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اآلية

قال تعاىل:
{ َفإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا َفضَ ْربَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ
ب أَوْزَارَهَا ذَِلكَ
ضعَ الْحَرْ ُ
َفشُدُّوا الْوَثَاقَ َفإِمَّا مَنًّا بَعْدُ َوإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَ َ
ضكُمْ بَِبعْضٍ وَالَّذِينَ قُِتلُوا
كنْ ِليَ ْبلُوَ بَعْ َ
وَلَوْ َيشَاءُ اللَّهُ لَانَْتصَرَ مِنْهُمْ وََل ِ
ِل أَعْمَالَهُمْ }
فِي سَبِيلِ اللَّهِ َف َلنْ ُيض َّ

(محمد)4:

ب

اإلهــــــــداء
إىل روح والدي رمحة اهلل عليه ..
إىل والدتي الغالية حفظها اهلل ورعاها..
إىل إخواني وأخواتي..
إىل زوجيت الغالية..
إىل أبنائي وبناتي..
إىل عائليت ملا قدمته من جرحى وأسرى وشهداء عائلة بكر..
إىل أرواح الشهداء..
إىل أسرانا البواسل..
إىل أصدقائي وزمالئي..
إىل كل من ساعدني يف إجناز هذه الدراسة ..
أهدي هذا العمل املتواضع .

ت

شكر وتقدير
انطالقاًمن قول النبي " : من لم يشكر الناس ال يشكر اهلل" ،واعترافاً بالجميل واالمتنان ألهل
العلم والفضل ،ال يسعني إال وأن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعتي -جامعة األزهر -التي تفضلت بقبولي
في برنامج الدراسات العليا  ،فتعلمت في رحابها ،راجياً من اهلل العلي القدير أن تكون منارة العلم والعلماء.
كما أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة األستاذ الدكتور :ناجي صادق شراب ،المشرف والموجه لهذه
الرسالة ،وصاحب الفضل بعد اهلل  -سبحانه وتعالى  ،-فيما تعلمت منه ،بإعتبار تعلمي قطرة من بحر
علمه ،ومعاملته الكريمة والفاضلة ،فأسال اهلل أن يبارك في علمه ،وأن ينفع به اإلسالم والمسلمين ،فجزاه
اهلل عني خير الجزاء.
وأتقدم بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة :األستاذ الدكتور :سامي يوسف أحمد ،
واألستاذ الدكتور :مخيمر سعود أبو سعدة  ،وذلك لتكرمهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة.
والشكر الجزيل إلى زمالئي وأصدقائي األعزاء لما قدموه لي من نصح وارشاد ،ومساعدتي
الكتمال هذه الدراسة وخروجها إلى النور.
والشكر موصول إلى كل من مد يد العون والمساعدة.
الباحث .

ث

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قضية األسرى الفلسطينيين ،ورصد سياسة أهم فصيلين
فلسطينيين (فتح وحماس) تجاه قضية األسرى الفلسطينيين ،في المرحلة الزمنية ما بين عامي
(1993م وحتى 2014م) أي منذ نشوء السلطة الفلسطينية ،وحتى وقت تسجيل الدراسة نظ اًر ألهمية هذه
الحقبة الزمنية.
وتم الحديث عن الجذور التاريخية لقضية األسرى الفلسطينيين ،وتطورها التاريخي ،والمراحل
الزمنية منذ أن بدأ األسر ،وحتى نهاية إنتفاضة األقصى ،وتمت مناقشة قضية األسرى في الق اررات الدولية
من خالل التركيز على اإلطارين الدولي النظري ،والدولي التطبيقي المتعلقين بقضية األسرى الفلسطينيين،
ومدى نفاذهما وتطبيقهما من قبل إسرائيل ،وناقشت الدراسة الموقف الرسمي الفلسطيني ،أي موقف منظمة
التحرير الفلسطينية وموقف السلطة الفلسطينية من قضية األسر ،وكيفية التعامل معها ،وموقف الحكومة
اإلسرائيلية أي الموقف الرسمي والموقف غير الرسمي اإلسرائيلي من قضية األسرى الفلسطينيين ،وكيف
يعاملونهم وكيف ينظرون لهم ،أيضاً بحثت الدراسة في تداعيات اإلنقسام السياسي الفلسطيني على قضية
األسرى الفلسطينيين ،وهل فعال أثر على األسرى وعلى قوة قضيتهم ،وتناول رؤية حركتي فتح وحماس
لحل قضية األسرى والحلول األنسب وفق منظورهم وبرنامجهم السياسي ،واستشرفت الدراسة تداعيات
قضية األسرى على مستقبل قضية التسوية.
وجاءت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الذي ينص على :ما طبيعة موقفي حركتي فتح
وحماس من قضية األسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل؟
في حين استخدمت الدراسة المناهج المالئمة لها ،والمتمثلة في المنهج التاريخي وتم توظيفه بشكل
كبير ،والمنهج الوصفي الذي يتماهى مع طبيعة وعنوان الدراسة ،ومنهج صنع القرار السياسي والذي يركز
على دراسة المتغيرات والمؤثرات التي تحكم القرار السياسي على مستوى كالً من فتح وحماس.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها :أن تجتمع كل الفصائل الفلسطينية على رؤية
واحدة تجاه قضية األسرى ،وهي ضرورة العمل باستمرار من أجل إطالق سراحهم ،وبكل السبل واإلمكانات
ج

المتاحة ،وأن فتح وحماس قاموا بالعمل المستمر من أجل إطالق سراح أسرى فلسطينيين من خالل
صفقات التبادل والمفاوضات ،في حين قدمت الدراسة جملة من التوصيات للفصائل الفلسطينية ،وللسلطة
الفلسطينية والجهات الدولية والعربية المعنية بشؤون األسرى ،وأهم تلك التوصيات ،يجب أن توضع قضية
األسرى على سلم أولويات الفصائل الوطنية ،واإلسالمية مجتمعة بمختلف توجهاتها الفكرية وأطيافها
السياسية ،وأن تستحوذ قضية تحريرهم على جل اهتماماتهم بغض النظر عن الطريقة واآللية التي يمكن
أن تحقق ذلك.

ح

Abstract
The study tries to discuss the case of the Palestinian prisoners, and
observing the policy of the most important two parts; Hamas and Fateh towards
the Palestinian prisoners issue during the period 1993 مuntil 2014 which means
from the evolution of the Palestinian authority until discussing such study
because of the importance of such period.
The study discusses the historical roots of the Palestinian prisoners case,
and its historical development, and the time stages since that beginning of the
detaining until the end of Al-Aqsa Intifada. The prisoners case has been
discussed in the international decisions through concerning on the two status, the
national and the practical that concern on the case of the Palestinian prisoners,
and how they are practiced by Israel. The study discuses the formal position of
the Palestinian authority from the case of detaining and how it is treated with,
and the position of the Israeli government i.e. the formal and the informal Israeli
position towards the Palestinian prisoners case, and how they are treating them
and looking at them. The study also discusses the effects of the politicalPalestinian division on the Palestinian prisoners case, and if it affect the
prisoners and the strength of their issue, and it discusses the vision of Fateh and
Hamas for solving the case of the prisoners and the suitable solutions according
to their political vision and plan, and the study discusses the effects of the
prisoners case on the future of compromise.
The problem of the study concerns on the main question, what is the
position of Hamas and Fateh from the Palestinian prisoners at Israel jails?
The study uses the suitable methods which includes the historical method
and employing it widely, and the descriptive method which get on with the study
and its title and the political decision making approach which is based on the
study of variables and effects which are governing the political decision at the
level of both Fatah and Hamas
The study concludes some important results; the Palestinian organizations
should solidify on a united vision towards the prisoners case i.e. it is very
necessary to continue for releasing them with using all possible methods. Fateh
and Hamas have been working with each others for releasing Palestinian
prisoners through some prisoners swap deals and negotiations. the study
خ

introduces some recommendations to the Palestinian organizations and the
Palestinian authorities, and the international and Arab destinations that care on
the prisoners affairs. The very important recommendations are i.e. the prisoners
case should be put the properties of the patriotic and Islamic parts, and putting
their releasing case on the main care, and to do everything possible for releasing
them.
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الفصل األول
أدبيات البحث ومنهج الدراسة

 1.1المقدمة.

 2.1مشكلة الدراسة.

 3.1تساؤالت الدراسة.

 4.1فرضيات الدراسة .
 5.1أهداف الدراسة.

 6.1أهمية الدراسة .
 7.1منهج الدراسة.

 8.1أدوات الدراسة.
 9.1حدود الدراسة.

 10.1مبررات الدراسة.

 11.1مصطلحات الدراسة.
 12.1الدراسات السابقة.

 1.1مقدمة:
شهد الصراع العربي – اإلسرائيلي منذ عام 1948م العديد من الحروب العربية – اإلسرائيلية

الكالسيكية وحروب االستنزاف ،وخالل تلك العقود اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مئات اآلالف من
أبناء الشعب الفلسطيني ،واآلالف من الجنود والمواطنين العرب ،والعشرات من جنسيات أخرى مختلفة.

انتهجت حكومات إس ارئيل المتعاقبة االعتقال التعسفية تجاه الفلسطينيين ،لتحقيق أهداف سياسية

تمثلت في إفشال وايقاف المقاومة ،واحباط التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني ،فقد امتألت السجون
اإلسرائيلية ومراكز التوقيف والتحقيق واالعتقال بعشرات آالف المواطنين الفلسطينيين دون تمييز بين طفل
ومسن أو رجل وامرأة ،وقد دأبت إسرائيل على انتهاك القوانين اإلنسانية واالتفاقات والمعاهدات واألعراف

الدولية المتعلقة بالسجناء ،وسارت على قاعدة أن الفلسطيني متهم في نظر االحتالل حتى تثبت إدانته،

لدرجة أن  %25من الشعب الفلسطيني لفترة ما مر بتجربة االعتقال والسجن التي طالت في حاالت كثيرة

أس اًر بكاملها ،فجميع الفلسطينين عاشوا معاناة األسر ،إذ عرفت كل عائلة أو حتى كل بيت إجراءات
االعتقال.

وقد تناقص عدد المعتقلين في السنوات التي تلت اتفاقيات أوسلو بسبب عمليات اإلفراج التي تمت

بموجب هذه االتفاقيات حيث بلغ عدد المعتقلين في أواخر عام 1994م أقل من  800أسير تدعي إسرائيل
أن أياديهم ملطخة بالدماء ،بعد دخول السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ،والضفة الغربية استمرت إسرائيل

في سياسة االعتقال ولكن بشكل بطيء ،حيث وصل عدد المعتقلين حتى عام 1999م إلى  1500معتقل
فلسطيني ،ليرتفع بعد ذلك الرقم بشكل متسارع بعد انتفاضة األقصى في عام 2000م ،حيث وصل عدد

األسرى في السجون اإلسرائيلية حتى نهاية عام 2011م إلى ما يقارب  5550فلسطينياً وعربياً ،وال شك
أن عدد األسرى قد قل بعد مجموعة من االتفاقيات مع رئيس السلطة محمود عباس واسرائيل ،قامت

إسرائيل بموجبها باإلفراج عن دفعات من األسرى ،كما أن هناك عملية تبادل أسرى تمت بعد 2011م بين

حركة حماس واسرائيل وتم على أثر العملية اإلفراج عن مجموعة كبيرة من األسرى ،حتى وصل عدد

األسرى حتى نهاية عام 2013م ( )4950أسي اًر ومعتقالً فلسطينياً ،موزعين على  22سجناً ومعتقالً
ومركز توقيف .والسجون هي( :نفحة ،عسقالن ،النقب ،مجدو ،عوفر ،ريمون ،جلبوع ،هشارون ،الرملة،
بئر السبع ،أوهلي كيدار ،ايشل ،شطة ،هداريم) ،أما مراكز التوقيف والتحقيق فهي( :المسكوبية،

عتصيون ،كدوميم ،حوارة ،سالم ،عسقالن ،بيتح تكفا ،الجلمة).

ويتراوح عدد حاالت االعتقال اليومية التي تحدث في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية ما بين

( )10إلى ( )20حالة اعتقال يومياً .غير أن إسرائيل تعيد ملء سجونها بالفلسطينيين كل يوم.
2

احتلت قضية األسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل أهمية عالية لدى المستويين الشعبي

والرسمي الفلسطيني ،حيث حظيت قضيتهم باهتمام شعبي واسع ،واهتمام فصائلي ملموس ،واهتمام رسمي
على المستوى التفاوضي الذي أجاد أحيانا وتعثر كثي اًر ،واختلفت طريقة الحل لقضية األسرى في فكر

الفصائل بعضها البعض ،والسلطة الفلسطينية أيضاً ،فيما بقيت االعتقاالت حاضرة وممارسة من قبل

إسرائيل على الرغم من دخول القضية الفلسطينية في تحوالت  ،ومشاريع سياسية كبيرة لم تشفع لألسرى،
بل أدخلتهم في دائرة من التصنيفات الجديدة التي فرضت على المفاوض الفلسطيني ،ما أبقى قضية

األسرى دون حل شامل حتى اآلن.
 2.1مشكلة الدراسة :

تتمحور مشكلة الدراسة في عدم وجود رؤية فلسطينية موحدة في التعامل مع قضة األسرى

الفلسطينيين في سجون االحتالل ،نظ اًر الختالف البرامج السياسية لكل من حركة فتح والتي تقود السلطة

الفلسطينية وحركة حماس ،حيث إن السلطة تعتمد على المفاوضات في تعاملها مع إسرائيل في المجاالت

كافة حتى في قضية األسرى ،أما حركة حماس فترفع شعار المقاومة في التعامل مع إسرائيل ،إلى جانب

أن إسرائيل نفسها غير جادة في التعامل مع ملف األسرى الفلسطينيين ،ولديها قناعات بضرورة وجود

أسرى لديها من جانب أمني وتعسفي ،وتتلخص مشكلة الدراسة في فشل الخيارات السياسية التفاوضية في

إيجاد حل لمشكلة األسرى الذين تتحكم فيهم إسرائيل كورقة ضغط على الجانب الفلسطيني.
وتتمحور مشكلة الدراسة حول التساؤل الرئيس التالي:

هل من رؤية سياسية واضحة لكل من حركتي فتح وحماس تجاه قضية األسرى في السجون اإلسرائيلية؟

وهل تمتلكان آليات ضاغطة لحل قضية األسرى؟
 3.1تساؤالت الدراسة :
 .1ما الجذور التاريخية لقضية األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية؟
 .2كيف عالجت األمم المتحدة المشكالت الخاصة بقضية األسرى الفلسطينيين في السجون
اإلسرائيلية؟

 .3ما األبعاد السياسية لقضية األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية على الصعيد الدولي
واالسرائيلي؟

 .4ما طبيعة المواقف الفلسطينية  ،واإلسرائيلية الرسمية وغير الرسمية في التعامل مع قضية األسرى
الفلسطينيين؟ وما آلياتها في العمل مع قضية األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية؟
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 .5ما التداعيات السياسية لالنقسام السياسي الفلسطيني على قضية األسرى؟

4.1

فرضيات الدراسة :

 .1إن إسرائيل ومنذ احتاللها لفلسطين لديها استراتيجية عنصرية تجاه الفلسطينيين أهم أدواتها التنكيل
واالضطهاد في السجون اإلسرائيلية.

 .2إن إسرائيل لم تتعامل بجدية في أي من المراحل مع ق اررات األمم المتحدة الخاصة بقضية األسرى
الفلسطينيين.

 .3إن الموقفين الدولي واالسرائيلي بخصوص قضية األسرى الفلسطينيين غير عادلة في التعامل مع
ذلك الملف.

 .4إن المواقف الفلسطينية تجتمع على أهمية قضية األسرى ،ولكنها تختلف من فصيل آلخر ومن
مؤسسة ألخرى في التعامل مع قضية األسرى ،والرؤية لحلها.

 .5إن الموقف اإلسرائيلي الرسمي وغير الرسمي من قضية األسرى الفلسطيني هو واحد ،حيث
يعتبرونهم إرهابيين ويطالبون بإيقاع أقسى العقوبات في حقهم.

 .6إن اإلنقسام السياسي الفلسطيني قد أثر بالسلب على قضية األسرى الفلسطينيين من خالل
اختالف الرؤى والبرامج.
 5.1أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة لتحقيق ما يأتي :
 .1تحديد الجذور التاريخية لقضية األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية ،وطبيعة تطورها.

 .2ذكر ق اررات األمم المتحدة (الشرعية الدولية) الخاصة بقضية األسرى الفلسطينيين في السجون
اإلسرائيلية ،والوقوف على الموقف الدولي من قضية األسرى الفلسطينيين.

 .3إلقاء الضوء على الموقفين الفلسطيني واإلسرائيلي من قضية األسرى الفلسطينيين ،وطبيعة التعامل
الفلسطيني واإلسرائيلي مع قضية األسرى الفلسطينيين.

 .4رصد المواقف الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية في طريقة التعامل مع قضية األسرى ،والرؤية
لحلها.
 .5التعرف إلى تداعيات اإلنقسام السياسي الفلسطيني على قضية األسرى الفلسطينيين.
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6.1

أهمية الدراسة:

 .1تقديم رؤية موضوعية لموقفي حركتي فتح وحماس من قضية األسرى الفلسطينيين.

 .2تعزيز الدراسات السابقة ذات الصلة بإضافة دراسة جديدة ومتفردة إلى مكتبة الدراسات العربية.
 .3المساهمة في نشر الوعي بأهمية قضية األسرى الفلسطينيين على الصعيد المحلي والدولي.

 .4التحذير من مخاطر عدم وجود رؤية فلسطينية موحدة للتعامل مع قضية األسرى الفلسطينيين.
 .5فضح ممارسات االحتالل اإلسرائيلي التعسفية في التعامل مع األسرى الفلسطينيين.
 7.1منهج الدراسة:
أوالً :المنهج التاريخي ،وسيتم توظيفه في ضبط األحداث  ،والتطورات وفقا لمنطق التسلسل التاريخي
الخاص بتطور قضية األسرى الفلسطينيين ،والتغير المرحلي للمواقف الفلسطينية ،واإلسرائيلية والدولية من
قضية األسرى الفلسطينيين.
ثانيا :المنهج الوصفي ،يعتمد المنهج الوصفي التحليلي على جمع المعلومات والبيانات من مصادرها،
ً

وتحليلها للوصول إلى نتائج علمية لمشكلة الدراسة مستعيناً بأدوات الدراسة ،وسيتم توظيفه في العرض

التاريخي لتطور قضة األسرى ،وفي رصد الق اررات الشرعية الخاصة بها ،وأبعادها السياسية ،والمواقف
الفلسطينية واإلسرائيلية والدولية الخاصة بقضية األسرى الفلسطينيين.
ثالثاً :منهج صنع القرار السياسي يركز على دراسة المتغيرات ،والمؤثرات التي تحكم القرار السياسي على
مستوى كالً من فتح وحماس.
 8.1أدوات الدراسة:
سوف تعتمد الدراسة على األدوات اآلتية:
 .1المصادر العلمية المتوفرة.
 .2المالحظة.
 .3المقابلة.
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 9.1حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية :
الحد المكاني :فلسطين التاريخية ،حيث تواجد حركتي فتح وحماس ،والسجون اإلسرائيلية.
الحد الزماني :تتناول الدراسة الفترة التاريخية منذ 1993م وحتى عام 2014م
 10.1مبررات الدراسة:
توجد عدد من المبررات الخاصة للقيام بهذه الدراسة وهي:

أ -االهتمام الشخصي للباحث بقضايا المجتمع الفلسطيني عامة ،وقضية األسرى الفلسطينيين
خاصة.

ب -مالحظة االختالف في الرؤى بين الفصائل الفلسطينية تجاه طبيعة الحل لقضية األسرى
الفلسطينيين ،وبالتالي ضرورة تبيان المواقف منها.

ت -ضرورة أن يتم لفت انتباه صناع القرار في فلسطين إلى ضرورة توحيد المواقف الفلسطينية من
قضية األسرى الفلسطينيين.

 11.1مصطلحات الدراسة:
 .1األسير :هو شخص يتم أسره أو يعتقل من قبل قوة محاربة مناوئة خالل الحرب ،وفي المفهوم الضيق
فإن الكلمة تستخدم لوصف األسير من أفراد الجيوش النظامية ،أما في المفهوم األشمل فإنها تعني أيضاً
أفراد قوات حرب العصابات المدنيين الذين يحملون السالح بوجه العدو بصورة فعلية ،وغير المقاتلين
المتواجدين أو المرافقين للقوات العسكرية( .أبو قاعود)7 :2008 ،
 .2المفهوم الفلسطيني لألسير الفلسطيني :هو الفلسطيني الذي يتم اعتقاله من قبل إسرائيل نتيجة
مقاومته لالحتالل أو الشروع أو التفكير في ذلك ،ويتم اعتقاله على خلفية سياسية أو تنظيمية أو أمنية أو
عسكرية.

