط على إسرائيل من أجل تغيير شروطها
.6
.3

ومعاييريا(.)3

الضغطعلىالمجل الوطنيالمزم عقد ؛ إللغاءبع

بنودالميثا ،بعدماالنعقاد بدون

حلعادلوشامللقضيةاألسرى،وأيضابهدفالضغطعلىالماسسالالوطنيةوالشعبية.
الضغطعلىالمفاو

الفلسطينيوعلىالقيادةالفلسطينية(غبن،6006،مقابلةشخصية)،

كواشعاريابالتقصيرتجا األسرى(قراق ،6000،ص.)006
 3.2.3األسرى في اتفاقية (مذكرة شرم الشيخ .)9111
وق الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي بتاري  0111/1/4عي (شرم الشي ) بالقايرة اتفاقاً،

الً زمنياً؛ لتنفيذ التزامال االتفاقال الموقعة ،واستئناف
عرف باسم (مذكرة شرم الشي ) ،تتضمن جدو

مفاوضالالوض النهائي.

جاءلاتفاقية(شرمالشي ) الموقعةبتاري  4سبتمبر 0111م؛ لتعال جزءاً كبي اًر منذاك

الخللعياالتفاقيالالسابقة،عأوردلنصوصاًواضحةأبرزيا:
أ-

سيالفالطرعانلجنةمشتركةلمتابعةالشاونالمتعلقةبالسجناءالفلسطينيين.

 1انظرالوثيقةرقم()04
 2انظرالوثيقةرقم()05
 3انظرالوثيقةرقم()02
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ب-

ستطل حكومة إسرائيل سجناء علسطينيين ونخرين ممن ارتكبوا مخالفاتهم قبل 03

أيلول/سبتمبر،0113واعتقلواقبل4أيار/مايو،0114وستتف اللجنةالمشتركةعلىأسماء
أولئك الذين سيطلقون عي المرحلتين األولى والثانية ،وستقدم التوصيال بهذ القوائم إلى

السلطالالمختصةمنخالللجنةالمراقبةوالتوجيه.

ت-

ستنفذ المرحلة األ ولى من إطال السجناء عي  5أيلول /سبتمبر  ،0111وستشمل 600
سجين .وستنفذ المرحلة الثانية من إطال السجناء عي  2تشرين األول /أكتوبر ،0111
وستشمل050سجينا.

ث-

ستوصياللجنةالمشتركةبقوائمإضاعيةتشملأسماءالذينسيطلقون ،وتعطيإلىالسلطال

ج-

سيهدف الطرف اإلسرائيلي إلى إطال سجناء علسطينيين ،قبل شهر رمضان المقبل عام

المختصةمنخالللجنةالمراقبةوالتوجيه.

(0111مجلةالدراسالالفلسطينية،خريف،0111ص.)602
1.3.2.3تطبيق االتفاق واإلفراج عن الدفعة األولى والثانية:
التزملحكومةاالحتاللباإلعراجعنالدععةاألولىبتاري  1سبتمبر ،0111وكانعدديم

()011أسي اًر،بينمابلغعددالمفرجعنهمعيالدععةالثانيةبتاري )050(  0111/00/05

أسي اًرمنذو األحكامالعالية،والمابدال،وممنجرحواإسرائيليين،وقتلواعمالء،وبينهم()46أسي اًر
منأسرىالدوريال،والعرب(عروانة،6000،ص.)33

وبتاري  60ديسمبر  0111أعرجلالسلطال اإلسرائيلية عن ( )1أسرىمنالقد  ،وذلك

عيزروايزمن) كبادرةحسننية،وعيتاري  61ديسمبر
خاللعفوخاص أصدر الرئي اإلسرائيلي( ا
0111أعرجلالسلطالاإلسرائيليةعن()62أسي اًرعلسطينياً؛بمناسبةشهررمضانالمبارك(عروانة،
 ،6000ص .)33وبعد استكمال تنفيذ اتفاقية (شرم الشي ) مازال يوجد داخل السجون اإلسرائيلية
حوالي ( )0250أسي اًر ،ومن ضمن ياالء ( )0000من أسرى حما  ،و( )400من أسرى عت ،
و( )000من الجهاد اإلسالمي ،و( )050من باقي القوى الوطنية(عبد الراز  ،6000 ،ص.)00
وألول مرة تلتزم "إسرائيل" باإلعراج عن العدد المحدد عي الدععة األولى ،وكذلك عي الدععة الثانية،

وأطل سراحأسرىمقدسيين ،ونفذلالدععة الثالثةالتيلميحددعددياأصالً عياالتفاقية ،لكنهالم
تلتزمبالبنوداألخرىكاالتفا علىاألسماء ،أواإلعراجعنجمي ممناعتقلوا ،قبلإعالن المبادئ

وقبل ( )4أيار  ،0114عهي ما تزال لغاية عام  6006تحتفظ بب ( )000أسي اًر اعتقلوا قبل ذلك
التاري ،وترع

دولةاالحتاللاإلعراجعنهمبحجةأن "أياديهمملطخةبالدماء" ،ويذايتناق

وردعياالتفاقية.
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 2.3.2.3المعايير اإلسرائيلية على اإلفراجات:
تملاإلعراجالوع شروطومعاييروضعتهاحكومةإسرائيلويي:
.0

عدماإلعراجعنأسرىمتهمينبقتلإسرائيليين.

.6

عدماإلعراجعنأسرىاعتقلوابعدكانونأول.0115

.4

عدماإلعراجعنأسرىمنالقد وعلسطينالمحتلةعام.0142

.3
.5

عدماإلعراجعنأسرىمنحما والجهاداإلسالمي.

إلزام األسرى المفرج عنهم بالتوقي على وثيقة يتعهدون عيها بتأييد عملية السالم (ونبذ

اإلرياب)وعدمدخولإسرائيل(قراق ،6000،ص.)15

 3.3.2.3موقف الحركة األسيرة من االتفاقية.
استبقل الحركة األسيرة توقي اتفاقية (شرم الشي ) بمجموعة من الرسائل التي وجهتها إلى

الوعدالمفاو

 ،والقيادةالفلسطينية بالمطالبةبتحسينشروطاالتفا  ،واإلعراجعنهمجميعا(،)1األمر

الذ انعك إيجاباًعياتفاقيةشرمالشي .

عقد القل عملية اإلعراجال عي الدععتين األوليتين بتاري /1سبتمبر  ،0111و/05أكتوبر

 0111علىالتوالي،ارتياحاً عنداألسرىوالجمهورالفلسطيني( ،)2الذ عبرعنهامنخاللعشرال

االحتفاالل،والمهرجانالالتيأقيملعيالضفةالغربية،وقطاعغزة؛الستقبالاألسرىالمفرجعنهم،
لكنيذ الفرحةلمتكتمل؛ ألنهاامتىلبالم اررةواألسى؛ بسبب التعاطيم األسرىضمنالمعايير

اإلسرائيلية،وقدعبراألسرىالمفرجعنهمعنذلكبقولهم":نحننشعربفرحة ،ولكنهاعرحةناقصة

كواطال سراحناالي وميونقلةنوعية ،ولكنه -عينف الوقل -ضربةقويةللحركةالوطنيةاألسيرة،
إزاءتطبي المعاييراإلسرائيليةالصارمة،والمجحفةبح األسرى"(قراق ،6000،ص.)11


 4.3.2.3إضراب الحركة األسيرة عام :4000
نظ اًرلتديوراألوضاعاإلنسانية،وتجايلاألسرىالمتبقيينمناتفاقيالالسالم،دخلاألسرى

إضراباً مفتوحاًعنالطعامبتاري 6000/5/0؛ احتجاجاً علىسياسةالعزل،والقيود ،والشروطالمذلة
علىزيارالأيالياألسرىالفلسطينيين،وقداستمريذااإلضرابمايقاربالشهر،ورع خاللهشعار

إطال سراحاألسرىكأحداستحقاقالعمليةالسالم  ،وقدانتفضلالجماييرالفلسطينية؛ تضامناً م 

األسرى  ،وسقطثمانيةمنالفلسطينيينعيأياممتقاربةخاللاإلضراب،عيمناط قلقيلية ،ونابل ،

 1انظرالوثيقةرقم(.)01
 2انظرالوثيقةرقم(.)02
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وراماهلل  ،والخليل،وقدأضربالعشرالمناألسرىالمحررينعنالطعامعيخيمةالتضامنالتي
نصبلقربجامعةاألزيربغزة(وعا.)6006،

 1.4.3.2.3مطالب الحركة األسيرة:
وكانلمطالباألسرىتتمثلبالسماحلهمبالزيارةخاللالشبك،والسماحباالتصالالهاتفي،
والتعلم عي الجامعال العربية ،ووقف التفتيش العار  كواخراج المعزولين ،وقد أعلنل مديرية السجون
عن قبولها بالقضايا ذالالطاب اإلنساني ،ولي القضايا ذال الطاب األمني.وحضر -من جهاز

الشاباك -مسئولونللتفاو

م األسرىحوليذ القضايا،وتماشتراطأنيلتزماألسرىبعدممزاولة

أ أعمالذالطاب عسكر عيالخارجمنداخلالسجون(العارضة،6006،مقابلةشخصية).


 2.4.3.2.3تحقيق بعض اإل نجازات:
تم االتفا على تحقي بع

اإلنجازال ،مثل إخراج المعزولين الفور  ،ووقف التفتيش

العار  ،وتم الوعد بحل مشكلة الهواتف العمومية ،والتعلم بالجامعة العبرية المفتوحة بعد أشهر ،إذا
أثبلاألسرىالتزامهمبعدممزاولةأوالتدخلعيأ نشاطعسكر خارجالسجون.

لم يتم تحقي ذلك حيأ انفجرل انتفاضة األقصى بعد شهور ،وتنصلل مديرية السجون

والشاباك من وعوديا ،ويعتقد البع

أناإلضراب قد عشل حيألم يتماستغاللالفرصة ،وتحقي 

اإلنجازالالمطلوبة،ويناكمناعتقدأناإلضرابحق أيداعه،وكانلالنتائ ستتطوربصورةجيدة

لوالتفجرانتفاضةاألقصىالتيقلبلاألموررأساً علىعقب(العارضة،6006،مقابلةشخصية)؛



(وعا.)6006،


 5.3.2.3اإلفراجات السياسية على أثر العملية السلمية:


يسجل على االتفاقيال السياسية من أخطاء ،وانتقادال ذال الصلة
بالرغم مما يمكن أن ُ

الً،منذأوسلوولغايةعام
بقضيةاألسرى،عقدشمللاإلعراجالالسياسيةاإلعراجعن()03356معتق 

 6002نخردععةعياإلعراجالالسياسية،حيأتمكنلالعمليةالسلميةمنإطال سراح()00650

الً منأصل()06500معتقل،أ مانسبته% 10منإجماليعددالمعتقلينننذاك،وذلك
معتق 
خاللالفترةالممتدةمابينأوسلوعي 03أيلول/سبتمبر ،0113ولغايةاندالعانتفاضةاألقصىعي

 62أيلول/سبتمبر،6000باإلضاعةإلى( 6006معتقل)منذاندالعانتفاضةاألقصىولغايةعام
 ،6002عيما ال يزال  000أسي ار علسطينيا يقبعون عي سجون االحتالل ،قبل توقي اتفاقية إعالن
المبادئ ،لم تفرج عنهم المفاوضال الثنائية ،وال صفقال التبادل طيلة تسعة عشر عاماً(عروانة،

.)6006
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جدول رقم ()9

اإلفراجات السياسية على اثر العملية السلمية ,منذ اتفاقية إعالن المبادئ (أوسلو) 9113
وحتى اتفاقية (واي ريفر) 9111

االتفاقية

عدد المفرج

تاريخ اإلفراج

اتفاقية إعالن المبادئ (أوسلو) -

أسرى

عنهم

200

أمنيين
-

أسرى

جنائيين
-

أسيرات
-

بتاري 0113/1/03
اتفاقيةالقايرة(/غزة-أريحا)

0114/5/4

4450

-

350

-

بتاري 14/5/4
اتفاقية طابا (أوسلو )6الموقعة عي 0115/1/62

226

502

0112/0/00

126

600

650

14

واشنطنبتاري 0115/1/62

المرحلةالثانيةمناتفاقيةأوسلو6

0112/0/00

مذكرة (وا ريفر) الموقعة بتاري  0112/00/60

620

315

052

0

-

 63تشرين أول  0112عي
واشنطن
اتفاقية(شرمالشي ) الموقعةبتاري  0111/1/1
4سبتمبرالمرحلةالثانية

011

0111/00/05

050

0111/06/61

62

0111/06/60

-

-

-

1

المصدر( :فروانة ,4090 ,ص.)33-49

 3.3أوضاع الحركة األسيرة واالنتهاكات اإلنسانية خالل انتفاضة األقصى
عاشل الحركة األسيرة خالل انتفاضة األقصى أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية ،إذ أعادل

إسرائيل الوض إلى بدايال اعتتاح السجونعام  ،0121خاصة عيالمعتقالل التياعتتحتها خالل

انتفاضةاألقصى ،أوإعادةاعتتاحهامنجديد،وقدانتهكلإسرائيلكلالحقو اإلنسانية ،والقوانين،
والمواثي الدولية،ومارسلكلأشكالالعنفوالتعذيببح األسرى.


 1.3.3أوضاع الحركة األسيرة خالل انتفاضة األقصى:


نتيجة لفشل التوصل إلى اتفا عي المفاوضال التي جرل عي منتج (كامب ديفيد)

عام ،6000ينهي حالة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،وبسبب التعنل والعنجهية اإلسرائيلية ،التي
صاحبهاالزيارةاالستف اززيةلب(أرئيلشارون)،بدألمرحلةجديدةمنالصراعالفلسطينياإلسرائيلي،
عقد شنل حكومة االحتالل حملة اعتقاالل واسعة ،وغير مسبوقة بعد عملية الغزو المسل على
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أراضيالسلطةالفلسطينيةعينهايةنذارمنالعام،6006التيأدلالعتقالنالفالمواطنين،حيأ

ازدحملالسجونمجدداً،إذلميكنعيهاعنداندالعاالنتفاضةسوى( )0500أسير؛ ليصب العدد
عشرةنالفعيأقلمنسنتين(البرغوثي،6000،ص.)605:604وبعدوصول(شارون) إلىسدة

الحكمعيإسرائيل،وتوليهمنصبرئي الوزراءقامبتعيينمديرجديدللسجوناسمه(يعكفقانول)،
ويو شخص مقرب من شارون ،ويميني متطرف ،وقد طلب منه (شارون) إعادة السجون إلى عهد

نجازحتىأصبحلالحياة
السبعينيال،وقدقامبالفعلبسحبإنجازالاألسرى،سحبحوالي()650إ اً
عيالسجنالتطا ،وأصب استخدامالعنفوالضربواإليمالالطبي ،والتفتيشالالليليةوالتضيي 
علىاألسرىعيكلمناحيالحياة،وسحبالتعليمالجامعي،ومن امتحانالالتوجيهي،سحببع

محطالالتلفزة،وسحبالمطاب ،وأعطاياللجنائيين(حماد،6006،مقابلةشخصية).





 1.1.3.3إحصائية حول عدد األسرى خالل انتفاضة األقصى:


ُسجلمنذبدءانتفاضةاألقصىعيالثامنوالعشرينمنسبتمبر/أيلولعام 6000ولغاية

عام،6006أكثرمن ()15ألفحالةاعتقال ،كوابعادمئالالمواطنينمنالضفةالغربيةلقطاعغزة
والخارج،عيماالغالبيةالعظمىممناليزالواعيالسجونكانوااعتقلواخاللانتفاضةاألقصى ،من

بينهم أكثر من ( )1نالف طفل ،وقرابة ( )140أسيرة ،باإلضاعة لمئال المرضى ،والجرحى،

والمعاقين ،وعشرال النواب ،والقيادال السياسية ،واألكاديمية ،وبع

الوزراء السابقين ،وصدرأكثر

من()66ألفقرارباالعتقالاإلدار ،مابينقرارجديد ،أوتجديداالعتقالاإلدار  .وحولالتوزي 

الجغراعيعكنالغالبيةالعظمىمناألسرىيممنالضفةالغربية،ويشكلونمانسبته (،)%26.6و
أن()%00.3منقطاعغزة،والباقي()%1.5منالقد ،والمناط المحتلةعام(0142علسطين
خلفالقضبان.)6006،


 2.1.3.3افتتاح العديد من السجون والمعتقالت:
أعادل سلطال االحتالل اإلسرائيلي اعتتاح العديد من السجون والمعتقالل كالنقب "أنصار

،"3وعوعر،كما تمتشييدسجون جديدة ،وبظروف قاسيةكسجن (جلبوع) بجوارسجن (شطة) عي
غوراألردنجنوببحيرةطبريا ،وسجن(ريمون)المجاورلسجن(نفحة)عيصحراءالنقب،باإلضاعة

إلىتوسي بع

السجون،واعتتاحالعديدمناألقسامالجديدةعيها،بهدفاستيعاباألعدادالكبيرةمن

المعتقلين الجدد ،كما أنشأل قوال االحتالل عدداً من مراكز االعتقال ،وأبرزيا :عوعر ،وعتصيون،
وقدوميم(المركزالفلسطينيلحقو اإلنسان،6004،ص(،)60عروانة،)6006،وقدعاشالمعتقلون

ظروعًا قاسية وال إنسانية ،حيأ تفتقر جمي يذ السجون والمعتقالل ألبسط حقو اإلنسان ،عقد
شرعل إسرائيل بممارسة أقسى أنواع التعذيب ،والتنكيل بحقهم عي محاولة إلذالل األسرى ،وكسر
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الفلسطينيعموما ،بصفتهميمثلونطليعةيذاالشعب ،مخالفة بذلك
إرادتهم  ،كوارادة ذويهم ،والشعب
ً
القوانين ،واألعرافالدوليةكاعة،خاصةاتفاقيةجنيفالرابعةالخاصةبحمايةالمدنيينوقلالحرب

(صولالضمير،ابريل،6003ص .)5


 1.2.1.3.3سجون تفتقد للمقومات اإلنسانية:
يعيش األسرى عي ظروف قاسية وصعبة ،حيأ تفتقد السجون وخاصة المعسكرال للحد
األدنى من المقومال اإلنسانية ،والشروط الصحية ،إذ ال يزال األسرى منذ بداية انتفاضة األقصى

محرومينمنزيارةذويهم،ويفتقدونالكثيرمنالحاجالاألساسيةكالمالب ،واألغطية،ويعانونمن
استفزازالجنود ،واإليانالالحاطةبالكرامةيومياً،وتنتشرالحشرالوالقوار ،وكذلك
سوءالغذاء ،و 
األم ار

الجلدية؛بسبباألوساخ،وقلةموادالتنظيف،واالزدحام،ويتعر األسرىللتفتيشالاليومية

ليل نهار واالعتداءال ،والمدايمال ألتفه األسباب ،ويعاني المرضى من سياسة اإليمال الطبي،

والمماطلة عي إجراء العمليال الجراحية لهم ،ويناك حاالل كثيرة مصابة بالشلل والصرع ،وأم ار



القلب ،والسكر  .ويجد المحامون صعوبة  ،كواجراءال مشددة أثناء زيارتهم لىسرى ،وال يسم لهم
بكدخالالمالب ،والموادالغذائية(جودة،تشرينالثاني.)51،6006


 3.1.3.3االنقضاض على مكتسبات الحركة األسيرة:
صاحب ما سب قيام حكومة االحتالل ،ومصلحة السجون بحملة شديدة النتزاع انجازال
الحركة األسيرة ومكتسباتها ،وتنفيذ يجمة مسعورة على األسرى تمثلل عي قيام الوحدال الخاصة
التابعةإلدارةالسجونباقتحاممعظمالسجون،والعبأبأغ ار

األسرى ،كواتالفممتلكاتهم،واالعتداء

عليهم بالضرب ،ورش الغاز السام  ،كواطال الرصاص المطاطي؛ بحجة البحأ عن يواتف نقالة،
األمر الذ أدى إلى استشهاد األسير (محمد األشقر) عام  6001عي سجن النقب ،وكذلك إصابة

العشرالمناألسرىبجراح ،وحااللاختنا ،وتوتيراألوضاعداخلالسجون(موق معا،)6006،
وقد حاولل سلطال االحتالل  ،كوادارة السجون كسر شوكة مقاتلي االنتفاضة ،وكوادريا المعتقلين،
ادعل حكومة االحتالل حينها أن
وكسر إرادتهم وعنفوانهم من خالل يذ الهجمة داخل السجونَّ  .

األسرى يواصلون القيام بعمليال عدائية ،وتحري

 ،وتنظيم عمليال استشهادية من داخل السجون،

وكانأحدعناوينيذ الهجمةأجهزةالهاتفالخلوية.
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 4.1.3.3إضراب األسرى المفتوح عن الطعام 4002م:
قررل الحركة األسيرة إعالن إضراب مفتوح عن الطعام عي  ،6004/2/01عي السجون

المركزيةكاعة ،التيتخض إلدارةمصلحةالسجونعلىأنتستثنيمن ذلكمعسكرالاالعتقالعي
النقب،ومجدو،وعوعر(البرغوثي،6000،ص.)605:604


األوضاع التي سبقت اإلضراب:
منذمنتصفعام 6003سحبلاإلدارةالمطب  ،رداً علىخالعالبينعت وحما  ،وتغيير

الممثلين ،حيأ جرى االتفا بين عت وحما

على أن تمثيل المعتقل ،أو السجن يكون حسب

األغلبية ،استغلل إدارة السجون يذا الخالف ،وقامل باللعب على التناقضال حتى وصل األمر
باالستهزاءباألسرى ،لدرجةأناإلدارةأصبحلتتحكمبتغييرممثلالمعتقلالذ الترغبعيهبزيادة
عدد أسرىتنظيم علىاآلخرمن خاللعملية التنقالل .رداً على ذلكاتفقلالحركةاألسيرةعلى
تعديلاتفا التمثيلبحيأتستمردورةالممثلمن 2 -2شهورلكلمراع السجن(دورتينلفت =

دورتينلحما )(العارضة،6006،مقابلةشخصية).دعاعاعنمكتسبالالحركةاألسيرةومنجزاتها،
ورعضالسياسةاالستهتار ،واالستخفافبمقدرالالحركةاألسيرة ،واللعبعلىالتناقضال،ولمواجهة
الحملة العدوانيةعلى األسرىالمتراعقة م العدوان علىشعبنا بأسر  ،قررل الحركةاألسيرة خو

اإلضرابالمفتوحعام.6004





مطالب الحركة األسيرة:
.0

إزالةالزجاجالعازلبيناأليلواألسرىعيأثناءالزيارة.

.3

عدمالتفتيشالعار لىيل(عثمان،6006،مقابلةشخصية).

.5

الزيارالبينالغرف.

.6
.4
.2

الحديأم األيلعبرالهاتف.

إعادةالمطب بعدأنسحبتهاإلدارةوعينلمعتقلينجنائيينللطهي.

زيادةوقلالفورة،وزيادةأوقالالرياضة(العارضة،6006،مقابلةشخصية).

 1.4.1.3.3إجراءات سلطات السجون التعسفية خالل اإلضراب:


بعد اإلعالن عن اإلضراب مباشرة ،شنل سلطال السجون حملة غير مسبوقة عي تاري 

الحركةاألسيرة ،وعيتاري اإلضرابالعنالطعام ،حيأأقدملعلىجملةمناإلجراءالالتعسفية،

واالستف اززية ،بل واإلجرامية ،والالأخالقية ،حيأ قامل بنقل عدد كبير من السجناء إلى العزل

االنفراد ،وشنلحملةتنقاللمنسجنإلىنخر ،ومنقسمإلىنخر ،ومنغرعةإلىأخرى ،على
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مدار أيام اإلضراب ،إضاعة إلى مصادرة األغ ار

كاعة من السجون ،والغرف ،مثل :األجهزة

الكهربائية من تلفزيون ،وراديو ،ومسجل ،إضاعة ألغ ار

الكانتينا ،وكذلك المالب  ،علم يتب  عي

الغرفأ شيء بماعيذلكالمل  ،وقدتعر المئالمناألسرى ،للتهديدواإلذاللعيأثناءيذا

اإلضراب ،كما شنل مصلحة السجون حملة من التشويه بح قادة الحركة األسيرة وقادة
اإلضراب(البرغوثي،6000،ص.)605:604
نتائج اإلضراب:

استمر اإلضراب ( )02يوماً عي سجن بئر السب و( )01ي وماً عي سجن نفحة ،وقد عشل

اإلضراب ،ولميحق أ إنجازالتذكر ،وتممعاقبةاألسرىمنقبلاإلدارة،ودارلمشاكلكبيرةبين
عصائلالحركةاألسيرةاستمرللحيناالنقسام(العارضة،6006،مقابلةشخصية).


 2.3.3االنتهاكات اإلنسانية لحقوق األسرى خالل انتفاضة األقصى
مارسل سلطال االحتالل كل أشكال االنتهاكال اإلنسانية بح األسرى خالل انتفاضة
األقصى،منتعذيبجسد  ،كوايمالطبي،وعزلانفراد ،وغيريامناالنتهاكال،أيمها:

 1.2.3.3التعذيب الجسدي والنفسي:

ال شك أن أعضل من يمكنه التعبير عن االنتهاكال عي مجال التعذيب الجسد  ،يو من
خا

التجربة بنفسه  ،كوانني عي يذا الصدد سوف أتناول ما خطه المناضل األسير القائد مروان

البرغوثي أحد أبرز قيادال االنتفاضة -ويو عي العزل االنفراد  -عن سياسة التعذيب عي أثناء

التحقي معه،والتيترتكزعلىاألساليبالتالية:
.0

كسر الظهر :وذلكمنخاللالجلو مقيداليدينوالقدمين،علىكرسيصغيرمنحديدأو
بالستيك جامد متعب وشا جداً ،عي مقعد نتوءال حادة تجعل من الجلو عليه مهمة

الً عنالقيودعياليدين،عيمااليدانتكونانخلفالكرسي
صعبة،وتشكلتعذيباً إضاعياً عض 
.6

علىمدارالساعةواأليامواألسابي واألشهر.

الحرمان الكامل من النوم :لقد أقدمل المخابرال على استخدام يذا األسلوب م المعتقلين
بكثاعةللسنوالاألخيرة،الحرمانمنالنوملساعال،وأسابي طويلة،ياد باإلنسانإلىدرجة

عقدان الوعي ،حيأ يسبب االنهيار ،واإلريا  ،واآلالم عي ال أر ؛ جراء الصداع الحاد
واألوجاعالتيتشبهوخزال السكاكين ،ويشبهإلىدرجةكبيرةعمليةالمولالبطيء،وكونه

بطيئاًاليلغيأنهمول.
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.3

السب والشتم واإلهانة :يعتمد غالبية ضباط التحقي على توجيه اإليانال بشتى الطر ،
والوسائل واألساليب ،أما الشتائم عهدعها اإليانة واإلذالل باستخدام عبارال تم

.4

وكرامته،منخاللالتعر لىم،واألخل،والزوجة،واالبنة.

اإلنسان

إحباط المعنويات:يتفو المحققونأثناءعمليةاالستجواببعبارالمتعاليةعوقية؛ألجلإحباط
معنويالاألسرى،وذلكمنخاللتأكيديمبأنإسرائيلدولةالتقهر،وقداستطاعليزيمة

مصرأكبرالدولالعربية،وأنقادةالسلطةعاسد ون،وأنالتضحيةعبأ،وأناإلنسانأصب 
وحيدا،وعليهأنيبحأعنخالصهالفرد (البرغوثي،6000،ص.)61-65

 2.2.3.3سياسة العزل االنفرادي:
سياسةالعزلاالنفراد ،التييطل عليهااألسرىسياسةالمولالبطيء،يذ السياسةليسل
جديدة -وال تزالمستمرة -وبأشكالمختلفة خالل انتفاضة األقصى ،عقدتعر

خاللها المئال من

المناضلين ،وكوادر الحركة األسيرة ،وقادتها إلى العزل االنفراد  ،وعانوا ويالته وقساوته على مر
السنين.لقدشهدلسياسةالعزلتوسعاًأكثر،وأصبحلتطالعدداًأكبر،ولفترالأطولمنالساب ،

وعيظروفأكثرقساوةوصعوبة،يستخدماالحتالليذ السياسةبواسطةجهازالمخابرال"الشاباك"،

وسلطة السجون ،ويطال قرار العزل االنفراد النشطاء ،والكوادر الذين يمارسون نشاطهم االعتقالي

داخلالسجن ،وكل من يعتقد أن وجود م األسرى قد يلح ضر اًر بما يسمى "باألمناإلسرائيلي"

(البرغوثي،000،ص.)26:20


 3.2.3.3تشريع قوانين تجيز انتهاك حقوق اإلنسان:
بدور شرعاالحتاللالعديدمنالقوانينالتيشرعلالنتهاكحقو األسرى،ومصادرةحقوقهم،وعر 
مزيدمنالتضيي عليهموعىمقدمتهاقانونشاليط (صادقلعليهلجنةالتشري الو ازريةعيالكنيسل

اإلسرائيلي،بعدخطفالجند اإلسرائيلي(جلعاد) شاليطمنقبلمجموعةمسلحةعيغزة،والقاضي

بتشديد اإلجراءال على المعتقلين الفلسطينيين ،وحرمانهم من حقوقهم األساسية كالزيارال ،والتعليم،

والصحف ،والعزلاالنفراد  ،وغيريا) ،الذ اليزاليسرىمفعولهعلىاألسرىحتىتاري الدراسة
،6006رغمإطال سراح(شاليط) ،بعدإتمامصفقةالتبادل ،وحرماناألسرىمنالزيارال ،وقانون

خطر أو كما أسمو "قنبلة موقوتة"(علسطين أون الين،
تشري التعذيب؛ بحجة أن األسير يشكل
اً
،)6006وعر قانونالمقاتلغيرالشرعي( ،)1علىاسر قطاعغزةالذ يبي اعتقالالفلسطيني

دون تهمة أو أدلة  ،كوانما يعتمد على مواد سرية يطل عليها القاضي عقط(،يذا األمر ال يجدد
 1قانونالمقاتلغيرالشرعي:تمإقرارقانونالمقاتلغيرالشرعيعام،6006منقببلالكنيسبلاإلسبرائيلي،كبانالغبر مبنننبذاك،احتجباز
األسرىاللبنانيين،الذينتماختطاعهممنجنوبلبنانعام،6000دونمحاكمة،الستخدامهمكريائنللضغطعلىمنظمةحزباهلل.
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كاالعتقالاإلدار )،ودونتحديدموعدإلطال سراحاألسرى،تكمنخطورةيذاالتقريرعيمحاولة
إسقاط الصفة المدنية عن األسرى الفلسطينيين ،ومن خالل وسم النضال الفلسطيني والفصائل

الفلسطينيةباإلرياب ،يسعىيذاالقانونومنذاالنسحاباألحاد الجانبمنقطاعغزة،6005إلى
خل انطباع بانتهاء االحتالل من قطاع غزة(تقرير ماسسة الضمير ،6001 ،ص ،)50ولم تتورع
نار،وغير

إدارالالسجونمنارتكابجرائمالحرببح األسرىبماعيها القتلالمباشربكطال ال

المباشرعبراإليمالالطبي(،معا.)6006،


 4.2.3.3إعدام األسرى بعد االعتقال:
إعدام األسرى بعد االعتقال يي سياسة قديمة جديدة استخدمها االحتالل ،ولكنها تصاعدل

بشكلملحوظخاللانتفاضةاألقصى،وأخذلغطاءمنمحكمةالعدلاإلسرائيلية ،التيأقرلعي

عام  6006سياسةالتصفيالالتييقومبهاالجيشاإلسرائيليضدمنيسميهمنشطاءعلسطينيين.
أسيرعلسطينياً بعدإلقاءالقب
قاملسلطالاالحتاللبكعدامأكثرمن(  )25اُ

عليهم ،ويمعلىقيد

الحياة،منذباديةانتقاضهاألقصىوحتى(6002و ازرةشاوناألسرىوالمحررين،6002،ص.)63


 5.2.3.3اعتقال المرضى والجرحى:
أكثرماميزسياسةاالعتقااللعيانتفاضةاألقصىيواعتقالالمرضى ،والجرحى،سواء

منسيارالاإلسعافأثناء نقلهمإلىالمستشفيال ،أومن خالل المدايمال للمستشفيال واعتقالهم،
وقدتركالجرحىالمعتقل وندونعالجلساعالطويلة،واحتج زواعيمعسكرالوسجونتفتقد للرعاية

الطبية(جودة،تشرينالثاني،6006ص .)55وم اندالعانتفاضةاألقصىكانيناكالعشرالمن
األسرىالمرضىعقطعيسجوناالحتالل،بينماوصلعددالمرضى إلىأكثرمن()100أسير

مري

 ،بعضهم عي حالة الخطر الشديد ،وال يزال االحتالل يحرم األسرى من إجراء العلميال

الجراحية ،والعر

على األطباء المختصين  ،كواجراء التحاليل الطبية ،والصور اإلشعاعية(معا،

 .)6006وقد التح بقائمة شهداء الحركة األسيرة منذ بدء انتفاضة األقصى ( )11شهيداً؛ نتيجة

التعذيب ،واإليمالالطبي ،واستخدامالقوةالمفرطةداخلالسجون،أونتيجةالقتلالعمدبعداالعتقال
أ التصفيةالجسديةالمباشرة،ممارع عددشهداءالحركةاألسيرةإلى 606شهيد،باإلضاعةإلى
مجموعة من األسرى استشهدوا بعد التحرر مباشرة خالل االنتفاضة؛ نتيجة ألم ار

ورثويا عن

السجون ،أوجراءاإليمالالطبيأمثالمرادأبوساكول،وعايززيدان ،وزييرلبادة ،وزكرياعيسى،
ويايلأبوزيد،وسيطانالولي،وغيريم(شبكةرايةاإلعالمية.)6006،
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 6.2.3.3اعتقال األطفال القاصرين:
اعتقال األطفال القاصرين أحد أبرز مظاير حرب االعتقال ،إذ اعتقلل أعداد كبيرة من

األطفالالذينتتراوحأعماريممابين  02-00عاما،بلغعدديمأكثرمنتسعةنالفطفل،عيماال
يزال ( )610منهم يقبعون عي سجون االحتالل ،ومراكز التوقيف ،والتحقي المختلفة ،والتي يمار 

عيهااالحتاللبح األطفالأبش أساليبالتنكيل،ويضغطعليهملالرتباطبمخابرالاالحتالل،وقد

خا

العديد منهم إضراب عن الطعام عي سجن (يشارون)؛ احتجاجا على ظروف اعتقالهم

القاسية(مركزاألسرىللدراسال،)6006،واحتجزعددمنهمم السجناءالجنائيينعيسجن(تلموند)
اللضرببجاللحادةوايانال،وتحرشالجنسية.
حيأتعرضو
ك


 7.2.3.3اعتقال النساء:
تعرضلالمرأةلالعتقال كالرجال،وتُعاملمعاملتهم ،وتتعر لمايتعرضون له منصنوف

مختلفةمنالتعذيبوالعزلاالنفراد  ،والمعاملةالخاصيةوالحرمان ،ولربمامعاناتهنتفو الرجال؛_
بسبب أوضاعهن واحتياجاتهن الخاصة  .ونالف النساء والفتيال اعتقلن خالل العقود الماضية

وصلل -وعقاً لتقديراتنا -إلى أكثر من (  ) 06000معتقلة ،وتعرضن لتعذيب قاسي ،وأيينل

كرامتهن،واحتجزنعيظروفصعبةوقاسية.ولوحظخاللانتفاضةاألقصىزيادةكبيرةعياعتقال

النساء،حيأبلغعدداألسيرالقرابة()140أسيرةبينهن()4أسيرالوضعنمولودينداخلاألسر
عيظروفقاسيةوصعبة،ومنبينهنقاصرالتقلأعمارينعن( )02عاماً(جودة،تشرينالثاني

،6006ص ،)55ويحرماالحتاللاألسيرالمنكاعةحقوقهنالمشروعة،ويمار بحقهنكلأشكال

اإليانةوالتعذيبوالتضيي ،حتىوصللاألمورإلىحدالتفتيشالعار  ،ووض كاميرالمراقبةعي
مداخلالممرالوبينالغرف؛لمراقبةتحركاتهنوانتهاكخصوصياتهن(معا.)6006،


 8.2.3.3اعتقال النواب والوزراء:
كماتميزلاالعتقااللعي انتفاضةاألقصىباعتقالعددكبيرمننوابالمجل التشريعي
الفلسطيني،الذينيتمتعونبحصانةبرلمانيةتحرماالعتداءعليهم،أواعتقالهمبشكلتعسفيكماععل
االحتالل؛ وكذلك الوزراء ،حيأ اعتقل االحتالل خالل انتفاضة األقصى ( )52نائباً عي المجل 
التشريعي الفلسطيني بما عيهم رئي

المجل

نفسه ،باإلضاعة إلى عدد من الوزراء ،بينما أطل 

االحتاللسراحغالبيةالنواب ،بعدقضاءعترةمحكوميتهمعيالسجونالتيتراوحلمابين 30إلى

 50شهر ،وأ عاد اعتقال بعضهم مرة أخرى ،وعر
يعتقل ( )04نائب ،ويتعر

عليهم االعتقال اإلدار  ،و ال يزال االحتالل

النواب كغيريم من األسرى إلى المضايقال ،واالنتهاكال ،بل ويتعمد

االحتاللإيانتهمبصفتهمممثلينللشعبالفلسطيني(مركزاألسرىللدراسال.)6006،
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 9.2.3.3الثقافة والحركة ممنوعتان:
منذ بداية انتفاضة األقصى والمعتقلون معزولون عن العالم الخارجي ،حيأ ال يسم أبداً

بكدخالالصحف،أوالراديو،أوالتلفاز،أوالكتب،إضاعةإلىأنالزيارالالعائليةممنوعةتماماً،ولم
تسم اإلدارة السجون اإلسرائيلية للصليب األحمر بكدخال الكتب ،أو المالب  ،أو أية أغ ار



شخصيةأخرى.عيمااإلنارةغيرمتوعرة ،والحركةممنوعةبعدحلولالمساء ،ويواجهالمحامونقيودا
قاسيةعلىحركتهمودخولهمإلىموكليهممنالمعتقلين،وأحيانايتمتعصيبأعينالمعتقلينعندما

يأتونلمقابلةالمحامين(مجلةالضمير،ابريل،6003ص.)2


 10.2.3.3االعتقال اإلداري:
خالل انتفاضة األقصى صعدل إسرائيل من سياسة االعتقال اإلدار  ،حيأ وصل عدد

موزعينعلىعددمنالسجونأيمها
األسرىاإلداريينإلىحوالي( )150أسيرخاللعام  ،6002

سجن (النقب ،ومجدو ،وأيلون)،حتىأناألطفالواألسيراللميسلموامناالعتقالاإلدار  ،عهناك
( )2أطفاليخضعونلالعتقالاإلدار  ،و( )4أسيرال ،كماتمن إدارةالسجناألسرى اإلداريينمن
زيارةمحاميهم؛وذلكلعدمإطالعهمعلىملفالالمعتقلين،ومتابعةقضايايمأمامالمحاكم(و ازرةشاون
األسرىوالمحررين،6002،ص.)60


 11.2.3.3التحرش الجنسي:
يناك العشرال من شهادال األسرى -واغلبهم من األطفال -الذين استخدم معهم أسلوب
التهديدباالغتصاب ،والتحرشالجنسيعيمحاولةلتخويفهم ،وانتزاعاعتراعالمنهم..وأوض التقرير

أنيذااألسلوبلميعدشاذاً ،أواستثنائياً ،بلتصاعدوأصب جزءاً منمنهجيةالتحقي  ،واستجواب
المعتقلين،كماذكرالتقريرحااللاعتقاللزوجال ،وشقيقالاألسرى ،والتهديدباغتصابهنكوسيلة
ضغطعلىالمعتقلوإلجبارعلىاالعتراف(الفضالة،بدون،ص.)031


 12.2.3.3االنتهاكات في معتقل النقب (انصار:)3
عينيسانمنالعام 6006أعادلالحكومةاإلسرائيليةعت معتقلأنصار( )3عيصحراء

النقب  ،وقد تعر

المعتقلون عي يذا المعتقل إلى أشكال متعددة من االنتهاكال المخالفة للقوانين،

واألعرافالدولية ،ومنيذ االنتهاكال:
أ-
ب-

يعيشالمعتقلونعيخيامقديمةوبالية،وعلىعرشالأسفنجيةسمكها(3سم).

خالل األسابي األولى من عت المعتقل لم يتل المعتقلون أية وجبة ساخنة ،لعدم وجود
مطب .
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األسرىمنأوضاعصحيةحرجة،حيأالتقدملهمإدارةالسجونالرعاية

ت-

يعانيبع

ث-

م كل األوضاع االعتقالية السيئة ،وغير اإلنسانية ،عكن المعتقلين محرومون من زيارة

الطبيةالمناسبة.

ذويهم(مجلةالضمير،ابريل،6003ص.)1
 3.3.3االفراجات السياسية خالل انتفاضة األقصى:
قبلالخو



عياإلعراجالالسياسيةخاللانتفاضةاألقصى ،البدأننستعر موقف

اإلدارةاألمريكيةمنقضيةاألسرىالذ تماإلعالنعنه ،خالللقاء رئي الوزراءالفلسطينيننذاك

(أبي مازن) الرئي األمريكي (جورج بوش) االبن عي (واشنطن) ،وذلك بعد إعالن (بوش) االبن
رايته لعملية السالم ،عي خطاب ألقا عي الجمعية العامة لىمم المتحدة ،عي ()00تشرين الثاني/

نوعمبر،6000وقدجاءالموقفالفلسطينيواضحاًومباش اًروحاسماًبشأنقضيةاألسر.


 1.3.3.3الموقف األمريكي بشأن قضية األسرى الفلسطينيين:
لقدجاءالموقفاألمريكيمنحا اًزإلىإسرائيلكعادته،وقدتلخصعيالتالي:

 )0تتفهم الواليال المتحدة تماما مطالب رئي الحكومة (محمود عبا ) ،ورغباته عي يذا الشأن،
وتستمرعيالتحدأم الطرعينالفلسطينيواإلسرائيليعنقضيةاألسرى.

 )6يجبالبحأعيقضيةاألسرىكلعلىحدة.

 )3الواليالالمتحدةلنتطلبمنأحدإطال أ أسير؛ ألنهمنالممكنأنيقومبارتكابعمليال
إريابيةبعدإطالقه.

 )4إطال قتلة-بدمبارد-سيعرقلعمليةالسالم(قري ،6000،ص.)016
 2.3.3.3الموقف الفلسطيني بشأن قضية األسرى:
 .0أكد رئي

الوزراء محمود عبا

اإلسرائيلية ،بغ

أيمية إطال األسرى الفلسطينيين جميعهم ،من المعتقالل

النظرعنتوجهاتهمالسياسية ،بناءعلىماجاءعيتوصيال(ميتشل) التي

تمل اإلشارة إليها عي خريطة الطري  ،وبهدف عت صفحة جديدة عي العالقال الفلسطينية-

اإلسرائيلية،وبناءالثقةبينالطرعين.

 .6طالبرئي الوزراء عبا الرئي األمريكي (جورج بوش) االبنبالتدخللدى إسرائيل؛ إليجاد
حلسري لهذ المشكلة.

 .3منالجديربالذكرأنموضوعإطال األسرىيعتبرعيسلمأولويالالجانبالفلسطيني،ومن
المعلوم أن عدد األسرى الفلسطينيين عي المعتقالل اإلسرائيلية يتجاوز ( )2000أسير ،منهم
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( )450معتقال منذ ما قبل توقي اتفا إعالن المبادئ (أوسلو) ،وبينهم المئال من األطفال
والنساءوالشيوخ(قري ،6000،ص.)016

 3.3.3.3االفراجات السياسية خالل انتفاضة األقصى:


وعلى الرغم من الموقف األمريكي المنحاز إال أن االعراجال السياسية لم تتوقف ،بل

تواصللخاللانتفاضةاألقصىولكنبشكلبطيءجداً،حيأتمكنلالسلطةالوطنيةالفلسطينيةمن

إطال سراح()6006معتقل عبرالمفاوضال،وقدجاءلعيإطار"حسنالنواياوبناءالثقة"ووعقاً
للشروط والمعاييراإلسرائيلية البحتة،وكانل على سب دععال ،وعلى الرغم منأنمعظم الذين تم
إطال سراحهممنالذينتبقىلهمعترالقصيرة ،إالأنهتماإلعراجعنالكثيرمماتبقىلهمعترال

طويلة ،ومنالقيادالالسياسية ،والتنظيمية مثلعميداألسرى(سعيدالعتبة) الذ أمضىأكثرمن
 30عاما ،وأبو علي يطا المعتقل منذ  62عاما ،والنائب الساب حسام خضر(عروانة،6000 ،

ص.)31:32
جدول رقم ()4
االفراجات السياسية خالل انتفاضة األقصى
االتفاقية

عدد المفرج

تاريخ اإلفراج

أسرى

أمنيين

عنهم

أسرى

جنائيين

أسيرات

اإلعراجال6003/2/2

2أغسط 6003/

331

-

-

-

إعراجال6005/6/60

60عبراير6005/

500

442

50

4

إعراجال6005/5/6

6مايو6005/

312

-

-

-

إعراجالعي6001/1/60

60يوليو6001

652

-

-

-

إعراجال6001/1/64

/64سبتمبر6001

10

-

-

-

440

-

-

-

إعراجال ماتمر أنابولي  /3ديسمبر6001
6001/06/3
إعراجال6002/2/65

/65يوليو6002

012

إعراجال6002/06/05

/05ديسمبر6002

661

-

-

-

المصدر( :فروانة ,4090 ,ص.)39:39


يرىالباحأ:أنهرغمأنكلاإلعراجالالسياسيةجاءلتحلبندحسنالنوايااإلسرائيلية،غير
أنهاكانلنتيجةطبيعيةلنضااللاألسرىومطالبهمالمحقةباستمرارباستخدامكلأشكالاالحتجاج،

وعدم اليأ من طرح قضيتهم باستمرار لتكون استحقاقاً من استحقاقال عملية السالم ،رغم قصور

السياسةالرسميةالفلسطينيةعيقدرتهاعياجبارإسرائيللالعراجعنجمي األسرى.
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 4.3.3.3الخاتمة:
علىالرغممنأناتفاقيلأوسلوأعرجلعن(،)03356مناألسرىالفلسطينيينعلىمدار

أكثرمنخم سنوال ،إالأنهالمتنهقضيةاألسرى،بلكرسلمفاييماالحتاللوعقليته،القائمة
سياسة األمر الواق  ،سياسة األقوى ،حيأ خضعل كل عمليال اإلعراج إلى المعايير

على عر

اإلسرائيلية التي ترع

اإلعراج عن ممن تسميهم (األياد الملطخة بالدم اإلسرائيلي) ،إلى جانب

تكري سياسةالتفري بيناألسرىعلىأسا مناطقيوجغراعي،عاألسرىالعرباليجوزالتفاو



عليهم رغم أنهم اعتقلوا على أرضية المقاومة الفلسطينية ،وكذلك أسرى القد  ،وأسر الداخل

الفلسطيني،42إالأناألسرىرعضوايذ المعاييرووضعوامعاييرللمفاو

الفلسطينيبعدأنأيقنوا

أن عدم ذكريم عي اتفا إعالن المبادئ جعل الجانب اإلسرائيلي يتحكم عي قضيتهم حسبما ي ار 
مناسباً،كانلمعاييرالحركةاألسيرةتطالبباالعراجحسباألولويةعناألسيرالواالطفالوالمرضى
والشيوخواألسرىالقدامىالذيناعتقلواقبلأوسلوويكذا.

لقدسقطلكلالتوقعال،والريانال ،والنظريالالسياسيةالتيرألأناتفا أوسلويونهاية

لمعاناةالحركةاألسيرة داخلالسجون  ،كوانهاء حالة الصراع بين الطرعين الفلسطيني واإلسرائيلي ،إذ
بقى األسرى رازحين عي سجونهم ،وأصب اتفا السالم كابو حطم نمال وتطلعال األسرى عي

الحريةواالنعتا .

يورصيدكاف يعطيهمالح أن
م
لقداعتقداألسرىأننضالهموكفاحهم ،وصبريمالطويل ،

يكونواعيأولويالالمفاو

الفلسطيني،عهمطليعةالشعبالفلسطينيعيعملية النضالمنأجل

علسطين،ولكنخيبةأملأصيببهااألسرى؛ عأصيبواعيوطنيتهمالتيسلخهااالتفا عنمفهومها
النضالي ،ولكناألسرىلميستسلموا،وأعدواالعدةإلىمرحلةجديدةمنالنضالالسياسي،معتمدين
على إرادتهم الصلبة ،وعدالة قضيتهم ،وجمايير شعبهم ،عخاضوا اإلضراب تلو اإلضراب ،وحركوا
الجمايير الفلسطينية التي لم تبخل بدمائها عن علذال أكباديا؛ ليفرضوا على العالم بأسر أجندتهم

السياسيةبفعلتضحياتهمالجسام؛ولتصب قضيتهمعلىسلمأولويالالمفاوضال.
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الفصل الرابع
عالقة احلركة األسرية باملؤسسات الوطنية
والعربية والدولية.




 1.4تمهيد
نحاولعييذاالفصبلأننرصبدعالقبةالحركبةاألسبيرةبالماسسبالالوطنيبةوالعربيبةوالدوليبة

والمواقببفالمتباينببةمنهببا،وأننتتبب الخطبوالوالتطببورالالتببيقامببلبهبباالحركببةاألسببيرةللتواصببلمب 
جميب الماسسببالالمعنيببة،وذلببكبهببدفنقببلوشببرحقضببيتهمإلببىجمي ب المحاعببلوالماسسببالالدوليببة،
وعدمبقائهمطبيالنسبيانعبيسبجونمغلقبة،وعضب الممارسبالواالنتهاكبالضبداإلنسبانيةالتبيتقبوم

بهاالحكومةاإلسرائيلية.


 2.4عالقة الحركة األسيرة بمنظمة التحرير والحركة الوطنيةالفلسطينية.
وامتداداً طبيعياً لها،
تعتبر الحركة األسيرة جزءاً ال يتج أز من الحركة الوطنية الفلسطينية 

الزالل الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها
عالعالقة بينهما عالقة تواعقية تكاملية ،عقد كانل و 
منظمة التحرير الفلسطينية الداعم والمداع األول عن قضية األسرى ،وعملل على نقل رسالتهم

وقضيتهمإلىجمي دولالعالموالمحاعلالعربيةوالدولية.


 1.2.4عالقة الحركة األسيرة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
لالحركةاألسيرةعلىالتواصلالدائمم منظمةالتحريرالفلسطينية،عقبدكبانوايرسبلون

حاعظ
رسائلدائمةلرئي منظمبةالتحريبرالفلسبطينيةياسبرعرعبال،مختومبةبعبدةأختبامللعاصبفةوشبعارال
أخرىلحركةعت ،يذ األختامالتيصنعهااألسرىمنالجلودأوالحجبارة،لكبنبعب

الرسبائلكانبل

متشببابهةعببيأمبباكنالخببتمعليهببا(البببطش،6001،ص،)021وقببدكبباناألسببرىعببيبدايببةاالعتقببال
يرسلونالرسائللرئي منظمةالتحريرالفلسطينيةياسرعرعالعنطري زوجةصالحالتعمر التي
كانلتلتقيهخاللالزيارة(عببدالحميبد،0121،ص.)035وكبانصبالحالتعمبر ببدور يطلب األسبرى

علىعحوىيذ الرسائل.وقدكانلالقيادةالفلسطينيةتردعلىيبذ الرسبائلبكلمبالثوريبةبهبدفرعب 

الببروحالمعنويببةلببديهمخاصببةعببيحببااللاإلض برابعببنالطعببامأوتعرضببهمإلببىاالنتهاكببالمببنقبببل

إدارةالسجون،وقبدكانبلكلمبالالرسبالةتأخبذطباب التهديبدوالوعيبدلالنتقبامرداعلبىتلبكاالنتهاكبال
ودعمببالىسببرىعببيخطبواتهمالنضبباليةخاصببةباإلضبرابالمفتببوحعببنالطعببامالببذ كببانوايخوضببونه.

عفيرسالةوجههارئي منظمةالتحريبرالفلسبطينيةياسبرعرعبالإلبىالحركبةاألسبيرةجباءعيهبا"أقسبم
ببباهللوبرسببولهوبببدمكببلشببهيدعلسببطينيوكببلذرةمببنتبرابعلسببطينالحبيبببةبأننبباسببنثأرلهببذ األعمببال

اإلجراميةوالثورةالفلسطينيةكفيلةبرع الظلمعلىأبنائنبااألبطبال"(عببدالحب ،0125،ص.)06كبان

الرئي أبوعمبارحريصباًعلبىمخاطببةجميب األسبرىولبي عصبيلبعينبه،ويعبودذلبكإلبىأنياسبر
عرعاليورئي منظمةالتحريرالفلسطينيةالممثلالشرعيوالوحيدللشعبالفلسطينيأ رئي للكل

الفلسطينيعيكاعةأماكنتواجد .
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كانل االتصاالل تتم بين األسرى والقيادة حتى عي أحلك اللحظال ،عطوال عترة حصار

عالوأسرى سجنأنصار،الذين
الرئي عرعالعيطرابل شماللبنانكانالتنسي مستم اًربينعر 
كانوايوجهونالنداءالالدائمةلعرعالوقواتهبالوحدةوالتضامنم األسرى.كماكانخليلالوزير

(أبوجهاد)يعطيالكثير منوقتهعيمتابعةقضيةاألسرىعيالسجوناإلسرائيلية،عقدكاننائب
القائد العام لقوال الثورة الفلسطينية ،وعليه تق مساولية متابعة أوضاعهم ،وغير مرة أمر بتنظيم

مهرجانالتضامنيةعيبيرول،وكانأبوجهاديلقيالخطابالالحماسيةويستذكرشهداءاإلضرابال
عنالطعام"إندمراسمحالوةوالجعفر عيسجننفحةيوصرخةإنسانيةإلىالضميرالعالميوالى
كلتقدميعييذاالعالم،للوقوفإلىجانبعشرالبلمئالالمناضلينالذينيتهدديمالمول"،كما

زار أبو جهاد منزل أسرة الشهيد علي الجعفر وقدم تعاز قيادة الثورة الفلسطينية ألسرة الشهيد
البطل(نايفة،0124،ص.)21


وسائل جديدة لالتصال:
حرص األسرى على مراسلة منظمة التحرير الفلسطينية  كواقامة عالقة معها ،كونها تمثل

رأسها قضية األسرى الذين يعتبرون  أر الحربة عي
الشعب الفلسطيني ،وتهتم بكاعة قضايا وعلى 
عملية الصراع م إسرائيل وطليعة الشعب الفلسطيني عي عملية التحرير ،وعادة ما كانوا يراسلون
جمي ماسسال منظمة التحرير ويتلقون ردودا من يذ الماسسال سواء المجل

التنفيذية ،وكانل إسرائيل تتهم منظمة التحرير بتحري

الثور واللجنة

األسرى وتوجيههم عي الخطوال النضالية.

وعيظلعمليةالسالماقتربلالمساعالبينالحركةاألسيرةوالقيادةالفلسطينيةالتيأصبحلعلى

أر

الوطن ،عقد أرسلل الحركة األسيرة عشرال الرسائل إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية

يناشدونهم عيها بالعمل الجاد من أجل اإلعراج عنهم خالل عترة عملية السالم ،عفي رسالة وجهها

األسرىإلىأبوعماروأعضاءاللجنةالتنفيذيةجاءعيها":مازلنانرجومناهللأنيوعقكملتحصيل

حقو شعبنا وتجسيد إقامة الدولة ،الزلنا ننظر لتباشير الصباح ولفجر الحرية عال تحطموا األمل

عينا"(.)1

وم تطورالماسسةالتنظيميةوتطوروسائلاالتصاللدىالحركةاألسيرةم الخارج،قام

األسرى باالتصال ياتفيا م رئي

منظمة التحرير الفلسطينية محمود عبا

أبو مازن بتاري 

،6000/1/00نقلواتهنئتهملهبمناسبةعيدالفطرالمبارك،وثمناألسرىالجهودالذ يبذلهاالرئي 
لقضية األسرى ،عبر ربط مصير أ حل نهائي بحل قضية األسرى حالً نهائيا وتبيي
االحتاللمنكاعةاألسرىوالمعتقلين(وعا.)6000،

 1أنظر الوثيقةرقم ()8
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سجون

 1.1.2.4موقف منظمة التحرير الفلسطينية من الحركة األسيرة.
تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولكاعة قضايا 

الوطنية،وخاصةقضيةاألسرىالتيحملليمهاإلىجمي المحاعلالعربيةوالدولية،وناضللعبر
سنينالنضالمنأجلاإلعراجعنهم،وعض االنتهاكالوالممارسالاإلسرائيليةبحقهم.


 1.1.1.2.4إحياء المنظمة ليوم األسير.
منذالعام 0114اعتبرلالغالبيةالساحقةمند ولالعالموالماسسالالدوليةمنظمةالتحرير
الفلسطينيةالممثلالشرعيوالوحيدللشعبالفلسطيني،وبالتاليتعامللالمنظمةم نفسهاعلىأنها

تمثلالجانبالرسميلقضاياالفلسطينيين،ومنهاقضيةاألسرى،وأنهاالمساولةعنشاونهمورعايتها،
وناطقةبلسانهمأمامالماسسالالدولية،عقدأشرعلوبشكلعلنيعلىالدعاععنأولقضيةلىسرى

وأخذلجانباًإعالمياًدولياًوييمحاكمةمحمودأبوبكرحجاز أولأسيرللثورةالفلسطينية،بلإنها

ييالتيأوللأيميةالعتبارأحدأيامالعاميوماً للسجينالفلسطينيوحددتهبيومالساب عشرمن

نيسان(البطش،6001،ص،)606ودعلجماييراألر المحتلةوالجماييرالعربيةإلىإحياءيذا
اليوم والقيام بحملة إعالمية واسعة تضامنا م األسرى والسجناء عي السجون اإلسرائيلية ،وبهذ 

المناسبةأدلىالناط باسمالمنظمةبتصري جاءعيه"إنيومالتضامنم السجينالفلسطينييأتي

لي اكدإدانةعالميةودوليةللنظامالعنصر الصهيونيعيالوطنالمحتل"(طه،0111،ص.)015


 2.1.1.2.4إعالن المنظمة موقفها عربيا ودوليا.
لقدنشطلالمنظمةعيإيضاحموقفهاعربياًودولياًتجا قضيةاألسرىبعدةوسائلأيمها:

.0

عيةوحقوقيةعالميةلزيارةالسجون.

الدعوةإلىتشكيللجانعر

.6

توجيهالمذكرالإلىالماسسالالدوليةللفلانتبايهالمايجر عيالسجون.

.4

إدراجموضوعاألسرى علىجداولمناقشالماسسالاألممالمتحدةخاصةالجمعيةالعامة

.3

.5
.2

إذاعةماتمرالالتأييدوالتيكانيشاركعيهازعماءالمنظمةكعرعالوحبشوحواتمة.

أولجنةحقو اإلنسانالدولية.

نشروعر منتجالاألسرى عيالمعار التيكانلتقيمهاماسسةصامدالتابعةلمنظمة

التحريرعيبيرولوعمان.

إضاعةقضيةاألسرى ضمنالمطالبالوطنيةالتيكانلتتضمنهاالمبادرالالسياسيةالتي
تشاركالمنظمةعيصياغتها(البطش،6001،ص.)603
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 3.1.1.2.4إظهار المنظمة موقفها في عدة محافل.
سايملمنظمةالتحريرالفلسطينيةعيإبرازموقفهامنقضيةاألسرى عيعدةمحاعلكان

لها التأثير الواض والبالغ عي قضيتهم ،عفي خطاب ياسر عرعال رئي المنظمة أمام المجموعة
االشتراكيةعيالبرلماناألوروبيبتاري ،0122/1/03عض الرئي عرعالاالنتهاكالاإلسرائيلية
بح األسرى من خالل عمليال تعذيب األسرى حتى المول عي كثير من الحاالل وقتل األسرى،

وزجهمعيالسجونالوحشيةالجماعية،واعتقالهمبدونتهمتنسبإليهم(االعتقالاإلدار )،وطالب
المجتمعينعلىدعماألسرىعيالمحاعلالدولية(مجلةشاونعلسطينية،أكتوبر،0122ص.)031

كما سايمل وسائل اإلعالم عي تغطية ععاليال اإلضرابال التي خاضتها الحركة األسيرة،

ويذا ما اتض من بيانال المنظمة المساندة إلضرابال األسرى ،عقد سلم وعد من كوادر منظمة

التحرير ،بتاري  ،6006/6/60ممثلبعثةاألمم المتحدةعي تون رسالة إلىاألمين العامبان كي
مون ،بخصوص األسير خضر عدنان .ودعل الرسالة بان كي مون إلى التدخل الفور والعاجل
للضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي لإلعراج عن األسير عدنان ،والذ لم توجه له سلطال

االحتاللأيةتهمة،وتستمرعياعتقالهبحج وذرائ وايية(وعا.)6006،


 4.1.1.2.4متابعة المنظمة لقضية األسرى المرضى واألطفال.
تابعل منظمة التحرير الفلسطينية كل أمور األسرى الفلسطينيين وخاصة األسرى المرضى

واألطفال،عفيإطارمتابعتهالقضيةاألسرىالمرضىواألطفال،أوضحلدائرةالعالقالالدوليةعي
منظمةالتحريرالفلسطينية،عيتقريرلهابعنوان"شعبتحلاالحتالل" صدربتاري ،6000/4/4
أنأوضاعاألسرىعيسجوناالحتاللتزدادسوءابفعلإجراءالاالحتاللبحقهموقاللإن"األسير

زيد يون المحكوم مدى الحياة مهدد بفقدان البصر ويو بحاجة للعالج غير المتوعر عي سجون

االحتالل،ويعانياألسيرانناعذحرزوتوعي أبونعيممنأوضاعصحيةتزدادسوءايومابعديوم،
عيماتردىالوض الصحيلىسيرييثمصالحيةبعدمحاولةالمخابرالاإلسرائيليةاغتياله.ويتطلب

الوض الصحيلىسيرأكرممنصور 50،عاما،المحكومل بب 33عاما،عالجاسريعا حيأيعاني

من ورم خبيأ عي ال أر (وعا .)6000 ،وأشار تقرير أخر صادر عن دائرة العالقال الدولية عي

منظمة التحرير الفلسطينية ،بعنوان "شعب تحل االحتالل" صدر بتاري  ،6000/3/0إلى أساليب
أجهزة المخابرال اإلسرائيلية عي انتزاع االعتراعال من األسرى األطفال داخل المعتقالل اإلسرائيلية

ويهَّددون باالغتصاب النتزاع
يجبرون على خل مالبسهم ُ
وخاصة عي معتقل عتصيون ،حيأ ُ

اعتراعالمنهم كوادانتهم(وعا.)6000،
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 5.1.1.2.4دعم المنظمة ألسر األسرى.
تطور موقف المنظمة الداعم لقضية األسرى بتشكيلها لماسسة أسر الشهداء والجرحى

واألسرى،وصرفمبلغستيندينا اًرأردنياًشهرياًلكلذو سجينغيرمتزوج ،كوانكانمتزوجاً،عأكثر
منذلك،وقدالقىذلكقدومالمئالمنذو األسرىلمكتبالمنظمةعيعمان(الشميساني)الستالم

يذ المستحقال ،ويبدو أن قادة المنظمة كانوا يستفيدون من قدوم األيالي من األر

المحتلة

لالتصالبرجالالمقاومةخارجالسجون،وكذلكبقادةاألسرىوذلكبتهريبالرسائلالمتبادلة،أوحتى
األموالالالزمةلرعايةالمعتقلينأوتمويلنشاطرجالالمقاومة(البطش،6001،ص.)603


 2.2.4عالقة الحركة األسيرة بالحركة الوطنية الفلسطينية.
بع

بدأاألسرىالفلسطينيوناتصالهمم القيادةالفلسطينيةعيالخارجمنذاألشهراألولىالعتقال

رجالالمقاومة،خاصةعيسجنكفاريونا،عكثي اًرماكانل"إسرائيل" تض الذينتعتقلهممن

الخارجعييذاالسجن،وقدكانمنعائدةيذااالتصالإبالغاألسرىبالموقفمنقضايايامةوعلى
رأسهارع

عرو

إسرائيلاإلعراج عن عشرالاألسرى مقابل ترحيلهم طوعاً خارج البالد .كانل

إسرائيلتدركأنيذاالتنسي سياثرعلىسياستهاالعامةتجا األسرى،بلإنذلكسيمكنياالء

األسرى منالصعودعلىقمةالهرماالجتماعيللمجتم الفلسطينيأوجزءياممنحركةالمقاومة
الفلسطينية،وكثي اًرماعبرالمسئولوناإلسرائيليونعنتخوعاتهممنيذاالحراكالذ سيحولاألسرى
منعئةعلىيامشالمجتم كماعيأغلبالمجتمعال،إلىعئةمناضلةحتىداخلالسجونتترب 

علىقمةالهرم،إذيتض منذلكمتابعة"إسرائيل" لحركةالتطورالتيشهدتهاالسجوناإلسرائيلية

بعدالعام(0110البطش،6001،ص.)023

ويمكنالنظرإلىانفتاحاألسرى واالتصالبخارجالسجنعلىأنهمحاولةلالرتباطوالتذكير

بوجوديم،وقداتصلواببعضهمبعضاً،منسجنلآلخر،ويمكنالنظرإلىاالتصالعلىأنهكانيتم
بعدةوسائلأيمها:

.0

عنطري الشخصأليله.

.3

عنطري الصليباألحمر.

.6
.4


عنطري إدارةالسجن.

أشخاصيتماإلعراجعنهم(البطش،6001،ص.)023

وقد حصل األسرى على أخبار الخارج بعدة وسائل أيضاً أهمها(خليل،0122،ص:)004:003

.0
.6

االستفادةمنمعلومالاألسرىالجددحولاألحداأ.
تهريببع

الصحف.
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.3

االستفادةمنأيةزيارالللمحامينوالوعودالمحليةواألجنبية.

.5

زيارالاأليالي.

.4
.2

تهريبالصحفوأجهزةالراديووأ كراسالمفيدة.

باإلضاعةإلىأرشفةاألخباروالتطورالالسياسيةالتيتنشرياوسائلاإلعالماإلسرائيليةبعد

تنقيحها.

أما الجهات والمؤسسات التي كانت الحركة األسيرة تحرص على مواصلة االتصال بها فيمكن

إجمالها بـما يلي(البطش ,4009 ,ص:)992
.9

الماسسال المحلية :كالهيئال اإلنسانية -النقابال العمالية -الهالل األحمر -الجمعيال
الخيرية-لجانالعملوجبهةالعمل-الحركالالطالبية.

.6

الشخصيالالوطنية:راساءالبلديال(الوطنيون) -راساءتحريرالصحف -راساءالمعايد

.3

المحامون:حيأحرصواعلىتشكيللجانتنسي دائمةويوميةلهم.

.5

خارج الوطن :قيادة المنظمال ،واألمم المتحدة ،ومنظمة العفو الدولية ،والصليب األحمر،

.2

داخل إسرائيل :المسئولون اإلسرائيليون ،والقوى الديمقراطية اليهودية ،ولجنة الدعاع عن

.4

والجامعال.

األطرالتنظيمية:حيأكانلكلتنظيمامتدادمحليمنقيادتهعيالداخل.
والبابا،وجامعةالدولالعربية.

السجين،ولجنةالمبادرةالدرزية،ولجنةالمتابعةالعربية،وأعضاءالكنيسل.
 1.2.2.4االتصال مع الفصائل الفلسطينية.
تأثرانعك 
تأثرلالحركةاألسيرةتأث اًربالغاً 
بمواقفتنظيماتهاوقياداتهاالسياسيةعيالخارج ،اً

أحياناًعلىالعالقالالداخليةلتنظيمالالحركةاألسيرة،عقداعتبرأسرىعت أنفسهمجزءاًمنالحركة
عيالخارج،باعتبارالحركةجسماً واحداً عيكاعةالمواق ،وكذلكاألمرينسحبعلىحركةالجهاد

اإلسالمي،التياعتبرلأنالحركةداخلالسجنييامتدادلهاعيالفكروالممارسة،وجبهةالنضال

أيديولوجياً لكلعصيلعيالسجنم عصيله
ا
وسياسياًو
ا
تنظيمياً 
ا
الشعبيالتياعتبرلأنيناكارتباطاً
عيالخارج(الهند ،6000،ص.)22:25

إنانعكا موقفالحركالوالفصائلعيالخارج،أثرعيمجملالعالقالالوطنيةداخلالسجون،
مما سبب مساسا بحقو بع

الفصائل أحيانا ،وتسبب عي شحن القاعدة التنظيمية باتجا سلبي،

وعلى الرغم من أن الفصائل عي الخارج ،لم تكن تقحم نفسها عي تفاصيل الحياة اليومية الداخلية

لىسرى ،وكان ايتمامها منصبا بشكل خاص على محاولة تخفيف ظروف االعتقال ،وتقديم العون
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الالزم،كماأنهاشكللدعما كواسناداللحركةاألسيرةعينضاالتها(الهند ، 6000،ص.)21:22إال
إنهمنالماكدأنالفصائلداخلالسجنقدتأثرل،والشك،بطبيعةعالقالامتداداتهاعيالخارج

وسياساليذ الفصائلتجا التنظيمالاألخرى.

منناحيةأخرىعقدأصبحلالفصائلالفلسطينيةعيالخارجتتاب أسراياداخلالسجونسواء

منحيأالدعمالماد أوالمعنو ،أوتوكيلمحامين لهم،ومتابعةأموريمعيأوقالاألزمالم 
الجهالالمحليةواإلقليميةوالدولية،وتحميلإسرائيلالمساوليةالكاملةعنهم،عقدحمللجبهةالتحرير
عيبيانأصدرتهمساوليةحياةعميدأسراياعيالسجوناإلسرائيليةإلىإسرائيل،كمادعلالجبهة
الصليباألحمروكاعةالماسسالاإلنسانيةللوقوفعلىحالةاألسيرالتاج،وتقديمالرعايةالصحية

الالزمةله،والضغطعلىحكومةاالحتالل كوادارةسجونهاإلطال سراحهعلىالفور(وعا.)6006،


 2.2.2.4االتصال مع الجماهير الفلسطينية.
شكلل وال تزال قضية األسرى عنصر إجماع شعبي علسطيني وال يختلف اثنان من الشارع

الفلسطينيعلىأيميةيذ القضية،عاألسرىعينظرشعبهمأبطالورموزمقاومة،واليقبلاإلساءة
أو الحط من قيمتهم ،وأظهرل الوقفال الجماييرية إلى جانب األسرى عم االلتفاف حول قضية
األسرىومركزيتهاعيالوجدانوالوعيالشعبيالفلسطيني،وليسلمظايرالتضامنوالمساندةالشعبية

إالالدليلعلىذلك ،وقدكانلالحركةاألسيرةترايندائماعلىجماييرشعبهاللوقوفإلىجانبها
عيكاعةالمحنالتيمرلبها،ولمتبخلالجماييرالفلسطينيةيوماعيتقديمأرواحهاقربانامنأجل
حريةاألسرىعقدملالجماييرالفلسطينيةالشهداءوالجرحىعيكلمرةكانلتقفإلىجانبالحركة

األسيرة.