6

 .3المفهوم اإلسرائيلي لألسرى الفلسطينيين :تتعامل حكومة إسرائيل مع األسرى الفلسطينيين كإرهابيين
ومجرمين ،وليسوا كأسرى حرب ومقاتلين قانونيين حسب اتفاقيات جنيف ،وعلى هذا األساس تفرض
قوانينها الداخلية على حياة المعتقلين ،وتسلبهم حقوقهم القانونية( .قراقع)9 ،2002 ،
 .4السجون اإلسرائيلية :هي السجون التي أنشأتها إسرائيل منذ احتاللها لألرض العربية الفلسطينية عام
1948م ،وورثت البعض اآلخر منها عن االنتداب البريطاني بهدف زج المناضلين من أبناء الشعب
الفلسطيني فيها بسبب مقاومتهم لالحتالل ،وتعد السجون التالية هي أبرز السجون المركزية ،والتي ال تزال
تعمل تحت إدارة الجيش ،وادارة السجون اإلسرائيلية المركزية:
)سجن نفحة ،سجن بئر السبع المركزي ،النقب الصحراوي ،عوفر ،عسقالن ،كفار يونا ،عتليت ،الدامون،
المسكوبية ،الصرفند ،الجلمة ،الرملة ،أيالون ،مجدو ،سجن شطة)( .أبو قاعود ،مرجع سابق)8 ،
ويعد عزل المعتقل عقاباً من أقسى أنواع العقاب الذي تلجأ إليه سلطات االحتالل اإلسرائيلية
 .5العزلُ :

ضد المعتقلين الفلسطينيين ،فتضعهم في زنزانات معتمة ضيقة ،ولفترات طويلة من الزمن ،ويحرم السجين

المعزول من أبسط الحقوق ،وقد يؤدي ذلك إلى وفاة المعتقل ،كما حصل مع المعتقل إبراهيم الراعي الذي
تمت تصفيته بعد عزله مدة تسعة شهور متواصلة بتاريخ ( 1988 /4/11م)( .مركز الميزان لحقوق
اإلنسان)7 :2009 ،
 .6االعتقال اإلداري :االعتقال اإلداري نسبة لتعريف اللجنة الدولية للصليب األحمر هو (حرمان شخص
ما من حريته بناء على مبادرة أو أمر من السلطة التنفيذية وليست القضائية ،بدون توجيه تهم جنائية ضد
المحتجز أو المعتقل إداريا) ،وبكلمات أخرى ،االعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة موجهة للمعتقل،
وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية (قراقع.)13 ،2002 ،
 .7الق اررات الدولية:
هي الق اررات التي صدرت أو تصدر عن هيئة األمم المتحدة والتي تتعلق بالقضية الفلسطينية،
وتُعد أعلى شرعية دولية ،ومرجعية قانونية دولية بخصوص القضية الفلسطينية ،وتُعد ملزمة ألطراف
النزاع ،غير أن إسرائيل ال تخضع لقواعد القانون الدولي بسبب عنجهيتها ودعم الواليات المتحدة األمريكية
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لها ،وأصدرت األمم المتحدة مجموعة من الق اررات التي تخص القضية الفلسطينية ،حيث لم تحظ أي
ارت ما يتعلق بوقف إطالق
قضية بهذا االهتمام الدولي المطلق عدا القضية الفلسطينية ،ومن هذه القر ا
النار ،ومنها ما يخص الالجئين والحدود وغيرها ،وأهم تلك الق اررات.338 ، 242 ، 194 ، 181 :
(صالح)261 ،2002 ،
 12.1الدراسات السابقة:
اهتم العديد من الدارسين  ،والباحثين بقضية األسرى الفلسطينيين ،وصدرت العديد من الكتب
واألبحاث والدراسات التي عالجت قضية األسرى الفلسطينيين من الجانب النفسي واالجتماعي ،أما سياسياً
بعضا من هذه األدبيات:
فلم تتناول قضية األسرى سياسياً إال بعض الدراسات ،أستعرض أدناه ً
 .1البطش ،جهاد شعبان ،2007 ،المعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية ،جمعية األسرى
والمحررين (حسام) ومكتبة اليازجي ،ط ،1غزة-فلسطين.
اعتمد الباحث أسلوب التحليل التاريخي ،حيث تم أيضاًح الظروف التي نشأت فيها السجون
اإلسرائيلية  ،واعتقال اآلالف من الفلسطينيين ،وأنواع هذا االعتقال ،ومراحله ،وتوضيح صورة مجتمع
المعتقلين ،ودوره النضالي في القضية الفلسطينية ،والتطور التاريخي لهذا المجتمع ،وسياسة إسرائيل
تجاهه ،إضافةً إلى المواقف المختلفة من هذه القضية ،وقد قسمت الدراسة إلى خمسة فصول ،يسبقها
تمهيد.
تضمنت هذه الدراسة التعرف إلىأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية في مناحي
حياتهم المعيشية  ،واإلجتماعية والثقافية والسياسية كافة ،كما كشفت هذه الدراسة عن أساليب التعذيب
التي مارستها إسرائيل -وما زالت -ضد هؤالء المعتقلين ،وتضمنت الدراسة أيضاً الكشف عن اإلجراءات
التعسفية ضد أهالي وأبناء المعتقلين الفلسطينيين ،سواء من حيث الضغط على أُسرهم أو منعهم من زيارة
ذويهم المعتقلين ،وتمثلت هذه اإلجراءات في السفر الطويل من أجل الوصول إلى المعتقالت اإلسرائيلية،
واتباع إسرائيل بعض اإلجراءات التي تعذب بها ذوي المعتقلين أثناء وقبل الزيارة ،من أساليب التفتيش،
ومنع إدخال الهدايا للمعتقلين ،وغيرها من اإلجراءات التي ترهق األهالي.
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وتُعد هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة من حيث النتائج التي حققتها وهي:
 .1التعرف إلى طبيعة السجون داخل الوطن وخارجه.
 .2التعرف إلى المجتمع االعتقالي للمعتقلين.
 .3التعرف إلى الدور النضالي للمعتقلين الفلسطينيين.
 .4الكشف عن المواقف اإلسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
 .5التعرف إلى موقف المؤسسات الفلسطينية والعربية  ،والدولية من المعتقلين الفلسطينيين.
 .2الفي ،باسم عطية ،2005 ،الضغوطات النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين ،وعالقتها ببعض
المتغيرات ،رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية ،غزة-فلسطين.
تناولت هذه الدراسة بالتحليل أهم الضغوطات النفسية التي تواجهها زوجة المعتقل الفلسطيني،
بسبب فقدانها زوجها في المعتقالت اإلسرائيلية ،والتي تمثلت في الحرمان من مشاركتها زوجها في عملية
التنشئة اإلجتماعية ألبنائها ،وفقدانها المصدر األول لتحصيل الرزق داخل األُسرة ،وذلك بسبب التغيرات
التي طرأت على حياة تلك األُسرة ،لذلك تركت تلك المتغيرات أوضاعاً معيشية ونفسية صعبة ،قد طرأت
على األُسرة.
وقد اعتمدت الدراسة )األسلوب التاريخي( في تحليل األوضاع السياسية التي مر بها الشعب
الفلسطيني ،سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة بعد حرب )(1967م) م)  ،وما رافقها من تغيرات
سياسية جديدة ،أرخت بظاللها على مجمل األوضاع اإلجتماعية واالقتصادية للمجتمع الفلسطيني ،وكذلك
لألُسرة الفلسطينية ،كما اعتمدت الدراسة" األسلوب المسحي" على اعتبار أن الدراسة تتعلق بشريحة كبيرة
من أبناء الشعب الفلسطيني وهن زوجات المعتقلين ،وبالذات بعد االنتفاضة الفلسطينية األولى عام
) 1987م) حتى وقتنا الحالي.
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 .3سعدي عليان وادي ،أنور ،2004 ،التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين
من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة ،رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.
اهتمت في الكشف عن مظاهر التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء المعتقلين المحررين من
السجون اإلسرائيلية ،ودور األم في عملية التنشئة اإلجتماعية لباقي أفراد أُسرتها ،وكذلك دورها في إحداث
التوافق النفسي لدى أطفالها وعالقتهم بعد غياب زوجها المعتقل ،في حين أنها كشفت عن دور األبناء
تجاه قضية والدهم المعتقل ونظرتهم تجاه والدهم .كما تكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن دور
المؤسسات الرسمية والشعبية تجاه أُسرة المعتقل على الصعيد االجتماعي والتوافق النفسي.
.4

دحالن ،جليلة ،2001 ،استقرار وتغيير أساليب المواجهة والشخصنة لدى أسرى النضال

الفلسطيني المحررين بوصفها دالة لالعتقال والتحرر ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر،
غزة-فلسطين.
هدفت الدراسة إلى التعرف إلىما إذا كان لخبرات األسر ،والحياة داخله األثر الذي تتركه على
األسير المناضل كما تتركه على األسير الجندي النظامي ،أُجريت الدراسة على عينة من  270فرداً :عينة
تجريبية أولى ( أسرى محررون حديثاً) وعددھا  ،113عينة تجريبية ثانية (أسرى محررون قديماً) وعددھا
 ،100عينة ضابطة (أشخاص لم يعتقلوا) وعددها  57فرداً .استخدمت الدراسة في دراستها األدوات
التالية :مقياس صالبة التفكير ومرونته ومقياس عدم الثبات االنفعالي ،واختبار الشخصية المتعددة األوجه،
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 . 1تميزت عينة أسرى حديثي التحرر بالتوجه نحو اإلنجاز ،تقدير الذات ،الشعور بالذنب ،أما عينة
األسرى قديمي التحرر فتميزت بالبحث عن اإلثارة ،االنطواء االجتماعي والمسؤولية.
 .2تميزت عينة األسرى حديثي التحرر عن العينة الضابطة بالتوكيدية ،التوجه نحو اإلنجاز ،الذكورة-
األنوثة ،تقدير الذات ،السعادة ،االستقالل ،المكانة االجتماعية .أما العينة الضابطة فقد تميزت بالقلق،
الشعور بالذنب ،المسئولية.
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 .3وجود فروق دالة إحصائياً في تسعة خصائص منها خمسة خصائص ميزت عينة األسرى قديمي
التحرر ،وھي :الذكورة-األنوثة ،السعادة ،االستقالل ،االنطواء االجتماعي ،المكانة االجتماعية ،أما العينة
الضابطة فقد تميزت بالبحث عن اإلثارة ،القلق ،توهم المرض والشعور بالذنب.
 .5قعدان ،أحمد ،2008 ،المشكالت التي تواجه أُسر المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية،
رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.
وكشفت هذه الدراسة عن دور االحتالل اإلسرائيلي في محاربة األُسرة الفلسطينية في المجال
الثقافي إلى جانب المجال االجتماعي واالقتصادي ،حيث كانت األُسرة الفلسطينية عامة ،وأُسرة المعتقل
بشكل خاص ،تعاني قلة التحصيل العلمي بسبب سياسة إسرائيل.
وقد اعتمدت هذه الدراسة األسلوب التاريخي في إظهار السياسات اإلسرائيلية المتعاقبة ضد
الشعب العربي الفلسطيني منذ قيام دولته على أرض فلسطين يوم ١٩٤٨/5/15م وحتى قبل مجيء
السلطة الفلسطينية ،إلى أرض الوطن عام ١٩٩٤م ،والتي تمثلت في إجراءات سلب األراضي الفلسطينية،
ومنحها للمستوطنين اليهود ،وكذلك سياستها ضد أبناء الحركة الوطنية الفلسطينية من قتل ،واعتقال
وترحيل إلى خارج الوطن ،هذا باإلضافة إلى القوانين ،واللوائح اإلسرائيلية التي عملت على إخضاع
االقتصاد الفلسطيني ،وتبعيته لالقتصاد اإلسرائيلي.
كما اعتمدت الدراسة أيضاً األسلوب المسحي من خالل الدراسة العملية الميدانية في إجراء
استبيان حول معاناة أُسرة المعتقل في شتى المجاالت االقتصادية واإلجتماعية والثقافية وغيرها.
وقد خرجت هذه الدراسة بجملة من النتائج على النحو التالي:
.1تدخل أهل الزوج المعتقل في شئون أُسرته ،ألن أغلب أُسر المعتقلين أُسر نووية ،وعدم تقبل الزوجة
لهذا التدخل ،مما يسبب مشاكل اجتماعية.
 .2انكماش العالقات العائلية من قبل أُسرة المعتقل ،كما أن كثرة التدخالت من قبل أُسرة الزوج وأُسرة
الزوجة ،أضعفت العالقات الداخلية بين أُسرة المعتقل.
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.3اإلحساس الكثير بالفراغ من قبل الزوجة ،بسبب عدم مشاركتها في الحياة اإلجتماعية والمناسبات داخل
المجتمع ،والتزامها في بيتها.
.4عدم قدرة الزوجة على تلبية حاجات أبنائها وبيتها ،وكذلك تدخل أُسرة الزوج في الحصول على جزء من
مخصصات المعتقل.
.5معاملة األم ألبنائها بالعدل ،واستخدام أسلوب الشدة  ،واللين مع جميع األبناء دون تمييز ،حتى ال
تحسس أبنائها بأنها تحكم بعاطفتها فقط.
.6معاناة األبناء من قلة التحصيل الدراسي والعلمي إثر اعتقال الوالد.
.7معاناة األبناء من الناحية النفسية والصحية.
 .6الداعور ،إسماعيل عبد الحميد ،2015 ،دور األسرى في الحركات السياسية الفلسطينية (-1987
 ،)2006رسالة ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،فلسطين.
هدفت هذه الدراسة إلى أيضاًح الدور الذي لعبه األسرى في أروقة األحزاب السياسية الفلسطينية ،سواء
كانوا داخل األسر أو بعد الخروج من األسر ،وقد رصدت الجذور التاريخية لقضية األسرى الفلسطينيين،
مرور باالحداث
ونشأة الحركة األسيرة ،وأهم سجون االحتالل ،وواقع األسرى في سجون االحتالل،
اً
والتطورات على الساحة الفلسطينية وانعكاسها على الحركة األسيرة وعلى األسرى الفلسطينيين ،ثم تناولت
الدور السياسي الذي يقوم به األسرى داخل الحركات السياسية الفلسطينية ،والتطرق إلى الحركات
واألحزاب السياسية ومكانة األسرى فيها ،ثم ناقشت طبيعة المشاركة السياسية لألسرى في الحياة السياسية
من خالل أحزابهم وحركاتهم.
استخدمت الدراسة كال من المنهج التاريخي ،والمنهج الوصفي التحليلي ومنهج تحليل المضمون من أجل
اإلجابة على تساؤالت الدراسة وتحقيق أهدافها ،وخلصت إلى مجموعة من النتائج:
 .1لعب األسرى دو ار ممي از في الحركات  ،واألحزاب السياسية الفلسطينية ،واستطاعوا أن يتقلدوا أعلى
المناصب ،ويشاركوا في صنع واتخاذ القرار التنظيمي داخل التنظيم.
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 .2تقلد األسرى أعلى المناصب السيادية في مؤسسات السلطة الفلسطينية ،سواء في المؤسسات
المدنية ،والو ازرات أو األجهزة األمنية والعسكرية والشرطية ،كما شارك األسرى في االنتخابات
المحلية والتشريعية ،وحصلوا على نسب عالية من المقاعد.
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التعقيب:
 اختلفت الدراسات  ،والبحوث السابقة من حيث طبيعة تناولها لقضية المعتقلين في السجوناإلسرائيلية ،ومعظمها تناولها من الجوانب النفسية واإلجتماعية  ،والقليل تناولوا التأثير االقتصادي
لسياسة االعتقال.
 ركزت دراستنا على الدراسات ،والبحوث التي تناولت المعتقلين الفلسطينيين وسياسة االعتقالإجماال ،بهدف إلقاء الضوء على واقعها من جوانب مختلفة ،وقد أجمعت نتائج هذه البحوث
والدراسات على ضرورة إيجاد حلول ناجعة إلنهاء معاناة المعتقلين.
 تتميز الدراسة الحالية في أنها تتناول التعرف إلىقضية المعتقلين الفلسطينيين في السجوناإلسرائيلية ،وموقف حركتي فتح وحماس -المكونين السياسيين الرئيسين في الشارع الفلسطيني-
من قضية المعتقلين الفلسطينيين ،ورؤيتهم لحل تلك القضية ،حيث لم تتطرق أي من هذه البحوث
والدراسات لذلك.
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد اإلطار العام  ،والنشأة التاريخية لقضيةالمعتقلين ،أيضاً الوضع القانوني الدولي للمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية وفق ق اررات
األمم المتحدة.
 وستركز دراستنا على موقف الفصائل الفلسطينية ،المجتمع الدولي ،والموقف الرسمي اإلسرائيلي،والموقفين الرسمي والشعبي الفلسطيني من قضية المعتقلين.
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الفصل الثاني
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تمهيد:
لقد اعتمدت إسرائيل سياسة األسر واالعتقال للشعب الفلسطيني ومقاومته ،ليس كوسيلة في حد ذاتها،
ولكن لدالالتها السياسية العميقة ،فمفهوم السجن ليس بالمفهوم التقليدي المتعارف عليه ،فهو يحمل معاني
سياسية ذات أبعاد استعمارية ،ويتناول هذا الفصل المراحل الزمنية لقضية األسرى الفلسطينيين ،منذ أن
نشأت عام (1967م)  ،حيث أنشأت إسرائيل سجوناً جديدة إضافة إلى ما ورثته من سجون عن االنتداب
البريطاني ،مرو اًر بانتفاضة الحجارة التي أعادة إحياء قضية األسرى بعد أن امتألت السجون باألسرى
الفلسطينيين ،ومن ثم مرحلة التسوية والتي تركز فيها االعتقال على أبناء حركة حماس بسبب دخول
السلطة في اتفاقيات تسوية مع االحتالل ورفض حماس ،والفصائل الفلسطينية وبعض قيادة حركة فتح
لهذه االتفاقي ات ،ومن ثم مرحلة انتفاضة األقصى التي أعادت الروح للحركة األسيرة والتي استمر خاللها
االحتالل وملئ السجون بالفلسطينيين دون تمييز بين فصيل وآخر ،وصوالً إلى مرحلة اإلنقسام الفلسطيني
وهي المرحلة األسوأ في تاريخ األسر على األسرى.
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المبحث األول
المرحلة الزمنية ((1967م) )1987-م
لقد تحولت السجون التي أنشاها

االحتالل الصهيوني بمعظمها بعد االنتداب البريطاني ،والحكم

األردني للضفة الغربية بعد حرب (1967م) م إلى مراكز لشن العنف ضد الشعب الفلسطيني وقواه
المناضلة ،ذلك العنف الذي يستهدف اإلبادة ولكن عبر وسيلة أخرى غير حبل المشنقة أو حد المقصلة،
وهي وسيلة التصفية التدريجية لإلنسان جسدياً ومعنوياً.
بعد احتالل إسرائيل لباقي األراضي الفلسطينية في (1967(/6/5م) م) ،وما تمخض عن هذا
االحتالل من انتهاكات إنسانية مروعة تمثلت في ممارسة شتى أنواع االضطهاد والعنف والتعذيب ،كان
لزاما على الشعب الفلسطيني ،وكرد فعل طبيعي ،أن ينشئ حركة للمقاومة الشعبية أصبحت الجماهير
الفلسطينية أساسها ،ونتيجة لتصاعد حركات المقاومة واتساع نشاطها ،قامت سلطات االحتالل ببناء العديد
من السجون والمعتقالت لتزج فيها خيرة أبناء هذا الوطن من المناضلين واألحرار ،وكل من له عالقة
بالمقاومة من قريب أو من بعيد ،إضافة لتلك السجون التي أنشاتها بعد االنتداب البريطاني ،متجاوزة بذلك
األعراف والقوانين الدولية (وادي.)40 ،2004 ،
لقد تحولت السجون ،التي أنشأت معظمها اإلسرائيليون بعد االنتداب البريطاني بعد حرب يونيو
((1967م) م)  ،إلى مراكز لشن العنف ضد الشعب الفلسطيني ،بهدف إبادته عبر وسيلة أخرى غير حبل
المشنقة ،وهي وسيلة االعتقال وسياسة الموت البطيء التدريجي لألسرى ،وهذا ما وعد به موشي ديان
بتحويل المعتقلين في السجون إلى حطام وكائنات ال تمت للبشرية بأي صلة كانت ،ومفرغة من كل مظهر
إنساني تشكل عبئاًعلى نفسها وشعبها ،وقد برز السجن في الكيان اإلسرائيلي كمؤسسة توفرت لها الشروط
المناسبة كافة ،وتجهزت بكامل المقومات الضرورية ألجل تحقيق هذا الهدف الالإنساني بحق المناضلين
الفلسطينيين (تاريخ الحركة األسيرة ،وفا).
تركز صراع األسرى داخل سجون اإلحتالل اإلسرائيلي ومنذ البدايات حول دفاعهم عن ذاتهم
الوطنية التي استهدفتها سياسات سلطات اإلحتالل اإلسرائيلية (وادي ،)42 ،2004 ،ومنذ عام (1967م)
زج االحتالل باآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني في السجون ،وعملت حكومة سلطات اإلحتالل على
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ترميم السجون القديمة ،التي ورثتها عن االنتداب البريطاني لزيادة قدرتها االستيعابية ،واقامة العديد من
مراكز ومعسكرات االعتقال الجديدة كأنصار  3في النقب ،وعوفر في بيتونيا ،وسالم وحوارة في نابلس،
وقادوميم في طولكرم وغيرها ،حتى أنها حولت سجن الفارعة خالل االنتفاضة األولى عام 1987م من
اصطبل للخيل في العهد البريطاني إلى مركز للتحقيق ،وحولت سجن الدامون الذي كان يستخدم كمستودع
للدخان في العهد البريطاني إلى سجن (شقير.)5 ،1992 ،
سيطر االحتالل على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة في أعقاب
حرب (1967م)  ،فقد صدر األمر العسكري رقم  2لسنة (1967م) الذي نص على إلغاء أي قوانين
سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال تعارضها مع األوامر الصادرة عن إدارة االحتالل ،وبعد نشر
األمر العسكري رقم  347لسنة 1981م نقلت جميع الصالحيات القانونية  ،واإلدارية إلى ما سمي باإلدارة
المدنية ،ومنذ عام (1967م) احتفظت المحاكم العسكرية ،واللجان العسكرية المشكلة بوالية كاملة على
قضايا ومسائل جنائية معينة ،وجميع منازعات األراضي ،والضرائب والمصادر الطبيعية ،وبمعنى آخر
تناولت األوامر العسكرية جوانب الحياة كافة (الرياحي.)32 ،2007 ،
وبدأت تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة ،وطريقة معاملتهم لسلسلة من األوامر
العسكرية تصدر عن القادة العسكريين في كل من الضفة وغزة ،وترفض المحاكم العسكرية تطبيق تعليمات
القانون الدولي بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها ،وترفض التعامل مع األسرى
كأسرى حرب ،وتتعاطى معهم كمجرمين وارهابيين ،وتفرض عليهم أحكاما قاسية (قراقع ،منشورات و ازرة
اإلعالم ،)18 ،وأرادت إسرائيل بذلك قصم ظهر حركة التحرر الوطني ،واضاعة حقوق الشعب الفلسطيني
(دعنا1993 ،م.)52 ،
ولجأت سلطات االحتالل منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية عام (1967م) إلى سياسة التصفيات
واإلعدامات الميدانية بحق األسرى ،وقد أفادت العديد من الشهادات كيف أطلق جنود االحتالل الرصاص
على الجنود المصريين عام (1967م) بعد استسالمهم ،وكيف أعدم الكثير من المعتقلين الفلسطينيين بعد
إلقاء القبض عليهم (بدر ،)83 ،2006 ،وقد اعترف ضباط وجنود إسرائيليون بقتل األسرى خالل الحرب،
وبث التلفزيون اإلسرائيلي فيلما وثائقياً عن المجزرة التي ارتكبت بحق  250أسي اًر مصرياً خالل حرب
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(1967م)  ،وتم إعدام الكثير من المعتقلين الفلسطينيين بعد إلقاء القبض عليهم أو تركهم ينزفون بعد
إصابتهم حتى الموت ،حيث بلغ عدد األسرى الذين أعدموا ميدانيا  50أسي اًر منذ عام (1967م) (أبو
هالل.)86 ،2010 ،
وخاض األسرى إضرابات مفتوحة عن الطعام في سبيل ذلك ،كإضراب سجن الرملة عام 1996م
واستمر 11يوماً ،واضراب سجن عسقالن في( 1970/7/5م ) واستمر  7أيام ،إضافة إلى ذلك خاض
األسرى احتجاجات عصيانية مثل إلقاء المالبس واألبراش خارج الغرف ،كما حدث في سجن عسقالن عام
1970م ( ،)Ursano, 1987, 533وخاض أسرى سجن بئر السبع إضرابا عصيانيا باالمتناع عن
الخروج إلى مرافق العمل بتاريخ 1970/1/17م (بدر.)84 ،2006 ،
كما بدأت مقاطعة العمل في مرافق العمل الصهيونية وبدء تنظيم الصفوف الداخلية ،والقضاء
على التناقضات وحاالت االنقالب والتسيب ،حيث خاض أسرى بئر السبع إضراباً عصيانياً تحت شعار
(حرية عدم العمل) بتاريخ  1973/7/9م باالمتناع عن زيارة األهل ،والتوقف عن العمل ،وعدم الخروج
ويعد إضراب عسقالن التاريخي
إلى ساحة الفورة واستمر اإلضراب تسعة أشهر (بعلوشةُ ،)3 ،2007 ،
المفتوح عن الطعام في  1976/12/11م-والذي استمر  45يوماً -نقلة نوعية في مسيرة االعتقال نحو
تحسين شروط الحياة في المعتقالت ،ومظه اًر من مظاهر نضوج التجربة وترسيخ المؤسسة االعتقالية
القائدة في السجون ،حيث تحقق في هذا اإلضراب الكثير من المنجزات على صعيد تحسين األوضاع
الداخلية لألسرى (و ازرة شؤون األسرى والمحررين.)2 ،2008 ،
وقدر عدد حاالت االعتقال ما بين عام (1967م  )1987-بـ( )535.000أسير فلسطيني ،أي
بمعدل ( )27.000حالة أسر سنويا ،وقد حكم الكثير من هؤالء بالسجن الفعلي ،ويشار إلى أن بعضهم
حكم أكثر من 20مؤبداً ومن بين هؤالء  69معتقلة من النساء (النساء الفلسطينيات) (و ازرة شؤون األسرى
والمحررين.)3 ،2008 ،
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المبحث الثاني
مرحلة االنتفاضة( 1993-1988م م)
منذ انطالق االنتفاضة األولى (1993-1987م) ،تقدمها أبناء الحركة األسيرة من مختلف
التنظيمات ،وقد تم افتتاح قسم العزل في سجن الرملة الذي يطلق عليه (نيتسان) ،وأقسام عزل في بئر
السبع وعسقالن ،حيث تم نقل عدد كبير من المعتقلين إلى هذه السجون ذات الظروف القاسية جداً،
إضافة إلى قيام إدارة السجون بإصدار تعليمات بمنع االحتفاالت في المناسبات الوطنية ،وتصاعد
االعتداء على المعتقلين بالرش بالغاز المسيل للدموع ،واإلهمال الطبي للمرضى والجرحى ،وتقليص كميات
الطعام ،واجبار األسرى على الوقوف أثناء العد اليومي ،وغير ذلك من المضايقات (قراقع.)12 ،2003 ،
ومنذ أن بدأت انتفاضة(1987م ) اعتقلت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلية ما يقارب  60ألف أسير
فلسطيني من القدس والـ 48والضفة والقطاع باإلضافة لألسرى العرب ،وكانت السجون تفتقر إلى الحد
األدنى من شروط الحياة البسيطة ،فكان الطعام سيئاً كماً ونوعاً ،وال يوجد أغطية أو فرشات أو مالبس،
كذلك كان العديد من السجون يمنع فيها الزيارات بشكل نهائي ،سجن "كتسعوت" في صحراء النقب مثال،
ويعد
والذي افتتح في عام (1988م) لم يسمح بزيارة األسرى فيه سوى في نهاية (1991م) ،وسجن النقب ُ

من أكبر السجون التي افتتحها االحتالل خالل االنتفاضة األولى الستيعاب األسرى (جرادات).

وقدمت الحركة األسيرة خالل االنتفاضة األولى ( )43شهيدا ،منهم ( )25من سكان الضفة
الغربية و( )18شهيداً من سكان قطاع غزة ،ومن بين الشهداء األسرى ( )23شهيداً قضوا نتيجة التعذيب
القاسي ،والعنيف على أيدي المحققين(الفي ،)68 ،2005 ،والذي استخدمت فيه سلطات االحتالل
أساليب التعذيب المحرمة دولياً ،و( )11أسي اًر استشهدوا نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة
السجون ،واثنان من الشهداء وهما (أسعد الشوا وبسام الصمودي) استشهدا نتيجة إطالق النار عليهما
مباشرة من قبل حراس سجن النقب أثناء احتجاج لألسرى على أوضاعهم السيئة ،وكذلك استشهد ()7
أسرى نتيجة القتل العمد بدم بارد بعد االعتقال (قراقع.)13 ،2003 ،
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شهدت االنتفاضة الفلسطينية الشعبية األولى (1993-1987م) ،ارتفاعاً مذهالً في عدد األسرى
الفلسطينيين ،حيث لم يعد بمقدور عشرات السجون القائمة استيعاب عشرات اآلالف من المعتقلين الجدد،
ما اضطرت سلطات االحتالل إلى افتتاح عدد جديد من المعتقالت العسكرية ،كان بينها معتقل النقب
الصحراوي ذو الطاقة االستيعابية العالية ،والذي افتتح عام 1988م  ،ولعل أبرز ما اتسمت به االنتفاضة
األولى هو اعتقال االحتالل للنساء واألطفال (شبكة إرادة اإلعالمية )2013/4/16 ،م
إضراب األسرى عن الطعام خالل االنتفاضة األولى:
ولقد ابتدع األسرى وسيلة اإلضراب عن الطعام النتزاع حقوقهم البسيطة ،واستمرت المعارك في
سنوات الثمانينيات في أكثر من موقع وسجن إلى أن جاء اإلضراب االستراتيجي الشهير عام 1992م
(قوتة ،)105 ،2008 ،الذي سجل فيه األسرى موقفاً موحداً في السجون كافة واستمر أكثر من ()19
يوماً بمشاركة نحو ( )7000أسير ،حيث استشهد خالله األسير المقدسي (حسين عبيدات) في سجن
عسقالن (البطش ،)32 ،2007 ،واستطاع األسرى من خالل هذه المعركة التي كان مركز قيادتها سجن
"جنيد" المركزي (نابلس) انتزاع العديد من الحقوق المهمة التي حسنت من الظروف المعيشية لألسرى،
وعلى رأسها إغالق قسم العزل في سجن الرملة (شهاونة ،)18 ،2013 ،وفي هذه المرحلة التي بدأت
خالل االنتفاضة األولى (1993-1987م) حيث ساد القمع الصهيوني وافتتح سجن النقب وسجون
عسكرية عديدة الستيعاب المعتقلين ،وفرضت إجراءات قمعية وحشية على حياة األسرى( ،شهاونة،
. )19 ،2013
وخالصة القول في هذه المرحلة أن عدد المعتقلين منذ بداية االنتفاضة سنة1987م وحتى عام
1993م قد بلغ ( )105.736أسي اًر فلسطينياً وقد اعتقل أكثر من ( )80.000منهم في معسكرات تابعة
للجيش اإلسرائيلي ،ومن هؤالء ( )30.000أسي اًر فلسطين اعتقلوا أكثر من مرة ،وقد بلغ معدل حاالت
االعتقال الشهرية عام 1990م حوالي ( )9.990حالة اعتقال ،وبلغ حوالي ( )9.500حالة اعتقال عام
 ،1991وحوالي ( )7.350حالة اعتقال عام 1992م وحوالي ( )6.500حالة اعتقال عام 1993م
(فروانة.)2009/6/15 ،
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المبحث الثالث
مرحلة التسوية ()2000-1994م
أولت السلطة الوطنية الفلسطينية اهتماما لقضية األسرى ،ونادت بضرورة اإلفراج عنهم جميعاً،
بالرغم مما يمكن تسجيله هنا من مالحظات سلبية على حمالت اإلفراج من قبل سلطات االحتالل مثل:
تصنيف المعتقلين إلى فئات بحسب مواقفهم ،ومواقف منظماتهم من اتفاق أوسلو ،وكذلك التمييز بين
األسرى الذين اشتركوا في عمليات قُتل فيها إسرائيليون ،واتهامهم بأن "أياديهم ملطخة بدماء اليهود" (تاريخ
الحركة األسيرة ،وفا) .وأصبحت قضية األسرى والمعتقلين ورقة ضغط قوية في يد إسرائيل تستخدمها
لالبتزاز ،ومساومة المفاوض الفلسطيني واجباره على تقديم تنازالت ،وربطت اإلفراج عن األسرى بالتقدم
في مسيرة المفاوضات (عبيدات.)2013/10/13 ،
إن اتفاق أوسلو لم يرد فيه ذكر إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين ،وتُرك هذا الملف لحسن النوايا
اإلسرائيلية ،خيبة أمل واسعة عمت صفوف األسرى عام 1993م ،ووجهوا انتقادات واسعة للمفاوض
الفلسطيني ،وأعلنوا ألول مرة إضرابات سياسية ضد تجاهلهم ،حيث ساد الغضب واإلحباط وبدأت مرحلة
مختلفة في تجربة األسرى الذين بدأوا يبحثون عن خالصهم اإلنساني والوطني ،وكان رد المفاوض
الفلسطيني في ذلك الوقت أن اإلفراج عن األسرى سيكون تحصيل حاصل لالتفاق  ،وبعض المفاوضين
اعتبر أن ما حدث هو خطأ ،وأنه سيتم استدراكه فيما بعد ( ،)fidh, 2003, 5ولكن حكومة إسرائيل
تمسكت بنص االتفاق  ،ووضعت سياسة جديدة أكثر تعسفا وعنصرية في التعامل مع إطالق سراح أسرى
من السجون ،حيث استغلت حكومات إسرائيل عدم وجود نص صريح وواضح في اتفاقيات أوسلو حول
إطالق سراح األسرى ،لتمارس الضغط السياسي ،واالبتزاز على القيادة الفلسطينية خالل مراحل التفاوض
الالحقة ليصبح األسرى منذ ذلك التاريخ أداة للمساومة السياسية وفرض الشروط (أبو النجا،2002 ،
.)102
وجرى تقسيم أبناء الحركة األسيرة الفلسطينية إلى ثالثة أقسام ،أولهما أسرى منظمة التحرير،
وثانيهما أسرى الحركة اإلسالمية ،أسرى منظمة التحرير خاضعون لحسن النوايا اإلسرائيلية ،وأسرى الحركة
اإلسالمية غير خاضعين لها ،وثالثهما أسرى فلسطينيي الـ1948م والقدس ،وال تشملهم حسن النوايا
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اإلسرائيلية بالمطلق ،وال يحق للطرف الفلسطيني التحدث بإسمهم أو طرح قضيتهم ،وأسرى أيديهم ملطخة
بالدماء ،وأسرى أيدتهم غير ملطخة بالدماء وهكذا ،وبالتالي آلت أوضاع الحركة األسيرة الفلسطينية إلى
درجة في غاية الصعوبة ،وأوجد أوسلو حالة من عدم الثقة تجاه من هم مسؤولين عن هذا االتفاق،
وأصبحت السلطة تحاول أن تكفر عن خطاياها تجاه الحركة األسيرة ،من خالل صرف مخصصات
لألسرى ،ودفع مخصصات "الكانتينا" ،ولكن هذه الخطوة لم تبدل في العالقة شيئاً ،فالمنظمات األسيرة
والتي كانت قالع وحصونـ ومدارس وجامعات ويحسب لها العدو ألف حساب ،وحددوا خطوطاً نضالية
متقدمة ،تراجع دورها بشكل كبير ،وأصابها الكثير من الترهل وعلى كل المستويات تنظيمياً وفكرياً وثقافياً
(أبو النجا.)105 :2002 ،
امتازت تجربة األسرى النضالية بعد اتفاقية إعالن المبادئ بخوض النضاالت السياسية المطالبة
باإلفراج عنهم على ضوء عدم شمولية االتفاقيات الموقعة بين قادة منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة
االحتالل اإلفراج عن جميع المعتقلين.
وما يميز هذه المرحلة ما يعرف باسم األسرى القدامى ،وهم المعتقلون قبل اتفاقيات أوسلو
1993م ،وبحسب إحصائية جمعية نادي األسير الفلسطيني فإن عدد األسرى القدامى يبلغ ( )106أسي اًر
ويعد األسرى القدامى أقدم أسرى ما زالوا يقبعون في السجون اإلسرائيلية،
من األراضي الفلسطينية كافة ُ ،

إذ مضى على اعتقال أقل أسير منهم ما يقارب ( )20عاماً ،ويعانون ظروفاً اعتقالية في غاية القسوة ال
تختلف عن أوضاع األسرى عموماً حيث إن دولة االحتالل ال تراع كبر سنهم أو عدد السنين التي
أمضوها ،كما أن إدارة السجون ال تراعي أوضاعهم الصحية المتدهورة جراء األمراض المختلفة التي
يعانونها منها بسبب سنوات السجن الطويلة (قراقع.)48 ،2000 ،
االتفاقيات الالحقة إلعالن المبادئ استدركت قضية األسرى ،وبدأت عملية إفراجات عن األسرى
ولكن ضمن معايير ،وشروط إسرائيلية كان أخطرها استثناء كل أسير متهم بقتل أو جرح إسرائيلي ،مما
ترك في السجون مئات األسرى المحكومين بسنوات المؤبد ومدى الحياة ،إال أن اتفاقية شرم الشيخ الموقعة
بتاريخ() 1999/9/4م تُلزم إسرائيل باإلفراج عن أسرى ما قبل أوسلو ،حيث ورد في االتفاقية "أن الحكومة
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اإلسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل 1994 /5/4م  ،أي قبل إعالن المبادئ
وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية (وكالة معا االخبارية.)2012/9/11 ،
وكان من المتوقع أن تضع اتفاقيات أوسلو حدا نهائياً لسياسة التعذيب التي مارستها حكومة
إسرائيل منذ بداية اإل حتالل ،إال أن ذلك لم يحدث إطالقا بل استمرت سياسات التعذيب بعد اتفاقيات
أوسلو (سلطان ،)18 ،2000 ،ورغم أن سياسة العزل سياسة قديمة ،فقد تصاعدت بعد عام 1993م
كأسلوب عقابي صارم بحق المعتقلين الفلسطينيين ،حيث تم عزل العديد من المعتقلين فترات طويلة دون
تحديد سقف زمني لمدة العزل ،واتبعت إدارة السجون سياسة عزل مجموعة من المعتقلين في أقسام بعيدة
ومنفصلة عن سائر السجون ،ومختلطة مع السجناء اليهود والجنائيين حيث تمتاز بقسوة الحياة ،هناك
وتدني الشروط الصحية والمعيشية فيها ،إضافة إلى استف اززات واعتداءات رجال الشرطة للمعزولين
باستمرار (عباس.)66 :2005 ،
وفي مقابل سياسة التعذيب ،

والتنكيل استكمل األسرى اإلضراب عن الطعام ،شهدت فترة

التسعيني ات مجموعة من اإلضرابات بين صفوف الحركة األسيرة ألسباب يجمعها في ذلك هدف واحد هو
إنهاء معاناة األسرى ،وملف العزل االنفرادي ،والتعذيب الجسدي والنفسي ،وزيارات األهل ،وتحسين
الظروف المعيشية ( .)ommeren, 2002 418وفي ذات الوقت ال نستطيع أن ننكر أن هناك بعض
اإلفراجات وبالذات عام 1999م شملت عددا ال بأس به من أصحاب األحكام العالية ،ولكن لم يكن أي
شخص منهم ممن يتهم بقتل يهود أو معتقل قبل 1993/1/13م أي تاريخ توقيع اتفاقية أوسلو (قراقع،
.)72 :2002
وهذا استعراض لالتفاقيات الموقعة في أوسلو وما تالها من اتفاقات خالل الفترة
الزمنية1993م2000-م وحجم اإلفراجات التي تمت وفق كل اتفاقية.
 اتفاقية إعالن المبادئ (أوسلو) بتاريخ( 1993/9/13م)
بلغ عدد األسرى الفلسطينيين عند التوقيع علي هذه االتفاقية نحو( )12500أسير فلسطيني ،ولم
تتطرق هذه االتفاقية إلى قضية األسرى في بنودها ونصوصها ،ولقد تعاملت حكومة االحتالل مع قضية
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اإلفراج عن األسري من منطلقات ما يسمى (مبادرات حسن النية)  ،ووفق مقاييس إسرائيل الداخلية (إنسان
أون الين.)2006 ،
 اتفاقية القاهرة (غزة ،أريحا) بتاريخ ( 1994/5/4م) :
بلغ عدد األسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه االتفاقية نحو ( )10500أسير فلسطيني ،وقد
نصت المادة ( )20على تدابير الثقة البند األول على ما يلي :لدى التوقيع على هذه االتفاقية تقوم إسرائيل
باإلفراج أو تسليم السلطة الفلسطينية خالل مهلة خمسة أسابيع حوالي ( )5000معتقل ،وسجين فلسطيني
من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة ،والسجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية سيكونون
ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة المتبقية من مدة عقوبتهم ،ولقد قامت السلطات
اإلسرائيلية بإطالق سراح ( )4450معتقال منهم ( )550أطلق سراحهم إلى مدينة أريحا ،ولم تلتزم إسرائيل
باإلفراج عن العدد المتفق عليه ،وأجبرت المفرج عنهم بالتوقيع على وثيقة تعهد ليتم اإلفراج عنهم (صحيفة
القدس 1 ،يونيو 2014م).
 اتفاقية طابا (أوسلو )2الموقعة في واشنطن بتاريخ( 1995/9/28م ) :
بلغ عدد األسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه االتفاقية نحو( )6000أسير فلسطيني ،وضمن
المرحلة األولى كان من المقرر إطالق سراح ( )1500أسي اًر بينهم جميع األسي اًرت الفلسطينيات إال أن
السلطات اإلسرائيلية لم تفرج سوى عن ( )882أسي اًر  ،وسجيناً بينهم ( )375سجيناً مدنياً تم اعتقالهم
على خلفيات جنائية .ولم يتم إطالق سراح سوى أسيرة واحدة "بشاير أبو لبن" حيث رفضت األسي اًرت
الفلسطينيات الخروج من السجن بسبب تحفظ السلطات اإلسرائيلية على عدد منهن.
وضمن المرحلة الثانية كان من المقرر إطالق سراح ( )1200أسير ،وقد قامت سلطات اإلحتالل
اإلسرائيلية بتاريخ()1996/1/10م باإلفراج عن( )782أسي اًر ،كما قامت بتاريخ ()1996/1/11م باإلفراج
عن نحو ( )260أسي اًر ،وتالعبت السلطات اإلسرائيلية بشكل واضح بالقوائم حيث قامت بإدراج أسماء
( )160معتقال من قطاع غزة تم اعتقالهم بسبب دخولهم الخط األخضر دون حصولهم على ،تصاريح
عمل باإلضافة إلى ( )200معتقل مدني اعتقلوا على خلفيات جنائية ،كما لم تراع السلطات اإلسرائيلية
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القضايا اإلنسانية في عملية اإلفراج عن األسرى ،بل إن معظم الذين تم اإلفراج عنهم ممن انقضت فترة
محكوميتهم أو ممن لم يتبق لهم سوى فترة وجيزة ( ،فروانة.)2012/9/14 ،
 مذكرة "واي ريفر" الموقعة بتاريخ 1998/10/23م في واشنطن :
لم تتضمن هذه المذكرة أي نص خطي يتعلق بقضية اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في السجون
اإلسرائيلية ،وانما كان الحديث حول تعهد إسرائيلي بضمان أمريكي للعمل على إطالق سراح ( )750أسي اًر
فلسطينيا على ثالث دفعات بواقع ( )250في كل دفعة .وفي تاريخ  1998/11/20قامت السلطات
ً
اإلسرائيلية بإطالق سراح ( )250أسي اًر بينهم ( )94معتقال سياسياً و( )156معتقال من الجنائيين "سجناء