اعتمداألياليعيالمراحلاألولىلالعتقالأسلوبالمذكرالوالبرقيالللتعبيرعبناحتجباجهم

علىأوضاعاألسرىوالتواصلم أبنائهم،أماالجهبالالتبيكباناأليبالييرسبلونإليهبايبذ البرقيبال
والمذكرالعهي(البطش،6001،ص:)662
.0

رئي بعثةاللجنةالدوليةللصليباألحمر.

.6

السكرتيرالعاملىممالمتحدة.

.4

لجنةالقد المفرزةمنالجامعةالعربية.

.3
.5
.2

سفراءوقناصلالدولاألجنبية.

أمينعامجامعةالدولالعربية

المساولوناإلسرائيليونوخاصةوزيرالشرطة.
أصبحلوسائلاالتصالبينالحركبةاألسبيرةوالجمباييرالفلسبطينيةعبيمرحلبةمتقدمبة،غالببا

م ببات ببتمع ببنطريب ب الرس ببائلالت ببييرس ببلهااألس ببرىعب ببرقنب بوالمختلف ببة،وق ببدكان ببلجمعي ببةاألس ببرى
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والمحررينحسامعيغزةوناد األسيرعيالضفةالغربيةإلىجانبو ازرةشباوناألسبرىوالمحبررين،

يببيالجهببالالوسببيطةبببينالحركببةاألسببيرةوالجمبباييرالفلسببطينية،وعببيرسببالةأرسببلهااألسببرىإلببى
جم بباييرالش ببعبالفلس ببطينيبت بباري "،0111/00/1ن ببدعوكملتلبي ببةال ببدعوالللمهرجان ببالوالمس ببيرال
والتظبايرالالتببيتنظمهباجمعيببةاألسبرىونبباد األسبيرعمباازرتكملنباتعنببيالنصبر..تعنببيأننعببيش

بك ارمببةإلببىأنيببأذناهلللنببابببالفرج"(.)1كمبباجبباءعببيرسببالةأخببرىبتبباري ،0111/4/01بمناسبببةيببوم
األسيرجاءعيها":ياأبناءشعبناالحبيبإنقضيةاألسرىيجبأنيكونلهاحبلويبذايبودوركبم...
ولتعلمواأنالشعبالذ يقفمنخلفأس ار ويحرريمشعبحيجديربالحريةواالستقالل"(.)2


 1.2.2.2.4التضامن الشعبي مع األسرى.
لهااألسرىخاصة

كانالتضامنالشعبيم األسرىيأتيعيأوقالاألزمالالتييتعر

عيحالةاإلضرابالعنالطعاموحركةاالحتجاجالوالخطوالالنضاليةالتيكانيتخذيااألسرى،
باإلضاعةلتعر األسرىإلىالقم واالنتهاكالمنقبلإدارةالسجوناإلسرائيلية ،وكانلالجمايير

الفلسطينيةسرعانماتلبينداءاألسرىعييذ الظروف،ولي أدلعلىذلكمنانتفاضةاألسرى
أوماعرف ننذاكبانتفاضةالحرية،التيجاءلعلىإثرخو

األسرىإضرابامفتوحا عنالطعام

بتاري  ،0112/06/00كانلاستجابةالجماييركبيرة جدا ،عقد سقط العديدمنالشهداء والجرحى

نتيجةاالحتجاجالعفيمدينةقلقليه وحدياسقطشهيدانو 20جريحابتاري (0112/06/00قراق ؛
المطور،0112،ص .)43-40

كانلالجماييرالفلسطينيةعيكلمرةيخو

عيهااألسرىإضراباعنالطعامتتضامنمعهم

بصورةكبيرة،عغيرمرةتظايرلالجماييرالفلسطينية،عقدأصيبعشرالالمواطنينباالختنا ،بعد
قم قوالاالحتالللالعتصامالتضامنيم األسرىعيسجوناالحتاللأمام سجنعوعر،بتاري 

 ،6000/00/00كمااعتصم المتظايرون الفلسطينيون ،بتاري  ،6006/5/04تضامنا م إضراب
الحركةاألسيرةعي إضرابها عنالطعام ،أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمرعيمدينةالقد 

لالنضمامإلىالمعتصمينوالمضربينعنالطعامعيخيمةالصليباألحمر(وعا.)6006،


 2.2.2.2.4أحياء المناسبات:
من جهة أخرى أحيل الجمايير الفلسطينية المناسبال الخاصة باألسرى عي جمي أنحاء

األراضي الفلسطينية ،عقد احتفلل لجنة أيالي األسرى التابعة لجمعية حسام عي مدينة غزة ،بتاري 
 ،6000/4/06بيوم األسير الفلسطيني .كما أطلقل الجمايير الفلسطينية عي الخليل ،بتاري 
 1انظرالوثيقةرقم(.)01
 2انظرالوثيقةرقم(.)60
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 ،6000/3/04جدارية تضم أسماء أسرى وشهداء الحركة األسيرة؛ تكريما لهم .ونظمل اللجنة
التنظيميةعيمنطقةحلحولومنتدىحلحولالثقاعيبالتعاونم ناد األسيرالفلسطينيعيالخليل،

بتاري ،6000/4/64معرضاًللتضامنم األسرىعنوانه":صرخةمنأبطالاألسر"(وعا.)6000،

كمانظملالجماييرالفلسطينيةماتمرالشعبيةلمناصرةقضيةاألسرى،عفيالماتمرالشعبيالذ 


نظمتهبتاري ،0111/2/62وجهاألسرىرسالةتضامنوتواصلم الجماييرالفلسطينية(.)1


 3.2.2.4االتصال مع الصحافة واإلعالم.
أولىاألسرىللصحاعةواإلعالمأيميةكبيرةعيإبرازقضيتهم،عقدكانوايستقبلونالصحفيين
ويتعاطونمعهمحتىلوكانوامنإسرائيل،عكاعةالمعتقلينيعرعونجيداً أنكلسجنيتماعتتاحهال
يسم عيالبدايةبأ اتصااللتتمإالللناط اإلعالميللجيش،ومنثمالصحفاإلسرائيليةومنثم

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المختلفة ،ومن ثم وكاالل أنباء الدول الصديقة إلسرائيل وعلى رأسها
الواليالالمتحدةاألمريكية(البطش،6001،ص.)022


 1.3.2.2.4وسائل اإلعالم الفلسطينية.
قبلمجيءالسلطةالوطنيةالفلسطينيةكانلأيموسيلةاتصالبينالحركةاألسيرةوالخارج

عبرمجلةعلسطينالثورة،حيأكانلتخصصصفحةعيكلعددتحلعنوانصولاألسير،كان

األسرىيعبرونعنيمومهمومواقفهموينشرونرسائلهمالشخصيةعبريذ القناة،إلىجانبالعديد
منالمجاللمثلمجلةالبيادرالسياسيالتيكانلتهتمبالقضاياالفلسطينيةوعلى أر يذ القضايا

قضية األسرى ،وبعد مجيء السلطة أصب تلفزيون علسطين واإلذاعال لمحلية والحقا بع



الفضائيالالفلسطينيةتشكلقنوالاتصالبيناألسرىوالخارج.وقدخاطباألسرىتلفزيونعلسطين

لفض مانللإليهانتهاكالسلطالالسجونبحقهم .عفيرسالةوجههااألسرىلمديردائرةاإلعالم
عيو ازرةاإلعالمبتاري ،0111/00/2طالباألسرىعبررسالتهمتغطيةإعالميةمنقبلتلفزيون
علسطينلإلضرابالمفتوحعنالطعامالذ سيخوضونه رداعلىتلكاإلجراءالالعقابية"ويناعنحن

يموأنتممطلوبمنكمدعمناإعالمياوتغطيةذلك
مضطرونللدعاععنكرامتناوحقناعيالعيشالكر 

منخاللالتلفزيونالفلسطينيعهذادعملنا"(.)2وعيرسالةأخرىوجههااألسرى لمديرومقدمبرنام 
وجهالوجهعيتلفزيونعلسطين،ليوصلصوتهمإلىالقيادةوالجماييرالفلسطينية،بعدتوقي اتفاقية

1

انظر الوثيقة رقم (.)60
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وا ريفر ،جاء عيها" :ولقناعتنا بأن الصحفي يو جند كلمة الح  ..قلمه سالحه وأمانته معيار
نجاحه..وألننانتوسمعيكالخيرعكننانتوجهإليكلدعمناوالمسايمةبحلقضيتنا"(.)1


 4.2.2.4االتصال مع المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
اتسمل المراسالل التي كانل توجهها الحركة األسيرة إلى الماسسال الوطنية باللهجة

اإلنسانية،حيأكانلتعك المطالبالمعيشية،م التأكيدعلىدوريذ الماسسالعيرعايةياالء
األسرى ،كما كانل تتعل مثالً بوض سجين جري  ،ومن الممكن أن يكون ذلك للضغط إلطال 

سراحه،وكثي اًرماكاناألسرى يوجهونمراساللإلىراساءالبلديالعيالضفةالغربيةوقطاعغزة
وتتضمن يذ المراسالل العمل على من السلطال من بع

المضايقال ،والمطالبة بكدخال

التحسينالعلىظروفحياتهمالصعبةأومعاملتهمكأسرىحرب(البطش،6001،ص.)025


 1.4.2.2.4تضامن المؤسسات الوطنية مع األسرى.
أرسللالحركةاألسيرةالعديدمنالبيانالوالخطابالالتيدعلعيها الماسسالالوطنيةإلى

الوقوفإلىجانبهاعيمحنةمعينة،وتمثللأيميذ الماسسالعي:
.0

الهيئالالحقوقية.

.3

المجال البلدية.

.6
.4
.5

النقابالالمهنية(المحامينوالمهندسينواألطباءوالصحفيين).
الجمعيالالخيريةوالنسائية(طه،0111،ص.)014

جامعةالنجاحالوطنية(علسطينالثورة،0125،ص.)63
كان تضامن الماسسال الوطنية م األسرى خالل خطواتهم النضالية يتصاعد ،وغالبا ما

يتوحد ،عفي إضراب األسرى عن الطعام بتاري   ،6000/00/2نظمل مسيرال ضمل نقابال
المحامين والمهندسين واألطباء باتجا مقر الصليب األحمر ،وأعرب المشاركون عن تضامنهم م 

األسرى عي إضرابهم عن الطعام .من ناحية أخرى نفذل األطر النسوية والنقابية والطالبية والغرف

التجاريةاعتصاماعيمقرالصليباألحمر.كمانظملنقابةالسائقينعياالتحادالعاملنقابالعمال
علسطين ،بمشاركة عصائل العمل الوطني ،واللجنة الشعبية إلطال سراح األسرى وأيالي األسرى،
واألسرىالمحررين،مسيرةسيارالتضامنام األسرىالمضربينعنالطعام(وعا.)6006،


 1انظرالوثيقةرقم(.)63
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 2.4.2.2.4إحياء المؤسسات ليوم األسير الفلسطيني.
أحيل الماسسال الوطنية المناسبال الخاصة باألسرى للتضامن وتجديد العهد معهم ،عقد

تضامنل الماسسال م األسرى لتمجيد ذكرايم السنوية  ،عقد أقام مركز أبو جهاد لشاون الحركة
حياء ليوم األسير الفلسطيني ،بتاري ،6002/4/02
األسيرة عي جامعة القد مهرجانا جماييريا إ ً
وأقيم المهرجان بمشاركة عدد من الشخصيال المقدسية والوطنية والرسمية ،وعدد نخر من األسرى

المحررينوذو األسرىعيسجوناالحتالل،إضاعةإلىالسفيرالسيرالنكيعيعلسطين.كماأحيا
مجل الطلبةوحركةالشبيبةالطالبيةعيجامعةالقد المفتوحةبالخليل ،بتاري ،6000/5/6يوم
األسيربحفللدعمونصرةاألسرى،ووعاءلدماءالشهداء(وعا .)6000،كماأحيااألسرىيوماألسير

الفلسطينيداخلالسجوناإلسرائيلية(.)1


 5.2.2.4عالقة الحركة األسيرة مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
أسسب ببلالسب ببلطةالوطنيب ببةالفلسب ببطينيةمنب ببذعب ببام0112و ازرةخاصب ببةتعنب ببىبشب بباوناألسب ببرى
والمحببررين،ومتابعببةأمببوريمومتطلببباتهم(،)2وقببدعملببلالببو ازرةمنببذالبدايببةعلببىتفريببغكببلانشببتطهاعببي
االيتمببامبقضببيةاألسببرى(.)3عفببيجلسببةمجل ب الببوزراءبتبباري 0110/0/1اتخببذال برئي ال ارحببلياسببر

عرعببالرحمببهاهلل،ق ب ار اربكنشبباء و ازرةاألسببرىوالمحببررينوتببمتعيببينالنائبببيشببامعبببدالبراز عضببو

المجل التشريعيننذاك،أولوزيرلها.


1.5.2.2.4أنشطة وزارة شؤون األسرى والمحررين.
زرةونشاطهاعلىمحاورإستراتيجيةرئيسة:
يتركزعملالو ا

 1.1.5.2.2.4تحسين الظروف االعتقالية اليومية لألسرى لحين إطالق سراحهم وتحررهم.
أبدلالو ازرةايتماماواستعداداواضحينعيالسعيلإلعراجعنكاعةاألسرىوالمعتقلينجميعاً

وبببدوناسببتثناءم بنالسببجونوالمعببتقاللاإلس برائيلية،والببذ تمثببلمببنخبباللإدارةالملببفالتفاوضببي

الخاصباألسرى.

1.1.1.5.2.2.4تغطية مصاريف التعليم.
كمباعملبلالبو ازرةعلبىتبأمينمواصبلةالتعلبيماألكباديميلىسبرىوذلبكمبن خباللالمسباعدة

عيااللتحا


بالجامعالوتغطيةنفقاتهاالمادية.

 1انظرالوثيقةرقم(.)64
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 2.1.1.5.2.2.4الكانتينا.
والعببرب

التب بزالو ازرةاألس ببرىملتزم ببةبص ببرفمبل ببغم بباليش ببهر للكانتين ببالك ببلاألس ببرىالفلسب بطينيين
ب ببدوناس ببتثناء(و ازرةش بباوناألس ببرىوالمح ببررين.)6006،عق ببدكان ببلمخصص ببالالكانتين ببا

الخاصببةبحاجيببالاألسببرىعببيالسببجوناإلس برائيليةبتبباري )3(،6001/1/06ماليببينو200أل بف
شيكل،إضاعةإلى6مليونشيكلأقريامجل الوزراءلىسبرىعبيالسبجوناإلسبرائيليةبمناسببةشبهر
رمضانالفضيلوعيدالفطرالسعيد(وعا.)6001،

االهتمام بذوي األسرى ماديا وصحيا واجتماعيا.
وذل ببكعب ببرتحسب بينمس ببتوىالخ ببدمالالص ببحيةوالنفس ببيةواالجتماعي ببةوالمالي ببةل ببذو األس ببرى

بالتعاونم الماسسالذالالصلة،وتأمينالتعلبيمالجبامعيلىسبرىوأبنبائهم،وتبوعيرالمبن الد ارسبية

لىسبرىوذويهببمبالتعبباونمب و ازرةالتربيببةوالتعلببيم.وتقببومالبو ازرةبتسببليمأسبرةكبلأسببيرعببيالمعببتقالل
اإلسرائيليةراتباًشهرياًمنالسلطةالوطنيةالفلسطينية،حيأيصرفلىسيراألعبزب(0000شبيكل)،
كواذاكانمتزوجاًيصرفللزوجة300شيكلباإلضاعةإلى(50شبيكل)لكبلاببنأقبلمبن00عامباً،

ويصببرفال ارتبببوعق باًلسببلمرواتبببخبباصباألسببرىوحسبببالفت برةالتببييمضببيهااألسببير(و ازرةشبباون

األسب ببرىوالمحب ببررين،)6006،وتقب ببدرموازنب ببةو ازرةاألسب ببرىوالمحب ببررينالشب ببهريةح ب بوالي150ألب ببف
دوالر(عب ببدالب براز ،6000،ص،)03كم ببايق ببدملىس ببرىالمح ببررينالمس بباعدالالمالي ببةالفوري ببةله ببم
للمسايمةعيبناءمستقبلهمحسبالجدولالتالي:

جدول رقم ()3
المساعدات المالية التي تقدمها السلطة الوطنية لألسرى المحررين حسب مدة االعتقال وفق قانون األسرى

والمحررين رقم ( )91لسنة 4002

المبلغ بـالشيكل

مدة االعتقال
اقلمنعاميصرفله

500

أكثرمنعاموحتىثالأسنواليصرفله

0000

أكثرمنثالأسنوالوحتىخم سنواليصرفله

6000

أكثرمنخم سنوالوحتىثمانيسنواليصرفله

3000

أكثرمنثمانيسنوالوحتىإحدىعشرةسنةيصرفله

4000

أكثرمنإحدىعشرةسنةوحتىخم عشرةسنةيصرفله

5000

أكثرمنخم عشرةسنةوحتىثمانيعشرةسنةيصرفله

2000

وعشرينسنةيصرفله
أكثرمنثمانيعشرةسنةوحتىإحدى 

1000

وعشرينسنةيصرفله
وعشرينسنةوحتىخم ِ 
أكثرمنإحدى 

وعشرينسنةيصرفله
أكثرمنخم ِ 

2000
00000

المصدر :انظر قانون األسرى والمحررين رقم ( )91لسنة  4002مادة  9البند (ز)).

119

مببنجهببةأخببرىيببتماسببتيعاباألسببيرالمحببرربببو ازرةالداخليببةواألمببنالببوطنيبواسببطةو ازرة

شاوناألسرىوالمحررينحسبسنوالأسر وعقاللجدولالتالي:
جدول رقم ()2

تأمين وظائف لألسرى المحررين من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

الرتبة

عدد سنوات األسر

ِ
قلمنثمان
الوأ
خم سنو 

مالزم

قلمنإحدىعشرة

الوأ
ثمانيسنو 



مالزمأول

عشرةسنة
سنةوأقلمنخم  
إحدىعشرة 


نقيب

ةسنةوأقلمنتس عشرةسنة

خم عشر

رائد

قلمنثالأوعشرينسنة

ةسنةوأ

تس عشر
وعشرينسنة
قلمنسل 
ِ
ثالأوعشرونسنةوأ


مقدم
عقيد

سلوعشرونسنةعماعو
ُ

عميد

بمااليتعار م أحكاميذاالنظامتحتسببسبنوالأسبراألسبرىالمحبررينالمبوظفينسبابقا

والحاصلينعلىشهادةجامعيةسنوالأقدميةعو استحقاقهمالوظيفي(.)1
منح رحلة الحج ألهالي األسرى.

كمااستطاعلو ازرةاألسرىخاللاألعوامالماضيةمنتوعيرمئالالمبن للحب إلبىبيبلاهلل
الحرامسنوياًأليالي األسرىعيالسبجونمبنالدرجبةاألولبىواألولويبةلبذو مبنأمضبواعتبرالأطبول

زرةشاوناألسرىوالمحررين.)6006،
(و ا


 3.1.5.2.2.4االهتمام باألسرى المحررين وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع الفلسطيني.
توليالوزرةايتمامابالغاباألسبرىالمحبررين كواعبادةتبأييلهممبنخباللبرنبام تأييبلاألسبرى
ا

المحببررينالببذ يقببدمخببدمالعديببدةكببالتعليمالجببامعي،والتأييببلالمهنببي،والتببأمينالصببحيوالببدورال
المختلف ببةع ببيالكمبيب ب وتروالحاس ببوب،دورالص ببيانةلىجهب بزةالمكتبيب بةوالرادي ببووالتلفزي ببونوالس ببتاليل،
ودورالتصويرعوتوغراعيوتليفزيوني ،ودورالصحاعةوأعالم...إل باإلضباعةإلبىتبوعيراآلالفمبن

عبرصالعمببلعلببىبنببدالبطالبةلىسببرىالمحببررين العبباطلينعببنالعمبلوالبذينأمضبواأقببلمببنخمب 

سبنوال،أمببامببنأمضبواخمب سببنوالعببأكثرمببنالببذكور،وثببالأسببنوالعببأكثرمببناإلنبباأ،عيصببرف
لهببمراتبباًشببهرياًبحببدأدنببى(0400شببيكل)وسبقفهاألعلببى(6000شببيكل)ومببايحببدد يببيالفتبرةالت بي
 1انظرقرارمجل الوزراءرقم(/00/002/0م.و.0/ه)لسنة6001بشأننظامتأمينوظائفلىسرىالمحررين.
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أمضببايااألسببيرالمحببررعببياألسببر،كمبباتقببدمالببو ازرةالمسبباعدالالماليببةلىسببرىعببورتحببرريمحسببب
الفترةالتيأمضايااألسير،كماتمن األسيرالمحررإعفاءالمبنرسبومالعبالجعبيعلسبطينأوعبي

الخارج بالتنسي م و ازرةالصحةالفلسطينية(،و ازرةشاوناألسرىوالمحررين.)6006،


 4.1.5.2.2.4االهتمام باألسرى إعالميا وابراز قضيتهم في المحافل الدولية والمحلية.
وذلك بكبراز قضية األسرى كقضية وطنية بحاجة لتفعيلها عبر وسائل اإلعالم المختلفة
واعتبارملفاألسرىأحدالملفالاألساسيةوالثوابلالوطنيةعيأيةمفاوضالجارية.

كماتعملالو ازرةعلبىمبن قضبيةاألسبرىالبدعمواإلسبنادالمحلبيوالعرببيوالبدوليمبنخبالل

تسببليطالضببوءعليهبباعبببرجعلهبباقضببيةمركزيببةومفصببليةعببيأ حببلسياسببيلببدىوسببائلاإلعببالم

المرئيببةوالمسببموعةوالمقببروءةوم ببنخبباللالمبباتمرالالمحليببةوالعربي ببةوالدوليببة،

وااللتقبباءبالس ببفراء

والممثل ب ببينالع ب ببربواألجان ب ببب كواص ب ببدارالتق ب بباريراإلعالمي ب ببةواإلحص ب ببائيةالش ب بباملة كواص ب ببدارالنشب ب برال
والبوسببترالالتببيتعكب حجببممعانبباتهم ،كواحيبباءالمناسبببالالخاصببةباألسببرىكيببوماألسببيرالفلسببطيني

والعربي،واليوم العالميلمنايضةالتعذيب..إل وبكشبراكالماسسبالذالالصبلة،كبذلكالقيبامبتوثيب 
تاري الحركةاألسيرةوتراثهباوشبهدائها وحمايتبهمبناالنبدثار،وأيضباًالعمبلعلبىإعبادةنشبرإنتاجاتهبا

األدبية

زرةشاوناألسرىوالمحررين.)6006،
المتعددة(و ا


 1.4.1.5.2.2.4تدويل قضية األسرى.
منذأنعقدالماتمرالدولياألوللمناصرةاألسرىالفلسطينيينوالعربعيسجوناالحتالل
اإلسرائيلي عي مدينة أريحا يوم  ،6001\00\64بدعوة وبكشراف من قبل و ازرة شاون األسرى
والمحررينعيالسلطةالفلسطينيةوبالتنسي م ماسسالالمجتم المدنيوماسسالحقو اإلنسان،

والذ استمر لمدة ثالثة أيام ،كان من أيم توصيال الماتمر البدء بالتحرك على مستوى الساحال
الدولية واإلقليمية لتدويل قضية األسرى واعتباريا قضية إنسانية عالمية على المجتم الدولي أن

يتحمل مسئولياته اإلنسانية والقانونية واألخالقية عي توعير الحماية لىسرى بموجب القانون الدولي
اإلنساني ،عقد قام وزير األسرى عيسى قراق بتاري  ،6001/1/05بجولة أوروبية تهدف إلى دعم
وتفعيلتحريراألسرىالفلسطينيينوالتركيزعلىيذاالموضوععيأوروبا .كماأطلقل و ازرةاألسرى

بتاري  6006/3/5حملةدوليةإللغاءقانوناالعتقالاإلدار بالشراكةم ماسسالحقو اإلنسان
المحليةوالدوليةوذلكلمساندةقراراألسرىاإلداريينبمقاطعةمحاكماالعتقالاإلدار وزيادةالضغط

علىحكومةإسرائيلإللغاءيذاالقانونالذ يستخدمبشكلتعسفيوغيرقانونيبح األسرى(و ازرة
شاوناألسرىوالمحررين.)6006،
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 5.1.5.2.2.4االهتمام بتقديم الخدمات القانونية واالستشارات الفنية .
منذاللحظالاألولىالعتقالالمواطنالفلسطينيتقدمالو ازرةالمساعدةالقانونيةلهوتوكلأحد

محاميالو ازرةلمتابعةملفهومتابعةقضيتهمناأللفإلىالياء،كماتقدممسباعداتهاالقانونيبةلىسبرى
القدامىوزيارتهمباستمرار،وبالتنسي والتعاونأيضاًم الماسسالالمعنيةاألخرى.

عمللو ازرةاألسرىوالمحررينعلىتفعيلالقانونالخاصباألسرىوالمقرمنقبلالمجل التشبريعي
بجلس ب ب ببتهالمنعق ب ب ببدةبت ب ب بباري 6004/06/66م،وم ب ب ببنرئ ب ب ببي الس ب ب ببلطةالوطني ب ب ببةالفلس ب ب ببطينيةبت ب ب بباري 

6004/06/61م،ونشر عيالوقائ الفلسطينيةعيالعددالراب والخمسينبتباري 6005/4/63م،مبا

شببكلدعمبباقويبباوعبباعاللتعببوي

األسببرىوحمايببةحقببوقهموتببأييلهم(و ازرةشبباوناألسببرىوالمحببررين،

.)6006

وقدتمحورلالرايةاإلستراتيجيةالتيأعدتهااللجنةالقانونيةالمختصةعيو ازرةاألسرىحول

أربعةمحاوريي:

 .0التوجببهإلببىمحكمببةالعببدلالدوليببةعببياليببا بهببدفالحصببولعلببىعتببوىقانونيببةحببولالوض ب 
الق ببانونيلىس ببرىوالمعتقل ببينل ببدىدول ببةاالح ببتاللاإلسب برائيلي،وتحدي ببدالمحكم ببةالصب بري لمايي ببة
ومضمونالتزامالدولةاالحتاللالقانونيةتجا المعتقلينالفلسطينيين .

 .6الضببغطلعقببدمبباتمرللببدولاألطبرافباتفاقيببالجنيببفاألربب لبحببأموضببوعاألسببرىالفلسببطينيين
وحقب ببوقهم،وطبيعب ببةااللت ازمب ببالالقانونيب ببةالناشب ببئةعلب ببىعب ببات المحتب ببلاإلس ب برائيليبشب ببأنهم،ودور

والتزامالاألطرافبمواجهةاالنتهاكالوالخروقالاإلسرائيليةلحقو المعتقلين .

 .3تفعيلقضيةاألسرىعلىصعيدالجمعيةالعامةلىممالمتحدة.

 .4رعب دعبباوىقانونيببةلمواجهببةاالنتهاكببالاإلسبرائيليةأمببامالمحبباكمالوطنيببةللببدولالتببيقبلببلبفببت 
واليتهاالقضائيةأماميذ

زرةشاوناألسرىوالمحررين.)6006،
القضايا(و ا

وعي يذا السيا شهدل كال من جنيف المقر األوروبي لىمم المتحدة ،وبيرن العاصمة

السويسرية للدولة الحاضنة التفاقيال جنيف األربعة ،نشاطا علسطينيا دبلوماسيا مكثفا بهدف رع 
المعاناةعناألسرىوالمعتقلينالفلسطينيين ،كواطال سراحهمبشكلعور وعاجل.وأوضحلالبعثة،
عيبيانلها ،أنسفيرعلسطينلدىلجنةحقو ِ
اإلنسان إبراييمخريشة سلممذكرالعاجلة،لرع 
المعاناة عن األسرى الفلسطينيين ،لكل من :ديدييه بوركخالتر وزير الخارجية السويسر  ،وجاكوب
كالينبيرجررئي اللجنةالدوليةللصليباألحمر،وناعيبيال المفو

الساميلحقو اإلنسان،والورا

دوبو السير الرئيسة الحالية لمجل حق و اإلنسان ،وعريدة شاييد رئيسة اللجنة التنسيقية للخبراء

المستقلين والمقررين الخاصين وممثلي األمين العام لىمم المتحدة المعنيين(وعا ،)6006 ،كما تم

توجيه مذكرال عاجلة لكل من :عرانك الرو المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز الح عي حرية

ال أر والتعبير،واناندجروعيرالمقررالخاصالمعنيبح األعرادعيالتمت بأعلىمقايي الصحة
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الجسديةوالنفسية،وموتوماروتيريهالمقررالخاصالمعنيبكاعةأشكالالعنصريةوالتمييز العنصر 

والكر ومايتصلبذلكمنتعصب،وخوانمينديزالمقررالخاصالمعنيبالتعذيبوبأشكالالعقاب

المذل والمعاملة غير اإلنسانية ،ورشيدة مانجو المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة ،مسبباته
ونتائجه .وتضمنل المذكرال العاجلة ،حسب البيان ،رصدا لحالة حقو اإلنسان وألوضاع األسرى

والموقوعين والمخاطر التي يتعرضون لها خاصة ،وقضية االعتقال اإلدار لفترال طويلة ،والعزل

االنفراد لسنوال،وزيارةاألقاربوالمحامين ألسرى قطاعغزةالمحتل ،كواعادةبرام التعليموالتقدم

باالمتحانالومتابعة الدراسة الجامعية ،واقتحام سلطالالسجوناإلسرائيلية لغرف األسرىومصادرة

ممتلكاتهمالشخصيةوتقديمالعالجالطبيالالزملهم(وعا.)6006،


 6.2.2.4المؤسسات المهتمة باألسرى.
يناكالكثيرمنالماسسالوالجمعيالالمعنيةباألسرىالفلسبطينيينعبيالسبجوناإلسبرائيلية،
سببوفنتطببر إلببىماسسببتينمببنيببذ الماسسبباللهم باالببدورالبببارزعببيمسبباندةقضببيةاألسببرىعببي

الضببفةوالقطبباع،ويمببا:جمعيببةنبباد األسببيرالفلسببطيني،وماسسببةالضببميرلرعايببةاألسببيروحقببو 
اإلنسان.


 1.6.2.2.4جمعية نادي األسير الفلسطيني.
تأسسلجمعيةناد األسيرالفلسطينيبتاري ،0113\1\61وتعدمنأكببروأقبدمالجمعيبال
التبيتبداع عبنحقبو األسبرىالفلسبطينيينوالعبربالقبابعينعبيالسبجونوالمعبتقاللوم اركبزالتحقيب 

اإلس برائيلية.تتعامببلالجمعيببةم ب ملببفاألسببرىوالمعتقلببينالفلسببطينيينعلببىأنهببممناضببلينمببنأجببل
الحريببةواالسببتقالل،تنطب ب علببيهمالمواثي ب الدوليببةالخاصببةبأسببرىالحببربوذلببكبغ ب

النظببرعببن

انتماءاتهمالتنظيمية،حيأتتاب جمعيةنباد األسبيرملفبالاألسبرىدونااللتفبالالنتمائبهالتنظيمبي

السياسببي.وقببدتبلببورلعك برةإنشبباءالجمعيببةداخببلالسببجوناإلس برائيلية،مببنقبببلنخبببةمببنقيببادال
األس ببرىأنفس ببهمم ببنمنطلب ب الش ببعوربالحاج ببةإل ببىماسس ببةحقوقي ببةتشب ب اكلعنوانب باًوحاض ببنةًلىس ببرى
وذويهببم،ماسسببةجماييريببةوشببعبية،قببادرةعلببىرعب صببولاألسببرىإلببىكببلمكببانوتحريببكقضببيتهم،

ونقبلمعانباتهمخلببفالقضببانإلبىالمحاعببلاإلقليميبةوالدوليببة.ويبيجمعيبةإنسببانيةاجتماعيبةوشببعبية

مستقلة(جمعيةناد األسير.)6006،

وتدعوالجمعيةإلىتطبيب القبوانينوالشبرائ الدوليبةواإلنسبانيةواتفاقيبالجنيبفعلبىاألسبرى

الفلسطينيينوالعبربعبيسبجوناالحبتاللاإلسبرائيلي.وتتعباونالجمعيبةوتقبومبالتنسبي المتواصبلمب 
كاعةالماسسالالحقوقيةالمحليةوالدوليةللوقوفإلىجانبيذااألسيروالتخفيفمنمعاناته.وتنظر
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الجمعيةلىسيرالفلسطينيكمناضلمنأجلالحريةمنحقهالعيشبكرامةواستقراربينأبنباءشبعبه،
ولهالح عيممارسةدور عيبناءالمجتم وماسساته(جمعيةناد األسير.)6006،


 2.6.2.2.4مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان.
ماسسةالضمير،ماسسةأيليةعلسبطينيةمسبتقلة،تعنبىبقضباياحقبو اإلنسبانعبياأل ارضبي

العربيببةالمحتلببةوعببيمقببدمتهاحقببو المعتقلببينالسياسببيينعببيالسببجوناإلس برائيلية.تأسسببلماسسببة
الضميرعيمدينبةالقبد المحتلبةعبيالعبام0116بمببادرةمبنشخصبيالحقوقيبةوقانونيبةوسياسبية،
بهدفتقديمالدعمالقانونيلىسرىوالمعتقلينالسياسبيينوالتعريبفبمعانباتهمونصبرةقضبيتهمالعادلبة.

تببامنالضببميربعالميببةحقببو اإلنسببانكمبباتببامنبأيميببةبنبباءمجتمب علسببطينيديمق ارطببيحببريسببود 

العببدلوالمسبباواةوسببيادةالقببانونواحت برامحقببو اإلنسببانعببيإطببارحقببهعببيتقريببرمصببير (قطببامش؛

شعبان،6003،صب).

وماسسةالضميرعضوعيعدةشبكالوائتالعالوطنية،عربيةودوليةومنها:


شبكةالمنظمالاأليليةالفلسطينية.



مجل ماسسالحقو اإلنسانالفلسطينية



االئتالفمنأجلالدعاععنالحقو والحريال.



االئتالفالمحلياإلقليميمنأجلإلغاءعقوبةاإلعدام.



عضوعيالشبكةالعالميةلمنايضةجريمةالتعذيب(الضمير.)6006،



 3.4عالقة الحركة األسيرة بالمؤسسات العربية والدولية.
أوللالحركةاألسيرةأيميةكبيرةعيإقامةعالقالم الماسسالالعربيةوالدوليةالرسمية

وغيرالرسميةالمعنيةباألسرىوحقو اإلنسانبهدفإبرازقضيتهم،لمالهذ الماسسالمنأيمية

عيالضغطعلىالجانباإلسرائيليمنأجلتحسينظروفمعيشتهم،وتوصيلصولاألسرىإلى
المجتم الدوليوتطبي القوانينالدوليةالخاصةبحقو األسرىوالمعتقلين.


 1.3.4عالقة الحركة األسيرة بالمؤسسات العربية.
تعتبر األمة العربية العم االستراتيجي للقضية الفلسطينية ،علقد وقفل األمة العربية وعلى

مدار الصراع العربي اإلسرائيلي إلى جانب الشعب الفلسطيني عي كل قضايا  ،وقد مثلل قضية

ىواحدةمنالقضاياالهامةالتيدعمتهااألمةالعربيةسواءعلىالمستوىالرسميأوالشعبي،
األسر 
واليمكنمعرعةعالقةالحركةاألسيرةبالماسسالالعربيةإالمنخاللمعرعةمواقفجامعةالدول
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بيةوالماسسالالعربيةمنقضيةاألسرى،علقدلعبلالجامعةالعربيةوتلكالماسسالدوراياما
العر 

عيقضيةاألسرى.


 1.1.3.4موقف جامعة الدول العربية من قضية األسرى.
ايتملجامعةالدولالعربيةبكبرازقضيةاألسرىالفلسطينيينوالدعاععنها،عاليكاداجتماع

مناجتماعالمجل الجامعةالعربيةيخلومنمناقشةانتهاكالإسرائيللحقو اإلنسانوخاصةضد
األسرىالفلسطينيينوالعرب،وكانلتستغليذ التوصيالبعدةوسائلأيمها:

 .0إرسالالمذكرالإلىاللجانالدوليةالمعنيةخاصةاللجنةالدوليةالقانونية،بلتشكيللجنةخاصة
للتحقي وجم البيانالحولانتهاكالإسرائيللحقو اإلنسان.

 .6متابعةتقاريرمنظمةالعفوالدوليةومتابعتها.

 .3إرسالالبرقيالإلىسكرتيراألممالمتحدةوأعضاءالجمعيةالعموميةومجل األمن.
 .4رعاية الجامعة للعديد من الماتمرال الخاصة باألسرى وأيمها :الماتمر اإلقليمي العربي لحقو 

اإلنسانالذ عقدعيبيرول0122/06/00-6والماتمرالعربيلمن الجريمةومعاملةالمذنبين

الذ عقدعيالكويل 0110/4/1-4وماتمر"المشرعينعلىشئونعلسطين".

 .5تقديم الجامعة للمساعدال المادية ألسر األسرى ،وذلك عن طري دعم ماسسة أسر الشهداء
التابعةلمنظمةالتحريرالفلسطينية.

 .2طرحقضيةاألسرىللنقاشعيالجمعيةالعامةلىممالمتحدة،كماحصلبتاري ،6001/00/04

كواعادة التأكيد بتاري  ،6006/5/2بتكليف المجموعة العربية عي نيويورك بدراسة تقديم طلب
للجمعيةالعامةلىممالمتحدةالستصدارقراربطلب أر استشار منمحكمةالعدلالدوليةعي
اليا حول الوض القانوني لىسرى الفلسطينيين والعرب عي سجون االحتالل اإلسرائيلي  وعقاً

ألحكامالقانونالدوليذالالصلة،وذلكباعتباريمأسرىحربولهمالح المشروععيمقاومة
االحتالل(و ازرةشاوناألسرىوالمحررين)؛(وعا.)6006،

 .1مساندة ودعم تقارير وطلبال المنظمال الدولية الداعمة لقضية األسرى ،بدعم الجامعة العربية
طلب منظمة الصحة العالمية الصادر عي أيار /مايو  ،6000بكرسال بعثة تقصي حقائ م 
الصليباألحمرالدولي،حولاألوضاعالصحيةالمترديةعيسجوناالحتاللاإلسرائيلي،وعض 

سياستهمالقائمةعلىالممارسالالمهينةبح األسرى(وعا.)6006،
 2.1.3.4موقف المؤسسات العربية من قضية األسرى.
سايملبع

الماسسالالعربيةعيدعمقضيةاألسرى الفلسطينيينعيالسجوناإلسرائيلية

وأيميذ الماسسال:
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 .0الرابطةالمغربيةلحقو اإلنسانويوجدعددمناليهودالمغاربةأعضاءعييذ الماسسة،بلإنها
ساندل إضراب سجن عسقالن عام  0111ودعل حكومة المملكة لتقديمشكوى لمجل األمن

ضدإسرائيلعلىخلفيةإضراباألسرى.

 .6الطوائف المسيحية والكنائ  ،ويمكن لنا راية موقفها ضد إسرائيل عي قضية اعتقال المطران
(كبوتشي) لدى السلطال اإلسرائيلية ،عتضمن نشاطها إطال سراح كاعة األسرى الفلسطينيين،
وغيرمرةكانلتقامالصلوالوالقدا ألجلاألمر(البطش،6001،ص.)656

 .3اتحاد المحامين العرب والذ كان يعني بنشاط إحصائي لىسرى وتخصيص محامين أجانب
للدعاععنبع

قضاياالمعتقلينالهامةكقضيةعدائييعمليةالساحل.

 .4المنظمة العربية لحقو اإلنسان وقد نشطل م بداية الثمانينيال خاصة عي إدانة ممارسال
إسرائيلعيسجنأنصاروكذاسياسةاالعتقالاإلدار (البطش،6001،ص.)656

 .5الهيئالالنسائيةوالدينيةوالخيريةوالنقابيةعيجمي الدولالعربيةوالتينشطلعيإرسالبرقيال
ومذكرالاحتجاجضدسياسةإسرائيل ضداألسرىالفلسطينيين،معلنينتضامنهمم نضاالل

السجناءعيسجونإسرائيل(طه،0111،ص.)015

 .2االتحادالعاملعمالاألردن،وقدنشطعيالسبعينال،خاصةعيتحري

كاعةالمنظمالالعمالية

العربيةوالدوليةإلظهارالدعملىسرىعيالسجوناإلسرائيلية(طه،0111،ص.)012

 .1الماتمر الدولي :الذ جاء تحل عنوان "تحالف ضد التعذيب" ،عي العاصمة األردنية عمان،
واستمرلمدةثالثةأياممن،6002/06/60-02وقدأشرعلعلىالماتمرمنظمالوماسسال

حقوقية علسطينية وأردنية  كواسرائيلية ودولية ودعل إلى تعزيز  وتنسي العمل المشترك بين يذ 
الماسساللفض االنتهاكالاإلسرائيليةبح األسرى(وعا.)6001،

واللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبته ومليلة
 .2جمعية الدعاع عن حقو اإلنسان عي المغرب 
والثغورالمحتلة:وحشد كبيرمنالفعاليالوالماسسالوالشخصيالالوطنيةالمغربية.الذ أقيم

من أجل "إحياء الفعاليال التضامنية م األسرى الفلسطينيين عي سجون االحتالل اإلسرائيلي
وتكريمالقائداألسيرمروانالبرغوثي"(وعا.)6001،

 .1الملتقىالعربيالدوليلنصرةاألسرىالفلسطينيينعيالسجوناإلسرائيلية:انطلقلأعمالالملتقى
بتاري ،6000/06/00عيالجزائر،وحضرالملتقىحوالي0300شخصيةعربيةوأجنبية،مثلوا

حوالي  50دولة(علسطين المسلمة ،6000 ،ص .)63وقد أوصى المشاركون ،بتدويل الحملة
لنصرةاألسرى،بدعوة المنظمال واالتحادال والهيئال الحقوقيةوالقانونية إلى إطال نلية للتحقي 
والتقصي عي الجرائم التي ترتكب بح األسرى ،وعي التجاوزال للمواثي الدولية وشرعية حقو 

اإلنسان،والعملعلىمالحقةكلمرتكبييذ الجرائمكاعةوالمشاركينوالمسايمينمعهم(القد ،

.)6006
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.00

ماتمرالرباطالداعملقضيةاألسرى:انعقدبتاري ،60،و،66و،6000/00/63لمدةثالثة

أيامعلىالتوالي،عيمدينةالرباطبالمغربالعربيحامال رسالةالحريةوالسالموالمقاومة.وعي
ختامالمناقشالقررالماتمر:
أ-

تشكيلائتالفدوليداعمومناصرلقضيةاألسرىوالمعتقلينعلبىالمسبتويالالحقوقيبة

ب-

تأسي مركزإعالمودراسالوتوثي وشبكةإعالميةدوليةوبلغالعالميةوالتعباونمب 

ت-

إطبال أوسب حملبةدوليبةإلطبال سب ارحاألسبرىالقبدامىواألطفبالوالنسباءوالمرضبى

والقانونيةواإلعالمية.

المواق المساندةللمسايمةعيحماللتجنيدال أر العامالعالميلتفعيلقضيةاألسرى.
كوانهاءمعاناةأسرىالعزل(ناد األسيرالفلسطيني.)6006،

 2.3.4عالقة الحركة األسيرة بالمؤسسات الدولية.
حرصل الحركة األسيرة على مراسلة الهيئال الدولية المختلفة وعلى رأسها اللجنة الدولية

للصليباألحمرالتي كانلها دوردائمعيإنهاءاإلضرابالعنالطعامكشايدعلىأ اتفا أما
الجهالالدوليةالتيكانلالحركةاألسيرةتراسلهاعأيمها:
.0

اللجنةالدوليةللصليباألحمر.

.3

اللجنةالدوليةلحقو اإلنسان.

.5

قداسةالبابايوحنابول الثاني(البطش،6001،ص.)021

.6
.4

األممالمتحدة.

منظمةالعفوالدولية"أمنستي"

عقد وجه األسرى عي سجن نفحة نداء إلى جمي الماسسال والهيئال الدولية ،بتاري 

،0120/1/03جاءعيه":إلىالضميراإلنساني،إلىالسكرتيرالعاملىممالمتحدة،إلىسكرتيرعام
الماتمر اإلسالمي ،إلى أمين عام جامعة الدول العربية ،إلى منظمة العفو الدولية  ،كوالى الصليب

األحمر ،كوالىكلالهيئالوالماسسالاإلنسانيةعيالعالم"،طالبويمالعملعلىوض حدلالنتهاكال
والممارسالالالإنسانيةضديم(نايفة،0124،ص.)02

لقدكانلالحياةعيالمعسكرالناز الشهير(أ وشفيت ) ،أعضلمنحياةاألسرىعيسجن

نفحة الصحراو  ،رغم ذلك نج األسرى عي توصيل رسالتهم والتواصل م الماسسال والهيئال
الدولية،كمانجحواعينزعبع


حقوقهم.
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1.2.3.4موقف بعض الدول والمؤسسات الدولية من قضية األسرى.
سوفنتناولموقفثالأماسسالدوليةتهتمبقضيةاألسرى،إلىجانبالقضايااإلنسانية،

ويي األمم المتحدة ،والصليب األحمر ،ومنظمة العفو الدولية ،باإلضاعة إلى الموقفين األمريكي
واإلسرائيليمنقضيةاألسرى.


 1.1.2.3.4موقف األمم المتحدة من قضية األسرى.
تأتيأيميةاألممالمتحدةبالنسبةلقضيةاألسرىالفلسطينيينعيالسجوناإلسرائيليةبدايةمن
خاللاالتفاقيالالتيتشترطأوتعملاألممالمتحدةعلىتوقي التزامأعضائهابها،عقدرعلوأشرعل
على صياغة اتفاقيال جنيف خاصة الرابعة وملحقاتها التي تضمن جزء منها كيفية التعامل م 

األسرى ،والتي تطرقل إلى أغلب شئون حياة األسير داخل الحجز أو السجن وتعتبر حتى اليوم

مصد اًرلتشريعالالكثيرمندولالعالمالخاصةبالتعاملم األسرىزمنالحروب،لكنظلليناك
عجوةكبيرةحاوللإسرائيلمنخاللهاسل منبراألممالمتحدةعنقضيةاألسرىالفلسطينيين،وذلك

بفهمهاالخاصعمنيومقصودعييذ االتفاقيةكأسيرحرب ،ولمتاثريذ االتفاقيةعلىسلوك

السلطالاإلسرائيليةتجا األسرىألنهاببساطةالتعتبريمأسرىحرب،واليمكنتوق تعاملإسرائيل
م
امبكلمة واحدة(تعريف
م األسرىمنخاللاتفاقيةجنيفأوملحقاتهاعقدلجألللتهربمنااللتز

أسيرحرب)،ولذلكاستطاعلاألممالمتحدةتوقي عدةاتفاقيالعيمايخصموضوعالتعذيبأيمها:
.0

اإلعالنالعالميلحقو اإلنسان.

.6

اتفاقيةمنايضةالتعذيب.

.4

تعديل/06نبالخاصباتفاقيةجنيفالرابعة(البطش،6001،ص.)645

.3

العهدالدوليالخاصبالحقو المدنيةوالسياسية.
لقدأصدرلماسسالاألممالمتحدةالكثيرمنالق اررالوالتوصيالالتيتدين،أوتستنكر،أو

تناقش،أومايمكنأنتعتبر علبىأقبلالمقبايي رعب

ممارسبالإسبرائيلتجبا األسبرىالفلسبطينيين،

عقدأعاد تقريرصبادرعبنو ازرةشباوناألسبرىوالمحبررين،أنالجمعيبةالعامبةلىمبم المتحبدةأصبدرل
021ق ار اًربشأناألسرىالفلسطينيينوالعربمنبذالعبام ،0121دعبلعيهباإسبرائيلإلبىإطبال سبراح
األسرىوالتعاملمعهموع األعرافالدولية وقوانينحقو اإلنسان(مركزاألسرىللدراسال،)6006،

وقب ببدك ب ببانأولي ب ببذ القبب ب اررالبعب ببدح ب ببرب0121ي ب ببوقبب برارمجل ب ب األم ب ببنرق ب ببم631الص ب ببادرع ب ببي
/04حزيبران،0121/والببذ تضببمنإضبباعةإلببىبنببودأخببرىتتعلب بببالحربالمطالبببةبرع ب اآلالمعببن
السكانالمبدنيينأسبرىالحبربعبيمنطقبةالنبزاع(عببدالمجيبد،0115،ص،)011ويمكبنإجمبالأيبم

القب اررالالتببيصببدرلعببنماسسببالاألمببمالمتحببدةوالتببيلهبباعالقببةبقضببيةاألسببرىالفلسببطينيينبببما
يلي:
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 .0توصيةالجمعيةالعامةلىممالمتحدةرقم(6542الدورة64بتاري )0121/06/00تشكيللجنة
للتحق عيانتهاكالحقبو اإلنسبانالمسبتمرةعبياأل ارضبيالمحتلبة،وقبدرعضبلإسبرائيلالتعامبل

مب عريب اللجنببةالمكببونمببنسببلدول،ورعب الفريب تقريببر عببي0110/0/60ياكببدعيببهخروقببال
إس ب برائيللحقب ببو اإلنسب ببانومنهب بباحقب ببو المعتقلب ببينالعب ببربعب ببيسب ببجونها(عبب ببدالمجيب ببد،0115،

ص.)005

 .6توص ببيةالجمعي ببةالعام ببةلىم ببمالمتح ببدةرق ببم(3312ال ببدورة30بتب بباري ،)0115/00/00حي ببأ
شكللبموجبهلجنبةكلفبلبتقبديمتقريبرلمجلب األمبن،لكبنيالحبظأنيبذاالقبرارلبميكبنلقضبية

المعتقل ببينعق ببطب ببلك ببانلحال ببةحق ببو اإلنس ببانع ببياأل ارض ببيالعربي ببةالمحتل ببةوممارس ببةالش ببعب

الفلسطينيلحقوقهالثابتة(عبدالمجيد،0115،ص.)2

 .3توصيةالجمعيةالعامةلىمبمالمتحبدة(041/32البدورة32بتباري )0120/06/02حيبأأكبدل
علىاستمرارإسبرائيلالنتهاكبالحقبو اإلنسبانعبياأل ارضبيالمحتلبة،ودعتهبالالمتنباععبنيبذا

السببلوكإضبباعةإلببىموضببوعمحاولببةإسبرائيلتغييببرالصببيغةالقانونيببةلهببذ األ ارضببي(عبببدالمجيببد،
،0115ص.)644

لمتكنالجمعيةالعامةلىممالمتحدةالماسسةالوحيدةالتيتصدرق اررالوتوصيالترع

سلوكإسرائيلتجا حقو اإلنسان،بليناكالعديدمنالماسسال:



 .0لجنةمنايضةالتعذيبالتابعةلىممالمتحدة:التيعبرلعنرعضهاالنتهاكالحقو اإلنسان
عياألراضيالفلسطينية،عقدطالبلاللجنةبتاري  01أيار/مايو،6001بكغال كاعةالسجون
السرية التي تحتجز ويعذب عيها األسرى الفلسطينيون ومن ضمنها السجن السر (0301تقرير

ماسسةالضمير،6001،ص.)66

 .6لجنةحقو اإلنسانالتابعةلىممالمتحدة:أصدرلالعديدمنالق اررالوالتوصبيالببرع

سبلوك

إسب برائيلالنته بباكحق ببو اإلنس ببانع ببياأل ارض ببيالفلس ببطينية،عق ببددع ببلالمفوض ببيةالعلي ببالحق ببو 

اإلنسانالتابعةلىممالمتحدةبتاري ،6006/05/00إلىمحاكمةاألسرىالفلسبطينيينالمعتقلبين
سراحهم(شبكةأجيالاإلذاعية.)6006،
تحلاالحتجازاإلدار أوإطال 

 .3ماتمراألممالمتحدةالدوليح ولالقضيةالفلسطينية :بتاري ،6006/4/4تحلعنوان"قضية
األسرى السياسيين الفلسطينيين عي السجون ومراكز التوقيف اإلسرائيلية :التداعيال السياسية

والقانونية" .وقد شاركعي الماتمرشخصيال أممية ودولية يامة ،وعددكبيرمنممثلي الدول
والمنظمال الدولية والهيئال المتخصصة والخبراء القانونيين من خالل مداخالل وحلقال نقاش

تتمحورحولقضيةاألسرىوالقانونالدولي(وعا.)6006،

 .4اللجنة األممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف :ممثلة برئيسها

وأعضائها ،إلى جانب راساء البعثال المراقبة الدائمة لفلسطين لدى األمم المتحدة عي كل من
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نيويورك وجنيف ،وعدد من المساولين الفلسطينيين ،عقدوا سلسة لقاءال م اللجنة الدولية

للصليباألحمر وبالمفو

الساميلحقو اإلنسان ،حيأتماطالعالمفو

الساميعلىنخر

المستجدالالمتعلقةبقضيةاألسرىعيعلسطينالمحتلة،والعملالمشتركبماعيهمنخاللاألمم
المتحدةبكاعةييئاتهاالمعنيةوماسساتهاالمختصةلمواجهةالسياسةاإلسرائيليةاالحتاللية،خاصة
مايتعل بقضيةاألسرىوتعزيزوحمايةحقو الشعبالفلسطينيبشكلعملي(وعا.)6006،

 .5كم باعقببدمبباتمراألمببمالمتحببدةالببدوليح ب ولالقضببيةالفلسببطينيةعببيالعاصببمةالسويس بريةجنيببف
يومي،3و4نيسان6006وتحبلرعايبةاألمبمالمتحبدة كواشبراعهاوبحضبورمبايقبارب600دولبة
وماسسببةحقببو إنسببانوخب براءعببيالقببانونمببنكاعببةأرجبباءالعببالم .وعببيكلمببةأمببينعبباماألمببم

المتحببدةبببانكببيمببونالتببيألقايببانيابببةعنببهماكسببويلغببايالردنائبببمنسب األمببمالمتحببدةالمقببيم
ومنس الشاوناإلنسانيةعياألراضيالفلسطينيةالمحتلة،عبرعنقلقهإزاءاألوضباعالتبييمبر

بهبااألسببرىالفلسببطينيونعببيسببجوناالحببتاللبسببباسببتمراراالنتهاكبباللحقببوقهماإلنسببانيةوبمببا

ينتهبكالقبوانينالدوليببةواإلنسببانية،وبمبباعببيذلببكاعتقببالالقاصبرين ،وأكببدلكلمببةاألمببينالعببامأن
األممالمتحدةستعقدماتمرادولياكلعامحولقضيةاألسرىالفلسطينيينوتحلرعايتهالمالهذ 

القضيةمنأيميةكبيرة(الحياةالجديدة.)6006،

 2.1.2.3.4موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر من قضية األسرى.
تأسسلاللجنةالدوليةللصليباألحمرعام0223وييماسسةمستقلةمحايدة،وقدضبمنل

اتفاقيالجنيفاألرب لعام0141والبرتوكوالناإلضاعيانللجنةالدوليبةللصبليباألحمبرتفويضباًمبن

المجتم الدوليوعقباًللقبانونعبيزيبارةأ شبخصيلقبىالقبب

عليبهلبهعالقبةبنبزاعدولبيمسبل بمبا

عب ببيذلب ببكحب ببااللاالحب ببتالل،وذلبببكبموجب بببالمب ببادتين()1،61م ب بناتفاقيب ببةجني ببفالثالثب ببةوالمب ببادتين
()064،00مببناالتفاقيببةالرابعببة،والمببادة()20مببنالبرتوكببولاإلضبباعياألول(و ازرةشبباوناألسببرى
والمحررين.)6006،

وتعتبراللجنةالدوليةللصليباألحمرأيمماسسةيلجأإليهباالنبا عبيأوقبالالحبرب،إنلبم

تلجبأالببدولإليهباأحيانباً،وعببيإطبارقضببيةاألسببرىالفلسبطينيينلببميسببتط أعضبائهازيببارةاألسببرىإال

بعببدعشبرةأشببهرمببنحببرب،0121وتبقببىإشببكاليةالعالقببةبببيناللجنببة كواسبرائيلكببوناألخيبرةتبرع



اعتببباراألسببرى(أسببرىحببرب)،وبالتبباليعهببيغيببرملزمببةبتطبي ب اتفاقيببةجنيببفالتببيأصببرلاللجنببة
علبىتطبيقهباعلببيهم،ولكبندونجببدوى،وادعبلإسبرائيلأنهباسببتتعاملمب االتفاقيببةببنوديبااإلنسببانية

عقببط،لكببنذلببكينطب ب أيض باًعلببىتعاملهببام ب السببجناءالجنببائيينوبالتبباليالجديببدعببيتعاملهببام ب 

األسرىالفلسطينيين(البطش،6001،ص.)650
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 1.2.1.2.3.4ضعف دور منظمة الصليب األحمر:
اسببتمرارعمببلاللجنببةالدوليببةللصببليباألحمببرعببياأل ارضببيالمحتلببةيببوتأكيببدقببانونيعلببى

اسببتمراراالحببتاللوسببقوطالضببحايا،وأيميببةوجببودرقابببةدوليببةعلببىممارسببالاالحببتاللوانتهاكببال
لحقو اإلنسان.

منببذعببام0121واصببللاللجن ببةالدوليببةللصببليباألحمببرع ببيزيببارالاألسببرىعببيالس ببجون

وم اركببزالتحقيب ،وترعب مالحظاتهبباوتوصببياتهاإلببىالسببلطالالمسببئولةعلببىنحببوسببر  ،كواضبباعةأنهببا
تض ببطل بمهم ببةنق ببلأي ببالياألس ببرىلزي ببارةأبن ببائهمع ببيالس ببجون،وعل ببىتب ببادلالرس ببائلب ببيناألس ببرى

وأياليهم،وتعملعلىإبالغأيالياألسرىبأماكناحتجبازأبنبائهم،وتتلقبىشبكاو مبنأيبالياألسبرى
وتتابعهام المسئولينعيسلطالالسجون(و ازرةشاوناألسرىوالمحررين.)6006،

ومنذبدايةاالحتالللمتستط اللجنةالدوليةللصليباألحمرمنإلزامدولةاالحبتاللبتطبيب 

القانونالدولياإلنسانيعلىاألسرىبحيأاستطاعاالحتاللحصردورالصليباألحمبرعبيجانبب
المساعدالالمحدودةوالمقلصةجداًوحصردوريباعبيمجبالالسبلطةاألدبيبةعقبط،وذلبكبسبببرعب
إسرائيلااللتزامبالمواثي الدوليةوالقانونالدولي.

وقدجاءالرع



اإلسرائيليبتطبي القانونالدولياإلنسانيعلىاألسرىلياكدأمرين:

.0

ازديادالتأييدالعالميلقضايااألسرىوالمعتقلينعيالسجوناإلسرائيليةباعتباريمأسرىحرب

.6

إدانةإسرائيلوسياساتهاالقمعيةووضعهاعيمصافالدولالعنصريةمنخاللإمعانهاعي



وأصحابحقو مشروعة.
رع

الق اررال الدولية المتعلقة بالحقو الشرعية واإلنسانية للشعب الفلسطيني بشكل عام

ولىسرىداخلالسجوناإلسرائيليةبشكلخاص(طه،0111،ص.)012

 2.2.1.2.3.4العالقة بين الصليب األحمر واسرائيل.
ظلل العالقة بين الصليب األحمر  كواسرائيل تقتصر على التعاون عي بع

المجاالل

اإلنسانيةالتيتحددياإسرائيل،حتىعام،0112عندماشرعلعيإجراءمفاوضالم السلطال

اإلسرائيليةبغيةالسماحلممثليهابزيارةاألسرىالفلسطينيينوتقديمالمساعداللهمشريطةأنيتقيدوا

بالتالي:

 .0أنتكونالمساعدالالمقدمةلىسرىمسموحبهالدىمديريةالسجون.

 .6عدمقيامممثليالصليباألحمربأ تصرفداخلالسجونإالبمواعقةسلطالالسجون.
 .3عدمإدالءالصليباألحمربأ تصري معادللسلطال.

 .4التقدمبأ احتجاجإلىسلطالالسجونالتيلهاالح بقبولاالحتجاجأورد .
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 .5أ تصرف أو عمل من قبل أ شخص عي الصليب األحمر معاد إلسرائيل يمن الشخص
االتصالبالسجناءويح إلسرائيلطرد منالبالد(العنقاو ،0115،ص.)006:000

 3.2.1.2.3.4تراجع دور الصليب األحمر الدولي.
أبرمببلاتفاقيببةبببينالصببليباألحمببروسببلطالاالحببتاللبتبباري ،6000/0/0تقضببيبتقلببيص

الخبدمالالطبيببةلىسببرىالمرضببىوتقلببيصمسببايمةالصبليباألحمببرعببيتغطيببةيببذ الخببدمال كوالبزام

األسببيرالمبري

علببىدعب جببزءمببننفقببةالعببالج.وال ازلببلاللجنببةالدوليببةللصببليباألحمببرغيببرقببادرة

علىإيجادحلوللعائاللاألسرىمنعئةقرابةأولىالممنوعينمنزيارةأبنائهمبالسجونتحلذريعة

أسبابأمنية،ولمتستط سوىتنظيمزيارالللمنوعينمرةواحدةكبلسبتةشبهورأوسبنة،إضباعةإلبى
عجزياعيتنظبيمزيباراللعبائاللأسبرىقطباعغبزةالمحبرومينمبنزيبارةأبنبائهممنبذأكثبرمبنخمب 

سببنوال(و ازرةشبباوناألسببرىوالمحببررين.)6006،إنالعديببدمببناالنتهاكببالالمخالفببةألحكببامالقببانون
الببدولياإلنسببانيتجببر بعلببمومعرعببةالصببليباألحمببرالببدوليالببذ يكتفببيبرع ب التقبباريرالس بريةإلببى
المساولينعيجنيفدونأنيلم األسرىأ تحبولأوتبأثيرلهبذ التقباريرعلبىسبلوكاإلسبرائيليين

عيالتعاملمعهم.

عقداكتفلاللجنةالدوليةللصليباألحمراعتبارقانونالمقاتلالغيرالشرعي،مخالفاالتفاقيبة

جنيفالرابعةإذااسبت وعىاألسبرىالمعباييرالمتعلقبةبالجنسبيةالمنصبوصعليهباعبيالمبادةالرابعبةمبن
يببذ االتفاقيببة(تقريببرماسسببةالضببمير،6001،ص.)50باإلضبباعةإلببىذلببكلببمتسببتط اللجنببةإيقبباف
سلسببلةإجبراءالاتخببذتهاإدارةالسببجونوحكومببةإسبرائيلبحب األسببرىكالحرمببانمببنالتعلببيمالجببامعي

والتب ببوجيهي كوادخب ببالالكتب بببوعب ببر العقوبب ببالالفرديب ببةوالجماعيب ببةعلب ببيهمكالغ ارمب ببالوالحرمب ببانمب ببن

المشببتريالالغذائيببةوالسببماحبكدخببالاألطببباءلمعالجببةالمرضببى.ولعببلتعببر األيبباليللتفتببيشالمببذل

والمهينعلىالحواجزخاللالزيارالمنالمشاكلالمتواصلةالتيلمتستط اللجنةإيجادحللهاممبا
جعلمنالزيارالعقاباًوتعذيباًأليالياألسرى(و ازرةشاوناألسرىوالمحررين.)6006،

من ينا ندرك أن منظمة الصليب األحمر عقدل نلية الحركة والتحرك بمواعقتها على يذا

االتفا ،وحسبلنفسهاعيمكانيجب أالتكونعيه.وم كليذاعقدقدملعدةمساعدالمادية
ومعنويةلىسرى،وقدتمثلليذ المساعدالعي:

.0

إحضاراألدوالالرياضيةالمختلفة.

.6

زيارالدوريةلىسرىمرةواحدةكلشهر.

.4

دع األمواللىسرىالمحتاجينلشراءحاجياتهممنالكنتين.

.3
.5

إحضارالمالب .

محاواللاإلعراجعناألسرىالمرضىوالمصابين،وقدنج الصليبأكثرمنمرةعيذلك.
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.2

إحضاراللوازمالطبية.

.2

نقلمطالباألسرىإلىإدارةالسجونوالتوسطبينهملحلاألزمال.

.00

إيصالالرسائلإلىاألسرىمنذويهموالعك .

.00

إرسال طبيب تاب لمنظمة الصليب األحمر لفحص الحاالل المرضية وخاصة الصعبة،

.06

مساعدةذو األسرىالذينتهدمبيوتهممنقبلاالحتالل.

.04

إحضارالكتبوالموادالقرطاسية.

.1
.1

.03
.05

توعيرالحاعاللوالتصاري الالزمةلذو األسرىلزيارةأبنائهم.
نقلأوضاعاألسرىوخاصةخاللاإلضرابالللماسسالالمحليةوالدوليةواإلنسانية.

ومتابعتهام إدارةالسجنومحاولةاإلعراجعنها.

التوسطعيعمليالتبادلاألسرىوتوعيرالحاعالللنقلاألسرىالمحررين.

إدخالكلماتسم بهإدارةالسجنمناأليلإلىاألسرى(عنقاو ،0115،
ص.)040:003

يمكنالقولأنمنظمةالصليباألحمرتحاولمساعدةاألسرىالفلسطينيينعيإطارالحدود

التيتسم بهاسلطالاالحتالللها.

 3.1.2.3.4موقف منظمة العفو الدولية (أمنستي) من قضية األسرى.

منظمة العفو الدولية(أمنستي) يي حركة تطوعية عالمية تسعى لمن بع م من أخطر

انتهاكالحقو اإلنساناألساسيةالتيترتكبهاالحكومال.أيمهاإطال سراحجمي سجناءال أر ،
وضمانإتاحةمحاكمةعادلةللسجناءعلىوجهالسرعة ،كوالغاءعقوبةاإلعداموالتعذيبوغير ،ويي
منظمة دولية إنسانية تعنى بشاون المعتقلين السياسيين عي كاعة أرجاء العالم(منظمة العفو الدولية،

 ،0111بدون) ،وذلك منذ منتصف السبعينال ،وللمنظمة دور كبير بالنسبة لىسرى الفلسطينيين،
حيأتعتقدالمنظمةأنالمواطنينالفلسطينيناليخضعونللقانوناإلسرائيلي،لذاالينبغيمحاكمتهم

وع "القوانيناإلسرائيلية"،ويذ األحكامإنماتأتيبشكلاعتباطي،ومناألحكامالجائرةالتيتصدريا

إسرائيل ما يسمى "باإلقامة الجبرية" .كما تقوم المنظمة بحملة إعالمية مكثفة لفض االنتهاكال
اإلسرائيلية(شيتو.)61:62،0125،


 1.3.1.2.3.4متابعة المنظمة قضية األسرى المرضى والمسنين.
ويمكن عهم عمل ونشاط أعراد يذ المنظمة أنها قد بدأل عي تتب المرضى والمسنين من
المعتقلين،ومنثمالتقدمبااللتماسالإلىالسلطالاإلسرائيليةإلطال سراحهم،وتدعييذ المنظمة

بأنهاخاللالفترةمابينعامي0111-0111سعلإلطال سراحتسعةوثالثينمعتقالًنجحلعي
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إطال سراح تسعة عشر منهم  كوابعاد واحد إلى األردن بمح
،6001ص.)641

إرادته لغر

العالج (البطش،

 2.3.1.2.3.4شبكة التدخل السريع (يوتا).
تشملايتمامالالمنظمةباإلضاعةإلىرع

كلأشكالتعذيباألسرى،السعيإلىوقف

االعتقاالل التيتتمبصورةسرية.وتمتلكالمنظمةشبكة للتدخلالسري (يوتا)( ،)1ومن المهام التي

قامل بها الشبكة أنها بتاري شباط /عبراير عام  0123وصلل معلومال للمنظمة (أمنستي) ،عن
خم حاالل تعذيب وحشيةعي إسرائيل وعلى الفورقامل المنظمةبالتدخل السري لدى السلطال

اإلسرائيلية حيأ تمإيقافعمليال التعذيب وتقديمخمسةمن العسكرييناإلسرائيليينإلى المحاكمة

بسببممارساتهمالالإنسانية(شيتو،0125،ص.)61


 3.3.1.2.3.4حملة عالمية ضد التعذيب.
ائيليةبتشكيللجنةإسرائيليةللبحأعي

وقدأصدرلالمنظمةوثيقةطالبلعيهاالسلطالاإلسر
قضاياالتعذيبداخلإسرائيل،كماتقومالمنظمةبحملةعالميةضدكاعةأشكالالتعذيب،وقدتمكنل
المنظمةمناستصداروثيقةمناألممالمتحدةتتكونمن 06بنداتدورجميعهاحولوقفعمليال

التعذيب  ،ومن بنود يذ الوثيقة مالحقةالجالدين الذين يمارسونالتعذيب ضدالمعتقلينأينما كانوا
حتىعي حالة مغادرتهمالبلدان التيمارسوا عيها عمليال التعذيب الوحشي ،كما تطالب الوثيقة أن

يكونلضحاياعمليالالتعذيبالح عيالتعوي

ورداالعتبارلهم(شيتو،0125،ص.)61

 4.3.1.2.3.4متابعة قضية االعتقال اإلداري.
كما ايتملمنظمةالعفوالدوليةعيمساعدةاألسرى اإلداريين،عقدحثلالمنظمةالحكومة

اإلسرائيليةدوماعلىإطال سراحجمي سجناءال أر ،واتخاذالخطوالالالزمةلوض حدللتصفيال

الجسدية واإلعدامال خارج نطا القضاء ،والمسارعة بكجراء محاكمال عادلة للمعتقلين إداريا أو
اإلعراجعنهم،وعينيسان/ابريل،0111نشرلالمنظمةتقريراعنوانه":إسرائيل/األراضيالمحتلة

االعتقالاإلدار :اليأ وانعداماليقينوعدممراعاةاإلجراءالالواجبة"(منظمةالعفوالدولية،0112،

ص.)065


1

شبكةالتدخلالسري (يوتا)تعنىبشاوناألراضيالمحتلة كواسرائيلومركزيالندنولهاعروععيكاعةأنحاءالعالم.دورياجم المعلومال

حولسوءمعاملةالمعتقلينأوتعذيبالإنسانيبح معتقلمنالمعتقلينالفلسطينيين.
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 5.3.1.2.3.4متابعة قضية اإلضراب عن الطعام.
ايتملالمنظمةبشكلكبيربقضيةاإلضرابعنالطعام،عفيبرقيةأرسلتها(أمنستي)إلى

المستشارالقضائياإلسرائيليأعربلعيهاعنايتمامهابمايجر عيالسجوناإلسرائيلية،وخاصة
اإلضرابعنالطعامعيعددمنالسجون،كماأشارلإلىوعاةأحدالمعتقلينوطلبلالعملعلى

تالعيحوادأالمول،والعملعلىتحسينظروفالسجوناإلسرائيلية،وكاناألسرىقدأعلنواإضرابا
مفتوحا عن الطعام عي عدد من السجون عي تشرين الثاني   ،0112كواضراب نخر عي

(0111/6/62طه،0111،ص.)015


 6.3.1.2.3.4إصدار التقارير السنوية.
والىجانبكلماذكرتصدرمنظمةالعفوالدولية،تقريراسنوياعنكاعةانتهاكالحقو 

اإلنسان بما عيها حقو األسرى ،التي تتاب جمي قضايا بشكل يومي ،عقد أشارل كاعة التقارير
الصادرة عي الفترة الواقعة ما بين  ،6000 -0113إلى استمرار الحكومة اإلسرائيلية عي استخدام

سياسةالتعذيب ،وانسوءمعاملةاألسرىالفلسطينيينظلأمرامعتاداتجيز المبادئالتوجيهيةالسرية
التي تبي ألعراد جهاز األمن العام استخدام قدر معين من الضغط البدني والنفسي( .)0لم تشكل

غطاء لحماية األسرى من القهر والممارسال التعسفية الخطيرة التي
ً
الشرعية الدولية عي أ لحظة
تجر بحقهم...بللمتكلفاألممالمتحدةعيأ وقللجنةخاصةلزيارةالسجونومراكزالتحقي 
واالطالععلىمعاناةاألسرى.