الحق العام" وذلك على النحو التالي )65( :معتقال من قطاع غزة بينهم ( )16معتقال سياسياً فقط)58( ،
من المعتقلين السياسيين تم اإلفراج عنهم من سجن مجدو وهم من ذوي األحكام المنخفضة ،والتي قاربت
مدة محكوميتهم من االنتهاء (سلطان.)22 ،2000 ،
األمر الذي خلق جوا من اإلحباط ،والغضب لدى المواطنين الفلسطينيين ودفع باألسرى
الفلسطينيين إلعالن اإلضراب عن الطعام لمدة  10أيام اعتبا ار من تاريخ( )1998/12/25مطالبين
بإطالق سراحهم (فروانة.)2012/9/14 ،
 اتفاقية شرم الشيخ الموقعة بتاريخ  4سبتمبر1999م:
جاءت اتفاقية شرم الشيخ الموقعة بتاريخ ()1999/9/4م وتضمنت اإلفراج عن األسرى والمعتقلين
ووردت نصوص واضحة في البند الثالث أبرزها أن الحكومة اإلسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين
الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل (1993/9/13م) ،والذين اعتقلوا قبل( )1994/5/4م أي قبل إعالن المبادئ
وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية.
والتزمت الحكومة اإلسرائيلية باإلفراج عن الدفعة األولى بتاريخ( )1999/9/9م وكان عددهم
( )199أسي اًر وعن الدفعة الثانية في ()1999/10/15م والتي تضمنت ( )151وغالبيتهم من ذوي
األحكام العالية والمؤبدات وأسرى عرب دوريات ،وممن جرحوا إسرائيليين  ،وقتلوا عمالء ولكن لم يكن من
بين هؤالء وال أي شخص قام بقتل إسرائيليين  ،وبقيت إسرائيل ترفض اإلفراج عن أولئك الذين تصفهم
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بأصحاب األيدي الملطخة بالدماء كما أنها لم تلتزم بالبنود األخرى كاالتفاق على األسماء ،أو اإلفراج عن
جميع ممن اعتقلوا قبل إعالن المبادئ وقبل ( )1994/5/4ويقدر عددهم ( )396أسي اًر معتقلين من
قبل(1993)/9/13م(دحالن.)74 ،2001 ،
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المبحث الرابع
مرحلة انتفاضة األقصى ()2005-2001م
مع اندالع انتفاضة األقصى في()2000/9/28م ،عادت إسرائيل لتمارس سياستها القديمة
الجديدة ،وشنت حملة اعتقاالت لكن بدرجة أقل من االنتفاضة األولى ،ولكن مع الفشل في قمع االنتفاضة
وتصاعد وتيرتها واتساعها لجأت قوات االحتالل إلى شن حمالت اعتقال واسعة جداً منذ أواخر شهر
 )2002/(3فطالت كل المدن ،والقرى الفلسطينية بما فيها المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية
الكاملة ،مستخدمة أساليب وأشكال االعتقال كافة بما فيها اجتياح المدن ،واالختطاف ،واالعتقاالت
الجماعية ،وزجت باآلالف في السجون والمعتقالت (و ازرة األسرى والمحررين.)1 ،2008 ،
تميزت سياسة االعتقال اإلسرائيلية في انتفاضة األقصى بالعشوائية  ،ودون التمييز بين الصغير
والكبير ،أو الرجل والمرأة ،حيث مداهمات المنازل واالعتقاالت الجماعية ،إضافة إلى اعتقاالت مستمرة
عبر الحواجز العسكرية ،وأثناء تنقل المواطنين من مدينة إلى أخرى ،ونصب الكمائن في الطرقات ،كما
جرت اعتقاالت أثناء السفر على الجسور  ،والمعابر والمطارات ،صاحب هذه االعتقاالت فرض الحصار،
ومنع التجول ،واطالق الرصاص والقنابل على المواطنين ،وترويع األطفال والنساء ،وتكسير محتويات
وأثاث البيوت أثناء االعتقال ،واخراج سكان المنازل إلى ساحات عامة وفي العراء لساعات
طويلة( ،)mollar, 2007, 16في الوقت الذي سجلت فيه الكثير من السرقات من المنازل التي قام
الجيش اإلسرائيلي بمداهمتها بغرض االعتقال ،وجرت االعتقاالت أيضاً بطريقة اختطاف المواطنين عبر
الوحدات الخاصة ،أو من خالل سيارات اإلسعاف وهم جرحى ،ومن داخل المستشفيات (حمدونة،
.)2007/12/12
وكان  %95من المعتقلين من السكان المدنيين ،وليسوا من العسكريين ،كما تدعي إسرائيل،
ومعظم الذين اعتقلوا تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء االعتقال وقبل وصولهم إلى مراكز االعتقال ،وكانت
سياسة مطاردة ومالحقة واعتقال العمال الفلسطينيين بحجة دخولهم إلى إسرائيل دون تصاريح عمل وقد
اعتقل اآلالف منهم معظمهم تم حكمه ما بين  6-3شهور مع غرامة مالية عالية ،واستخدمت سلطات
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االحتالل السكان المدنيين كدروع بشرية أثناء عملية االعتقال والمداهمة ،ولم تتوان عن اعتقال زوجات
وأمهات المعتقلين للضغط على أبنائهم ،وانتزاع االعترافات منهم (قراقع.)2012/9/17 ،
وكثي اًر ما عمد الجيش اإلسرائيلي إلى إطالق النار مباشرة على المواطنين بدالً من اعتقالهم
واعدامهم ميدانياً في حين يكون بإمكانه اعتقالهم ،ونتيجة التساع االعتقاالت وازدياد أعداد المعتقلين
أقدمت سلطات االحتالل على إعادة افتتاح العديد من السجون  ،والمعتقالت كالنقب وعوفر ،كما تم
تشييد سجون جديدة ،وبظروف أكثر قسوة كسجن جلبوع بجوار سجن شطة في غور األردن جنوب بحيرة
طبريا ،وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب ،باإلضافة إلى توسيع بعض السجون،
وافتتاح أقسام جديدة فيها ،بهدف استيعاب األعداد الكبيرة من المعتقلين الجدد (المركز الفلسطيني لإلعالم،
.)2010/9/28
كان في السجون اإلسرائيلية حين اندلعت انتفاضة األقصى ما يقرب من  500أسير فلسطيني
بينهم أسيرة واحدة ،ونتيجة سياسة االعتقاالت العشوائية التي نفذتها سلطات االحتالل ضد الفلسطينيين من
المناطق كافة وبخاصة الضفة الغربية خالل عملية إعادة احتالل الضفة الغربية ،ارتفعت أعداد األسرى
بشكل سريع وكبير إلى أن وصلت في أعلى معدالتها إلى  12ألف أسير وأسيرة ،وافتتح االحتالل سجونا
جديدة الستيعاب تلك األعداد الكبيرة ،ال يزال  7000أسير منهم محتجزين إلى اآلن ،بينهم  37أسيرة
و 300طفل و 9نواب في المجلس التشريعي و 7أسرى من القطاع مصنفون "مقاتل غير شرعي" (المركز
الفلسطيني لإلعالم.)2010/9/28 ،
إن سنوات انتفاضة األقصى شهدت هجمة غير مسبوقة على األسرى طالت إنجازاتهم وحقوقهم،
ولم تتورع إدارات السجون عن ارتكاب جرائم الحرب بحق األسرى بما فيها القتل المباشر بإطالق النار،
خطر أو كما أسموه" قنبلة
وغير المباشر عبر اإلهمال الطبي ،واصدار ق اررات بحجة أن األسير يشكل
اً
موقوتة" ،وفرض قانون "المقاتل غير الشرعي" على أسرى ،غزة ،الذي يبيح اعتقال الفلسطيني دون
محاكمة أو تهمة لفترات طويلة ومصادرة أموال األسرى ،وحرمانهم من تلقي أموال الكنتينا ،واغالق
حساباتهم لممارسة مزيد من الضغط عليهم (وكالة معا االخبارية2009/9/27 ،م).
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وشهدت فترة انتفاضة األقصى اختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين
يتمتعون بحصانة برلمانية تُحرم االعتداء عليهم أو اختطافهم بشكل تعسفي كما فعل االحتالل ،حيث
اختطف االحتالل خالل انتفاضة األقصى  56نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني بمن فيهم رئيس
المجلس نفسه ،باإلضافة إلى عدد من الوزراء ،بينما أطلق االحتالل سراح غالبية النواب وكل الوزراء بعد
قضاء فترة محكوميتهم في السجون التي تراوحت ما بين  30إلى  50شه اًر ،فيما ال يزال االحتالل يعتقل
 9نواب ،اثنان منهم محسوبان على حركة فتح ،وواحد محسوب على "الجبهة الشعبية" ،والستة الباقون هم
نواب كتلة التغيير واإلصالح المحسوبة على حركة حماس ،ويتعرض النواب كغيرهم من األسرى إلى
المضايقات واالنتهاكات ،بل ويتعمد االحتالل إهانتهم بصفتهم ممثلين عن الشعب الفلسطيني (مفوضية
األسرى والمحررين.)2013/9/28 ،
وخالل االنتفاضة اختطف االحتالل ما يزيد عن 8700طفل لم يتجاو از الثامنة عشر من أعمارهم،
المئات منهم أصبحوا بالغين وهم ال يزالون خلف القضبان ،فيما ال يزال 300منهم يقبعون في سجون
االحتالل ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة ،والتي يمارس فيها االحتالل بحق األطفال أبشع أساليب
التنكيل ،ويضغط عليهم لالرتباط بمخابرات االحتالل ،وكشف تقرير اللجنة العليا لألسرى أن أعداد األسرى
المرضى في ارتفاع مستمر نظ اًر لسياسة اإلهمال الطبي التي تعتمدها سلطات االحتالل ضد األسرى
المرضى ،مما يهدد حياتهم للخطر الشديد وخاصة لوجود  170حالة مرضية صعبة بين األسرى ،منهم
 15أسي اًر يعانون من مرض السرطان (مجلة العودة ،سبتمبر .)2013
مع اندالع انتفاضة األقصى كان هناك العشرات من األسرى المرضى فقط في سجون االحتالل،
بينما وصل عدد المرضى اآلن إلى أكثر من  1500أسير مريض ،بعضهم في حالة الخطر الشديد ،وال
يزال االحتالل يحرم األسرى من إجراء العمليات الجراحية ،والعرض على األطباء المختصين ،واجراء
التحاليل الطبية والصور اإلشعاعية (موقع كنعان ،)2013/9/28 ،ومنذ أكثر من ثالث سنوات متواصلة
تحرم سلطات االحتالل أهالي أسرى قطاع غزة من زيارة ذويهم بحجج واهية وغير مقبولة ،هذا المنع من
الزيارة أدى إلى حدوث نقص حاد لدى أسرى غزة ،حيث حرموا من المالبس واألغطية وأغراض الكنتين،
مما جعلهم يعتمدون بشكل كامل على إخوانهم من أسرى الضفة لسد النقص،
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األمر الذي شكل عبئاًمالياً كبي اًر على هؤالء األسرى ،هذا عدا عن حرمان آالف األسرى من
الضفة الغربية من الزيارة لمدد مختلفة تصل إلى عدة سنوات لبعض األسرى (و ازرة اإلعالم،
.)2009/9/29
ومنذ بدء انتفاضة األقصى تم رصد أكثر من  70ألف حالة اعتقال بينهم قرابة  8آالف طفل،
وعشرات النواب ووزراء ،وأكثر من ( )20000قرار اعتقال إداري ما بين اعتقال جديد وتجديد االعتقال،

و 850مواطنة منهن أربع أسي اًرت وضعن مواليدهن داخل السجن خالل انتفاضة األقصى ،وجميعهن
تحررن من األسر ،ويقبع اليوم في سجون االحتالل نحو  6آالف أسير بينهم عشرات األسرى العرب من

جنسيات عربية مختلفة من بينهم  35أسيرة و 285طفال ،ويشكلون ما نسبته  %5.3من إجمالي عدد

األسرى ،فيما يوجد المئات من األسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة وهم في السجن وال
يزالون ،و 270معتقالً إدارياً و 21نائباً منتخباً ،وعدد من القيادات السياسية .ومن بين هؤالء  820أسي اًر
صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة (وفا.)2012/5/10 ،

اإلفراجات من األسرى خالل انتفاضة األقصى:
 إفراجات ()2003/8/6م :
توقفت اإلفراجات بسبب اندالع انتفاضة األقصى ،وبدأت أعداد األسرى تزداد من 7500أسير مع

انطالق االنتفاضة ليصل العدد إلى أكثر من  11000أسير فلسطيني ،وخالل هذه الفترة توقفت اإلفراجات
ألكثر من  3أعوام لتبدأ أول عمليات االفراجات مع تكليف محمود عباس بأن يصبح أول رئيس وزراء

فلسطيني مكلف ،وتحديداً في ()2003/8/6م أطلق سراح  337أسي اًر فلسطينياً من الذين قررت سلطات
االحتالل إطالق سراحهم في إطار المحادثات المستأنفة مع الجانب الفلسطيني.
 إفراجات( 2005/2/21م) :
في محاولة إسرائيل إلرضاء الجانب الفلسطيني ،وخالل انتفاضة األقصى ،قدمت إسرائيل هذه

الصفقة التي لم تكن أفضل من سابقتها ،بل على العكس حيث تم اإلفراج عن 500أسير فلسطيني بينهم4
أسي اًرت وجميعهم ممن شارفت مددهم على االنتهاء .القائمة التي أفرج عنها شملت  328أسي اًر انتهت
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محكوميتهم و 4أسي اًرت شارفت محكوميتهن على االنتهاء ،و 118معتقالً إدارياً ،منهم  5أسرى

اعتقلوا قبل انتفاضة األقصى ،والباقون اعتقلوا خاللها ،وغالبيتهم قاربت مدة محكوميتهم على االنتهاء
باإلضافة إلى أن هناك  6أسرى من المنوي اإلفراج عنهم قد انتهت فعليا مدة محكوميتهم ولكن مصلحة
السجون أجلت إطالق سراحهم لتفرج عنهم ضمن بادرة حسن النية التي تدعيها.

 إفراجات( 2005/5/2م) :
وبتاريخ  2005/5/2من نفس العام أفرجت عن الدفعة الثانية من األسرى وعددهم  398أسي اًر،

ليبلغ العدد اإلجمالي لما تم اإلفراج عنهم 898أسي اًر ،ومما هو جدير بالذكر أن الدفعتين األولى والثانية

أعدتا من قبل الجانب اإلسرائيلي فقط دون التنسيق مع اللجنة الو ازرية الفلسطينية المختصة بمتابعة ملف
األسرى ،وبالتالي لم تتضمن القائمة أياً من األسرى القدامى ،أو من ذوي األحكام العالية ،أو ممن أمضوا
فترات طويلة ،أو أياً من القيادات السياسية أو من ذوي األمراض المزمنة ،وجميع من أفرج عنهم كانوا قد

اعتقلوا خالل انتفاضة األقصى باستثناء  10معتقلين فقط كانوا معتقلين من قبل ( ،الخفش:

.)2012/9/13
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المبحث الخامس
مرحلة اإلنقسام الفلسطيني ( )2014-2006م
إن اإلنقسام بين الفصيلين الكبيرين في الساحة الفلسطينية ،ترك أث اًر على النسيج اإلجتماعي
والسياسي للشعب الفلسطيني بجميع فئاته ،فقد شاهد المجتمع الفلسطيني ،ما حدث في شوارع قطاع غزة
أثناء سيطرة حركة حماس عليه من مشاهد االقتتال واالعتقاالت والسجن السياسي ،واقفال الممتلكات
الخاصة والعامة .وفي المقابل ما قامت به حركة فتح من خالل األجهزة األمنية في الضفة الغربية من
عمليات إقفال لجمعيات الزكاة والجمعيات الخيرية ،والتي ترى حركة فتح فيها أذرع داعمة لحركة حماس،
باإلضافة إلى االعتقاالت والسجن السياسي لعناصر وأفراد حركة حماس بالضفة الغربية ،وهنا تحققت
تحليالت المراقبين  ،والمحللين السياسيين الذين أروا في أوسلو وصفة لحرب أهلية فلسطينية ،وان جاءت
بعد  14عاماً من توقيع االتفاق (الدبس.)62 :2010 ،
تعطل عمل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني ،وانقسمت مؤسسات السلطة والنظام
جغرافياً وسياسياً بين حركتي حماس وفتح ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث أصبح القطاع خاضعاً
لسيطرة حماس ،والحكومة التي يرأسها إسماعيل هنية ،وباتت الضفة الغربية محكومة من قبل حركة فتح
وحكومة طوارئ ،وأصبحت فيما بعد حكومة تسيير أعمال يقودها سالم فياض ،ويدعمها الرئيس محمود
عباس ،و ُكرس اإلنقسام وتم إنشاء كل حكومة من حكومتي الضفة الغربية  ،وقطاع غزة أجهزتها األمنية
الخاصة بها ،ووزرائها ومؤسساتها التابعة لها ،زد على ذلك أن العالقة بين شطري النظام السياسي
الفلسطيني ،أخذت منحاً عدائياً وتخوينياً ،وتبادل كل منهما االتهامات( United Nations General
 ،)Assembly, 2009, 102وفي ظل اإلنقسام ،استمر قسم من النظام السياسي الفلسطيني بمحأوالًت
إحياء عملية السالم ،واكمال مسيرة أوسلو ممثالً برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة تسيير
األعمال في الضفة ،واستمر القسم اآلخر برفض عملية السالم واألسس التي تقوم عليها ،وتبني برنامج
المقاومة ضد االحتالل ،وهذا القسم ممثل في حركة حماس وحكومتها في قطاع غزة( .أبراش،
.)،2012/11/12
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طال اإلنقسام الفلسطيني الذي حدث عام (2007م)  ،جميع جوانب المجتمع الفلسطيني ومنها
اإلجتماعية  ،وترك آثاره على مختلف شرائح المجتمع ،مثل :األسرة والعمال والطالب والنخب ،ومعظم أهم
القضايا الوطنية ،مثل قضية الالجئين والقدس واألسرى ،وصوالً للنسيج اإلجتماعي للمجتمع الفلسطيني،
حيث نال من وحدة المجتمع الفلسطيني بكل كياناته بدءاً باألسرة التي انقسمت وتفتت بفعل االنتماءات
المختلفة في البيت الواحد ،والمدراس  ،والجامعات التي تعتبر العمود الفقري الشبابي لألحزاب والفصائل
الفلسطينية والتي أنهكها اإلنقسام بشكل جلي ومقيت ( ،)Baker, 2011, 36كما أدى اإلنقسام الفلسطيني
بين حركتي فتح وحماس ،الذي تجسد جلياً على أرض الواقع في منتصف( )2007/7م إلى شطر أراضي
السلطة الفلسطينية إلى كيانين متناحرين ،وحكومتين وسلطتين فلسطينيتين تحت االحتالل ،وترسيخ مفهوم
الحزب الواحد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،األمر الذي أدى إلى شل المؤسسات الدستورية،
وكافة مقومات الحياة السياسية ،مما عبر عن سابقة في العالقات الداخلية الفلسطينية ،بما يهدد مبدأ
الوحدة الوطنية ،ومستقبل المشروع الوطني برمته (الصوراني.)21 :2009 ،
تُعد هذه المرحلة األصعب في تاريخ القضية الفلسطينية ،حيث تأسس في هذه المرحلة انقسام
سياسي انعكس على كل مناحي الحياة السياسية واإلجتماعية الفلسطينية ،وأثر بالسلب في كل القضايا
السياسية واإلجتماعية  ،ومنها قضية األسرى ،حيث أضعف صمود األسرى  ،ونال من صورتهم الموحدة
أمام سجانيهم ،وفتح المجال إلسرائيل أن تمارس قمعها وحقدها ضد األسرى بحجة االختالف واإلنقسام
بين فتح وحماس.
إن حكومة إسرائيل استغلت حالة اإلنقسام السياسي  ،والجغرافي بين حركتي حماس وفتح ،التخاذ
إجراءات تفرقة وانقسام في صفوف المعتقلين ،وضرب وحدة الحركة األسيرة الفلسطينية ،حيث قامت إدارة
السجون بفصل أسرى حركة حماس عن أسرى حركة فتح ،وشددت من إجراءاتها وأساليب تعاملها مع
المعتقلين الفلسطينيين ،على اعتبار أن الحركة األسيرة لم يعد لها جسم قيادي واحد ،مستغلة ذلك في
تمرير الكثير من إجراءاتها وقوانينها التي تمس حقوق ومكتسبات األسرى (مركز األسرى للدراسات،
.)2007/7/11