 2.2.3.4حقوق األسرى في القوانين والمواثيق الدولية.
تنتهك إسرائيل القوانين والمواثي الدولية دون أ رادع ،بل على العك من ذلك تجد عي
سياسة الصمل الدولية تجا سياستها ،ومساندة الواليال المتحدة األمريكية لهذ السياسة ،ذريعة عي

التماد عيانتهاكاتهاللقوانينوالمواثي الدولية.منيناالبدمنإلقاءالضوءعلىالقوانينواألعراف

الدولية التي أولل موضوعاألسرى كثير ايتمامها ،من خالل رصد التطور التاريخي لهذ القوانين،
وربطهابقضيةاألسرىالفلسطينيينووضعهمالقانوني.



 1.2.2.3.4اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.
تشغل اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب ،الصادرة عي  61يوليو 0161

موقعامنالقانونالدولياإلنساني،لذايمكنتسميتها(القواعدالعرعيةعيتناولقضيةاألسرىعلى

المستوىالدولي)،وبصدوريذ االتفاقية،أصبحلالصورةأكثردقةوتكامال،إذتناوللكلمايتصل
بحياة األسير ،وكفلل له التمت بخدمال الدولة الحامية(الضمير .)6003 ،وعليه عكن اعتقال
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المناضلينالفلسطينيين،ومعاملتهميخض لهذ االتفاقية،التيتكفللهمالحمايةوالرعايةالالئقة،غير

أنقوالاالحتاللاإلسرائيليةتنتهكيذ االتفاقيةبشكلدائم.

إن مراجعبة أدبيبال القبانون البدولي اإلنسباني عيمبا يتعلب باصبطالح المقاتبل غيبرالشبرعي

والذ يقصد به الفئال غير المحمية عي النزاعال الدولية وتطبيقاته ،نجدأنه عي الحالة الفلسطينية ال
يمكبن التبذرع ببه مطلقباً علبى قاعبدة أن إسبرائيل قبوةاحبتالل ،وقطباع غبزة كبباقي األر

أر

الفلسبطينية

محتلة ،والسكان الفلسطينيونيم مدنيون ما لم يكونوا ينتمون إلبى أ مبن الفئبال المشبارإليهبا

عبي المبادة  4أوالمبادة،6و) 3مبن اتفاقيبة جنيبف الثالثبة والمبادة  43مبن البرتوكبول األول .وعبيكلتبا
الحبالتين األسبرى الفلسبطينيون يبم سبواء أسبرى حبرب يتمتعبون بحمايبة االتفاقيبةالثالثبة،وغيبرذلبكعهبم
مدنيونمحميونبموجباالتفاقيةالرابعة(تقريرماسسةالضمير،6001،ص.)56

كماعرضلاتفاقيةجنيفالثالثةعلىالدولالحاجزةإقامةكنتينالومقاصفلىسرى،ويح 

لىسرىإنشاءصندو ماليلهمحريةالتصرفعيه،كماتعوداألرباحالتيتجنيهاالكنتينالىسرى،
كماتفر

االتفاقيةعلىالدولالحاجزةتوعيرعمللكلأسيرإلىجانب عملحسابخاصبكل

أسيريودععيهمايجنيهمنالعملوالجهالالمتبرعة.

 .0المادة(")26تقاممقاصف(كنتينال)بجمي المعتقالليستطي أنيحصلاألسرىعلىالمواد
الغذائيةوالصابونوالتبغوأدوالأخرىويجبأنالتزيدأسعارياعلىأسعارالسو المحلية".

 .6المادة ( )62من اتفاقية جنيف الثالثة "تستخدم األرباح التي تحققها المقاصف لصال األسرى
وينشأصندو خاصلهذاالغر

ويكونلممثلاألسرىح االشتراك عيإدارةالمقصفويذا

الصندو ".

 .3المادة (" )52الدولة الحاجزة تحدد الحد األقصى من المبالغ النقدية وما شابهها ويقوم األسرى
باالحتفاظب هبحوزتهمومايزيدعنالمبلغيوض عيحسابخاصبهموالتحولالمبالغأل 

عملةأخرىإالبمواعقةاألسير".

 .4المادة (" )52عندما يسم لىسرى بعمل مشتريال وتلقي خدمال مقابل خدمال مدعوعة نقديا
يكون الدع بواسطة األسير نفسه أو إدارة المعتقل التي تقيد المدعوعال على حساب األسير

المعنيوتض الدولةالحاجزةالتعليمالالالزمةبهذاالخصوص".

 .5المادة(")51أموالاألسرىتوض عيحسابخاصلكلمنهمبعملةالدولةاألسرةحسبالمادة(
.")24

رواتبهم حسب
 .2المادة (" )20تصرف الدولة الحاجزة لجمي أسرى الحرب مقدمال شهرية من 
رتبهم".
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 .1المادة (" )20الدولة األسرة تقبل األموال التي تقدمها الدولة التابعة لىسرى وتوزع بعدالة على
جمي األسرىوما يزيدمن األمواليوض عي حساباتهمالخاصةحسبالمادة ( )24وال يعفى

ذلكالدولةاألسرةمنأ التزاماتجا األسرى".

يأخذأجرعليهامنأرباحالكنتين كواذالميتوعر
الً لىسرى و
 .2مادة(")26توعرالدولةاألسرةأعما 
اً
رصيدالدولةاآلسرةتقومبالصرفلهم".

 .1مادة(")23تسم ألسرىالحرببتلقيأموالأعرادوجماعالويكونلكلأسيرحسابخاص".

.00

مادة(")25()24يسم ألسرىالحربعيكلوقلاإلطالععلىحساباتهم".

.00

مادة(")22عنداإلعراجعناألسيريسلمبياناًموقعاًمنضابطمختصتوض عيالرصيد



المستح لىسير"(المجل التشريعي.)6002،

 2.2.2.3.4اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام

.)9(9121

تشير اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام  ،0141إلى أن اعتقال المدنيين

يخض لمبدأ الضرورة ،وعلى ذلك عكنه ال يجوز اعتقال األشخاص المحميين بموجب االتفاقية ،أو
عر

اإلقامة الجبرية عليهم ،إال إذا م

ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد األشخاص

المحميون تحل سلطتها ،كما يو مذكور عي الفقرة األولى من المادة 46من االتفاقية(أبو النصر،
،6000ص.)662



كماتخالفإسرائيلالمادة16مناتفاقيةجنيفالرابعة،والتيتضمنلىسيرحقهعياختيار

محاميهالذ يرغببه،وحقهعيااللتقاءبه...إضاعةإلىالخروقالخاللعترةالتحقي والتيتتمثل
عي التعذيب الممنه لىسرى الفلسطينيين مخالفة بذلك المادة  36من اتفاقية جنيف الرابعة(بدر،

 ،6002ص .)602عقد منعل إسرائيل محامي ناد األسير من زيارة موكليه ،كما منعل ممثل
الصليب األحمر من زيارة األسرى ،عقد أعاد محامي ناد

األسير ،عي تقرير له بتاري 

الفترة الماضية،
 ،6002/06/66بأن جمي المعتقلين الذين قابلهم حرموا من زيارة المحامين طوال 
ومنعلالمخابرالاإلسرائيليةالصليباألحمرمنمقابلتهم،ورعضلالسماحللصليبولمحاميناد 

األسيرإدخالالمالب لهم(وعا .)6002،

أماالخر اآلخروالذ يمار بكثرةمنقبلالسجوناإلسرائيليةعهوالعزلوحرمانالمعزول

منزيارةأيلهوكذلكحرمانغيرالمعزولينويذاأيضايتناعىم المادة 002مننف االتفاقية،
التي تتحدأ عن "الح بالقيام بزيارة منتظمة لهم" ،وتتحدأ بنود االتفاقية كذلك عن "عدم الم 

بعائالل األسرى"(الجمعية الفلسطينية لحماية حقو اإلنسان والبيئة ،0111 ،ص ،)32كما يصدر
حكميدمالبيولقبلاالعتقالوالتحقي واإلدانة،ويذايخالفنصالمادة35مننف االتفاقية(بدر،

،6002ص.)601
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تنص اتفاقية جنيف الرابعة أيضا بشكل واض على استقاللية القرار لىسرى عي توزي 

إمدادالاإلغاثةوتفر علىالدولالحاجزةح األسرىعيحريةالشراءوالتموين.

توزي إمدادال اإلغاثة
 .0المادة (" )4توعر للجان المعتقلين التسهيالل الالزمة للتحق من أن 

الجماعيةيجر وعقاً لتعليماتهعيجمي األقسامالفرعيةوالملحقالالتابعةللمعتقاللالتيتعمل

عيها".

 .6المادة (" )2لضمان انتظام توزي إمدادال اإلغاثة الجماعية على المعتقلين عي المعتقالل
ولمواجهةأ احتياجاليمكنأن تنشأنتيجة لوصول دععال جديدةمنالمعتقلين يسم للجان
المعتقلين بتكوين احتياطال كاعية من إمدادال اإلغاثة الجماعية بصورة منتظمة ولهذا الغر 

توض تحل تصرعها مخازن مناسبة ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتي 

أحديماويحتفظقائدالمعتقلباآلخر".

 .3المادة(")1علىاألطرافالساميةالمتعاقدةوالدولالحاجزةبصفةخاصةأنتسم بقدراإلمكان
م مراعاة نظام تموين السكان بشراءأ سل عي أراضيها ألغ ار

توزي موادإغاثة جماعية


علىالمعتقلينوعليهابالمثلأن تسهل نقلاالعتمادوالتدابير المالية أوالفنية أواإلدارية التي

تتخذللقيامبهذ المشتريال"(المجل التشريعي.)6002،

علماأنإسرائيلوقعلعلىكلاتفاقيالجنيفمنذ0141مومنبينهااالتفاقيةالثالثةبشأن

أسرىالحربوالرابعةبشأناألسرىالمدنيينممايعنيذلكإلزامهابكلالقواعدواألحكامالمتعلقةبهذ 

االتفاقيال،وأكثرمنذلكأنهاأصبحلبمثابةعرفدوليللجمي األمرالذ معهتستطي السلطة
الوطنيةعيحالةعدمتطبيقهامنقبلإسرائيل اللجوءللقضاءالدوليمنخاللالجمعيةالعامةأو

مجل األمنويذايحتاجلمتابعةجديةحيأإنالتجربةعييذاالمجالغيرمشجعةمنقبلالسلطة
حيأصدرلعتوىيامةجداً عنمحكمةالعدلالدولية عيقضيةالفصلالعنصر (الجدار)منذ 2

سنوالرغمذلكلمتستفدالجهالالمختصةمنيذ الفتوىوتقومبالضغطمنخاللهاعلىإسرائيل،

ععلى الجهال المسئولة والممثلة لقضايا األسرى أن تقوم بتحمل المساولية بصورة كبيرة خاصة بعد
للدولةالفلسطينيةأنتكونعضواً

حصولعلسطينعلىدولةغيركاملةالعضويةاألمرالذ يتي

عي االتفاقيال والماسسال الدولية التي تدين إسرائيل باالنتهاكال اإلنسانية عي حالة المتابعة

والمساءلة.


1.2.2.2.3.4الموقف الرسمي اإلسرائيلي من االتفاقية.
الموقفالرسميلدولةاالحتاللتجا اتفاقيالجنيفأنهاالتنطب علىاألر المحتلةألنها
لمتحتليذ المناط مندولةذالسيادةعلىاعتبارأناألردنومصركانلتقومبعمليةإدارةلهذ 

المنبباط عقببط،طبعببايببذاالموقببفرعب

مببنقبببلالمجتمب الببدوليوجبباءلكاعببةقب اررالاألمببمالمتحببدة
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لتاكببدأناتفاقيببالجنيببفاألرب ب يببياإلطببارالقببانونيالببدوليواجبببالتطبي ب عببياألر الفلسببطينية

المحتلببة،ويببذامبباأكببدعليببهال ب أر االستشببار لمحكمببةالعببدلالدوليببةعببيقضببيةالجببدار.ولكببندولببة
االح ببتاللبم بباعي ببهالمحكم ببةالعلي ببااإلسب برائيليةل ببمتحت ببرمي ببذ القب ب اررالوعق ببطأق ببرلانطب ببا المع ببايير
اإلنسببانيةمببناتفاقيببةجنيببفالرابعببةعلببىاألر المحتلببة،علمبباأنهبباتسببتندلببذالاالتفاقيببةحببينيكببون

الموضببوعيحمببيمصببالحهامببثالعببيموضببوعإقامببةمحبباكمعسببكريةوعببيموضببوعاالعتقببالاإلدار 
(الضمير.)6006،

لم تتناول اتفاقية جنيف وحديا حقو األسرى ،إذ إن يناك العديد من االتفاقيال والمواثي 

الدولية التي تناولل موضوع األسرى ومعاملتهم وحقوقهم ،كاإلعالن العالمي لحقو اإلنسان والعهد

الخاص بالحقو المدنية والسياسية ،كما أن األمم المتحدة أيضا تناولل موضوع األسرى والتعذيب

وأصدرلاتفاقيةبشأنهأدرجتهاعيالمادة6/6مناالتفاقية.


 3.2.2.3.4اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
جاء عي المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقو اإلنسان ما يكفل للفرد "الح عي الحياة
والحريةواألمن"،كمايحظرعيالمادةالتاسعةأن"يتعر

الفردللقب

القسر أواالعتقال"،لكن

إسرائيلالتعيرايتماماأل مناالتفاقيالأوالمواثي الدوليةالتيتحفظلإلنسانحقوقه،بلعلى

العك عكنها تقدم نموذجا ألبش وأعظ صور انتهاك وامتهان لحقو اإلنسان(الخطيب،0111 ،

ص .)665كماأنإسرائيلترع

تسليمالسلطةالوطنيةكشوعادقيقةبأعدادوأسماءوأوضاعاألسرى

عيالسجوناإلسرائيليةعيمخالفةصريحةألصولاالتفاقيالالدولية.


وممايذكرأيضاأناللجنةالدوليةللصليباألحمروجمعيالحقو اإلنسانلمتتمكنمن

حصر  كواحصاء كاعة األسرى والمعتقلين عي سجون االحتالل ،حيأ مازالل سلطال االحتالل تتب 

سياسة التضليل كواخفاءبع

األسرىوالمعتقلينأونقلهم إلىمواق اليصلهامندوبويذ اللجنة،

حيأيشيرالصليباألحمرعيتقريرلهعام 0110بأنهلميسم لهبزيارةسوى 4000أسيرمنذ

،0121-0121ووردعيالتقرير"لقدعارضلالسلطالاإلسرائيليةعيالواق منذعام0121تطبي 
االتفاقيةالرابعة(جنيف)قان ونا"(مهنا،0111،ص.)42

أما سياسة االعتقال اإلدار والتي تعتبر من أصعب السياسال االعتقالية التي تمارسها

إسرائيل،دونتقديماألسيرإلجراءالمحاكمة،ودونتوجيهأ اتهامال،األمرالذ يخالفاإلعالن

العالمي لحقو اإلنسان عي مادته الخامسة(بدر ،6002 ،ص .)602تجدر اإلشارة إلى أن معظم
األسرى اإلداريين يم معتقلو  أر  ،تم القب

عليهم العتناقهم أعكار سياسية تخالف االحتالل .إن

إسرائيلجايزةللتذرعبالظروفاالستثنائيةألخذإذنلممارسةاعتقاالتهامنجهة،وممارسةالتعذيب

بح المدنيينالفلسطينيينمنجهةأخرى.
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 4.2.2.3.4االتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب.
نصل العديد من االتفاقيال الدولية على تحريم التعذيب ووض حد لسوء المعاملة داخل

السجونأوالمعتقاللأوأماكنالتوقيف.عقدجاءعياالتفاقيالالدوليةالتالية:


 1.4.2.2.3.4اتفاقية مناهضة التعذيب.
جاءعيالمبادةالرابعبةمبناتفاقيبةمنايضبةالتعبذيب"تتضبمنكبلدولبةطبرفأنتكبونجميب 

أعمالالتعذيبجرائمبموجبقانونهاالجنبائي،وينطبب األمبرذاتبهعلبىقيبامأ شبخصبأيبةمحاولبة
لممارسةالتعذيب،وعلىقيامهبأ عملنخريشكلتواطااومشاركةعيالتعذيب".

وممايجدرذكر أنإسرائيلوقعلعيشهرتشريناألول0110علىيبذ االتفاقيبة،ولكنهباعمليبالبم

تلتزمبتطبي بنوديا.

وجبباءعببيالمببادة(،)6/6مببناالتفاقيببةالتببيأصببدرتهااألمببمالمتحببدةبشببأنتعببذيباألسببرى"ال

يجوزالتذرعبأيةظروفاستثنائيةأياكانلسواءكانليذ الظروفحالةحربأوتهديبدببالحربأو
عببدماسببتقرارسياسبيداخلببيأوأيببةحالببةمببنحببااللالطبوارئالعامببةاألخببرى،كمبببررللتعببذيب"(بببدر،

،6002ص.)601األمرالذ خالفتهإسرائيلعنبدماقبررالكنيسبلاإلسبرائيليبتباري 0121/00/2
قبولالتوصيالوالنتائ التيخلصإليهاتقريرلجنةالنداوكماأشرناإلىذلكعيالفصلالثاني،من

ناحيببةأخببرىأصببدرلمحكمببةالعببدلالدوليببةعببام0112ق ب اررالتببدعوإلببىالسببماحلرجببالالمخببابرال

(الشينبيل)،باستخدامالضغطالجسد وأساليبالتعذيبالعنيفاتجبا األسبرىالفلسبطينيين،إضباعة
إلىقياماللجنةالو ازريةاإلسرائيليةالتبيت ارقببالشباباكبمبن الشباباكالسبلطةباسبتخدامضبغطجسبد 

ازئب ببدوأسب بباليبتحقي ب ب محرم ب ببةدوليب بباالنت ب بزاعاعت ارعب ببالم ب ببناألسب ببرىالفلسب ببطينيين(ق ارقبب ب ،6003،
ص.)06:1

وبناءعلىتوصياللجنة(سوعر-مبازوز)(،)1التبيشبكلللاللتفبافعلبىقبرارمحكمبةالعبدل

باء
الدوليببةبتبباري ،0111/1/2الببذ يحظببربموجبببهعلببىمحققببيالشبباباكممارسببةوسببائلالتعببذيببنب ً
علب ببىطلب بببمب ببنمنظمب ببالحقب ببو اإلنسب ببانعب ببيإس ب برائيل،عقب ببدأعطب ببلالحكومب ببةاإلس ب برائيليةبتب بباري 

،6000/6/61المواعقةلمحققياألمنالعامباستعمالوسائلالتعذيبالجسديةعيالحااللالتيتنذر
بوقوعيجمالوشيكةحسبادعائها(قراق ،6003،ص.)02وكمايوواض أنحكومةإسرائيلقد

لجببألإلببىاسببتخدامعبببارالغيببرمحببددةمثببل(وسببائلخاصببةواسببتثنائية)لتجيببزبشببكلغيببرمباشببر

استخدامالتعذيبباعتبارأ أسيرعلسطينيحالةاستثنائية.


 1يذ اللجنةبرئاسةنائبةالنائبةالعامةعيإسرائيل"راحيلسوعر"،ونائبالمستشارالقضائيللحكومة"مينيمازوز".
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 2.4.2.2.3.4العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقدجاءعيالعهدالدوليبالحقو المدنيةوالسياسيةالمادة(":)1اليجوزإخضاعأحدللتعذيبوال

للمعاملةأوالعقوبةالقاسيةأوالالإنسانية،وعلىوجهالخصوص،اليجوزإجراءأيةتجربةطبيةأو
علمية على أحد دون رضا الحر"(بدر ،6002 ،ص .)601يذكر أن إسرائيل أجرل العديد من
التجارب الطبية على األسرى دون علمهم األمر الذ أوق العديد من حاالل التسمم بين صفوف

األسرىوقداعترعلعيمابعدإدارةالسجنبذلك.

وياكدتقريرصادرعنمنظمةالعفوالدولية"أمنستي"،عيسبتمبر،6002مقدمللجنةاألمم

المتحدة المعنية بمنايضة التعذيب عي األمم المتحدة ،استنادا إلى معلومال من اللجنة الشعبية
لمنايضةالتعذيبعيإسرائيلإلىضلوعأطباءعيممارسةالتعذيبأثناءالتحقي ،بحيأيتمعر 

األسير على الطبيب الذ يدلي بكعادة تقضي بأن الشخص المذكور بصحة جيدة وبكمكانه تحمل

أساليبتحقي معاملةسيئة.وعيالغالبيعال األطباءاإلسرائيلي وناألسرىحولالصحة العامةوال
يعالجونهم من نثار التعذيب وبالتالي ال يظهر عي تقاريريم الطبية شيء حول التعذيب(المركز

الفلسطينيلحقو اإلنسان،6002،ص.)54عيالغالبيتمتوعيرالحصانةلمقترعييذاالنوعمن
التعذيب،منمحققيجهازالمخابرالالعامةاإلسرائيلية،عبرالتغطيةالقضائيةوالتشريعيةمنقبل
المحاكماإلسرائيليةوالكنيسلاإلسرائيلي.

يذكرأنإسرائيلكانلقدانضملإلىاتفاقيةمنايضةالتعذيبعي،0110/00/03وكذلك

أعلنل انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقو المدنية والسياسية عي العام  ،0113وأعلنل

انضمامها التفاقيال جنيف األربعة عي العام  ،0141عي أوائل الخمسينيال من القرن الماضي
(الضمير،6001،ص.)00برغميذااإلعالنمنقبلإسرائيلباالنضمامإلىاالتفاقيالالسابقةإال

أن إسرائيل الزالل تمار التعذيب ،والذ أطل عليه اصطالحا القنبلة الموقوتة ،وبالرغم أن يذا

المصطل عضفا

إالأنهيمكنالقول:بأنالشخصالمقصودينايوالذ يملكمعلومةعنعملية

وشيكةأويوالشخصالمكلفبتنفيذيا.



 3.2.3.4موقف مؤسسات االتحاد األوروبي من قضية األسرى.
مثللطبيعةالعالقالالمتينةبينبع

الماسسالالفلسطينيةوالشخصيالاليهوديةغير

الصهيونيةمنجهة ،والماسسالاألوروبيةمنجهة أخرىراعداً لدعمقضيةاألسرى عكثي اًرماكانل
اتحادال العمال عي بع

الدول األوروبية كفرنسا وسويس ار تصدر بيانال ومذكرال للضغط على

حكوماتها لدعم قضية األسرى ،وقد أثر االتحاد العام لعمال عرنسا على أعضاء الحزب الشيوعي
اإلسرائيليإلدراجقضيةإضراباألسرى عيسجنبئرالسب عام 0111علىجدولأعماللجنة
الداخليةالتابعةللكنيسل،وبنف الجهوداستطاعنشطاءمنظمةالتحريرالفلسطينيةوعبرنشاطهمعي
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الخارجإقناععصبةحقو اإلنسانالسويسريةبزيارةسجونالضفةالغربية،وععالًجاءعري منيذ 

الماسسة برئاسة (ديني بيبول) وقام بزيارة سجن نابل  ،وأعد تقري اًر عن ظروف التحقي عييذا
السجن،وعيمابعدكانيمكنرايةتقريريذاالفري وشهادالأعضائهكسنداليامةاعتمدعليها

تقريرلصحيفةالواشنطنبوسلحولالتعذيبعيالسجوناإلسرائيلية(البطش،6001،ص.)641



وقد تجلى الموقف األوروبي عي تقديم االتحاد األوروبي المساعدال المالية لتأييل األسرى

المحررين ،عقد قام االتحاد األوروبي والحكومة السويسرية ،بتغطية موازنة برنام تأييل األسرى
المحررين الذ انشيء عام  ،0114وقد تم إنفا  63مليون دوالر على يذا البرنام حتى عام

(6000عبدال ارز ،6000،ص.)00

ولميقتصرموقفاالتحاداألوروبيوماسساته علىالتضامن والمساندة لقضية األسرى ،بلتجاوز

ذلك بالضغط على الحكومال اإلسرائيلية بوقف انتهاكاتها بح األسرى ،بل والعمل على اإلعراج
عنهم،عقدزاروعدتضامنيعرنسييمثلجمعيةبالداللوار(غزة-القد )برئاسةجانكلودعالوميه،

المجل التشريعي عي مدينة رام اهلل ،بتاري  ،6000/00/01وكانل زيارة الوعد الفرنسي عي إطار
الحملة الهادعة إلى إنهاء سياسة العزل االنفراد لىسرى الفلسطينيين عي السجون اإلسرائيلية(وعا،

 .)6000كما تبنى البرلمان األوروبي اقتراح إعالن حملة دولية إلطال سراح األسرى عي سجون

االحتاللاإلسرائيليبتاري (6000/06/00و ازرةشاوناألسرىوالمحررين.)6006،

كمبباتابعببلالماسسببالاألوروبيببةبايتمببامإض برابالاألسببرىعببنالطعببام،عقببدحببذرلخم ب 

منظمببالحقببو إنسببانأوروبيببةوشببر أوسببطيةبتبباري ،6006/5/0ويببي:المرصببداألورومتوسببطي
لحقببو اإلنسببان-جنيببف،ماسسببةالحقببو للجمي ب -جنيببف،أصببدقاءاإلنسببانالدوليببة-عيينببا،حريببة
كوانصبباف-تببون ،مركببزالعدالببةالفلسببطيني-سببتوكهولم؛مببنوعبباة3أسببرىعلسببطينيينعببيسببجون

االح ببتاللاإلسب برائيلي،بع ببدخوض ببهمإضب براباًع ببنالطع ببامتواص ببلمن ببذأكث ببرم ببن3أش ببهر.وخاطب ببل
المنظمبالالخمب ،لجنبةالتبدخلالعاجبلالتابعبةلمجلب األمبمالمتحبدةلحقبو اإلنسبان،مطالببةإيايببا
اءالتديورالحادعيصحةاألسرىالمضربينعنالطعام(غزةاآلن،
بالوقوفالجادأماممساولياتها،إز

ا

.)6006

كماشهدلالعاصبمةالبلغاريبةصبوعيا،بتباري ،6006/5/00اعتصباماتضبامنيامب األسبرى

الفلس ببطينيينع ببيس ببجوناالح ببتالل،أم ببامالبرلم ببانالبلغ ببار  .وطال بببالمعتص ببمونالهيئ ببالالدولي ببة
بالضغطعلىإسرائيلإلطال سبراحاألسبرىومعباملتهمكأسبرىحبربحسبباتفاقيبالجنيبف،وحملبوا

إس برائيلمسبباوليةتببديورصببحةاألسببرى.وقبببلنهايببةاالعتصببامسببلموعببدمببنالقببائمينعليببهرسببائل
متطابقب ببةحب ببولاألسب ببرى،إلب ببىرئيسب ببةالبرلمب ببانالبلغب ببار والب ببىرئب ببي جمهوريب ببةبلغاريب ببا ،كوالب ببىرئب ببي 

الوزراء(وعا.)6006،
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وقدقام البرلمان األوروبيعي الثالأ من تمبوز/يوليبومبننفب العبام ،بباقتراح مشبترك ببكقرار

مشبروع قبانون بشبأن سياسبة االتحباد األوروببي حبول القبد

الشبرقيةوالضبفة الغربيبة.االقتبراح يشبمل

قضبايا األسبرى الفلسبطينيين بشبكل خباص ،حيبأ يطالبب" بكنهباء االعتقبال اإلدار البذ تمارسبه قبوال
االحبتالل بحب الفلسبطينيين ،والمحاكمبة العادلبة ،واإلعبراج عبن جميب األسبرى الفلسبطينيين ،مسبلطين

الضوء على نواب المجل

التشريعي ،ومن ضمنهم مروان البرغوثي ،والمعتقلين اإلداريبين".باإلضباعة

إلبى انبه يرحبب باالتفبا البذ

تبم التوصبل إليبه عبي تباري 04أيبار ،6006والبذ

اإلضراب .ويدعو إلى تنفيذ بشكل كامل ومباشر"(الضمير،6006،ص.)04

نبت عنبه إنهباء



 4.2.3.4موقف الواليات المتحدة األمريكية من قضية األسرى.
يمكنعهمسياسةالواليالالمتحدةاألمريكيةمنقضيةاألسرىمنخاللمواقفإدارةالرئي 

األمريكينيكسونعيالمحاعلالدوليةخاصةعياألممالمتحدةوالتيكانأيمها:


عي0121/06/0امتنعلالواليالالمتحدةعنالتصويلعلىمشروعتوصيةالجمعيةالعامة



 0110/06/05صوتلالواليالالمتحدةضدمشروعتوصيةالجمعيةالعامةلتنفيذتوصيال

الذ يدينانتهاكالإسرائيللحقو اإلنسانعياألراضيالعربيةالمحتلة.

لجنة التحقي الخاصة بانتهاك إسرائيل لحقو اإلنسان عي األراضي المحتلة (أرسلل سابقاً



بناءعلىتوصيةالجمعيةنفسها).
ً

 0116/06/03امتنعل الواليال المتحدة عن التصويل على قرار لمجل

األمن يدين

إسرائيل،ويدعويالالمتناععنانتهاكحقو اإلنسانعياألراضيالعربيةالمحتلة،بلإن

مندوبها اعتبر القرار متحي اًز ،ألنه يصف إسرائيل بب(خارقة التفاقيال جنيف) دون دعوة


األطرافاألخرىااللتزامبها(البطش،6001،ص.)655:654

 1.4.2.3.4موقف الرئيس األمريكي بل كلينتون.
أماالرئي األمريكيبلكلينتونومندوبهللشر األوسطدني رو وأثناءزيارتهإلىقطاع

غزة عام  ،0112عقد التقى أيالي األسرى واستم إلى المعاناة التي يتكبدونها ،وربما لم يكن عي
حسابهأنيقتحماألسرىبرنامجهوأولوياته،وتدخلعليهأرب عتيالمنأبناءاألسرىمكباللاألياد 

ليشرحنلهاألوضاعاإلنسانيةالسيئةالتييعيشهااألسرى،التيأشارإليهاعيخطابهعيالماتمر

الشعبي عي قطاع غزة بتاري  ،0112/06/04بعد أن وصلته عشرال المذكرال والرسائل من قبل
األسرى وذويهم والماسسال الوطنية ،كما شكل موضوع األسرى عي الماتمر محور خطاب الرئي 
ياسر عرعال ورئي

المجل

الوطني سليم الزعنون وذلك بحضور بل كلينتون(قراق ؛ المطو ،

وعاجزعن
ُ
محايداولكنهمنحاز
ُ
،0111ص.)56ولكنذلكلميحركساكنا،عالطرفاألمريكيلي
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التأثيرعلىحكومةإسرائيل ،وكانيذاواضحاعيالتناغمالذ حصلعياتفا وا ريفربيناإلدارة

األمريكية كواسرائيل.


2.4.2.3.4انتقاد أمريكي منقوص إلسرائيل.
وعلىالرغممنالموقفاألمريكيالمنحازإلىإسرائيلعقدانتقدلالواليالالمتحدةاألمريكية

يذ المرةنقلإسرائيلمعتقليأنصارعيلبنانإلىالسجونالداخليةاإلسرائيليةعام،0125عفيبيان
أصدرتهو ازرةالخارجيةاألمريكيةحولعمليةالنقلجاءعيه":إننامازلنانتخذموقفايقول:إنميثا 
جنيف الراب ينطب على المناط اللبنانية الواقعة تحل االحتالل اإلسرائيلي ،واستنادا إلى يذا

الميثا ،عكنحمايةاألشخاصالمعتقلينيجبأنتكونعقطداخلحدوداألر المحتلة ،كوان نقلهم
إلى أراضي سلطة االحتالل محظور بغ

النظر عن الدواع الكامنة وراء " ،وجاء عي البيان

األمريكي أيضا "ويبدو أن األعمال اإلسرائيلية ال تنسجم م نصوص ميثا جنيف" وقالل الناطقة
باسم و ازرةالخارجيةاألمريكيةكاثلينالنغ":أناإلسرائيليينخالفوابذلكالمواد،41و،12و 11من
ميثا جنيف الراب  ،الذ كانل إسرائيل قد أصبحل طرعا عيه منذ عام ("0150موسى،0125 ،

ص.)02ولكنالواليالالمتحدةورغمانتقادياإلسرائيل،لمتبدأيةماشرالتدلعلىاحتمالمعاقبتها
إلسرائيلبسببعمليةنقلاألسرى ،كوانماجاءاالنتقادمنسجمام الموقفالدوليمنجهة،ومنجهة

أخرىخشيةوقوععمليالضدمصال أمريكية.

 3.4.2.3.4موقف الرئيس األمريكي بوش االبن.


موقفبوشاالبنكانواضحاوصريحاعندمارع

طلبالرئي الوزراءالفلسطينيننذاك

محمود عبا أبو مازن ،بالضغط على إسرائيل لإلعراج عن األسرى عي 00تشرين الثاني /نوعمبر
،6000وقدبررالرئي بوشاالبنذلكبقوله":الواليالالمتحدةلنتطلبمنأحدإطال أ أسير
ألنهمنالممكنأنيقومبارتكابعمليالإريابيةبعدإطالقه،إنإطال قتلةبدمباردسيعرقلعملية

السالم"،ولكنهعادوقال"يجبالبحأعيقضيةاألسرىكلعلىحدة"(قري ،6000،ص.)016


يرىالباحأأنمواقفاإلدارالاألمريكيةتنسجمم طبيعةالمرحلةوأشكالالصراع،عمن

بديهيالالسياسةاالنحيازاألمريكيإلسرائيل،عفيظلإدارةنيكسونكانالص ارعيأخذشكلالكفاح

المسل  ،وال يوجد أ اتصال م منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني بكاعة
مكوناته،أماعيعهدإدارتيكلينتونوبوشعقداخذالصراعشكالنخرعيإطارعمليةالسالمبين
المنظمة كواسرائيلاألمرالذ جعلشيئامنالمرونةالسياسية.
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 5.2.3.4الموقف اإلسرائيلي من قضية األسرى.
بخالف الموقف الفلسطيني الذ كان يعك دائماً واجهة مايدة ومناصرة لقضية األسرى

علىالدواممعادلحقو األسرىالفلسطينيين،باستثناءبع

الفلسطينيين،عقدكانالموقفاإلسرائيلي



ماثرأمامالعداءالذ وصلإلىالحدالذ ناد 
الماسسالاإلنسانية،التيكانصوتهاخاعتاوغير ِ
بهالبع



بتنفيذحكماإلعدامبح األسرى.

 1.5.2.3.4المخابرات اإلسرائيلية (الشاباك).
الشباك يو الجهاز الذ ينفذسياسة االحتاللعياألراضي المحتلةمنذ عام  ،0121ويو

وأ نشاط مقاوم
الذ يقود المعركة االستخبارية عي مواجهة الحركة الوطنية والفصائل الفلسطينية 
لالحتاللالصهيوني(البرغوثي،6000،ص.)611

دورالشاباكيوالدورالرئي عيالسجوناإلسرائيلية،والدوراألساسيوالكاملعيالسيطرة

علىالسياسالالداخليةعيهاويتمحوريذاالدورعي:
 )0سياسةالعزل.

 )6سياسةالتعذيب.
 )3من المحاميمنزيارةموكله.

 )4سياسةاالعتقالاإلدار (بدر،6002،ص.)665-601

باإلضاعة إلى ما يقوم به الشاباك من خل البلبلة وبأ اإلشاعال وزرع بذور الفتنة بين صفوف

األسرىمنخاللبع



عمالئه،بهدفزعزعةالواق االعتقالي.

وعي أعقاب نشر ق اررال لجنة النداو (استخدام الضغط المعتدل) ،تقرر بمصادقة الكنيسل

وبمشاركةالجهازالقضائيتشكيللجنةو ازرية،بعضويةرئي الحكومة،والمستشارالقضائيللحكومة

(أعلى مرجعية قانونية) ،ورئي

الشاباك ووزراء نخرين ،مهمتها إصدار أذونال للشباك لممارسة

أساليبمعينةعيالتحقي (قطامش؛شعبان،6003،ص.)44

قدملشكاوىمنقبلمنظمال

كانالشاباكيقومبانتهاكالكبيرةبح األسرىومرالعديدة

شكاوى األسرى حول االنتهاكال التي يمارسها الشاباك بحقهم ،عقد قدمل

بناء على
حقو اإلنسان ً
مريم بن عورال (مراقبة الدولة) عام  0115إلى اللجنة الفرعية لشاون االستخبارال المنبثقة "لجنة

شاون رقابة الدولة" التابعة للكنيسل تقري ار عن جهاز التحقي عي الشباك يشمل الفترة الواقعة بين

سنوال  .0115-0122حيأ أثار التقرير ردود ععل عي األوساط السياسية والقانونية وذلك بسبب
خطورةالنتائ التيتوصلإليهاوالتييمكنتلخيصهابمايلي:

" .0تجاوز محققو الشاباك ق اررال لجنة لنداو وتعليمال الشاباك وخاصة عي منطقة غزة عن وعي
كوادراك".
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 .6الكذبوسطالمحققين.

 .3تجاوزاألذونالبهدفإحرازنتائ سريعة.
 .4قيادةالشاباكلمتبذلمايكفيمنالجهدلترسي نظريالومفاييمالتحقي وسطالمحققين.

 .5لم يتخذ قادة الشاباك موقفا حازما بشأن تنفيذ تعليمال القانون والق اررال المسندة إليه (قطامش؛
شعبان،6003،ص.)10:10

 1.1.5.2.3.4موقف إسرائيل من انتهاكات الشاباك.
يقضيموقفإسرائيلبأنلمحققيالشاباكصالحيةالتحقي م المشتبهبهمعيتنفيذ"جرائم
ضدأمنالدولة"ويذ الصالحيةتنب منالصالحيةالعامةللحكومة(مادة 40منقانوناألسا :

الحكومة)،وكذلكتنب صالحيةكلمحق منالمادة)0(6منأمراإلجراءالالجنائية(الشهود)عي
القانون الجنائي .وبالنسبة للوسائل الجسدية التي يستخدمها محققو الشاباك ال تنطو على انتهاك

للقانونالدولي.وييليسلتعذيباأومعاملةوحشيةوغيرإنسانيةأومعاملةمهينة،تلكالمصطلحال
الممنوعة وعقا للقانون الدولي والوسائل المتبعة من قبل محققي الشاباك ،ال ت اد إلى ألم ومعاناة

شديدين .بالنسبة للقانون الداخلي عي إسرائيل عكن الوسائل التي يتبعها محققو الشباك يي شرعية.
وتفسير ذلك يكمن عي استثناء "الضرورة" الواردة عي (مادة  34أ) من قانون العقوبال لعام

(0111قطامش؛شعبان،6003،ص.)13:16


 2.5.2.3.4محاكم صورية.
إن األسير الفلسطيني يمثُل عي مراحل اعتقاله األولى أمام المحاكم العسكرية (اإلسرائيلية)،

التيتعتبرأحدأذرعاالحتاللوييمحاكمغيرشرعيةوتتناق

م نظامالعدالة.عهذ المحاكمتستند

عينليةعملهاإلىمعاييروأوامرعسكريةتصدرعنقادةجيشاالحتاللوعنالماسسةالسياسيةعي

إسرائيل.

علميكنالقضاءالعسكر منظمامنذبدايةاالحتالل،لهذاكانلاألحكامالتيتصدربح 

األسرىوالسيمااألوائل منهمصارمةجدا،إذكانمديرالسجننفسهيصدرأحكامابح األسرى

دونأنيتمكناألسيرمنالدعاععننفسهأوحتىدونحضورمحاميدعاععنهوظليذااألمر

حتى منتصف 0122حيأ أقاملسلطال االحتالل أرب محاكم عسكريةعيكلمن الخليل واللد
وراماهللونابل عكانليذ المحاكمتمار القضاءبشكلصور ،واستمرحاليذ المحاكمحتى

عام(0110عنقاو ،0115،ص.)005:004

استناداإلىاألمرالعسكر رقم()312لسنة،0110وبموجبيذااألمريح لقائدالمنطقة

العسكر تشكيل محاكم عسكرية ،يكون عيها رئي المحكمة ضابطا عي الجيش ذا أيلية قانونية
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باإلضاعةإلىقاضيينمنضباطالجيش،واليشترطأنيتمتعاباأليليةالقانونية،ويتولىأيضاقائد

المنطقةتعيينالمدعيالعسكر .ومنيذ المحاكممحكمةبيلإيل،وسالم،وعوعر،ومحكمةإيرز

العسكرية(جمعية األسرى والمحررين حسام ،6005 ،ص .)63يذا يعني أن نالف المعتقلين
الفلسطينيينحكمواأماميذ المحاكمالعسكريةالتيشكللمنضباطدونأيةخبرةقانونيةأوقضائية
ُ
ودونأ اعتبارلمبادئالمحاكمالالعادلة.

ويسببتندالقضبباةالعسببكريينعلببىالمعلومببالالتببييقببدمهاجهببازاألمببنالعببام،ويببيمعلومببال

س بريةاليجببر كشببفهاأمببامالمسببتأنفأووكيلببه(الجمعيببةالفلسببطينيةلحمايببةحقببو اإلنسببانوالبيئببة،
،0111ص،)32وبقببيالوض ب علببىيببذاالحببالحتببىالعببام6004حببينعببدلاألمببرالعسببكر رقببم
312ببأمرجديبديشبترطأنيكببونكاعبةالقضباةذو خببرةقانونيببة.وبموجببالمبادة(00أ)مبناألمببر

0250قائببدقبوالالجببيشعببياألر المحتلببةيعببينالقضبباةبنبباءعلببىاختيبباراللجنببةالخاصببةلتعيببين

القضبباةوالتببيتتكببونمببن1أشببخاصاثنبانمببنهمعقببطمببنالقطبباعالمببدني ،وقببا مسبباب وممثببلعببن
نقابةالمحباميناالسبرائيلين،ومبنخباللتعريبفالمخالفبالعبياألوامبرالعسبكريةوسب القائبدالعسبكر 

صببالحيةالمحبباكمالعسببكريةلتشببملكاعببةجوانبببالحيبباةالطبيعيببةعببياألر المحتلببةولببمتقتصببريببذ 

الص ببالحيةعل ببىالمخالف ببالالمرتبط ببةمباشب برةبقب بوالاالح ببتالل(الض ببمير.)6006،ولك ببنكاع ببةي ببذ 
التعديالللمتحدأتغييراجويرياعلىأداءالمحاكمالعسكريةعالمشكلةاألساسيةتكمنعيصالحيال

ي ببذ المح بباكمواإلجب براءالالمتبع ببةأمامه بباوتعري ببفالمخالف ببالبموج ببباألوام ببرالعس ببكريةمم ببايح ببول

المحكمةمنأنتكونمحكمةعادلةتطب المعاييرالدوليةللمحاكمالالعادلة.

واستمرلاالنتهاكباللحقبو األسبرىتجبر ببداخليبذ المحباكموالتبييقبفعلبى أرسبهاتقبديم

األسيرالفلسطينيلمثليذ المحاكم،وكذلكأحكامهاالتيتتأثرباألوضاعالسياسبيةوالميدانيبة.عكلمبا
تصاعدلحدةالصراعتصاعدلاألحكام،ععلىسبيلالمثال:إلقاءالحجارةعلىالجيشوالمستوطنين
كانببلعقوبتهبباقبببلانتفاضببةاألقصببىالتتجبباوز2شببهور،أمبباخبباللاالنتفاضببةعالعقوبببةتصببلمببن

المحررينحسام،6005،ص.)63

01-00شه ار(جمعيةاألسرىو


 3.5.2.3.4محكمة العدل العليا اإلسرائيلية.
تعببدمحكمببةالعببدلالعليبباأعلببىييئببةقضببائيةعببيإس برائيل،وبشببكلدائببميعببدقضبباتهاأنفسببهم

الهيئببةالمسببتقلةاألولببىعببيإس برائيلوالتببيتحفببظالدسببتوروحقببو اإلنسببان،ولنبباأننقببارنبببينيببذا
التعريفوموقبفقضباتهامبنقضبيةاألسبرى،عهبمينظبرونإلبيهمعلبىأنهبم(إريبابيون)ويشبتركونعبي
حقيقةاألمرم الموقفالرسمي،بلإنرئي المحكمبة(أيبارونببا ار )يصبفمصبلحةالسبجونعبي

إس برائيلأثن باءمشبباركتهعببياعتت بباحسببجننفحببة"بأنهببامنظم ببةذالرسببالةاجتماعيببةخالببدة"(ال بببطش،
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،6001ص،)630:630إنكببالمرئ ببي المحكم ببةي ببدللعل ببىع ببدمحياديت ببه،ويتع ببار مب ب تعريف ببه
للمحكمةكهيئةلصيانةحقو اإلنسان.

تعاملل محكمة العدل العليا م قضية األسرى كما لو أنها جزء من السلطة التنفيذية عي

إسرائيل،عقدكانلتقاريرجهازاألمنالعامتاخذبكلجديةوصد ،ومنالممكنطرحهابعدإخراج
المحاميواألسير خارجالقاعة،ويذامايستدلمنموقفالمحكمةوبدونإصداريالقرار .منجهة
أخرىأصدرلمحكمةالعدلالعلياق اررالتسم باستخدامالقوةالبدنيةضدالمعتقلينالمشتبهعيأن

لديهممعلومالعنالهجمالالمسلحة(منظمةالعفوالدولية،0111،ص.)20

وقدلخصلالباحثةاإلسرائيلية"داعناجوالن"،أداءجمي الماسسالالعاملةعيشاوناألسرى

الفلسطينيين،حينكتبلعيمجلةبتسلم":جميعنايعرفأنهعليناأننض مرنةأمامقضاةمحكمة

العدلالعلياوأمامأعضاءالشاباكوالنيابةالعامةوالشرطة،عهمجميعاقدلعبوادوراعيالتسترعلى

وسائلالتعذيبومعهمكلالذينقالواإنالتعذيبمسألةضرورية(الفضالة،بدون،ص.)036



 4.5.2.3.4محكمة االستئناف.
إلىجانبيذاالشكلمنالمحاكموذاكعقبدأقامبلسبلطالاالحبتاللمحباكملالسبتئناف،وقبد

ضبمنل لبوائ مصبلحة السبجون الخاصبةبالسبجناء األمنيبين ،حب

األسبرى واألسبيرال عبي تقبديم

الشبكاو وااللتماسبال ،وجباء ذلبك عبي البنبد(23أ) مبن قبانون السبجونالصبيغة الجديبدةلعبام0110
والبند) 64ب)منأنظمة السجون لعام .0110كبذلك عبي األمبر بتعليمبال رقبم40/30/00المسبمى

اعتراضالالنساءمنلوائ مصلحةالسجون(تقريرماسسةالضمير،6001،ص.)030

يببذ المحبباكملببمتختلببفعببيأسببلوبعملهبباعببنالمحبباكمالسببابقة،عهببيخاضببعةللمخببابرال

اإلس برائيليةولتعليماتهببا،عببكذاتقببدمالمببدعيالعببامباالسببتئنافع بكنالحكببمالصببادرضببداألسببيرسببيزداد
حتماوعيبع

األحيانيبقىكمايو،أمباإذااسبتأنفاألسبيرالحكبمولبميسبتأنفالمبدعيالعبامعبكن

حكمهيبقبىكمبايبوإالإذاأرادلالمخبابرالتخفيفبهبعب

الشبيء(عنقباو ،0115،ص.)002عمنبذ

توصببياللجنببةلنببداو،0121قام ببلمحكمببةالعببدلالعليبباباالس ببتماعإلببىمئببالااللتماسببالألس ببرى
علسببطينيينتعرض بواللتعببذيبأوأنالضببغطالجسببد والنفسببيمببور علببيهمخ باللالتحقي ب مببنقبببل

الشب ب بباباك،وحت ب ب ببىت ب ب بباري ق ب ب برار،0111/1/2رعض ب ب ببلالمحكم ب ب ببةالعلي ب ب بباالنسب ب بببةاألكب ب ب ببرم ب ب ببني ب ب ببذ 
االلتماسببال(قطببامش؛شببعبان،6003،ص.)10ويظهببرتقريببرماسسببةالضببمير6001انببهمببنبببين
422استئنافلمتأخذالمحاكمالعسكريةإالبب14استئناعا(تقريرماسسةالضمير،6001،ص.)46
ويسبببتندقضب بباةمحكمب ببةاالسبببتئنافالعسب ببكريةباألسب ببا علب ببىوس ببيلةيحرمهب بباالقب ببانون،ويب ببي

(التصنل).وبذلكعكنهميمنحبونمصبادرمعلومبالجهبازاألمبنالعباماإلسبرائيلي"حصبانة"،مسبتندين
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عيذلكإلىقراررئي محكمبةالعبدلالعليبااإلسبرائيليةالقاضبي(ببراك)،عبيالقضبيةرقبم()24/232

(الجمعيةالفلسطينيةلحمايةحقو اإلنسانوالبيئة،0111،ص.)32

لهذا كله عكن المحاكم العسكرية محاكم صورية ،تخدم أوال وأخي ار المخابرال اإلسرائيلية وال

يهمهاالعدلواإلنصافمهماحاوللإظهارذلك.


 5.5.2.3.4المحاكم العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي واتفاقية جنيف الرابعة.
تتعامببلإسبرائيلباسببتخفافوانتقائيببةمب القببانونالببدولياإلنسبباني،عفببيالوقببلالببذ تنكببرعيببه

انطبب ببا القب ببانونالب ببدولياإلنسب بباني(اتفاقيب ببالجنيب ببفاألربعب ببةوالملح ب ب األول،)0111علب ببىاألر 
الفلسببطينيةالمحتلببة،تببدعيبببأنقببانوناألوامببرالعسببكريةيحتببرمالقببانونالببدوليالعبباموالقببانونالببدولي

اإلنساني.ويعتبرقانوناألوامرالعسبكريةالبذ أنشبئلبموجببهالمحباكمالعسبكريةتحبدياسباعراللقبانون
الدولياإلنسانيومخالفالمعاييرالقانونالدوليالعام(تقريرماسسةالضمير،6001،ص.)34


 6.5.2.3.4األمر  9922وانشاء محاكم خاصة باألطفال.
يعت برعملالمحاكمالعسكريةواحدةمنأيماألسبابالتيتحولدونتمت األسرىبضمانال
المحاكمالعادلةوذلكيعودألسبابتتصلبطبيعةتشكيليذ المحاكمبموجباألوامرالعسكريةالتي

أنشأتهايذ المحاكمواتساعنطا عملهاوعدمكفاءةموظفيها.

عمنذ عام  0121ولغاية  61تموز/يوليو  ،6001كان يتم محاكمة األطفال نف محاكمة

البالغينإلىحينصدوراألمرالعسكر رقم،0244والذ يقضيباستحداأمحاكمعسكريةخاصة

باألطفال .غير أن حقيقة ما جرى ال يعك احترام إسرائيل لضمانال المحاكمة العادلة لىطفال
األسرى.ذلكأنهلميتمتعيينقضاةمتخصصينعيقضايااألطفالبلتمتسميةثالثةقضاةعاديين
من بين القضاة السابقين للنظر عي قضايا األطفال .وعلى خالف ما يوحي نص األمر العسكر 

 ،0244علم يتم بناء محاكم خاصة باألطفال ،بل مازال األطفال عي نف
تخصيص يومي االثنين والخمي

،6001ص.)32

محاكم البالغين ،م 

للنظر عي قضايايم عي غرف خاصة(تقرير ماسسة الضمير،



7.5.2.3.4موقف الصحافة اإلسرائيلية من األسرى.
سببايملوسببائلاإلعببالماإلسبرائيليةعببيتغطيببةأحببداأاألسببرىالفلسببطينيينالهامببةمببنوجهببة

نظببريمكاإلضبرابالعببنالطعببام،عمب اعتبرافالصببحاعةبعببدةحقببائ جديببدةلببمتكببنسببابقاًتشببيرإليهببا

كوقببوفالشببعبالفلسببطينيبكببلعصببائلهوأبنائببهم ب األسببرىعببيمطببالبهم،إالأنهبباكانببلتاكببدوض ب 

ال ب أر العبباماإلس برائيليبببأنإض براباألسببرىيببوألغ ب ار
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سياسببيةويسبباعدياعببيتأكيببدذلببكإبرازيببا

للبيانالوالمنشورالالتيكانلتوزععيمقرالالصليباألحمرالدولي،والتيكانلتوق مبنمنظمبة

التحريببرالفلسببطينيةأوتتضببمنشببعارالمايببدةللمنظمببةوتجديببداألسببرىال بوالءلهببا(البببطش،6001،
ص.)632


 1.7.5.2.3.4تشويه الرأي العام.
شنلالصحاعةاإلسرائيليةحملةتحري

واسعةعلىاألسرىالفلسطينيينالقابعينعبيسبجون

االحتاللاإلسرائيلي،والتيلعبلدورارئيسياعيالتأثيرعلىقب اررالالحكومبةاإلسبرائيليةوالتبيأعلنهبا

رئي الحكومبةنتنيبايويبوم،6000/2/64بفبر عقوببالوتشبديدالعلبىحيباةاألسبرىالمعيشبية
واإلنسانية.وكانلالصبحاعةاإلسبرائيليةوبشبكلغيبرموضبوعيودقيب قبدنشبرلصبورالمجموعبةمبن

األسببرىيببأكلونداخببلخيمببتهمالضببيقةعببيسببجنالنقبببالصببحراو ،وأبببرزلذلببكبطريقببةمضببخمة
ومشويةوكأناألسرىيعيشونعيعند خم نجوم(و ازرةشاوناألسرىوالمحررين.)6000،وقادل
الصببحاعةاإلس برائيليةالهجببومأوالعلببىاألسببرى،واسببتثارلاليمببينالمتطببرفعببيالمجتم ب اإلس برائيلي

وأعض بباءالكنيس ببلم ببناألحب بزاباليميني ببة،وخلق ببلأجب بواءعدائي ببةإل ببىدرج ببةأص بببحلاآلراءاألخ ببرى
صامتةأوخائفةوغيرقادرةعلىالبحأعنالموضوعية.
منجهةأخرىوعيإطارحملةالتحري

التيتشنهاالصحاعةاإلسرائيليةعقدنشبرموقب "أن

أفسب ببي"بتب بباري ،6006/5/03مقالب ببةللكاتب ببباإلس ب برائيليعب ببامو دا ق ب بالعيهب ببا":عب ببيسب ببخنين،
بامنامب إضبراباألسبرىاألمنيبين.وأعضباء
الناصرة،ريط،أمالفحم،وشفاعمرو،تظايرالمئالتض ً
الكنيس ببلالع ببربيه ببددونالد ول ببةبانتفاض ببةثالث ببة،أوحت ببىبح ببربع ببيوس ببائلاإلع ببالمق بباموابغس ببل
الكلمبال،وأطلقبواعلبيهمأسبرىأمنيبين...األسبرىالفلسبطينيونيبمقتلبة،بالضببطمثبلالحثبااللالبذين
قاموابمذبحةايتمار"(وعا.)6006،



كماعبرلصحيفة"يتدنأمان" عبرمقالتهااالعتتاحيةعيمقالتحلعنوان(:الفلسطينيون
ا

بغضة قاتلون) ،بتاري  ،6006/5/02عن استيائها من توقي االتفا بين األسرى الفلسطينيين
المضربينعنالطعامومصلحةالسجون.وجاءعيالمقالة":استطاعاألسرىالفلسطينيونعيالسجون

اإلسرائيليةأم الشعوربالرضا.لقدنجحوامرةأخرىبكخضاع النظاماإلسرائيلي،لمواصلةاحتفالية

المكاعجل،التياليحصلعليهاأ أسيرعلىوجهالكرةاألرضية"(وعا.)6006،


 2.7.5.2.3.4اإلعالم اإلسرائيلي وشاليط.
تنبباولاإلعببالماإلس برائيليواقب األسببرىالفلسببطينيينكواقب جيببدوممتببازبالمقارنببةمب ظببروف

احتجازالجند اإلسرائيليشاليط،عيمحاولةتحريضيةودعوةلحرماناألسرىمبنكبلالشبروطالتبي
اليحظىبهاالجنبد شباليط.وغفلبلالصبحاعةعبنالبعبدالموضبوعيوالبواقعيحبولاحتجبازالجنبد 
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شبباليط،ودعببلبشببكلواضب لالنتقبباممببناألسببرىعببيمحاولببةلبلببورةرايببةسياسببيةإسبرائيليةبببأنذلببك

سيسايمعياإلعراجعنشاليط.

اإلع ببالماإلسب برائيليي ببدركتمام بباأنع ببر العقوب ببالعل ببىاألس ببرىوالتحب بري

عل ببيهمليس ببل

وسيلةناجحةبلعاشلةعبياإلعبراجعبنشباليط،وتجرببةالحبربعلبىغبزةعبام6001يبيأكببردليبل
علببىذلببك،ثببمأنهبباسببايملعببيعببر عقوبببالجماعيببةعلببىاألسببرى،وأغفلببلتنبباولالعقبببالالتببي

وضعهانتنيايوأمامإنجازالصفقةالتيكانلعيمراحلهبااألخيبرة،ثبمإنهبالبمتبدركأنكاعبةصبفقال

التبببادلقببدجببرلسببابقاعببينف ب الظببروفواألوض باعالتببييحتجببزعيهبباالجنببد شبباليط(و ازرةشبباون
األسرىوالمحررين.)6000،


 3.7.5.2.3.4الصحافة تصنع قرار الهجوم على األسرى.
ييألالصحاعةاإلسرائيليةللماسسةالحاكمةعيإسرائيلإعالنالعبدوانعلبىحقبو األسبرى،
عنببدماأعلببننتنيببايوعببر عقوبببالعلببىاألسببرىبببدأتنفيببذيابشببكلشبباملوتعسببفيوخطيببر،ولببميببتم

حت ببىمناقش ببتهع ببيإدعائ ببهب ببااللتزامبالق ببانونال ببدوليال ببذ اليس ببم ل ببهعب بر مث ببلي ببذ العقوب ببال
الالإنسببانية.ويي ببألالص ببحاعةاإلس برائيليةم ببنخ بباللتحريضببهاعل ببىاألس ببرىلمجموعببةم ببنأعض بباء
الكنيسلاإلسرائيليمناليمينبوض مشاري قوانينضبدحقبو األسبرىتنتهبكوتحبلغطباءالقبانون
اتفاقيببالجنيببفوكاعببةالمواثيب الدوليببةواإلنسببانية.وشببجعلأعضبباءكنيسببلللمطالبببةبكعببداماألسببرى

كالدعوةالتيأطلقها"ميخائيلبننر "وتشببيهاألسبرىببالكالبوالبدعوةإلبىقبتلهموتسبميمهمكمباورد
علىلسانالفناناإلسبرائيلي"أيبالجبيفن" ،ودعبوةرئبي لجنبةالكنيسبل"يريبفليفيبل"إلبىاإلسبراععبي
سنقوانينتزيبدصبعوبةالحيباةعلبىاألسبرىوحرمبانهممبنمشبايدةالتلفبازوالزيبارالوالتعلبيم.واعتببر

عضوالكنيسل"اشتيلر"أنظروفاألسرىالمريحةحسبقولهسوفتاد إلىحقلمنالدماءتجا 

الشعباإلسرائيلي(و ازرةشاوناألسرىوالمحررين.)6000،


 3.3.4قدرة الحركة األسيرة على التعقيد.
التعقيدبمعنىأنيكونللماسسةأكثرمنوظيفةوأنتضمالعديدمنالوحدالالداخلية،وأن
تعك قدراالبأ بهمنالتخصص.يذاالتعقيدضرور الستمرارالماسسبة.ذلبكأنقيبامالماسسبة
بأداءوظائفعديدةيكفللهااالستمرارحتىلوحرمتهاالظروفلفتبرةمبامبنمباشبرةيبذ الوظيفبةأو

تلك.

والماسسببةاالعتقاليببةتقببومعلببىالتنببوععببيبنيتهبباالداخليببة،كمبباتقببومعلببىالتنببوععببيأدائهببا

لوظائفهببا،بمببايضببمنديناميكيتهببا،ولقببدتمكنببلالحركببةاالعتقاليببةخبباللتجربتهبباالطويلببةمببنتشببكيل
ماسساتهاوييئاتهااالعتقاليةالوطنية،والتياعتبرلاإلطارالقياد للسجون.
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 1.3.3.4الهيئات والمؤسسات والقوانين االعتقالية.
تقببفعلببى أر يببذ الماسسببالاللجنببةالوطنيببةالعامببةأواللجنببةالنضبباليةالعامببة،أواللجنببة

االعتقاليبةالعامبة،علبىاخبتالفعببيالتسبميةببينسبجنونخبر،مب تسباوعبيالبدوروالمضبمون.ويببي
لجنةتعملوع الئحةمتف عليهابينجمي الفصائل،وتعتبريذ اللجنةالسلطةالتنفيذيةاالعتقالية،
وتتكونمنممثليالفصائلالموجودةعيالمعتقل ،وتقوميذ اللجنةعلىعدةمهام:

.0

تشرفعلىاالحتفااللالعامة.

.6

علىاالتصالبمواق األسراألخرىعيالشاوناالعتقاليةالعامة.


.4

يق ضمنمهماتهاالبلعياإلضرابالوالخطوالالنضاليةاألخرى.

.3
.5
.2
.1

علىإصدارالبيانالالجماييريةوالبيانالاالعتقاليةالجماعية.

كماتشرفعلىالصندو الماليعبرلجنةخاصةتابعةلها.

كذلكتنشئلجنةثقاعيةعامةعيبع

األحيان،ولجنبةرياضبيةلتنسبي النشباطالالرياضبية

الجماعيةلىسرى.

باإلضبباعةإلش براعهاعلببىعمببللجنببةالح بوارم ب إدارةالسببجن،ولجنببةالح بواريببيالتببيتتببولى

عمليببةمفاوضببةإدارةالسببجنواإلدارةالعامببةللسببجون ،وقببدتشببكللغالبببامببنثالثببةأعضبباء،

.2

أحديممنعت ،واآلخرمنالجبهةالشعبية،والثالأمنالحركالاإلسالمية،

وتتولىيذ اللجنةكبذلكتوجيبهعمبلممثبلالسبجنالبذ يعتببرالنباط الرسبميباسبممجمبوع

األسرىعيالسجن(الهند ،6000،ص.)040
 2.3.3.4مشاركة القاعدة التنظيمية في القرار النضالي.
توللاللجاناالعتقاليةالتيتمتشكيلهامنممثليأكثبرالتنظيمبالالتبيتشبكللمنهباالحركبة

األسببيرةمهمببةاتخبباذالق ب اررالالنضبباليةلمواجهببةإدارةالسببجن،حيببأأش برعليببذ اللجببانعلببىمتابعببة
عمببلممثببلالسببجنولجنببةالح بوارم ب اإلدارة.ومببنخبباللتقببديرياللظببروفوالمالبسببال،كانببلتتخببذ

القراربعدإنضاجهداخلالفصائلالممثلةعياللجنبةاالعتقاليبة.وعبيحالبةقناعبةيبذ الفصبائلكانبل
اللجنةالوطنيةتتخذقراريابالخطوالالنضالية.

القاعبدةالتنظيميببةكانببلتفببرزقيادتهباباالنتخابببالالحبرة،ويببذ القيبادةالتنفيذيببةكانببلتستشببير

الهيئببالالشببوريةالمنتخبببةوتتخببذالق براروع ب مبباتببنصعليببهلوائحهببا،ثببمتعك ب قراريبباعببيمناقشببال

اللجنببةالنضببالية.وعببيغالبيببةالخطبوال،كانببلالقاعببدةتتلقببىقب اررابالمواجهببة،وتتعببر لحمبباللمببن
التعبئةباتجا الخطوةالتيتمإقراريا،حيبأتوجبهقيبادةكبلعصبيلتعليمبالبشبأنالخطبوة،وتعميمبال
تعبويببةلخاليايبباوس براياياوغرعهبباأوخنادقهببا(حركببةحم با عببيقسببمد،)0110،وكانببلالتنظيمببال

تض ب قاعببدتهاعببيصببورةأيببةتطببورالتط برأعلببىصببعيدالخطببوةالتببيتخوضببها،س بواءعيمببايتعل ب 
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بالتف بباو

مب ب إدارةالس ببجن،أوب ببالعرو

وتفاعالتها(حركةحما تعميم.)0110،

الت ببيتق ببدمهااإلدارة،واللق بباءالمعه ببا،أوبتقي ببيمالخط ببوة

ومنجهةأخرى،عقدمارسبلقيبادةالحركبةاألسبيرةدورااجتماعيباعبيشبحنالقاعبدةوتهيئتهبا،

واطالعهاعلىالتطورالالمتعلقةبأيةخطوةنضالية،إلىجانبالدورالتنظيميمنالفصبائل.عكانبل
اللجبانالوطنيببةتعمببمعلببىالقاعبدةاالعتقاليببةبيانببالالتعبئببةضبدإدارةالسببجن،تهيببئهمبهببالإلضبراب،

وتعببر المطالبببالمقترحببة،والنتببائ التببيتببمالتوصببلإليهببا،وقببدتضببمنليببذ البيانببالدعبوالحببارة
لتجسيدالوحدةالوطنيةبأرقىأشكالها،باعتبارياسبيالللنصروالنجاح(الهند ،6000،ص.)012

كماأنهعيالحااللالتيتبمعيهبااسبتطالع أر القاعبدة،عقبدجباءذلبكعبياتجبا دعب القاعبدة

لتبن ببي أر الهيئ ببالالقيادي ببةم ببنخ بباللعملي ببالالتعبئ ببةالت ببيتس ببب اس ببتطالعالالب ب أر ع ببيالقاع ببدة
االعتقاليةباتجا الخطوةالنضاليةالتيتقررالهيئالاالعتقاليةتنفيذيا.



 4.4الخاتمة.
يتض منخالليذاالفصلأنقضيةاألسرىعيالسج وناإلسرائيليةلمتب  ريينةالسجون
اإلسرائيلية ،بل تجاوزل حدود السجن وجدرانه للتجول عي جمي أنحاء العالم ،عقد نجحل الحركة
عالقالوأنتفت قنوالاتصالم الكثيرمن

األسيرةوعبرمسيرةطويلةمنالنضااللأنتصن

الماسسالالوطنيةوالعربيةوالدولية.

لقد سايمل الحركة الوطنية بكاعة ماسساتها وعصائلها ونقاباتها ،عي دعم ومساندة الحركة

األسيرة عي كاعة مراحل ومحطال حياتها النضالية ،وعي توصيل صول الحركة األسيرة إلى كاعة
المحاعل،كماتضامنلالجماييرالفلسطينيةبكلإرادتهاعيدعمالحركةاألسيرة.

منناحيةأخرىاستمرلاألمةالعربيةوجامعةالدولالعربيةعيدعمقضيةاألسرى،وذلك

أمام الموقف األمريكي المايد والداعم إلسرائيل ،التي من جهتها أ إسرائيل عاملل األسرى
الفلسطينيين على أنهم إريابيون وليسوا أصحاب قضية ،ضاربة بعر
واالتفاقيالالدوليةواإلنسانية.
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الحائط كاعة المواثي 








الفصل اخلـامس
مساهمة احلركة األسرية يف صناعة
القرار السياسي الفلسطيين
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 1.5تمهيد:
نتناولعييذاالفصلمجملالقضاياوالمواقفالتيأعلنتهاالحركةاألسيرةخاللعترةالبحأ

الممتدة من  ،6006 -6002عقد كانل وثيقة األسرى التي صدرل عن الحركة األسيرة عي
،6002/5/1والتي تمخضلعنهاوثيقةالوعا الوطنيالتيولدلعيغزةبتاري ،6002/2/61
ومازاللتعتبرمنأيمالوثائ السياسيةالفلسطينية،وشكللوالدتهامحاولةلقط الطري بينالقوى
الفلسطينية المتصارعة من خالل الحوار الوطني كوسيلة لحل الخالعال والوصول إلى القواسم

المشتركةوالتأسي للشراكةالوطنية،وعدماللجوءإلىالسالحلحسمالخالعالوالغر عيانقسامياد 
إلىخيارالغيرمحمودةالعواقب،تندرجكلهاعيإطارالخسارةالوطنية.

كما كان لصفقة تبادل األسرى عي  ،6000وما سبقها من حوار بين الفصائل الفلسطينية

اآلسرةوبينحكومةإسرائيلاستمر لمدةخم سنوال،واعتقالأعضاءالمجل التشريعيوالوزراء

منجهة،واإلضرابالالفرديةوالجماعيةالتيخاضتهاالحركةاألسيرة منجهةأخرى،األثرالكبير
عيالسياسةالفلسطينية.ويوماسنتناولهعيسيا يذاالفصل.


 2.5دور الحركة األسيرة في المصالحة الوطنية الفلسطينية.
لعبلالحركة الوطنية األسيرةعيسجون االحتالل دو ار عريدا ومميزاعي المصالحة الوطنية

الفلسطينية ،من خالل إصداريا وثيقة األسرى بعد حالة االقتتال واالنقسام السياسي الذ وق بين
حركتي حما وعت  .وقد جاءل وثيقة األسرى أو وثيقة الوعا الوطني لتشكل راعدا ياس لحوار
وطنيشامليبنىعليهعيإعادةاللحمةالوطنيةلماسسالالسلطةالوطنيةوعصائلالعملالوطني

الفلسطيني.


 1.2.5وثيقة الوفاق الوطني

الفلسطيني(.)1

عي التاس منمايو  ،6002تماإلعالنعنوثيقة موقعة من الحركة األسيرةعيالسجون

اإلسرائيلية سميلوثيقةاألسرى،أو وثيقةالوعا الوطني،الهدفمنهاجم كلمةالصفالفلسطيني،
ترحيبا من الرئي محمود عبا وحركة عت وباقي الفصائل المنضوية تحل جناح
والتي وجدل
ً
منظمةالتحريرالفلسطينية،وتحفظعلىبع

بنودياحركتاحما والجهاداإلسالمي،علىالرغم

منأنأحدقادةحما عيالسجونوأحدقادةحركةالجهادكانامنبينالموقعينعليها.ولذلكعكننا

نريدأننبحأعيتفاصيليذ الوثيقة.

1انظرالوثيقةرقم()61
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يذكرأنالوثيقةصدرلمنسجنيداريم ،ولمتعر علىباقيالسجون،والعلىالقاعدةالتنظيمية،
ولكنها وقعل من قبل قيادال التنظيمال والفصائل األسيرة داخل السجون(غبن ،6006 ،مقابلة

شخصية).


 1.1.2.5نبذة عن الوثيقة.
أصدرل قيادة الحركة األسيرة عي سجون االحتالل اإلسرائيلية بتاري  ،6002/5/1وثيقة

تضمنل مرتكزال ومبادئ للعمل الفلسطيني المشترك وصوال إلى الحقو المشروعة والخروج من

األزمةالتيعصفلبالحياةالسياسيةبعداالنتخابالالتشريعيةعام،6002والتيأسفرلعنعوز
حما بأغلبيةمقاعدالمجل التشريعي.وجاءعيالوثيقة:

.0

أن الشعب الفلسطيني عي الوطن والمناعي يسعى من أجل تحرير أرضه  كوانجاز حقه عي
الحريةوالعودةواالستقالل،وعيسبيلحقهعيتقريرمصير بماعيذلكحقهعيإقامةدولته
المستقلةوعاصمتهامدينةالقد الشريفعلىجمي األراضيالمحتلةعيعام.0121

.6

ضمانح العودةلالجئين،وتحريرجمي األسرىوالمعتقلين.

.3

تاكد الوثيقة بعد عترة طويلة من الحوار بين الفصائل داخل السجون على ح الشعب

الفلسطيني عي المقاومة والتمسك بخيار المقاومة بمختلف الوسائل ،كما تدعو إلى تركيز
المقاومةعياألراضيالمحتلةعام0121إلىجانبالعملالسياسيوالتفاوضيوالدبلوماسي

.4

واالستمرارعيالمقاومةالشعبيةالجماييريةضداالحتاللبمختلفأشكالهووجود وسياساته.

أكدلالوثيقةعلىوض خطةعلسطينيةللتحركالسياسيالشامل،وتوحيدالخطابالسياسي
الفلسطينيعلىأسا برنام اإلجماعالوطنيالفلسطينيوالشرعيةالعربيةوق اررالالشرعية

الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة ،والفصائل

الوطنيةواإلسالمية.
.5
.2

تضمنلالوثيقةاعتراعابق اررالالشرعيةالدولية.

كما تضمنل اعتراعا صريحا بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا ووحيدا للشعب
الفلسطينيبدعوتهالإلسراععيإنجازماتماالتفا عليهبالقايرةعينذار6005عيمايتعل 

بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي حما والجهاد اإلسالمي إليها

بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني عي كاعة أماكن تواجد وبما يتالءم م 
.1

المتغيرالعلىالساحةالفلسطينية.

ودعل الوثيقة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أسا

يضمن مشاركة كاعة الكتل

البرلمانية ،وخاصة حركة عت وحما والقوى السياسية الراغبة عي المشاركة السياسية على
قاعدةيذ الوثيقةوبرنام مشتركللنهو

بالوض الفلسطينيمحلياوعربيا كواقليمياودوليا،
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ومواجهةالتحديالبحكومةوحدةوطنيةقويةتحظىبالدعمالشعبيوالسياسيالفلسطينيمن

جمي القوىوكذلكبالدعمالعربيوالدولي.

ويذكر أنه وقَّ على الوثيقة التي جاءل تحل عنوان وثيقة الوعا الوطني كل من مروان

البرغوثيأمينسرحركةعت عيالضفةالغربية،والشي عبدالخال النتشةمنالهيئةالقياديةالعليا

لحركة حما  ،والشي بسامالسعد القياد عيحركةالجهاداإلسالمي ،وعبدالرحيمملوح عضو
اللجنةالتنفيذيةونائباألمينالعامللجبهةالشعبيةلتحريرعلسطين،ومصطفىبدارنةمنقيادةالجبهة

الديمقراطية لتحرير علسطين( .)1وقد كان ياالء جميعا داخل السجن ،إلى جانب أنهم كانوا قادة
عصائلهمداخلالسجنننذاك.

الوثيقةجاءللتعبرعنإرادةالحركةاألسيرةبكاعةمكوناتهاالسياسية،عيأنتلعبدوراعي

السياسةالفلسطينيةوخاصةعيالمصالحةالوطنية،عجاءلشاملةوكاملةمتناولةكلقضاياالخالف
السياسي،كماأنهاجاءلمتزنةلترضيكلاألطراف،لكنرغمذلكواجهلبع
منحركتيحما والجهادكماسنرىالحقا.

التحفظالخاصة



 1.1.1.2.5موقف الحركة األسيرة من الوثيقة.
تباينل مواقف عصائل الحركة األسيرة داخل السجن بين مايد ومعار

صدرلعنقيادةيذ الفصائل.يذاالتباينعيالواق كاننتيجةعواملعدة.

للوثيقة .رغم أنها

 .0حركةعت تعتبرنفسهاالمنتصراألكبرمنتوقي الوثيقة،كونبنودالوثيقةتنسجموتتواع م 
برنام منظمةالتحريروالسلطةالوطنيةالفلسطينية.

 .6حركة حما رأل أنها لم تعط الفرصة الكاملة للمشاورة ولم يتم اطالعها على جمي السجون
وعلىجمي أعرادالهيئةالقياديةالعليا.وبالتالييناكبع

السياسيةبحاجةإلىإعادةصياغةوتعديل.

البنودالتتواع م برنامجهاورايتها

 .3حركةالجهاداإلسالميمنجهتهارعضلالوثيقةوعلىخلفيتهاتمتوقيفبسامالسعد (الذ 
وق على الوثيقة نيابة عن حركة الجهاد اإلسالمي) ،عن العمل التنظيمي ،وانعك يذا األمر

على الخارج ،حيأ القى قرار الوقف معارضة شديدة عي الخارج خاصة عي جنين(العارضة،

،6006مقابلةشخصية).

 .4الجبه ةالشعبيةبدورياأيدلالوثيقةمنمنطل دعماللحمةالوطنيةللشعبالفلسطيني(العارضة،
،6006مقابلةشخصية).

 1انظروثيقةالوعا الوطني.
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 2.1.2.5البيئة الداخلية للوثيقة.
أسفرلاالنتخابالالتشريعيةالتيجرلبتباري /65ينباير،6002عبنوالدةمجلب تشبريعي

احتللعيهحما موق األغلبية،وحللعت عيالموق الثانيمنبينالكتلالبرلمانية،عحلبلحمبا 
محببلعببت عببيالمجلب ب التش بريعي،كمبباش ببكللعببيالسببيا نفسببهالحكوم ببةالعاش برة،حكومببةالتنظ ببيم

الواحبد،برئاسببةإسببماعيلينيبة،جبباءكببلوزرائهبامببنحركببةحمبا نفسببها(سببليمان،6000،ص،)00
وذلكبعدأنحاوللحما إقناعالفصائلالفلسطينيةببرنامجهاالسياسي،عقدخاضلحما جوالل
منالحوارالوطنيم الفصائلالفلسطينيةبهدفتشبكيلحكومبةوطنيبةبرئاسبتهالكنهباعشبلل،األمبر

الذ اضطريالتشكيلحكومةالحزبالواحد.

وي ببوم بباس بباعدعل ببىدعب ب ال ببذرائ للجن ببةالرباعي ببة،وإلسببرائيل،لف ببر الحص ببارعل ببىمن بباط 

السلطةالفلسطينية،بحجةأنحكومةحما رعضلااللتزامباالشتراطالالثالثة:االعتبرافبكسبرائيل،

وباالتفاقببالالموقع ببةمعه بباوااللت بزامبه ببا،واجتث بباأاإلريببابع ببيمن بباط السببلطة(المرك ببزالفلس ب ببطيني
للتوثيب ،6002،ص،)31شهدلعترةتشكيلحما للحكومةوتسليمهامهامهاارتفاعوتيرةالتصبعيد
ب ببينماسس ببتيالرئاس ببةوالحكوم ببة،وم ببنخلفهم بباحركت بباع ببت وحم ببا ؛حي ببأتص بباعدخالله بباالت ببوتير

الميداني،واحتدمصراعالصالحيال،وتشكللالقوةالتنفيذيةالتيغدلمنذذلكالحينموض خالف
أساسببيب ببينالطب برعين.وكان ببلأحببداأي ببذ المرحل ببةمقدم ببةلىحببداأالداميب بةالت ببيش ببهدتهااأل ارض ببي

الفلسببطينيةالحقببا،والتببيدععببلقيببادالالحركببةاألسببيرةعببيسببجوناالحببتاللإلطببال مبببادرتهمالتببي
عرعلعيمابعدباسم"وثيقةاألسرى"(صال (أ)،6002،ص.)02


 1.2.1.2.5انقسام النظام السياسي.
بفعليذاالواق المستجدباتليذ الحالةالفلسطينيةأمامنظامسياسيبرأسين:

األول:يورئي السلطةمحمودعبا بسياستهالمعروعةوالمستجيبةلشروطالرباعية.

الثاني:يورئي الحكومةإسماعيلينية،والذ  كوانحاولأنيقدمنموذجاجديداعيإدارةالسلطة،
إالأنهبقيأسيرمواقفحركةحما .وتسربلإلىالخطابالسياسيالفلسطينيعبارةجديدةيي
الشرعيال الفلسطينية بديال لعبارة الشرعية الفلسطينية(سليمان ،6000 ،ص ،)00وعي ذلك محاولة
لإليحاءبوجودأكثرمنشرعيةوأكثرمنسياسةعلسطينية،تتزاحمعيمابينهاعيتمثيلالفلسطينيين

والتحدأباسمهم،عيإشارةإلىمرحلةجديدة.


 2.2.1.2.5الظروف التي دفعت لوضع وثيقة األسرى.
باإلضبباعةإلببىمبباذكببرسببالفايمكببنتلخببيصاألوضبباعالتببيأدلالحركببةاألسببيرةإلببىإعببالن

وثيقةاألسرى.
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 الشعبالفلسبطينييمبربأزمبةسياسبية(تفاقمبلمب قبدومحمبا واسبتالمها السبلطة)حيبأتبدعي
إسبرائيلعببدموجببودشبريكعلسببطينيلتتفبباو

معببه؛وذلببككببيتبببرروتمهببدالطريب لتنفيببذخطتهببا

األحاديةالجانبعيالضفة.

،والحصارالماليالكاملعلىالسلطةوالشعب الفلسبطيني،تبأتي
 أزمة اقتصادية:انقطاعالرواتب 
األزمةلتفاقمأزمةموجودةأصالبفعلسياسةاإلغال والحصباراإلسبرائيليةالتبيأدلإلبىارتفباع

كبيببرعببيالبطالببةوازديببادمعببداللالفقببر..األمببرالببذ يجعببلالتكاعببلاالجتمبباعيغيببرقببادرعلببى
التخفيفمن األزمةالجديدة.

 غيببابشبببهكامببلللقببانونوحالببةعوضببىوعلتببانعارمببة وانببدالعمعبباركاقتتببالداخلببيمتفرقببةمببن
الممكنأنتنتقلوتمتدإلىكاعة المناط  ،وسقوطمقولةحرمةالدمالفلسطيني.

،والسلطةعلىحاعةاالنهيار.
 حالةشللعيكلالماسسالالرسميةالمدنيةواألمنية 
 تعب بباظمالمخب بباطرمب ببنتنفيب ببذأولمب ببرللخطتب ببهاألحاديب ببةالجانب بببمسب ببتغالاالنشب ببغالالفلسب ببطيني
بالخالع ب ب ب ببالالداخلي ب ب ب ببةوالتأيي ب ب ب ببداألمريك ب ب ب ببيالكام ب ب ب ببلوالص ب ب ب ببملاألوروب ب ب ب ببيوالتخ ب ب ب بباذلالعرب ب ب ب ببي.
وأخيراالدعوةلحواروطنيعلسطينيشاملللخروجمناألزمة(منصور.)6006،

بالواضحاللقوىالسياسيةكاعة،استحالةبقاءاألمورعلىماييعليه،واستحالةاالستمرار

عيسياسةالمناكفةوتبادلاالتهامال،وبضرورةالعودةإلىإجراءمراجعةسياسيةشاملةعيإطبارمبن
الح بوارال ببوطنيتشبباركعي ببهالق ببوىالسياسببيةكاع ببة،وكببذلكععالي ببالالمجتمب ب المببدنيوممثل ببوالقط بباع

الخاص،ولكنالمخرجمناألزمةجاءمنخلفالقضبانمنالحركةالوطنيةاألسيرة.


 3.1.2.5الوثيقة المخرج من األزمة.
خالل تلك المرحلة بذلل جهود صادقة للخروج من األزمة التي بدأل تلوح باألع  ،وعقدل

الفصائل جميعا لقاءال للوصول إلى قواسم مشتركة ،عظهرل وثيقة األسرى التي تزامنل م دعوة
المجل التشريعيإلى حوار وطنيللخروج مناألزمة(الفالوجي ،بدون ،ص ،)020انعقدل الجلسة
االعتتاحيةللحوارالوطنيبتاري ،6002/5/65عيكالمنراماهللوغزة،بنظامالفيديوكونفرن ،

بدأيا الرئي الفلسطينيمحمود عبا بكلمة( ،)1طالب عيها بضرورةاعتمادوثيقةاألسرى كمرجعية
لحكومةوحدةوطنية،وقدعبرلالفصائلالمشاركةعيالحوارعنمواقفهامنمبادرةاألسرى،وقد
كانل يذ المواقف متباينة تعك حالة االنقسام عي الحياة الحزبية والسياسية الفلسطينية(سليمان،

،6000ص:)01

 1انظرالوثيقةرقم(.)30
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 عت :أوضحلعيكلمتهاأنبرنامجهايختلفم عناصرمبادرةاألسرىعيالعديدمنالنقاط،
لكنعت مستعدةلقبولوثيقةاألسرىكقاسممشترك،وكأسا للتواع الوطني.

 حما  :من جانبها تجايلل عي كلمتها ،وبشكل كامل ،وثيقة األسرى ،كما تجايلل قضايا
الخالف،وتناوللمجموعةمنالقضاياالعامة،كالقد ،والحصار،واالستيطان،والمقاومة،عي
إشارةعهممنهاأنحما متمسكةبمواقفها،وأنهاالتمتلكاقتراحالجديدةبشأنها.

 الجبهةالشعبية:دعلبدورياإلىاعتمادوثيقةاألسرىكأسا للوعا الوطني.

 الجبهة الديمقراطية :أكدل على اعتماد وثيقة األسرى كأسا للتواع الوطني ،كما دعل إلى
االنتقالعوراللبحأعينليالتنفيذبنوديا(المركزالفلسببطينيللتوثيب ،6002،ص.)40
 4.1.2.5أهمية وثيقة األسرى .
 .0توحدالخطابالسياسيالفلسطينيأمامشعبناوأمامالعالم.
 .6تببدح

االدعبباءاإلسبرائيليبأنبهالوجببودلشبريكعلسببطينييمكببنالببدخ ولمعببهعببيمفاوضببال

سياسية.

 .3تجنبشعبناوياللاالقتتالالداخلي.
 .4تسهمعيعكالحصارعنشعبنا.

 .5تاس لبدايةعمليةإعادةبناءماسسالمنظمةالتحرير.


 .2تمهدالطري للشروععيعمليةاإلصالحلمجملالنظامالسياسيالفلسطيني.

 5.1.2.5الحوار واالستفتاء على الوثيقة:
طالبل الحكومة الفلسطينية وحركة حما

والدراسة  ،كوادخال بع

بفت الوثيقة ومناقشتها  ،كواخضاعها للحوار

التعديالل عليها ،ومن جهة أخرى أصرل الرئاسة الفلسطينية وحركة عت ،

علىعدم مناقشة الوثيقة كوابقائها كما يي ،يذاالوض المتأزمبينالطرعينت ازيد م تلوي الرئاسة
الفلسطينيةبالدعوةإلىاستفتاءحولالوثيقة(()1التقريراالستراتيجيالفلسطيني،6001،ص.)64


 1.5.1.2.5تحديد موعد االستفتاء.
تأزم الوض أكثر عندما تم تحديد موعد االستفتاء خالل أربعين يوما إذا لم يتوصل

المتحاورون إلى اتفا خالل عشرة أيام من بدء الحوار الذ انطل يوم  62أيار  ،6002عأصدر
الرئي

مرسوما رئاسيا يقضي بكجراء االستفتاء بتاري  62تموز /يوليو (6002بدون،6002 ،
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ص،)46وإلعطاءالفرصةللمتحاورين،قامالرئي بكصدارمرسومهبعدمرور 05يوماعلىالحوار
الذ لميصلأل اتفا ،وقررأنيكوناالستفتاءبعد 42يوماأ انهأضافحواليعشرةأيام
إضاعيةكييمكنالمتحاورينمنالتوصلإلىاتفا حولوثيقةاألسرىعيمايتعل بالتوجهالسياسي

العام للسلطة والفصائل عي المرحلة الحالية .وسيجيب أبناء الشعب الفلسطيني عيه على ساال واحد

ويو :يل تواع على وثيقة األسرى؟ وستكون اإلجابة محددة بكلمة واحدة :نعم أو ال (البيادر
السياسي(أ)،6002،ص.)4


 2.5.1.2.5موقف الفصائل من االستفتاء(.)1
القى مرسوم الرئي ردود ععل متفاوتة ،عمنهم من أيد ومنهم من رعضه ومنهم من تحفظ

عليهأوعلىبع

بنود ،وأخذكلعصيليدليبرأيهعييذاالمرسومأوعيموضوعاالستفتاء.

حركة حما من جهتها أعلنل رعضها لدعوة الرئي إلى استفتاء شعبي ،عي حال عشل

المتحاورينعيالتوصلإلىاتفا حولوثيقةاألسرى،واعتبرلذلكانقالبعلىحكومةإسماعيل
ينية وعلى نتائ االنتخابال التشريعية عي  ،6002/0/65وقالل إن الثوابل ال وطنية ال تطرح

لالستفتاء .وأكدل عي ماتمر صحفي عي غزة عي  ،6002/2/00أنها لن تسم باالستفتاء .يذا
الموقف تمالنظر إليه تعبي ار عن إصرار حما علىالتشبأ ببرنامجهاالخاص ،وبتفرديا بالسلطة

(الحكومة بشكل خاص) ،وتعبي ار إضاعيا عن رعضها أية محاولة للتوصل معها إلى صيغة القواسم
المشتركة(صال (ب)،6002،ص.)005كذلكاعتبرموقفحما السلبيمناالستفتاءإشارةإلى
إدراكها أن األغلبية الشعبية ال تدعم موقفها يذا ،بل تايد التوصل إلى صيغة تواع وطني مثلتها
بشكلصاد وثيقةاألسرى؛خاصةبعدأنبالمرئياأنيذ الوثيقةبدألتنالاألغلبيةالساحقة،

لي عي صفوف القوى السياسية عحسب ،بل وعي الشارع الفلسطيني ،داخال وخارجا أيضا (البيادر

السياسي(ب) ،6002 ،ص ،)5وبالتالي سوف تفوز بتأييد الشارع إذا ما طرحل يذ الوثيقة على
االستفتاء.



من جهتها عبرل حركة الجهاد اإلسالمي عن رعضها القاط لطرح وثيقة األسرى الستفتاء

شعبيعلسطيني،كماعبرلعنتحفظهاعلىالبندالمتعل بتركيزالمقاومةداخلاألراضيالمحتلة
عام(0121البيادرالسياسي(أ)،6002،ص.)4



 1انظرالوثيقةرقم(.)36
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 6.1.2.5االنسحاب من الوثيقة.
وزعلحركتاحما والجهاداإلسالميبياناعي،6002/2/00حملتوقيعيبسامالسعد ،

وعبدالخال النتشةممثليحركةحما والجهادعيمعتقليداريم،أعلناعيهانسحابأسرىالحركتين

منالتوقي علىوثيقةاألسرى،كماأعلناماسميا استياءيمامنسوءاستعمالالوثيقةحتىأصبحل
بع

أسماء القادة الموقعين عليها يروج أنها متعارضة م المواقف التنظيمية لتنظيماتهم عي

الخارج(()0بدون،6002،ص،)43ودعاالطرعانإلىضرورةإعطاءالحوارالوطنيالهادفوالعمي 
بيناألشقاء،عرصته .واعتبرادعوةعبا لالستفتاءعلىالوثيقةاستغالالغيرمقبوللغياباألسرى

خلفالقضبان،ومحاولةالستغاللمكانةاألسرىالمعنويةواالعتباريةعيالشارعالفلسطينيوتوجيها
لخدمةالبرنام السياسيللسلطة.وأكدالجانبانالتزامهماقرارقيادتهماالسياسيةعيالخارجمنالحوار
والوثيقةواالستفتاء(سليمان،6000،ص.)62


 7.1.2.5استئناف الحوار.
يبدوأنجمي األطرافأدركواأنالحوارأمرحتمي،وأناالتفا أمرأكثرمنممكنإذا

خلصل النوايا .ومن ينا ،استانف الحوار عي غزة ،وبعد مخا

عسير نجحل القوى والفعاليال

الفلسطينيةعي،6002/2/61عيالوصولإلىاتفا حولوثيقةنهائية،أطل عليها"وثيقةالوعا 

الوطني" ،ويي باألسا

وثيقة األسرى بعد أن أدخلل عليها تعديالل بناء على اقتراح أطراف

الحوار(سليمان،6000،ص.)62


 8.1.2.5االتفاق على الوثيقة.
نجحببلالقببوىوالفعاليببالالفلسببطينيةبعببدمخببا

عسببيرعببيالوصببولإلببىاتفببا ح بولوثيقببةنهائيببة

بتباري ،6001/2/61أطلب عليهبااسببموثيقبةالوعبا الببوطني،ويبيباألسبا وثيقببةاألسبرىبعبدأنأدخلببل
عليهاتعدياللبناءعلىاقتراحأطرافالحوار(()6المركزالفلسطينيللتوث ،6002،ص.)42

وثيقةالوعا الوطنيييالوثيقةاألولى،عيتاري الحركةالوطنيةالفلسطينية،التيتنج عبي

رس ببمأي ببدافالش ببعبالفلس ببطينيونض بباالته،ونلي ببالوس بببلتحقيب ب ي ببذ األي ببداف،كم بباترس ببممنهجب باً
إلصببالحأوضبباعالماسسببةالفلسببطينية،وبكجمبباعالقببوىالفلسببطينيةكاعببة،وممثلببيالماسسببةالرسببمية
وععاليالالمجتم المدنيوالقطاعالخاص.


 9.1.2.5التعديالت على وثيقة األسرى.


المقارنة بين الوثيقة األسا (وثيقة األسرى) والوثيقة المعدلة بنتيجة الحوار (وثيقة الحوار

الوطني)تبينب وضوحإناألخيرةاستوعبلمعظمالنقاطالسياسيةالتيتضمنتهاوثيقةاألسرى،أما
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التعديالل التي أدخلل عأتل لصال اعتماد النص األصلي بصياغال تزيديا تماسكا وتجعل منها

إطاراصالحالبرنام مشتركتنه

عليهحكومةوحدةوطنية.

وعيما يلي إجمال أليم التطورال والتعديالل التي طرأل على وثيقة األسرى ،بنتيجة جهد

حوار جماعيشاركلبهجمي القوىعلىامتدادشهرونيف،حيأيجر التركيزعلىالفقرالالتي

استأثرلبالقسطاألوعرمنالجهدلتبياناآلراءحيالها.وعلىالرغممنأنالتعدياللشمللمعظم
النقاط ،بما عيها المقدمة ،إال أن األمور الخالعية عي الوثيقة (التي تم تعديلها عي الصيغة النهائية)
محدودةجدا.

المقدمة(مقدمة ،وثيقة الوعا الوطني :)6002 ،بشكل عام لم يط أر تغيير كبير عليها ،عقد بقيل
المقدمةكماوردلعيوثيقةاألسرىعينصهااألصلي.أماالتعدياللالتيأدخللعليهاعكانل:

.0

إضاعة":وانطالقامنمبدأأنالحقو التسقطبالتقادم،وعلىقاعدةعدماالعترافبشرعية

.6

حذفعبارة":نمليناعتباريذ الوثيقةكالمتكامالبأنتلقىدعمومساندةومواعقةالجمي 

إسرائيل".إضاعة":تعدوثيقةالوعا الوطنيكالمتكامالوالمقدمةجزءامنها".
وأنتسهمبشكلأساسيعيالتوصلإلىوثيقةالوعا الوطنيالفلسطيني".

الفقرة األولى(الفقرةاألولى ،وثيقةالوعا الوطني :)6002،أدخلالمتحاورونعلى الفقرةاألولىمن
الوثيقةعبارالإضاعيةزادلموقفهاتماسكاووضوحا:

 .0إضاعةعقرة":إزالةالمستوطنال كواجالءالمستوطنين كوازالةجدارالفصلالعنصر "

 .6بعدعودةالالجئينإضاعةعبارةتقول":إلىدياريموممتلكاتهمالتيطردوامنهاوتعويضهم".وذلك
بهدفالتأكيدعلىأنالعودةتكونإلىالدياروالممتلكالأ أراضيالبب.42

كوالحاقا بالعبارة الخاصة بتحرير األسرى والمعتقلين أضيفل عبارة تاكد على أن يتم ذلك "بدون

استثناءأوتمييز"،انطالقامناالحتاللاإلسرائيلييميزعياإلعراجالعناألسرىبينأسرىعاديين
ونخرينملطخةأيديهمبالدماءحسبتعبير .

الفقرة الثانية(الفقرة الثانية ،وثيقة الوعا الوطني :)6002 ،تم إدخال تعديالل رئيسية على الفقرة
الثانية عي وثيقة األسرى التي تعال عنوان تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية .على النحو
التالي:

 .0حذعلالعبارةالواردةبعد"تفعيلمنظمةالتحريرالفلسطينية"والتيتقول"وانضمامحركتيحما 
والجهاد اإلسالمي إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني عي كاعة أماكن

تواجد " ،وأضيف مكانها عبارة تقول "وانضمام كل القوى والفصائل إليها ،وع أس ديمقراطية
الوحيدلشعبناعيأماكنتواجد كاعة"،
ترس مكانةمنظمةالتحريرالفلسطينيةالممثلالشرعيو 
علىاعتبارأنيناكقوىأخرىترغبعياالنضمامإلىمنظمةالتحريرالفلسطينيةغيرحما 

والجهاداإلسالمي.
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 .6كذلكحذعلعبارةوردلبعد"بمايتالءمم "،والتيتقول"ولتكري حقيقةتمثيلمنظمةالتحرير
الفلسطينيةالممثلالشرعيوالوحيدلشعبنا".

 .3كماحذعلعبارةوردلبعدعبارة"الفعاليالوالشخصيالكاعة"،والتيتقول":علىأسا نسبي

عيالتمثيلوالحضوروالفعاليةالنضاليةوالسياسيةواالجتماعيةوالجماييرية"واستبدلبهاالعبارة:

"باالنتخابالحيثماأمكنوعقاً لمبدأالتمثيلالنسبيوبالتواع حيأيتعذرإجراءاالنتخابالوع 
نليالتضعهااللجنةالعلياالمنبثقةعنحوارالقايرة".

الفقرة الثالثة(الفقرةالثالثة،وثيقةالوعا الوطني:)6002،بقيلالفقرةالثالثةعلىماييعليه،ويي
التي تنص على تركيز المقاومة عي مناط الب ،21وقد جاء عي الفقرة الثالثة ما يلي" :ح الشعب
الفلسطيني عي المقاومة والتمسك بخيار مقاومة االحتالل بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة عي

األراضي المحتلة عام  ."0121حيأ اعتر

البع

على مبدأ تركيز المقاومة على األراضي

المحتلة عام  ،21ماكدا حقه عي العمل المقاوم عي كل مكان بما عي ذلك مناط  .42غير أن
النقاشالخلصلعيالختامإلىإبقاءالفقرةعلىماييعليهدونأيةتعديالل.

الفقرة الرابعة (الفقرةالرابعة،وثيقةالوعا الوطني:)6002،تعتبرالفقرةالرابعةمنأيمالفقرالالتي
جرلعليهاالتعدياللوالتيجاءلكمايلي:
 .0حذعلالعبارةالواردةبعد"الخطابالسياسيالفلسطينيعلىأسا "،والتيتقولبرنام اإلجماع

الوطنيالفلسطيني"،واستبدلبهاالعبارة":علىأسا األيدافالوطنيةالفلسطينيةكماوردلعييذ 

الوثيقة".

 .6بعدعبارة"المنصفةلشعبنا"،أضيفلعبارةأخرىتقول":بمايحفظحقوقهوثوابتهتنفذيابدالمن
تمثلهاقيادةمنظمةالتحرير".وحذعلكلمة"ق اررال"الواردةقبل"الشرعيةالعربيةوالدولية".

الفقرة الخامسة(الفقرةالخامسة،وثيقةالوعا الوطني:)6002،أجريلعليهاتعديالللغويةوقانونية
عقط.وقدجاءلالتعدياللكمايلي:

 .0استبدلعبارة"القانوناألساسي"،بعبارة"الدستورالماقل"،عيموضعين.انطالقامنأنالسلطة
تقومعلىقانونأسا ولي دستورماقل.

 .6حذعلالعبارةالواردةبعد"عقداالجتماعالالدوريةبينهما"والتيتقول"تسويةأيةخالعالبالحوار

األخو "،واستبدلبها"عقداالجتماعالالدوريةبينهمالتحقي وتعزيزالتعاونوالتكاملوعقاألحكام
القانون األساسي"  ،على اعتبار أن التعاون بين رئي السلطة ورئي الحكومة يو األسا  ،ولي 

إزالةالخالعال.
.3

كذلكأضيفلبعدعبارة"المجل التشريعي"،عبارة"المنتخببانتخابالحرةوديمقراطية

ونزيهة"أسوةبماوردخلفعبارتي"رئي السلطة"و"رئي الحكومة".
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الفقرة السادسة (الفقرة السادسة ،وثيقة الوعا الوطني :)6002 ،أضيفل إلى يذ الفقرة تعديالل
طفيفةلكنهاجويريةأيضا،حيأخضعليذ الفقرةإلىجدلونقاشطويلين:

رعضلحما النصاألساسيالقائلبب"تشكيلحكومةوحدةوطنية"،ورألعيهنصاملزما

يملكقوةالقراروكأنهيدعوبالتاليحكومةحما لالستقالةلتحلمحلهاحكومةبديلة،بمايعلنعشل

حكومةحما .واقترحلحركةحما عبارة"العملعلىتشكيلحكومةوحدةوطنية"،باعتبارياق اررا
ملزما لكن تنفيذ قد يتأجل لفترة غير طويلة وقد ال تتجاوز األسابي الثالثة كحد أقصى(سليمان،

،6000ص.)21



حذعلكلمةكاعةبعدكلمة"مشاركة"وبعدعبارة"الكتلالبرلمانية"،باعتبارأنالمشاركةعي

الحكومةيوقرارخاصبكلكتلة،ولي ملزماألحد.كماأضيفلعبارة"والقوىالسياسية"بعدعبارة

"الكتلالبرلمانية"،حتىالتقتصرالمشاركةعيحكومةالوحدةالوطنيةعلىالقوىالسياسيةالممثلة

عيالمجل التشريعيعقطوتحرممنالمشاركةقوىسياسيةلمتشاركعياالنتخابال(كحركةالجهاد

اإلسالمي)،أولمتنج عياالنتخابالكالعديدمنالقوىالسياسيةالمعروعة.

الفقرة السابعة (الفقرة السابعة ،وثيقة الوعا الوطني :)6002 ،جاءل التعديالل عي الفقرة السابعة
تعديالللغويةوتوضيحيةمنعاعيااللتبا عيتفسيرمعانيبع

المفاييموالمصطلحال.

 .0أضيفلبعدعبارة"التمسكباأليدافالوطنيةالفلسطينية"،عبارة"كماوردلعييذ الوثيقة"،عي
خطوةأريدمنهاتعريفيذ األيداف،وع مايومتواع عليه.

 .6كذلكاستبدلعبارة"أ اتفا مصير "عبارة"أ اتفا بهذاالشأن"،وذلكبهدفتجنبالجدل
حولأ مناالتفاقياليكونمصيرياوأيهااليكون.

 .3أمابخصوصاالستفتاءعقدحذعلعبارة"حيأأمكن"،لصال عبارة"عيالوطنوالمناعي"،حيأ
أناالستفتاءيواستحقا لجمي الفلسطينيينعيكاعةأماكنتواجديم.

 .4ولتأكيدأنمنصالحيةالمجل الوطنيالفلسطينيالجديدصياغةالقانونالخاصباالستفتاء،

أضيفلعبارة"بقانونينظمه"،نظراأليميةالقانونوتأثير علىنتائ

االستفتاء.

الفقرة التاسعة (الفقرةالتاسعة،وثيقةالوعا الوطني :)6002،أضيفلعقطعبارة"ماورد"،بعدكلمة
"لتنفيذ"،وقبلعبارة"القرار،"014وبذلكأصبحلالعبارةالمعدلةعلىالشكلالتالي":لتنفيذماوردعي

القرار 014بخصوصح العودةلالجئينالفلسطينيينوتعويضهم".حيأأصبحلالعبارةكمايلي:
"التمسك بالنه الديمقراطي وبكجراء انتخابال عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون ،
للرئي والتشريعيوللمجال المحليةوالبلديةواالتحادالوالنقابالوالجمعيال،واحتراممبدأالتداول

السلميللسلطةوالتأكيدعلىمبدأالفصلبينالسلطال".وذلكبهدفالتأكيدوالتوضي .
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الفقرة الحادية عشرة (الفقرةالحاديةعشر،وثيقةالوعا الوطني :)6002،أضيفلعبارة"والتأكيد
على مبدأ الفصل بين السلطال" ،بعد عبارة "واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة" .كأحد المبادئ

األساسيةللنظامالديمقراطيالحديأ.

الفقرة الثانية عشرة(الفقرةالثانيةعشر،وثيقةالوعا الوطني:)6002،أضيفلعينهايةالفقرةعبارة
"الداعملقضيتناالعادلةوالمصال العربيةالعليا"،لتصب الفقرةكمايلي":رع

 كوادانةالحصارالظالم

الذ تقود الواليالالمتحدة كواسرائيلعلىشعبناودعوةاألشقاءالعربشعبياً ورسمياً لدعمومساندة

الشعب الفلسطيني  ،ومنظمة التحرير الفلسطينية ،وسلطته الوطنية ودعوة الحكومال العربية لتنفيذ
ق اررال القمم العربية السياسية والمالية واالقتصادية واإلعالمية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصمود 

وقضيتهالوطنيةوالتأكيدعلىأنالسلطةالوطنيةالفلسطينيةملتزمةباإلجماعوالعملالعربيالمشترك
الداعملقضيتناالعادلةوالمصال العربيةالعليا".وذلكبهدفتوصيفالعملالعربيالمشتركالوارد

ذكر عيالفقرةأعال .


 11.1.2.5قراءة في وثيقة الوفاق الوطني.
تعتبر  وثيقة الوعا الوطني ،من أيم الوثائ الفلسطينية ،عهي إلى جانب كونها تعبي ار عن العقل
الجماعيللحالةالسياسيةالفلسطينية،وتعبيراعنتواع جمي القوىوالفعاليالوالتيارالالفلسطينية،
تعريف
نجحل عي معالجة معظم قضايا الخالف السياسي ،وشكلل خطوال واسعة إلى األمام عي 

البرنام الوطني ،ونليال النضاللتحقيقه ،كماأعادلاالعتبارإلى الماسسالالوطنيةودعلإلى

إصالحها،لتعزيزموقفهاالتمثيليوالقياد .


 .9إعادة تعريف البرنامج الوطني واعادة االعتبار للبرنامج المرحلي.
أخرجلالوثيقةالحالةالفلسطينيةمندوامةالحديأالغام

عنالثوابلالوطنية،حيأحسمالحوار

الوطني الجدل من خالل إعادة االعتبار للبرنام المرحلي لب منظمة  التحرير الفلسطينية ،باعتبار

البرنام الوطني الجام للمرحلة الحالية(بدون 6002 ،ص ،)41م احتفاظ كل طرف بتفسيراته

ورايته الخاصة حول البرنام المرحلي .وبذلك حددل ال وثيقة عي الفقرة األولى األيداف المباشرة

والمرحليةلنضالالشعبالفلسطيني.

 .4تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.


جاءل الفقرة الثانية لكي تجم بين تمثيل المنظمة وبين ضرورة تفعيلها وتطويريا ،وتمثيل

كاعةالقوىالسياسيةالفلسطينيةعيهاوع أس ديمقراطية،حتىتتعززقدرتهاعلىالقيامبمساولياتها.
وذلك باإلسراععيإنجاز ما تماالتفا عليهعيالقايرةعينذار /مار  6005بهذا الخصوص.

156

حيأ اتهملحركة عت والرئاسة بالمماطلةعي تطوير وتمثيلالقوى الفلسطينية عيمنظمةالتحرير

الفلسطينية(الفقرةالثانية،وثيقةالوعا الوطني.)6002،


 .3المقاومة إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي.
أقرليذ الفقرةح الشعبالفلسطينيعيالمقاومة،وعلىتحقي إجماععلسطينيعليها،

مثليذاالموقفيستندإلىمبادئالقانونالدولي،وق اررالالشرعيةالدولية،التيتشرعلإلنسانالدعاع
عن نفسه من كل اعتداء أجنبي ،وحقه عي مقاومة االحتالل ،كما تنهي الجدل القائم حول قضية

المقاومةوعسكرةاالنتفاضة.كماتواصلالفقرةرسماإلطارالسياسيللعملالفلسطينيالمقاوم،عهو
لي يدعابحدذاته كوانماوسيلة،ويولي برنامجابحدذاتهبليوجزءمنبرنام وطني،ويولي 
الوسيلةالوحيدة،بليتكاملم العملالسياسيوالتفاوضيوالدبلوماسي(سليمان،6000،ص.)004
بذلكيكونالتفاو

م االحتالللي تنازالولي خروجاعنالخطالوطني.



 .2خطة سياسية للتحرك وتوحيد الخطاب السياسي.
يذ الخطةويذاالخطابالسياسيليسايدعينبحدذاتهما،بليماوسيلةألجلاستحضار
وتعزيزوحشدالدعمالعربيواإلسالميوالدوليالسياسيوالماليواالقتصاد واإلنساني.

حيأتمالتأكيدعلىالق اررالالعربيةوالدوليةالمنصفةللشعبالفلسطينيوبمايحفظحقوقهوثوابته.
وتلفل الفقرة الرابعة إلى خطرين دايمين يفتر

إسرائيلعيعر

مواجهتهما سياسيا .األول يتمثل عي خطة

الحلاإلسرائيليعلىالشعبالفلسطيني،والثانييتمثلعيالحصارالظالمعلى

الضفةوالقطاع(الفقرةالرابعة،وثيقةالوعا الوطني)6002،


 .5الفصل بين السلطات واصالح شامل في أوضاع السلطة.


تدعو يذ الفقرة إلى ضرورة الفصل بين سلطال الرئاسة ورئي الوزراء ،وضرورة إجراء

إصالحال شاملة عي أجهزة السلطة  كوادارتها خاصة عي جهازيا القضائي ،الذ يخض لضغوطال

أمنيةوسياسية،وعدم مقدرته على تنفيذ مايصدر منأحكام(الفقرةالخامسة،وثيقة الوعا الوطني،
)6002

 .9حكومة وحدة وطنية تحظى بالدعم الشعبي الوطني والعربي والدولي.

تأتييذ الفقرةعيسيا نفيسياسةاالستئثاربالقراروبالماسسةمنقبليذ القوىاوتلك.

عييذاالسيا يالحظأنالدعوةلحكومةوحدةوطنيةاستندلالىالبرنام المشتركللعملالوطني
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وبالتاليتعتبريذ الحكومةيياآلليةالتنظيمية،لنقلالبرنام الوطنيمنحيز النظر الىحيز

العملي(الفقرةالسادسة،وثيقةالوعا الوطني)6002،


 .9المفاوضات وصالحيات المفاوض والمرجعية السياسية ألي اتفاق.
جاءليذ الفقرةلتصحي الحالةاالنقالبيةالتيعرضتها"خارطةالطري "،ولتعيداألمورإلى

نصابهاالصحي عمنظمةالتحريرييالمعنيةبتمثيلالشعبالفلسطينيإلىطاولةالمفاوضال،ولي 

السلطة الفلسطينية التي يقتصر تفويضها على سكان الضفة والقطاع ،وعقا لسقف سياسي محدد.
وبذلكتعفىالحكومةمنمهمةالتفاو

الفقرة حدود العملية التفاوضية ،عالمفاو

وترع الحرجعنها(بدون،6002،ص.)55إلى ذلكترسم
الفلسطيني ال يملك تفويضا بال شروط ،بل يو ملزم

بالتمسكباأليدافالوطنيةكماوردلعيالوثيقة.كماتاكدالوثيقةضرورةعودةالمفاو

الفلسطيني

إلىأعلىمرجعيةسياسيةعيالماسسةالفلسطينية،وييالمجل الوطنيالفلسطيني،وحتىالمجل 
قد يجد نفسه ملزما بكحالة نتائ العملية التفاوضية إلى االستفتاء العام ،عي الداخل والخارج ،وعقا

لقانونيضعهيو(الفقرةالسابعة،وثيقةالوعا الوطني)6002،


 .1تحرير األسرى والمعتقلين بكافة الوسائل.
يذ الفقرةتعتبرأنتحريراألسرىوالمعتقلينمنالسجوناإلسرائيليةواجبامقدسا،يستدعي

من كاعة القوى العمل على تحريريم بكاعة الوسائل العسكرية والسياسية والدبلوماسية(الفقرة الثامنة،
وثيقةالوعا الوطني)6002،


 .1التمسك بحق العودة لالجئين الفلسطينيين استنادا إلى القرار .912
يذ الفقرةأنهلالجدلالدائرح ولقضيةالالجئينوأكدلعلىضرورةمضاعفةالعملعلى

دعم ومساندة ورعاية الالجئين والدعاع عن حقوقهم ،كما دعل يذ الفقرة إلى ضرورة عقد ماتمر
شعبيلالجئينتنبث عنهييئالمتابعةوظيفتهاالتأكيدعلىح العودةوالتمسكبهودعوةالمجتم 

الدوليلتنفيذماوردعيالقرار ،014بخصوصح العودةوالتعوي

.)6002
.90

(الفقرةوثيقةالوعا الوطني،



جبهة مقاومة موحدة ذات مرجعية سياسية موحدة.

جاءليذ الفقرةبهدفضبطالعملالمقاومعيإطارسياسيوعسكر ترسمهوثيقةالوعا 

الوطني كوانهاءحالةعوضىالسالح.إنمنشأنيذاالقرارأنيفصلبين بندقيةالمقاومةوالبندقية

المتمردةعلىالقانونوالمسببةلحالةالفلتاناألمني،وبمايتي لىجهزةاألمنيةأنتمار دورياتحل
158

سقف سياسي وطني تكفله لها وحدة القوى السياسية وتواعقها(الفقرة العاشرة ،وثيقة الوعا الوطني،

.)6002
.99



ممارسة النهج الديمقراطي لتنظيم مؤسسات المجتمع.
تاكديذ الفقرةعلىالنه الديمقراطيوبكجراءانتخابالعامةودوريةوحرةونزيهةوديمقراطية

طبقاللقانونعيبناءالماسسالالحكوميةواأليليةواالتحادالالشعبيةوالنقابالالمهنيةوسوايامن
ماسسالالمجتم الفلسطيني،وعيكلذلكتاكدعلىالفصلبينالسلطال (الفقرةالحاديةعشر،
وثيقةالوعا الوطني)6002،

.94



رفض الحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية ودعوة العرب لاللتزام بق اررات

القمم العربية.

تدين يذ الفقرة الحصار الذ تفرضه الواليال المتحدة  كواسرائيل بهدف تمرير مشاريعها

وسياساتها ،ومن المتوق أن العمل بالوثيقة من شأنه أن يدع الواليال المتحدة  كواسرائيل لتشديد

الحصارعلىالشعبالفلسطينيوقوا السياسية.وقدسب ألولمرلأنوصفيذ الوثيقةبأنهاتهديد

إلسرائيلومستقبلها (بدون ،6002،ص .)51كماتطالب يذ الفقرة الدولالعربية بتحملالتزاماتها
ومساولياتها حيال القضية الفلسطينية ،وااللتزام بق اررال القمم العربية التي أقرل توعير الدعم المالي
والمعنو والسياسيللشعبالفلسطيني.

.93



تعزيز وحدة الشعب وقدرته على الصمود في وجه العدوان.
تبدو الوثيقة منسجمة م نفسها إلى أبعد الحدود حين تدعو الشعب الفلسطيني إلى تعزيز

وحدته ورص صفوعه وتالحمه وااللتفاف حول منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية رئيسا وحكومة،
وتطويرمقاومتهلالحتاللوالعدوانوالحصارورع

ص.)064

التدخلعيالشاونالفلسطينية(سليمان،6000،



رفض مظاهر الفرقة واالنقسام ,وحل الخالفات بالحوار وتحريم اللجوء إلى السالح.
عي يذ الفقرة ،تعترف الوثيقة ضمنا أن الوحدة الوطنية ال تلغي التباينال والخالعال عي

المواقف،وأنالوصولإلىقواسممشتركة،يعنيعيجانبهاآلخر،أنلكلطرفالح عياالحتفاظ
ببرنامجهالخاصوالدعاععنه،دونأنيتي لهذلكتجاوزبرنام القواسمالمشتركةأوانتهاكهأو

الخروج عليه عي األداء الجماعي عبر الماسسة .يذ الفقرة تعنى بتنظيم كيفية إدارة الخالعال

السياسية،ومعالجةالتباينالعيالمواقفبيناألطرافالمختلفة،عهيالتدعوإلىإلغاءالتباينالعي
159

المواقف السياسية ،لكنها تدعو إلى نبذ مظاير التفرقة واالنقسام .كما تاكد الفقرة على مبدأ تحريم
استخدامالسالحبينأبناءالشعبالفلسطينيمهماكانلالمبرراللف

النزاعالالداخلية،بالمقابل

تكر الوثيقةالحوارأسلوباوحيدالحلالخالعالوالتعبيرعنال أر بالوسائلكاعة،شريطةأنتكون

المواطنين وممتلكاتهم أو على الممتلكال العامة (بدون،
سلمية وخالية من السالح وأال تتعدى على 

،6002ص.)26:20
.92



مشاركة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في المعركة الوطنية.
يذ الفقرة تطرح للنقاش مسألة غاية عي األيمية تتلخص عي رسم دور كل من التجمعال

الفلسطينيةعيمعركةاالستقاللوالعودة،كلحسبخصوصيةالوض الذ يعيشعيه،ويذامايفسر
الحراكالشعبيللجماييرالفلسطينيةعيالشتالباتجا الحدودالفلسطينيةالمحتلةعيكلمنتجمعال

لبنانوسورياعيالذكرىالسنويةللنكبةالفلسطينية.كماتطرحيذ الفقرةالوض الخاصبقطاعغزة

بعد االنسحاب اإلسرائيلي منه .يل يبقى القطاع يمار دور الكفاحي باألساليب ذاتها التي كان
يمارسها قبل االنسحاب أم أن يناك وسائل أخرى تاخذ عي االعتبار (الفقرة الخامسة عشر ،وثيقة

الوعا الوطني)6002،
.95



إصالح المؤسسة األمنية وتطويرها.

األجهزة األمنية وعجزيا عن

عانل الحالة الفلسطينية عي قطاع غزة تحديدا ،من سوء أداء

ضبطاألوضاعووض حدلحالةالفلتاناألمني.بليجبالقولأنبع

يذ األجهزةتحولإلى

السببالرئي لحالةالفلتان األمني،بفعل انغماسها عي الخالعال السياسية وانشغالقادتها بمهمال
أخرىعلىحسابالمهمةالرئيسية.يذ الفقرةتحاولأنتض حاللهذ األزمةمنخاللالدعوةإلى

إصالحاألجهزةاألمنية،وتشكيلهامنالكفاءالولي علىقاعدةالوالءالتنظيميوالسياسي ،كواعادة
تعريفمهماتها ،بماييالدعاععنالوطنوالمواطنينضدالعدوانواالحتالل،وضبطالحالةاألمنية
الداخليةوالتنسي م اذرعالمقاومةوكشفالغطاءعنكلسلوكيالالفوضىالتيتحاولأنتُنسب
زوراإلىالمقاومة،األمرالذ شو صورةالمقاومة(سليمان،6000،ص.)061:062
.99



ضبط عمل األجهزة بموجب قوانين تشريعية تنظم أوضاعها.
تدعو يذ الفقرة المجل

التشريعي إلصدار القوانين المنظمة والضابطة لعمل الماسسة

األمنية،وتحديدالمرجعياللهذ الماسسة،بمايصونوحدةالماسسةويلغيالتضارببينصالحيال
رئي السلطة من جهة ورئي الوزراء من جهة أخرى(الفقرة السابعة عشر ،وثيقة الوعا الوطني،

)6002
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العمل على كسب أصدقاء جدد لدعم قضيتنا ضد االحتالل وممارساته.
تدعويذ الفقرةللعملعلىتوسي دائرةاألصدقاءوتضيي دائرةاألعداءلدعمقضيتناالعادلة

علىالمستوىالدولي،ضدممارسةالعدوانوعيإطارالتصد لالستيطان،وجدارالفصلالعنصر ،
وممارسال االحتالل التي تق عي مصاف جرائم الحرب(الفقرة الثامنة عشرة ،وثيقة الوعا الوطني،

.)6002

 12.1.2.5الكاسبون والخاسرون من الوثيقة.
يمكنالقولأنالوثيقةالمعدلةجعللجمي القوىالسياسيةوخاصةعت وحما التخسر
شيئا ،عالوثيقةعتحلالبابأمامعت للعودةإلىالسلطةمنبوابةحكومةالوحدةالوطنيةالتينصل
عليهاالوثيقة،ومنشأنهاعيالوقلذاتهأنتخرجحما منالحصارالدوليالمفرو

حكومتها.ويمكنإجمالالمكاسبوالمخاسرمنالوثيقةعيالنقاطالتالية:

أوال  :تحديد صالحيال كل من الرئاسة الفلسطينية ورئي

الوزراء والمجل

عليهاوعلى

التشريعي والسلطة

القضائية،ومنظمةالتحريرالفلسطينيةوتفعيلهاكمرجعيةسياسيةللسلطة،والفصلبينيذ السلطال،
األمرالذ لميكنظايراقبلاالنتخابالووثيقةالوعا الوطني.

الجدلالذ أثارتهيذ المسألةزادمنحدةاألزمة،ودع باتجا ضرورةإيجادصيغةلرسم

العالقالالفلسطينيةالداخلية،وع ماأعرزتهاالنتخابال،وبمايحاعظعلىوجودالماسسالال وطنية
(منظمة التحرير ،والسلطةحكومة ورئاسة ومجل تشريعي)(الحمد ،6002 ،ص .)630ويذا بدور
يحق الشراكةالسياسيةالتيتعدمكسباًللجمي .

ثانيا :وثيقةاألسرىأعادلالقضيةالفلسطينيةإلىوضعهاالطبيعي،الذ يتمثلبأناالحتاللمازال
قائما ،وأن على القوى الفلسطينية أن تعمل مجتمعة لمواجهة يذا االحتالل بكاعة الوسائل ،بما عيها
المقاومة،وبمااليسقطخيارالمفاوضالالسياسية.

ثالثا :وثيقة األسرى ضمنل للقوى الفلسطينية األخرى :الجبهة الشعبية ،والجهاد اإلسالمي ،الجبهة

الديمقراطية ،والفصائل األخرى ،المشاركة عي القرار السياسي وعي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وضمنل لفت أن تبقى العبا أساسيا عي الساحة الفلسطينية ،وأكدل على عكرة التداول السلمي

للسلطة(الحمد،6002،ص.)630


 2.2.5حكومة الوحدة الوطنية على أرضية وثيقة األسرى.
عمالبماجاءعيالفقرةالسادسةمنوثيقةالوعا الوطني،بدألالمشاورالوالنقاشالحول

تشكيلحكومةالوحدةالوطنية،ورغماالتفا أكثرمنمرةعلىتشكيلالحكومةإالأنهالمترالنور.
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 1.2.2.5حوار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية(.)1
بعدستةأسابي منوالدةوثيقةالوعا الوطني،بدألالمشاورالبينرئي السلطةالفلسطينية

محمودعبا ورئي الحكومةإسماعيلينية،عي6002/2/02تناوللضرورةالبدءبتشكيلحكومة
الوحدة الوطنية ،وبناء علىاالتفا بأن يبدأالرئي عبا المشاورال بشأنحكومة الوحدةالوطنية
خاللأسبوعينمنتاري التوقي (بدون،6002،ص.)25

إال أن تلك المشاورال واجهل عقبال عدة ،برزل أواليا عندما حدد رئي الوزراء ينية

مجموعة من الشروط قبل تشكيل حكومة الوحدة ،يذ الشروط تمحورل حول (صال ،6002 ،

ص:)64

 .0إطال سراحالوزراءوالنوابالمعتقلينلدىاالحتاللبمنعيهمرئي المجل التشريعي.
 .6يكونرئي الحكومةمنحما ،أومنترشحهحما .

 .3حصةحما عيالحكومةتتناسبم ممثليهاعيالمجل التشريعي.
 .4ترع

حما أنتشاركعت بشخصيالمتهمةبالفساد.

 .5تشكيلالحكومةيجبأنيتراع م ضمانالعربيةودوليةبفكالحصارعنالحكومة.
 .2تتزامن المشاورال حول الحكومة الجديدة م تفعيل ق اررال إعالن القايرة بشأن تفعيل وتطوير
منظمة التحرير الفلسطينية وماسساتها(سليمان ،6000 ،ص .)045األمر الذ استغربته عت 

ورعضته.وظهرلعقبةأخرىتمثللبكبالغالرئي عبا لقادةحما عيلقائهمعهمعيغزة،أن
وثيقة األسرىلم تعد تشكل برنامجا صالحا للتسوي الدولي بعدأنأدخلل عليهاالفصائل تغيي ارل

جويرية،بحيألمتعدتتواع م شروطاللجنةالرباعية.وأنهيدر تشكيلحكومةإنقاذوطنيمن
التكنوقراطوأصحاباالختصاص(صال ،6002،ص.)65:64


 1.1.2.2.5اللجنة التنفيذية ووثيقة األسرى.
بدوريادخللاللجنةالتنفيذيةعيمنظمةالتحريرالفلسطينيةعلىخطاألزمة ،وعياجتماعها

بتاري  ،6002/2/61رسمل األس العامة للبدء بتطبي وثيقة الوعا الوطني والشروع بتشكيل
حكومةالوحدةالوطنية.وقدوردليذ األس عيوثيقةنوقشلعياالجتماعبحضورممثليالكتل

البرلمانيةعيالمجل التشريعي.وقدحمللخطةالعملكماوضعتهااللجنةالتنفيذيةالنقاطالتالية:

" تطبي البند الساد من وثيقة الوعا الوطني الذ ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية على
قاعدةيذ الوثيقةوبرنام مشتركللنهو

بالوض الفلسطينيمحلياوعربياودوليا".أمابشأنتشكيل

الحكومة عقد أقرل اللجنة التنفيذية أن تتشكل من رئي وزراء يتم التواع عليه وطنيا وممثلين من
 1انظرالوثيقةرقم(.)32
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الكتل البرلمانية والقوى السياسية وكفاءال مستقلة تتواع عليها القوى م الرئي

المكلف(سليمان،6000،ص.)042

ورئي

الوزراء



 2.2.2.5اتفاق الرئيس عباس ,ورئيس الوزراء هنية.4009/1/99


يذ األجواء المتوترة لم تحل د ون أن يواصل الطرعان مشاوراتهما وأن يصال عي

 ،6002/1/00إلى اتفا على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .وقد جاء اإلعالن عن االتفا بعد
سلسلةمناللقاءالبينالرئي عبا ورئي الوزراءينية،بعيداعناألضواء،وقدأعلنينيةعي

تصري لهعنمضموناالتفا ،أنالحكومةتتشكلمنعنصرين،األوليوالبرنام :ويومستند
إلى وثيقةالوعا الوطني،والثانييو الهيكل الذ لم ندخل عي تفاصيله،ومازال يحتاجإلىنقاش

إضاعي(بدون،6002،ص.)21

عورتوقي االتفا عملالرئي عبا علىتسويقهعربياودولياعقدالتقىعيعمانالملك

األردني عبداهلل الثاني ،ورئي المخابرال األردني ،وسلم كال منهم نسخة االتفا الثنائي م ينية.

كذلك التقى وعدا سعوديا برئاسة مدير جهاز المخابرال بندر بن سلطان ،ورئي جهاز المخابرال

المصرية عمر سليمان ،وقد أبلغته الوعود الثالثة المصرية والسعودية واألردنية تحفظها على تسمية

ينية رئيسا للوزراء .لكنها رحبل ببنود االتفا التي اعتبرته صالحا لتحرك علسطيني عي سبيل عك

الحصار(سليمان،6000،ص.)026
ثم انطل عبا

للسفر الحقا إلى نيويورك ،للمشاركة عي أعمال الدورة الحادية والستين

للجمعيةالعامةلىممالمتحدة(،)1ومنبعدياإلىواشنطنللقاءأركاناإلدارةاألمريكيةوعيمقدمها
الرئي جورجبوش.منجهةأخرىأوعدعبا إلىواشنطنكالمنرعي الحسيني(مديرمكتبه)،
وأكرمينية(مستشارالرئي )،للتحضيرللزيارةواستطالعاألوضاعوردودالفعلاألوليةعلىاالتفا 
بينهوبينحما (سليمان،6000،ص.)026


 1.2.2.2.5تراجع حماس عن االتفاق.
االتفا لميرالنوروذلكبسببتراج حما عناالعترافبالمبادرةالعربيةالواردةعيالفقرة
الرابعةمناتفا عبا ينية،بحجةأنهالمتردعيوثيقةالوعا الوطنيممادع عبا وينيةإلى
تجميد إعالن استقالة الحكومة ،وكذلك تجميد إعالن إعادة تكليف ينية بتشكيل حكومة الوحدة

الوطنية.

 1انظرالوثيقةرقم(.)31
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ويكذابالواضحاأنقضيةتشكيلحكومةوحدةوطنيةجديدةقددخللالنف المظلم،وأنه

يمكنلهاأنتستمرلفترةغيرمعروعة.وبالواضحاأنيذاالفشلعياالتفا علىاألس السياسية
للحكومة الفلسطينية الجديدة ،انعك بتداعياته على المستويال وعي الميادين المختلفة ،وأن نتائجه
كانلعيمجملهاسلبية،بلوماذية،علىالحركةالفلسطينية.ويومادع العايلالسعود عبداهلل

بن عبد العزيز للتدخل والتوسط بين الفرقين ،ونج عي جم وعد الطرعين ،وعلى رأسهم محمود

عبا وخالد مشعل ،عي مكة المكرمة ،عي لقاءال أسفرل عن توقي اتفا مكة عي 6001/2/6

(بدون،6002،ص.)13


 3.2.2.5اتفاق مكة :واقع وتحديات.
انتهىالعام،6002وابتدأالعام،6001بجواللمناالقتتالبينعت وحما ،وقدتخوعل

األوساطالسياسيةأنتكوناألوضاعقددخللمرحلةعيهاالتقديرالمفتوحةعلى احتمالاالنزال إلى
الفتنةوالحرباأليلية،إذلميتملجمالطرعين،عييذ األجواءجاءلالمبادرةالسعوديةالتيواع 

عليهاالطرعان،عيظلالتراش باالتهامالبتاري .6001/6/2

تنب أيمية االتفا الفلسطيني الذ وق عي رحاب البيل الحرام بين حركتي عت وحما 

بعيد مرحلة من الصراع الداخلي المرير ،وعي وقل تشتد عيه
بتاري  ،6001/6/2من كونه أتى ُ
الهجمةاإلسرائيليةعلىالمسجداألقصىالمبارك.وقدجاءاالتفا عيصيغتهالنهائيةمنسجماإلى

حدكبيرم وثيقةالوعا الوطني،وماكداعلىماجاءعيها(صاعي،6001،ص.)43

كانأبرزمانصعليهاالتفا يوتحريمالدمالفلسطيني.كمادعااالتفا إلى"اعتمادلغة

الحوار كأسا وحيد لحل الخالعال السياسية عي الساحةالفلسطينية" .كماأكداالتفا على "أيمية
الوحدةالوطنيةكأسا للصمودالوطنيوالتصد لالحتالل".كمانصاالتفا على"تشكيلحكومة

وحدة وطنية علسطينية" ،و"المضي قدما عي إجراءال تفعيل وتطوير  كواصالح منظمة التحرير

الفلسطينية" ،كما أكد الطرعان على مبدأ الشراكة  ،كواعادة تشكيل األجهزة األمنية على أس وطنية
ومهنية(.)1

 1.3.2.2.5موقف الحركة األسيرة من اتفاق مكة.
القى اتفا مكة ارتياحا كبي ار عي أوساط الحركة األسيرة ،عقد احتفل األسرى عي السجون

والمعتقالل اإلسرائيلية ،باتفا مكة المكرمةالذ وق عليهالرئي الفلسطينيمحمود عبا وخالد
مشعلرئي المكتبالسياسيلحركةحما ،معبرينعنمساندتهم ودعمهملالتفا ،طالبينمنكاعة

 1انظرالوثيقةرقم(.)32
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القوى ،وعي مقدمتهاحركتاعت وحما لتوحيد الجهودعي وض اآلليالاألنسب لترجمته ،والدعاع

عنإنجازالومكتسبالالشعب الفلسطيني(أبوكرش،6006،مقابلةشخصية).

وقدتجم األسرى حول"التلفزيونال"،حتىساعال متأخرةمنليل االتفا ،لمتابعةأخباروتفاصيل
توقي االتفا  ،حيأتعالل يتاعال التكبير،المراعقة لعبارة :بالروح بالدم نفديكيا علسطين،لحظة

وأقيمل االحتفاالل داخل
توقي االتفا  .وتبادل األسرى التهاني ،عيما وزع بعضهم الحلوى ،
الزنازين(غبن،6006،مقابلةشخصية).

وقالاألسيرجمالحويلالنائبعيالمجل التشريعيعنحركةعت :إنهالحظالالتنسى،

عقدعشناأياماً عصيبةبانتظار االتفا ،وبحمداهللانتصرشعبنا،وكانقادتناعلىقدرالمساولية،
وحققوا الخطوةاألولىعلىطري النصرلفلسطينشعباوقضية،ووضعواالمسماراألخير عينعش

الفتنةواالقتتال .وباركالشي جمالأبوالهيجاءأحدقادةحركةحما ،االتفا الذ وصفه بالنصر
الفلسطيني على المخطط اإلسرائيلي األميركي إلركاع شعبنا ،وتمرير مخطط الفتنة(بوابة األقصى،
  .)6001رغميذ األجواءمنالفرحةإالأنحالةمنالقل انتابلالحركةاألسيرةالتيكانلتخشى

منعدمالتنفيذ(ديريه،6006،مقابلةشخصية).


 4.2.2.5حكومة الوحدة الوطنية.
بعد حوالي ثمانية أشهر من الحوارال والمفاوضال ،واالقتتال ،ويدر الدم والعذابال واآلالم
والدموع توصل الطرعان إلى اتفا عي مكة حول تشكيل حكومة جديدة (حكومة ينية الثانية ويي

الحكومةالحاديةعشرةعيتسلسلالحكومالالفلسطينية)،يذ الحكومةتشكلبندا(البندالساد )،
منوثيقةالوعا الوطني(سليمان،6000،ص.)652


 1.4.2.2.5فشل حكومة الوحدة الوطنية.
لميستط اتفا مكةالموق بينحركتيعت وحما ،برعايةالمملكةالعربيةالسعودية،أن

يحسمالخالفبينالطرعين،حيأإنبنوداالتفا لميتحق منهاإالتشكيلحكومةغيرقادرةعلى
االنسجام عيما بينها ،كما أن الصالحيال األمنية ظلل موض خالف بين وزير الداخلية والرئاسة،
أضفإلىذلكعدمااللتزامباالتفاقالالميدانيةالموقعةبينالطرعينلوقفاالقتتال،والتيكانلأكثر

من  05اتفاقاً ،أضف إلى ذلك أن مبدأ الشراكة الذ تم االتفا عليه لم ينفذ (صال (أ)،6002 ،

ص.)10ويكذاعكناتفا مكةلميدمسوىشهوراقليلةانهارلبعدياحكومةالوحدةالوطنيةحين
حصلاالنقسامالسياسيوالجغراعيبينشطر الوطنقطاعغزةوالضفةالغربية،عي،6001/2/04

الذ نقلالحالةالفلسطينيةإلىمرحلةمختلفةتماماعماسبقها.
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وعيق ارءةمحايدةلماتماالتفا عليهيتض أنماجرىاليعدوعنكونهصفقة،لكنهالم

تصل بعد إلى نهايتها ،وما زالل أمام األطراف خطوال كبيرة ال بد من قطعها للوصول إلى بناء
حكومة وحدة وطنية على أس

وان اتفقا على التقاسم المبدئي
حقيقة .عالطرعان ،عت وحما   ،ك

للو ازرال ال سيادية،عكنتوزي يذ الو ازرالمنشأنهأنيكشفحجمالخالعالبينالطرعين،كماأن
تفسير النصوص الواردة عي اتفا مكة( ،ويي مصوغة بطريقة غامضة كالنص حول االلتزام

باالتفاقالوبمايخدممصال الشعبالفلسطيني)منشأنهأنيبرزالخالعال.


 3.5مواقف وأوضاع الحركة األسيرة في سجون االحتالل.
أبدلعصائلالحركةاألسيرةمجتمعةومتفرقةمواقفسياسيةمتعددةومختلفة،خاللعترةيذا

البحأ،6006-6002أسهملبشكلكبيرعيمجملالسياسةالفلسطينية،كمامرلالحركةاألسيرة
عيتلكالفترةبأوضاعوتطورالكبيرة،تمثللعيصفقةتبادلاألسرىبينحركةحما  كواسرائيل،
لتاكدمنجديدالحضورالكبيرلقضيةاألسرىعيالعملالسياسيالفلسطيني،وكذلكاعتقالالنواب
والوزراءالتيأربكلقضيتهمالوض السياسيالفلسطيني،كماجاءلاإلضرابالالفرديةوالجماعية

ضدسياسةاالعتقالاإلدار والسياسةالتعسفيةبح األسرى ،والتيحققلإنجازالكبيرةلمتعهديا

الحركةاألسيرةمنقبل،كلذلكجاءبدعممنكاعةالماسسالالرسميةوالشعبية.


 1.3.5المواقف السياسية للحركة األسيرة (.)4094-4009
حرصل الحركة األسيرة على إيضاح رأيها عي القضايا السياسية التي كانل تطرح على

الساحة،ويذاماجسدتهالمناسبالالسياسيةالهامةالتالية:

انتقاد األسرى التصريحات المتناقضة حول صفقة اإلفراج .
.0

انتقببداألسببرىبتبباري ،6002/1/60التص بريحالالمتناقضببةحببولصببفقةاإلع براجالمتوقعببةم ب 
االحبتاللاإلسبرائيلي.وقببدتوجببهاألسببرىعببيرسبالتهمبعببددمببناالقت ارحببالوالمرتكبزالالتببيمببن
شأنها أنتكسرالحاجزاإلسرائيليعيالتعاطيم قضيةاإلعراجعنهمبحيأيكونلدى الجهة
المعنيةبالتفاو

بهذاالشأنمعاييرواضحةودقيقةبهذاالشأنوييكما يلي :

أ -األسيرالجميعاًويوخطأحمراليمكنالتنازلعنه.

ب -األسببرىالمحتج بزينقبببلانتفاضببةاألقصببىأ مبباقبببل62أيلببول6000بغ ب


النظببر عببن

انتمببائهمالسياسببيأوموقب السببكنأوعتبرةاالعتقببالوبهببذانخببرجمببندائبرة التصببنيفمبباقبببل

اتفا أوسلوومابعد كماأنلهمالح عيالحريةقبلغيريم .
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ل -األسرىالمرضىمنالذيناعتقلواعيانتفاضبةاألقصبىومسبئوليالفصبائلويبذايشبملجبزءاً

مناألسرىالجددويكسرالحاجز.

أ -األشبالذو األحكامالعالية .


ج -الدععببةاألخيبرةتكببونمببنذو األحكببامالعاليببةوالمابببدالمببنأسببرىانتفاضببةاألقصببى(الشبببكة

العربيةلمعلومالحقو اإلنسان.)6002،

اقتراح األسرى برنامجاً تضامنياً مع قضيتهم.