34

أثر اإلنقسام على فعاليات التضامن مع األسرى ،بسبب عدم وجود اتفاق على البرنامج السياسي،
وغياب الوحدة الوطنية والمبادرات الفردية ،ما أثر سلباً على البرنامج النضالي والتضامني مع األسرى،
وفي كيفية إدارة الصراع مع االحتالل داخل السجون ،كما أثر اإلنقسام على نشاط وفعالية األسرى داخل
السجون ،إلى جانب أن المبادرات التضامنية مع األسرى باتت تأتي بشكل مزاجي وموسمي وكردات فعل،
وليس لها برنامج وطني موحد؛ (وفا)2014/3/25 ،م وعلى سبيل المثال فقد سبب خطاب الرئيس عباس
الذي ألقاه في مقر األمم المتحدة في( )2011/9م بإحداث انقسام واضح وكبير في صفوف األسرى،
حيث هتف أسرى حركة فتح مؤيدين وبشدة خطاب الرئيس محمود عباس ،في المقابل استنكر أسرى
حماس الخطاب الذي وضح أن البرنامج السياسي الفلسطيني هو المفاوضات فقط ونبذ العنف أي
المقاومة ،و ندد أهالي أسرى حركة حماس بالخطاب ،مما أحدث حالة من الفوضى واإلنقسام في صفوف
أهالي األسرى ،األمر الذي انعكس على الوقفة التضامنية األسبوعية ألهالي األسرى عند الصليب األحمر،
حيث انقسم المتضامنون إلى شقين أحدهما احتوى أهالي أسرى حركة فتح وسط هتافات تساند خطاب
عباس ،والشق الثاني يحوى أهالي حركة حماس الذين ينددون بالخطاب وتحذر من خطوة عباس ،مما
أعاد لألذهان اإلنقسام بين الحركتين ،ثم تحولت الهتافات إلى مشادة كالمية حادة بين الطرفين (فلسطين
اليوم.)2011/2/28 ،
إن اإلنقسام الفلسطيني منذ عام م 2007يعد أحد أهم أسباب ضعف التفاعل مع قضية األسرى،
خاصة بعد إقصاء الدور المركزي لفصيل كبير بحجم حركة حماس عن المشهد السياسي ،ففي الوقت
الذي كانت حماس حاضرة في المشهد السياسي في الضفة الغربية ،كان التنافس النزيه والشريف ما بين
الفصائل يدفع الكل لتقديم أفضل ما لديه نصرة لألسرى ،فمسيرات ومهرجانات حماس دعماًلألسرى كانت
تقابلها منظمة التحرير بمهرجانات بحشود أكبر ،ومشاركة أكثر ،األمر الذي عزز وأسند األسرى في
سجون االحتالل ،أما منذ أن بدأ اإلنقسام فأصبحت السلطة الفلسطينية تمنع حركة حماس من دعم واسناد
األسرى بأي فعالية أو تقديم الدعم المادي لهم (فلسطين اآلن.)2015/4/21 ،
وألقى اإلنقسام بظالل كبيرة ومؤلمة على إسناد األسرى وعلى الحركة األسيرة الفلسطينية ،ففصل
أسرى حماس عن فتح واستفرد االحتالل بعقاب أسرى حماس تحت سياسة "فرق تسد" ،وباتت حماس
35

تواجه مصلحة السجون بإضرابات وحدها ،كما حدث في إضراب الكرامة ()2012/4/17م وغيرها من
الخطوات العقابية التي اتخذت بحق أسراها ،وكما حدث بعد عملية الخليل ،إذ حرم أسرى الحركة من
الخروج للفورة وسحبت القنوات التلفزيونية ،وتم تقليص "الكنتين" للربع ،وتم عقاب األسرى بالزيارات مرة كل
 60يوماً بدال من مرة كل  15يوماً ،دون أن يكون هناك رد فعل من الكل االعتقالي ،وهذا أيضاً ينطبق
لت يوم أُكل الثور األبيض) (فلسطين
على أسرى حركة فتح ،حيث أصبح ينطبق على األسرى مقولة (أُك ُ

اآلن.)2015/4/21 ،

فمنذ استفحال اإلنقسام ،لم يتم تنظيم وقفات تتناسب من حيث العدد  ،والقوة والتنظيم مع معاناة
األسرى ،وما يتعرضون له من تنكيل وايذاء من مصلحة السجون ،كما غاب عن المشهد أي دور رسمي
حقيقي للقيادة الفلسطينية في تفعيل قضية األسرى ،سواء كان من خالل التوجه للمؤسسات الدولية ورفع
قضايا ضد االحتالل ،أو من خالل جهد إعالمي مشترك بين هيئة اإلعالم وو ازرة الخارجية الفلسطينية،
للفت انتباه العالم لالنتهاكات اإلسرائيلية بحق األسرى ،كما غابت الفصائل الفلسطينية عن أي دور فعال
في إسناد األسرى الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في وجه مصلحة السجون اإلسرائيلية ،وما تقوم به من
انتهاكات بحق األسرى داخل السجون والمعتقالت (فلسطين اليوم.)2013/2/28 ،
ورغم ذلك تُعد هذه المرحلة من أهم المراحل في تاريخ قضية األسرى ،حيث نفذت حركة حماس
ـأول عملياتها في خطف الجنود  ،وعقد صفقات تبادل أسرى ،وبذلك أعادت الزخم لقضية األسرى مرة
أخرى ،وعززت من صمودهم عبر وعدهم بصفقات تبادل جديدة على غرار صفقة وفاء األحرار أو صفقة
شاليط التي تحرر على أثرها  1027أسي اًر فلسطينياً ،وكانت هذه الصفقة بمثابة عودة الحياة للروح الوطنية
لدى الحركة األسيرة ،ولألسرى الذين باتوا يعتقدون أنهم مرهونون بإفراجات حسن النية التي تقوم بها
إسرائيل من جانب واحد ،أو إفراجات االتفاقيات السياسية الضئيلة ،ومن هذه اإلفراجات التي جاءت وفق
اتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية أو وفق ما يسمى حسن النية( :الخفش)2012/9/13 :م
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• إفراجات مؤتمر أنابوليس (2007/2/3م):
كبادرة حسن نية ،وبعد مطالبات حثيثة ،وافقت إسرائيل علي اإلفراج عن 441أسي اًر فلسطينياً بعد

انعقاد مؤتمر أنابوليس ،كما تم اإلفراج عن بعض العشرات من األسرى ،وذلك كبادرة حسن نية من
الجانب اإلسرائيلي من أجل بدء المفاوضات ،أو الوصول لها من خالل المفاوضات ( coyle, 2009,

.)109

• دفعة  24المحررين في (2007/7/9م):
كبادرة حسن نية بمناسبة شهر رمضان ،قررت إسرائيل اإلفراج عن  91أسي اًر منهم 29أسي اًر من

قطاع غزة والباقي  62أسي اًر من الضفة الغربية ،وغالبيتهم العظمى من حركة فتح وقلة من الجبهتين
الشعبية والديمقراطية .جميع من أفرج عنهم اعتقلوا خالل انتفاضة األقصى التي اندلعت بتاريخ
 ،2000/9/28بمعنى أقدم أسير شملته القائمة معتقل منذ (2001/2/23م)
• إفراجات في( 2007/7/20م) :
تم اإلفراج عن  256أسي اًر فلسطينياً ومن بينهم القيادي في الجبهة الشعبية ونائب األمين العام

وعضو مكتبها السياسي الرفيق عبد الرحيم الملوح.

وحول موقف األسرى في السجون من اإلنقسام فقد رفض أسرى حركة فتح اإلنقسام الفلسطيني

وطالبوا القيادة الفلسطينية بضرورة إنهاء اإلنقسام لما له من تداعيات على الحياة السياسية واإلجتماعية
والنضالية الفلسطينية ،أما أسرى حركة حماس فقد أكدت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة حماس بسجون

االحتالل أن حماس هي أكثر من يحرص على المصالحة ،ولكن على أن تتم على أسس وطنية متينة،

تعالج اإلنقسام من جذوره وأن موقف الحركة من الوحدة الوطنية ينبع من عقيدتها اإلسالمية الثابتة ،وان
المصالحة الوطنية تعني توقف التنسيق األمني مع االحتالل ،وبناء األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس

وطنية ومهنية ،واعادة بناء منظمة التحرير ،واإلفراج عن المعتقلين من سجون السلطة ،وعدم مطاردة

المقاومة وأبناء حركة حماس ،واعادة فتح المؤسسات الخيرية  ،والثقافية واإلجتماعية التي أُغلقت بق اررات

جائرة ،وأن على المصالحة أن تضمن انتخابات حرة  ،ونزيهة بعد مدة ال تقل عن سنتين ،ليأخذ المجلس
التشريعي الحالي دوره الحقيقي ،باإلضافة إلى تشكيل لجنة االنتخابات المركزية من جديد ،واإليمان بفكرة

المشاركة على قدم المساواة للجميع (المركز الفلسطيني لإلعالم)2011/3/5 ،م
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وأوضح أسرى حماس أن الحركة تجاوبت مع كل الدعوات الداخلية  ،والخارجية الداعية للوحدة
الوطنية وانهاء اإلنقسام الذي فرض عليها أصالً؛ فـالمتتبع لألحدث منذ فوز "حماس" باالنتخابات
التشريعية يرى بوضوح أن الحركة تعرضت لمحأوالًت اجتثاث وليس مجرد اقصاء من الحكم ،وحسب رؤية
حركة حماس أن الوحدة واجب شرعي ،وتنطلق بذلك من العقيدة اإلسالمية التي توجب الوحدة وتحرم
الفرقة والتشرذم ،غير أن "الفيتو" األمريكي ،والصهيوني وبعض قيادات النظام الرسمي العربي على
المصالحة كان سبباً رئيساً في إفشالها مرات عديدة ،حيث كانوا يقترحون على فتح تأجيل المصالحة
إلعطاء فرصة لعملية التسوية ،واطالة أمد الحصار ،لعل ذلك يكون سبباً في إسقاط حماس وتحديداً في
قطاع غزة ،وبين أسرى حماس أن حركتهم كانت أسبق من غيرها إلى مشاريع تآلفية وتحالفات توافقية مع
كل قوى الشعب الفلسطيني بغض النظر عن مشاريعهم  ،وأفكارهم ومبادئهم ما دامت وجهتهم األساسية
هي التصدي لالحتالل وتحرير أرضنا ومقدساتنا ،وحماس كانت أيديها ممدودة دوماً لكل الفصائل
الفلسطينية ،حيث وقعت حماس معهم مواثيق شرف وعمل مشترك منذ االنتفاضة المباركة عام (1987م)
 ،ولقد امتدت أيادينا لكافة القوى الوطنية واإلسالمية ،فكانت صيغة الفصائل العشر ،ثم قوى التحالف
الفلسطيني ،ثم أخي اًر المرجعية لهذه القوى ،وتحالفنا مع فتح والجهاد والجبهتين ،وشاركنا الجميع في
صيا غة القوى الوطنية واإلسالمية خالل انتفاضة األقصى المباركة ،وتحالفنا في إطار المؤسسات الوطنية
واإلسالمية التي كانت تتابع قضايا الناس ،وذلك قبل اتفاقات أوسلو ،كما أن العالقة بين حماس وكافة
الفصائل الفلسطينية كانت تسير بتوافق وانسجام ،طالما أن األمر هو مصلحة الشعب الفلسطيني والتصدي
لالحتالل الجاثم على أرضنا ومقدساتنا (قعدان.)33 ،2008 ،
ويرى الباحث إن قضية ٍ
األسرى تعتبر من القضايا األكثر حساسية عند الشعب الفلسطيني ،في طريق
نضاله من أجل إنجاز االستقالل والحرية من االحتالل اإلسرائيلي ،وقرابة خمس الشعب الفلسطيني قد
دخل السجون منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي ،حيث يقدر عدد عمليات االعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام
(1967م) ( )700.000أي أكثر من  %20من أبناء الشعب الفلسطيني قد دخلوا سجون االحتالل
لفترات وطرق مختلفة ،وأن قضية األسرى كانت كلما دخلت في مرحلة تزداد أهميتها نظ اًر الزدياد عدد
األسرى واالضطهاد الذي يتعرضون له ،وأن أخطر تلك المراحل على قضية األسرى هي مرحلة اإلنقسام
الفلسطيني.
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الفصل الثالث
قضية األسرى في الق اررات الدولية

المبحث األول - :اإلطار الدولي النظري الخاص بقضية األسرى.
المبحث الثاني - :اإلطار الدولي التطبيقي الخاص بقضية األسرى الفلسطينيين.

39

تمهيد:
تناول هذا الفصل قضية األسرى في الق اررات الدولية التي تعتبر الشرعية الدولية ،والمرجعية الدولية
الملزمة لكل الدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة ،مع التركيز على األسرى الفلسطينيين كوضع خاص
حيث أنهم األسرى الوحيدين الذين يقعون تحت اإلحتالل في العالم ،حيث بحث المبحث األول في ماهية
اإلطار الدولي النظري الخاص بقضية األسرى بشكل عام وما هي الق اررات ،واالتفاقيات الدولية التي
وضعت لحماية األسرى من القتل واالضطهاد من الدول أعضاء المجتمع الدولي ،في حين جاء المبحث
الثاني ليركز على قضية األسرى الفلسطينيين ،وأهم الق اررات الدولية واإلتفاقيات الدولية التي جاءت لتضع
كوابح للعنجهية االسرائيلية وطريقة تعامله السيئة وغير اآلدمية مع األسرى الفلسطينيين ،ويدرس اإلطار
الدولي التطبيقي الخاص بقضية األسرى الفلسطينيين ،وهكذا يتم دراسة الجانب الدولي النظري والجانب
التطبيقي على الشأن الفلسطيني.
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المبحث األول
اإلطار النظري الخاص بقضية األسرى
أوالا - :تعريف القانون الدولي اإلنساني:
هو مجموعة القواعد الدولية المكتوبة والعرفية التي تهدف "في حالة النزاع المسلح" إلى حماية
األشخاص المتضررين مما ينجم عن ذلك النزاع من آالم وأضرار ،كما تهدف إلى حماية الممتلكات التي
ليس لها عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية (عبد السالم.)852 ،1986 ،
ولقد دأب الفقه التقليدي على تسمية هذا القسم من القانون الدولي بقانون الحرب ،ومن ثم قانون
النزاعات المسلحة قبل أن يطلق عليه مصطلح القانون الدولي اإلنساني ويتكون هذا القانون من( :بكينه،
)34 ،1986
 -1معاهدات الهاي ( 1899و)1907م التي تهدف إلى وضع قيود على سير العمليات العسكرية وسلوك
المتحاربين.
 -2معاهدات جنيف منذ اتفاقية  1864حتى صدور اتفاقيات جنيف األربعة في العام (()1949م)
والبرتوكوالن اإلضافيان لعام ()1979م والتي جاءت لحماية ضحايا النزاعات المسلحة من جرحى
ومرضى ،وحماية الممتلكات واألعيان المدنية ،حيث شكلت هذه االتفاقيات منظومة قانونية مترابطة
العناصر ،غايتها الحد من آثار الحروب واقرار شكل من أشكال التوازن بين "الضرورات الحربية"
و"االعتبارات اإلنسانية".
 -3األعراف الدولية المتمثلة بالسلوك المتكرر للدول أثناء الحرب ،واالحتالل العسكري ،والتي احتوت
قواعد الهاي ومعاهدات جنيف على كثير منها.
يقوم القانون الدولي اإلنساني على مبدأ المعاملة اإلنسانية الذي يهدف إلى صيانة عرض ودم
وكرامة اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة ،وتعد ظاهرة األسر مالزمة لجميع الحروب القديمة والحديثة،
ويرتبط نظام األسر في القانون الدولي اإلنساني بالشخص المقاتل ،إذ يجب أن تتوافر في هذا األخير
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شروط محددة لخوض الحرب ،والحصول على معاملة أسير الحرب إذا ما وقع في أيدي العدو ،ووفقاً
للقانون الدولي اإلنساني (سعد اهلل.)8 ،1997 ،
ثانيا - :األسير في القانون الدولي اإلنساني :
تعريف األسير:
يعرف األسير وفق القانون الدولي اإلنساني بأنه من يقع في قبضة العدو من أفراد القوات المسلحة
المعادية أو األفراد التابعين لها (ودت1993 ،م.)100 ،
ثالثا - :أسرى الحرب في مواثيق القانون الدولي اإلنساني :
جاءت اتفاقيتا الهاي ألعراف الحرب البرية في عامي(  1899و)1907م لتمثالن أول وثائق
مكتوبة تنظم قواعد وأحكام معاملة األسرى أثناء األسر ،وجرى تأكيد وتطوير قواعد الهاي من خالل
اتفاقية جنيف الثانية لعام ( )1929لحماية أسرى الحرب ،والتي طورت بشكلها النهائي بموجب اتفاقية
جنيف الثالثة لعام ( ،)1949والبرتوكول األول (اللجنة الدولية للصليب األحمر.)11 ،1984 ،
 قواعد الهاي:
حددت قواعد اتفاقية الهاي لعام 1907م أسرى الحرب في المادة الثانية بأنهم "األفراد المنتمون
إلى إحدى الفئات التالية ،الذين يقعون تحت سلطة العدو( :األنور)62 ،2005 ،
أ -أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع ،وأعضاء الميلشيات وفرق المتطوعين المنتمين لهذه القوات.
ب -أفراد الميلشيات األخرى ،وأعضاء فرق المتطوعين األخرى ،بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة
المنظمة المنتمية لطرف في نزاع ،والعاملين في داخل أو خارج أراضيهم ،حتى ولو كانت هذه األراضي
محتلة ،بشرط أن تكون هذه الميلشيات أو فرق المتطوعين بما فيها حركات المقاومة المنظمة مستوفية
الشروط التالية:
 -1أن تكون تحت قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه.
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 -2أن تكون لها عالمة مميزة يمكن معرفتها عن بعد.
 -3أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر.
 -4أن تقوم بعملياتها وفقاً لقوانين وتقاليد الحرب.
 اتفاقيات جنيف ((:))1949(-)1929
أقر المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف عام ()1929م نص اتفاقية جديدة بشأن تحسين حال
الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان ،وهي صيغة معدلة التفاقية العام ()1906م ،وأقر المؤتمر
باإلضافة إلى االتفاقية المذكورة اتفاقية ثانية تهدف إلى ضمان حسن معاملة أسرى الحرب ،وشكلت هذه
االتفاقية معاهدة هي األولى من نوعها ،والتي تهدف إلى ضمان حسن معاملة أسرى الحرب .وقد لعبت
دو اًر هاماً خالل الحرب العالمية الثانية ،رغم عدم مصادقة دول كبرى عليها مثل اليابان واالتحاد
السوفييتي(جابر.)2012/1/3 ،
كما أن المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة بنورمبرغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية أقرت الطابع
العرفي الدولي لهذه االتفاقية ،أي امتداد آثارها إلى جميع األطراف المتحاربة ،وليس فقط األطراف
المصادقة عليها ،والتي خصصت بشكل كامل لمعاملة أسرى الحرب ،ومطورة لألحكام التي جاءت عليها
قواعد الهاي ،وأضافت عليها تحديد أسرى الحرب بأنهم "جميع األشخاص في القوات المسلحة لألطراف
المتنازعة الذين يقعون في قبضة الخصم أثناء العمليات الحربية البحرية أو الجوية" (سعد اهلل،1997 ،
 .)12ونتيجة لتزايد حدة وخطورة االنتهاكات التي ارتكبت خالل حروب الثالثينيات والحرب العالمية الثانية
أثناء وقوع األفراد التابعين للقوات المقاتلة في األسر ،سعى واضعو اتفاقية جنيف الثالثة لعام ( )1949م
المختصة بتحديد المعايير الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب ،إلى توسيع مفهوم أسير الحرب ،حيث
حددت المادة ( )4من اتفاقية جنيف الثالثة ست فئات تكتسب صفة أسير الحرب في حال وقع أحد أفرادها
في قبضة العدو( :اللجنة الدولية للصليب األحمر)1949 ،
 -1أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع ،والميلشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه
القوات المسلحة.
43

 -2أفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى ،بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة،
الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع  ،ويعملون داخل أو خارج إقليمهم ،حتى لو كان هذا اإلقليم محتالً،
على أن تتوافر الشروط التالية في هذه الميلشيات أو الوحدات المتطوعة ،بما فيها حركات المقاومة
المنظمة المذكورة( :اللجنة الدولية للصليب األحمر))1949( :
 أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه. أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد. أن تحمل األسلحة جه اًر. أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.-3أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجزة.
-4األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها ،كاألشخاص المدنيين
الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية ،والمراسلين الحربيين ،ومتعهدي التموين ،وأفراد وحدات العمال أو
الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين ،شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي
يرافقونها.
-5أفراد األطقم المالحية ،بمن فيهم القادة  ،والمالحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات
المدنية التابعة ألطراف النزاع ،الذين ال ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون
الدولي.
-6سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات
الغازية دون أن يتوافر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية ،شريطة أن يحملوا السالح جه اًر ،وأن
يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
كما تغطي اتفاقية جنيف الثالثة فئتين أخريين لهما الحق في معاملة أسير الحرب ،وهما( :بك،
.)340 ،2007
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األشخاص الذين تعيد سلطات االحتالل اعتقالهم بينما ال تزال العمليات الحربية قائمة خارج األرضالمحتلة.
األشخاص المذكورون في المادة ( )4الذين يلتحقون في أرض طرف محايد أو غير محايد يقوم بإيوائهم،أما غير المقاتلين الذين ينتمون إلى القوات المسلحة مثل مراسلي الحرب  ،والقائمين على التموين الذين
يقعون في قبضة الخصم ،فإنهم ُيعدون أسرى حرب شرط أن تكون لهم بطاقة شخصية صادرة عن السلطة

العسكرية التابعين لها ،وفقاً لنص المادة ( )76من البرتوكول اإلضافي األول لعام 1977م (آ.مايير،
1993م)51 ،