تصورلبرنام تضامنيمتكاملم قضيتهممنشأنهأنيسايمعي تفعيبل
كماوض األسرى اً

القضيةعلىعدةمستويالويكسرالمزاجيةاإلسرائيليةعياإلعراجعنهم.بحيأيتمالتركيزمنخبالل
يذاالبرنام علىالبعداإلنسبانيلقضبيةاألسبرىوحساسبيةيبذاالملبفعبيالشبارعالفلسبطينيوالعرببي

والعالمي،ويذاالبرنام يكونعلىالنحوالتالي :

 .0إرسالكتابباسماألسرىإلىكاعةالجهالالمعنيةيطالبهمااللتزامبكاعةاألمورالواردةأعال .
 .6نصبخياماعتصامأماممقرالصليباألحمرعيالمدنوع اإلمكانال.

 .3نص بببخيب باماعتص ببامأم ببامالمجلب ب التشب بريعيالفلس ببطينيومجلب ب ال ببوزراءوأم بباممق ببرالرئاس ببة
الفلسطينية .

 .4إجبراءمسببيرالمركزيببةترعب عيهبباأعببالمعلسببطينوأعببالمحببزباهلللمناصبرةقضببيةاألسببرى،مثببل:
(مسيرةحاشدةتضامناًم حزباهللومناصرةلهأيامالجم ).

 .5إعالندقيقةمناصرةلىسرىمنسائقيالمركبالالعموميةبحيأتقبف السبيارالعبيوسبطالمبدن
مدةدقيقةواحدةعيساعةمحددةيتماالتفا عليها .

 .2دعوةخطباءالمساجدلحأالنا للتماسكومناصرةاألسرى.
 .1دعوةالمفاو

بعدمالتهاونوالضعفأمامالمفاو

اإلسرائيليالمخادعوالماكربطبيعته.

 .2إرسالرسائلإلىالقنصليالتشرحمعاناةاألسرىداخلالسبجون(الشببكةالعربيبةلمعلومبالحقبو 
اإلنسان.)6002،
الدعوة للتضامن مع األسرى واإلفراج عن النواب .
 .0وصف األسير عزيزدويك،رئي المجل التشريعي ،بتاري  6أيار،6001استمراراعتقاله
وزمالء النواببأنهمحاولةإسرائيليةعاضحةلمحاكمةديمقراطيةالشعب الفلسطيني.وأكدالدويك

ضرورة انعقاد جلسال المجل

التشريعي بانتظام من أجل متابعة قضايا ويموم الشعب

الفلسطيني .وبخصوص صفقةتبادلاألسرىالمحتملة،دعاالدويكإلى التعاطيبمساوليةم

التصريحالالمتعلقةبهذ الصفقة،وذلكلضمانعدمإرباكاألسرىوعائالتهم(األيام.)6001،
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دعوةللمشاركةعيمسيرةجماييريةتحلعنوان
 .6وجهلالحركةاألسيرةبتاري  ،6001/00/30
(مسيرةغضباألسرى) وقد تخلل المسيرةجنازةرمزيةلشهيدالحركةاألسيرةمحمداألشقروتم
حمل(تابول) يرمزله .وشاركعيالمسيرةالقوىالوطنية،والمحاعظولجنةأيالياألسرى ،وذو 
األسرى،وبمشاركةإعالميةمميزةوتمتغطيةالنشاطإعالميا بشكلمميز(جمعيةناد األسير،

.)6001

 .3عبرنوابكتلةالتغييرواإلصالحالبرلمانيةاألسبرىعبيسبجوناالحبتالل،بتباري ،6002/6/00
عن عتبهمالشديدعلىتصريحالوزيرالخارجيةالمصر أحمدأبوالغيطالتييبدد عيهبابتكسبير
أقدامالفلسطينيينإذاعكروامرةأخرىبالعبورمنغزةإلى جمهوريةمصرالعربية.وأنتصريحال
أبببوالغببيطنذلالن بواباألسببرىوأشببعرتهمبالخببذالنعببيالوقببلالببذ

يبببد عيببهالعببالمالعربببي

واإلسالميأنظمةوحكومالوشبعوباكبلأشبكالالبدعم والتعباطفمب شبعبنا،وعيمباتحملبلمصبر
الشقيقةماتحملللرع الضيمعنغزة ولوقفمجزرةالتجوي بح أبناءالقطاع(.معا.)6002،
المواقف السياسية للنواب األسرى من بعض القضايا.
 .0انتقدالنواباألسرىمنكتلةالتغييرواإلصالحالبرلمانيةبتاري ،6001/1/04تصريحالرئي

حكومةراماهللسالمعيا التيقالعيهاإناليهودالذينيختارونأنيظلوا عي دولةعلسطين
ِ
السياسيةوبقيمالتسام والتعايش واالحترامالمتبادل .وقالالنوابعيبيانلهم:
سيتمتعونبالحقو

"إن يذ التصريحال غير مفهومة عي سلوك األداء السياسي وتتناعى م مطالب الفلسطينيين
الدائمةبكزالةاالستيطانواعتبار سياسةعدوانيةتعرقلقيام أ دولةعلسطينية" (صفا.)6001،

 .6أعرب الوزراء والنواب األسرى بتاري  ،6001/00/6عن تقديريم للجهود األمينة التي تبذلها
المقاومة الفلسطينية ،بضمان تنفيذ  كواخراج صفقة تبادل مشرعة ،تُدخل الفرحة عي كاعة أوساط
الشعبالفلسطينيعلىمختلفمشاربهمالفكرية وانتماءاتهمالسياسية .واعتبر الوزراءوالنوابأن

إطال عشرينأسيرةمن مختلفالفصائلالفلسطينيةعيإطارصفقةالتبادليحملدالله وطنية

وتبعأ برسالةإلىالكلالفلسطيني ،وقد َّ
ثمن الوزراءوالنوابالمهنيةالعاليةواالحترافعيإدارة

ملفصفقة التبادلاألمرالذ يعك حرصوحنكةوحكمةالمقاومةالفلسطينية(شبكةعلسطين

للحوار.)6001،

المواقف السياسية ألسرى فتح ونوابها من بعض القضايا.
 .0أك ب ببدأس ب ببرىحرك ب ببةع ب ببت وأس ب ببرىم.ل.فع ب ببيالس ب ببجوناإلسب ب برائيليةبت ب بباري ،6000/0/6ع ب ببي
احتف بباالتهمعل ببىالتمس ببكبالثواب ببلالفلس ببطينيةووق ببوعهمإل ببىجان بببالش ببرعيةالدس ببتوريةورعض ببهم

لالنقس بباموالتمس ببكبب بب"م.ل.ف"ممبببثالش ببرعياووحي ببداللشب ببعبالفلس ببطيني،ون ببددوابالسياسب ببال
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اإلسب برائيليةالعنصب بريةوالممثل ببةباس ببتمرارالع ببدوانواالس ببتيطانوضب بربهابع ببر الح ببائطللش ببرعية
الدوليةوانتهاكاتهاالمتواصلةلحقو اإلنسان(و ازرةشاوناألسرىوالمحررين.)6000،

 .6أصدرأسرىمنظمةالتحريرالفلسطينيةعيسجوناالحتاللاإلسرائيليبيانابتاري ،6000/6/6
أكدوا عيهوقوعهمومسباندتهمللبرئي أببومبازنعبيمواجهبةاالنحيبازاألمريكبي والتصبد لسياسبال
االحتاللعياالستيطانوبناءالجداروسياسةاإلغالقالوالحصاروالتدميرالممنه بح مقدرال

الشعبالفلسطيني(و ازرةشاوناألسرىوالمحررين.)6000،

 .3دعااألسيرالنائبعيالمجل التشريعيالفلسطيني،مبروانالبرغبوثيبتباري ،6000/1/65إلبى
مس ببيرالمليوني ببةل ببدعماس ببتحقا أيل ببولوالتوج ببهالفلس ببطينيإل ببىاألم ببمالمتح ببدةلالعتب برافبدول ببة
علسطينعبيحبدودال اربب مبنحزيبرانعبام0121وعاصبمتهاالقبد الشبريف(و ازرةشباوناألسبرى

والمحررين.)6000،

 .4م ببنجه ببةأخ ببرىق ببالاألس ببيرالنائ بببم ببروانالبرغ ببوثيبت بباري ،6000/1/62إنرئ ببي ال ببوزراء
اإلسرائيليبنياميننتنيايوقدوض إدارةالسجونوالمجتم اإلسرائيليعيورطةكبيرةبعبدإعالنبه

شببنحملببةمببنعقوبببالتعسببفيةبح ب األسببرىقببديبباد ذلببكإلببىخط بوالاحتجاجيببةواسببعةعببي
صفوفالمعتقلين .وأشارأنإدارةالسجونوجدلنفسهاأمامقب اررالسياسبيةلبميبتمتقبديرأبعاديبا

وانعكاسبباتهاالخطيبرةعلببىصببورةإسبرائيلالمترديببةأمببامالمجتمب الببدوليبسببببتصبرعاتهاوانتهبباك
ق بوانينومبببادئحقببو اإلنسببان .واعتبببرأنخط بوالنتنيببايويببيخط بوالاسببتباقيةلفببت معببارك
واعتعالأزمالعشيةالتوجهالفلسطينيلىممالمتحدةمنأجلاالعترافبدولبةعلسبطينعبيحبدود

الراب منحزيران(و ازرةشاوناألسرىوالمحررين.)6000،

 .5ناشداألسيرالنائبعيالمجل التشريعيالفلسطينيحسام خضرر بتراري ،6000/1/62قيبادتي
حما وعبت باإلسبراععبيتطبيب المصبالحةعلبىاألر رداعلبىاإلجبراءالاإلسبرائيلية.وقبال

حسامخضر:إسرائيلمتخوعةمبنتطبوراألوضباععبيأيلبولالقبادموالتوجبهالفلسبطينيإلبىاألمبم

المتحببدة،وبالتبباليتقببومباعتقببااللاحت ارزيببةبهببدفمن ب تفجيببرأ انتفاضببة(و ازرةشبباوناألسببرى
والمحررين.)6000،
دعم األسرى الثورات العربية.
أرسببلاألسببرىالعديببدمببنالرسببائلوالبيانببالوأجببرواالعديببدمببناالتصببااللعبببرالج بوالم ب 
بع ب

قيببادالالثببورالالعربيببة،أكببدواخاللهبباعلببىمسبباندتهمودعمهببملهببمعببيثببوراتهم،وقببدجبباءعببي

بيأرسببلوياعبببرتنظيمبباتهموالشخصببيالوالجمعيببالالوطنيببةبضببرورةالعببودةإلببىالحظي برة
البيانببالالتب 
العربيببةوعببدماالرتهببانالسياسببيللخببارجوبنبباءدولببةالماسسببالوالقببانونوممارسببةالديمقراطيببةوعببدم
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إتببباعسياسببةاإلقصبباء،وقببدوصببللالعديببدمببنالببردودالتطمينيببةللحركببةاألسببيرة(أبببوكببرش،6006،

مقابلةشخصية).

دعوة الحركة األسيرة حركتي فتح وحماس إل نجاز المصالحة.
 .0دعب ببلالحرك ب بةاألسب ببيرةبتب بباري ،6006/0/01قيب ببادتيحركب ببةعب ببت وحمب ببا إلب ببىالوقب ببوفأمب ببام
مسبباولياتهمالتاريخيببةوتجبباوزكببلالعقبببالم ببنأجببلإنجببازالمصببالحةالحقيقيببةواس ببتجابةإلرادة

شعبنا الفلسطيني كوارادةاألسرىعيالسجون.

 .6أكببدلالحركببةاألسببيرة"أنالمصببالحةالوطنيببةتعك ب نفسببهاعلببىواق ب األسببرىداخببلالسببجون
والذين يتعرضونالنتهاكالخطيبرة،وأنأ مشبروعنضباليداخبلالسبجونيجبددعمبهوقوتبه مبن
خباللالتواعب البوطنيببينجميب القبوىويسبحبالبسباطمبنتحبلحكومبةإسبرائيل كوادارةالسبج ون
باسببتغاللاالنقسببامس بواءعلببىالصببعيدالسياسببيأوعلببىصببعيد المعاملببةداخببلالسببجون"(و ازرة

شاوناألسرىوالمحررين.)6006،
شروط األسرى الستئناف المفاوضات.
.0

وجب ب ببهاألسب ب ببرىالفلسب ب ببطينيونعب ب ببيسب ب ببجوناالحب ب ببتاللرسب ب ببالةإلب ب ببىالقيب ب ببادةالفلسب ب ببطينيةبتب ب بباري 
،6006/0/00طالبواخاللهاأنيكونأحدمرتكزالاالستحقاقالالفلسطينيةعبيحالبةاسبتئناف

المفاوضالم الجانباإلسبرائيلييبو إطبال سبراحاألسبرىوعب أولويبالوضبمنجبدولزمنبي
محببدديبببدأعلببىالفببوربببكطال

س براحكاعببةاألسببرىالمعتقلببينقبببلاتفاقيببةأوسببلووالمرض ببى

والمعبباقينواألسببيرالوالقببادةوالن بوابوعلببى أرسببهممببروانالبرغببوثيوأحمببد سببعدال(و ازرةشبباون

األسرىوالمحررين.)6006،

مباركة الحركة األسيرة خطوة التوجه لألمم المتحدة.

.0

أصدرأسرى منظمةالتحريرالفلسطينيةعيالسجونبيانابتاري ،6006/00/3يدعمونعيه
موقفالرئي أبو مازنبالتوجهلىممالمتحدةلالعترافبدولةغيرعضولفلسطينكاستحقا 
سياسيووطنيوقانوني،وكخطوةعلىطري إنهاء االحتاللاإلسرائيلي وح تقريرالمصير

للشعبالفلسطيني،وأكدواعيهأناالعترافبدولةعلسطينيدعمحريةاألسرىومركزيمالقانوني
والشرعي كأسرى حرية ومقاتلين شرعيين ،ويفت المجال لمالحقته ومحاسبة المسئولين

اإلسرائيليين على جرائم حرب ارتكبل بح األسرى منذ بداية االحتالل عام (0121القد ،
.)6006
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.6

تعقيباً علىخطوةالذيابإلىاألمم المتحدةوعضويةعلسطينبصفةمراقبغيرعضو،أكد

األسير عبا

السيد من قادة أسرى حركة حما

عي السجون بتاري  ،6006/06/4أن

المقاومة الفلسطينية والعمل السياسي يكمالن بعضهما .ودعا إلى إكمال المصالحة الوطنية

والشراكةالسياسيةوالنضالية،علىأسا برنام مشتركيزاوجبينالمقاومة والعملالسياسي

وتكونعيهاألدوارمتكاملة.وطالب بكطال سراحاألسرىالفلسطينيينمنالسجونالفلسطينية،
على خلفية االنتماء الفصائلي ووقف االعتقاالل وسياسة مالحقة األموال والسالح ووقف

التنسي األمني ودعاإلىإطال يدالمقاومةعيمواجهةالمحتل،كجموع وقطعانالمستوطنين
المسلحينعيحدودالدولةالفلسطينية،م عدمشطبالح عي استخدامأ شكلمنأشكال

الوالظروف(أحرارولدنا.)6006،
المقاومة،وع التطور 

مباركة الحركة األسيرة حصول فلسطين على دولة بصفة مراقب في األمم المتحدة.
 .0باركل قيادة الحركة الوطنية األسيرة عي كاعة السجون والمعتقالل اإلسرائيلية بتاري 
 ،6006/00/30للرئي

وللشعب الفلسطيني عي الداخل والشتال الحصول على دولة بصفة

مراقب عياألممالمتحدةبتصويل 032دولةأ بأغلبيةساحقة،مباركةالحركة الوطنيةاألسيرة
عبر عنها األسرى من خالل اتصاالل وصلل أليالي األسرى عي قطاع غزة والضفة الغربية

والقد المحتلةوالداخلالمحتل(دنياالوطن.)6006،

.6

أطلقببلالحركببةاألسببيرةداخببلسببجوناالحببتاللبتبباري ،6006/06/0حملببةبعن بوان(أنببامناضببل
مببنأجببلالحريببة...أنبباأسببيرحببرب)عببيرسببالةموجهببةللشببعبالفلسببطينيوالقيببادةالفلسببطينية،
حيأينأواالشعبالفلسطينيوكلاألحراروالشرعاءعيالعالمبحصولعلسطينعلىدولةم ارقبب

عياألممالمتحدة،مثمنينخاللهاجهودالرئي أبومبازنوالقيبادةالفلسبطينيةوموقفهباالصبلبعبي

بيرسببالتهمجميب 
عببدمالرضببوخلكببلالضببغوطالواإلصبرارعلببىنيببلالعضببوية .وشببكراألسببرىعب 
الدولالتيصوتلمنأجبلعلسبطين،معتببرينأنذلبكيبوتصبويللحب تقريبرالمصبيرللشبعب
الفلسببطيني،وللحريببةوالعدالببة،مطببالبينباسببتخداممصببطل أسببرىدولببةعلسببطينواعتببباريمأسببرى
حربوجنودحريةاختطفواواعتقلبوابشبكلتعسبفيعلبىيبدسبلطالاالحبتالل(و ازرةشباوناألسبرى

والمحررين .)6006،وقالاألسرىعبيرسبالتهمأنهبمبصبدداتخباذخطبوالنضباليةلتجسبيدحقهبم

عببيالتعامببلمعهببمكأسببرىحببربورع ب

اإلج براءالالعسببكريةوقبوانينإدارةالسببجونالتببيتطب ب 

بحقهموالتيتنتهكشرعيةنضالهمالوطني .ومنجهةأخرىاستقبلاألسرىقبولعلسطينكعضو
عياألممالمتحدةباحتفااللواسعةعيكاعةالسبجون،وقباموابفعاليبالاحتفاليبةشباركلعيهباكاعبة

الفصائلعيسجوناالحتالل(و ازرةشاوناألسرىوالمحررين.)6006،
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 2.3.5أوضاع الحركة األسيرة في السجون اإلسرائيلية.
تميزلقضاياوأوضباعالحركبةاألسبيرةخباللعتبرةالبحبأ،6006-6002عبنبباقيالم ارحبل

السب ببابقة،عب ببىولم ب برةعب ببيتب بباري الحركب ببةاألسب ببيرة،تحب ببدأص ببفقةتبب ببادلأسب ببرىم ببنداخب ببلاأل ارضب ببي
الفلسطينية،وألولمرةيتماعتقالوزراءوأعضاءمنالمجل التشبريعيالفلسبطيني،كمباأنبهألولمبرة
تحق ب الحركببةاألسببيرةإنجببازالبفعببلاإلض برابالالفرديببةوالجماعيببةالتببيحققببلأرقامبباقياسببيةدوليببة،
استطاعلمنخاللهاالحركةاألسبيرةتحقيب إنجبازالوصبللإلبىحبداإلع ارجبال،ووضب حبدلسياسبة

وسياسةالعزلاالنفراد .

االعتقالاإلدار ،


 1.2.3.5األوضاع الداخلية للحركة األسيرة.
انعكسلاألحداأالسياسيةواالنقسامعيالخارجعلىمجريالالحيباةاالعتقاليبةداخبلالسبجن

وأثببربشببكلمباشببرعلببىوحببدةوتماسببكالحركببةاألسببيرة،كانببلبدايببةاالنقسببامعببيالحركببةاألسببيرةعببي

سببجنإيش ببلبئببرالس ببب ،حيببأكان ببلاالحتكاكببالت ببتمعببيالف ببورة،وكانببلالنقاش ببالواألحاديببأع ببن
االنقسببامعببيالخببارجتبباج الصبراعبببيناألسببرىخاصببةعببت وحمببا اللببذينكببانكببلمنهمببامتعصبببا

لمواقفحركته،حاوللاللجنةالوطنيبةحبلالخالعباللكنهبالبمتسبتط السبيطرةعلبىالموقبف،تفاقمبل
األوضبباعحببينرعضببلحركببةحمببا ممثببلالمعتقببلمببنحركببةعببت بببأنيتحببدأباسببمها(العارضببة،

،6006مقابلبببةشخصب ببية)،.المحب بباواللالعديبببدةمب ببنقبب ببلاللجنب ببةالوطني ببةلحب ببلالخالعب ببالالمتتابعب ببة
بلمببنعببت 
والمتالحقببةببباءلجميعهببابالفشببلاألمببرالببذ دع ب إدارةالسببجناإلس برائيليةإلببىعصببلكب م
وحما عنبعضهمعيأقسامخاصةبهم(مسلم،6006،مقابلةشخصية).


 2.2.3.5دور الحركة األسيرة في التكامل الوطني والقومي.
تمثلالحركةاألسيرةجمي األسرىالفلسطينيينوالعربمنكاعةألوانالطيفالسياسبي،ويبي

عيالوقبلذاتبهالتفبر ببينأسبيرعلسبطينيسبواءكبانمبنالضبفةالغربيبةوقطباعغبزة،أومبنأسبرى

علسطينالداخلوالقد ،واألسرىالعرب(،كماتريدالحكومةاإلسرائيليةبتصبنيفهالهبم)،عهنباكتكامبل
وانسجامعلىالمستوىالوطنيوالقومي،سواءعلىالمستوىالفصائلي(عصائلمنظمبةالتحريبروالتيبار

اإلسببالمي)أوعلببىالمسببتوىالجغ ارعببي(ضببفةوغ بزةوعببرب42والقببد )،أوعلببىالمسببتوىالقببومي
(األسببرىالعببربمببنجمي ب الببدولالعربيببة).ولببي أدلعلببىذلببكمببنالعمببلبببروحالفري ب الواحببدعببي
الماسسبةالتنظيميبة،واإلضبرابالالتببيخاضبتهاوتخوضبهاالحركبةاألسببيرةموحبدة ،كواحيباءاالحتفبباالل
والمناسبالالوطنيةوغيريامنالخطوالالنضاليةوالوطنية.
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 1.2.2.3.5دور الحركة األسيرة في التكامل الفصائلي.
تراوحلعالقالالفصائلالفلسطينيةعيالحركةاألسيرةداخلالسجوناإلسرائيليةبينالتعاون

والتببوتر،عسببادلم ارحببلمببنالعالقببالاألخويببةواإلحسببا بوحببدةالحببالوالقيببدوالمعانبباة،ومببرليببذ 
العالقب ببالبم ارحب ببلمبببنالتبببوتروالخبببالف،عرضب ببهاالخب ببتالفالفكب ببر والسياسبببيوالتعص بببالتنظيمب ببي
والتنبباع بببينالفصببائلداخببلالسببجن.لكببنالفصببائلعببيالحركببةاألسببيرة،سببرعانمبباكانببلتفببيءإلببى
الرغبةعيتحقي مستوىمناالستقرارعبيواقعهباوعالقاتهبا،عتسبتجيبلبدعوالالوعبا ،ثبمتلبتحمعبي

مواجهاتهب ببام ب ب إدارةالسب ببجونالنت ب بزاعحقوقهب بباوتحسب ببينشب ببروطحياتهب بباومعيشب ببتها(الهنب ببد ،6000،

ص.)044إنهورغمأنالقوىوالفصائلعيالحركةاألسيرةقدتناعرلأحياناإلىحداستحالةالتعايش
والسبكنعبيقسببمواحبد،إالأنببهوعبيالظببروفالطبيعيبة،عقببدتمكنبلالفصببائلمبنالعمببلمعبا،والعببيش

معا،وأحياناعيغرفوخياممشتركة،أطل عليهااسمخناد الوحدة.

تمكن ببلالفص ببائلع ببيأحل ببكالظ ببروفالت ببيش ببهدلت ببوتراع ببيعالقاته ببام ببناالحتك ببامللحب بوار

والنقاشللبحأعنالحلول.وم مرورالوقل،أخذلتتالشىمالم العنفبينالفصائل،يذاعضبال

عنأنروحالتعاونوالمودة،وتقديمالخدمةعيمجاللالتعلبيم،ومحبواألميبة،وغيبرذلبك،قبدشباعل
بيناألسرىعيعتبرالكثيبرة،بغب

النظبرعبنتنظيمباتهم.وقبدشبهدلمسبيرةالعالقبالببينالفصبائل

تطورامطردانحواألعضل،سايمعيهعددمنقيادالالحركةاألسيرةالذيننمنبواأنالحبوار،الغيبر ،
يواللغةالمالئمةللعالقالالوطنية(الهند ،6000،ص.)042


 2.2.2.3.5دور الحركة األسيرة في التكامل الوطني.
أسبرىالبداخلوالقبد يبماألسبرىالفلسببطينيونمبنالقبد واأل ارضبيالفلسبطينيةالمحتلبةعببام
 ،0142كوا نعاش بواعببيإس برائيلإالأنهببمشببعرواب بواجبهمتجببا أنفسببهموشببعبهموشبباركواأبنبباءشببعبهم

داخببلالضببفةوالقطبباعالنضببالعاستشببهدمببناستشببهدواعتقببلمببناعتقببلومببنح ب ي باالءأنيمنح بوا
الحريةكمايمن أشقاايممنالضفةوالقطاع.

ي ب ببذ التص ب ببنيفالوالتقس ب ببيمالالمالم ب ببةالت ب ببيعرض ب ببهااالح ب ببتاللاإلسب ب برائيليعل ب ببىالجغراعي ب ببة

بلبوحدتببه
الفلسببطينية،أيضببايفرضببهاعلببىالحركببةاألسببيرةالتببيتببأبىإالأنتكببونجسببداواحببدا،يمثب 
علسطينالتاريخية.


 1.2.2.2.3.5وحدة الحركة ال تقبل المساومة.
أسرى الداخل الفلسطيني والقد

يم جزء ال يتج أز من الحركة الوطنيةاألسيرة ،عقد شاركوا عي

جميب ق ارراتهبا وتضبحياتها ونضباالتها ضبد إدارة السبجوناإلسبرائيلية وخاضبوا العديبد مبن الخطبوال

االحتجاجية واإلضرابال عن الطعام ،ومنهم من أصب من قادة وأعمبدة الحركبة األسبيرة عبيالسبجون،
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وقبد تعاملبل الماسسبة اإلسبرائيلية مب أسبرى البداخل الفلسبطيني والقبد كمعاملتهبا مب سبائر األسبرى

الفلسبطينيين مبن قطباع غبزة والضبفة الغربيبة ومارسبلضبديم نفب
بدرل بحقهبم أحكامباقاسبية ووضبعتهم عبي نفب
والتعبذيب وأص 

أسباليب التحقيب

واالنتهاكبال

الظبروف االعتقاليبة والحياتيبة  ..إلب ،

ولكنها عي نف الوقل حرمتهم من االمتيازال التي من الممكن أن يحصل عليها أسرى الضفةوقطاع

غزة من إعراجال عي إطار عمليال تبادل األسبرى ،ولبم تسبم أل جهبةعلسبطينية أو عربيبة المطالببة
بهم أو حتى الحديأ بشأنهم(العمر ،6001،ص .)60


 2.2.2.2.3.5التمييز بين أسرى الداخل والقدس وبين أسرى الضفة وغزه.
تمن الماسسة اإلسرائيلية دخول مخصصبالإلبى أسبرى البداخل الفلسبطينيوالقبد المدعوعبة

من السلطة(الكنتينة) ،كماتمن الماسسة اإلسرائيلية دخول التمور وحلويالاألعياد ورمضان المقدمة

مبن السبلطة الفلسبطينية ألسبرى البداخل الفلسبطيني ،وتبرع

الماسسبة اإلسبرائيلية التطبر إلبى قضبية

أسرى الداخل الفلسطيني عيالمداوالل واالتفاقيال السياسية بينها وبين الجانب الفلسطيني ،كماترع

شملأسرى الداخل الفلسطيني عي اإلعراجال وصفقال تبادل األسرى ،وتمن وزيراألسرى عي السلطة
الوطنيبة مبن زيبارة أسبرى البداخل الفلسبطينيوالقبد  ،كمباتعبزل الماسسبةاإلسبرائيلية أسبرى البداخل

الفلسبطيني عبن أسبرى غبزة والضبفة(العمبر ،6001،ص.)62الحركبةاألسبيرةرعضبليبذاالتمييبز،
عقاسملأسرىالداخلالمخصصال،كماتقاسملمعهباعبيالعمبلالتنظيمبيوالماسسبي.كمبارعضبل
عببدمإدمبباجأسببرىالببداخلعببيصببفقالتبببادلاألسببرى،التببيتمببلعببياتفاقيببالالسببالمبببينمنظمببة

التحريرالفلسطينية كواسرائيل،وغيرمرةأصدرلبيانالترع

عيهاالتمييزاإلسرائيلي،يذااألمبردعب 

ال برئي ياسببرعرعببالإلببىالمطالبببةببباإلعراجعببنأسببرىالببداخلمببنرئببي الببوزراءاإلس برائيليننببذاك

شمعونبيريز(عبيدال،6001،ص.)45


 3.2.2.2.3.5أسرى الداخل والقدس في الصفقات.
عمليا األسير العربي أو الفلسطيني يبقى متيقناً بأن المقاومبة لبن تتخلبى عنبه عمنبذدخبول عبت

والفصبائل إلبى معادلبة الصبراع والقيبام ببأول عمليبة تببادل أسبرى عبام  ١٧٩١م،مب األسبير محمبود
حجاز  ،أسير عت األول ،بعد أن تم خطف شبموئيل روزنيفتسبرالحبار مبن المطلبة ...لقبد كبان يبذا
بمثابة نقطة تحول عي حياة األسرى األمنيينعي السجون اإلسرائيلية وقد تيقن ياالء األسبرى أن البذ

يقرر مكوأ األسير عيالسجون اإلسرائيلية لي

إسرائيل بل تنظيمه خارج السجن ،ويذا األمل كما أنه

يحبدو األسبرى جميعبا عكنبه يحبدو أسبرى البداخل والقبد
،6001ص.)06
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والجبوالن  كوان حملبوا يويبالزرقباء(صبال ،

عبي عمليبال تببادل األسبرى التبي تمبل ببين عصبائل المقاومبة واالحبتالل عبي العبام ١٧٩١و

 ١٧٩١و  ١٧٩١اسبتطاعل يبذ الفصبائل إدراج أسبرى البداخل عبي قائمبة األسبرىالمحبررين حيبأ
تحرر ما يقارب  ٩١أسي ار من أسرى الداخل من سبجون االحبتالل،وتمكنبل الفصبائل مبن كسبر قواعبد

التفباو

البذ تفرضبه اليبوم سبلطة االحبتاللوخاصبة عمليبة التببادل التبي تمبل ببين الجبهبة الشبعبية

القيادة العامة واالحتالل عيالعام  ،١٧٩١حيأ عر

األسيرالمحرر من البداخل خيبارال البقباء عبي أر
بقي عبدد مبنهم عبي أر

المفاو

الفلسطيني على االحتالل قب ار ار بمبن

البوطن أو المنفبى الطبوعي  ،ويبذا مبا حصبلعقبد

البوطن واسبتمروا عبي حيباتهم العاديبة(صبال ،6001،ص.)03وعبيعمليبة

التبادلاألخيرةصفقةوعاءاألحرارتماإلعراجعن42أسي اًرمبنالقبد وعلسبطينييالبداخل(الضبمير،

.)6006

 3.2.2.3.5دور الحركة األسيرة في التكامل القومي.


عاشلالحركةاألسبيرةعبيالسبجوناإلسبرائيليةباسبتمراركحركبةواحبدةواناختلفبلانتماءاتهبا

الفكريةوالثقاعيةومشاربهاالسياسيةأوأصلهااإلقليمبيوالقطبر ،ودومباعملبلالحركبةاألسبيرةكحركبة

واحدةعيمواجهةإدارالالسبجونومبنأجبلالبدعاععبنحقهباعبيحيباةضبمنظبروفمعيشبيةكريمبة
وعقاالتفاقيةجنيفشأنحقو األسرى.



 1.3.2.2.3.5من هم األسرى العرب.
األسببرىالعببرب(الببدوريال)س بواءيببممببنأصببلعلسببطينيأويببممببناألشببقاءالعببربالببذين

انخرطبواعببيصببفوفعصببائلالثببورةالفلسببطينيةمنببذبببداياتهاأوعببيم ارحببلتطوريبباالمختلفببة،وبعضببهم
دع حياتهثمنالمبادئهودعاعاعناألر الفلسطينيةوعيسبيلهاوسببيلشبعبنا،وبعضبهماآلخبروقب 

عياألسرعشاركالحركةاألسيرةالفلسطينيةعيسجوناالحبتاللنضبالهاكمباشباركعبينضبالالثبوار

الفلسطينيين(البيادرالسياسي،0115،ص.)00:1
 2.3.2.2.3.5يوم األسير العربي.

يتجلبىيبذاالتكامببلعبييببوماألسبيرالعرببيوالمواعب للثبانيوالعشبرينمبننيسبانعببيكبلعببام
والبذ خصببصللوعباءللشببهداءاألسبرىمببناألشبقاءالعببربالبذينامتزجببلدمباايممب رطوببةالجببدران
ونيببالالمعببذبين،عاختلطببلم ب دمبباءأبببوالفحببموم ارغببةوالقاسببم،دعاع باًعببنك ارمببةوشببموخوكبريبباء

األسيرالفلسطينيوالعربيخلفالقضببان،ويومباًللوعباءوالتقبديرلمئبالاألسبرىالمحبررينمبنالعبرب
أمثالسميرالقنطاروأنورياسينوموسىنبوروعلبيالبيباتيوسبلطانالعجلبونيوبشبرالمقبلوعاصبم

الوليغيريمكثي رون،ويوماللتضامنم العشرالمناألسرىالعربالذيناليزالواقابعينعيسجون
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االحتالل،ولشحذالهمموالعملمنأجلضمانحريتهموعودتهمإلىأيلهموأحبتهموأوطانهم(عروانة،
.)6002

 3.3.2.2.3.5إحصائية األسرى العرب.
بوريا،
تحتج ببزإسب برائيلع ببيس ببجونهاومعتقالته ببا()35أس ببي اًرعربيب باًم ببناألردنومص ببروس ب 

ويعتبراألسيرصدقيالمقبلمبنيضببةالجبوالنالسبوريةالمحتلبةوالمعتقبلمنبذأكثبرمبن62عامباً،
يوعميداألسرىالعربوأقدمهموقدتماإلعراجعنهعيصفقةتببادلاألسبرى،6000يبذاباإلضباعة

بايعتببرالمئبالمبناألشبقاء
لعشرالنخرينمنالسودانومصبرتجباوزواالحبدودألسببابمختلفبة .عيم ُ
اليعببرفإنكببانواقببداعتقل بواوزجبهببمعببيالسببجناإلس برائيليالسببر 
العببربعببيعببدادالمفقببودين،و ُ
0310وت برع

إس برائيلاإلق براربوجببوديملببديهاأمأنهببمقتل بواودعنببلجثببامينهمعببيمقببابراألرقببام،أم

قتلواوسرقلأعضائهموتناثرلبقاياجثامينهميناويناك(عروانة.)6002،

األم ببةالعربي ببةجمع بباءم ببدعوةإل ببىااليتم ببامباألس ببرىالع ببربالق ببابعينع ببيس ببجوناالح ببتالل

اإلسبرائيليعلببىالصببعيدالرسببميوالشببعبيواإلعالمببي،وتسببليطالضببوءعلببىقضببيتهم،ومسبباندتهمبمببا
يحق الضغطالمتواصللضمانإطال سراحهموعودتهمإلىبيوتهموأوطانهموأحبتهم،وذلكعيظل
تصاعداإلجراءالواالنتهاكالبحقهموبح األسرىعمومباً،وتفباقممعانباتهمجبراءاسبتمرارانقطباعهم

عب ببنذويهب ببموحرمب ببانهممب ببنالزيب ببارال،وتقب بباع حكومب بباتهمعب ببيمتابعب ببةقضب ببايايموضب ببعفالتحب ببرك

الدبلوماسيتجايهم،وتدنيمستوىااليتمامالشعبيواإلعالميبهمإلىأدنىدرجاته.
 3.2.3.5اعتقال النواب والوزراء.

ح ب بباولاالح ب ببتاللمن ب ببذالع ب ببام6002اس ب ببتخداماعتق ب ببالالنب ب بوابوال ب ببوزراءورق ب ببةض ب ببغطعل ب ببى
الفلسببطينيين،حيببأإنمحط ببالعببدةكانببلتتبعه بباحملببةاعتق ببالللن بوابوالببوزراءب ببدألأولهبباعق ببب
انتصارعمليةالويم المتبددوأسرالجند جلعادشاليطليتبعهااالحتاللبحملةاعتقااللعي61من

حزيران6002طاللأكثرمن54نائباووزيرا،حتىأصدربحقهمأحكاماعالية.وعيالعام 6002
ورغببماعتقببالجببلالن بوابوالببوزراءإالأناالحببتاللاعتقببلمببنتبقببىمببنهم وقببررعببيتلببكالفت برةتشببديد

األحكام الصادرةبحقهموعزلهمعناألسرىبشبكلعبام.وعبياألعبوام6001و6000أعباد االحبتالل
اعتقالالنوابالمفبرجعبنهمومبنبيبنهمالبدكتورعزيبزالبدويكمبرة أخبرىعقببعشبلالمفاوضبالحبول

إتمامصفقةتبادلاألسرىعيمحاولةللضغطعلىحركةحما

مرةأخرى(أحرارولدنا.)6006،

وعببيالعببام6000أعبباداالحببتاللاعتقببالن بواببببارزينلمن ب إتمببامملببفالمصببالحةالداخليببة

ووقفكلالنشاطالالتيتاد إلىإعادةاللحمةمن أجلاإلبقاءعلىالحالةالقائمةوتنفيبذاالحبتالل

لمخططاتببهعببيظببلعببدماإلعبراجعببنأ مببنالنبوابعببيصببفقةالتبببادلالتبيلطالمببااعتقلبوامببنأجببل
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الضغط علىحما عيها .وبعدحربهاألخيرةعلىغبزة6006أقبدم االحبتاللعلبىاعتقبالسبتةنبواب
لينضمواإلىمبناعتقلبواسبابقاليصبب 01ممبثالللشبعبالفلسبطينيمبننبوابووزراءخلبفالقضببان

(أحرارولدنا.)6006،
إضافة نوعية:
قببدمالن بوابوالببوزراءداخ بلالسببجونإضبباعالنوعيببةعببيالحيبباةاالعتقاليببةبشببكلعببامععلببى

المسببتوىالثقبباعيأدخل بواالكثيببرمببنالمسبباقالوالعلببوماإلداريببةوالقانونيببةوالصببحيةوالسياسببية،بعببدأن
كانلاألمورمحصورةعقطعلىالقضاياالدينيةواألمنيةوالتنظيمية(مسلم،6006،مقابلةشخصية).

عقداحدأالنوابوالوزراءثورةعلميةوعكريةوسياسيةكانلهادوروخطابوحدو لمباكبانيتمتب ببه
النوابوالوزراءمنمعرعةعلميةوأكاديميةوسعةأع (ديريه،6006،مقابلةشخصية).
 1.3.2.3.5اآلثار السياسية على خلفية اعتقال النواب والوزراء.
اعتقببالالن بوابوالببوزراءأدىإلببىخلببلعببيالحيبباةالسياسببيةالفلسببطينية،األمببرالببذ أدىإلببى

وقفةتضامنيةعياألوساطالرسميةوالشعبية.


 1.1.3.2.3.5موقف الرئاسة والبرلمان الفلسطيني.
وصفالرئي الفلسبطينيمحمبودعببا اعتقبالالنبوابوالبوزراءبالتجباوزاإلسبرائيليالصبارخ

واالنتهاكالمستمرللحبداألدنبىمبنحقبو السبيادةالتبي أقرتهبااالتفاقبالالموقعبة،والتبيأضبحلحبب اًر

علببىور نتيجببةالسياسببال اإلس برائيليةالسبباعرة.وأضببافال برئي أنالحكومببةأصبببحلبببينمعتقببل

ومطببارد،وأكببدرئببي الببوزراءالفلسببطينيعلببى إدانببةالقرصببنةاإلس برائيليةالتببيتسببتهدفشببلالسببلطة
ومنعهبامبنالقيبامبعملهبا ،والجبديربالبذكرأنق ارببةاألربعبيننائبباًمعتقلبونعبيسبجوناالحبتالل،أ

حواليثلأأعضاءالمجل .

وقداتخذلكاعبةالكتبل البرلمانيبةتبوعيرشببكةأمبانللحكومبةوعبدماإلخباللبتركيببةالمجلب

التشريعيوق ارراته،مادام النوابالمعتقلونوراءالقضبان(المصر .)6002،
 2.1.3.2.3.5موقف الو ازرات.
نفبب ببذموظفبب ببوو ازرالالعمب ب ببلوال ب ب ببماليةوالشب ب بباوناالجتماعي ب ببةوالخارجي ب ببةوالداخليبب ببةوالز ارعب ب ببة
والتخط ببيط،إض بباعةإل ببى"الش بباونالب ببمدنية"،اعتص ببامالأم بباممق ببارعمله ببمح بباملينالالعت ببالالب ببمنددة
بيوزرةالتربيبة والتعلبيمومقبرمجلب 
باعتقالالوزراءوالنبواب.مبنجهبةأخبرى،نفبذموظفبونيعملبونع ا
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الببوزراءعببيراماهلل،اعتصبباماًممبباثالًأمبباممقببر الببمجل ،بمشبباركةعببددمببنن بواب"عببت "و"حمببا "،
وممثلينعنحركة"عت "عي محاعظةراماهللوالبيرة(األيام.)6002،



انطلب مئبالالببموظفينعبيمسبيرالمنفصبلة،تجمعبلالحقباًوسبطمدينبةراماهلل ،حيبأنفبذوا

اعتصبباماًتضببامنياًم ب الببوزراءوالن بوابال ببمعتقلينوببباقياألسببرى الفلسببطينيين.وأكببدال ببمشاركونعببي
االعتصامرعضهمالقاط النتهاكقوالاالحتاللللحصبانةالتبييتمتب بهباالنبوابوالبوزراءالببمعتقلين،

مط ب ب ببالبينالعالب ب ب ببمبالت ب ب ببدخلوالعم ب ب ببلسب ب ب بريعاًعل ب ب ببىوق ب ب ببفاالنتهاك ب ب ببالاإلسب ب ب برائيليةلحق ب ب ببو الش ب ب ببعب

الفلسطيني(األيام.)6002،


 3.1.3.2.3.5تضامن الجماهير والمؤسسات.
عمبلمحاعظبالالضبفةالغربيبةوقطباعغبزة،حالبةمبنالسبخط والغضببجبراءاسبتمرارقبوال

االحببتاللاإلس برائيليعببيعببدوانهاعلببىأيبباليقطبباع غ بزة،وشببروعهابحملببةاعتقببااللواسببعةطالببل
عشرالالوزراءوالنواب والناشطينمنحركتبي"حمبا "و"عبت "عبيمختلبفمحاعظبالالضبفةالغربيبة.

كمبباالقببلحملببةاعتق ببااللالن بوابايتمامبباكبيب برامببنقبببلالماسسببالالوطني ببةوالعربيببةوالدوليببة(أب ببو

عطايا،6006،مقابلةشخصية).


 4.1.3.2.3.5الرفض من الداخل الفلسطيني.
وصبفالشبي إبب ارييمصرصبوررئبي حبزبالوحبدةالعربيبة/الحركبةاإلسبالمية ورئبي القائمبة
الموحدةوالعربيةللتغيير،حملةاالعتقااللالتيبدأل إسبرائيلبتنفيبذيامباشبرةبعبداتفبا وقبفإطبال 

النببارع ببيقط بباعغ بزة،والت ببيطال ببلالعشب برالمببنالناش ببطينالفلس ببطينيينوسببتةم ببننب بوابالتشببريعي
الفلسطيني" :بالجريمةالوقحةمنحيأإنهاجاءلانتقاميةلهزيمتهالمدويةعيغزةمنجهبة،وخارجبة
عنكلمنط وقانونمنجهةأخرى".

وقالعيرسالتهإلىرئبي البوزراءاإلسبرائيلينتنيبايو":بعبدأنكبانقبدانخفب

عبددالنبواب

والوزراءمنالفلسطينيينالمعتقلينعيسجوناالحتالل اإلس ارئيليإلىثمانيةنوابعياآلونةاألخيبرة،

ع ببادالع ببددليرتفب ب م ببنجدي ببدإل ببىأربع ببةعش ببرنائب بباوذل ببكبع ببدأنق بباماالح ببتاللبحمل ببةم ببدايمال
واعتقاالل،طاللستةمبنالنبواباإلسبالميين.قبائال:مبنالواضب أن إسبرائيلقبدعقبدلصبوابهابعبد
أ مببنأيببدافحملببة(عمببودالغمببام)،وخببروج

يزيمتهبباالنك براءعببيقطبباعغ بزة،وعشببلهاعببيتحقي ب

المقاومببةوقببدحققببلانتصببارال عسببكريةكشببفليشاشببةإسبرائيلوعجزيبباعببنمواجهببةمقاومببةمامنببة
برسالتها(شبكةعلسطيناإلخبارية.)6006،
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 4.2.3.5صفقة تبادل األسرى .4099
بع ببدجب بواللعدي ببدةم ببنالمباحث ببالوالمفاوض ببالغي ببرالمباشب برةب ببينحرك ببةحم ببا  كواسب برائيل

استمرلأكثرمنخم سنوال،أعلنبلكبلمبنحركبةحمبا  كواسبرائيلعبناالتفبا بوسباطةمصبرية
علببىإطببال الجنببد اإلس برائيليجلعببادشبباليطاألسببيرلببدىالمقاومببةالفلسببطينيةمقابببلاإلع براجعببن

0061أسببيراعلسببطينيا،عفببي6000/00/00أعلببنرئببي المكتبببالسياسببيلحمببا خالببدمشببعلأن
حركتببهأبرمببلمب إسبرائيلصببفقةأطلب عليهببااسببموعبباءاألح برارتقضببيبمبادلببة0061أسببيروأسببيرة

علسطينيةمقابلشاليطعلىمرحلتين(صال ،6006،ص.)50

جدول رقم ()5
يوضح توزيع األسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل وأوضاعهم القانونية.
عادوا لمنازلهم

عادوا لمنازلهم

تم إبعادهم إلى

تم إبعادهم إلى

إجمالي عدد

الضفةالغربية

524

50

042

61

206

قطاعغزة

010

-

-

0

010

القد 

2

4

05

00

31

أراضى42

2

-

-

-

2

أسرىعرب

0

-

-

-

0

121

55

023

40

0061

المنطقة

المجموع

دون شرط

بشروط

القطاع

الخارج

المفرج عنهم

(المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى.)4099 ,

 1.4.2.3.5دور الحركة األسيرة في أعداد قوائم بأسماء األسرى في صفقة .4099
شاركلالهيئةالقياديةألسرىحما عيوض المعاييرالرئيسيةلإلعراجعناألسرىوقد

جاءليذ المعاييرعلىالنحوالتالي:

 .0أنتشملالصفقةكاعةالفصائلدونتمييز.

 .6أنتشملاألسرىالقدامى(األسرىقبلأوسلو).

 .3أنتشملأسرىمنالقد وعلسطينييالداخل،42واألسرىالعرب.
 .4أنتشملاألسرىالمرضى،وكبارالسن.
 .5أنتشملجمي األسيرال.
 .2التأكيدعلىبع

األسماء(أبونعيم،6006،مقابلةشخصية).
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أماأسبرىحركبةعبت علبمتشباركعبيوضب أيبةمعباييرأواختيبارأيبةأسبماءأومشباورتهمعبي

ذلك(غبن،6006،مقابلةشخصية).وكذلكأسرىالفصائلاألخرى.


 2.4.2.3.5تفاصيل االتفاق.

تم تنفيذ االتفاق على مرحلتين:

 1.2.4.2.3.5المرحلة األولى من صفقة تبادل األسرى.
عي،6000/00/02أعلنلكلمنحما  كواسرائيلإتمامالمرحلةاألولىمبنصبفقةالتببادل،

وذلببكبببكعراجقبوالاالحببتاللاإلسبرائيليعببن450أسببيراو61أسببيرة،بيببنهم305أسببيراكببانوايقضببون
أحكامابالسجنالمابد،وبتسليمالجند اإلسرائيليجلعادشاليطإلىالجانبالمصبر قببلتسبليمهإلبى

إسرائيل(صال ،6006،ص.)53


 2.2.4.2.3.5المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى.
بتاري  02كانون األول  ،6000أعرجل قوال االحتالل عن  550أسي ار علسطينيامنبينهم2

أسبيرالو55طفبال،ضبمنالمرحلبة الثانيبة مبن صبفقة تببادل األسبرى" الوعباء لىحبرار.وعلبى خبالف

المرحلة األولى من الصفقة ،ترك لدولة االحتالل تحديد أسماء األسرىالمنو اإلعراج عنهم.وبذلك لم
يتم اإلعراجعن األسرى المرضى -كمبا كبان منتظب ار .ولبم تتضبمنقائمبة األسبرى المفبرج عبنهم أسبرى

من ذوى األحكام العالية(الضمير،6006،ص.)0


 3.4.2.3.5إجمالي الذين أفرج عنهم إلى بيوتهم في الضفة الغربية والقدس وغزة.
ا،ويببم
بير 
إجمبباليالببذينأعببرجعببنهمإلببىبيببوتهمعببيالضببفةالغربيببةوالقببد وغبزة()264أسب ً

موزع ونكالتاليحسبالمنطقة كواجراءالاإلع ارج(عضائيةاألقصى:)6000،

أسيرامنغزةعادواإلىبيوتهمبغزة.
(ً )010

()524منالضفةالغربيةإلىبيوتهمبالضفةالغربيةدونقيود.
()50منالضفةالغربيةإلبىبيبوتهمببكجراءالأمنيبةوتقييبدحبركتهمومطلبوبمبنهمالتوقيب شبهرياعبي
أقربمركزللشرطةيعنيشبهإقامةجبرية.

()06منالقد ،بينهم()2منالقد إلىبيوتهمدونقيود،باإلضاعةإلى()4أسبرىإع ارجبالإلبى
بيوتهمبكجراءالأمنية.

()2منالمناط المحتلةعام 0142كوالىبيوتهم.
()0منيضبةالجوالنالسورية.
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 4.4.2.3.5اإلبعاد إلى الخارج والى قطاع غزة(و ازرةاألسرىوالمحررين.)6000،
()023منالضفةوالقد تمترحيلهمإلىغزة،بينهم()05أسيرامنالقد .

()40أسيراللخارج،بينهم()61أسي اًرمنالضفةالغربيةو()00منالقد ،و()0أسبيرواحبدمبن
غزة.


 5.4.2.3.5أسرى القدس المفرج عنهم ضمن الصفقة.
أسيرا،منهم()2أسرىإلبىبيبوتهم،و()4أسبرىإلبىبيبوتهممب 
إجماليالمفرجعنهم(ً )31

إبعاداللخارج.
إجراءالأمنيةوتقييدالحركة،و(ً )05
إبعاداإلىغزة،و()00أسرى ً
أسيرا ً


 6.4.2.3.5أحكام الذين أفرج عنهم.
()611منإجماليالقائمةكانوايقضونأحكامابالسجنالمابدباإلضاعةإلى()5أسبيرال.

()24مببنالمفببرجعببنهممببنأسببرىغ بزةكببانوايقضببونأحكامببابالسببجنالمابببدمببنإجمببالي()030
أسيراأ مانسبته%24منإجماليأسرىغزة.

عيم ببا()015م ببنالمف ببرجع ببنهمم ببنالض ببفةوالق ببد ك ببانوايقض ببونأحكام ببابالس ببجنالماب ببد

ويشكلونمانسبته%20منإجماليأسرىالضفةوالقد .

بكتمامصفقةتبادلاألسرىبقيعبيسبجوناالحبتاللمبايقباربمبن4500أسبيربيبنهم066

أسيرامناألسرىالقدامى،و56أسيرامنعمداءاألسرى،بينهم63أسيرامناألسرىالقدامى،

مضىعلىاعتقالهمرب قبرن.ومبايبزال64نائبباووزيبرانيقبعبونخلبفقضببانالسبجوناإلسبرائيلية،

باإلضاعةإلىستةأسيرالو030طفال(صال ،6006،ص.)54

عببيشببهرتش برينالثببانيمببنالع ببام-6006وصببلعببدداألسببرىالفلسببطينيينعببيالس ببج ون

والمعتقاللاإلسرائيليةإلى4560أسبي ار،مبنضبمنهم052أسبي ارإداريبا،و 00أسبيرال،و024طفبال

أسي ار(الضمير. )6006،
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جدول رقم ()9


إحصائية بعدد األسرى في السجون اإلسرائيلية خالل شهر تشرين الثاني .4094
العدد

األسرى
مجملأعداداألسرى
األسرىاإلداريين

4560
6(052منهمأعضاءمجل تشريعي)

األسيرال
األطفالاألسرى

00
60 (024تحلسن02عاما)

أعضاءالمجل التشريعياألسرى



2

أسرىالضفةالغربية

6431

أسرىالقد

056

أسرىالداخل(علسطينيو)0142

010

أسرىغزة

544

أسرىمحكومينمدىالحياة

305

أسرىمحكومينأكثرمن60سنة

345

أسرىقضواأكثرمن65سنة

63

أسرىقضواأكثرمن60سنة

16

األسرىالقدامى(قبلأوسلو)

000

(الضمير. )4094 ,

مماسب تدلسياسةاالحتاللاإلسبرائيليعبيالتعامبلمب قضبيةاألسبرىوالمعتقلبينعلبىأنبه

بطوةالقبوةعلبىالشبعبالمحتبل.عكانبلسياسبة
استعملأسلوباالبتزاز،واإلمعانعيالقهر،وعبر س 

الخطفواألسرييالحلاألنج لتحريراألسرى.
أهمية الصفقة:


جاءلالصفقةعيظلاستمرارحالةاالنقساموزيادةحدته،وقداسبتطاعلالصبفقةبمباحققتبه

مببنكسببرللمعبباييراإلس برائيلية،وخل ب حالببةمببنالوحببدةالسياسببيةوالجغراعيببةمثلببلبمجملهبباجغراعيببا
علسطينالتاريخية،أنتخل أجواءايجابيةبينعت وحما وأنتعيدبناءالثقةوتاس لمنباخإيجبابي

للمصالحة.كماكانليذ األجواءااليجابيبةقبدترجمبلداخبلالسبجونبكعبادةاللحمبةالوطنيبةللحركبة
األسيرةوعودةالماسسالالوطنيةللحركةاألسيرةللعملالمشترك(مسلم،6006،مقابلةشخصية).





182

 7.4.2.3.5الموقف الفلسطيني من الصفقة.
رحبببرئببي السببلطةالفلسببطينيةمحمببودعبببا ،باتفببا تبببادلاألسببرى،وتمنببىأنيببتمإطببال

سراحجمي األسرىالفلسبطينيينمبنالسبجوناإلسبرائيلية.مثمنباالجهبودالمصبريةلتحقيب يبذااالتفبا 
(صببال ،6006،ص.)55كمبباينببأرئببي الببوزراءسببالمعيببا

كاعببةاألسببرىواألسببيرالالمشببمولين

بالتبادلكماينأذويهموكاعةأبناءوبنالشبعبنا،مجبدداالتبزامالسبلطةالوطنيبةالتبامعبيببذلكبلجهبد

ممكن،وعلىكاعةالمستوياللتأميناإلعراجعنكاعةأسرانامنسجوناالحتالل.ودعاعيا
العبباملىمببمالمتحببدة،والمفببو

األمين

السبباميلحقببو اإلنسببان،واللجنببةالدوليببةللصببليباألحمببر،التببدخل

الفور  كوالزامالحكومبةاإلسبرائيليةبوقبفممارسباتهاالقمعيبةضبداألسبرىواالسبتجابةلمطبالبهمالعادلبة،
وعيمقدمتهاإلغاءسياسةالعزلاالنفراد "،وأضاف":علىإسرائيلأنتدركأنهاوعيحالرعضهاأو
استشبهدأكثبرمبن
طُئِهبا،عبيذلبكعكنهباتتحمبلالمسباوليةعبنحيباتهم،خاصبةأنبهمنبذعبام
تبا 
مئتببيأسببيرداخببلالسببجونوالمعببتقاللاإلس برائيليةنتيجببةالتعببذيبواإليمببالالطبببيوأثنبباءاإلض برابال

عنالطعام"(علسطيناليوم،

،ص ).

هنية :صفقة تبادل األسرى دليل واقعية خيار المقاومة


ق ببالرئ ببي ال ببوزراءع ببيغب بزةإس ببماعيليني ببةإنص ببفقةتب ببادلاألس ببرىب ببينحم ببا والكي ببان

اإلسرائيليالتيتماإلعالنعنهامساءالثالثاءتبدلعلبىصبوابخيبارالمقاومبة،وواقعيتبه،ماكبداًأنبه
بالمقاومةوالصمودسيحق الشعبالفلسطينياأليدافالمنشودة.وأضبافعبيتصبري خباصل ب"صبفا"

أن"الصفقةإنجبازوطنبيكبيبرلبميمبرمثلبهعلبىالسباحةالفلسبطينيةببالنظرلكبلتفاصبيليبذاالعمبل
الجببر ءالببذ قامببلبببهالمقاومببة".وعببدينيببةقبببولاالحببتاللبببأكثرمببن%15مببنمطالبببالمقاومببة
اجعببالالحببتاللأمبباماإلرادةالفلسببطينية.وأشببارإلببىأنالشببعبالفلسببطينيلببنينسببى
لتنفيببذالصببفقةتر ً
أس ار عيسجوناالحتاللوسيعملبكلالوسبائلمبنأجبلتببي
كاعةاألسيرالمنسجوناالحتالل(علسطيناليوم،

السبجون،معب ًبراعبنسبعادتهبتحريبر

،ص ).

 8.4.2.3.5الموقف اإلسرائيلي من الصفقة.
وجببهالبرئي اإلسبرائيليشببمعونبيبري الشببكرللحكومببةالمصبريةواأللمانيببةوالتركيببة،وخببص
بالتقببديررئببي الحكومببةالتركيببةرجبببطيبببأردوغببان،ورأىأنموقببفالحكومببةالتركيببةالتببيبببذلل

مجهوداكبي ار،مفاجأةطيبةإلسرائيل.غيبرأنأعغبدورليبرمبانوزيبرالخارجيبةاإلسبرائيلي،يباجمبشبدة
صفقةتبادلاألسرى،عندماقال":إنيذ الصفقةتفكككلمابنينا  ،كواسرائيلييالتيعلمبلالعبالم
علببىعببدمإج براءمفاوضببالم ب اإلريببابواآلننحببننت ارج ب ".كمبباانتقببدموشببيهيعلببونوزيببرالشبباون
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اإلستراتيجية،الصفقةعنبدماقبال":إنالجمهبورمبازالمخبد ار...لكبنعنبدماتتببددالنشبوةسبيفهمالنبا 
حجمالثمن"(صال ،6006،ص.)20

ربماتكونيذ ييالصفقةاألولىبينحركبةحمبا  كواسبرائيل،كمباأنهباالصبفقةاألولبىالتبي

تتمداخلاألراضيالفلسطينية،لكنهالمتكنييالصفقةاألولىلتبادلاألسرىعقدسببقهاالكثيبرمبن

الصفقالسواءبينالدولالعربية كواسرائيلأوبينالفصائلالفلسطينية كواسرائيل.


 5.2.3.5اإلضرابات عن الطعام.
نجحل الحركة الوطنية األسيرة عي سجون االحتالل عي عر

قضيتها على ال أر العام وعلى

مختلف المستويال الوطنية والعربية والدولية منخالل إضبراباتها المفتوحبة عبن الطعبام ضبد االعتقبال

اإلدار وغيريبا مبن صبنوف التعبذيب والمعاملبة الحاطبة بالك ارمبةاإلنسبانية التبي تمارسبها مصبلحة

السبجون اإلسبرائيلية ،وتنكريبا البدائم لحقبو األسبرى الفلسبطينيين المكرسبة بموجبب االتفاقيبال الدوليبة
وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
شبكل خبو

الً علبى تبديور
الحركبة األسبيرة اإلضبراب المفتبوح عبن الطعبام مبن جهبة دلبي 

األوضاع المعيشية لىسرى والتي تضاعفل حدتها بعدحزيرانمن العام 6000عندما أعلنل حكومة
االحتالل على لسان رئي

وزرائها عزمها شن حملة علبى حقبو األسبرىضبمن مسباعيها الراميبة إلبى

تضليل ال أر العام العالمي حول حقيقة ظروعهم وممارسة الضغط على الفصائل الفلسطينية التي كانل
تحتجز الجند اإلسرائيلي جلعادشاليط " عبر عر

،6006ص.)0

العقاب الجمباعي علبى األسبرى وذويهبم(الضبمير،



 1.5.2.3.5إضراب الشيخ خضر عدنان وهناء شلبي.
خا

األسيرعبدنانخضبرعبي6006/06/01أطبولإضبرابعبرد عبنالطعبامعبيتباري 

الحركببةاألسببيرة،اسببتمر22يومببا،وذلببكبعببداعتقالببهمببنبيتببهعببيجنببين،وتحويلببهلالعتقببالاإلدار ،
واحتجاجاعلىإساءةمعاملته.وعي6006/6/60علب خضبرإضبرابهعبنالطعبام،وذلبكجبراءقبرار

المحكمةالعليااإلسرائيليةاإلعراجعنه(صال ،6006،ص.)00


 1.1.5.2.3.5تضامن الجماهير الفلسطينية.
جسببدليببذ المعركببةاسببتراتيجيةالتحببركالشببعبيالس بري والمتكامببلالمالئمببةبببين مواصببلة
ا

صموداألسيرالمناضلوبينوتيرةالفعلالشعبيعلىتعددأدواته ،وشهدناتكاملالدورالفلسطيني.

الجمبباييرالفلسببطينيةعببيالببداخل(منبباط الب ب)42تجاوبببلس بريعاً،وجببرلحملببةحشببدشببعبي

كواعالمبيمحلببيودولببيح ابددل وتيرتهبباحماسببةالشببابوالمبببادرالالفرديببةوعبائاللاألسببرىوالتجبباوب
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الس بري والتحفاببزلببدىالقببوىالسياسببيةواألطببرالقياديببةالجماييريببة.وبببدأالح براكالتصببعيد عببيأنحبباء
بالميجببار(الجبهبةالشبعبية،
الضبفةالغربيبةوقطباعغبزةوالقبد والشبتال،وتح ابولبسبرعةإلبىحبراكع
ا
.)6006

وق بدأثبتببلاسببتراتيجيةالتحببركالس بري علسببطينياًوعالمي باًجببدارتها،وأيميببةاسببتدامةيببذ القببدرة

الجهوزَّيببةوتطويريببا.عكضبباعةإلببىالحبراكالفلسببطيني،شببهدناح اركباًواسببعاًومبباث اًرعلببىنطببا حركببال
و ُ

التضببامنالعالميببةأضببيفإلببىمببا قببديخلقببهالغضبببالفلسببطينيعببيحببالانفجببار،مببنض بغطعلببى
مواقبفومصبال الكتبل الكببرى،وبالبذالاالتحباداألوروببيوالواليبالالمتحبدةالتبيأطلقبلعبياأليبام
األخيرةلإلضرابمواقفضدالسجناإلدار لىسيرخضرعدنان.


 2.1.5.2.3.5تصعيد الحركة األسيرة.
بحملةمناصرةومساندةوتقاسمالمسباوليةمب 
قاملالحركةاألسيرةداخلالسجوناإلسرائيلية،
ُ

خضبرعبدنان،واعتمبدلمببدأالتصبعيدالمبنظم والجمباعي،ببدءاًبكرجباعوجببالالطعبامورعب

تسبلام

المان(وعبيالمقاببلقامبل سبلطالالسبجونببكغال السباحالالداخليبةومنب األسبرىمبنالخبروجمبن
برلجليبة
مفتوحباًعبنالطعبام .وقبدظه
الغبرف )ولغايبةاتسباعحلقبةأسبرىالحريبةالبذينأعلنبواإضبراباً 
ا
حالةالتوتر،واأليممنهاحالبةاسبتنها

كفباحيواسبتعداد الحركبةاألسبيرةلتصبعيدخطواتهبا،ذلبكمب 

ببانأنهبباليسببلمعركببة صببداممباشببرم ب مصببلحةالسببجون ،كوانمببام ب دولببةاالحببتالل
األخببذبالحسب
ا
كمنظومةبكلماسساتها وحلقاتها(الجبهةالشعبية.)6006،

لقدشهدلالماسسةاألمنيةاإلسرائيليةحالةمنالقل الشبديدجبراءتواصبل اإلضبرابوالخطبر

علببىحيبباةاألسببيرخضببر،لكببنذلببكلببميكببنقلقباًعلببىحياتببه ،كوانمبباخشببيتهممببنانتفاضببةعلسببطينية
متجددةعيجمي أنحاءالوطنالفلسطيني ،بماعيهمناط الب.42


 2.5.2.3.5إضراب األسيرة هناء شلبي.
كانبلعبي يبذ الغضبون المعتقلبة ينباء شبلبي تخبو

إضبرابها المفتبوح عبن الطعبام منبذ تباري 

 02شبباط رعضباً للمعاملبة المهينبة وأمبر االعتقبالاإلدار الصبادر بحقهبا ،بعبد أن أعبادل قبوال

االحتالل اعتقالها عقب تحريريا عي صفقة التبادل التي أنجبزل دععتهبا األولبى عبي  18تشبرين أول مبن

العام.6000استمرل يناء شلبي عي إضرابها عن الطعبام طبوال  43يومباً وصبلل خاللهبا إلبى حاعبة

المول .أوقبف ينباء إضبرابها عبي تباري  61مبن نذار .6006بعبدما توصبلل إلبى اتفبا مب مصبلحة
السبجون ومخابراتهبا قضبى بباإلعراج عنهبا ونقلهبا قسب ار إلبى قطباع غبزة لمبدة ثبالأ سبنوال(الضبمير،
،6006ص.)0
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 3.5.2.3.5إضرابات األسرى اإلداريين.


ألهمإضراب كل من خضر عدنان ويناءشلبي العديد من األسرى اإلداريين لخو

اإلضراب

المفتوح عن الطعام عي مسعى لكسر قيداالعتقال اإلدار التعسفي بحقهم وسرعان مبا أعلبن عشبرال

المعتقلين اإلداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى نيلهم الحرية .ردل مصلحة السجون اإلسرائيلية
على تلك اإلضرابالالفردية و الجماعية بعنجهية و تغطر عقامل بفر

سلسلة من العقوبال بحقهم

مبنضبمنها العبزل االنفبراد والغ ارمبالالماليبة البايظبة ،الحرمبان مبن الزيبارالالعائليبة  ،والتفتبيش
الجسبد  ،والنقبل المتكبرر ببل وعبي بعب
السجانين(الضمير،6006،ص.)0

األحيبانجبرى االعتبداء بالضبرب علبيهم مبن قببل

وعل ببىال ببرغمم ببنقس ببوةظ ببروفاالعتق ببال،اس ببتطاعاألس ببرىع ببيمناس بببالع ببدةأنيفرضب بوا

مطالبهم،وينتزعوامبنمصبلحةالسبجوناإلسبرائيليةمطالببمحقبةتفرضبهاحقبو األسبرىوالمعايبدال

الدولي ببة،منه بباتحس ببينظ ببروفاالعتق ببالوالحب ب ع ببيالتحص ببيلالتعليم ببي،ومنب ب م ببدايمالالس ببجون،
والزيارالوالتفتيشالعار ...ال .


 4.5.2.3.5إضراب  99نيسان ( 4094معركة النصر أو الموت) .
أعلنلالحركةاألسيرةعنإضرابهاالمفتوحعنالطعامبتاري 01نيسان/أبريل6006عي

معركبةأسبمتها"معركبةالنصبرأوالمبول"تعبددل مطالبب إضبراب الحركبة الوطنيبة األسبيرة مبا ببين

المطلبي اليومي والحقوقي السياسي وتضمنل مطالبة قوال مصلحة السجون اإلسرائيلية،بكنهاءسياسة
العزل،واإليمالالطبي،والسماحلىسرىبالزيارالالعائلية،والتعليم ،كواعادةأوضاعالسبجونإلبىمبا
كانبببلعليب ببهقبب ببلالعب ببام،6000يبببذاباإلضب بباعةإلب ببىلجب ببمسياسب ببةاالعتقب ببالاإلدار  ،كوالغب بباءقب ببانون

شاليط(مسلم،6006،مقابلةشخصية).وعشيةالنكبة04أيار6006واعقلدولةاالحتاللومصلحة
سجونهاعلىجزءكبيرمنمطالباألسرىبضمانةمصريةتحلوطأةإضرابهموخاصبةالمعتقلبين

الثمانيةالذينبدءواإضرابهمعيوقلساب ،وعيمقدمتهمالمعتقالنباللذيباب وثبائرحالحلبةاللبذان
أضرباعنالطعاملمدة11يوماًمتواصلةرعضباًلسياسبةاالعتقبالاإلدار الظالمبة،األمبرالبذ دعب 
دولببةاالحببتالللتجنبببمواجهببةشببعبيةعارمببةقببدتغيببرالخارطببةالسياسببيةالفلسببطينيةعببيحالببةوعبباة

أحديماوخاصةم تزامنذلكم الذكرى24للنكبةالفلسطينية(راديوسراج.)6006،


 1.4.5.2.3.5تحقيق مطالب الحركة األسيرة.
خضعل مصلحة السجون وقوال االحتالل لمطالب األسرى عي عشية الذكرىالنكبة  24وبعد
مرور  62يوماً على إضراب األسرى الذ كاد أن يفجر انتفاضة شعبية ثالثة عي األر

المحتلة.تضمن االتفا الذ أعد كتاب ةً وشفاي ةً خم
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نقاط أساسية:

الفلسطينية

أوال  :وقف األسرى إضرابهم عقب توقي االتفا .

ثانيا :إنهاء عزل01أسي ار عي غضون  16ساعة من توقي االتفا .

الزيارال العائلية عقب شهر من توقي االتفا .
ثالثا :السماح ألسرى القطاع بتلقي 
اربعا :تحسين الظروف المعيشية لىسرى.

خامسا :الحد من ممارسة قوال االحتالل لسياسة االعتقال اإلدار كوانهاء تجديد أوامر االعتقال
اإلدار الصادرة بح المعتقلين عي حال لم تتوعرمعلومال" جديدة وخطيرة" تدين المعتقل.

وبعيد اإلعالن عن االتفا ومضى  11يوماً أوقف المعتقالن اإلداريان ثائر حالحلة ،وبالل

ذياب ،إضرابيهما المفتوح عن الطعام بعد أنباء ماكدةأن اتفا  04أيار يضمن عدم تجديد أوامر
االعتقال الصادرة بحقهما(الضمير،6006،ص.)6

نجبباحاإلضبرابأعبباداالعتبببارللحركببةاألسببيرةوشببكلنقلببةنوعيببةيامببةعببيتبباري األسببرىال

شكأنهاقادرةعلبىإحبداأتحسبننبوعيعبياألوضباعالمعيشبيةلىسبرى.ويبقبىنجباحاإلضبرابعبي
طيملفاألسرىالمعزولينأيبميبذ اإلنجبازالخاصبةوأناالتفبا ضبمنوقبفسياسبةالعبزلبشبكل

مطلب ،كمببانجب األسببرىعببياسببتعادةحقهببمعببيالزيببارالالعائليببةباإلضبباعةإلببىإنجببازالأخببرىيحب 
لىسببرىأنيفتخببروابهببا.غيببرأناالتفببا لببمينببهسياسببةاالعتقببالاإلدار  كواننج ب عببيعببر قيببود
جديدةعلىممارستهمنطرفقوالاالحتاللوجهازياالقضائي.


 5.5.2.3.5اإلضرابات الفردية عن الطعام بعد توقيع االتفاق.
خا

عدد من المعتقلين اإلداريين معركة األمعاء الخاوية تحل عناوين متعددة أيمها رعب

االعتقال اإلدار واالعتقال بموجب قانون المقاتلغير الشرعي عيما طالب عدد من األسرى االعتراف
بهم كأسرى حرب تحميهم اتفاقية جنيف الثالثة.

وبعد اتفا  04أيار  6006استمر ثمانية معتقلين عي إضرابهم عن الطعبام مبن بيبنهم خمسبة

معتقلين إداريين وعدوا بعد االتفا المذكور أعال بكطال سراحهم عند انتهاء مدة االعتقال الواردة عي

أمر اعتقالهم اإلدار  .وبينما أطل سراح كل من ثائر حالحلة ،وبالل ذياب وجعفر عز الدين،قامبل
النياببة العسبكرية بتجديبد أمبر االعتقبال اإلدار عبي حب كبل مبن المعتقلبين عمبر أببو شبالل وحسبن

الصفد  .وقد أمضي عمرأبوشاليل  10يوما مضربا عن الطعام بعد أن تم تجديد اعتقاله اإلدار .

قرر محامي أبو شبالل أن يت ارعب بقضبيتهإلبى المحكمبة العليباوقببل أن يفبت الملبف عقبدل المخبابرال
اإلسرائيلية اتفاقا على أن أمر اعتقال أبو شالل والذ كان من المفتر
يتمتجديد مرة أخرى لمدة أربعة أشهر(الضمير،6006،ص.)4
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أن ينتهي عي  04نب سوف

 6.5.2.3.5حملة وقف االعتقال اإلداري.
لغاية األول مبن نب ،6006كبان ينباك مبا يقبارب  650معبتقال إداريبا عبي سبجون االحبتالل،

من ضمنهم  1نواب عي المجل

التشريعي الفلسطيني.ويوض يذا الرقم انخفاضا عي عدد المعتقلبين

اإلداريين منبذ كبانون الثباني  2012حيبأ كانبل قبوال االحبتالل تحتجبز  322معبتقال إداريبا دون تهمبة

أو محاكمة .حتى تاري  30نب كان اثنبان مبن المعتقلبين اإلداريبين ال يبزاالنمسبتمرين عبي اإلضبراب
عن الطعام(الضمير،6006،ص.)1


 7.5.2.3.5اآلثار السياسية إلضراب األسرى عن الطعام.
أثببارلإض برابالاألسببرىالفرديببةوالجماعيببةضببجةسياسببية كواعالميببةعلببىالمسببتوىالشببعبي

والرسببميالفلسببطيني،وكببذلكالمسببتوىوالببدولي،وأثببرلعببيجميب منبباحيالحيبباةالسياسببيةالفلسببطينية.

عقدجاءلالمواقفالرسميةالفلسطينيةقويةوصلبة،وطالبلالمجتم الدوليالوقوفعنبدمسباولياته،
كماخرجلالجماييرالفلسطينيةعيمظايرالصباخبة.ويمكبنرصبدالمواقبفالرسبميةوالشبعبيةالتبي

عبرلعنتضامنهام األسرى.


 1.7.5.2.3.5موقف الرئيس.
حببذرال برئي الفلسببطينيمحمببودعبببا مببن"كارثببةوطنيببة"إذاأصببابسببوءأ مببناألسببرى

المضبربينعببنالطعببام،موضببحاأنببهأجببرىاتصببااللمب عببددمببنالمسبباولينبيببنهم وزيبرةالخارجيببة

األميركيةييالر كلينتونعييذاالشأن(راديوسراج.)6006،


 2.7.5.2.3.5موقف الحكومة المقالة.
بعببأرئببي الحكومبةالمقالببةإسببماعيلينيببةرسببالتينإلببىكببلمببنالبرئي الفرنسببياالشببتراكي
المنتخبببعرانس بوايوالنببد،وال برئي

الروسببيعالديميببربببوتين.وح ب

ينيببةيوالنببدعلببىاتخبباذ"موقببف

إيجببابيضبباغطعلببى رئببي الحكومببةاإلسبرائيليةبنيبباميننتانيببايواللتبزامالقببانونالببدوليالببذ
حقبو األسبيروالسبجينالفلسبطينيبدقبةووضبوح"،عيمباحب

يحببدد

ببوتينعلبى "التبدخلالشخصبيوتبدخل

حكومتكمإللزامحكومبةنتانيبايوبالقبانونالبدولي".وينبأيوالنبدوببوتين،بفوزيمباعبياالنتخاببال،معبب اًر

عببنأملببهبببأنتكببونعرنسبباوروسببياتحببل رئاسببتيهما"أقببربإلببىتأييببدالحقببو الفلسببطينيةعببيالحريببة
وتقريرالمصير كواقامةالدولةالفلسطينية"(القد .)6006،
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 3.7.5.2.3.5وقفة الجماهير الفلسطينية.
استطاعلإضرابالاألسرىوالمعتقلينالفلسطينيينعيسجوناالحتاللخل حالة اسبتنها



شعبيكبيرعيأوساطقطاعالواسعةمنالمجتم الفلسطينيخرجخاللها اآلالفعيمظايرالأمام
السببجوناإلس برائيليةوعببيالمببدنالفلسببطينيةللتعبيببرعببن

تضببامنهمم ب األسببرىمببنجهببةومطالبببة

الماسسبةالفلسبطينيةممثلبةبمنظمبة التحريبرالفلسبطينيةوالسبلطةالفلسببطينيةمبنجهبةأخبرىبضببرورة

التحركإليجاد حلجذر لقضيةاألسرىالفلسطينيينكاعةواألسرىالقدامىخاصة.

ميبدانياً،حبالشببانعلسبطينيونلمبدةسباعتيندوندخبولمبوظفيالصبليباألحمبر،و"منظمببة

األممالمتحدةللتربيةوالثقاعةوالعلوم"(يونيسكو) ،وبرنام األممالمتحدةللتنمية"،"UNDPإلىمقاريم
مواقفواضحةلدعمحقبو األسبرىوحمبايتهموتبأمين
وممارسةأعمالهم.وطالبالشبانالموظفينبب" 
اإلعراجالفور عنهمعيظلتصاعدإضرابهم"(القد .)6006،

عيأعقابذلكاستعادلقضيةاألسرىويجهاعيالشارعالفلسطينيباعتباريا قضيةوجدانية

عامةوأخذلالسلطةالفلسطينيةتتحدأعنضبرورةإطبال سبراحاألسبرىالقبدامىكمحفبزلهباللعبودة

إلىطاولةالمفاوضالوتزايدلالتسبريبال الصبحفيةعبنمفاوضبال/لقباءالعلسبطينيةإسبرائيليةحبول
إطال سراحهم .
 8.5.2.3.5اإلضرابات وصورة إسرائيل.
نقلبلإذاعبةالجبيشعبنمصبادرإسبرائيليةقولهباإنالدبلوماسبيةاإلسبرائيلية تشبعربخيببةأمبل
شديدةوضغوطيائلةمنالموقفالدوليالمتبلورعالمياً لمساندةقضيةاألسرى،العتةإلىأنعشرال

ماليبينالبدوالرالالتبيأُنفقبل أخيب اًرعلبىتحسبينصبورةإسبرائيلالعالميبةتبخبرلعبيظبلتعباظمالنقبد

الدولي لتلأبيب.وحسبتلبكالمصبادر،عبكنانقسباماًيسبودأجهبزةاألمبنعبيشبأناالسبتجابةلمطالبب
األسبرى،وعبببرالعديببدمببنقببادةاألجهبزةاألمنيببةعببناعتقبباديمبببأناالسببتجابة لتلببكالمطالبببسببيكلف
الدولببةالعبريببةغاليباً،إذسيضب الفلسببطينيوننمطباً جديببداًمببنالتعامببلمب إدارةالسببجونعبببرعببر 
رايتهموطريقةحياتهمعليها ،منويةإلىالخطورةاألمنيةمبنوراءالتسبليمبمطبالبهم(القبد .)6006،

وأضباعل المصبادرأنبعب

أوسباطجهبازاألمبنالبداخلي"شباباك"اليمبان عبياالسبتجابة لمطالببب

األسبرى،مثبلالتعلبيموزيبارةمعتقلبيالقطباع،ويحبذرمبنانفجباروشبيكعبي األوضباععلبىحبدودغبزة

وعببيالضببفةعببيظببلعببدمقببدرةحكومببة"حمببا "والفصببائلعلببىالصببمودعببيوجببهالضببغوطالشببعبية

عليهاللتحرك،وعيظلاحتمااللوعاةأحداألسرى(القد .)6006،
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 4.5الخاتمة.
حرصل الحركة األسيرة على المشاركة عي مجمل القضايا السياسية التي كانل تستجد عي

الساحة الفلسطينية ،لقد جاءل وثيقة األسرى للوعا الوطني  كوانهاء االنقسام الفلسطيني بين شطر 

الوطنومكوناتهالسياسيةلتاكدعلىالدورالفريدوالمميزللحركةاألسيرةعيالسياسةالفلسطينية،ذلك
االنقسام الفلسطيني الذ مز أوصال الوطن الفلسطيني .ويذا األمر أدى إلى انشغال المجتم 

الفلسطيني كوانهاكقوا وتشتلجهود ،بمايدورداخلمجتمعه،حيأأصبحلكلالجهالالخارجية
والداخلية تشير بشكل أو بجخر إلى وجود معضلة أساسية تحول دون تدخل قو أو حل مناسب

للقضيةالفلسطينيةومستقبلالعمليةالسياسيةأالويياالنقسامالفلسطينيالداخلي.

كماأبدلالحركةاألسيرةالعديدمنالمواقفالسياسيةالتيكانلهاتأثيركبيرعيالسياسة

الفلسطينية وعي صناعة القرار السياسي الفلسطيني من عام  6002وحتى عام  .6006كما كان
لإلضرابال عن الطعام الفردية والجماعية وصفقال تحرير األسرى الدور والتأثير الفاعل عي الحياة

السياسيةالفلسطينية.

يناك 31عمليةتبادللىسرىبينالعرب كواسرائيل،كاننخريابينمصر كواسرائيل،والتي

أطل بموجبهاالجاسو اإلسرائيلي،حاملالجنسيةاألمريكية،أيالنجرابيلمقابل 65مصريا،علما

أن أولى العمليال كانل أيضا بين مصر  كواسرائيل ،وتمل بعد حرب  ،0142ونفذل عي

  ،0141/6/61باإلضاعة إلى عمليال تبادل جرل عي السنة نفسها بين عدد من الدول العربية

كواسرائيل(صال ،6006،ص.)00

أماعلىمستوىتبادلاألسرىالفلسطينيين،عقدكانليناك06عمليةتبادل،كانأولهابين

الجبهةالشعبيةلتحريرعلسطين كواسرائيلعيسنة،0122حيأأطلقلالجبهةالشعبيةأكثرمنمائة

راكب كانوا على متن طائرة تابعة لشركة إل عال اإلسرائيلية ،كانل متجهة من العاصمة االيطالية

روما إلى تل أبيب ،وأجبرويا على التوجه للجزائر ،مقابل  31أسي ار علسطينيا من ذو األحكام
العالية(صال ،6006،ص.)00
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خامتة الدراسة
النتــائج ـ التوصيــات

أوال :نتائج الدراسة
-0

-6

لعبل الحركة األسيرة دو اًر ياماً وممي اًز عي السياسة الفلسطينية ،ال سيما الدعوال األصيلة
للحركة األسيرة ،من داخل السجون بضرورة إعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية بين شطر 
الوطن،واصداروثيقةاألسرىكرايةوبرنام عملتتواع عليهجمي قصائلالعملالوطني.

إن أيم ما ميز الحركة الفلسطينية األسيرة أنها تمكنل من تشكيل يياكلها التنظيمية،

وماسساتهااالعتقالية،ومنصياغةلوائ تحكمحركةاألسرىوعالقاتهمالداخليةوالخارجية.
وعي يذا اإلطار ،قدمل الحركة األسيرة نموذجا يحتذ به للعمل الماس  ،وأعرزل تجربة

ديمقراطية،وقدملنموذجاًعريداًعيتنظيمشئونهاداخلالسجن.

-3

لقد شهدل التجربة االعتقالية للحركة األسيرة تطو اًر مطرداً ،استطاعل الحركة األسيرة بفعل

-4

إن أيم ما أعرزته تجربة السجون ،يو إحداأ عملية مصالحة بين عصائل منظمة التحرير

تضحياتهاأنتحق حياةاعتقاليةزاخرةبالحياةوالنشاطوالحركة.

الفلسطينية ،والقوى اإلسالمية ،مصالحة أحدثل نوعاً من التعايش ،والتفاعل بعد القطيعة،
واالنعزالالتنظيمي.

-5

عبر عنأنماطتفكيريموألوانثقاعتهم،كماخرج
لقدأنتجلالحركةاألسيرةتراثاً ثقاعياًوعكرياً  ا

الً عي
الً مهم 
الً أكاديمياً ،وثقاعياً ،وعكرياً ،ووطنياً ،شكل راعداً وعام 
األسرى كاد اًر بشرياً ماي 
عمليةالبناءالماسسيوالتنظيمي.جعللالسجينعلىقمةالهرماالجتماعيعيالمجتم 

-2

الفلسطيني.

كانل لىسيرال الفلسطينيال تجربة خاصة ،انحصرل عي سجون محددة ،وقد كان للمرأة

الفلسطينية دوريا النضالي ال يقل عن الرجل ،عقد خاضل األسيرال الفلسطينيال إضرابال

كثيرة عن الطعام  ،وتعرضل لالضطهاد من إدارة السجون ،والسجينال الجنائيال اليهود،
ولكاعةأشكالاالنتهاكالالالإنسانية.

-1

رغم اإلعراج عن اآلالف منهم عبر عملية السالم ،إال أن الحركة األسيرة رعضل جمي 

ابتداء من اتفاقية (إعالن المبادئ) التي لم يرد ذكريم
االتفاقيال الخاصة بقضية األسرىً  ،

انتهاء باتفاقية(شرمالشي )،وقدخا
عيها ،و ً
-2

األسرىاإلضرابالالسياسية؛ احتجاجاعلى

استمراراعتقالهم،وبهدفالضغطعلىالجانبينالفلسطينيواإلسرائيلي،لإلعراجعنهمجميعاً.

نجحلالحركةاألسيرةعيكسرالقيودالمفروضةعليها،بأنتبقىحبيسةبينجدرانالسجن،

عقدتمكنل منإقامةعالقالونسجهام الكثيرمنالماسسال الوطنية ،والعربية ،والدولية،
والتواصلم يذ الماسسال.
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-1

مارسلإسرائيلأنواعاً شتىمناالعتقال،وبمايتناسبم الظروفاألمنيةالتيواجهتها،

مستعينةبتشريعال،أقرتهاعليشكلأوامرعسكريةمنقبلقادةالجيشعيالضفةالغربية،

وقطاعغزة.

-00

تعر

-00

إقامة إسرائيل سجون خاصة باألحداأ ،واألطفال الفلسطينيين ،حيأ مارسل ضديم صواًر

-06

األسرى الفلسطينيون للتعذيب من قبل أجهزة األمن اإلسرائيلية بطر شتى ووسائل

متنوعة،اختلفلمنسجنآلخر،ومنعامألخر،وصللإليحدالضربحتىالمول.

متعددة من التعذيب ،إال أن الحركة األسيرة استطاعل بناءيم وتأييلهم؛ ليكونوا طالئ 
تنظيماتهمبعداإلعراجعنهم.

ساندلالحركةالوطنيةالفلسطينية -وعلىرأسهامنظمةالتحريرالفلسطينية -قضيةاألسرى

منذاللحظةاألولى ،وداععلعنهاعيجمي المحاعلالعربيةوالدولية،كماأسهملعياإلعراج
عن اآلالف منهم ،عبر عمليال التبادل بعد نجاحها عي خطف العديد من الجنود

واإلسرائيليين.
-03

وقفل الدول العربية على األغلب ب وساطة جامعة الدول العربية؛ لمساندة قضية األسرى
خاصةإبرازالقضيةأمامالمحاعلالدولية ،كماوقفلالعديدمنماسسالوجمعيالحقو 

اإلنسانإلىجانبقضيةاألسرى.
-04

وقفالكثيرمنالماسسالالدولية،واالتحاداألوروبيإلىجانبقضيةاألسرى،وقدانفردل

الواليال المتحدة األمريكية عي موقفها ،غير المايد لىسرى الفلسطينيين عي السجون
اإلسرائيلية.
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توصيات الدراسة:
-0

العملالجادوالدءوبمنكاعةالمكونالالسياسية ،والحزبية؛لإلعراجعنجمي األسرىدون

ابتداء باألسرى القدامى ،والمرضى ،عاألحدأ ،والنظر عي
تمييز بكاعة الوسائل الممكنةً  ،

اإلعراجالللكيفولي للكمعيأيةعمليةتبادلمستقبليةقدتحدأ.أ اإلعراجعيالبداية
عنأصحاباألحكامالعالية،والقدامىوالموجودينعيزنازينانفراديةوالمرضي..ال .

-6

مطالبةالجهالالمعنية-علسطينياًوعربياًودوليا-إسرائيل،بالكشفعنالسجونالسريةالتي

-3

دعمالجهالالتيتناصرقضيةاألسرى الفلسطينيينكالمحامين،والقانونيين،ومراكزحقو 

أقامتها،بلومتابعةإنشاءإسرائيللسجونأخر ،أوتوسي السجونالقديمة.

اإلنسان عامة ،والماسسال المتخصصة بوض األسرى ،وممارسة التعميم العالمي على

-4
-5

ممارسالإسرائيلعيمعتقلأنصار()3بصحراءالنقب.

عض االنتهاكال اإلسرائيلية ضد األسرى عي السجون اإلسرائيلية من الجانبين القانوني،

واإلعالمي؛لقوىالسالماإلسرائيلية،والمنظمالالحقوقية،ومنظمالحقو اإلنسانالغربية.

إبعادقضيةاألسرىعنأ خالفسياسي ،أوتنظيميبينعصائلالمقاومةالفلسطينية،بل
اعتباريامدخالًللوحدةالوطنية،والعملعلىمشاركتهمعيالحياةالسياسيةالفلسطينية.

-2

تصعيدالضغطالعربيعلىالواليالالمتحدة؛ لرع تأييدياإلسرائيل ،كواتاحةالفرصةلضغط

-1

برورةسببعيالسببلطةالوطنيببةالفلسببطينيةوخاصببةبعببدحصببولهاعلببىدولببةغيببرعضببوعببي
ضب 

دوليعلىإسرائيللإلعراجعناألسرى.

االممالمتحدة،بالتعاونم الماسسالالحقوقيةوالقانونية،علىتوثي جرائماالحتالل ،كواعداد
ملببفخبباصحببولاالنتهاكببالاإلس برائيليةبح ب األسببرىوالمعتقلببينللعمببلعلببىتحريك بهأمببام

-2

المحكمةالجنائيةالدولية،وكذلكأمامالمحاكمالوطنيةالتيتسم قوانينهابذلك.

ضببرورةقيبباماللجنببةالدوليببةللصببليباألحمببربتحمببلمسبباوليتها،س بواءعيمببايتعل ب بانتهاكببال
االحتاللاإلسرائيليللقواعدالدوليبة،أوبالسبعيالجبادللضبغطعلبىسبلطةاالحبتالل؛لضبمان

حمايةحقو األسرىوالمعتقلين.
-1

قيببامالماسسببالالدوليببةذالالعالقببةبتحمببلمسبباولياتهاتجببا قضببيةاألسببرىوالمعتقلببين،لمببا

-00

ضببرورةقيببامجامعببةالببدولالعربيببةبالتعبباونم ب اتحببادالمحببامينالعببرببالعمببلعلببىعض ب 

تنطو عليهمنأبعادقانونية ،كوانسانية.

ممارسةاالحتاللبح األسرىوالمعتقلين،وطرحيذ القضيةكقضيةذالأولويبةعبيالنشباط

السياسيلجامعةالدولالعربية.
-00

تشكيللجنةدعاعدوليبةمبنأببرزالمحبامينالبدوليين؛لوضب يبذاالملبفمبنالناحيبةالقانونيبة

علىطاولةكلالماتمرال،والمحاكم،التييتسنىللفلسطينيينالوصولإليها.
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-06

تأسببي اإلعببالمالمشببتركالخبباصبقضببيةاألسببرىعامببة،واإلداريببينخاصببة ،كواعببدادالتقببارير

المكتوبة،والمرئية،والمسموعة،بأكثرمنلغة،والعملعلىنشرياعيجمي المحاعلواألروقة
لفض سياسةاالحتالل.

-03

إعدادبرقيالإلىجمي برلمانالالعالم؛إلنقاذحياةاألسبرىبشبكلعبام،ولىسبرىالمضبربين

-04

إط ب ببال حم ب بباللتعري ب ببفبقض ب ببيةاألس ب ببرىعل ب ببىش ب بببكالالتواص ب ببلاالجتم ب بباعي،والمواق ب ب ب 

بشكلخاص.
األلكترونية.
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املصـادر واملــراجع

أوالً :الوثائق:
 -0وثيقةمبادئالحركةالفلسطينيةاألسيرة.

 -6مطالبأسرىعت استحقا لتوقي اتفاقيةأوسلو.

 -3رسالةمناألسرىللرئي الوزراءالفلسطينيمحمودعبا لعدمتجايلهمعياالتفاقيالالمبرمة.
 -4رسالةاألسرىحولتفعيلقضيتهمجماييرياودوليا.

 -5رسالةاألسرىلالطالععلىالتطورالالسياسيةالفلسطينية.

 -2رسالةموجهةللرئي عرعاللبذلمجهوداكبرلإلعراجعناألسرى.
 -1رسالةلرئي السلطةأبيعماروالوعدالمفاو

 -2رسالةمناألسرىموجهةللرئي ياسرعرعال.

.

 -1رسالةمناألسرىألحمدقري رئي المجل التشريعي.

 -00بيانصادرعنالحركةاألسيرةحولالمفاوضال.

 -00رسالةمفتوحةمناألسرىللرئي األمريكيبلكلينتون.
 -06بيانموجهلىسرىلشدأزريمعيإضرابهمعنالطعام.
 -03رسالةللرئي ياسرعرعاللخو

اإلضرابعنالطعام.

 -04اإلعالنعناإلضرابالسياسيالثالأ.

 -05اإلعالنعنوقفاإلضرابالسياسيالثالأعنالطعام.
 -02رسالةموجهةلصائبعريقالبخصوصالمفاوضال.

 -01رسالةمناألسرىللجماييرالفلسطينيةللتضامنمعهم.

 -02رسالةمناألسرىعيسجننفحةالصحراو ،موجهةإلىالجماييرالفلسطينية،حصلعليها
الباحأ.

 -01رسالةمناألسرىعيالسجوناإلسرائيلية،موجهةإلىالجماييرالفلسطينية.
 -60كلمةالحركةللجماييرالفلسطينية.

 -60رسالةإلىحسنالكاشفمديردائرةاإلعالمالفلسطيني.
 -66رسالةإلىحسنالكاشفمديربرنام وجهالوجه.
 -63احتفالاألسرىبيوماألسيرالفلسطيني.

 -64رسالةللرئي ياسرعرعالبخصوصالمخصصالالمالية.
 -65رسالةلوزيراألسرىبخصوصصرفمخصصالاألسرى.

 -62رسالةمنأسرىحما بخصوصمخصصاتهممنو ازرةاألسرى.

 -61اتفاقيةحنيفبشأنمعاملةأسرىالحربالمارخةعي21نب/أغسط (.)2191
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 -62نصوثيقةالوعا الوطني(األسرى)بتاري .1002/5/1

 -61نصخطابالرئي محمودعبا أمامالجمعيةالعامةلىممالمتحدة.

موعدالالستفتاءعلىوثيقةاألسرى.
 -30مرسومرئاسييحددعيهالرئي عبا
ً
 -30بيانصادرعنالقوىالسياسية:نعمللحواراللالستفتاء.
 -36بيانحما حولرع

االستفتاءعلىوثيقةاألسرىعيسجن(يداريم).

 -33نصوثيقةالحوارالوطني(وثيقةاألسرىالمعدلة).

 -34نصتصريحالأولبمرلبشأنشكلالحكومةالفلسطينية.

 -35نصوثيقةمحددالالبرنام السياسيلحكومةالوحدةالوطنية.
 -32نصكلمةالرئي أبيمازنأمامجلسةالحوارالوطني.
 -31نصاتفا مكةللوعا الوطني.

 -32حركةالتحريرالوطنيالفلسطيني"عت "،عيسجنغزةالساحل،الالئحةالداخلية.
 -31الجبهة الشعبية لتحرير علسطين عي سجن غزة ،وثيقة تنظيمية بعنوان الترجمة الحية لمبدأ
المركزيةالديمقراطيةعيواق منظمتنااألسيرة.

 -40حركةالجهاداإلسالميعيعلسطينعيسجنعسقالن،الالئحةالداخليةلعام.0111

 -40الحركةاألسيرةعيسجنغزة،وثيقةاتفا حولتركيبومهاماللجنةالوطنيةالعامةعيسبجن
غزة.

 -46حركبةحمببا ،عببيقسببمدبمعتقبلالنقببب،رسببالةداخليببةمببنقيبادةالحركببةإلببىأمبراءالمربعببال
بشأنإضرابتضامنيم قسمج.0110/1/62،

 -43حركببةحمببا ،تعمببيممببنقيببادةالحركببةعلببىقاعببدتهاعببيالنقبببحببولنتببائ اللقبباءم ب مببدير
معتقلالنقبشالتئيلتضمنتقييمالنتائ يذااللقاء.0110/1/30

ثانياً :الكتب العربية:

-0
-6

أبوالنجا،إبراييم":الحركةالفلسطينيةاألسيرة"(،راماهلل.)0112:

أبوالنصر،عبدالرحمن":اتفاقيةجنيفالرابعةلحمايةالمدنيينلعام،0141وتطبيقهاعي
األراضيالفلسطينيةالمحتلة"(،غزة:بدون،بدون).

-3

أبو الهيجاء ،إبراييم" :المنسيون عي غيايب االعتقال الصهيوني"( ،مصر :مركز اإلعالم

-4

أبو بكر ،قدر " ،من القم إلى السلطة الثورية"( ،عمان :دار الجليل للنشر ،والدراسال،

العربي.)6004،

واألبحاأالفلسطينية.)0121،
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-5

أب ب ببوزي ب ببد،أحم ب ببد":البن ب بباءاالجتم ب بباعي-م ب ببدخللد ارس ب ببةالمجتمب ب ب "،ج،0المفهوم ب ببال،ط،0

-2

أبوغوش،أحمد،ونخرون":المعتقلونالفلسطينيونمنالقم إلىالسلطةالثورية"(،راماهلل،

-1

بدر ،غادة" :أسرانا عي سجون االحتالل اإلسرائيلي"( ،عمان :دار ومكتبة الحامد للنشر

(اإلسكندرية،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب.)0106،

-2

العودةللدراسالوالنشر.)6004،
والتوزي .)6002،

بدون مالف" :المناضلون الفلسطينيون عي سجون االحتالل الصهيوني"( ،بدون ،منظمة
التحريرالفلسطينيةدائرةاإلعالموالتوجهالقومي،تشريناألول.)0115

-1

البرغوثي ،مروان" :مروان البرغوثي ألف يوم عي زنزانة العزل االنفراد " ،ويبي ،زايي،

-00

البطش،جهاد":المعتقلونالفلسطينيونعيالسجوناإلسرائيلية"(،غزة:مكتبةاليازجي،جمعية

-00

بعلوش ببه،محم ب بد":أثبببراالعتق ببالعلب ببىالتكيبببفعب ببيجامع ببةبيرزي ببل"(،راماهلل:مركب ببزتنميبببة

-06

جابر،عدنان"،ملحمةالقيدوالحرية"(بيرول:دارالطليعةللطباعةوالنشر.)0111،

-03

الحركةالفتحاويةاألسيرة":بركانأيلولخلفقضبانالقهر"(،نابل :سجنجنيد.)0116،

-04
-05

"تقديم"(،بيرول:الدارالعربيةللعلومناشرون.)6000،
األسرىوالمحررينحسام.)6001،
المجتم .)6000،

الحسيني،السيد":النظريةاالجتماعيةودراسةالتنظيم"(،القايرة:دارالمعارف.)0115،

الخشاب،أحمد":الضبطاالجتماعي"(،القايرة:مكتبةالقايرةالحديثة.)0120،

-02

خليل،محمدلطفي":التجربةاالعتقاليةعيالسجوناإلسرائيلية"(،عمان:دارابنرشدللنشر

-01

دم  ،ناصر" ،معتقل أنصار شايد على عصر الجريمة"( ،بدون ،الوكالة العربية للتوزي ،

-02

والتوزي .)0122،

.)0113

السعد ،غاز ":الحرب الفلسطينيةاإلسرائيليةعيلبنان -األسرىاليهودوصفقالالتبادل"،
(عمان:دارالجليلللنشر.)0125،

-01

سليمان،عهد،ونخبرون":وثيقبةالوعبا البوطني(،"6002/2/61-بيبرول:المركبزالفلسبطيني

-60

شحادة ،عبد الح " ،التجربة النضاليةلمعتقلعسقالن" ،ط( ،6غزة ،حقو الطب محفوظة

-60

شحادة،عبدالح ":أو ار منخلفجدراناألسر"(،غزة،بدون.)6000،

للتوثي والمعلومال.)6000،
للكاتب.)0111،
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-66

صال ،لطفي،ونخرون":الخروجمنعن الزجاجة-األسرىاألمنيونالفلسطينيونبينتعنل

السلطالاإلسرائيليةوتهربالسلطة"،عيكتاب":األسرىعيالبداخلالفلسبطينيوالقبد "(،أم
الفحم:الرسالةللنشرواإلعالم.)6001،

-63

صب ببال ،محسب ببن"،تحريب ببر"":التطب ببورالاألمنيب ببةعب ببيالسب ببلطةالفلسب ببطينية(،")6001-6002

-64

صال ،محسن"،تحرير"":شاليطمنعمليةالويمالمتبددإلىصفقةوعاءاألحرار"(،بيرول:

-65

صب ببال ،محسب ببن"،تحريب ببر"":ص ب براعاإلرادال-السب ببلوكاألمنب ببيلفب ببت ،وحمب ببا ،واألط ب براف

-62

عبا ،خضر":عيأقبيةالسجوناإلسرائيلية"(،غزة،مطبعةاألملالتجارية.)6005،

-61

عبد الجواد ،ناصر" :األسرى .حقوقهم .واجباتهم .أحكامهم"( ،عمان ،دار كنوز المعرعة،

-62

عبدالحميد،دنيا":للفجرنغني"(،القايرة:مركزاأليرامللترجمةوالنشر.)0121،

-30

عبدالرحمن،اسعد"،أو ار سجين-عشرةأشهرعيالمعتقاللاإلسرائيلية"(،بيرول:منظمة

-61

-30

(بيرول:مركزالزيتونةللدراسالواالستشارال.)6002،
مركزالزيتونةللدراسالواالستشارال.)6006،

المعنية((،")6001-6002بيرول:مركزالزيتونةللدراسالواالستشارال.)6002،

.)6006

عبدالراز ،يشام"،عرسانالحرية"(،غزة،بدون.)0113،
التحريرالفلسطينية-مركزاألبحاأ.)0121،

عبدالكريم،قي ،ونخرون":سالمأوسلوبينالويموالحقيقة"(،بيرول:شركةالتقدمالعربي

للصحاعةوالطباعةوالنشر).

-36

عبي ببدال ،ارس ببم،ونخ ببرون":أوس ببلووتأثي ارت ببهعل ببىالحرك ببةالفلس ببطينيةاألس ببيرة"،ع ببيكت بباب:

-33

عببالءالببدين،سببعيد":التعببذيبعببيالسببجوناإلس برائيلية"(،بببدون:منشببورالعلسببطينالمحتلببة،

-34

العمر ،ع ار ،ونخرون":السجناءاألمنيونوقبائ وأحبداأ"،عبيكتباب":األسبرىعبيالبداخل

-35

عنقاو  ،حلمي إبراييم" :المراحل األولى للمسيرة خلف القضبان"( ،رام اهلل :مطبعة الغد،

-32
-31

"األسرىعيالداخلالفلسطينيوالقد "(،أمالفحم:الرسالةللنشرواإلعالم.)6001،
2.)0123

الفلسطينيوالقد "(،أمالفحم:الرسالةللنشرواإلعالم.)6001،
.)0115

عواد،عبداهلل"،دولةمجدو"(،عمان:دارالجليلللنشر ،والدراسال ،واألبحاأالفلسطينية،

.)0116

عار  ،قدورة ،ونخرون" ،يموم الحركة األسيرة عي ظل السالم"( ،رام اهلل ،منشورال و ازرة

اإلعالم.)0115،
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-32
-31

الفالوجي،عماد":الحوارالفلسطيني"(،غزة:مكتبةاليازجيللطب والنشروالتوزي ،بدون).

عروانبة،عببدالناصبر":حريببةاألسبرىمبابببينصبفقالالتببادلوالعمليببةالسبلمية"(،غبزة:حقببو 
الطب والنشرمحفوظةللباحأ.)6000،

-40

الفضالة،ناصر":كتابالقد  -62أر اإلسراءدرو عيالعزةوالفداء"(،بدون:مركز

-40

قاسم ،عبد الستار ،ونخرون" :التجربة االعتقالية عي المعتقالل الصهيونية"( ،بيرول :دار

-46

قراق  ،عيسى" :األسرى الفلسطينيون عي السجون اإلسرائيلية بعد أوسلو ،"0114-0113

-43

قراق ،عيسى":التعذيبعيسجوناالحتاللاإلسرائيلي-قانونالمول"(،راماهلل:ناد 

-44
-45

-42

اإلعالمالعربي،بدون).
األمةللنشر.)0122،

(نابل :معهدالدراسالالدوليةجامعةبيرزيل.)6000،
األسيرالفلسطيني.)6003،

قراق ،عيسى؛المطور،جميل":اقتحامالوعيالعالميعيانتفاضةاسرىعلسطينعيسجون

االحتالل"(،راماهلل:مركزالمشر للدراسال.)0111،

قري ،احمد":الروايةالفلسطينيةالكاملةللمفاوضالمنأوسلوإلىخريطةالطري  -الطري 

إلىخارطةالطري ( )3من،"6002 -6000ط(،6بيرول:ماسسةالدراسالالفلسطينية،
.)6000

قري ،احمد":الروايةالفلسطينيةالكاملةللمفاوضالمنأوسلوإلىخريطةالطري  -الطري 

إلىخارطةالطري ( )3من،"6002 -6000ط(،6بيرول:ماسسةالدراسالالفلسطينية،
-41

.)6000

قط ب ببامش،ربح ب ببي؛ش ب ببعبان،نم ب ببر":تعب ب بذيبالس ب ببجناءالسياس ب ببيينالفلس ب ببطينيينع ب ببيالس ب ببجون

اإلسرائيلية"(،بدون:الضميرلرعايةاألسيروحقو اإلنسان.)6003،

-42

القيسي،محمد":الهواءالمقن -أبوعليشايينخمسةعشرعاماً عياالعتقالالصهيوني"،

-41

كناعن ببه،شب بريفونخ ببرون:االعتق ببالاإلدار :تعري ببف،خلفي ببة،أبع بباد،جامع ببةبيرزي ببل(،بي ببر

-50

المرك ببزالفلس ب ببطينيللتوثي ب ب والمعلوم ببال-مبلب ببف":انتفاضب ببةاالسب ببتقاللالع ببام(،"VIبي ببرول:

-50

نايفة،سمير":يوميالانتفاضةسجننفحة"،إعداد(،بيرول:منشورالعلسطينالمحتلة،

(بدون،كتابلوت ،بدون).

زيل:مركزالوثائ واألبحاأ.)0122،

شببركةالتقببدمالعبرب ببيللصحاعةوالطباعةوالنشبر.)6002،
.)0124
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-56

الهند ،خالد":التجربةالديمقراطيةللحركةالفلسطينيةاألسيرة"(،راماهلل:الماسسةالفلسطينية
لدراسةالديمقراطية.)6000،

ثالثاً :الكتب المترجمة:

-0

بوتومببور":تمهيببدعببيعلببماالجتمبباع"،ترجمببةمحمببدالجببوير ،واخببرون،ط(،2القببايرة:دار

-6

تيماشببيف،نيق بوال":نظريببةعلببماالجتمبباعطبيعتهبباوتطوريببا"،ترجمببةمحمببودعببود ،ونخببرون،

المعارف.)0123،

(مصر:دارالمعارف.)0111،

النغر ،عيليتسيا" ،الغضب واألمل مسيرةالشعب الفلسطيني تحلاالحتالل" ،ترجمة :خليفة،

-3

احمد،ونخرون(،بيرول:ماسسةالدراسالالفلسطينية.)0113،

النغر،عيليتسيا"،بأمعيني"،ترجمة:ماسسةاألر للدراسالالفلسطينية-دمش (،دمش :

-4

ماسسةاألر للدراسالالفلسطينية.)0114،

رابعاً :الدوريات:

 -0إبراييم ،سعيد محمد" ،يل حسمل قضية األسرى والمحررين أم الزالل تتأرج ؟؟" ،البيادر
السياسي،العدد(5،)556شباط.0114

 -6أبوشمالة،ماجد،حسامتفتت مركزاللدراسالوالتوثي ،مجلةعجرالحرية،مار .6005
 -3البيادرالسياسي(أ)،االستفتاءحولوثيقةاألسرى،العدد(01،)104حزيران.6002

 -4البيببادرالسياسببي(ب)،الح بوارالببوطنييببلسببينج عببيتقريبببوجهببالالنظ برواالتفببا علببىنليببة
للخروجمناألزمة؟،العدد(01،)103حزيران.6002

 -5البيادر السياسي ،اتفا إعادة االنتشار عي الخليل يثير حالة اليأ

عي نفو

المعتقلين،

العدد(،)210شباط.0111

 -2البيادرالسياسي،إضرابالمعتقلينيدخلأسبوعهالثاني"،العدد،202تموز.0125

 -1البيادرالسياسي،إضرابالمعتقلينيدخلأسبوعهالثاني،العدد(،)202تموز.0115
 -2البيببادرالسياسببي،المفبباو
61،511نب.0114

الفلسببطينيتعامببلم ب قضببيةاألسببرىعلببىأسببا ردالفعببل،العببدد

 -1البيادرالسياسي،أوضاعمأساويةيعيشهاالمعتقلون،العدد(03،)222أيلول.0111

-00

البيادر السياسي ،رغم كل اإلعراجال  5000 -3500معتقل يقبعون خلف قضبان سجون

-00

البيادرالسياسي،سجناءعسقالنيطالبونعشائرالخليلبمقاطعةاالنتخابال،العدد1،232

االحتالل،العدد،245كانونثاني.0112
كانونأول.0115
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-06

ىيقبعونوراءالقضباناإلسرائيلية،العدد61،266

البيادرالسياسي ،المعنىللسالمواألسر

-03

جمعيببةاألسببرىوالمحببررينحسببام،االنتهاكببالاإلس برائيليةلحقببو األسببرىالفلسببطينيين،غ بزة،

-04

جودة ،سعيد ،عن أوضاع المعتقلين بعد عامين من االنتفاضة ،مجلة بلسم ،العدد ،361

تموز.0125

دائرةاإلعالموالتوثي ،عبراير.6005

تشرينالثاني.6006

-05

الحقيقببة،عصببائلحركببةالتحببررالببوطنيلببمتتببيقظلقضببيةالمناضببليناألسببرى،العببددالثبباني،

تموز/يوليو.0111

-02

الحمب ببد،ج ب بواد،ونخب ببرون"،تحريب ببر"،ق ب براءةعب ببيوثيقب ببةالوعب ببا الب ببوطنيالفلسب ببطيني:الكاسب بببون

والخاس ببرون،مجل ببةد ارس ببالش ببر أوس ببطية،الس ببنةالعاشب برة،الع ببددان(،)31-32األردن،مرك ببز

دراسالالشر األوسط،صيفوخريف.6002

-01

الخطيب ببب،شب ببذاجمب ببال،أوضب بباعاألسب ببرىالفلسب ببطينيينعب ببيذكب ببرىاإلعب ببالنالعب ببالميلحقب ببو 

اإلنسان،شاونعربية،العدد،000ديسمبر/كانونأول.0111

-02

دوعر ،غسان ،عي ظل السالم نالف المعتقلين الفلسطينيين عي سجون االحتالل ،علسطين

-01

الشراعي ،كمال ،إحصائية حول السجون والمعتقالل اإلسرائيلية ،قضايا للحوار "نشرة دورية

-60

شببيتو،عرنكببا،عرنكبباشببيتوعض بواللجنببةالتنفيذيببةلمنظمببةالعفببوالدوليببة:شبببكةيوتبباللتببدخل

-60

صاعي،خالد،اتفا مكبة:واقب وتحبديال،مجلبةسياسبال،أببوسبيف،عباطف"،تحريبر"(،رام

المسلمة،العددالثاني،السنةالثالثةعشر،رمضان،0405،شباطعبراير.0115،

شهرية":العدد،02غزة:المركزالقوميللدراسالوالتوثي ،نيسان/ابريل.6006

السري ،مجلةعلسطينالثورة،العدد(،)540ماسسةبيسانللصحاعةوالنشروالتوزي .0125،

اهلل:معهدالسياسالالعامة،ربي .)6001

-66

طبه،صبببحي،السببجوناإلسبرائيلية:واقب ونضبباالل،مجلببةشباونعلسببطينية،العببدد،21مركببز

األبحاأعيمنظمةالتحريرالفلسطينية،حزيران/يونيو.0111

-63

عبببدالحب ،أحمببد،أبببوعمببار:أقسببمبببأنالثببورةسببتثأرللمعتقلببين،مجلببةعلسببطينالثببورة،العببدد

-64

عبد الراز  ،يشام" ،األسرى الفلسطينيون ...قضية وق اررال" ،مجلة المجل

التشريعي

-65

عبدالراز ،يشام" ،يشامعبدالراز وزيرشاوناألسرىللبيادر"،البيادرالسياسي،العدد

 ،546ماسسةبيسانللصحاعةوالنشروالتوزي .0125،

الفلسطيني،العددالثاني،نذار.0111

(05،)156نيسان.6000
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-62

عبد الراز  ،يشام ،لقاء م يشام عبد الراز مساول ملف المعتقلين وعضو المجل 

-61

عبب ببدال ب براز ،يشب ببام،يشب ببامعبب ببدال ب براز وزيب ببرشب بباوناألسب ببرىللبيب ببادر،البيب ببادرالسياسب ببي،

-62

عروانة،عبد الناصر ،إعداد":حريةاألسرى مابين صفقال التبادل والعمليةالسلمية" ،نشرة

التشريعيالفلسطيني ،مجلةالمجل التشريعيالفلسطيني،غزة:المجل التشريعي،نذار.0111

العدد(،)156نيسان.6000

دورية( ،غزة:حقو الطب والنشرمحفوظة.)6000،

-61

علسببطينالمسببلمة،الملتقببىالعربببيالببدوليلنص برةاألسببرىالفلسببطينيينعببيسببجوناالحببتالل

سعيلتدويلقضيةاألسرى،العدداألول،كانونالثاني/يناير.6000

-30

علسطين المسلمة ،عك إضراب المعتقلين ..مساولية الكيان الصهيوني أم السلطة ،العدد

-30

قراق ،عيسى،عراجعبدالراز ":أحوالاألسرىالفلسطينيينوالعربعيالسجوناإلسرائيلية"،

الثامن،نبأغسط .0115

الخالد  ،أحمد ،ونخرون" ،تحرير" ،مجلة الدراسال الفلسطينية ،العدد ( ،21بيرول :ماسسة
الدراسالالفلسطينية،شتاء.)6001

-36

مجلةالدراسالالفلسطينية"،حوارعيسجنعسقالن"،العدد( ،54بيرول:ماسسةالدراسال

-33

مجلة الدراسال الفلسطينية" ،وثائ مفاوضال السالم -اتفا تنفيذ الحكم الذاتي عي قطاع

الفلسطينية،ربي .)6003

ومنطقةأريحا(القايرة،")0114/5/4،العدد(،02بيرول:ماسسةالدراسالالفلسطينية،

غزة ،

ربي .)0114

-34

مجلة الدراسال الفلسطينية" ،وثائ مفاوضال السالم -االتفا اإلسرائيلي -الفلسطيني

االنتقالي عيالضفةالغربيةوقطاعغزة(واشنطن،")0115/1/62العدد (،65بيرول:ماسسة

الدراسالالفلسطينية،شتاء.)0112

-35

مجلةالدراسالالفلسطينية"،وثائ مفاوضالالسالم-مذكرةشرمالشي بشأنالجدولالزمني

لتنفيذ االلتزامال المعلقة من اتفاقال موقعة ،واستئناف مفاوضال الوض الدائم ،"0111/1/4

العدد(،40بيرول:ماسسةالدراسالالفلسطينية،خريف.)0111

-32

مجلةالمجل التشريعيالفلسطيني"،المعتقلونالفلسطينيونخلفقضبانسجوناالحتالل"،

العددالثاني،نذار.0111

-31

مجل ببةش بباونعلس ببطينية،المعتقل ببونيعي ببدونص ببورةاالنتفاض ببةاألول ببى،الع ببدد(-632-635

،)631تشريناألول/نوعمبر-كانوناألول/ديسمبر.0116

-32

مجلة صول الضمير ،نالف المعتقلين الفلسطينيين يعيشون عي ظروف غير إنسانية تهدد

حياتهم"،العدد(،)04ابريل.6003،
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-31

مجلةعلسطينالثورة،القوالاإلسرائيليةتغزوالسجون،العدد(،)550ماسسةبيسانللصبحاعة

-40

مجلةعلسطينالثورة،الماسسبالالوطنيبةوذووالمعتقلبينلمباذايقضبونعقبوبتين،العبدد،526

-40

مجلب ببةعلسب ببطينالثب ببورة،تقريب ببرمنظمب ببةالعفب ببوالدوليب ببةحب ببولأوضب بباعالمعتقلب ببينعب ببيالسب ببجون

والنشروالتوزي .0125،

ماسسةبيسانللصحاعةوالنشروالتوزي .0125،

اإلسرائيلية،العدد( ،)543ماسسةبيسانللصحاعةوالنشروالتوزي .0125،

-46

المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية ،ثقاعة تحدل القيد "ورشة عمل" ،رام اهلل،

.6006

-43

مهنب ببا،إب ب براييم،أوضب بباعاألسب ببرىوالمعتقلب ببينالفلسب ببطينيينوالعب ببربعب ببيالسب ببجوناإلس ب برائيلية،

-44

موسى،طلعل،ناط دولي:عمليالعدائيةمتوقعةلإلعراجعبنهم-معتقلبوأنصبارريبائنعبي

-45

نشرة تصدر عن و ازرة األسرى ،األسرى عي سج ون االحتالل جرح نازف وألم يتجدد ،و ازرة

-42

و ازرةشاون األسرىوالمحررين ،تقرير شامل يرصد أوضاع األسرىوالمعتقلين عيالسجون

الداخلية،العددالساب والثالثون،ربي ثاني0460ه،نب0111م.

إسرائيل،مجلةعلسطينالثورة،العدد.0125/4/60،554
األسرىوالمحررين،غزة.6000،



اإلسرائيليةواالنتهاكالالتييتعرضونلها،الدائرةاإلعالمية.6002،

خامساً :الجرائد والصحف:

 -0البيادرالسياسي،البيبادرالسياسبيتفبت ملبفاألسبرىالعبربوعلسبطينييالخبطاألخضبر،العبدد
(60،)230تشرينأول.0115

 -6توعيرالحمايةالقانونيةلىسرىواستنكاراالنتهاكالاإلسرائيليةلحقوقهم3،نيسان.6006
 -3جاداهلل،سلمان"،األسرىالفلسطينيون..والمفاصلعيتطورحركتهمالنضالية،صحيفةال أر ،
السنةالثانية،العددالتاس عشر،مايو-يونيو.0112

 -4جري ببدةاألي ببام،المب ببادرةالقطري ببة....إنوج ببدل!!،األح ببد2جم بباد األول ببى4/0461حزيب بران
.6002

 -5جريدةاأليام،لدويكيدعوإلىالتعاطيبمساوليةم التصبريحالالمتعلقبةبصبفقةتببادلاألسبرى،
تاري النشر6:أيار.6001

 -2جريبدةاأليبام،مسبيرالواعتصبامالعبيعبدةمحاعظبالتنبدد بالعبدواناإلسبرائيليواعتقبالعشبرال
الوزراءوالنواب.6002،

 -1جريدةالحياةالجديدة،عيتقريرلو ازرةاألسرىعنماتمرجنيفاألخيرإجماعدوليعلى
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-2

تصدععيموقفاالحتاللاإلسرائيليبسبببإضبراباألسبرىعبييومبهالبب()61
جريدةالقد  ،ا

وسطاتساعدائرةالتضامنالشعبيالدوليم القضية04،أيار.6006

 -1جريدةالقد ،قراق :األسرىيدعمونتوجهالرئي لىممالمتحدة3،تشرينالثاني.6006

-00

جريدة،القد ،قضيةاألسرى...بعدتسعةعشرعامامناتفاقيالأوسلو!!،الخمي 02

-00

المصر ،ياني،بعداعتقالالبدويك:النقباشمجبدداً..حبلالسبلطةأمبقاايبا؟،جريبدةاأليبام،

تشريناألول.6006

.6002

سادسا :الدراسات واألبحاث:
-9

زقول،سمير،ونخرون"،اآلثارالنفسيةوالجسميةبعيدةالمدىلتعذيباألسرالالفلسطينيال

-6

زقول ،سمير؛ وأبو دقة ،مريم" ،التواع النفسي واالجتماعي لدى األسيرال الفلسطينيال

-3

المحررالبقطاعغزة"(،غزة:جمعيةالدراسالالنسويةالتنمويةالفلسطينية.)6000-6001،
المحررالبقطاعغزة"(،غزة،بدون.)6006،

ويبة،يوسف،إعداد"وضعيةاألسرىوالمعتقلينعيالسجوناإلسرائيلية"(،بيرول:ماسسة
عاملالدولية.)6000،

سابعا :التقارير:
 -0أبويالل،ع ار (،إعداد)":معاناةاألسيرالفلسطينيعيسجوناالحتاللاإلسرائيلي"(،بيرول،
مركزالزيتونةللدراسالواالستشارال.)6001،

 -6التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،6001بيرول ،مركز الزيتونة للدراسال واالستشارال،
.6002

 -3تقريرعصلييصدرعنماسسةالضميرلرعايةاألسيروحقو اإلنسان،راماهلل05،كانونثاني
30-6006تموز.6006

 -4تقريرعصلييصدرعنماسسةالضميرلرعايةاألسير ،وحقو اإلنسان،راماهلل )05(،كانون
ثاني30-6006تموز.6006

 -5تقريببرماسسببةالضببميرالنتهاكببالحقببو األسببيرالواألسببرىالفلسببطينيينعببيالسببجوناإلسبرائيلية
،6001راماهلل.6001،

 -2تقريرماسسبةالضبميرالنتهاكبالحقبو األسبيرال،واألسبرىالفلسبطينيينعبيالسبجوناإلسبرائيلية
،6001راماهلل.6001،
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 -1الجمعيةالفلسطينيةلحمايةحقو اإلنسانوالبيئة(القانون)،التقريرالسنو حولالخروقالحقبو 
اإلنسانعيعلسطين،القد .0111

 -2صولالضمير،حقو األسرىعيالقوانينوالمواثي الدولية،تصدرعبنماسسبةالضبميرلرعايبة
المعتقلينوحقو اإلنسان،العدد،04ابريل.6003

 -1المركزالفلسطينيلحقو اإلنسان"تقرير""،األسرىالفلسطينيونعيغيايبالسبجوناإلسبرائيلية"،
(غزة:بدون.)6004،

-00

المركزالفلسبطينيلحقبو اإلنسبان،الجبزءاألول:انتهاكبالقبوالاالحبتاللاإلسبرائيليلحقبو 

اإلنسان،والقانوناإلنسانيالدولي،التقريرالسنو .6002

-00

منظمةالعفوالدولية،لندن:قسمالمطبوعالمنظمةالعفوالدولية،تقريرعام.0111

-03

منظمةالعفوالدولية،لندن:قسمالمطبوعالمنظمةالعفوالدولية،تقريرعام.0111

-06
-04

منظمةالعفوالدولية،لندن:قسمالمطبوعالمنظمةالعفوالدولية،تقريرعام.0112

و ازرة األسرى والمحررين ،تقرير ،حول االنتهاكال ضد األسرى الفلسطينيين عي سجون

االحتاللاإلسرائيلي،غزة.6000،
ثامناً :رسائل الماجستير:

 -0ق ارق ب ،عيس بى:األسببرىالفلسببطينيونعببيالسببجوناإلس برائيليةبعببدأوسببلو،0111-0113رسببالة
ماجستيرمنشورة،معهدالدراسالالدولية،جامعةبي رزيل.6000،

 -6البطش،جهاد":المعتقلونعيالسجوناإلسرائيلية"،رسالةماجستيرمنشورة.6001،
تاسعا :المراجع األجنبية:
Cooley, C. Human Nature and the Social Order. New York, Schockan,
1964.

Mead, G. Mind, Self and Society from Stand point of A Social
Behaviorist. Chicago Univ. press, 1962.

1.
2.

Radeliff- Brown, method in social Anthropology: The university of

3.

Samuel Huntington. Political Order in changing societies. (New

4.

Chicago, 1918.

Haven: Yale University press. 1966).
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عاش ار :الشبكة االلكترونية (االنترنت)
-0

موق أحراربلدنا،الحركةاألسيرة:لمحةتاريخية.6000،

-6

عروان ببة،عب ببدالناص ببر(أ)،االع ارج ببالالسياس ببيةش ببملل(03356معتق ببل)من ببذأوس ببلوبي ببنهم

http://www.ahrarwledna.com

(6006معتق ببل)خ بباللانتفاض ببةاألقص ببى،موقب ب األس ببرىللد ارس ببالواألبح بباأاإلسب برائيلية،
.6006

http://www.alasra.ps//news

-3

عروانة ،عبد الناصر(ب) ,مع حلول العام الجديد ,فروانة  ) 4500 ( :أسير في سجون
االحتالل بينهم (  ) 2أسيرات ,و(  ) 066قدامى.6006 ,
http://www.palestinebehindbars.org
وزارة األسرى والمحررين" ,تاري الحركة األسيرة تجربة لم يعرف لها التاري مثيل",
.6006
http://www.freedom.ps/showRep
ويكيبيديا" ,الموسوعة الحرة" ,سجون ومعتقالت إسرائيلية.6006 ,
http://ar.wikipedia.org

-2

-00

فروانة ,عبد الناصر(ج) ,بعد  64عام على افتتاحه -فروانة يدعو إلى إغالق معتقل النقب,
وإنقاذ األسرى من أخطار تلوث البيئة وقسوة الظروف ,موقع فلسطين خلف القضبان,
.6006
http://www.palestinebehindbars.org
قراقع ,عيسى ,قضية األسرى بعد تسعة عشر عاما من اتفاقية أوسلو6006/1/01 ,
http://www.palestinebehindbars.org
فلسطين خلف القضبان ,في الذكرى الثالثة والستين للنكبة ,فروانة  :مرحلة ما بعد النكبة
حقبة منسية وإسرائيل اعتقلت منذ عام  0140أكثر من ( )000ألف فلسطيني.6006 ,
http://www.palestinebehindbars.org
مركز النورس لإلعالم ,يديعوت تنشر وثيقة إسرائيلية "سرية" تبيح لـ "الشاباك" استخدام
وسائل تعذيب متنوعة .6006 ,6000/00/60
http://www.alnorasnews.com
مركزالمعلومالالوطنيالفلسطيني-وعا،أشهراإلضرابالعنالطعام.6006،

-00

علسطينخلفالقضبان،عروانة:أكثرمن()15ألفحالةاعتقالمنذبدءانتفاضةاألقصى،

-4
-5

-1
-0
-1

-06

http://www.wafainfo.ps/atemplate .

.6006

http://www.palestinebehindbars.org

موق أحرار ولدنا"،الحركةاألسيرةمكاسباإلضرابال".6006،

http://www.ahrarwledna.com
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-03

شبكة راية اإلعالمية ،عروانة :أكثر من  15ألف حالة اعتقال منذ بدء انتفاضة األقصى،
.6006

http://www.raya.ps/ar/news -

-04

علسطينأونالين،االحتالليختطف()12ألفعلسطينيخاللانتفاضةاألقصى.6006،

-05

مركزاألسرىللدراسال،االحتالليعتقل()12ألفمواطنعلسطينيخاللانتفاضة

http://felesteen.ps/details/news/

األقصى.6006،

http://www.alasra.ps/news .

-02

وكالةمعاً،االحتالليعتقل()12ألفمواطنعلسطينيخاللانتفاضةاألقصى.6006،

-01

الخفش ،عااد 1002 ،أسرى علسطينيين تم اإلعراج عنهم تحل سقف اتفاقية أوسلو خالل

http://maannews.net/arb/ViewDetails

( )60عاماً من ضمنهم ( )520أسي اًر جنائياً ،أحرار لدراسال األسرى وحقو اإلنسان،
.6006

-02

http://ahrar.ps/ar/?p=4971

و ازرةش بباوناألس ببرىوالمح ببررين،ي ببوماألس ببيرالفلس ببطيني01ابري ببلالي ببومالع ببالميوال ببوطني
للتضامنم األسرىالفلسطينيينوالعربالقابعينعيسجوناالحتاللاإلسرائيلي.6006،

http://www.freedom.ps/showRep .

-01

-60

-60

-66

و ازرة شاون األسرى والمحررين ،قراق ووعد ماسسال حقو اإلنسان يختتمون زيارتهم إلى

بلجيكيا.6006،

.http://www.freedom.ps/showRep

و ازرةشاوناألسرىوالمحررين ،بدعوةمنجامعةالدولالعربيةعيالقايرة،الوزيرقراق يلتقي
المندوبينالدائمينعيجامعةالدولالعربية،خاللاجتماعمجل الجامعة.6006،

.http://www.freedom.ps/showRep

و ازرةشاوناألسرى والمحررين ،عيظلحرمان( )0260أسيرامنالثانويةالعامة"،قراق :
توجهنالمحكمةالعدلالعليااإلسرائيليةللسماحلىسرىبتقديمامتحانالالتوجيهي".6006،

.http://www.freedom.ps/showRep

و ازرةشاوناألسرىوالمحررين ،قراق يطل المساولينعيالخارجيةالفرنسيةعلىمعاناة
أسرانا.6006،

-63

http://www.freedom.ps/showRep .

جمعيةناد األسيرالفلسطيني،نبذةعنالجمعية.6006،
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-64

http://www.ppsmo.ps/portal/index .

ناد األسيرالفلسطيني،بيانالرباطالصادرعنالماتمرالدوليلنصرةاألسرىعيسجون
االحتاللاإلسرائيلي.6006،

-65

http://www.ppsmo.ps/portal/index .

غزةاآلن،منظمالأوروبيةتدعواألممالمتحدةإلنقاذ()3أسرىعلسطينيينمهددينبتلف
خالياالدماغ.6006،

-62

http://www.gazaalan.ps/?p=7407

وكالةاألنباءوالمعلومالالفلسطينية-وعا،انطال أعمالماتمراألممالمتحدةحولاألسرى
الفلسطينيينعيجنيفصباحغد.6006،

http://www.wafa.ps/arabic/index .

-61

شبكةأجيالاإلذاعية،األممالمتحدةتدعوإسرائيللحسمقضيةاألسرىاإلداريين.6006،

-62

أخبارك،انقسامبيناألسرىالفلسطينيينحولتوجهالسلطةلىممالمتحدة.6006،

-61

سمااإلخبارية،وكالةأنباءعلسطينيةمستقلة،المشاركونعيملتقىنصرةاألسرىالعربي

http://www.arn.ps/index .
http://www.akhbarak.net

الدولييصدرون'إعالنالجزائر'،6000/06/1،تاري االقتبا .6006/00/5

http://www.samanews.com/index

-30

و ازرةشبباوناألسببرىوالمحببررين،تقريببرصببحفيصببادرعببنو ازرةاألسببرىوالمحببررين:اللجنببة

الدوليةللصليباألحمر...دورياعيحمايةاألسرىوالمعتقلينالفلسطينيين.6006،

http://www.freedom.ps/showRep.

-30

و ازرةشاوناألسرىوالمحررين،التحري
ال أر اآلخر،6000،تاري االقتبا

-36

علىاألسرى...عسكرةاإلعالماإلسرائيليوغياب

http://www.freedom.ps/showRep. .6006

و ازرةشبباوناألسببرىوالمحببررين،تعريببفعببنالببو ازرة-محبباورالعمببلواسببتراتيجيةو ازرةشبباون

األسرىوالمحررين.6006،
-33

 http://www.freedom.ps/showRep.

و ازرةشاوناألسرىوالمحررين،خاللزيارتهلخيمةاالعتصامعيبروقين-قراق :انطال 

حملةدوليةلمساندةاألسرىعيمقاطعةمحاكماالعتقالاإلدار .6006،

http://www.freedom.ps/showRep .

-34

و ازرةشبباوناألسببرىوالمحببررين ،يببوماألسببيرالفلسببطيني01أبريببلاليببومالعببالمي،والببوطني

للتضامنم األسرىالفلسطينيين،والعربالقابعينعيسجوناالحتاللاإلسرائيلي.6006،
http://www.freedom.ps/showRep .
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-35

الضمير:ماسسةالضميرلحمايةاألسيروحقو اإلنسان"،مننحن".6006،
http://www.addameer.org

-32

الضمير:ماسسةالضميرلحمايةاألسيروحقو اإلنسان،المحاكمالعسكريةلالحتالل
اتفاقيةجنيفالرابعة.6006،

اإلسرائيلي،و
http://www.addameer.org

-31

-32

-31

وكال ببةاألنبب باءوالمعلوم ببالالفلس ببطينية(وع ببا)،األس ببرىالفلس ببطينيينع ببيالس ببجوناإلسب برائيلية،

.6001

http://www.wafa.ps/arabic/index.

وكال ببةاألنبب باءوالمعلوم ببالالفلس ببطينية(وع ببا)،األس ببرىالفلس ببطينيينع ببيالس ببجوناإلسب برائيلية،

.6000

http://www.wafa.ps/arabic/index.

وكال ببةاألنب بباءوالمعلوم ببالالفلس ببطينية(وع ببا)،األس ببرىالفلس ببطينيينع ببيالس ببجوناإلسب برائيلية،
.6000

-40

http://www.wafa.ps/arabic/index.

وكال ببةاألنب بباءوالمعلوم ببالالفلس ببطينية(وع ببا)،األس ببرىالفلس ببطينيينع ببيالس ببجوناإلسب برائيلية،
.6006

-40

-46
-43

http://www.wafa.ps/arabic/index.

مركزاألسرىللدراسال،و ازرةاألسرى:األممالمتحدةأصدرل()021ق ار اًربشأناألسرىمنبذ
عام.6006،0121

http://www.alasra.ps/news.

ماسسةالضميرلحمايةاألسيروحقو اإلنسان،الحركةاألسيرة.6006،
http://www.addameer.org
وكالةاألنباءوالمعلومالالفلسطينية(وعا)،الرئي يتلقىاتصالدعموتأييدمناألسرى،
.6006

-44

http://www.wafa.ps/arabic/index.
منصور،خالد،وثيقةاألسرىالفلسطينيين..تحليلوموقفوتوقعال،الحوارالمتمدن،تاري 

-45

http://www.ahewar.org
ماسسةالضميرلحمايةاألسيروحقو اإلنسان،إحصائيال.6006،

-42

دنيبباالببوطن،األسببرىعببيالسببجوناإلسبرائيليةتهنببئالبرئي عبببا والشببعبالفلسببطينيبدولببة

النشر،6002/2/02:تاري األخذ.6006:

http://www.addameer.org/arabic.php

علسطين،تاري النشر،6006/00/30،تاري االقتبا .6006/06/03:
211

http://www.alwatanvoice.com

-41

أحرارولدنا،السيد:المقاومةوالسياسبةيكمبالنبعضبهما،تباري النشبر،6006/06/4:تباري 

-42

http://www.ahrarwledna.com/index .
الجبهةالشعبيةلتحريرعلسطين ،حينواجهخضرعدناندولةاالحتالل،تاري النشر:

االقتبا .6006/06/03

،6006/3/60تاري االقتبا .6006/06/04:

http://www.pflp.ps/print.php?Id=1490

-41

شبكةعلسطيناإلخبارية،صرصور":إعادةاعتقالنوابالتشبريعيالفلسبطينيجريمبةوقحبة،
تاري النشر،6006/00/64:تاري االقتبا " .6006/06/05:

http://www.pnn.ps/index.

-50

ماسسةالضميرلحمايةاألسيروحقو اإلنسان،رععلالحركةالفلسطينيةاألسيرةعيسجون
االحتاللخاللالعام،6000شعار"الوحدةقانوناالنتصار"قابلهالشارعالفلسطينيبشعار"

لننتركأسراناوحديم".6006.

http://www.addameer.org/

 -50رادي ببوسب براج،األس ببرىالفلس ببطينيونيوقع ببوناتفاقب باً؛إلنه بباءاإلضب برابع ببنالطع ببامع ببيس ببجن
عسقالن،تاري النشر،6006/5/04:تاري االقتبا .6006/06/03:

 http://sirajfm.ps/news.php?act
 -56ماسسةالضميرلحمايةاألسيروحقو اإلنسان،إضرابالاألسرى.6006،
http://www.addameer.org

 -53و ازرةشاوناألسرىوالمحررين،األسرىيطلقونحملةبعنوان":أنامناضلمنأجلالحرية

...أناأسيرحرب" ,تاري النشر ,6006/06/0 :تاري االقتباس.6006/06/05 :
http://www.freedom.ps
 -54علسببطيناليببوم،ينيببة":علسببطين"يببيحببدودصببفقةشبباليط..والسببنوار،وأبببوسببمهدانةيتعهببدان
بتحريراألسرى،تاري النشر،6000/00/02:تاري االقتبا .6006/06/05:

http://paltoday.ps/ar/post/

 -55و ازرةشاوناألسرىوالمحررين،تقريرصادرعنو ازرةشاوناألسبرىوالمحبررين،تباري النشبر
،6006/0/01تاري االقتبا .6006/06/05:

http://www.freedom.ps/ .

 -52و ازرةشاوناألسرىوالمحررين،خاللزيارتبهلعبددمبناألسبرىالمحبررينعبيراماهلل،وسبلفيل،
تاري النشر،6006/0/00تاري االقتبا .6006/06/05:

http://www.freedom.ps/ .
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 -51و ازرةشاوناألسرىوالمحررين،تقريرصادرعنو ازرةشاوناألسبرىوالمحبررين،تباري النشبر
،6000/1/62تاري االقتبا .6006/06/05:

http://www.freedom.ps/ .

 -52و ازرةش بباوناألس ببرىوالمح ببررين،مطالبب باًبوضب ب قض ببيةاألس ببرىعل ببىج ببدولأعم ببالالمجلب ب 
المركز  .قراق :معاقبةالقائدمروانالبرغوثي()60يوماًعيزنازينانفرادية؛بسبببدعوتبهإلبى
مس ب ب بيرالمليونيب ب ببةلب ب ببدعماسب ب ببتحقا أيلب ب ببول،تب ب بباري النشب ب ببر،6000/1/62تب ب بباري االقتبب ب ببا :
.6006/06/05

http://www.freedom.ps/ .

 -51و ازرةشباوناألسبرىوالمحبررين،أسببرىعبت و"م.ل.ف"عبيسببجوناالحبتالليحيبونالببذكرى
الب()45لالنطالقة،تاري النشر،6000/0/6تاري االقتبا .6006/06/05:

-20

http://www.freedom.ps

زرةشاوناألسرىوالمحررين،إجراءمحاكمةلهعيمحكمةسالمبتهمةدعمهللوحدةالوطنيبة.
وا

األسببيرحسببامخضببر:إس برائيلعقببدلالبوصببلة،والببرديببواإلس براععببيتطبي ب المصببالحةعلببى

األر ،تاري النشر،6000/2/1/2تاري االقتبا .6006/06/05:

http://www.freedom.ps

 -20و ازرةشاوناألسرىوالمحررين،أسرىمنظمةالتحريريثنونعلىموقبفالبرئي أببيمبازنعبي
مواجه ب ب ببةاالس ب ب ببتيطانوالض ب ب ببغوطاألمريكي ب ب ببة،ت ب ب بباري النش ب ب ببر،6000/6/6:ت ب ب بباري االقتب ب ب ببا :

.6006/06/05

http://www.freedom.ps

 -26جمعيببةنبباد األسببيرالفلسببطيني،نشبباطالعببام،6001تبباري النشببر،6001/00/30،تبباري 
االقتبا .6006/06/05:

http://www.ppsmo.ps .

 -23الشبكةالعربيةلمعلومالحقو اإلنسان،عيرسالةوصللناد األسير :أسرىسبجنعسبقالن
المركببز ينتقببدونالتص بريحالالمتناقضببة،حببولصببفقةاإلع براجعببناألسببرى.األسببرىيقترحببون

عب ببدةمرتك ب بزال،ومعب بباييرحب ببولاإلع ب براجعب ببناألسب ببرى،تب بباري النشب ببر،6002/1/30:تب بباري 
االقتبا .6006/06/05:

http://www.anhri.net .