أكد نص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة ( )1949م على الفئات المشمولة بالحماية التي
يتمتع بها أسرى الحرب في اتفاقية الهاي ،كما وسعت من نطاق الفئات المشمولة بالحماية ،إضافة إلى
تضمينها مزايا جديدة في الفقرة الثالثة ألف ارد القوات النظامية التي تعلن والءها لحكومة ال تعترف بها الدولة
اآلسرة ،كما جاءت الفقرة الخامسة تمنع بموجبها بحارة البواخر التجارية  ،ومالحي الطائرات المدنية
التابعين ألطراف النزاع وضع أسرى الحرب ما وقعوا في قبضة العدو ،وأعطيت حركات المقاومة بموجب
الفقرة الثانية من االتفاقية مزايا خاصة كالتي يتمتع بها أسرى الحرب طالما كانوا منتمين ألحد أطراف
النزاع ،شريطة أن يقودهم شخص مسئول عن مرؤوسيه ،وأن تكون لهم شارة مميزة ،وأن يحملوا السالح
بشكل ظاهر ،وأن يحترموا قوانين وأعراف الحرب (بك.)342 ،2007 ،
باإلضافة لما سبق ،جاءت المادة الرابعة لتضفي صفة أسير الحرب على فئتين من األفراد الذين
ال ينطبق عليهم التعريف التقليدي ألسرى الحرب بموجب اتفاقية الهاي لعام (1907م) ،وهم أسرى الحرب
المطلق سراحهم في بلد محتل ،والذين تعيد سلطات االحتالل اعتقالهم ألسباب أمنية ،ورجال الجيش
المعبئين الذين يتم اعتقالهم في بلد محايد.
لكن األمر بقي عالقاً بالنسبة للمدنيين الذين يحملون السالح دفاعاً عن النفس ،أو دفاعاً عن
أسرهم عندما تهاجمهم القوات المعادية المنتهكة لقوانين وأعراف الحرب ،وقد أُثير تحديد وضع هذه الفئة
من قبل واضعي االتفاقية في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنيف ،إال أن المؤتمر لم يأخذ برأي االتجاه
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المطالب بذلك .وبقيت معالجة وضع هذه الفئة التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات العدائية -غير
القانونية بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني -لتعالج وفقاً للمبادئ العامة للقانون .وساعدت المادة
الخامسة من ذات االتفاقية بمعالجة هذه المشكلة ،والتي تقضي بأنه عند وجود أي شك في أن أحد
األشخاص قام بعمل قتالي ،أو بأنه ينتمي إلى أي فئة من الفئات المذكورة في المادة ( )4فله أن يستفيد
بمزايا االتفاقية إلى أن يحدد موقفه بوساطة محكمة مختصة ،وليس بوساطة الضابط الذي تولى
اعتقاله(سوداي.)112 ،1988 ،
البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام( )1979م :
وسع البروتوكول اإلضافي األول المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية من تعريف أسير الحرب
مقارنة بتعريف اتفاقية جنيف الثالثة ،فأصبح تعريف أسير الحرب يشمل جميع أفراد القوات المسلحة
والمجموعات والوحدات المسلحة التي تكون تحت قيادة مسئولة؛ واستفاد من أحكام هذه االتفاقية أفراد
العصابات الذين ليس لهم زي خاص حتى وان كانوا يتبعون كيانات ال يعترف بها الطرف المعادي .وقد
نص البروتوكول في (المادة  ،44الفقرة )2على ضرورة التزام جميع أفراد القوات المسلحة باحترام قواعد
القانون الدولي اإلنساني ،ولكن مخالفة هذه القواعد ال تحرم المقاتل من صفة أسير الحرب إذا وقع في
قبضة العدو ،وفي المقابل يلتزم أفراد القوات المسلحة بأن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء
العمليات العسكرية بحمل السالح علناً ،وفي حال عدم االلتزام بهذه القاعدة يؤدي إلى حرمانهم من التمتع
بالوضع القانوني ألسرى الحرب في حال وقعوا في قبضة العدو (هونهولر.)11 ،1964 ،
أما بالنسبة لحروب التحرير الوطنية ،فإن البروتوكول اإلضافي األول لعام(  1977م)أكد على
أنها تُعد بمثابة حروب دولية ،ولقد تم االعتراف بأن منظمات التحرير تعامل بمستوى األطراف السامية
المتعاقدة في المؤتمر الدبلوماسي لعام ()1977 -1974م الذي تعدى فيه دور منظمات التحرير دور
المراقب .وقد نصت المادة ( )96في فقرتها الثالثة من البروتوكول األول على أنه "يجوز للسلطة الممثلة
لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة
األولى أن تتعهد بتطبيق االتفاقيات ،وهذا الملحق "البروتوكول" فيما يتعلق بذلك النزاع ،وذلك عن طريق
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توجيه إعالن انفرادي إلى أمانة إيداع االتفاقيات .ويكون لمثل هذا اإلعالن أثر تسلم أمانة اإليداع له
اآلثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع( :هونهولر. )11 ،1964 ،
-1تدخل االتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها طرفاً في
النزاع ،وبأثر فوري.
-2تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها ،وتتحمل االلتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في االتفاقيات
وهذا الملحق.
-3تلزم اتفاقيات جنيف وهذا الملحق "البروتوكول" أطراف النزاع جميعاً على حد سواء.
وقد أكدت (المادة  )43من البروتوكول على ذلك حيث نصت على أنه "تتكون القوات المسلحة
لطرف النزاع من القوات المسلحة  ،والمجموعات والوحدات النظامية كافة التي تكون تحت قيادة مسؤولة
عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثالً بحكومة أو بسلطة ال يعترف
الخصم بها" .حددت (المادة  )44من أحكام البروتوكول اإلضافي ،والتي تُعد أفراد المقاومة النظاميين
كأفراد القوات المسلحة ،ويكتسب أفرادها الصفة القانونية للمقاتل ،ويعاملون معاملة أسرى الحرب إن وقعوا
في األسر ،شرط التزامهم بالشروط المذكورة في الفقرة األولى من المادة( )44بأن يكونوا تحت إمرة قيادة
مسؤولة ،وااللتزام بقوانين وأعراف الحرب ،وحمل السالح بشكل ظاهر ،وبالتالي تنطبق عليهم ذات األحكام
التي تنطبق على القوات المسلحة في حال األسر (بكتيه.)134 ،1975 ،
وال ينافي هذا ما ورد في المادة ( )37من نفس البروتوكول من حيث اعتباره درباً من دروب
الغدر ،إال أن المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنيف كان قد صادف مشكلة كبرى في تطبيق شروط أسرى
الحرب على المقاتلين في حروب التحرير ،فالقاعدة المعروفة هو أن المقاتل لكي يحافظ على حقه
كمحارب يجب أن يحترم قوانين وأعراف الحرب ،ليتمكن من الحصول على الضمانات القانونية ألسير
كالحرب من خالل تمييز نفسه عن السكان المدنيين بارتدائه زياً معيناً .ولكن األمر األكثر صعوبة الذي
واجه الدول المشتركة في المؤتمر المذكور .هو أن مقاتلي حروب التحرير ال يستطيعون أن يخضعوا لذات
القواعد الخاصة بالتمييز بالنسبة للجنود النظاميين (البزة العسكرية وحمل السالح علناً) ،حيث إن مثل هذا
47

االلتزام يعني كشف هؤالء المقاتلين ،وقد يؤدي بذلك إلى تصفيتهم .األمر الذي ال يتفق مع طبيعة حروب
التحرير .ومن هنا عمل القائمون على وضع البروتوكول على مواجهة ذلك الوضع من خالل المادة ()44
بفقرتيه الثانية والثالثة حتى تنطبق على أفراد المقاومة ،وتالئم طبيعة ظروفهم الخاصة ،في النص على:
(بكتيه)136 ،1975 ،
-1التزام جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة ،بيد أن مخالفة هذه
األحكام ال تحرم المقاتل من حقه في أن يعد مقاتالً ،أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم،
وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة ،والرابعة من هذه المادة.
-2التزام المقاتلين بتوفير الحماية للمدنيين ضد آثار األعمال العدائية ،وأن يميزوا أنفسهم عن السكان
المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم ،إال أن هناك مواقف من المنازعات
المسلحة ال يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على النحو المرغوب ،فإنه يبقى عندئذ محتفظاً
بوضعه كمقاتل شريطة أن يحمل سالحه علناً في مثل هذه المواقف وهي:
أثناء اشتباك عسكري.طوال الوقت الذي يبقى خالله المقاتل مرئياً للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله في توزيع القواتلمواقعها استعداداً للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه " ،وال يجوز أن تُعد األفعال التي تطابق
شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر" وبالتالي ُيعد المقاتل التابع لحركة المقاومة متمتعاً بصفة المقاتل حتى
في الحالة التي ال يملك فيها أن يميز نفسه عن األشخاص المدنيين ،يبقى مع ذلك محتفظاً في وصفه

كمقاتل شريطة أن يحمل سالحه علناً.
وقد أكدت (المادة  )43من البروتوكول على ذلك حيث نصت على أنه "تتكون القوات المسلحة
لطرف النزاع من القوات المسلحة ،والمجموعات والوحدات النظامية كافة التي تكون تحت قيادة مسؤولة
عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثالً بحكومة أو بسلطة ال يعترف
الخصم بها" .وحددت (المادة  )44مفهوم أسير الحرب في هذه الحالة في الفقرة األولى "يعد كل مقاتل
ممن وصفتهم المادة  43أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم" (الحسني1993 ،م.)93 ،
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المبحث الثاني
اإلطار الدولي التطبيقي الخاص باألسرى الفلسطينيين
منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي أنكرت سلطاته مطابقة القانون الدولي اإلنساني على األرض
الفلسطينية المحتلة بادعاء أنها سيطرت على هذه األرض بعد حرب دفاع عن النفس ،ولم تكن هذه
األرض خاضعة لسيطرة دولة ذات سيادة طرف في معاهدات جنيف األربع لسنة ( ،)1949وهذا الموقف
ُرف ض عشرات المرات من قبل المجتمع الدولي في ق اررات متعددة لألمم المتحدة وللعديد من مؤسساتها
ولجانها الخاصة بقضايا حقوق اإلنسان ،وكان أهمها القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 2004

م بشأن جدار الضم والفصل العنصري (.)Defending Palestinian Prisoners, 2008, 10
تطورت االتفاقيات الدولية الخاصة باألسرى حتى وصلت التفاقية فيينا ومؤتمر الهاي عام(
)1907م

واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة سنة ()1949م ،وختاماً بميثاق األمم المتحدة والق اررات الدولية

عام (1960م) .ولم يترك المحتل اإلسرائيلي بنداً من بنود االتفاقات والوثائق والمعاهدات الدولية إال
وانتهكها ،وقبل تناول اإلطار الدولي التطبيقي البد من اإلشارة إلى القوانين اإلسرائيلية التي تتعارض مع
الق اررات الدولية (.)Gschaider-Kassahun, 2012, 29
أوالا - :القوانين اإلسرائيلية الجائرة بحق األسرى الفلسطينيين:
لطالما لجأت حكومات إسرائيل المتعاقبة  ،ولجنة التشريعات الو ازرية في الكنيست اإلسرائيلي إلى
تشريع قوانين جائرة بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،وكانت ذروة تلك القوانين
عام( 2010م) هذه القوانين تسعى إلى تجريد األسرى الفلسطينيين من صفة أسرى الحرب ،وتتعاطى معهم
كمجرمين وخائنين ،وفيما يلي أهم تلك القوانين التي شرعتها الحكومات اإلسرائيلية:
 قانون المقاتل غير الشرعي:
وهو قانون إسرائيلي مجحف لجأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتطبيقه بحق األسرى
الفلسطينيين ،بعد عجزها عن إدانة األسير بارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون اإلسرائيلي ،لذلك فهي
تحاكمه استناداًإلى هذا القانون بحجة وجود ملف سري خاص لدى األجهزة األمنية يدين األسير وال يسمح
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بكشفها أو اإلعالن عنها ،ما يمكنها من احتجاز األسير إلى ما ال نهاية ،وتخضعه فيما بعد أو تخضع
الجهة التي ينتمي إليها للضغط واالبتزاز والمساومة (أبو فياض.)2012/6/16 ،
 قانون منع التعويضات على األضرار التي تعرض لها األسرى (قانون االنتفاضة):
صادق الكنيست اإلسرائيلي في آخر أيام دورته الصيفية ،األربعاء ()2005/7/27م على "قانون
االنتفاضة" الذي يهدف إلى منع الجرحى والمتضررين الفلسطينيين ،جراء العلميات التي ينفذها الجيش
اإلسرائيلي ،من تقديم دعاوى قضائية ضد دولة إسرائيل (مدار.)2005/7/27 ،
 قانون منع التوثيق:
وهو قانون يمنع األسرى وذويهم من توثيق وقائع الجلسات مع األسرى والمعتقلين خالل
االستجواب والتحقيق( .وفا).
 مشروع قانون يهدد بانتهاك حقوق أساسية أخرى للمعتقلين األمنيين:
يرمي مشروع القانون هذا المقدم في العام (2010م) إلى توسيع سريان إجراءات االعتقال الصعبة
والخاصة بالمشتبهين بارتكاب ما يسمى مخالفات أمنية (دنيا الوطن.)2010/12/2 ،
 مشروع قانون يوسع من حجم الظروف التي يمكن في ظلها منع المحامين التقاء أسرى أمنيين
محكومين و/أو أسرى ضالعين في الجريمة المنظمة ،سيسمح مشروع القانون هذا لمصلحة

السجون اإلسرائيلية بمنع المحامين من التقاء األسرى األمنيين المحكومين لسبعة أيام (القانون
يسمح اليوم بمنع التقائهم لـ  24ساعة) ،مع إمكانية تمديد هذه الفترة حتى  90يوماً (القانون يسمح

اليوم

بتمديدها

حتى

5

أيام)،

(المركز القانوني لحقوق االقلية عدالة).
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وذلك

بدعم

المدعي

العام

للدولة

ثانيا :تصنيف األسرى الفلسطينيين وفق القوانين اإلسرائيلية:
يقسم السجناء في السجون اإلسرائيلية إلى فئتين :السجناء "الجنائيون" ،السجناء "األمنيون" ،ويندرج
المعتقلون اإلداريون ،والمعتقلون بموجب قانون المقاتل غير الشرعي ضمن فئة السجناء األمنيين .وال
تعرف أوامر مصلحة السجون ولوائحها من هو "السجين الجنائي" ،ولكنها تعرف "السجين األمني" في
األمر بتعليمات رقم ( .)03/02/00واألغلبية الساحقة من السجناء األمنيين هم من الفلسطينيين ،إال أنه
يوجد سجناء يهود مصنفون باعتبارهم "سجناء أمنيين" .وبموجب الصيغة الجديدة للوائح مصلحة السجون
اإلسرائيلية ،تحل على كل واحدة منها لوائح خاصة تبين حقوقهم وواجباتهم ،والقواعد االنضباطية الخاصة
بهم .وهم على النحو التالي( :جاد اهلل)2013/3/5 ،
 السجناء الجنائيون:
يعامل السجناء الجنائيون بموجب لوائح خاصة تميز بينهم وبين بقية المعتقلين األمنيين ،وهذه
الورقة ال تتطرق إلى هذه الفئة من السجناء إال من باب المقارنة الكفيلة بتوضيح ظروف األسرى
والمعتقلين الفلسطينيين ومعاملتهم (عيسى(2012/9/24 ،
 السجناء األمنيون:
تطلق مصلحة السجون صفة السجين األمني على كل من أدين ،وحكم عليه جراء ارتكاب جنحة،
أو أنه معتقل جراء االشتباه بتنفيذه لجنحة ،التي بناءاً على ماهيتها أو ظروفها ،صنفت على أنها جنحة
أمنية ساطعة ،أو أن الدافع الرتكبها كان على خلفية قومية ( ،)Qatamish, 2003, 17ويعامل األسرى
المعتقلون المصنفون تحت هذه التسمية بموجب األمر بتعليمات رقم ( ،)03/02/00والمسمى "قواعد عمل
بخصوص السجناء األمنيين" 4،الذي نص في مادته األولى (أ) ،على أن تعليمات هذا األمر بخصوص
السجناء المحكومين والمعتقلين ضد أمن الدولة (تطغى) على أي أمر آخر صادر عن مصلحة السجون
يتعارض معه الدور الخدماتي للوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية الخاصة بهم ،باعتبارها مخالفة لما نصت
عليه المواثيق واالتفاقيات الدولية ،يجعلها أداة طيعة في يد مختلف أجهزة مصلحة السجون في االستمرار
في التنكر لحقوق المعتقلين الفلسطينيين ،وارتكاب الجرائم بحقهم ،وقيامها بتوفير الغطاء القانوني الحاجب
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ألي عملية محاسبة قانونية ضمن النظام القضائي لدولة االحتالل ( .)port, 2012, 203إال أن لوائح
مصلحة السجون هذه ،ال توضح األسس القانونية  ،واإلجرائية الخاصة بنقل األسرى والمعتقلين ،وهو ما
غطاء لممارسات هذه الوحدات ،وما تقترفه من جرائم بحق األسرى المعتقلين الفلسطينيين،
يشكل بحد ذاته
ً
وحصانة لها من أي محاسبة قانونية ذات معنى (مركز الميزان لحقوق اإلنسان.)46 ،2009 ،
 المعتقلون اإلداريون:
يعرف االعتقال اإلداري استناداًإلى القانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعة تحديداً ،بأنه
بناء على أمر من السلطة التنفيذية ،وليس القضائية ،دون توجيه تهم جنائية
حرمان شخص ما من حريته ً

أو أمنية ضد المحتجز أو المعتقل إدارياً (جاد اهلل.)2013/3/5 ،
 المقاتلون غير الشرعيين:

تعرف لوائح مصلحة السجون "المقاتل غير الشرعي" بأنه "كل إنسان محتجز في السجن بقوة أمر
اعتقال موقع من قبل رئيس األركان ،وال يستحق مكانة أسير حرب" وقد اعتقل عشرات الفلسطينيين من
قطاع غزة المحتل بموجب هذا القانون ،وبخاصة أثناء العدوان الحربي في بداية الحرب االولى على قطاع
غزة(  )2008/12/27و( 2009/1أحرار.)2012/8/27 ،
ثالث ا -:الحماية القانونية ألسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لعام ()1949م:
تتكون اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب من  143مادة تنص على حماية أسرى
الحرب ،وتكفل لهم مجموعة من الضمانات منذ لحظة وقوعهم في األسر حتى اإلفراج عنهم ،وعودتهم إلى
بالدهم .وتنقسم إلى جزئين رئيسين ،يأتي الجزء األول تحت عنوان" :أحكام عامة" تحدد حاالت الحرب
التي تنطبق عليها أحكام هذه االتفاقية وفئات األشخاص الذين يمكن اعتبارهم أسرى حرب .أما الجزء
الثاني ،فيأتي تحت عنوان "الحماية العامة ألسرى الحرب" ويشمل الحقوق والضمانات التي تفرضها
الحماية القانونية التي يتمتع بها أسرى الحرب بموجب االتفاقية أثناء مراحل األسر الثالثة ،وهي ابتداء
حالة األسر ،وأثناء حالة األسر ،وانتهاء حالة األسر (العسلي.)591 ،2002 ،
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رابعا -:التعامل اإلسرائيلي مع األسرى الفلسطينيين في ضوء القانون الدولي :
عقب قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي ببسط سيطرتها على ما تبقى من األرض الفلسطينية في
(1967/6/5م)  ،أصدر القائد العسكري التابع لقوات االحتالل "حاييم هرتسوغ" ،األمر العسكري رقم (،)3
وقد جاء في مادته " 35أنه يترتب على المحكمة العسكرية تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في
 )1949(/8/12بخصوص حماية المدنيين أثناء الحرب واالحتالل ،والتأكيد على أن تلتزم المحكمة
العسكرية بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف" ،غير أن القيادة العسكرية لقوات االحتالل ،سرعان ما تنصلت من
التزامها بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ،ومعاملة المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل بموجب ما
قررته تلك االتفاقية من إجراءات قضائية ،تضمن حق المحاكمة العادلة (الرجوب)2013/4/15 ،
وأصدر القائد العسكري لمنطقة قطاع غزة وشمال سيناء يوم (1967/10/11م) األمر العسكري
( ،)107وأصدر القائد العسكري للضفة الغربية في يوم الثالث والعشرين من الشهر عينه ،األمر العسكري
رقم ( ،)114الذي نص على أن "أحكام اتفاقية جنيف الرابعة ال تتمتع بالسمو  ،واألفضلية على القانون
اإلسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية ،وان ما تتضمنه المادة  35من األمر العسكري رقم ( )3من إشارة
اتفاقية جنيف الرابعة قد جاء بطريق الخطأ (طباجة ،مركز الميزان لحقوق اإلنسان.)2009 ،
ومنذ ذلك الوقت ،ترفض دولة االحتالل االعتراف بانطباق اتفاقيات جنيف على األرض
الفلسطينية المحتلة ،وبحجة أنها لم تحتل من دولة ذات سيادة ،على اعتبار أن المملكة األردنية،
وجمهورية مصر العربية كانتا تقومان بإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة ،ولم تكونا صاحبتي سيادة عليهما،
وترفض دولة االحتالل معاملة المقاتلين الفلسطينيين بموجب اتفاقية جنيف الثالثة ،على اعتبار أن صفة
أسرى الحرب ال تنطبق إال على أفراد القوات المسلحة ،وأعضاء حركات المقاومة المنظمة ألحد أطراف
النزاع ،وبما أن المقاومين الفلسطينيين ال ينتمون إلى أي دولة ،فإنهم غير مؤهلين للحصول على مكانة
أسرى الحرب (قراقع ،بديل).
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ويمكن القول ،إن األسرى ،والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي يحرمون من صفتهم
كأسرى حرب ،ومقاتلين من أجل الحرية ،وبهذا فهم يحرمون من الحماية المقررة لهم وفقاً لقواعد القانون
الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وبدل ذلك تجري معاملتهم وفق لوائح خاصة صادرة عن
مصلحة السجون اإلسرائيلية خاصة "بالسجناء األمنيين" ،وال تكتفي لوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية بنزع
الشرعية عن نضال األسرى وقضيتهم العادلة ،بل تذهب إلى حد هدر إنسانيتهم وكرامتهم (شبكة راية،
.)2013/4/16
فعند النظر في "لوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية الخاصة بالسجناء األمنيين" ،وفي مقدمتها
"قواعد عمل بخصوص السجناء األمنيين  ،03/02/00للعام  ،"2008يتضح أن مفهوم "القانون لدى
السياسيين ومتخذي القرار في مختلف المؤسسات ،والدوائر اإلسرائيلية يتسم باألداتية ،األمر الذي يجعل
من القانون أداة لتنفيذ أهداف معينة ،ال معيا اًر أخالقياً يعكس قيماً ومعايير اجتماعية ،لكونه مجرد أداة يتم
تغييره حين ال يالئم األهداف الحالية (دائرة شئون المفاوضات.)2013 ،
خامس ا - :الموقف الدولي من قضية األسرى الفلسطينيين:
بعد الحرب العالمية الثانية ومقتل الماليين من البشر ،وخضوع الماليين لحالة األسر نتيجة النزاعات
المسلحة وحالة الحرب ،ووقوع مدنيين نتيجة لذلك بين قتيل وأسير ومعتقل ،لجأ العالم إلى إبرام اتفاقيات
ومعاهدات دولية لضمان حماية حقوق اإلنسان وحريته وكرامته ،وعقد المجتمع الدولي العديد من
االتفاقيات الدولية لصون حقوق اإلنسان وقت الحرب والسلم ،وحماية األسرى منذ بدء األسر إلى انتهائه.
 -1غياب العدالة الدولية في التعامل مع قضية األسرى/
رغم العدد الكبير من االتفاقيات التي أقرها العالم لحماية حقوق األسرى ،وحمايتهم وقت األسر ،وبما أنها
ملزمة لدول العالم قاطبة ،كان من المفترض على األمم المتحدة ،ودول العالم المتنفذة والتي كانت سبب
رئيس في صياغة تلك االتفاقيات ،أن تتدخل لحماية األسرى الفلسطينيين من بطش االحتالل اإلسرائيلي
وبطش مصلحة السجون ،ومنع االضطهاد والتعذيب واالعتقال اإلداري والتعسفي ،ولكنها -أي األمم
المتحدة والمؤسسات الدولية -ال تأتي على ذكر األسرى الفلسطينيين وال تقوم بالدفاع عنهم ،وال تقوم بما
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عليها من مسؤوليات ،لذلك نرى أن العدالة الدولية ال تنطبق على األسير الفلسطيني وال تهتم بمعاناته،
وبذلك تُعد العدالة الدولية منقوصة ،وأن الجهات الدولية المسؤولة عن الدفاع عن األسرى ال تقوم
بمسؤولياتها (فرنسيس.)32 ،2014/3 ،
تنبع المسئولية الدولية تجاه األسرى الفلسطينيين من المسئولية القانونية لمراقبة تنفيذ االتفاقيات
الدولية وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949م) ،وعدم مخالفتها أو انتهاك أي مادة من موادها؛
وألزمت اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949م) في المادة رقم ( )146دول العالم الموقعة عليها بما فيها
إسرائيل ،على اتخاذ إجراء تشريعي يلزم بفرض عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو
يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لالتفاقية ،من خالل مالحقة المجرمين المتهمين باقتراف
المخالفات الجسيمة أو من صدرت عنهم أوامر باقترافها ،وتقديمهم للمحاكمة أياً كانت جنسيتهم ،مع إلزام
األطراف الموقعة على االتفاقية كافة بوقف جميع األفعال التي تتعارض وأحكام االتفاقية (قراقع ،جريدة
حق العودة.)2011/8/22 ،
وقد بينت المادة ( )147من نفس االتفاقية األفعال  ،والمخالفات الجسيمة التي يجب مالحقة مرتكبيها،
وتقديمهم للعدالة الدولية ،ومنها القتل العمد ،والتعذيب ،والمعاملة القاسية والإلانسانية ،واجراء التجارب
الطبية ،واإلضرار بالسالمة البدنية ،والنفي ،والنقل غير المشروع وحرمان األسير من حقه في أن يحاكم
أمام محكمة عادلة وبصورة قانونية ،ومن هنا تكمن المسئولية الدولية تجاه األسرى الفلسطينيين من الناحية
القانونية في إصدار تشريعات بموجب االتفاقية الدولية ،وفرض عقوبات على إسرائيل ،ومالحقة المجرمين
الذين ينتهكون حقوق األسرى التي وردت في االتفاقية الدولية ،وفضح االنتهاكات والجرائم التي تمارس
بحقهم ،هذا من الناحية القانونية ،أما من الناحية اإلنسانية ،يجب تقديم العون لألسرى داخل السجون من
خالل إيفاد مراقبين  ،وأطباء داخل السجون اإلسرائيلية لمراقبة وتقديم العون الطبي لألسرى المرضى وغير
المرضى ،والوقوف على معاناتهم داخل السجون (وفا).
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 -2دور المجتمع المدني الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية في التعامل مع قضية األسرى:
تضطلع مؤسسات المجتمع المدني الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بدور بسيط وال يذكر في
الدفاع عن قضية األسرى الفلسطينيين ،على الرغم من مخاطبتها إلسرائيل بين الحين واآلخر بضرورة
احترام المعاهدات الدولية ،وااللتزام باتفاقية جنيف وغيرها من االتفاقيات الناظمة الحترام األسرى ،والجهة
دور ملموس هو الصليب األحمر الدولي ،إلى جانب بعض المؤسسات واألحزاب الدولية
الدولية التي لها ُ
التي تعلن دعمها لألسرى الفلسطينيين ،فخالل لقاءات مع وزير األسرى عيسى قراقع في مارس 2011م،

على هامش اجتماع االتحاد األوروبي لمناقشة انتهاكات إسرائيل بحق األسرى الفلسطينيين ،عبرت الكثير
من المنظمات والمؤسسات واألحزاب الدولية عن دعمها ،إلنصاف قضية األسرى الفلسطينيين ،وادانة ما
تقوم به إسرائيل من انتهاكات تخالف القوانين الدولية ،وكذلك عبروا عن دعمهم إلرسال لجنة تقصي
حقائق برلمانية إلى السجون والمعتقالت اإلسرائيلية .ومن أبرز هذه الجهات( :فلسطين اليوم،
.)2014/5/9
حزب الخضر ،والحزب الشيوعي ،والحزب االشتراكي ،والحزب الديمقراطي المسيحي ،ومسؤول
ملف الشرق األوسط لحقوق اإلنسان لدى ممثل السياسات الخارجية باالتحاد األوروبي ،ورئيس البرلمان
البلجيكي ،ومؤسسات حقوق اإلنسان عن الكنائس البروتستانتية والكنائس الكاثوليكية ،وشبكة حقوق
اإلنسان األورومتوسطية ،والشبكة البلجيكية للقانونيين المساندين للقضية الفلسطينية ،ولجنة التعاون
األوروبية من أجل فلسطين ،ولكن يبقى هذا الدعم في إطار محدود وغير فاعل في كثير من األحيان.
 -3موقف األمم المتحدة:
تعد األمم المتحدة من أهم المحافل الدولية التي يوليها صناع القرار الفلسطيني أهمية خاصة ،رغم
أن القضية ظلت موضوعة على طأوالًت هذه المؤسسة منذ بداية عام (1947م)  ،وقد شاركت في
صناعة الواقع السيئ الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ،وعلى مر العقود أصبحت القضية الفلسطينية
تستحوذ على النصيب األكبر من ق اررات مؤسسات األمم المتحدة ،بل إنها شكلت الملجأ الوحيد في كثير
من األحيان للشعب الفلسطيني ،تأتي أهمية األمم المتحدة بالنسبة لقضية المعتقلين الفلسطينيين في
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السجون اإلسرائيلية بداية من خالل االتفاقيات التي تشترط أو تعمل األمم المتحدة على توقيع التزام
أعضائها بها ،فقد رعت وأشرف على صياغة اتفاقيات جنيف خاصة الرابعة وملحقاتها التي تتضمن جزءاً
منها كيفية التعامل مع األسرى ،والتي تطرقت إلى أغلب شئون حياة األسير داخل الحجز أو السجن وتُعد
حتى اليوم مصد اًر لتشريعات الكثير من دول العالم الخاصة بالتعامل مع األسرى زمن الحروب ،لكن ظلت
هناك فجوة كبيرة حاولت إسرائيل من خاللها سلخ منبر األمم المتحدة عن قضية المعتقلين الفلسطينيين،
وذلك بفهمها الخاص عمن هو مقصود في هذه االتفاقية كأسير حرب ،ولم تؤثر هذه االتفاقية على سلوك
السلطات اإلسرائيلية تجاه المعتقلين ألنها ببساطة ال تعدهم أسرى حرب ،وال يمكن توقع تعامل إسرائيل مع
األسرى من خالل اتفاقية جنيف أو ملحقاتها ،فقد لجأت للتهرب من االلتزامات بكلمة واحدة (تعريف أسير
حرب) ،ولذلك استطاعت األمم المتحدة توقيع عدة اتفاقيات فيما يخص موضوع التعذيب أهمها( :البطش،
)245-244 ،2007
االعالن العالمي لحقوق اإلنسان.اتفاقية مناهضة التعذيب.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.تعديل  8/12الخاص باتفاقية جنيف الرابعة.ومن الممكن أن يكون تخصيص الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم  6/26من كل عام يوماً
بناء على ما يدور من حاالت تعذيب إسرائيل ضد الفلسطينيين في
عالمياً لمناهضة التعذيب قد جاء ً

السجون اإلسرائيلية ،ذلك ألنه تزامن مع كثرة الشكاوى التي قدمت ضد إسرائيل في األمم المتحدة بين
األعوام  ،1985-1983والتي تزامنت مع اعتراف إسرائيل بضرب أسرى عملية األتوبيس  300حتى
الموت (عبد المجيد.)195 ،1995 ،
لقد أصدرت مؤسسات األمم المتحدة الكثير الق اررات والتوصيات التي تدين ،أو تستنكر ،أو
تناقش ،أو ما يمكن أن تعده على أقل المقاييس رفض ممارسات إسرائيل تجاه المعتقلين الفلسطينيين ،وقد
كان أول هذه الق اررات بعد حرب (1967م)

وهو قرار مجلس األمن رقم  237الصادر في
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(1967/6/14م)  ،والذي تضمن إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بالحرب المطالبة برفع اآلالم عن السكان
المدنيين أسرى الحرب في منطقة النزاع (أبو الهيجاء.)29 ،2003 ،
 -4منظمة العفو الدولية "أمنستي":
اهتمت المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان بقضية المعتقلين الفلسطينيين ،فقد
كانت قضية التعذيب على سلم أولويات اهتمام هذه المؤسسات بقضية المعتقلين ،وتُعد منظمة العفو
الدولية (أمنستي) من أكبر المؤسسات الدولية التي تُعنى بحقوق اإلنسان وبخاصة جزئية االعتقاالت،
ويكاد موضوع انتقاد إسرائيل حول تعاملها مع المعتقلين ال يخلو من التقارير السنوية ،وذلك منذ منتصف
السبعيني ات ،ويمكن فهم عمل ونشاط أفراد هذه المنظمة أنها قد بدأت في تتبع المرضى والمسنين من
المعتقلين ،ومن ثم التقدم بااللتماسات إلى السلطات اإلسرائيلية إلطالق سراحهم (نايفة.)87 ،1990 ،
 -5موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر:
تُعد اللجنة الدولية للصليب األحمر أهم مؤسسة يلجأ إليها الناس في أوقات الحرب ،إن تلجأ الدول
إليها أحياناً ،وفي إطار قضية المعتقلين الفلسطينيين لم يستطع أعضاؤها زيارة المعتقلين إال بعد عشرة
أشهر من حرب (1967م)  ،وتبقى إشكالية العالقة بين اللجنة ،واسرائيل كون األخيرة ترفض اعتبار
المعتقلين (أسرى حرب) ،وبالتالي فهي غير ملزمة بتطبيق اتفاقية جنيف التي أصرت اللجنة على تطبيقها
عليهم ،ولكن دون جدوى ،وادعت إسرائيل أنها ستتعامل مع االتفاقية ببنودها اإلنسانية فقط ،لكن ذلك
ينطبق أيضاً على تعاملها مع السجناء الجنائيين ،وبالتالي ال جديد في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين،
وظلت العالقة بين الصليب األحمر واسرائيل هكذا حتى عام (1978م) ،عندما تم التوقيع على اتفاقية بين
الطرفين لتعريف نشاط اللجنة تجاه المعتقلين ،وكانت تكرر صور عجز الصليب األحمر عن خدمة
المعتقلين أثناء الصراع مع سلطات السجون ،فلم يستطع عام(1980م) معرفة أسماء السجناء المضربين
عن الطعام الذين تم نقلهم من سجن نفحة إلى سجن الرملة إال بعد أسبوع من نقلهم ،ومن الممكن أن
يكون قد حصل صدفة أثناء زيارة ممثل الصليب األحمر المعتادة لسجن الرملة الذي لم يكن مضرباً عن
الطعام ،وبالتالي ليس ممنوعاً من زيارة المعتقلين ،ولكن لنا أن نسأل ماذا كان رده على رئاسة الصليب
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األحمر رداً على هذه اإلجراءات اإلسرائيلية؟ ،ويمكن لنا رؤية ردة الفعل هذه من خالل االنتقاد الحاد
إلسرائيل في التقارير السنوية التي كانت تتسم بالحدة في األعوام األولى بعد عام (1967م)  ،لكن سرعان
ما خفت حدة اللهجة بعد بداية الثمانينيات ،وربما يكون مبرر ذلك أن إجراءات المعتقلين باإلضرابات ،
والتمرد تحمل شيئاً من الصفة السياسية ،ويمكن االستدالل على ذلك من خالل احتجاج الصليب على
تعذيب المعتقلين  ،واعدامهم لبعض زمالئهم بتهمة التعاون مع إسرائيل (فرنسيس ،مارس .)2014
مثل حجم الظروف اإلنسانية التي عاشها المعتقلون الفلسطينيون في سجن أنصار مفاجأة كأقل
تعبير علم ي لكل معني بحقوق اإلنسان ،وهذا ما يستدل عليه من إقدام الصليب األحمر بإيقاف زيارته
لهذا السجن في( ) 1982/7/25م أي بعد أيام من افتتاحه ،وكانت هذه المرة األولى في نشاط الصليب
تجاه المعتقلين ،لكن هل كل هذه اإلجراءات أو دور الصليب األحمر نالت رضا المعتقلين الفلسطينيين،
بالطبع ال ،فقيادة المعتقلين كانت تعرف بالدور السلبي للصليب ،بل هددوه بأنهم سيعتبرونه مشاركاً في
السياسة اإلسرائيلية  ،ألنه مؤسسة غربية تعبر عن العقلية األخالقية الغربية والعالم الرأسمالي ،ومن
الممكن أن ذلك شكل حاف ًاز المتناع الصليب عن الزيارة ،ولتوخي الموضوعية في تقييم دور الصليب،
وتأثيره على قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية يمكن الوصول لالستنتاجات اآلتية:
أ-الدور السلبي وهو عدم قناعة المعتقلين بدوره لمساندة قضيتهم بتخليه عن مطلب تطبيق اتفاقية جنيف
عليهم بتوقيعه اتفاقية أخرى مع إسرائيل ،وعدم التدخل في مطالبهم  ،وطبيعة عالقتهم مع سلطات
السجون (البطش.)251 ،2007 ،
ب-وربما الدور اإليجابي فقط في توفير ممثل الصليب جانباً من الطمأنينة لذوي السجين ،وايصال بعض
األغراض الهامة للسجناء ،إضافة إلى مشاركته -وبطلب من جميع األطراف -في رعاية إجراءات تبادالت
األسرى ،والتي كان موجوداً وممثالً فيها جميعاً ،وكذا حضور وشهادة اتفاقيات المعتقلين مع إدارة السجون
عند وقف اإلضرابات عن الطعام (أبو هالل.)112 ،2009 ،
ويرى الباحث أنه منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي أنكرت سلطاته مطابقة القانون الدولي اإلنساني على
األرض الفلسطينية المحتلة بادعاء أنها سيطرت على هذه األرض بعد حرب دفاع عن النفس ،ولم تكن
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هذه األرض خاضعة لسيطرة دولة ذات سيادة طرف في معاهدات جنيف األربع لسنة ()1949م ،وهذا
الموقف ُرفض عشرات المرات من قبل المجتمع الدولي في ق اررات متعددة لألمم المتحدة وللعديد من
مؤسساتها ولجانها الخاصة بقضايا حقوق اإلنسان ،وكان أهمها القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية

لسنة (2004م) بشأن جدار الضم والفصل العنصري ،وفي المقابل ،أكد المجتمع الدولي م ار اًر وتك ار اًر،
رفضه سياسة إسرائيل وموقفها من عدم تطبيق القانون الدولي ،وال سيما اتفاقيات جنيف األربع والقانون
قرران
الم ِّ
الدولي لحقوق اإلنسان على األرض الفلسطينية المحتلة ،وأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ـ ُ
الخاصان لحقوق اإلنسان( ،لجنة حقوق اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان) ،عشرات الق اررات التي عادت

وأكدت بما ال يدع مجاالً للشك أن اإلطار القانوني الناظم لمسؤولية االحتالل اإلسرائيلي عن األراضي
الفلسطينية ،والعربية المحتلة هو القانون الدولي اإلنساني بما فيه اتفاقيات جنيف األربعة والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان واالتفاقات والعهود ذات الشأن .كما أن إخفاق هيئة األمم المتحدة في فرض احترام القانون
الدولي على دولة االحتالل ،وعدم توفير الحماية الفاعلة للسكان الفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل على
مدار أكثر من  47عاماً ،هو الذي سمح لدولة االحتالل بإحكام سيطرتها على األرض المحتلة بحجة أن
تلك األرض تقع تحت سيادتها ،وأنها ال تنوي التنازل عنها  ،والعمل على تصويب الوضع واعادته إلى
سابق عهده قبل االحتالل ،كما تشترط قواعد وقوانين الحرب.
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مقدمة:
تحدث هذا الفصل عن موقف اإلطار الرسمي الفلسطيني من قضية األسرى الفلسطينيين ،والممثل بمنظمة
التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية نظ اًر ألن العالم والمجتمع الدولي يتعامل بأن السلطة والمنظمة هما
الطرفان الرسميان والذي يجب التعامل معهم في القضايا الرسمية وليس الفصائل ،والموقف الفلسطيني
غير الرسمي من قضية األسرى الفلسطينيين ،وفي الموقف غير الرسمي ركزت الدراسة على موقف حركة
حماس نظ اًر الختالفها في الرؤى والمنهج السياسي مع السلطة ومنظمة التحرير إلى أنها فصيل كبير
ووازن وله دور مهم وفاعل في قضية األسرى ،وكيفية التعاطي معها من قبل الطرفان الرسمي وغير
الرسمي ،أما المبحث الثاني فقد تحدث حول الموقف اإلسرائيلي الرسمي المتمثل في حكومة اسرائيل وغير
الرسمي من قضية األسرى الفلسطينيين ،وكيفية التعامل معها ،في حين رصد المبحث الثالث عمليات
تبادل األسرى التي تمت بين الجهات الفلسطينية واسرائيل ،والتركيز على صفقة شاليط كونها العملية
األحدث واألضخم بالنسبة لحركة حماس.
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المبحث األول
الموقف الفلسطيني
ارتبطت قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي ارتباطاً وثيقاً بالموقف الفلسطيني ،كون الشعب
الفلسطيني هو رأس الحربة في الصراع على إسرائيل ،ولذلك كان موضوع األسرى الفلسطينيين منذ بداية
النضال الفلسطيني يحظى بدرجة عالية من األهمية ال تقل عن القضايا السياسية األخرى ،فقد تم إدراج
قضية األسرى في معظم المشروعات  ،والطروحات الساعية لحل القضية الفلسطينية ،ولم يقتصر الموقف
الداعم والمهتم بالمعتقلين على المستوى الرسمي الفلسطيني ،وانما امتد ليشمل المستوى غير الرسمي بكل
مكوناته.
أوالا - :الموقف الفلسطيني الرسمي :
منذ بداية السبعينيات اعتبر العالم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الرسمي ،والوحيد للشعب
الفلسطيني ،وبناء عليه أخذت المنظمة على عاتقها تمثيل الشعب الفلسطيني ،والسعي لحل قضاياه ومنها
قضية األسرى الفلسطينيين ،وأنها المسئولة عن شئونهم ورعايتهم ،والناطق الرسمي بلسانهم في المحافل
الدولية ،وأمام المؤسسات الدولية صاحبة االختصاص ،ولم تتوانى لحظة في الدفاع عن األسرى فرادى
وجماعة ،وخصصت يوماً من العام ليتم اعتباره يوماً لألسير الفلسطيني وهو يوم السابع من إبريل من كل
عام (البطش.)212 ،2007 ،
ومنذ بدء الدعوة إلحياء يوم األسير الفلسطيني كان التعاطي مع الدعوة أكثر مما توقع قادة
المنظمة ،ويمكن فهم ذلك من خالل الفعاليات الشعبية للمواطنين في الضفة وقطاع غزة ،بل في صفوف
فلسطينيي الشتات ،كما لبى األسرى الدعوة بأن خاضوا إضراباً عن الطعام في جميع السجون (صحيفة
القدس()1977/4/18م ويعد ذلك ظاهرة جديدة حتى ذلك العام ،إذ أصبح اإلعداد إلحياء الذكرى القادمة
له جانب من األهمية لدى األسرى والشعب على حد سواء.
وكانت منظمة التحرير تدفع مبالغ كبيرة لألسرى لتمكنهم من شراء ما يلزمهم من دكان السجن،
وهو ما يعرف بالكنتينة ،وهو األمر الذي تقوم به السلطة الوطنية من خالل و ازرة األسرى بعد نشوء
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السلطة (مقابلة ،عبد الرازق ،)2015/3/4 ،ونشطت المنظمة في أيضاًح موقفها عربياً ودولياً تجاه قضية
األسرى بعدة وسائل أهمها( :البطش)213 ،2007 ،
 تشكيل لجان فرعية وحقوقية عالمية لزيادة السجون. توجيه مذكرات إلى المؤسسات الدولية للفت انتباهها لما يجري في السجون. إذاعة مؤتمرات التأييد التي كان يشارك فيها زعماء المنظمة كياسر عرفات ،وجورج حبش ،ونايفحواتمة.
 إدراج موضوع المعتقلين على جداول مناقشات األمم المتحدة وبخاصة الجمعية العامة ،أو لجنةحقوق اإلنسان الدولية.
 نشر وعرض منتجات المعتقلين في المعارض التي كانت تقيمها مؤسسة صامد التابعة لمنظمةالتحرير في بيروت وعمان.
 إضافة قضية المعتقلين ضمن المطالب الوطنية التي كانت تتضمنها المبادرات السياسية التيتشارك المنظمة في صياغتها.
غطت وسائل اإلعالم التابعة للمنظمة إضرابات األسرى ،وأصدرت بيانات مساندة إلضراب
المعتقلين في سجن نفحة الصحراوي عام  ،1980والذي سبقه مؤتمر تأييد للمنظمة ُعقد في جامعة بيروت
قبل ذلك بأشهر ،حيث شاركت فيه فصائل المقاومة كافة  ،والحكومة اللبنانية والفصائل الوطنية اللبنانية.