 -24وكالببةمع باًاإلخباريببة،النائببباألسببيرعبببدالبراز :الن بواباألسببرىعبباتبونعلببىتص بريحالأبببو
الغببيط،ويتوقعببونموقف باًمص برياًأكثببرانسببجاماً،تبباري النشببر،6002/6/00تبباري االقتبببا :
.6006/06/05
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http://www.maannews.net

 -25شبببكةعلسببطينللحبوار،الببوزراءوالنبواباألسببرى :إطببال سبراحعشبرينأسببيرةعببيإطببارصببفقة
شبباليطيحمببلدالاللوطني بة ،كوادارةملببفالصببفقةيعكب حكمببةوحنكببةالقيببادةالشببرعيةللشببعب

الفلسطيني،تاري النشر،6001/00/6:تاري االقتبا .6006/06/05:

http://paldf.net
حبولالمسبتعمرين،

 -22صفاوكالةالصبحاعةالفلسبطينية،النبواباألسبرىينتقبدونتصبريحالعيبا
تاري النشر،6001/1/04:تاري االقتبا .6006/06/05:

http://safa.ps

 -21جري ببدةالنه بباراللبن بباني،كي ببفولم بباذاعش ببللالمب ببادرةالقطري ببة؟!،ت بباري النش ببر،6002/00/1:
تاري االقتبا .6006/06/05:

http://www.3roba.net

 -20عروان ببة،عب ببدالناص ببر،ع ببيي ببوماألس ببيرالعرب ببي عروان ببة)35(:أس ببي اًرعربيب باًيع ببانونم ببنت ببدني

االيتمامالرسميوالشعبيواإلعالميبهم ,موقع فلسطين خلف القضبان.6000 ,
http:// www.paletinebehindbars.org
 -21المرك ببزالفلس ببطينيلل ببدعاعع ببناألس ببرى،ص ببفقةوع بباءاألحب برار..انته بباءمعرك ببةالعب ب عل ببى
األص بباب بتف ببو إرادةالمقاوم ببةعل ببىظل ببماالح ببتالل،ت بباري النش ببر،6000:ت بباري االقتب ببا :

.6006/06/01
http://www.pcdd.ps

 -10ماسسةالضميرلحمايةاألسيروحقو اإلنسان،الحركةاألسيرة.6006،
http://www.addameer.org

 -10وكالةاألنباءوالمعلومالالفلسطينية(وعا)،الرئي يتلقىاتصالدعموتأييدمناألسرى،
.6006
http://www.wafa.ps

 -16منصور،خالد،وثيقةاألسرىالفلسطينيين..تحليلوموقفوتوقعال،الحوارالمتمدن،تاري 
النشر،6002/2/02:تاري األخذ.6006:

http://www.ahewar.org
 -13ماسسةالضميرلحمايةاألسيروحقو اإلنسان،إحصائيال.6006،

http://www.addameer.org

 -14دنيبباالببوطن،األسببرىعببيالسببجوناإلس برائيليةتهنببئال برئي عبببا والشببعبالفلسببطينيبدولببة
علسطين،تاري النشر،6006/00/30،تاري االقتبا .6006/06/03:

http://www.alwatanvoice.com
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 -15أح برارولببدنا،السببيد:المقاومببةوالسياسببةيكمببالنبعضببهما،تبباري النشببر،6006/06/4:تبباري 
االقتبا .6006/06/03

http://www.ahrarwledna.com .
 -12الجبهةالشعبيةلتحريرعلسطين ،حينواجهخضرعدناندولةاالحتالل،تاري النشر:

،6006/3/60تاري االقتبا .6006/06/04:

http://www.pflp.ps

 -11شبببكةعلسببطيناإلخباريببة،صرصببور":إعببادةاعتقببالنبوابالتشبريعيالفلسببطينيجريمببةوقحببة،
تاري النشر،6006/00/64:تاري االقتبا " .6006/06/05:

http://www.pnn.ps

 -12ماسسةالضميرلحمايةاألسيروحقو اإلنسان،رععلالحركةالفلسطينيةاألسيرةعيسجون
االحتاللخاللالعام،6000شعار"الوحدةقانوناالنتصار"قابلهالشارعالفلسطينيبشعار"لن
نتركنسراناوحديم".6006.

http://www.addameer.org

 -11رادي ببوسب براج،األس ببرىالفلس ببطينيونيوقع ببوناتفاقب باً؛إلنه بباءاإلضب برابع ببنالطع ببامع ببيس ببجن
عسقالن،تاري النشر،6006/5/04:تاري االقتبا .6006/06/03:

 -20ماسسةالضميرلحمايةاألسيروحقو اإلنسان،إضرابالاألسرى.6006،

http://sirajfm.ps

http://www.addameer.org

 -20و ازرةشاوناألسرىوالمحررين،تقريرصادرعنو ازرةشاوناألسبرىوالمحبررين،تباري النشبر
،6006/0/01تاري االقتبا .6006/06/05:

http://www.freedom.ps .

 -26و ازرةشباوناألسبرىوالمحبررين،أسببرىعبت و"م.ل.ف"عبيسببجوناالحبتالليحيبونالببذكرى
الب()45.لالنطالقة،تاري النشر،6000/0/6تاري االقتبا .6006/06/05:

-23

-24

 http://www.freedom.ps

أكاديمي ببةعل ببمال ببنف ،التكي ببفاالجتم بباعي،ت بباري النش ببر،6006/2/0:ت بباري االقتب ببا :

.6006/06/01
المجل

http://www.acofps.com

التشريعي الفلسطيني ،تقرير حول :اتفاقية شراء كنتينا للسجناء األمنيين ،تاري 

النشر،6002/1/1:تاري االقتبا .6006/1/60:
http://www.pal-plc.org
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الحادي عشر :المقابالت:
-0

أبو الجديان ،صالح( ،سجين لمدة ثالثة عشر عاماً ،منذ عام  0116إلى عام ،)0125

-6

أبو الكباش ،طالل (سجين لمدة ( )30عاماً ،منذ عام  0115حتى عام  ،0111ومنذ عام

قياد عيالجبهةالشعبية.أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/1

 0125وحتى عام  .)6000/00/02أحد كوادر حركة عت  ،تدرج عي العمل التنظيمي حتى
خليلالسموع.أجريلالمقابلة

حصلعلىمرتبةتنظيميةعضولجنةمركزية،ويومنسكانال

معهعيغزة.6006/00/3
-3

أبوحبل،جمال(،سجينلمدةستةسنوالعلىمرحلتين :المرحلةاألولىمنعام0126الى
عام  ،0125والمرحلة الثانية من عام  0122إلى عام  ،)0110قياد عي حركة عت ،
ومساول اللجان الشعبية عي مخيم جباليا سابقاً ،وناشط عي قضية الالجئين ،ورئي ناد 

-4

خدمالجباليا .أجريلالمقابلةمعهعيغزةبتاري .6006/1/2

أبودقة،مريم(،سجينةلمدةعامين،منذعام0121إلىعام،0110وأولمبعدةعلسطينية،

وأول عتاة منظمة عي قوال احمد الشقير )  ،ومساولة عي الجبهة الشعبية ،وعضو مجل 
-5

وطنيعلسطيني.أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/1/06

أبوعطايا،محمدعبدالكريم(سجينلمدة( )60عاماً ،منذتاري ،0116وحتىعام،6000

السكن غزة -الرمال ،االنتماء التنظيميحركة حما ،المرتبة التنظيمية عضو مكتب تنفيذ 

عيمجل الشورى،تنقلعيالعديدمنالسجون.أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/06/1
-2

أبوعوكل،نبيل (سجينلمدة ( )00عاماً منذعام  6000وحتىعام،)6000سنة الميالد
 ،0113العمر ( )31عاماً ،السكن مخيم جباليا ،االنتماء التنظيمي حركة حما  ،تنقل عي

العديدمنالسجونأيمها:المجدل،السب ،نفحة،يدريم،الرملة .أجريلالمقابلة معهعيغزة
-1

.6006/00/2

أبوكرش،مايرسجينلمدة()02عاماً ،منذعام0113وحتىعام،)6000/00/02أحد
كوادرالجبهةالشعبيةداخلالسجون .وتنقلبينعدةسجونأيمها:عسقالننفحة،رامون،

السب  ،والرملة .الرتبة التنظيمية ،كادر تنظيمي .أجريل المقابلة معه عي غزة
.6006/06/30

-2

أبو نحل ،سامي (سجين لمدة ( )1أعوام ،منذ عام  0120وحتى عام  ،)0121اعتقل على
خلفية انتمائه لحركة عت  ،وبعد االنشقا عام  0123أصب من اعضاء عت االنتفاضة أبو

موسى،عملبمرتبةتنظيميةعضولجنةامنية،مواليد،0123/1/02تنقلعيالسجونالتالية:
بئرالسب ،عسقالن،غزةالمركز .أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/1/3
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-1

أبو نعيم ،توعي عبد اهلل (سجين لمدة ( )63عاماً ،منذ عام  0121وحتى عام

،)6000/00/02احدقيادالالحركةاألسيرةداخلالسجون،عضوييئةقياديةعليالحركة
حما عي السجون ،مساول اللجنة الخارجية لحركة حما

داخل السجون ،رئي رابطة

األسرىوالمحررينحاليا،سكانغزة.أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/06/65

 -00بكر ،خمي

(سجين لمدة عشرة أعوام ،منذ عام  0122وحتى عام  ،)0112مواليد عام

 ،0121الدرجة العلمية ماجستير من جامعة االزير بغزة ،االنتماء التنظيمي جبهة شعبية،

المرتبةالتنظيميةنائبسكرتيرالمنظمة،تنقلعيالعديدمنالسجونمنها:غزةالمركز ،بئر
السب ،عسقالن،النقبالصحراو .أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/1/62

 -00جودة ،مصباح (سجين لمدة ( )1أعوام ،منذ عام  0121وحتى عام  ،)0112أحد كوادر
الجبهةالشعبيةلتحريرعلسطين،مواليدعام،0121تنقلعيجمي السجونالمركزيةباستثناء

سجننفحة.أجريلالمقابلةمعهعيغزة6006/2/05

 -06حماد ،مجد (سجين لمدة ( )60عاماً ،منذ عام  0110وحتى عام  ،)6000مواليد عام
،0123/3/66العمر( )41عاماً،سكانمشروعبيلالييا،االنتماءالتنظيميحركةحما ،

تنقل عي العديد من السجون أيمها :عسقالن ،نفحة ،السب  ،الخيم المظلمة ،رمون .رئي 

جمعيةواعد.أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/06/30

 -03حنني ،أشرف (سجين لمدة سب سنوال ،منذ عام  6005وحتى عام  ،)6000العمر ()30
عاماً،السكنبيلعوريك -قضاءنابل ،أحدكوادرحركةعت ،مساولاللجنةالرياضيةعي

السجن،تنقلعيالعديدمنالسجونأيمها:عسقالن،السب ،ياشرون،يدريم،جلبوع.أجريل

المقابلةمعهعيغزة.6006/00/64

 -04الخالص،يوسف(سجينلمدة( )60سنة،منذعام 0110وحتىعام،)6000سكانمدينة
القد ،مواليدعام،0113االنتماءالتنظيميحركةعت ،تدرجعيالعملالتنظيميحتىلجنة
مركزيةلحركةعت داخلالسجن ،وتنقلعيجمي السجوناإلسرائيلية.أجريلالمقابلةمعهعي

-05

غزة.6006/00/04

ديريه،أحمد(سجينلمدةسب عشرة،منذتاري 6006/5/03وحتىعام،)6000/00/02

أحد كوادر حركة حما داخل السجون ،وقد تدرج عي العمل التنظيمي داخل السجن من
مكتب شورى -مكتب تنفيذ  -أمير قسم -أمير عام ،وكان قد اعتقل على خلفية االنتماء

للجهاز العسكر لحركة حما ( ،التخطيط لعمليال استشهادية) ،سكان غزة -بيل الييا،
العمر()45عاماً.أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/06/1
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-02

-01

الصليبي،يوسف(،سجينلمدة 01عاماً علىمرحلتين،المرحلةاألولى منعام0110الى
عام،0125والمرحلةالثانيةمنعام 0122إلى عام،)0110قياد عيالجبهةالشعبية.

أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/1/6

العارضة،كفاح(سجينلمدة( )03عاماً ،منذعام 0112وحتىعام،)6000أحدكوادر
حركة الجهاد اإلسالمي داخل السجون ،وكان قد اعتقل على خلفية عملية عسكرية ضد

الجيشاإلسرائيليأصيبخاللهاعددمنالجنود.منسكانجنين -عرابة،ويومنمواليد

.0112/06/05أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/06/05
-02

عبد الراز  ،يشام( ،سجين لمدة واحد وعشرون عاما ،منذ  0110إلى عام  0113على

مرحلتين :األولى من عام  0110حتى عام  0110والثانية من عام 0114حتى عام
،)0113أحد أبرز قيادال السجون،وعضومجل تشريعيساب ،وزيراألسرىوالمحررين

األسب ،وقياد بارزعيحركةعت عضومجل ثور عيحركةعت .أجريلالمقابلةمعه

عيغزةبتاري .6006/00/5
-01

عثمان،محمد(سجينلمدة()02عاماًمنذعام0116-0110ومنذعام0112حتىعام

،)6000أحدكوادرحركةحما ،عملبمرتبةتنظيميةأمير غرعة،ومنس قسم،عاشعي

العزلخمسةسنوال،وتنقلبينعدةسجونأيمها:عسقالن ،نفحة،رامون،يدريمالسب ،
-60

والرملة.أجريلالمقابلةمعهعيغزة6006/00/61

غبن،جهاد(سجينلمدة()63عاماً،منذعام0122وحتىعام،)6000أحدقيادالعت 

داخل السجون ،تدرج عي العمل التنظيمي من موجه غرعة حتى موجه عام أعلى مرتبة
تنظيميةعيحركةعت ،عملعيالجهازالعسكر لحركةعت عيبدايالاالنتفاضةالمباركة،
وكانقداعتقلعلىخلفيةقتلمستوطنةيهوديةبمشاركةمناضليننخرين،منسكانمخيم

جباليا ،ويو من مواليد  .0110أجريل المقابلة معه عي غزة   ،6006/1/5وبتاري 
.6006/06/30

 -60غنيم،عماد(سجينلمدة( )00عاماً،منذتاري  0122وحتىعام،0121ومنذعام0122

حتىعام،)0112حاصلعلىبكالوري عالقالعامة،6006وماجستيرودكتوراةعالقال
عامةمناليمنعام،6002تنقلعيعددمنالسجونأيمها:سجنجنيدالمركز ،وعسقالن،

بئر السب  ،نفحة ،كفار يونا ،شطة ،الدمون النقب .أجريل المقابلة معه عي غزة

.6006/00/05
-66

عروانة،عبدالناصر(،سجينساب ،باحأومختصعيشاوناألسرىوالمحررين،لهالعديد
منالمالفال ،والمقااللبخصوصاألسرىوالمحررين).أجريلالمقابلةمعهعيغزة بتاري 

.6006/1/6
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-63

قنديل،إبراييمأحمد(،سجينلمدة 05عاماً ،منذعام 0110حتىعام،)0125قياد عي
الجبهةالشعبية.أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/00/3

 -64الكتر ،عبدالويابحمد(سجينلمدة( )01عاماً علىعدةمراحلالمرحلةاألولىمنعام
،0116 -0110المرحلةالثانيةعام 0113لمدةشهرتحقي ،المرحلةالثالثة 0114حتى

عام،0125المرحلةالرابعة0122حتىعام،0110المرحلةاألخيرةعام،0116تمإبعاد 
إلىمرجالزيورلمدةعامكاملحتىعام.)0113عيمراحلاالعتقالاألولىوالثانيةوالثالثة
كانينتميإلىتنظيمجيشالتحرير،وعملبمرتبةتنظيميةعضولجنةمركزيةلقوالجيش

الً عنالجماعةاإلسالميةعيسجني :غزة،
التحرير،عيالمرحلةالرابعةمناعتقالهكانممث 
والمجدل ،وعي االعتقال األخير كان ممثال لحركة حما عي النقب ،يعمل اآلن وكيل و ازرة
األسرىوالمحررينعيالحكومةالمقالةعيغزة.أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/06/2

-65

الكرد،ثائر(،سجينلمدة 63عاماً ،منذعام 0122وحتىعام،)6000أحدقيادال عت 

داخل السجون ،تدرج عي العمل التنظيمي من موجه غرعة حتى موجه عام أعلى مرتبة
تنظيميةعيحركةعت ،عملعيالجهازالعسكر لحركةعت عيبدايالاالنتفاضةاألولى

 ،0121وكان قد اعتقل على خلفية قتل مستوطنة يهودية بمشاركة مناضلين نخرين ،من
سكانمخيمجبالياويومنمواليد.0110أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/1/5

-62

مسلم ،نسيم (سجين لمدة سب سنوال ونصف ،منذ تاري  6005 /4/4وحتى عام
،)6006/00/3أحدكوادرحركةحما داخلالسجون،وكانقداعتقلعلىخلفيةاالنتماء

للجهاز العسكر لحركة حما ( ،تدريب -حيازةسالح -نصب عبوال) ،سكان غزة -بيل
الييا،العمر()61عاماً،أجريلالمقابلةمعهعيغزة.6006/06/0

 -61منصور ،رمضان (سجين لمدة ( )5سنوال ،منذ عام  0122حتى  ،)0113مواليد جباليا
،0122العمر()45عاماً،االنتماءالتنظيميحركةعت ،السجون:غزةالمركز ،أنصار

( ، )6أنصار ( ،)3كيلي شيف  ،أصيب عدة مرال برصاص االحتالل ،وقد اعتقل بعد
اإلصابة،سبباالعتقال:لجانضاربةتابعةللقيادةالوطنيةالموحدة،موق تنظيميعيأثناء
االعتقال،موجهجناحأمنيوثقاعيتاري المقابلة.6006/00/6:
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الوثائق
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وثيقة مبادئ الحركة الفلسطينية األسيرة.

نحناألسرىالفلسطينيينعيسجونومعتقاللاالحتاللناكدعيوثيقةالمبادئالسياسيةيذ علىجملةمنالمبادئوييكما

يلي:

أوال :أنقضيةاألسرىالفلسطينيينييقضيةسياسيةمنالدرجةاألولىناتجةعنمرحلةالتحررالوطنيواالستقالل،وبالتالي
عهيكلاليتجزأمنالناحيةالسياسية.

ثانيا:نحناألسرىالفلسطينيينناكدعلىأنملفاألسرىيوملفموحدالمعاييرعيهأوتقسيمالجغراعية،وأنهالمرحليةعي
التعاطيالسياسيمعه،وأنالمعيارالوحيدالذ يصبعييذااالتجا يوحريةاألسرىدونمعايير.

ثالثا  :أن وحدة ملف األسرى الفلسطينيين دون التطر أل تصنيف سياسي أو تنظيمي يي أصال قضية التعاطي م شعب
كامل،عالتميزبينأسيرونخربسببتوجيهالسياسيةأوأخرى.

رابعا:كماأناألسرىالفلسطينيينكلاليتجزأمنحيأاألحكامالتعسفيةالتيقضتهامحاكمكماالحتاللالمختلفة،وبالتاليال

تعاطيم األحكاموالمدةمنالناحيةالسياسية،سيماوأنمحاكماالحتالليينتاجإعرازاحتالليمرعو

وباطلسياسيا.

خامسا:أنقضيةاألسرىالفلسطينيينعيسجوناالحتاللييقضيةوطنيةمنالدرجةاألولى،سيماوأنقضيةاألسرىيي
قضيةالشعبالفلسطينيبرمته،وعيمختلفأماكنتواجد ،وبالتاليعهيقضيةإجماعوطنيالعر بينهاوبينأ قضيةأخرى

إنلمتكنأكثرحساسيةوأيمية.

سادسا :مماسلفناكدعلىعدمتهميشأوتأجيلأوالتعاطيالمرحليالمجزأم ملفاألسرىعيأيةمفاوضالسياسيةأو

أيةمقترحالسياسيةأوحلولأوتسويالأنتتمبدونيذ القضيةالمبدئية كوايجادحلجذر لها.

التعاطيم
بناء عليهعكناألسرىالفلسطينيينعيسجونومعتقاللاالحتاللإذيدعونكاعةعئالوقطاعالالشعبالفلسطيني-
سابعاً :
جماييريا وماسساتيا وكاعة ممثليهعلى  اختالعهمعي منظمة التحرير الفلسطينيةوالسلطة الوطنية الفلسطينية ،وكاعة الحركال

والمنظمالالفلسطينيةعيالداخلوالخارج،وكلماينت عنياالءمنماسسالواتحادالوجمعيالوو ازرالومجال وعروع
ونقابالوتشكياللميدانيةمتنوعةولجانوغيرذلك-للتعاطيم قضيةاألسرىبتلكالروحيةوبنف وذالالمساوليةالتاريخية

والوطنيةالتيتفرضهاقضيةاألسرىالفلسطينيين.

ثامنا:علىالجهالالمذكورةأعال ،وعلىجماييرشعبناالفلسطينيبمختلفاالنتماءالالسياسيةتحملالمساوليةوالعملالجاد

الداوبعلىيذاالصعيد،وكذلكبذلالجهدإلحياءيذ القضيةوااللتفافحولها،وعدمالتعاطيم حلولأومقترحالتستثنيها

أوتجزئها،بلالتركيزعلىوحدانيةيذ القضيةوحلهاجذريا.

تاسعا :أناألسرىالفلسطينيينيمالطليعةاألولىالذينحملواالرايةوتبنواأيدافوغايالوطموحالوأمانيشعبناالفلسطيني

لكلعئاتهوعملواعلىتنفيذيا،وبالتاليعهمرسليذاالشعبومقاتلو عيسبيلكن االحتالل كوانجازاالستقاللالوطني،وبالتالي
عحريةاألسرىييجزءاليتجزأمنحريةالشعبواستقالله.

عاش ار :على قيادة الشعب الفلسطيني ومنظماته وممثليه ،وكذلك األمر على الشعب الفلسطيني وكل ماسساته رع

أ حل

مجزوء لقضية األسرى ،واالستفادة منها عبر المفاوضال واالتفاقيال السابقة من مدريد وحتى طابا ،وليكن المبدأ والمعيار عي
التعاطيم مثليذ الحلولأنهلنيكونأ اتفا أوسالمدونإطال سراحكاعةاألسرىدونتمييز.

حاد عشر :إن األسرى الفلسطينيين إذ ياكدون على حقهم المطل غير القابل للمساومة بالحرية كما يو الحال عيما يتعل 

بمقاومةاالحتالل،وبالتاليعكنمساوليةتحريريم كواعتاقهممنسجونومعتقاللاالحتاللييواجبمقد للشعبالفلسطيني
بكلتنظيماتهوتشكيالتهالمختلفة،ععلىالقيادةالسياسيةأخذالعبرممامضى.

ثانيعشر:إنتجاربالماضيالسياسيةعلىصعيدقضيةاألسرىوخاللسنوالطويلةأثبتلعشلهاعيالتعاطيالسياسيم 

يذ القضية ،وقداتض لكلذ بصيرةأنإنهاءقضيةاألسرىلنيتمإالبممارسةكلأشكالالضغوطالسياسيةوالميدانيةعربيا
ودوليا،ومنيناعاتباعأسلوبنضاليعلىحسابأساليبأخرىلنيجد نفعاعلىيذاالصعيد.
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ثالأعشر:إنقضيةاألسرىالفلسطينيينييقضيةقائمةوحيةوعاعلةبحدذاتها،اليمكنبأ حالربطهابأيةقضيةأخرى،

سيماوأنهاتتعل ببشرومناضلينأسرومجتم ،ومنينايجبأناليتمإدراجملفاألسرىبحسننواياأولبناءالثقة،سيما
وأنهالمجاليناكللتعاطيم حياةبنييالبشربحسنالنية،وكذلكاليمكنأنتكونينالكثقةبمنيسعونلقتلهمليلنهار.

راب عشر  :إن على شعبنا الفلسطيني قيادة وسلطة ومنظمال وماسسال وحركال اإلدراك والفهم أنه ال يمكن بأ حال من
األحوالحلقضيةاألسرىداخلسجونومعتقاللاالحتاللبالشكلالتفاوضيالتجريبيعقط،وعلىالقوىالفلسطينيةالفاعلة

والحييةبشعبناعهمتجاربالشعوباألخرى،بلإنقواناالفلسطينيةالمختلفةمدعوةأنتصللمستوىالحدأ.

وبناء عليهندرك،بلعلىشعبناالوصوللقناعةمفاديا:أنتحريراألسرىيوواجبعلى
خام عشر:وعلىضوءماسب
ً

شعبناالمقد أوال،وأناالعتمادباألصلعلىشعبناوقوا الحيةوالفاعلةبكلمكان،وأنالمطلوبيوأنتغيرقواناومنظماتنا
وقيادتناإستراتيجيتهاعلىيذاالصعيدنحوالحلالجذر لقضيةاألسرىويوإطال سراحكاعةاألسرىدونتمييز.


الحركةاألسيرةعيسجونومعتقالل
االحتاللاإلسرائيلي.



المصدر:أبوالهيجاء،إبراييم":المنسيونعيغيايباالعتقالالصهيوني"(،مصر:مركزاإلعالمالعربي،)6004،ص.610
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رسالة مفتوحة إلى الرئيس بل كلينتون
السيد الرئيس:

نحناألسرىالفلسطينيينوالعربعيالسجوناإلسرائيلية،نرحببببكعبيعلسبطين،وطننباالجميبل،وعلبىأرضبنا،ار الرسباالل

والحضارال،ار السالموالمحبة،ومنثالثبةنالفمعتقبلعلسبطينيخاضبواالصبراعبشبرفوك ارمبةألجبلأنيكبونيبذاالبوطن
يبووطببنالحب والعدالببة،وطبنالحريببةلشبعبتعببر لظلبمتبباريخيطويبلوقببدمالتضبحيالالكبيبرةمبنشببهداءومشبردينوجرحببى
والجئينومعتقلينومفقودينمامناكغير منشعوبالعالمأنمنحقهأنيحياعيدولةمستقلةعلىترابأرضه،وانيبنبييويتبه

ويحق مصير اإلنساني.عكننانرىعيزيارتكلبلدناأنتقفأمامحقائ موجعبةمازلنبانتجرعهبايومبابعبديبوموسبنةوراءسبنةينبا
عيالزنازينوبينالقضبانعالحربأيهاالرئي مازاللتجر ضداإلنسانالفلسطينيوضبدحقوقبه،وضبدوجبود وضبدمعتقداتبه،

ضدطموحهوأحالمهعبيكبلالسبجوناإلسبرائيلية،مازلنبانتعبر للقتبلوالتشبطيب،نتعبر لالسبتالباإلنسبانيعلبىيبدحكومبة

إسرائيلالتيلمتعترفبمبادئالسالم،تريبدمنباأننتحبولإلبىعبيبد،وتريبدمنباأننخلب إنسبانيتناونصبيرأرقامباجامبدةلبي لهبا

ما

والحاضروالمستقبل.ونحنمنيعيتماماالتحواللالتيتجر عيالعالم،ونعيتماماإنكمتقودونيذاالعالمعلىأس 

أعلنتمعنهاتتمثلببناءالسبلمالعبالمي،والديمقراطيبة،وتطبيب مببادئحقبو اإلنسبان،وربمبانجحبتمعبيذلبكعبيالعديبدمبنالبدول
التببيشببهدلحببااللص براع،ولكببنكملببمتسببتطيعواأنتنجح بواحتببىاآلنعببيتغييببرعقليببةالحببربوالعببداءالمسببيطرعببيحكومببال

إسرائيلاتجايناكأسرى..عمنذاتفاقيالأوسلوعام0113تصاعدلاالنتهاكبالاإلسبرائيليةبشبكلاليصبد ضبدنا،مبنالحرمبان
مببنالببدواءوالغببذاءإلببىالقم ب بالغببازواالعتببداءالبالضببرب،إلببىسببنق بوانينتجيببزالتعببذيبوالعببزلاالنف براد الطويببلواسببتمرار
االعتقااللاإلداريةغيرالقانونيةوالىحرمبانأمهاتنباوأشبقائنامبنزيارتنبا...كبليبذاعبيوقبلنفتبر أنيكبونانعكبا ايجبابي

للسالمعلىحياتنا...أمامذلككيفسنقتن ونقن عائالتناوأوالدنابهذاالسالمالذ لمنحصبلمنبهإالعلبىمزيبدمبناالنتهاكبال
ومزيدمنالحصاروالقهر.

السيدالرئي :

لقدمرلخم سنوالعلىاتفاقيبالالسبالمونحبنمازلنباينباعبيالزنبازيناإلسبرائيليةلبمتضب االتفاقيبالحبداالسبتمراروجودنبا،
النحكومةإسرائيلأرادلمنيذ االتفاقيالأنتفبر مباتشباءعلينبامبنشبروطأمنيبةوسياسبيةلنبقبىريبائنعبييبدياويبذامبا

يتعار م السالمالعادل،ويتعار م مبادئكمالتيرأيناتجسيدياالعمليعيايرلندا،ورأيناكمتعانقونمانبديالوتبزورونزنزانتبه
إيمانببامببنكمبحريببةاإلنسببانوعببت صببفحةجديببدةعببيالعالقببالبببينالشببعوب،إالأنحكومببةإسبرائيللببمتلتببزمبمبباوقعببلعليببهمببن

اتفاقيالم قيادةم.ل.فبلأخذلتوجهالضرباللنا،وتحاولأنتم بكرامتناعندماأعرجلعنأسبرىجنبائيين،وأسبرىبقبي

لهمأسابي أوأيام،عيحينمازاللالسجونترزحبالمئالمناألسرىالمرضىبأم ار

صعبة،وأسرىيقضونأكثرمنعشرين

عامبباعببيالسببجون ،وكنببانتوق ب أنيثمببرالسببالمعببنعودتنبباإلببىأطفالنبباوأيالينببالكببييكببونحببديثناعببنالسببالمحببديثابببالنالم
واضطهاد.

السيدالرئي :

لببميعببدمقببوالأننبقببى(مجببرمينوقتلببة)عببيالمفهببوماإلسبرائيليوانببتمتعلمببونأننبباجنببودداععنبباعببنحقنبباوقضببيتناوانمبباارتكبتببه
حكومببةإسبرائيلوما ازلببلمببنجبرائمبحب شببعبنايفببو التصببور،عببنحننريببدأنتطبب التبادليببةبشببكلموضببوعيولببي مببنجانببب

واحد،ونريدأنتحترمإسرائيلكلالمواثي الدوليةالتبيتقبربأننباأسبرىحبربخاصبةأناالعتبرافالمتببادلببينالجبانبينقبدوقب 
عليهامنذبدايةمسيرةالسالم،علي يناكأ منط لتصنيفناوتجزئتناحسباالعتقادوالتهمةومكانالسكنوحسبالقضبيةالتبي
اعتقلنابسببهاوغيريبامبنالمعباييرالتبيالتعكب سبوىمزيبدامبنالتبوتروالعبداء...عالمفباييماإلسبرائيليةعبيالتعامبلمب قضبيتنا
يببيمفبباييمتتعببار مب خلب واقب جديببدمبنببيعلببىاالحتبراموالثقببةبببينالشببعبين،ولببميعببدمقببوالأنيمببولاإلنسببانعببيزنزانتببه

ويدمر الزمنعيوقليجر تطبي إجراءالالسالمعلىأرضهووطنه.

السيدالرئي :

247

أيببالوسببهالبببكعببيعلسببطين،نملببينأنتتببوجزيارتببكبببكغال ملببفاألسببرى،واإلعبراجعببنهممببنالسببجوناإلسبرائيليةووضب حببدا
للسياسةاإلسرائيليةالعدائيةاتجا حقوقناومصيرناألنهلي منمصلحةإسرائيلوالعمليبةالسبالمإبقاءنبامحتجبزينعبيالسبجون،

وانتقوموابدوركمالتاريخيكراعلعمليةالسالمبوقفأساليباالبتزازالتيتجر بحقنا.

األسرىالفلسطينيونوالعربعيالسجوناإلسرائيلية
0112/06/04

المصدر :قراق  ،عيسى" :األسرى الفلسطينيون عي السجون اإلسرائيلية بعد أوسلو ( ،"0114-0113نابل  :معهد
الدراسالالدوليةجامعةبيرزيل،)6000،ص.642-644
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اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
المؤرخة في  94آب/أغسطس 9121

اعتمدلوعرضلللتوقي والتصدي واالنضماممنقبلالماتمرالدبلوماسي
لوض اتفاقيالدوليةلحمايةضحاياالحروب
المعقودعيجنيفخاللالفترةمن60نيسان/أبريلإلي06نب/أغسط 0141
 138تاري بدءالنفاذ60:تشريناألول/أكتوبر0150وعقاألحكامالمادة
المادة4
(ألف)أسرىالحرببالمعنيالمقصودعييذ االتفاقيةيماألشخاصالذينينتمونإليإحدىالفئالالتالية،ويقعونعيقبضةالعدو:
.0

أعرادالقوالالمسلحةألحدأطرافالنزاع،والمليشيالأوالوحدالالمتطوعةالتيتشكلجزءامنيذ القوالالمسلحة.

.6

أعرادالمليشيالاألخبرىوالوحبدالالمتطوعبةاألخبرى،بمبنعبيهمأعضباء حركبالالمقاومبةالمنظمبة،البذينينتمبونإلبيأحبدأطبرافالنبزاع

ويعملونداخل أوخارجإقليمهم،حتىلوكانيذااإلقلبيممحبتال،علبيأنتتبوعرالشبروط التاليبةعبييبذ المليشبيالأوالوحبدالالمتطوعبة،بمبا
عيهاحركالالمقاومة المنظمةالمذكورة:

أ-

أنيقودياشخصمساولعنمراوسيه.

ب-

أنتكونلهاشارةمميزةمحددةيمكنتمييزيامنبعد.

ت-

أنتحملاألسلحةجه ار.

ث-

أنتلتزمعيعملياتهابقوانينالحربوعاداتها.

.3

أعرادالقوالالمسلحةالنظاميةالذينيعلنونوالءيملحكومةأوسلطةالتعترفبهاالدولةالحاجزة.

.4

األشببخاصالببذينيراعقببونالقبوالالمسببلحةدونأنيكونبواعببيالواقب جببزءا منهببا،كاألشببخاصالمببدنيينالموجببودينضببمنأطقببمالطببائرال

الحربية،والم ارسبلين الحبربيين،ومتعهبد التمبوين،وأعبرادوحبدالالعمبالأوالخبدمالالمختصبة بالترعيبهعبنالعسبكريين،شبريطةأنيكبونلبديهم
تصري منالقوالالمسلحةالتي يراعقونها.
.5

أعراداألطقمالمالحية،بمنعيهمالقادةوالمالحونومساعدويمعيالسفن التجاريةوأطقبمالطبائرالالمدنيبةالتابعبةألطبرافالنبزاع،البذينال

ينتفعون بمعاملةأعضلبمقتضىأ أحكامأخر منالقانونالدولي.
.2

سكاناألراضيغيرالمحتلةالذينيحملونالسالحمبنتلقباءأنفسبهمعنبد اقتبرابالعبدولمقاومبةالقبوالالغازيبةدونأنيتبوعرلهبمالوقبل

لتشكيلوحدال مسلحةنظامية،شريطةأنيحملواالسالحجهراوأنيراعواقوانينالحرب وعاداتها.
(باء)يعاملاألشخاصالمذكورونعيمايليبالمثلكأسرىحرببمقتضىيذ االتفاقية:
.0

األشخاصالبذينيتبعبونأوكبانواتبابعينللقبوالالمسبلحةللبلبدالمحتبل إذارألدولبةاالحبتاللضبرورةاعتقبالهمبسبببيبذااالنتمباء،حتبى

لببوكانببلقببد تببركتهمأح برارعببيبببادئاألمببرأثنبباءسببيراألعمببالالحربيببةخببارجاأل ارضببيالتببي تحتلهببا،وعلببياألخببصعببيحالببةقيببامي باالء
األشخاصبمحاولةعاشلةلالنضمامإلي القوالالمسلحةالتييتبعونهاوالمشتركةعيالقتال،أوعيحالبةعبدم امتثبالهمإلنبذاريوجبهإلبيهمبقصبد
االعتقال.
.6

األشخاصالذينينتمونإليإحدىالفئالالمبينةعييذ المادة ،الذينتستقبلهمدولةمحايدةأوغيرمحاربة عيإقليمهباوتلتبزمباعتقبالهم

بمقتضىالقانونالدولي،م مراعاةأيةمعاملةأكثرمالئمبةقبدتبر يبذ البدول مبنالمناسببمنحهبالهبموباسبتثناءأحكبامالمبواد2و0و،05
والفقبرةالخامسببة مببنالمببادة،30والمبواد21-52و16و،062واألحكببامالمتعلقببةبالدولببة الحاميببةعنببدماتكببونينبباكعالقببالسياسببيةبببين
أطرافالنزاعوالدولةالمحايدة أوغير المحاربة المعنية.أماعيحالةوجوديذ العالقالالسياسية،عكنبه يسبم ألطبرافالنبزاعالتبيينتمبيإليهبا
ياالءاألشخاصبممارسةالمهامالتي تقومبهاالدولةالحاميةإزاءيمبمقتضى يذ االتفاقية،دوناإلخالل بالواجببالطبقبالىعبرافوالمعايبدال
السياسيةوالقنصلية.
(جيم)التاثريذ المادةبأ حالعيوض أعرادالخدمالالطبيةوالدينيةكمايومحددعيالمادة33مناالتفاقية.

المصدر(:موق الصليباألحمرالدولي)ICRC،
http://www.icrc.org
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وثيقة رقم ()41

نص وثيقة الوفاق الوطني التي توصل إليها القادة األسرى في سجون االحتالل
بتاريخ 4009 /5/1

بسماهللالرحمنالرحيم

"واعتصموابحبلاهللجميعاوالتفرقوا"صد اهللالعظيم

انطالقا من الشعور العالي بالمساولية الوطنيةوالتاريخية ونظ ار للمخاطر المحدقة بشعبنا ،وعي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية

الداخلية وصيانةوحمايةالوحدةالوطنيةووحدةشعبناعيالوطنوالمناعي،ومنأجلمواجهةالمشروعاإلسرائيليالهادفلفر 
الحلاإلسرائيلي،ونسفحلمشعبناوح شعبناعيإقامةدولتهالفلسطينيةالمستقلةالكاملةالسيادة،يذاالمشروعوالمخططالذ 

تنو الحكومة اإلسرائيلية تنفيذ  خالل المرحلة القادمة تأسيسا على إقامة واستكمال الجدار العنصر وتهويد القد وتوسي 
المستوطنالاإلسرائيليةواالستيالءعلىاألغواروضمأجزاءواسعةمنالضفةالغربية كواغال البابأمامشعبناعيممارسةحقه

عيالعودة.

ومن أجل المحاعظة على منجزال ومكتسبال شعبنا التي حققها من خالل مسيرة كفاحه الطويل ووعاء لشهداء شعبنا العظيم
وعذابال أس ار وأنال جرحا  ،وانطالقا من أننا ما زلنا نمر عي مرحلة تحرر طابعها األساسي وطني ديمقراطي مما يفر 

استراتيجيةسياسيةكفاحيةمتناسبةم يذاالطاب .

ومنأجلإنجاحالحوارالوطنيالفلسطيني الشامل،واستناداإلىإعالنالقايرةوالحاجةالملحةللوحدةوالتالحم،عكننانتقدمبهذ 

الوثيقة(وثيقةالوعا الوطني)لشعبناالعظيمالصامدالمرابط ،كوالىالرئي محمودعبا أبومازن،وقيادةمنظمةالتحريرالوطني
الفلسطيني  ،كوالى رئي

الحكومة إسماعيل ينية ومجل

الوزراء  ،كوالى رئي

المجل

الوطني الفلسطيني وأعضائه ،ورئي 

المجل التشريعيالفلسطينيوأعضائه ،كوالىكاعةالقوىوالفصائلالفلسطينية ،كوالىكاعةالماسسالوالمنظمالاأليليةوالشعبية،
وقيادةال أر العامالفلسطينيعيالوطنوالمناعي،نمليناعتباريذ الوثيقةكالمتكامالوأنتلقىدعمومساندةومواعقةالجمي 

وتسهمبشكلأساسيعيالتوصلإلىوثيقةالوعا الوطنيالفلسطيني:

.0إنالشعبالفلسطينيعيالوطنوالمناعييسعىمنأجلتحريرأرضه كوانجازحقهعيالحريةوالعودةواالستقاللوعيسبيل
حقهعيتقريرمصير بماعيذلكحقهعيإقامةدولتهالمستقلةوعاصمتهامدينةالقد الشريفعلىجمي األراضيالمحتلة

عام،0121وضمانح العودةلالجئين،وتحريرجمي األسرىوالمعتقلين،مستندينعيذلكإلىح شعبناالتاريخيعيأر 

اآلباءواألجداد ،كوالىميثا األممالمتحدة،والقانونالدولي،وماكفلتهالشرعيةالدولية.
  .6اإلسراع عي إنجاز ما تم االتفا عليه عي القايرة عي مار /نذار  6005عيما يتعل بتطوير وتفعيل منظمة التحرير
الفلسطينيةوانضمامحركتيحما والجهاداإلسالميإليهابوصفهاالممثلالشرعيوالوحيدللشعبالفلسطينيعيكاعةأماكن

تواجد ،وبمايتالءمم ا لمتغيرالعلىالساحةالفلسطينيةوع أس ديمقراطية،ولتكري حقيقةتمثيلمنظمةالتحريرالفلسطينية
الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ،وبما يعزز قدرة منظمة التحرير عي القيام والنهو

بمساولياتها عي قيادة شعبنا عي الوطن

والمناعيوعيتعبئتهوالدعاععنحقوقهالوطنيةوالسياسيةواإلنسانيةعيمختلفالدوائروالمحاعلوالمجااللالدوليةواإلقليمية.
وأنالمصلحةالوطنيةتقتضيتشكيلمجل وطنيجديدقبلنهايةعام6002بمايضمنتمثيلجمي القوىوالفصائلواألحزاب

الوطنيةواإلسالمية وتجمعال شعبنا عي كل مكان وكاعة القطاعالوالماسسالوالفعاليالوالشخصيالعلى أسا نسبيعي

التمثيل والحضوروالفاعلية النضالية والسياسيةواالجتماعيةوالجماييرية والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطا ار جبهويا

عريضاوائتالعاوطنياشامال كواطاراوطنياجامعاللفلسطينيينعيالوطنوالمناعي،ومرجعيةسياسيةعليا.

 .3ح الشعبالفلسطينيعيالمقاومةوالتمسكبخيارالمقاومةبمختلفالوسائل،وتركيزالمقاومةعياألراضيالمحتلةعام

21إلىجانبالعملالسياسيوالتفاوضيوالدبلوماسيواالستمرارعيالمقاومةالشعبيةالجماييريةضداالحتاللبمختلفأشكاله
ووجود وسياساته،وااليتمامبتوسي مشاركةمختلفالفئالوالجهالوالقطاعالوجماييرشعبناعييذ المقاومةالشعبية.

  .4وض خطةعلسطينيةللتحركالسياسيالشاملوتوحيدالخطابالسياسيالفلسطينيعلىأسا برنام اإلجماعالوطني
الفلسطيني والشرعية العربية وق اررال الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة،
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والفصائلالوطنيةواإلسالمية،ومنظمالالمجتم المدنيوالشخصيالوالفعاليالالعامة،منأجلاستحضاروتعزيزوحشدالدعم

العربيواإلسالميوالدوليالسياسيوالماليواالقتصاد واإلنسانيلشعبناوسلطتناالوطنية،ودعمالح شعبناعيتقريرالمصير

والحريةوالعودةواالستقاللولمواجهةخطةإسرائيلعيعر الحلاإلسرائيليعلىشعبناولمواجهةالحصارالظالمعلينا.

   .5حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتباريا نواة الدولة القادمة ،يذ السلطة التي شيديا شعبنا بكفاحه وتضحياته
ودماء وعذابال أبنائه  ،كوان المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور الماقل للسلطة والقوانين المعمول بها واحترام
مساوليالوصالحيالالرئي المنتخبإلرادةالشعبالفلسطينيبانتخابالحرةديمقراطيةونزيهة،واحتراممساوليالوصالحيال

الحكومةالتيمنحهاالمجل التشريعيالثقة.

وأيمية وضرورة التعاون الخال بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد االجتماعال الدورية بينهما لتسوية أية خالعال

بالحواراألخو استناداإلىالدستورالماقلوالمصلحةالوطنيةالعلياوضرورةإجراءإصالحشاملعيماسسالالسلطةالوطنية

وخاصةالجهازالقضائي،واحترامالقضاءبكاعةمستوياتهوتنفيذق ارراتهوتعزيزوتكري سيادةالقانون.

.2تشكيلحكومةوحدةوطنيةعلىأسا يضمنمشاركةكاعةالكتلالبرلمانية،وبخاصةحركتيعت وحما والقوىالسياسية
الراغبة على قاعدة يذ الوثيقة وبرنام مشترك للنهو

بالوض الفلسطيني محليا وعربيا  كواقليميا ودوليا ،ومواجهة التحديال

بحكومةوطنيةقويةتحظىبالدعمالشعبيوالسياسيالفلسطينيمنجمي القوى،وكذلكبالدعمالعربيوالدوليوتتمكنمنتنفيذ

برنام اإلصالح ومحاربة الفقر والبطالة ،وتقديم أعضل رعاية ممكنة للفئال التي تحملل أعباء الصمود والمقاومة واالنتفاضة
وكانل ضحية للعدوان اإلجرامي اإلسرائيلي وبخاصة أسر الشهداءواألسرىوالجرحىوأصحاب البيولوالممتلكال التي دمريا

االحتاللوكذلكالعاطلينعنالعملوالخريجين.

.1إنإدارةالمفاوضالييمنصالحية"م.ل.ف"ورئي السلطةالوطنيةعلىقاعدةالتمسكباأليدافالوطنيةالفلسطينية
وتحقيقهاعلىأنيتمعر أ اتفا مصير علىالمجل الوطنيالفلسطينيالجديدللتصدي عليهأوإجراءاستفتاءعامحيأ

ماأمكن.

.2تحريراألسرىوالمعتقلينواجبوطنيمقد يجبأنتقومبهوبكاعةالوسائلالقوىوالفصائلالوطنيةواإلسالميةو"م.ل.
ف"والسلطةالوطنيةرئيساوحكومةوالتشريعيوكاعةالتشكياللالمقاومة.

 .1ضرورةالعملومضاعفةالجهدلدعمومساندةورعايةالالجئينوالدعاععنحقوقهموالعملعلىعقدماتمرشعبيتمثيلي
لالجئينينبث عنييئالمتابعةوظيفتهالتأكيدعلىح العودةوالتمسكبهودعوةالمجتم الدوليلتنفيذالقرار 014القاضي

بح العودةلالجئينوتعويضهم.

  .00العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية ،لقيادة وخو
وتنسي العملوالفعلللمقاومةوتشكيلمرجعيةسياسيةموحدةلها.

المقاومة ضد االحتالل وتوحيد

 .00التمسك بالنه الديمقراطي وبكجراء انتخابال عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون ،للرئي

والتشريعي

وللمجال المحلية والبلدية ،واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار

الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريال الضرورية والعامة وحرية الصحاعة والمساواة بين المواطنين عي الحقو 
والواجبالدونتمييزوحمايةمكتسبالالمرأةوتطويرياوتعزيزيا.

.06رع  كوادانةالحصارالظالمعلىشعبناالذ تقود الواليالالمتحدة كواسرائيلودعوةالعربشعبياورسميالدعمومساندة
الشعب الفلسطيني و "م .ل .ف" وسلطته الوطنية ودعوة الحكومال العربية لتنفيذ ق اررال القمم العربية السياسية والمالية
واالقتصاديةواإلعالميةالداعمةلشعبناالفلسطينيوصمود وقضيتهالوطنيةوالتأكيدعلىأنالسلطةالوطنيةالفلسطينيةملتزمة

باإلجماعالعربيوالعملالعربيالمشترك.

 .03دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتالحم ورص الصفوف ودعم ومساندة "م .ل .ف"والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا
وحكومة،وتعزيزالصمودوالمقاومةعيوجهالعدوانوالحصار،ورع

التدخلعيالشاونالداخليةالفلسطينية.

.04نبذكلمظايرالفرقةواالنقسامومايقودإلىالفتنة كوادانةاستخدامالسالحمهماكانلالمبرراللف

النزاعالالداخلية،

وتحريماستخدامالسالحبينأبناءالشعبالواحدوالتأكيدعلىحرمةالدمالفلسطيني،وااللتزامبالحوارأسلوباوحيدالحلالخالعال
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والتعبير عن ال أر بكا عة الوسائل بما عي ذلك معارضة السلطة وق ارراتها على أسا ما يكفله القانون وح االحتجاج السلمي

وتنظيم المسيرال والتظايرال واالعتصامال شريطة أن تكون سلمية وخالية من السالح وال تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم

والممتلكالالعامة.

.05إنالمصلحةالوطنيةتقتضيضرورةالبحأعنأعضلاألساليبوالوسائلالمناسبةالستمرارمشاركةشعبناوقوا السياسية
عيقطاعغزةعيوضعهالجديدعيمعركةالحريةوالعودةواالستقاللوتحريرالضفةوالقد وبمايجعلمنالقطاعالصامدراععة

وقوةحقيقيةلصمودومقاومةلشعبناعيالضفةوالقد  ،كوانالمصلحةالوطنيةتقضيبكعادةتقييمالوسائلواألساليبالنضالية

األنج عيمقاومةاالحتالل.

  .02ضرورة إصالح وتطوير الماسسة األمنية الفلسطينية بكل عروعها على أسا عصر بما يجعلها أكثر قدرة على القيام
بمهمةالدعاععنالوطنوالمواطنينعيمواجهةالعدوانواالحتالل،وحفظاألمنوالنظامالعاموتنفيذالقوانين كوانهاءحالةالفوضى
والفلتان األمني  كوانهاء المظاير المسلحة واالستعراضال ،ومصادرة سالح الفوضى والفلتان األمني الذ يلح ضر ار عادحا

بالمقاومةويشو صورتهاويهددوحدةالمجتم الفلسطيني،وضرورةوتنسي وتنظيمالعالقةم قوىوتشكياللالمقاومةوتنظيم

وحمايةسالحها.

 .01دعوةالمجل التشريعيلمواصلةإصدارالقوانينالمنظمةلعملالماسسةاألمنيةواألجهزةبمختلفعروعها،والعملعلى
إصدارقانونيمن ممارسةالعملالسياسيوالحزبيلمنتسبياألجهزةوااللتزامبالمرجعيةالسياسيةالمنتخبةالتيحددياالقانون.

.02العملمنأجلتوسي دوروحضورلجانالتضامنالدوليةوالمجموعالالمحبةللسالملدعمصمودشعبناونضالهالعادل

ضداالحتاللواالستيطانوجدارالفصلالعنصر سياسياومحليا،ومنأجلتنفيذقرارمحكمةالعدلالدوليةعياليا المتعل 

بكزالةالجدارواالستيطانوعدممشروعيتهما.


حركةالتحريرالوطنيالفلسطيني(عت ):النائبمروانالبرغوثيأمينسرحركةعت .
حركةالمقاومةاإلسالمية(حما ):الهيئةالقياديةالعلياالشي عبدالخال النتشة.

حركةالجهاداإلسالمي:الشي بسامالسعد .

الجبهةالشعبيةلتحريرعلسطين:عبدالرحيمملوحعضواللجنةالتنفيذيةنائباألمينالعامللجبهة.

الجبهةالديمقراطية:مصطفىبدارنة.

مالحظة-:حركةالجهاداإلسالميتحفظلعلىالبندالمتعل بالمفاوضال.


أنظر أيضا :نص وثيقة الحوار الوطني (وثيقة األسرى المعدلة)  6002/2/62والتي تبنتها منظمة التحرير الفلسطينية ووقعل
عليها مختلف الفصائل الفلسطينيةبما عيها حركتي حما والجهاد اإلسالمي .ويي الوثيقة التي وق على أساسها "اتفا مكة

للوعا الوطني".6001/6/62


المصدر(:موق الحملةالشعبيةإلطال سراحالقائدالمناضلمروانالبرغوثيوكاعةاألسرى)

http://www.freebarghouti.org



295

وثيقة رقم ()30

نص كلمة الرئيس أبو مازن أمام جلسة الحوار الوطني

6002/5/62

أيتهااألخوالأيهااإلخوةعيشطر الوطنالعزيزعيالضفةالغربيةوقطاعغزة،
السالمعليكمورحمةاهللوبركاته
باألم

سقطأربعةشهداءنتيجةاقتحامالقوالاإلسرائيليةلمدينةراماهلل،وكذلك سقطمعهمعشرالالجرحىوأولأم دخللالقوال

اإلسرائيلية إلى رام اهلل لتعتقل عدداً من اإلخوة المناضلين ،وأول أول أم اقتحموا جنين وقتلوا ودمروا واعتقلوا ،وقبل ذلك عي نابل 
وقبل ذلك عي طوبا وطولكرم ،إذاً المسلسل قائم دائم مستمر ،االجتياحال يومياً لكل مدننا ،ال حرمة ألحد ،كذلك الصواري تنهال

يومياًبلكلدقيقةبلكلساعةعلىقطاعغزة،وزادالطين بلةاالقتتالالداخليالفلسطينيالفلسطيني،رحماهللالشهداء،ورحماهلل أبو
عمار ،الذ جاء يودعه الشهداءمنعند قبر  ،وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل ،وأتمنى لمن اعتقلوا أن يعودوا إلى أيلهم،ولكن أريد أن
أسأل بعد كل يذ المصائب التي نواجهها يذ األيام من االعتقاالل إلىالقتل إلى االقتحامال إلى الصواري إلى االقتتال الداخلي إلى

الجوعإلىالفقرإلى الضنك.

نحن نعرفماذايواجهناونحننعرفماذانريدلي ماالنريد،نحنعليناأننعرف مانريدولي ماالنريد،يعنياليجبأننقول
نرع

نرع

نرع

سهلة نقبل نقبل نقبل ،ماذا إذا وصلنا إلى يذا ،أعتقد أنه بكمكاننا أن نض قطارنا على سكة المستقبل المزير

لشعبناعلىالسكةالتيتخرجشعبنابهابواسطتهامنيذ الغمةمنيذ المأساةمنيذ المصيبةوالمصائبالتييعيشهايذاالشعب.
غدوأم قبلاليوم،وما
إذاً لسنابحاجةإلىبرايينلسنابحاجةإلىأسانيدلسنابحاجةإلىمنيقنعنا أننااليومعليناأننتف اليومقبل م

يذا الحشد وما يذا االيتمام وما يذا الشعور بالمساولية من الجمي من جمي عئال الشعب منظمال وتنظيمال ،ومجتم مدني وغير

ذلك الكل يستشعر الخطر الخطر وصل لكل بيل ،وأصب مشروعنا الوطني عيخطرشديد،يل نحتاج إلى وقل طويل لنتحاور؟ ال

أعرفالشكأنالحواربيننامهم،والسببأننامختلفون،والدليلعلىذلك أننامنذقبلانطالقةثورةعت كنانتحاور،يلننطل أوال

ننطل ؟ يل الوض السياسي صحي أو غير صحي  ،وعندما تواع الجمي انطلقل الثورة وأصبحل يذ الفصائل الموجودة إلى اآلن
على الساحة الفلسطينية إذاً الحوار مهم لكن شريطة أن يخلص إلى نتيجة ،أن ياد إلى غر أن نشعر أننا م بعضنا البع

ال

يمكنلعقولناأنتتوحدوألعكارناأنتتوحدنحنمنمختلفالمشارفبيننا من أقصىاليمينإلىأقصىاليسارومابينهمايجمعناشيء
واحديدفواحديو الوطن،يذاالوطنكيفنحميه،كيفنحمييذاالمركبحتىاليغر ،ألنهعندما يغر الكليغر ومنيناكنا
دائماًوأبداًنبحأعنالقواسمالمشتركة،سواء عيالقضاياالسياسيةأوالقضاياالعسكرية،وكثي اًرماكنانقدممبادرال مهمةللعالملنتواءم

م العالم،أولماطرحناعيعام0120الدولة الديمقراطيةالفلسطينية،التينسم أنهاتطرحيذ األياموكانلقنبلةويزل العنصريين
عيكلمكان،ولكنهمرعضوياثمجاءبعدذلكالسلطةالوطنية الفلسطينيةبالنقاطالعشروأيضاًوضعلأساساًسياسياًعقالنياًلمانريد

ال يجوز أن نقول دائماً ما ال نريد عليسقط عليسقط عليسقط ال نقبل ال نقبل النقبل ،أنل مقاتل ولك يدف وبندقيتنا بهدف ،ألنه عندما

نكون بال يدف نكون قطاع طر بهدف سياسي ،إذاً علينا أن نصل إلى يذا الهدف السياسي براى وبالحوار ،ألننا كلنا معروف لسنا
متفقين ال باألعكار وال باأليدلوجية وال بالعقائد وال بالمواقف وال بالمرجعيال ،ولكن يناك حد أدنى يجب علينا أن نتف عليه لنسير بما

يسمىببرنام اإلجماعالوطنيبرنام الحداألدنى،سمه ماشئل،لكنالتزمبه،ويولنيعطيكوالمرةكلقناعاتكواليعطيغيرك
كل قناعاته ،ولكن يعطيكم جميعًا بعضًا من قناعاتكم ،التي من خاللها يمكن أن تتعايشوا بعضكم م بع

 ،إذًا موضوع الحوار كان

للقضاياالسياسية،عيعام  1974طرحناعيالمجل الوطنيعكرةالسلطةالوطنيةالفلسطينية،وعيعام 0100طرحنابرنام اإلجماع

الوطني الذ قلنا عيه إعالن االستقالل ،وقلنا عيه التواام م الشرعية الدولية لي س اًر ،وقوبل يذا الكالم بهجمة دولية إيجابية ،وجرى
اعتراف بالدولة الفلسطينية عي ذلك الوقل من أكثر من مئة دولة مباشرة ،ومعظم الدول العربية الدول العربية ،بمعنى أن الدول العربية
كانل تنتظر يكذا موقف عقالني حتى تستطي أن تنسجم معه ،حتى تستطي أن تدع بالقضية إلى األمام ألنها ال تستطي أن تفعل
شيئاًمنأجلالقضيةوأصحابها غيرمواعقين.

عي عام  0100طرح األمير عهد برنامجًا ،رع

عسحبه ،عي  0106قبل على استحياء وقتل بعد يومين وانتهى ،المهم ماذا يريد

الفلسطينيون ،عي عام  0100وصلنا إلى يذا اإلجماع الوطني ،وسرنا وراء ذلك بالمفاوضال وما بعد المفا وضال ،وقد تعجب البع
والتعجبالبع
ما الذ



،وصلناإلىيذاالمكانبفضليذ الجهودالتي بذللويذ االتفاقالالتيوقعلمنذذلكالتاري إلىيومنايذا،وال

كان يمكن أن يجم ينا المجل

التشريعي الفلسطيني ،والمجل
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الوطني الفلسطيني ،واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الفلسطينية ،وقادة الفصائل الذين كانوا عيما مضى ،كنا جميعًا عيما مضى محرومين من يذا الوطن ،إذًا يذ األشياء أدل إلى يذ 
النتيجةومنخاللالحواراليستأثرأحدب أر أوبموقف دوناآلخر،وكذلككانيحصليذاعيالقضاياوالخالعالالعسكرية،وكانل
يناك حروب عي لبنان ،لكن كان أبو عمار -رحمه اهلل -يرع شعار غابة البناد أو ديمقراطية غابة البناد  ،بمعنى عندما يصل

االحتكام للسالح نتوقف ،علينا أن نفعل يذا عي وطننا ،ال يجوز أن يتم االحتكام للسالح ،ألن الدم الفلسطيني كما قال رئي الوزراء
محرم ،دم المامن محرم على أخيه ،كما ماله ،كما عرضه ،عهذا محرم ،عكيف لنا أن نقتتل وأن نوجه المعارك للداخل ونحن نواجه

معركة حقيقية ،معركة حصار ،معركة جدار ،معركة استيطان ،معركة تجوي  ،معركة تهويد ،وغير ذلك ،لماذا نلتفل إلى الداخل أو

ننكفئعلىالداخلعلىأنفسنا،ونقول يذاععلويذالميفعل،وطخوياأخييلمنالسهلأنيقتله.

وأنا م أخي عزيز ،عندما تحدأ عن الفضائيال عندما ندخل عي معركة ضد بعضنا معركة ال أريد أن استعمل كلمة قذرة

كوانما أقول معركة شرسة ،ويذا ال يجوز المعركة ليسل ينا الحصار لي ينا التجوي لي من ينا ،علنبحأ عن األسباب والمسببال

ونتعامل جميعًا معها بقلب رجل واحد ،نقول حكومة ورئاسة وصالحيال أنا بقلكم بصراحة أ صالحيال للحكومة تتطاب م القانون
األساسي والنظام أقدم عليها وال أقبل تجاوزيا ،وأنا رجل عند عهم بالقانون ال أدعي أنني قانوني ،لكن أعهم بالقانون وأعهم الح من

الباطلوالحاللمنالحرام،والأقبلعلىنفسي باطالًأوحراماً،لكنبالحوارنتحدأم بع

،ألنهعندمايصب حوارنابالعلن اليعود

حوا اًر ،يصب أ كالم أ كالم ،وبالتالي نحن علينا أن نختلف ،نحن سنختلف نحن مختلفون عي كثير من القضايا ،وجهة نظرنا،

رايتنا ،الزاوية التي نرى بها األشياء ،قد تكون مختلفة ،كيف نوحد الزوايا يو يا بنطخوا يا بنكسر مخه ،عي حل وسط ،نقعد نحكي
نتفايم،إذًايذايواألسا عيكلالعالقة ،وبالتاليعندماننظرلهذاالموضوعمنيذ الزاويةتصب األمورسهلةوعي غايةالهدوء،

ألنه كلنا ما يي مصلحتنا ما يي مصلحة أ واحد عينا ،وأنا سأعود بعد لحظة على األسرى وأقول:ما يي مصلحتهم الحقيقية اآلنية
والدنيوية منيذاالكالم،والشيء،لكنهمينظرونإليكم كوالىالمستقبل كوالىأبنائنا ،ونكمليذاعيمابعد،عكذاًيذ القضيةمسألةالحوار
مسألة مهمة جدًا ،ولكن الحوار من أجل الحوار مضيعة للوقل والمصلحة العليا .كما قلتم وقال اإلخوة :بدأنا نحن االنتخابال

الديمقراطية ،التي أيدنا العالم جميعاً عليها ،بارة ضوء مهمة ،الكل يقول أنتم أحسنتم صنعاً ععلتم شيئاً ،وأنتم تحل االحتالل لم يصنعه
كثيرمندولالعالموييحرة،البدمنالتزويرالبدمنأنيذاينج ويذايفشل،إحناوالغلطة،لمتحصلعيالسويد،وكناسعداء

بهذا على الرغم من العراقيل والضغوط لتعطيل لتأجيل لتخريب ،لن ناخر لم نعطل ،وقلل ممكن أن تتأخر االنتخابال لسبب واحد إذا
ملقبلهالغايةماتالقوامرجعيةتكون تأجلل،وغيريذااليمكن.

وكان موضوع القد على مفار بالنسبة لي ،يذا الموضوع كنل ال أتسام به إطالقاً ال أقبل به إطالقاً ،وقلل للحظة

األخيرةلهذاالسبببالذالأنابأجل االنتخابال،سمحواعماأجلنا،عهيلمتكنعذ ًارولمتكنذريعة،وأناال أريداتخاذالقد ذريعة،ال

القد صاربهاانتخابال،القد عاصمةدولة علسطينلننتنازلعنها.

كواذاأردناأننتكلمعنالثوابل،أقولبصراحة:نحننريددولةمستقلةمتصلةقابلةللحياةعيحدود.21

الًمتفقاً
الًعاد 
ونريد كماورد عيخطة خارطة الطري وعي مبادرة الرئي بوش ،إنهاء االحتالل الذ وق عام ،21ونريد ح 

عليهلقضيةالالجئينحسبالقرار ،014ويذ واردة،وبالتاليعندمانتحدأعنالشرعيةالدولية،نقوليذ ثوابتنا ،النخفيشيئاً،ألنه
نحن ال نتكلم س اًر ،لسنا حركة سرية ،إحنا عم نتكلم م العالم م المجتم وم المجتم الدولي م من يو صدي ومن يو غير
صدي .

أنا ما بغلط ،جرل االنتخابال ،جرى نقل السلطة بسالسة ،أعرحل الكثيرين وأغضبل البع

 ،ومررنا ،ولكننا واجهنا

حصارين،حصا اًرسياسياًنحنكنانواجههعي عهدالمرحومأبوعمار،أبوعمارممنوعيغادريذ الغرعةالليبجانبنا ،واستمرالوض 
كمايو،وأبوعمارلي شريكاًعكذاًاععلواماشئتم،غائباً عنساحةالقرار،يناكدونأننذكراسمومنيريدأنيلعبعييذاالملعب

لعب ،ووصلوا إلى قناعة أن ال شريك علسطيني ،تعالوا نشتغل لحالنا وأن ما يقوم أن نقوم به نقوم به ،ويذا االستيطان قائم ال مجال
للحديأعنه،ومشكلة الالجئينأصبحلمسألةغيرواضحة،قررمصيرناعنا،كلشعوبالعالمبتقرر مصيريابنفسها،إحناحديقرر
لنامصيرنا.

عالحصار السياسيموجودكيفنفكه،النحنشريك،وشريكحقيقي،ونحنملتزمونأكثرمن غيرنابالشرعيةالدولية،بدليل

أنه لي لدينا أ تحفظ على خطة خارطة الطري  ،طبعًا يذا لي عفة ،ولكنه واق  ،طبعًا ممكن نالقي مليون ثغرة يذ الفاصلة مش

ناععة ويذ الكلمة مش مناسبة ويذا إذاً  كواذ ،ال أعرف ماذا أقول لهم رعضنا ،تستطي ان تخترع مليون مشكلة ،خالصة الموقف نحن

نطلب%66من علسطينيقولال%00انظروا،ولكياأخي"رضيناعيالبينوالبينمارضي عينا«.
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الحصار السياسي موجود ،لكن جاء حصار اقتصاد لن ندع لحكومة حما  ،يذ مش عارف ماذا  ،طيب مالها ،لهذ 

الحكومة ما بندع  ،الرواتب والو ازرال والعالم كله من خالل الحكومة ،قال بعضهم تتولى الرئاسة المساولية ،قلل لهم عال بختصر

الحكومة كلها عي مكتب ،وال كان لشو الحكومة قاعدة بنقلعهم وخلص ،ما يذا الكالم لن نقبل ولن نواع على مثل يذا اإلجراء ،ولكن
عيساالعيأموال عربيةوصللعنداإلخوان،يشهداهللعمروموسىقلقانمنها،بد يخلصها،يريد أنيرسلها،مرةيتصلليسألماذا

نعمل،لكنوصل،ولكنهغيرقادرأنيوصل ،لكنلماذااألموالالعربيةالتصلإلينا،نحنممكننقولونري رأسناوماعي أسهلمن
ييك شغلة ،يناك ماامرة قذرة ضدنا وخلينا ننام لتفك الماامرة ،أو عي وض بدنا نتعامل معه لماذا أموال العرب ال تأتي إلينا ويي

موجودةعي الجامعةالعربية.

إذاً من ينا يجب أن نفكر كيف نتعامل م الواق  ،كيف نتعامل م أشقائنا ،أشقاانا الذين نقول إنهم مظلة  كوانهم سند  كوانهم الحضن

الداعئ كوانهم....

طيب اسم منيشوالمطلوب،عكذنأنالسلم كلشيءاسمهماامرة،ألنقضية الماامرةالتصل ،ألنكلإنسانيريديخلصمن
يم أو قضية يقول ماامرة عالمية صهيونية بكبر الحجر المعادية للشعوب  ،وينسى حاضر وينسى أسا

المشكلة ،عي عندنا مشكلة،

لماذاعيحصار ،البنوك متجمرة أ يي البنوك بتتجمر ،يذاال يلي ،عي شغل عيقضية نفكرعيها بجد ونتعامل م العالم بجد ،بماال

يجعلنانتنازلكماقالاألخإسماعيلينيةعنالثوابل،لكنكيفتكون الثوابلالتييتحدأعنهاغيرالتيأنابحكيعنها،إنماعلى
األقل عي إجماع وطني من حما إلى الحزب الشيوعي أن بدنا دولة علسطينية عي حدود  21وبدنا نقول مثل الذ قال بدنا مصر

والسودان ولندن إن أمكن يذا الذ نستطي ععله اآلن ،يذا الذ أعطي لنا اآلن وما نتكلمش باألحالم وبالضباب ،ونحن نعرف يذا

الموضوع العرب والعجم والشر والغرب لقد كان اندريه غروميكو،وزير خارجية االتحاد السوعياتي الساب  ،ويو كما يقول إخوانا

اليساريونحليفنا اإلستراتيجيطبعاًالحليفوالشيءألنهمستحيليكونغروميكوحليفمايذا طيبيذاكانيقلناياإخوانااحضروا
االعتراف ،يذا لي قرنن ،القرنن ب
لي  

صال لكل زمان ومكان ،يذا مش صال وبالتالي أحضروا لي اليوم يذا مين حليفنا

اإلستراتيجيالذ يملك33ألف أر نوو والذ يعنيبد يوقفمعنا.

إذاً العالميكذاعي21مشكلةالالجئينمشكلةحقيقية،ووضعناياعلىجدولأعمال عيمنتهىالذكاءووضعناألولمرةعي

تاري الصراع العربي اإلسرائيلي القرار  194الذ لم يق أر الكثيرون ويرعضونه أو يقبلونه دون قراءة كالعادة ،ومن رأيي أنه قرار ثمين
ويو أثمن من قرار  ،646ويو يوض مشكلة الالجئين الفلسطينيين ،ويقول التعوي

على من ال يرغب عي العودة ،إذاً عي األسا

العودة وبالتالي األسا القانوني وض وعندما نقول حدود  21ال يوجد مستوطنال وأنا ضد كل حجر يبنى على أرضنا بعد  21منذ
ذلكالتاري .

نحن نعيش اآلن ظروعاً صعبة وشعبنا خاو البطون لقد شبعنا شعارال عالبطون ال تمى بالشعارال البطون جائعة والجيوش

ال تزحف على بط ونها ،اآلن نحن لي

جيوشاً ،نحن شعب يوجد عيه نساء وأطفال يريدون أن يشربوا الحليب ،عي احدى المرال رأيل

اء.
مواطنًايقول:أناممكنأخون،وأبي معلومالوممكنأبي بندقيتي،ألنابنيلي لديهدو ً

لكن أناالبعمليذ والتلك،أناأبي كليتي،مناجلابني.عليناأننعرف حاجاليذاالشعب،وأننستشفحاجاليذاالشعبنحن
مشطبقالعو وعيأنا

تحل،النحنالذينطلعوناياالءالذينتحل،إذامااعتنينابهم.

اآلن الذ حاصل أنه ال زال الحديأ عن الدولة ذال الحدود الماقتة ،وأنا أحب أن أقول كلمة عنها ،ونحن قبلنا خطة خارطة الطري 

الموجود بها ،دولة ذال حدود ماقتة مش دولة ماقتة ،النص يكذا وأنا عي حديثي م السيدة وزيرة الخارجية اإلسرائيلية عتحل يذا

الموضوع ،وقالل لي أنا أعرف أنك ال تحب البند الثاني من خطة خارطة الطري  ،قلل لها أنا بحب كل الخطة .ال أنا أحب اهلل
والرسول والمالئكة وبني البشر ،ما عند كرايية ،لكنيذا البند أنا لي قصة أحبه أو أكريه،يذا البند جاءخيا اًر ،بمعنى انتموضعتم
خطةخارطةالطري وأنتم عليكمأنتعملواكذاوكذا.

لكن بهذا الموضوع نقول ويمكنكم أن تقبلوا أو ترعضوا يذا ،أنا رعضل يذا باختصار شديد ،عي علينا ح  ،لكن إلى اآلن يا إخواني

القضيةينظرلهاعلىأنهاقضية إنسانية،وبالتاليالزاللالدولالمانحةتتحدأعنبع

األدوية.

ما أريد أن أقوله:اتفا القايرة النص الخاص بمنظمة التحرير ،وأرجو أنتعودوا إليه يقول:ال بد من تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

لتستوعب باقي الفصائل بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،يعني يي ممثل اآلن وممثل أم وغدًا ،استوعبل أو لم

تستوعب،لكناالستيعابضرور ألنهنحنكنادائماً عيكلمجل وطنينارختنظيمال،يطل التنظيمنقوللهتفضلاعترعنابكم،

نقولواهلللي لدينامان .
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يجب علىكلاالتحادالالشعبيةوأماكنتواجدالشعبالفلسطينيباألرجنتين والب ارزيلوأمريكاالالتينيةوأمريكاالشماليةوأسترالياموجود
بالمجل

الوطنياالتحادالبكلأنواعهاالفصائلبكلأنواعها،عكيفعندمايأتيعصيل مثلحما والجهاديقولواهللأنتمياأخوانلم

تستكملوااألو ار الثبوتية أذيبواواحضروالنابع

طواب .

يذا الحواريجبأنيستمرسواءيذاالحواردونأنياثرعليهيذاالحوار،يجبأن يسي اربالتواز جنبًاإلى جنب،ألنكالالحوارين

مهمان ،يذا الحوار مهم واآلخر مهمللتعاطي م يمومنا الداخلية التي يجب أن نخرج منها ،وعي نف

الوقل واللحظة يجب أال يتأخر

الحواربالنسبةلمنظمةالتحريرالفلسطينية ،حتىنستكملبناءيا ،كوانكانلموجودةتتمت بالشرعيةالكاملة،ولهاالوصاية الكاملةعلينا،
سواءكنلرئيسًاللمجل التنفيذ أولمأكن،عندماكانأبو عماركانلنف الشيء،عندماكانالشقير -اهلليرحمه-نف الشيء،

عندماكان حمودة.

المنظمة بيتناالذ يجبعليناأننحاعظعليهونحميهبعيونناوبعقولناوكلمانملك منإمكانال.أوالًإننيأوجهالتحيةوالتقديرلرئي 
المجل التشريعي والمجل الوطني ،لكن الذ بادر يو المجل التشريعي -على مبادرته الثمينة القيمة الذ استشعر الخطر.وقال:

تعالوا نتنادى لنواجهما يواجهنامنمشاكل ومن عقبال ،وأحييكل من تقدم بمبادرال ،ويمكثرمن القطاع الخاص والتنظيمال بشكل
عام ،وكلهم عندما يبادرون إلى وض مبادرة يذا يعني اإلحسا

بالمساولية ولكن كل االحترام وكل التقدير لمن ال يعيشون معنا لمن

ليسل لديهم يمومنا اليومية وقد ال تكون لهم يموم بكرة وبعد بكرة ،ألنهم محكومون بمئال السنين ،وأرجو اهلل أن يكون أملهم قو 

بالعودة والخروج،ويجب علينا أن نعمل بكل الوسائلحتى نخرجياالء األبطال ،ياالء تنادوا عي كل السجون وتنادوا من كل الفصائل،
وكتبوا يذ الوثيقة ،أنا أعتقد أن لديهم من الشفاعية وبعد الراية واالنطال الروحي صراحة أكثرمنا جميعًا.ألنهم ترععوا عن الفصائلية
والحزبية وقضايانا اليومية ،ويشعرون بنف الشعور وبنف

األلم ،وليسل لديهم أمور راينة ،لي لهم مصال  ،يعني بصراحة يم أنا 

اهلل متىيخرجونمنالسجون،نحنبمنتهىالصعوبةوحوارطويلعري

م السيدشارون أعرجناعنأبوالسكر،وبعد لميفرجعن

أحدبعد .علمًابأنهيوجدمئالأبو السكرداخلالسجون،يناكبداخلهاعشرةنالف،منهممروانالبرغوثيوالنتشة.

وأنا أقولأنتلكالمبادرةقمةالقمموقمةالمساوليةالوطنيةألنا يقبعونخلف القضبان،المصال راينةوالمصال ننيةوالمصال 
حزبية ألحد ،بدليل جلسوا كلهم م بع

وخرجوا بهذا اإلنجاز الذ برأيي عظيم ،ومن ينا أقول يا إخوان الحوار من أجل الحوار

مضيعةللوقل،وأظنأنوقتنالي مريحًاجدًاولي

ولي

لديناوقل.

لديناإمكانية،والعربةتتديور،وكرةالثل تكبروتنزلعيالواد،ومستقبل قضيتناكلهعلىكفعفريل.سألجأإلىاستفتاءشعبي

خالل  40يوماً على وثيقة الوعا الوطني ،التي أطلقها المعتقلون من داخل السجون اإلسرائيلية ليقول الشعب كلمته ،عي حال لم يتم

التوصلالىاتفا خاللعشرةأيام.

الوض الراين ال يحتمل ،وأنا سأطرح يذ الوثيقة على استفتاء شعبي  ،كوان يذا لي
التوصلإلىاتفا خاللعشرة أيام.

المصدر(:مركزالزيتونةللدراسالواالستشارال)6002،

تهديداً ،ولكن ليقول الشعب كلمته ،إذا لم يتم

http://www.alzaytouna.net
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وثيقة رقم ()39

 6002/2/00

موعدا لالستفتاء على وثيقة األسرى
مرسوم رئاسي يحدد فيه الرئيس عباس
ً

انطالقبا مبنالثواببلالتبيأقرتهباالشبرعيةالفلسبطينية،وتجسبيداللقسبمالدسبتور  ،وبصبفتيرئيسباللجنبةالتنفيذيبةلمنظمبةالتحريبر
ورئيساللسبلطةالوطنيبة الفلسبطينية،وانسبجامامب حقبيوواجببيعبيالرجبوعإلبىالشبعبالفلسبطينيعبي تقريبرمصبير ،والبذ يعبد

االستفتاءالشعبيارقىصورالديمقراطية،عكنني كرئي للجنةالتنفيذيةلمنظمةالتحريبرورئبي للسبلطةالوطنيبةالفلسبطينية قبررل

أنأمار يذاالح الدستور عياالستفتاءالذ اقتضتهضرورةحماية مصال الشعبودرءالمفاسدعنهبمايلي:

مبادة( :)0الشبعبالفلسبطينيعبيالقبد والضبفةالغربيبةوقطباعغبزةمبدعولالسبتفتاءعلبى وثيقبةاألسبرىيبوماألربعباءالمواعب 
6002/1/62مابتداءمنالساعةالسابعة صباحاوحتىالتاسعةمساءا .

مادة( :)6يكوناالستفتاءبكبداءال أر حولالساالالتالي"يلتواع علىوثيقبةاألسبرى أمال؟"وتكبوناإلجاببةببنعمأوالمب عبدم
صالحيةالوكالةأوالكفالة.

مادة(:)3تتولىلجنةاالنتخابالالمركزيةتنظيماالستفتاء كواجراءاتهواألمورالقانونيةالمتعلقةبه.

مادة(:)4يكوناالستفتاءمعب ارعنإرادةالشعببأغلبيتهالمطلقة.

مادة(:)5تطب أحكامقانوناالنتخابالمادةرقم5بالقدرالذ يتطلبةعملاالستفتاء.

مادة(:)2يكونيوماألربعاء6002/1/62ماليومالمحددإلجراءاالستفتاءيويومعطلةرسمي.

مادة (:)1تنشرلجنةاالنتخابالالمركزيةوثيقةالوعا الوطنيووثيقةاألسرىعيالصحفوالمجاللووسائلاإلعالم.
مادة (:)0ينشرم وثيقةاألسرىوثيقةالحوارم المرسومالرئاسي .

المصدر( :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات)6002 ,

http://www.alzaytouna.net
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وثيقة رقم ()34

بيان صادر عن القوى السياسية :نعم للحوار ال لالستفتاء

6002/2/1

ياجماييرشعبناالفلسطيني..ياجماييرأمتناالعربيةواإلسالمية.

إيمانباً منبابواجببالمسبئوليةوحفاظباًعلببىحقبو شبعبناودعاعباًعببنتبرابأرضبناوكبل قطبرةدموكبلصببيحةنلبمببذللمبنأجببل
علسببطين.ومببنخبباللوعينبباوعهمنببابصببعوبة يببذ المرحلببةالتببييتببداع عيهببااألعببداءمببنكببلحببدبوصببوبعلببةحقببو شببعبنا

الًللوصببولإلببىذلببكإالعببرحصبباروكسببرإرادةشببعبنا .لكببنروحالوحبدةالوطنيببةالصببادقةوالمسببئولية
ومقدسباتهعلببميجببدواسببي 

والتكاملبينالجمي ييوحديا القادرةعلىدحريذ الماامرةوعليهحرصاًمناعلىتوضي األمورنود التأكيدعلىالتالي:

أننامعنيونبالحوار كوانجاحهمنذالبدايةوندعوإلىاستكمالهم إص اررناعلىأنالحواريوالطري الوحيدللخروجمناألزمة.

لقدأكدإخواننااألسرىعيحركبةالجهباداإلسبالميوحمبا عبيسبجنيبداريمأن الوثيقبةالتبيأرسبلويايبيقاعبدةللحبوار،ولبي 

لالستفتاءوذلكانطالقامن حرصهمعلىالمصلحةالوطنيةوتماسكالجبهةالداخلية،وعليهعكنهميرعضون استغاللالوثيقةكورقة
ضببغطمببنأ طببرفكببانكمببايرعضببونالببزجبتبباريخهم ونضبباالتهمعببيقضببيةاالسببتفتاءالتببيلببنتبباد إالإلببىتعمي ب األزمببة

الداخلية.

تاكدالقوىالموقعةعلىالبيانعلىأنحما والجهاداإلسالميلميتمكنامن المشاركةعيالحوارالبذ انعقبدعبيراماهللبسببب
األوضاعاألمنيةواقتصر حضوريماعلىجلسالاعتتاحالحوارعقط،ولذلكطالبناباستكمالهعيغزة للوصولإلىاتفا وطني .

تاكدالقوىالمشاركةعيالماتمررعضهاالمطل لفكرةاالستفتاءلعدم شرعيتهاولمخاطرياالسياسيةالكبيرة،عهيتتجاوزح ثلثبي
الشعبالفلسطيني عياالستفتاء،كماإنهاتشكلمساًخطي اربالثوابلمنخاللإخضاعيذ الثوابللالستفتاءكسابقةخطيرةعلى
قضيتناالعادلة.

تعتبببرالقببوىالمشبباركةعببيالمبباتمروثيقببةاألسببرىعببييببداريمأرضببيةصببالحة للحبوارحيببأأنهبباتحتببو علببىالعديببدمببنالنقبباط

االيجابيةإالأنهاعينف

يذاالسيا عكننانرع

بع

الوقلتتضمنبنودامختلفعليهابينالقوىالسياسيةوييبحاجةإلىمزيبدمبن النقباشوالحبوار،وعبي

ونستغربحصراالعت ار

بنوديابما عيذلكالقوىالمشاركة.

عليهاعي حركةحما عقط،حيأأنالكثيرمنالقوىلديهااعتراضالعلى

تاكدالقوىالمشاركةعيالماتمرأنعالجالخالعالواالجتهادالاليتمإالبالحوارعقط.

ولذلك نعلناستعدادناالستكمالالحواروعدمإيقاعهوالببدءالفبور بجلسبالحبوار تشباركعيهباجميب القبوىوضبمانيبذ المشباركة

منخاللاستكمالالحوارعيغزة لتمكينالبقيةوخاصةحركتيحما والجهاداإلسالميمنالمشاركةعيالحوار.

ونع ب ب ب ب ببملوح ب ب ب ب ببدةش ب ب ب ب ببعبنا-نع ب ب ب ب ببمللتمس ب ب ب ب ببكبالثواب ب ب ب ب ببل..نع ب ب ب ب ببمل ب ب ب ب ببرصالص ب ب ب ب ببفوفع ب ب ب ب ببيمواجه ب ب ب ب ببةالع ب ب ب ب ببدوالص ب ب ب ب ببهيوني.

حركةالمقاومةاإلسالمية"حما "

حركةالجهاداإلسالميعيعلسطين
جبهةالتحريرالعربية

الجبهةالشعبيةالقيادةالعامة

طالئ حربالتحريرالشعبيةالصاعقة.

المصدر(:المركزالفلسطينيلإلعالم)6002،

 http://www.palestine-info.com
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وثيقةرقم()33
6002/2/04

بيان حماس حول رفض االستفتاء على وثيقة األسرى في سجن "هداريم" ؟!

العزل،الذينسفكلدماايموأريرقلعلى
تشي شهداءيامن المدنيين ا
عي وقلكانلعيهجماييرشعبناالفلسطينيعيقطاعغزة ا
رمالغزةوشواطئهاظلماً ،وغد اًر،وعبدواناً،كبانالسبيدمحمبودعببا رئبي السبلطةالفلسبطينيةيعلبنعبن إصبدار مرسبوماًببكجراء
االسبتفتاءعلبىوثيقبةاإلخبوةاألسبرىعبيسبجن"يبداريم "المس ابماةتجباو اًز"وثيقبةاألسبرى"،محبدداًيبومالسباد والعشبرينمبنشبهر

تموز( يوليو)المقبلموعداًلتنظيمه.

وجهبللبهلتأجيبلإصبداريبذا
ومن الماسفأنالسيدعبا قدضرب ُعر الحبائطبكبلالنبداءالوالنصبائ والمناشبدال،التبي ا
المرسوم ،كواعساحالمجالللحوار الوطنيالفلسطيني،حتىيتمالتوصبلإلبىوعبا وطنبيعلسبطيني،ولكبنعببا " ولغايبةعبينفب 

بأزم ،كوالبى حالبة
يعقوب" ،ا
أصرإص ار اًرغريباًومريباًعلىإجراءيذا االستفتاء،داععاًالساحةالفلسطينيةإلىأجواءمناالحتقبانوالت ا
"شقا وطني"،ولي حالة"وعا وطني".
أمتنبباالعربيببةواإلسببالمية،رعضببنا
اإننببا عببيحركببةالمقاومببةاإلسببالمية(حمببا )إذناكببدلجمبباييرشببعبناالفلسببطيني ،وجمببايير ا
لالستفتاءالمزم إقامته،نرى ضرورةتوضي النقاطالتالية:

التعببرعبن أر األسببرىكاعبة،حيبأصببدرلمبنسبجنواحببد،يبوسبجن" يبداريم" ،كواذاكببانقبدتس ابنىللمناضببل
 .0إنالوثيقبة ا
بكنممثلبيحمبا والجهباد االسبالمي
الًعبنحركبةعبت االتصبالمب قيادتبهخبارجالسبجونوالتشباورمعهبا،ع ا
مبروانالبرغبوثيممبث 
والجبهةالشعبيةالذينوقاعواعلىالوثيقةالمذكورة،لميتسنَّ لهمالتواصلمب إخبوانهماألسبرىعبيالسبجوناألخبرى بويبماألغلبيبة

الًعنإخوانهمخارجالسجون.
الساحقةب عض 

 .6مب التقبديرالكامبلإلخواننبااألسبرىعبيسبجوناالحبتالل،واحتبرامنرائهبم واجتهباداتهم،عبكنذلبكاليعنبيبحبالأناجتهباديم
مقدسةاليأتيهاالباطل منبينيديهاوالمبنخلفهبا،
قدمواوثيقتهمللنقاشوالحوار،ولي لتكونوثيقة ا
مقد ،ونراءيمقاطعة،عهم ا
ا
قدمويالجلسالالحوارالوطنيولي لالستفتاءعليهبا،وعليبهعبكنالتعامبلمب الوثيقبةكأنهبانبصمق ابد اليمكبن تعبديل
كما اأنهم ا
بنببود ،أمببرمرعببو
مرعو

ناسببتغاللالوثيقببةكببذلكعببيتمريببر االسببتفتاءوعرضببهقس ب اًرعلببىالسبباحةالفلسببطينيةأمببر
وغيببرمقبببول ،كوا ا

ويخرجالوثيقة عنالهدفالذ أراد اإلخوةاألسرىمنالتوقي عليها .
ُ ،

 .3إنسببحبممثلببيحركببةحمببا والجهبباداالسببالميتوقيعهمبباعببنالوثيقببة،ورعب

بع

الجبهببةالشببعبيةلالسببتفتاءوتحفاظهبباعلببى

بنودالوثيقة،يجعليذ الوثيقة موضوعياًوعملياًوثيقةلحركةعت ،ويسقطعنهاصفةالتعبيرعنمجموع األسبرى ،وبالتبالي

عكنتوظيفمكانةاألسرىورمزيتهملفر الوثيقةوتمرير االستفتاءعليهاييعمليةخداعوابتزازسياسيين.
ا

 .4مبنالماسبفأنالحبوارالبوطنيالفلسبطينيأُجهب

قببلأنيببدأ،حيبأأعطبىالسبيد محمبودعببا المتحباورينمهلبةاأليبام

العشرةللتوصلإلبىاتفبا وطنبي،مهبدداً أنبهعبيحبالعبدمالتوصبلإلبىاتفبا ،عكنبهسبيلجأإلبىاالسبتفتاء،وعنبدماطالببل حركتبا
حما والجهاداإلسالميبنقلالحوارإلىقطاعغزةألسبابتتعلا باألوضاعاألمنيةلممثليالحركتين،رع

السيدعبا ذلبك،

واسببتكمللالحبوارال دونحضببورممثلببيالحببركتين.لببذااليمكببنالحببديأعببنحصببولحبواروطنببيحقيقببي بببينمجمببوعالقببوى

الفلسطينية.

 .5علىالرغممنوجودأكثرمنوثيقبةمطروحبةللنقباش،عبكنالوثيقبةالتبياعتمبدل يبيوثيقبةواحبدة،ولبميكبنمسبموحاًتعبديل
أ عقرةعيها،عهيمطروحةللقبول بهاكب"رزمةواحدة"،ويومايعنيأنالمطلوبلميكنالحوارحولالوثيقة ،كوانماالمواعقبةعلبى
الاعالتهديدباالستفتاء عليها.
الوثيقةوالمصادقةعليها ،كوا 

تمتقديمهايبي
نالحج القانونيةالتي ا
نصدستور وقانوني ،كوا ا
 .2إندعوةالسيدمحمودعبا إلىاالستفتاءالتستندإلىأ ا ا 
ألنبهينطبب علبىأععبال
حجب متهاعتبة،وباطلبة قانونيباً،عبالقولإناألصبلعبياألشبياءاإلباحبةقبولغيبرصبحي عبييبذاالمقبام ،ا
األعبراد،أمبباعببيالمسببائلالدسببتوريةاإلجرائيببة،عببكن األصببلعيهببايببوالمنب ،مببالببميببنصالدسببتورعلببىإباحتهببا.وأسببا ذلببكأن
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معينبةأنيبيحهبابهبذاالسبكول،ألن
الدسبتور يبوتعبيبرعبنإرادةشبعبية،واليمكبنأنينسببإلبىشبعبكامبلسبكلعبنمسبألة ا

القاعدةأنهالينسبلساكلقول،ويي قاعدةشرعيةوقانونية.

 .1إذاتجاوزناالجانببالقبانونيإلبىاإلج ارئبي،عبكناسبتفتاءجبزءمبنالشبعب ،وتغييببالجبزءاألكببرمبنالشبعبُ،يفقبداالسبتفتاء
مشبروعيته،ويبومباينطبب علبى يبذااالسبتفتاءالبذ يمثابلعلسبطينييالبداخلعقبط،عبيحبينإنعلسبطينيي الشبتال،البذيناليقبل

عببدديم(عببنسببتةماليببيننسببمة)،تببماسببتبعاديمبحج ب واييببة وغيببرمقبولببة.ولنبباأننتببذكربببأنالسببيدعبببا وعببدداًمببنرمببوز
السلطة،كانوا يهددونقبلانتخابالالمجل التشريعياألخيرة،بأناالنتخاباللنتعقدعي حاللبميص ابولالمواطنبونالمقدسبيون
عياالنتخابال،وكانعدديمبضعةنالف،عي حينيتمتجايلالماليينمنأبناءالشعبالفلسطينيعييذااالستفتاء!!

لمعضلة وجودبرنامجينسياسيينمتناقضين،يوتبريبر
 .2إنتبريراللجوءإلىاالستفتاءعلىأسا االحتكامإلىالشعبلح ا
غيببرمقن ب علببىاإلطببال .علمبباذا لببمتقببمالقيببادةالفلسببطينيةباسببتفتاءالشببعبالفلسببطينيعلببىاتفببا أوسببلوومببا تفب ابرععنببهمببن
اتفاقال؟!..ولمباذالبميبتماسبتفتاءالشبعبالفلسبطينيعلبىتغييبر الميثبا البوطنيالفلسبطينيالبذ ت ابمعيبهإلغباءالثواببلاألساسبية
بتماسبتفتاءالشبعبكبذلكعلبىمشبروعخارطبةالطريب
للشبعب الفلسبطيني؟!..ولمباذالبمي ا

العودةإلىالشعب؟!

البذ قبلتبهقيبادةالسبلطةعبيحينبهدون

 .1إنيذ األسئلةالمنطقيةتكشفبوضوحازدواجيةالمعاييرالتيتمارسهايذ القيادة.

 .00االحتكبامإلبىالشبعبأمبرمشبروعببلوضبرورة،ويمثابلوسبيلةأساسبيةمبنالوسبائل الديمقراطيبةالحديثبةعبيالقضباياالتبيال

تم ا بسيادةالدولالمسبتقلة،وال تمب ا بحقبو الشبعوبالتبيتناضبلللحصبولعلبىاالسبتقالل،كاالنضبمامإلبىاالتحباد األوروببي
الًعلببى
علببىسبببيلالمثببال.واالسببتفتاءوع ب مببايببومطببروحعببيالحالببة الفلسببطينية،يببواسببتفتاءعلببىالحقببو ،ويببذالببي مقب بو
جعيالشعبالفلسطينيعيإعطاءالمشروعيةلببرام واتفاقبالتنبتقصمبنحقوقبه،عمبات ابم
اإلطال .ولع ال أخطرماعياألمرالزا
جيذاالشعبالبطلعيعملية" التفريط"عبر
توقيعهطيلةاألعوامالماضيةكانتفريطاً منقبلبع النخبالقيادية،واليومُيرادزا
استخداموتوظيفمكانةاألسرىورمزيتهم،وعبرعمليةتدلي

كاملةيتمممارستهابح يذاالشعب.

 .00يناك"تدلي "واض عيعمليةاالستفتاءالمزم تنظيمه،ويتمثالالتدلي عي طرحوثيقةتتضمنثمانيةعشبربنبداًلالسبتفتاء

تتضمننقاطاًإيجابيبةالخبالفعليهبا،وأخبرىسبلبيةخالعيبة وعب زوايباالنظبر
عليهابنعمأوال،ويوأمرغير منطقي،ذلكأنها ا
بالنسبةلجموعالشعب،عالبع

قديواع علبى%10منهباأو أكثبرعلبىسببيلالمثبال،علمباذانبدع مبنيواعب علبىالجبزءاألكببر

مبنالوثيقبة لرعضبهابسببباعتب ار

علبىجبزءمنهبا؟!وموضب التبدلي ينبا،يبوخلبطالقضبايا التبياليمكبنأل علسبطينيأن

يرعضبها،مب قضباياتثيبرخالعباًحباداًعبيأوسباط الب أر العبام،ويبيعمليباًالقضباياالمطلبوبتمريريبابعبداالسبتفتاءلالتاكباء عليهبا
ثمتقديمالتنازاللباسمالشعبالفلسطيني.
التحركالسياسي كواجراءالمفاوضالم العدوعلىأساسها ،ومن ا
الحقاًعي ا
بيتم
 .06لقدكانمبررالدعوةلالستفتاءيوحسمالخالفحبولالبرنبام السياسبيلنق ابدم برنامجباًموحبداً،ولكبنيبذ الوثيقبةالتبيس ا
عببرعبنذلبكإيهبودأولمبرلرئبي وزراءيبذاالكيبان،
االسبتفتاءعليهبا،مرعوضبة رعضباًقاطعباًمبنقبادةالكيبانالصبهيوني.وقبد ا
عمليبةعلبىاإلطبال لالسبتفتاءعلبى يبذ 
معنيينبهذ الوثيقة،وأنها"لعبة علسطينيةداخلية"،وعليه ،ا
عكنالقيمة ا
معتب اًر اأنهمليسوا ا
الًاللجوءإلىتسويقهاعلىشعبناعبرجملةمن األمانيوالوعودالتيالرصيدلهاعلىأر الواق .
الوثيقة،ولي مقبو

أمباالحبديأ
عادةًلحسمقضايامحبددةسب ا
يتماللجوءإليه 
إناالستفتاء ا
 .03ا
يتمتنفيبذيا ،وليسبلمجبردقضبايااعت ارضبيةأومحتملبة ،ا

أنشيئاًماوراءطرحها،وقدأثبتلالتجربةعيالساحةالفلسطينيةمنذ اعتمادالبرنام المرحليمبن
عنقضايااعتراضيةعهذا يعني ا
قببليبذ القيببادةأنمباتطرحببهمبنقضببايااعت ارضبية اإنمبايكببونتغطيب ةًلخطبوةتبامتقبديمالتنببازلبشبأنهاسببلفاً،ويبذاقببديكبون وراء

اإلصرارعلىاالستفتاء  .

أنحركبةحمببا يبيالتبيتعبار يبذااالسببتفتاء ،ويبذالبي صبحيحاً،عفصبائل:حمببا ،
 .04ينباكمحاولبةمقصبودةلتصبوير ا
الجهبباداالسببالمي،الجبهببةالشببعبيةلتحريببر علسببطين،الجبهببةالشببعبية(القيببادةالعامببة)،الصبباعقة،جبهببةالتحريببرالعربيببة ،لجببان
المقاومببةالشببعبية،جبهببةالنضببالالشببعبي،جبهببةالتحريببرالفلسببطينية ،الحببزبالشببيوعيالثببور ،تببرع

عملياًوواقعياًتمثال األغلبيةاألكبرمنالشعبالفلسطينيعيالداخلوالخارج.
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جميعهببااالسببتفتاء،ويببي

إننبا عبيضبوءالنقباطالمبذكورة،نجبدأنصبولالعقبلوالمنطب يوجببانعلبىالسبيدمحمبود عببا رئبي السبلطةالفلسبطينيةأن

الًمبنذلبكإلبىلغبةالحبوار ومتابعبةجلسبالالحبوار
ي ارجب نفسبه،ويأخبذقب ار اًرجريئباً وتاريخيباًبوقبفيبذااالسبتفتاء،واالحتكبامببد 
القببادرةوحببدياعلببىتحقيب التواعب الفلسببطينيومببنثب ابم حشببدالطاقبالوالجهببودالفلسببطينيةكاعببةعببيمواجهببةاالحببتاللوالتصببعيد
الصبهيوني ض ابدشبعبنا،وعبيمواجهبةمشبروعأولمبرلالهبادفإلبىتصبفيةالقضبيةالفلسبطينية وشبطبحقبو شبعبناتحبلغطباء

خطةاالنطواءأوعكاالرتباطمبنطبرفواحبد .كوان شبعبناالفلسبطينيخاصبةبعبدالمجبازرالبشبعةعبيقطباعغبزةومأسباةالطفلبة
(يدى غالية)التيقتلالصهاينةمعظمعائلتها،أحوجمايكونإلىالحواروالوعا الإلىاستفتاءيوالوجهآلخرللشقا .
حركةالمقاومةاإلسالمية"حما "

األربعاء00جمادىاألول0461يب

المواع 04حزيران(يونيو)6002م.


المصدر( :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات)6002 ,
http://www.alzaytouna.net
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وثيقةرقم()34
نص وثيقة الحوار الوطني (وثيقة األسرى المعدلة)
مقدمة:

6002/2/62

انطالقاًمنالشعورالعاليبالمساوليةالوطنيةوالتاريخية،ونظ اًرللمخاطرالمحدقةبشعبنا،وانطالقاًمنمبدأأنالحقو التسقط
بالتقادم ،وعلى قاعدة عدم االعتراف بشرعية االحتالل ،وعي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة

الوطنية ووحدة شعبنا عي الوطنوالمناعي ،ومن أجل مواجهة المشروع اإلسرائيلي الهادف لفر

الحل اإلسرائيلي ،ونسفحلم

وح شعبناعيإقامةدولتهالفلسطينيةالمستقلةكاملةالسيادة،يذاالمشروعوالمخططالذ تنو الحكومةاإلسرائيليةتنفيذ خالل

المرحلة القادمة تأسيساً على إقامة واستكمال الجدار العنصر وتهويد القد وتوسي المست وطنال اإلسرائيلية واالستيالء على

األغواروضمأجزاءواسعةمنالضفةالغربية كواغال البابأمامشعبناعيممارسةحقهعيالعودة.
ووعاء لشهداء شعبنا العظيم
ومن أجل المحاعظة على منجزال ومكتسبال شعبنا التي حققها من خالل مسيرة كفاحه الطويل
ً
وعذابال أس ار وأنال جرحا  ،وانطالقاً من أننا الزلنا نمر عي مرحلة تحرر طابعها األساسي وطني وديمقراطي مما يفر 

استراتيجيةسياسيةكفاحيةمتناسبةم يذاالطاب ،ومنأجلإنجاحالحوارالوطنيالفلسطينيالشامل،واستناداًإلىإعالنالقايرة
والحاجة الملحة للوحدة والتالحم عكننا نتقدم بهذ الوثيقة ( وثيقة الوعا الوطني ) لشعبنا العظيم الصامد المرابط  كوالى الرئي 

محمود عبا أبو مازن وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني  ،كوالى رئي الحكومة إسماعيل ينية ومجل الوزراء  ،كوالى

رئي وأعضاءالمجل الوطنيالفلسطيني،ورئي وأعضاءالمجل التشريعيالفلسطيني ،كوالىكاعةالقوىوالفصائلالفلسطينية،

كوالىكاعةالماسسالوالمنظمالاأليليةوالشعبية،وقادةال أر العامالفلسطينيعيالوطنوالمناعي.

تعدوثيقةالوعا الوطنيكالًمتكامالًوالمقدمةجزءمنها:

-0إنالشعبالفلسطينيعيالوطنوالمناعييسعىويناضلمنأجلتحريرأرضه كوازالةالمستوطنال كواجالءالمستوطنين كوازالة

جدارالفصلوالضمالعنصر  ،كوانجازحقهعيالحريةوالعودةواالستقاللوعيسبيلحقهعيتقريرمصير بماعيذلكإقامة
دولته المستقلة كاملة السيادة على جمي األراضي المحتلة عام  0121وعاصمتها مدينة القد الشريف وضمان ح عودة

الالجئينإلىدياريموممتلكاتهمالتيطردوامنهاوتعويضهموتحريرجمي األسرىوالمعتقلينبدوناستثناءأوتمييزمستندينعي
كلذلكإلىح شعبناالتاريخيعيأر اآلباءواألجدادوالىميثا األممالمتحدةوالقانونالدوليوماكفلتهالشرعيةالدوليةبما

الينتقصمنحقو شعبنا.

-6اإلسراععيإنجازماتماالتفا عليهعيالقايرةنذار6005عيمايتعل بتطويروتفعيلمنظمةالتحريرالفلسطينيةوانضمام

كلالقوىوالفصائلإليها،وع أس ديمقراطيةترس مكانةمنظمةالتحريرالفلسطينيةالممثلالشرعيوالوحيدلشعبناعيأماكن
تواجد كاعة،بمايتالءمم المتغيرالعلىالساحةالفلسطينيةوبمايعززقدرةمنظمةالتحريرعيالقياموالنهو

بمساولياتها

عيقيادةشعبناعيالوطنوالمناعيوعىتعبئتهوالدعاععنحقوقهالوطنيةوالسياسيةواإلنسانيةعيالدوائروالمحاعلوالمجاالل

الدوليةواإلقليميةكاعة،وأنالمصلحةالوطنيةتقتضيتشكيلمجل وطنيجديدقبلنهايةالعام6002بمايضمنتمثيلالقوى
والفصائلواألحزاب الوطنيةواإلسالمية جميعها وتجمعال شعبنا عي كل مكان والقطاعالوالماسسال والفعاليال والشخصيال

كاعة،باالنتخابالحيثماأمكنوعق ًا لمبدأالت مثيلالنسبيوبالتواع حيأيتعذرإجراءاالنتخابالوع نليالتضعهااللجنةالعليا
المنبثقة عن حوار القايرة والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطا اًر جبهوياً عريضاً وائتالعاً وطنياً شامالً  كواطا اًر جامعاً
ومرجعيةسياسيةعلياللفلسطينيينعيالوطنوالمناعي.

 -3ح الشعبالفلسطينيعيالمقاومةوالتمسكبخيارمقاومةاالحتاللبمختلفالوسائلوتركيزالمقاومةعياألراضيالمحتلة

عام0121إليجانبالعملالسياسيوالتفاوضيوالدبلوماسيواالستمرارعيالمقاومةالشعبيةالجماييريةضداالحتاللبمختلف

أشكالهووجود وسياساته،وااليتمامبتوسي مشاركةمختلفالفئالوالجهالوالقطاعالوجماييرشعبناعييذ المقاومةالشعبية

.
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 -4وض خطةعلسطينيةللتحركالسياسيالشاملوتوحيدالخطابالسياسيالفلسطينيعلىأسا األيدافالوطنيةالفلسطينية
كماوردلعييذ الوثيقةوالشرعيةالعربيةوق اررالالشرعيةالدوليةالمنصفةلشعبنابمايحفظحقوقهوثوابتهتنفذياقيادةمنظمة

التحرير وماسساتها والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة ،والفصائل الوطنية واإلسالمية  ،ومنظمال المجتم المدني والشخصيال
والفعاليالالعامة،منأجلاستحضاروتعزيزوحشدالدعمالعربيواإلسالميوالدوليالسياسيوالماليواالقتصاد واإلنساني

لشعبناوسلطتناالوطنيةدعماً لح شعبناعيتقريرالمصيروالحريةوالعودةواالستقاللولمواجهةخطةإسرائيلعيعر الحل

اإلسرائيليعلىشعبناولمواجهةالحصارالظالم.

 -5حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتباريا نواة الدولة القادمة يذ السلطة التي شيديا شعبنا بكفاحه وتضحياته
ودماء وعذابال أبنائه  كوان المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام " القانون األساسي " للسلطة والقوانين المعمول بها واحترام

مساوليال وصالحيال الرئي المنتخب وعقاً إلرادة الشعب الفلسطيني بانتخابال حرة ديمقراطية ونزيهة  ،واحترام مساوليال
وصالحيال الحكومة التي منحل الثقة من المجل التشريعي المنتخب بانتخابال حرة وديمقراطية ونزيهة  ،وأيمية وضرورة

التعاون الخال بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد االجتماعال الدورية بينهما لتحقي وتعزيز التعاون والتكامل وعقاً

ألحكام"القانوناألساسي"وللمصلحةالوطنيةالعلياوضرورةإجراءإصالحشاملعيماسسالالسلطةالوطنيةوخاصةالجهاز
القضائيم ضرورةاحترامالقضاءبمستوياتهكاعةوتنفيذق ارراتهوتعزيزوتكري سيادةالقانون.

 -2العملعلىتشكيلحكومةوحدةوطنيةعلىأسا يضمنمشاركةالكتلالبرلمانيةوالقوىالسياسيةالراغبةعلىقاعدةيذ 
الوثيقة وبرنام مشترك للنهو

بالوض الفلسطيني محلياً وعربياً  كواقليمياً ودولياً ومواجهة التحديال بحكومة وحدة وطنيةقوية

تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جمي القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنام اإلصالح
وتنميةاالقتصادالوطنيوتشجي االستثمارومحاربةالفقروالبطالةوتقديمأعضلرعايةممكنةللفئالالتيتحمللأعباءالصمود

الجرحى وأصحاب البيول
والمقاومة واالنتفاضة وكانل ضحية للعدوان اإلجرامي اإلسرائيلي وبخاصة أسر الشهداء واألسرى و 

والممتلكالالتيدمريااالحتاللوكذلكالعاطلينعنالعملوالخريجين.

 -1أنإدارةالمفاوضالييمنصالحية(م -ل -ف)ورئي السلطةالوطنيةالفلسطينيةعلىقاعدةالتمسكباأليداف
الوطنيةالفلسطينيةكماوردلعييذ الوثيقةعلىأنيتمعر أ اتفا بهذاالشأنعلىالمجل الوطنيالفلسطينيالجديد

إلقرار والتصدي عليهأوإجراءاستفتاءعامعيالوطنوالمناعيبقانونينظمه.

  -2تحريراألسرىوالمعتقلينواجبوطنيمقد يجبأنتقومبهبالوسائلكاعةالقوىوالفصائلالوطنيةواإلسالميةو(م-
ل-ف)والسلطةالوطنيةرئيساًوحكومةومجلساًتشريعياًوتشكياللالمقاومةكاعة.

  -1ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية الالجئين الفلسطينيين والدعاع عن حقوقهم والعمل على عقد ماتمر
شعبيلالجئينتنبث عنهييئالمتابعةوظيفتهاالتأكيدعلىح العودةوالتمسكبهودعوةالمجتم الدوليلتنفيذماوردعي

القرار014بخصوصح العودةلالجئينالفلسطينيينوتعويضهم.

  -00العملعلىتشكيلجبهةمقاومةموحدةباسمجبهةالمقاومةالفلسطينية،لقيادةوخو
وتنسي العملوالفعلالمقاوموالعملعلىتحديدمرجعيةسياسيةموحدةلها.

المقاومة ضداالحتاللوتوحيد

 -00التمسك بالنه الديمقراطي وبكجراء انتخابال عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون  ،للرئي والتشريعي

وللمجال المحليةوالبلديةواالتحادالوالنقابالوالجمعيال،واحتراممبدأالتداولالسلميللسلطةوالتأكيدعلىمبدأالفصلبين

السلطا لوالتعهدبحمايةالتجربةالفلسطينيةالديمقراطيةواحترامالخيارالديمقراطيونتائجهواحترامسيادةالقانونوالحريالالفردية
والعامة وحقو اإلنسان وحرية الصحاعة والمساواة بين المواطنين عي الحقو والواجبال دون تميز وحماية مكتسبال المرأة

وتطويرياوتعزيزيا.

 -06رع  كوادانةالحصارالظالمالذ تقود الواليالالمتحدة كواسرائيلعلىشعبناودعوةاألشقاءالعربشعبياً ورسمياً لدعم
ومساندةالشعبالفلسطينيو(م -ل -ف) وسلطتهالوطنيةودعوةالحكومالالعربيةلتنفيذق اررالالقممالعربيةالسياسية
والماليةواالقتصاديةواإلعالميةالداعمةلشعبناالفلسطينيوصمود وقضيتهالوطنيةوالتأكيدعلىأنالسلطةالوطنيةالفلسطينية

ملتزمةباإلجماعوالعملالعربيالمشتركالداعملقضيتناالعادلةوالمصال العربيةالعليا.
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 -03دعوةالشعبالفلسطينيللوحدةوالتالحمورصالصفوفودعمومساندة(م -ل -ف)والسلطةالوطنيةالفلسطينية
رئيساًوحكومةوتعزيزالصمودوالمقاومةعيوجهالعدوانوالحصارورع

التدخلعيالشاونالداخليةالفلسطينية.

 -04نبذمظايرالفرقةواالنقسامكلهاومايقودإلىالفتنة كوادانةوتحريماستخدامالسالحبينأبناءالشعبالواحدمهماكانل
المبرراللف

النزاعالالداخليةوالتأكيدعلىحرمةالدمالفلسطينيوااللتزامبالحوارأسلوباً وحيداً لحلالخالعالوالتعبيرعن

ال أر بالوسائلكاعةبماعيذلكمعارضةالسلطةوق ارراتهاعلىأسا مايكفلهالقانونوح االحتجاجالسلميوتنظيمالمسيرال

والتظايرالواالعتصامالشريطةأنتكونسلميةوخاليةمنالسالحوالتتعدىعلىالمواطنينوممتلكاتهموالممتلكالالعامة.

 -05إنالمصلحةالوطنيةتقتضيضرورةالبحأعنأعضلاألساليبوالوسائلالمناسبةالستمرارمشاركةشعبناوقوا الوطنية
والسياسيةواالجتماعيةعيأماكنتواجد كاعةعيمعركةالحريةوالعودةواالستقاللم األخذبعيناالعتبارالوض الجديدلقطاع
غزةوبمايجعلهراععةوقوةحقيقيةلصمودشعبناعلىأسا استخدامالوسائلواألساليبالنضاليةاألنج عيمقاومةاالحتاللم 

مراعاةالمصال العليالشعبنا.

 -02ضرورةإصالحوتطويرالماسسةاألمنيةالفلسطينيةبكلعروعهاعلىأسا عصر وبمايجعلهاأكثرقدرةعلىالقيام
بمهمةالدعاععنالوطنوالمواطنينوعيمواجهةالعدوانواالحتاللوحفظاألمنوالنظامالعاموتنفيذالقوانين كوانهاءحالةالفوضى
والفلتان األمني  كوانهاء المظاير المسلحة واالستعراضال ومصادرة سالح الفوضى والفلتان األمني الذ يلح ضر اًر عادحاً

بالمقاومة ويشو صورتها ويهدد وحدة المجتم الفلسطيني وضرورة تنسي وتنظيم العالقة م قوى وتشكيالل المقاومة وتنظيم

وحمايةسالحها.

 -01دعوةالمجل التشريعيلمواصلةإصدارالقوانينالمنظمةلعملالماسسةاألمنية واألجهزةبمختلفعروعهاوالعملعلى
إصدارقانونيمن ممارسةالعملالسياسيوالحزبيلمنتسبياألجهزةوااللتزامبالمرجعيةالسياسيةالمنتخبةالتيحددياالقانون.

 -02العملمنأجلتوسي دوروحضورلجانالتضامنالدوليةوالمجموعالالمحبةللسالملدعمصمودشعبناونضالهالعادل
ضداالحتاللوممارستهواالستيطانوجدارالفصلوالضمالعنصر ومنأجلتنفيذقرارمحكمةالعدلالدوليةعياليا المتعل 

بكزالةالجدارواالستيطانوعدممشروعيتهم.

المصدر(:موق الحملةالشعبيةإلطال سراحالقائدالمناضلمروانالبرغوثيوكاعةاألسرى)

http://www.freebarghouti.org
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وثيقة رقم ()35

6002/00/62

نص تصريحات أولـمرت بشأن شكل الحكومة الفلسطينية

،عيقطاعغزة(ويهوداوالسامرة) الضفةالغربيةتقفونيذ األيام

 أنتمايهاالشعبالفلسطينيعيالجنوبوالشر
علىمفتر طر تاريخي.
اناإلرياب،العنفوالهجمالالقاتلةوالبمتواصلةضدمدنيياسرائيلمن شأنهاانتقودناالىموجةجديدةومالبمة
منالعنفالرييب.انالراديكالية البمتشددةعيمنظماتكماالريابيةبحما ،الجهادوكتائبشهداءاالقصى وغيريامن
البمنظمالبلبمتقربكممنتحقي الهدفالذ انامقتن بأن الكثيرينمنكميشاطرونناايا باقامةدولةعلسطينية

ستضمنلكممستقبالً كريماً،والتيستتواجدبعالقالجوارحسنةجنباًالىجنبم دولةاسرائيل.

بدالً مناتخاذق ارراليمكنانتقحمناعيصراعمتصاعد،جئلاليوم،منينا،قرب قبرديفيدبنغوريون،القترح
عليكممسا اًرمختلفاً،مسا اًريوعرالفرصة لبمستقبلمختلفلكمولنا.

لقدبدأنا يوماولام ،نحننعولعلىيذاالبمساربوانانملانه سيقودناباتجا الهدفالذ نتو اليهبالسالم

والهدوءوالثقةالبمتبادلة .نحنمستعدونونريدالبمضيعييذاالبمسار،والحفاظعليهلحينالوصولالى الحلالذ 
نسعىاليه.
اذامااقيملحكومةعلسطينيةجديدةبحكومةتلتزمبمبادئاللجنة الرباعية،تطبي خارطةالطري واإلعراجعن
جلعادشاليل،سأدعوابومازن للقاءمعيعو اًر،مناجلاجراءحوارحقيقي،مفتوحوجد بيننا.

عياطاريذاالحواربووعقاًلخارطةالطري ،سيكونبكمكانكمانشاءدولة علسطينيةمستقلةوقابلةللحياة،بتواصل

جغراعيعييهوداوالسامرة(الضفة الغربية)بدولةبسيادةكاملةوحدودمعرعة.
عييذااإلطارعكنهسيتمتحديدحدوددولةاسرائيل،وعقاًلرسالةالرئي

بوشعيالراب عشرمننيسان6004

البموجهةالىرئي الوزراءارئيلشارون.

يذ الحدودستكونمختلفةعناألراضيالتيتخض حالياًللسيطرةاإلسرائيلية.
اتفهماأليميةالتييوليهاالبمجتم الفلسطينيلبموضوعالبمعتقلين.

انامنينااعلنبأنهحالبمايتماإلعراجعنجلعادشاليلويعودالى عائلته،سالبماًومعاعى،عكنحكومةاسرائيل

ستكونمستعدةلإلعراجعناعداد كبيرةمنالبمعتقلينالفلسطينيينببمنعيهمالبمحكومونلفترالسجنطويلة بمن
يزالثقةبينناواالثبالبأنيدنامدودةحقاًلسالمحقيقي .لقدقللذلكقبلاختطافجلعادشاليلوانالبماغير

اجلتعز

موقفي.

اعلبمانالعديدمنالعائاللالفلسطينيةتتو الىذلكاليومالذ يعودعيهاألحبةالىالبيل.انيذااليومقديكون
قريباًجداً.

اامنبأنالكثيرينمنكمقلقونمنالثمنالبايظالذ تدععونهنتيجةالعنفالبمتشددللجماعالاإلريابيةالبمنتشرةعي

شوارعكم.

انوقفالعنفواإلريابسيمكننامناننعر عليكمسلسلةمنالخطوال،التي سيتمتنفيذيابالتنسي البمشترك،

مناجلتسهيلتحسينالبمستوىالحياتي للبمواطنينالفلسطينيين،التيتأثرلبشدةنتيجةلحاجتناللقيامبكجراءال
عسكريةضدانشطتكماإلريابية.
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سنقلصبشكلكبيرعددالحواجزونزيدحريةالحركةعياألراضيالفلسطينية ونسهلحركةاألعرادوالبضائ عي
كالاالتجايين،تحسينعملالبمعابر الحدوديةعيقطاعغزةواإلعراجعناموالعلسطينيةبغر التخفيفمنوطأة
الصعوبالاإلنسانيةالتييعانيمنهاالكثيرونمنكم.

يمكننااننساعدكمعيبلورةخطةإلعادةتأييلقطاعغزةومناط عييهوداوالسامرة(الضفةالغربية)اقتصادياً.

سنسعىللحصولعلىمساعدةتلكالدولالعربيةالتيتنشدالحلالسلبميللصراع بيننابماعيهاالبمملكةاألردنية

ومصروالعربيةلسعوديةودولالخلي من اجلاالستفادةمنخبراتهموالحصولعلىالدعملبمفاوضالمباشرةبيننا.

اناألصوالالتيتعلومنيذ الدولعيمايتعل باالعترافوتطبي العالقال م دولةاسرائيلبببماعيذلكعلى

سبيلالبمثالبع

اجزاءمبادرةالسالم السعوديةبييايجابيةوانو استثمارالجهودمناجلدع االتصااللم يذ

الدولوتعزيزدعمناللبمفاوضالالثنائيةالبمباشرةبينناوبينالفلسطينيين.
انااتاب بكثيرمنالتقديرالجهودالجديةالتيتبذلمنيذ الدوللتحقي وقفالعنفعيالبمنطقةوانااحترم
رغبتهمالجديةعيخل جوجديدبيننامن اجلتسهيلحلللنزاع.

اناألوضاعالدوليةالتينشأل،خاصةعييذ األوقال،تسم لكمولناالقيام بخطوةشجاعة،تشملالحاجةللقيام

بتسويالمالبمةوالتنازلعنتلكاألحالم التيكانلجزءاًمنمكونناال وطنيلسنوالطويلةوعت عصلجديديوعر
األمل بحياةاعضللناجميعاً.

نحن،دولةاسرائيل،سنواع علىاخالءالكثيرمناألراضيوالتجمعالالتي انشأناياعيها.انيذالهوامرصعب

جداًعلينا،االانناسنتحملهمقابل سالمحقيقي.

عليكموقفاإلرياب،العنفوالجهودللبم بالبمواطنيناالسرائيليينعي الجنوب،الوسطوالشمالواالعترافبحقنا

بالعيشبأمنوسالمالىجواركم والتخليعناحالمكمبتحقي ح العودة.انيذالهويدفمح ،يدفطبيعي
ويدف اليمكنالتنازلعنه.

اذامااظهرتمالعزموالسلوكالضرور عكنكمستجدونناشريكاًجاي اًز.ان دولةاسرائيلدولةقوية،التغركمخالعاتنا

الداخلية،ونزاعاتناالسياسية اواألجواءالقاتمةالتينعرضهااحياناً.

عيمعركةالعنف،سننتصر ،حتىلوكانلطويلةوحتىلوحصدلالكثيرمن الضحايا،حتىلوتضمنلتنازالل

بنوعيةالحياة،لقداثبتلدولةاسرائيل قوتهاعيالبماضيوييجايزةألنتثبتهااليوم.
التجروناالىاالختباراآلخر،الذ سيحصدارواحاًكثيرةوياد الىالتدميروالذ منشأنهانيقودالى

صعوبالويأ كامل.

انالبماضياليمكنتغيير ،واليمكناعادةضحاياالصراعمنكالطرعيالحدود.
اناإلمالءالعقيمةواالتهامالالبمتبادلةليسلسوىألعابكلبمالالعائدةمنها.انالندباليمكنطمسها.
كلمايمكنناعملهاليوميومن البمزيدمنالبمأساةواننورأالجيلالشاب اعقاًالمعاًوامالًبحياةجديدة.دعونا

نحولالبغضاءو"سنالسيوف"الى اعترافمتبادلواحتراموحوارمباشر.

منيناعكندعوةاسرائيلللسالممسموعةبوضوحوحزمولنأملانتتماإلجابةعلىصدايابكيجابيةيذ البمرة".
المصدر:صحيفةاأليامالفلسطينية.6002/00/62
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وثيقةرقم()32
6002/1/60

نص وثيقة محددات البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية.

انطالقبباممبباوردعببيوثيقببةالوعببا الببوطنيالتببيوقعببلعليهبباالرئاسببةوالحكومببةوالمجل ب

التش بريعيوالقببوىوالفصببائلباعتباريببا

اإلطارالمرجعيلشعبناالفلسطينيحول قضيتهعييبذ المرحلبة،ووعباءللشبهداءواألسبرىوالجرحبىوالمبعبدين،وتضبحيال شبعبنا

الفلسببطيني،وحمايببةلحقوقببه،وحفاظبباعل بىثوابتببهالوطنيببة،وتأكيببدا لوحدتببهالوطنيببة،وتحقيقببالمبببدأالشبراكةعببكنبرنببام الحكومببة

يتضمناآلتي:

 .0تاكبدالحكومبةعلبىحب الشبعبالفلسبطينيعبيالعمببلوالنضبالمبنأجببلتحريبرأرضبه كوانهبباءاالحبتاللبالوسبائلوالسبببل
المشروعةكاعة ،كوازالةالمستوطنالوجدار الفصلالعنصر  ،كواقامةالدولةالفلسطينيةالمستقلةكاملةالسيادةعلىجمي األ ارضبي
الفلسطينيةالمحتلةعام0121والمتواصلةجغراعياوعاصمتهاالقد .

 .6تببدعمالحكومببةوتشببج كببلالجهببودالتببيتبببذلالنجببازمبباتببماالتفببا عليببهعببي القببايرةعببينذار6005عيمببايتعلب بتطببوير
وتفعيبلمنظمببةالتحريببرالفلسبطينية بوصببفهاالممثببلالشبرعيوالوحيببدللشببعبالفلسبطيني،وتاكببدعلببىضببرورةاإلسبراععببي تنفيببذ

اإلجراءالالالزمةلذلكقبلنهايةيذاالعام.

 .3تحترمالحكومةاالتفاقيالالتيوقعتهامنظمةالتحريرالفلسطينيةباعتباريا المرجعيةالسياسيةللسلطةالوطنيةالفلسطينيةبمبا
يحميالمصال العليا لشعبناويصونحقوقه.

 .4تساعدالحكومةرئي السلطةالوطنيةالفلسطينيةعيوض خطةعلسطينيةللتحرك السياسيلتحقي األيبدافالوطنيبةعلبى
أسا المبادرةالعربيةوق اررال الشرعيةالدوليةالمتعلقةبالقضيةالفلسطينيةبماالينتقصمنحقو الشعب الفلسطيني.

 .5تتعاونالحكومةوالرئاسةعلىرع الحصبارالظبالمالمفبرو

علبىشبعبنا،وسبتعمل الحكومبةعلبىرععبهبكبلجهبدمسبتطاع

ولحشدالدعمالعربيواإلسالميوالدولي والسياسيوالماليواالقتصاد واإلنساني.

 .2العملعلىتحريرجمي األسرىوالمعتقلينبدوناستثناءأوتمييزوعودةالمبعدينإلىأماكنسكنايم.

 .1تاكدالحكومةعلىح العودةوالتمسكبه.كماتبدعوالمجتمب البدوليلتنفيبذ مباوردعبيالقبرار014بخصبوصحب العبودة
لالجئينالفلسطينيينوتعويضهم.كما وستعملالحكومةعلبىمضباعفةالجهبدلبدعمومسباندةورعايبةالالجئبينالفلسبطينيين والبدعاع

عنحقوقهم.

( .2تمإلغاا -حسبالوثيقة)يعادتشكيللجنةالمفاوضالالعليابمايعززالمشاركةالسياسية.وحمايةالمصال الوطنية.

المص ببدر:س ببليمان،عه ببد،ونخ ببرون":وثيق ببةالوع ببا ال ببوطني(،"6002/2/61-بي ببرول:المرك ببزالفلس ببطينيللتوثيب ب والمعلوم ببال،

،)6000ص013:016
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وثيقةرقم()31

نص خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك

6002/1/66

بسماهللالرحمنالرحيم
معاليرئيسةالجمعيةالعامةالشيخةيياراشدالخليفة.
معالياألمينالعاملىممالمتحدةكوعيعنان،

أصحابالجاللةوالفخامةوالسمو....أصحابالمعاليوالسعادة.

حضرالالسيدالوالسادةالحضور.
بدايةأتقدمبالتهنئةإليكمالنتخابكمرئيساًلهذ الدورةمتمنياًلكم التوعي والنجاحعيتحقيب أيبداعهاالتبيتُجمب عليهبا

جمي شعوبالعالم ،والتيتامنبأنيبذ المنظمبةولبدلمبنأجبلحمايبةالسبالمالعبالميوحقبو اإلنسبان،وحب تقريبر
المصبيرللشبعوب،وأسبتذكرينباكلمبالالبرئي األمريكبي ال ارحبلوودروويلسبون":مبامبنمكباننخبرعلبىوجبهالكبرة
األرضية،يتجم عيه نبالءمبنالرجبالوالنسباء،يعكسبونأبهبىصبورالجمبالوالطاقبة،الك ِ
بامنينعبي التعباطفوالتعباون
والتشاور،منخاللجهوديمنحوإحقا الح ،ورع المعاناة ووض الضعفاءعلىطري القوةواألمل".
لببذلكأتمنببىأنتبباد نتببائ أعمبباليببذ الببدورةالببىتشببجي التعبباونبببينكببل الشببعوبواألمببممببنأجببلمصببالحها

بييعتببرااللتبزامبهبامبنأساسبيالاالنضبمامإلبى
المشبتركة،ويبيالمببادئالتبينبصعليهباميثبا األمبمالمتحبدة،والت ُ

المنظمة.

والبدلنامناإلشارةللدورالفعالوالجهبودالحميبدةالتبيقبامبهبامعبالي األمبينالعبامخباللالسبنوالالماضبيةلتعزيبز
مكانببةمنظمتنبباالدوليببةوتفعيببل دوريببابمبباعببيذلببكجهببود الخاصببةإزاءالص براعالعربببياإلس برائيليوجببوير القضببية
الفلسطينية.
السيدة الرئيسة,

قبلأسابي قليلةتوقفلنيرانالحربعيلبنان...ورغمعداحةالخسائر والدماروالمجسي،عقدسارعالمجتمب البدولي

وبنجبباحإلببىالتببدخلالفعبباللوضب

حببدلهببا،ولتببوعيرالببدعمللبنببانوشببعبهوحكومتببهالشببرعية،مببنأجببلحمايببةأمنببه

واسببتقالله ،كوانهبباءعهببدالحببروبعلببىأرضببه.إنن باإذنشببيدبهببذاالببدورالببدولي ،نأمببلأنيتس ب يببذاالتببدخلاإليجببابي
والماثر،علىالمستوىالسياسيوالعملي ،لكييعال جذرالصراعالوالحروبالتيشهدتهاالمنطقةعلىامتدادعقود

طويلبة.وأنببالسببلبحاجببةإلببىاإلثبببالمببنجديببدبعبدكببلالتجبباربوالحببروب والمعانبباةالتببيمررنببابهببا،أنبقبباءقضببية
علسببطينبببدونحببل،واسببتمراراحببتالل األ ارضببيالفلسببطينيةوالعربيببةمنببذالعببام،0121سببوفيشببكلعوامببلانفجببار

وتببوتر ،ويبقببيعلببىجببذوةالص براعمشببتعلة،ويفس ب المجببالأمببامكببلأشببكالالعنببفواإلريبباب والمواجهببالاإلقليميببة
واألزمالالدولية.
ومنالماسبفأننبرىاليب ومأنخططباًومشباري دوليبة،وعبيمقبدمتهاخطبةخارطبة الطريب ،التبيحظيبلبمصبادقة

مجل األمنالدولي،وصللإلىحالةمنالجمود والتراج ،حتىالدعوةالىاستئنافالمفاوضالتعترضهااشتراطال

مسبقة ،ويبزداداليبأ واإلحبباط،عبيظبلاسبتمرارعمبلالج ارعبالالتبيتبنبيالمسبتوطنال غيبرالشبرعية،وتُغيبرالطباب 
البديمغراعيللقبد ،وتقبيمجبدارالفصبلالعنصبر  ،داخبلأرضبناالمحتلبةوببينأجزائهباالمختلفبة،بينمبايسبتمرالحصبار

يةحوللمدنناومحاعظاتناإلىمعازل،ويتواصلمسلسلالقتل واالغتيااللالتبييبذيب
المري ،من خاللحواجزعسكر ا
ضببحيتهامئببالالمببدنيين،ويببدمالمنببازل،وتسببتمر االعتقببااللالتببيطالببلأكثببرمببنثمانيببةنالفعلسببطينيمببنبيببنهم
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أعضباءعبي البرلمبانوالحكومبة،ومببنببينيباالءالمعتقلببينمبنتسبتمرمعانباتهملثالثببةعقبود خلبل،وتنتظبرعببائالتهم
وشعبهمإطال سراحهموتمتعهمبالحرية.

ويح ليأنأتساءلعيمثليذ الظروف،كيفيتوق المجتم الدوليأنيت ارجب التطبرف،أوأنتنحسبرموجبال

العنف،وكيفسيكونبمقدورنانحنوجمي قوى االعتدالوالسالمعيالمنطقةأننتدخلبقوة،وأننقن ال أر العامعي
بالدنا،أنينالكثمةأملعياألع ،وأناختيارالحواروالمفاوضالوالتمسك بالشرعيةالدوليةيوالخياراالسبتراتيجي
والطري الذ ندعوإليهبقوةولن نتخلىعنهأبداً ًً،وسوفيكونمجزياًويحظىبفرصنجاححقيقي؟.

لسل وحد الذ يعيشوسطيذ المأساة،منيجبعليهتقديمالجوابعلىيبذاالسباال الكبيبر،ببلالمجتمب البدولي،
والقوىالدوليةالماثرةييالمدعوةالىتقديم أدلةملموسةعلىأنهاسوفتدعماستئنافمفاوضالغيرمشروطة،وأن
توعرغطاء دولياًحقيقياًلهذ المفاوضال،يعززياويحق نجاحها،وأنتعملعلىوقف االستيطانوالعقوببالالجماعيبة
وجدرانالعزل،حتىيتوعرالمناخاإليجابي النطال المفاوضالووصولهاإلبىيبدعهاالمنشبود،عبيإحقبا سبالمعبادل
يستندإلىحلالدولتينالذ دعاإليهالرئي جورجبوش.

إنيذاالحلالبدأنيستندإلىالشرعيةالدوليةالتيتمسكلبهامبادرة السالمالعربيةمنخاللقيامدولةعلسطين

المستقلةعلىحدودالراب من حزيران-يونيوعام0121وعاصبمتهاالقبد الشبرقية،والوصبولإلبىحبلعبادلومتفب
عليهلقضيةالالجئينالذينيشكلونأكثرمننصفشعبناالفلسطينيوع القرار .014
كواذاكنباقبدسبمعنامبنحكومبةإسبرائيلمباخ اًر،أنهباسبوفتقلب عبنسياسبة الخطبوالاألحاديبةواالنفراديبة،عهبذاأمبر

مشبج ،شبريطةأناليكبونالببديلعبن يبذااإلقبالعيبوالجمبودواسبتمرارسياسبةعبر األمبرالواقب ،ببلالعبودةالبى
مائدةالمفاوضالوالتوصلإلىحلشامللجمي قضاياالوض النهائي،بمايضمنمستقبالنمناًألطفالناوأطفالهم.

السيدة الرئيسة:

لقبدسبعيلمباخ اًرمب كبلألبوانالطيبفالسياسبيالفلسبطينيإلقامبةحكومبةوحبدة وطنيبة،تسبتجيبللشبرعيةالعربيبة

والدولية،وتنسجمم المببادئالتبيوضبعتها اللجنبةالرباعيبةالدوليبة،ولبذلكوالت ازمباًمنبابهبذ المعباييرأودأنأاكبد ،أن
كلحكومبةعلسبطينيةقادمبة،سبوفتلتبزمبمباالتزمبلببهمنظمبةالتحريبر الفلسبطينيةوالسبلطةالوطنيبةعبيالماضبيمبن

اتفاقيال،وخاصةرسالتي االعترافالمتبادلالمارخةعي1أيلول-سببتمبر0113ببينالبراحلينالكبيبرين ياسبرعرعبال

واسبح  ارببين

.وياتبانالرسبالتانتحتويبانعلبىاعتبرافمتببادلببينإسبرائيلومنظمبةالتحريبر الفلسبطينية،وعلبىنببذ

العنببف،واعتمببادالمفاوضببالطريق باًللوصببولالببىحببلدائببم ،يقببودإلببىقيببامدولببةعلسببطينالمسببتقلةإلببىجانبببدولببة

إسرائيل.

وسوفتلتزمكلحكومةقادمةبضرورةعر األمنوالنظام كوانهاءظايرةتعدد الميليشيالوالفلتانوالفوضىوااللتبزام

بسيادةالقانون،ألنيذ حاجةوطنية علسطينيةبالدرجةاألساسية.

إنجهودناالتيبذلنايا،لمتكبنإالمبنأجبلقيباموحبدةوطنيبةذالمضبمون ععلبي،بحيبأيتحقب إجمباععلسبطيني
وطنبيحبولأيبداعناالوطنيبة،التبيتتطباب مب الشبرعيةالدوليبةومببادرةالسبالمالعربيبة،وحبولالوسبائلالسبلميةلتحقيب 
تلك األيداف،ومثليذااإلجماععندمايتوعروتنه

حكومةوحدةوطنيةجديدةبناء عليه،ينبغيالنظرإليهباعتببار 

إنجا اًزنوعياً،ولي خطوةالىالخلفأو تراجعاًولومحدوداً،عنالنه الذ تمسكنابهدائمباً،وصبممناعليبه باسبتمرار

وعيمواجهةأقسىالظروف.

وأودأنأاكبدأنالمفاوضبالمب إسبرائيلكانبلوسبتبقىشبأناًيخبصمنظمبة التحريبرالفلسبطينيةالتبيأ أرسبها،وكبل

النتائ التيسوفتسفرعنهاسأقوم بعرضهاعلىالمجل الوطنيالفلسبطينيالبذ يمثبلأعلبىييئبةوطنيبةعلسبطينية
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أو علببىاإلسببتفتاءالشببعبيالعببام
المفرو

.إنمبباحققنببا علببىيببذاالصببعيد،ينبغببيأنيكببونكاعيباًلرعب الحصببارالظببالم

علىشعبنا،والذ ألح ضر اًرعادحاًبمجتمعناومعيشته،ووسائلنمو وتقدمه.

السيدة الرئيسة:

جئلأحملجراحشعبينزفكليوم،شعبيبحأعنحياةطبيعية،يذيبعيها أطفالهإلىالمدار نمنين،أطفال

ُخلقواللحياةالللمول،وشبابيجدون عمالًشريفاً،يوعرلهمطريقةكريمبةعبيالبذياباآلمبنإلبىالمسبتقبل،ويكونبون
شببركاءعببيصببوغتبباريخهمالضببحايالوحشببيةالتبباري ...ونسبباءيلببدنأطفببالهنعببي

المستشببفيالالعلببىح بواجز

االحبتالل،وعبائالليلتبئمشبملهاعبياألمسبيال ،لبتحلمبيبومجديبدالقتبلعيبهوالسبجنوالاعتقبال...،وبكبلبسباطة
أريد للغدأنيكونأعضلمناليوم،أريدلوطنيعلسبطينأنيصبب وطنباًالسبجناً . . .مسبتقالًسبيداًأسبوةبكبلشبعوب
العالم،وأريدللقد أنتكونملتقىحوار األنبياءجميعاً،وعاصمةلدولتينجارتينتعيشانبسالمومساواة.

لقببدأطلب البرئي ال ارحببلياسببرعرعببالمببنعلببىيببذ المنصببةالمببوقرةنببداء الشببهيرقبببلاثنببينوثالثببينعامباً:ال

تسبقطواغصبنالزيتبونمبنيبد ،ويباأنبا أكبرريبذاالنبداء...التسبقطواغصبنالزيتبونمبنيبد ،التسبقطواغصبن
الزيتون منيد .والسالمعليكمورحمةاهللوبركاته.
المصدر(:مركزالزيتونةللدراسالواالستشارال)6002،

http://www.alzaytouna.net/permalink
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وثيقة رقم ()38
نص اتفاق مكة للوفاق الوطني

بناء على المبادرة الكريمة ،التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين ،الملك عبد اهلل بن عبد العزيز ،ملك المملكة العربية السعودية،
وتحل الرعاية الكريمة لجاللته ،جرل عي مكة المكرمة ،بين حركتي "عت "و"حما "عي الفترة من  01إلى  21محرم ،0460

المواع منالساد إلىالثامنمنشباط-عبراير6001حوارال الوعا واالتفا الفلسطيني،وقدتكللليذ الحوارالبفضلاهلل

سبحانه وتعالىبالنجاححيأجرىاالتفا علىمايلي:

الً :التأكيد على تحريم دم الفلسطيني ،واتخاذ كاعة اإلجراءال والترتيبال ،التي تحول دون إراقته م التأكيد على أيمية الوحدة
أو
الوطنية،كأسا للصمودالوطني والتصد لالحتالل،وتحقي األيدافالوطنيةالمشروعةللشعبالفلسطيني ،واعتمادلغةالحوار

كأسا وحيدلحلالخالعالالسياسيةعيالساحة الفلسطينية.

وعي يذا اإلطار نقدم الشكر الجزيل لىخوة عي مصر الشقيقة والوعد األمني المصر عي غزة ،الذين بذلوا جهوداً كبيرة عي تهدئة

األوضاععيالقطاع،خالل الفترةالسابقة.

ثانيًا :االتفا وبصورةنهائيةعلىتشكيلحكومةوحدةوطنيةعلسطينية،وع اتفا تفصيليمعتمدبينالطرعين،والشروعالعاجل
عياتخاذاإلجراءالالدستورية لتشكيلها.

ثالثا :المضي قدما عي إجراءال تفعيل وتطوير  كواصالح منظمة التحرير الفلسطينية ،وتسري إجراءال عمل اللجنة التحضيرية،
استناداًلتفايمالالقايرةودمش .

وقد جرى االتفا على خطوال تفصيلية بين الطرعين بهذا الخصوص.رابعاً :تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أسا القوانين

المعمولبهاعيالسلطةالوطنية الفلسطينية،وعلىقاعدةالتعدديةالسياسية،وع اتفا معتمدبينالطرعين.

إننا إذ نزف يذا االتفا إلى جماييرنا الفلسطينية ،وجمايير أمتنا العربية واإلسالمية وكل األصدقاء عي العالم ،عكننا ناكد التزامنا

به نصاً وروحاً ،من أجل التفرغ إلنجاز أيداعنا الوطنية ،والتخلص من االحتالل ،واستعادة حقوقنا والتفرغ للملفال الرئيسية ،وعي
مقدمتهاقضاياالقد والالجئين والمسجداألقصىواألسرىوالمعتقلينومواجهةالجدارواالستيطان.
واهللالموع  .مكةالمكرمةعي60محرم،0460المواع الثامنمنشباط-عبراير.6001

المصببدر:سببليمان،عهببد،ونخببرون":وثيقببةالوعببا الببوطني(،"6002/2/61-بيببرول:المركببزالفلسببطينيللتوثي ب والمعلومببال،

،)6000ص.626:620
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