(صحيفة الفجر)1984/11/21 ،
وشكلت منظمة التحرير الفلسطينية مؤسسة أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين ،وصرف مبلغ من
المال لكل سجين وذويه (مقابلة أ .هشام عبد الرازق2015/3/4 ،م ).
ومنذ قدوم السلطة الفلسطينية تم إنشاء و ازرة لألسرى ،مهمتها خدمة األسرى داخل السجون
واعطاؤهم حقهم في األسر ،وبعد األسر بتوفير رواتب لهم ليحيوا حياة كريمة ،ورعاية أسر األسرى وتأهيل
األسرى المحررين ،وفضح سياسة االحتالل القائمة على اضطهاد األسرى( .مقابلة ،المدهون،
)2015/3/13
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ثانيا - :الموقف الفلسطيني غير الرسمي:
تعدد الموقف غير الرسمي بين مؤسسات وأفراد ،حيث شكل الطالب أهم شريحة في النضال
الفلسطيني ،من خالل الجامعات وبالتالي شاركت هذه الجامعات في تبني قضية المعتقلين ،وساهمت إدارة
الجامعات في إعطاء االمتيازات للطالب لممارسة النشاط السياسي ،فقد شاركت الجامعات في
االحتجاجات على ق اررات االعتقال اإلداري التي عادت حكومة اإلحتالل اإلسرائيلية لممارستها مع عودة
حزب العمل للمشاركة في مؤسسة الحكم ،حيث كان سلوكاً جديداً أن تصدر إدارة جامعة بيرزيت بياناً
مشتركاً مع الطالب يندد بسياسة إسرائيل في االعتقال اإلداري لمسئولي التنظيمات في الجامعات ،وكذالك
تبعتها في السلوك جامعة النجاح الوطنية التي طورت من أسلوب االحتجاج بالسماح بإقامة مهرجان
تضامن مع األسرى (أبو قاعود.)19 ،2008 ،
وكانت المؤسسات األهم بعد الجامعات هي البلديات ،فقد سمحت إسرائيل عام ( 1976م)
بانتخابات محلية الختيار السكان لرؤساء البلديات والمجالس المحلية ،وأصبحت تمثل أهم المتبرعين
للمعتقلين داخل السجون كلما سمحت سلطات االحتالل بذلك ،ورغم أن هذا الموقف يظهر أنه غير رسمي
غطاء
إال إن تمويل حاجة المعتقلين كان يتم بوساطة هذه البلديات من قبل المنظمة ،وهي تكاد تكون
ً
قانونياً لذلك( .حلس.)146 ،2010 ،

اتبع رؤساء البلديات ،والمجالس المحلية أكثر من وسيلة لدعم قضية المعتقلين ،فتميزت كل من
بلدية الخليل وبلدية نابلس بدعمهما المادي لألسرى ،أما بلدية بيت لحم فقد مثلت الجانب اإلعالمي الدولي
من دعم قضية األسرى من خالل إرسال البرقيات والرسائل لمسؤولي الحكومة اإلسرائيلية ،والتي كانت
وسائل اإلعالم العالمية تنشر تلك البرقيات والرسائل (نايفة.)29 ،1984 ،
أما الصحفيون الفلسطينيون استطاعوا تنظيم أنفسهم في بداية الثمانينيات ،وشكلوا رابطة
الصحفيين الفلسطينيين التي كانت ذراعاً إعالمياً لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وكان معظم مسؤوليها من
حركة الشبيبة الطالبية التابعة لحركة فتح ولجان العمل االجتماعي التابعة للجبهة الشعبية ،األمر الذي
جعلهم أول من يتم اعتقالهم إدارياً مع نهاية  ،1984ويمكن القول إن هذه االعتقاالت كانت الحافز األكبر
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لقيام رابطة الصحفيين في مساندة قضية المعتقلين ،ومنذ ذلك الحين أصبحت تصدر بيانات ،وتنظيم
اعتصامات في كل مناسبة تخص األسرى  ،أما المساجد فقد استخدمها الفلسطينيون وبخاصة النساء
لالعتصام فيها تضامناً مع المعتقلين وذلك ألن مقرات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،والمساجد قد تكون
األماكن التي يمتنع الجيش اإلسرائيلي عن اقتحامها (مجلة فلسطين الثورة ،العدد .)22 ،582
وحرصت المؤسسات األجنبية المعنية بحقوق اإلنسان وبعد عام ( 1982م)على تقديم كل الدعم،
وذلك بتشجيع شخصيات فلسطينية على فتح مراكز لحقوق اإلنسان لتقديم صورة قانونية تكون بديالً عن
وجود الباحثين األجانب في األراضي المحتلة ،لكن إس ارئيل سرعان ما كانت تضايق نشطاء هذه
المؤسسات ،وتعتقل مسؤوليها كما حصل مع رئيس المركز الفلسطيني لحقوق إلنسان راجي الصوراني،
الذي تعرض لالعتقال اإلداري أكثر من مرة إلصدار المركز الكثير من النشرات التي تشير إلى ممارسات
االحتالل في موضوعي االستيطان والمعتقلين ،وتوجيه تهم لرؤساء هذه المراكز تتعلق بنشاطهم في
صفوف المنظمات الفلسطينية ،ولكن بعد سنوات قليلة كان هذا المركز قد قدم عشرات االستشارات
القانونية للمحامين واألهالي ،إضافة إلى تقديم خدمات المعلومات حول المعتقلين للباحثين والوفود األجنبية
(ديلمان ،)4 ،1991 ،ويمكننا القول إن هذه المراكز تخصصت فيما بعد بموضوع المعتقلين وبخاصة أن
حالة حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة كانت تُعنى بمتابعة أوضاع المعتقلين من تعذيب ومتابعة
إضرابات وزيارة األهالي ألبنائهم ،بل إنها استطاعت توفير إنشاء قاعدة معلومات هامة حول المعتقلين
ومن جوانب عديدة (أبو عياش.)81 ،2001 ،
تأتي أهمية دور المحامين في مسيرة حياة المعتقلين الفلسطينيين كونهم الجهة الفلسطينية الوحيدة
التي يتيح لها القانون اإلسرائيلي زيارة السجون لغرض مهني ،لكن ذلك ال يعني أن المحامين الفلسطينيين
وجدوا دائماً التسهيالت التي تمكنهم من العمل بمقاييس مهنية سليمة ،فمن الممكن أن ال يرى المحامي
موكله ،وكذلك عدم االتصال به إلرشاده بحقوقه القانونية ،بل إن االحتالل منعت المحامي من دخول قاعة
المحكمة ،وعدم سماعة ال هو وال المتهم لالئحة االتهام بحجة أن ذلك قد يعرض مصادر أمن الدولة
للخطر ،وأ ن القاضي يكفي لسماع االتهام من النيابة العسكرية ،وال أحد يدري عما سيدافع المحامي ،أما
خارج القاعة فيمنع المحامي من التحدث مع المتهم ،ألن القاعة هي المكان المسموح به لذلك ،وعندما كان
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المحامي يطلب زيارة السجين ،فمن الممكن أن يمنع من ذلك ،ألن السجن يقع داخل معسكر للجيش ما
يعني أنها منطقة عسكرية ،ولحين صدور هذا القرار بإمكان المحامين زيارة السجن كله ،لكننا نرى أن
هناك سجناء اعتقلوا داخل مواقع للجيش ،ولم يتغير وضعها كمناطق عسكرية إال بعد إغالقها تماماً ،كما
حصل مع معسكر أنصار  ،2الذي ظل كذلك حتى انسحاب الجيش اإلسرائيلي من غزة فيما بعد (عباس،
.)27 ،1987
وتميز دور المحامين الفلسطينيين تجاه قضية المعتقلين الفلسطينيين أثناء اإلضرابات عن الطعام،
فهم القناة الوحيدة التي من الممكن أن تأتي بأخبار المعتقلين لذويهم وبالعكس ،وهم الذين يتابعون مراحل
دور في إنجاحه ،تعد
اإلضراب منذ بدايتها ،بل إن المعتقلين يعدونهم جزءاً من اإلضراب ،وأن لهم اً
الجماهير الفلسطينية المدد الدائم للثورة الفلسطينية ،كما كانت تعني الجماهير بالنسبة ألي ثورة في العالم،
فهي التي تصنع المواقف الذي تترجمه طليعة الشعب  ،والمتمثل في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية،
ولما كانت شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني قد دخلت السجون اإلسرائيلية فبنفس المنطق شارك جزء
كبير من هذه الجماهير في التعبير عن موقفها تجاه المعتقلين الفلسطينيين ،وكانت السند الرئيس ألوقات
األزمات والشدة التي مر بها المعتقلون ،وأنشأ األسرى المحررون بالتعاون مع السلطة الفلسطينية مجموعة
جمعيات تُعنى بحقوق األسرى ،وتدافع عنهم ،وتتابع قضاياهم ،مثل جمعية واعد لألسرى والمحررين،
وجمعية األسرى والمحررين "حسام" ،وغيرها من المؤسسات (أبو حسين.)31 ،1992 ،
ثالثا -:موقف حركة حماس:
تتناول الدراسة موقف حركة حماس هنا ألن موقف حركة فتح يتماهى مع الموقف الرسمي
(السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية) ،أما حركة حماس فهي تعتبر أكبر فصيل سياسي على
الساحة الفلسطينية وهذا ما أثبتته انتخابات (2006م) وهي خارج إطار منظمة التحرير وتسيطر على
السلطة في قطاع غزة ،وكان يجب إبراز موقفها من قضية األسرى بشكل منفرد.
ومنذ أن نشأت حركة حماس وهي تضع قضية األسرى على رأس أولوياتها ،حيث ما لبثت أن
انطلقت عام (1987م)  ،وفي غضون عامين كانت السجون االسرائيلية تعج بأبناء حركة حماس الذين
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تعرضوا لالنتهاك والمالحقة والمطاردة يومياً وعلى مدار اللحظة نظ اًر إلنخراط الحركة في انتفاضة الحجارة
وتقدمها في العمل الشعبي الكفاحي إلى جانب بقية الفصائل الفلسطينية ،وبقدوم السلطة الفلسطينية إلى
األراضي الفلسطينية استمرت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلية في مالحقة  ،واعتقال أبناء حماس التي رفضت
وعارضت اتفاق أوسلو ولم تتوقف عن مقاومة االحتالل ،فقد نشطت العمليات العسكرية في داخل اسرائيل
وأهمها العمليات االستشهادية والتي زعزعت من خاللها أمن وهيبة اسرائيل ،لذلك أصبحت حماس وأبناءها
حيا يتم قتله ،وبعد أن أصبحت السجون االسرائيلية مليئة
هدف إسرائيل األول ومن لم يستطيعوا اعتقاله ً
بأبناء حماس ،قادت حماس الحركة األسيرة في السجون في فترة التسعينيات وأبدت اهتماماً ال متناهياً في

معاناة وشؤون األسرى وقضيتهم التي أصبحت قضية حماس المركزية (رمضان.)22 ،2011 ،
وسرعان ما دخلت انتفاضة األقصى التي على أثرها تسارعت وتيرة االعتقال اإلسرائيلي
للفلسطينيين بشكل جنوني وهذه المرة لم يفرق بين أبناء فتح وحماس ،فامتألت السجون بالفلسطينيين من
كل االتجاهات السياسية وأهمها حماس ،التي كانت تستهدف عبر االنتماء لها ،فمجرد االنتماء لحركة
حماس بالنسبة السرائيل هي تهمة يتوجب عليها اعتقال صاحبها ،األمر الذي دفع حماس إلى انتهاج
أسلوب جديد بالنسبة لها ويلبي رغبات األسرى في التحرر ويتساوق مع الفكر االستراتيجي المقاوم لحركة
حماس ،فبدأت محأوالًت حماس بخطف الجنود االسرائيليين والتي لم تتوقف بل كانت وما زالت محأوالًت
خطف الجنود تزداد نوعية وتمكيناً مع الوقت ،ويسجل لحركة حماس أنها األكثر محاولة على اإلطالق
فلسطينيا وعر ًبيا ،فقد أظهرت إحصائية نشرها جهاز الشاباك اإلسرائيلي أنه تم
لخطف جنود اسرائيليين
ً

إحباط ما ال يقل عن  84محاولة للتخطيط لخطف إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين ،وخاصةً من

قبل حركة حماس خالل العام  ،2013حيث قامت سلطات االحتالل باعتقال  2500فلسطيني من الضفة
خالل عام  ،2013وقد قُدمت  1782الئحة اتهام ضد معتقلين و 800فيما يتعلق باالضطرابات ،فيما تم
هجوما كان سينفذ منها  52للتخطيط لخطف إسرائيليين (نظمي.)2014/1/28،
إفشال 190
ً
وكشفت صحيفة معاريف الصهيونية أن جيش اسرائيل أحبط  30محاولة اختطاف جنود صهاينة
في الضفة الغربية منذ بداية عام (2013م)  ،وأن أغلب تلك المحأوالًت يقف وراءها نشطاء من حركة
حماس،
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زاعمة أن جيش اسرائيل استطاع اعتقال تشكيالت عسكرية تابعة لحركتي حماس ،والجهاد
اإلسالمي خالل العام الحالي في منطقتي الخليل وجنين ونابلس

ورام اهلل خططت لخطف جنود،

ومغتصبين صهاينة كما أشارت القناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني إلى أن جيش إسرائيل ينظر بخطورة
بالغة إلى محأوالًت الخطف المتصاعدة في مناطق الضفة ،وبخاصة وأن هناك تعليمات واضحة من حركة
حماس بضرورة خطف جنود بهدف مبادلتهم بأسرى فلسطينيين (أجناد ،)2013/9/22 ،وفي ذات السياق
ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن المؤسسة العسكرية تمتلك تقارير تشير إلى أن األجهزة األمنية
الفلسطينية في الضفة الغربية أحبطت عدة محأوالًت قام بها الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية
حماس في اختطاف جنود إسرائيليين في مدن مختلفة بالضفة (سما اإلخبارية.)2012/3/16 ،
هذه المحأوالًت المتكررة التي نفذتها حركة حماس  ،والفصائل الفلسطينية باءت بالنجاح عام
() 2006م حين تم أسر الجندي جلعاد شاليط خالل عملية الوعم المتبدد التي نفذتها فصائل فلسطينية،
وبعد تعنت ورفض اسرائيلي لعقد صفقة تبادل اضطرت األخيرة إلى الخضوع لرغبة فصائل المقاومة وعلى
رأسها حركة حماس التي بحوزتها الجندي شاليط ،وعقدت صفقتي تبادل بوساطة خارجية ،األولى تم
اطالق سراح  20أسيرة مقابل شريط فيديو للجندي شاليط يثبت أنه على قيد الحياة ،والصفقة الثانية خرج
على إثرها  1027فلسطيني من سجون االحتالل ،وال تترك حماس أي فرصة أو أي محفل إال وتؤكد على
أنها متمسكة بالنهج المقاوم لحل قضية األسرى وذلك عبر تمسكها بخيار خطف الجنود لتحرير (األسرى
االسرى قضيتنا الوطنية عوض).
وتجمع فصائل المقاومة على أن خيار خطف الجنود هو األجدى إلطالق سراح األسرى ،في ظل
تعنت االحتالل ورفضه كل المطالب الحقوقية بفك أسرهم ،وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
خالد مشعل قد وعد عام (2013م) بتحرير األسرى الفلسطينيين خالل  4سنوات  ،أي ()2017م على
أقصى تقدير(المدهون ،)2014/4/8 ،وحول ذلك يقول عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح
البردويل أن حركته تضع على رأس أولوياتها تحرير األسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل ،وأن هناك
خطة استراتيجية لدى حماس لتبييض السجون ،وعن طرق وسائل حماس للتحرير قال
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البردويل( :تحرير األسرى يكون عبر كل الوسائل والطرق ومنها؛ الضغط الشعبي ،ونضاالت
األسرى وصمودهم ،باإلضافة للطرق الدبلوماسية المشروعة ،وصوالً إلى عمليات التبادل كعملية وفاء
األحرار ،وأن أي عملية للمقاومة ألسر جنود يكون هدفها عملية تبادل إلطالق سراح األسرى ،وحتى لو
قامت حرب فاألسرى لهم مكانة وثمن ٍ
غال لتحريرهم ،كما أن تحرير األسرى يعادل تحرير األرض
والمقدسات بل أكثر ،وان اإلنسان الفلسطيني هو أغلى ما يملكه الفلسطينيون) (فلسطين اآلن،
.)2015/4/18
وفي إطار اهتمامها بقضية األسرى أنشات حماس جمعية واعد وهي جمعية أهلية مختصة بمتابعة
شؤون األسرى وذويهم والتضامن معهم ،ومن أهم أعمالها الدفاع عن قضية األسرى والمحررين من خالل
النشاط اإلعالمي والجماهيري ،وتهدف الجمعية إلى مساندة األسرى والمحررين وذويهم معنوياً واعالمياً
وجماهيرياً من خالل إقامة المؤتمرات  ،والندوات التي تساهم في إبراز قضايا األسرى والمحررين ،وأيام
التضامن والمسيرات التي تعزز صمود األسرى ،وتعمل الجمعية على إنتاج األفالم الوثائقية التي تتحدث
عن معاناة األسرى واألسي اًرت ،كما تقيم المهرجانات  ،والمؤتمرات الصحفية لتفعيل قضية األسرى على
المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
وتنظم اعتصاماً أسبوعياً ألهالي األسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر للمحافظة على
استمرار تفعيل قضية األسرى ،وتهتم الجمعية باستقبال األسرى المحررين  ،وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع
من جديد ،ويتم العمل على إصدار التقارير ،والنشرات الشهرية والسنوية الخاصة باالنتهاكات التي
يتعرض لها األسرى في سجون االحتالل ،وتنفيذ مشروع منح شهادات علمية وتخصصية لألسرى داخل
سجن نفحة وذلك بالتعاون مع و ازرة التربية والتعليم ،كما تعمل على توفير الخدمات الشاملة لألسرى
والمحررين سواء أكاديمية أو اجتماعية أو ثقافية ،واالتصال بالهيئات الرسمية والمؤسسات الدولية والهيئات
األهلية ذات االختصاص من أجل المساهمة في حل مشاكل األسرى والمحررين ومساعدتهم (عبد القادر،
.)2010/6/12
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تعمل جمعية واعد لألسرى والمحررين على تدويل قضية األسرى من خالل التعاون مع اللجنة
الوطنية العليا لنصرة األسرى ،في عقد مؤتمر دولي بقطاع غزة بمشاركة العديد من الدول ،وتعمل
الجمعية
على خدمة أهالي األسرى من خالل تقديم المساعدة الالزمة حيث يتم تقديم أوراق عن احتياجاتهم
ويتم توجيهها للجمعية كال حسب حاجته ،فمنهم من يحتاج عالج أو المساعدة في الحصول على تحويله
للمستشفى وغيرها من الخدمات التي تحاول الجمعية تقديمها لهم ،ويتم العمل على برنامج الطرود الغذائية
والمساعدات النقدية ،ويتم بالتنسيق مع مؤسسات  ،وجمعيات عربية خيرية مثل هيئة األعمال الخيرية
اإلماراتية ،وهو برنامج مستمر يقدم من خالله الطرود الغذائية لدعم ذوي األسرى واألسرى المحررين في
مواجهة آثار االعتقال والحصار (خطيب.)103 ،2010 ،
وتسعى جمعية واعد للعمل من أجل تطوير زوجات األسرى من خالل إقامة مركز تعليمي تابع
للجمعية يسعى لتقديم دورات متطورة في الكمبيوتر وغيرها للتخفيف من الضغوطات النفسية التي تعاني
منها زوجات األسرى ،ولمساعدتهن على تطوير أنفسهن بحيث يكتسبن خبرات أكثر ومهارات تلزمهن في
تطوير عملهن إذا كن يعملن ،أما عن أبناء األسرى فتستهدفهم الجمعية عبر األنشطة التي تقام ألبناء
األسرى في الصيف وهي المخيمات باإلضافة إلى دورات كمبيوتر في مركز الحاسوب التابع للجمعية،
وهناك العديد من البرامج التي يحتاجها أبناء األسرى ضمن دراستهم ،باإلضافة إلى أن المخيمات تشمل
العديد من األنشطة منها تعليم أبناء األسرى على السباحة وركوب الخيل والرياضة ،واعطائهم ندوات دينية
وتثقيفية وصحية بالتعاون مع دائرة التثقيف الصحي بو ازرة الصحة؛ بهذا الشكل وهذه األذرع والنشاطات
تتكامل رؤية حماس بأهمية وقدسية قضية األسرى ،من خالل العمل على تحرير األسرى بواسطة العمليات
العسكرية وخطف الجنود ،وتعزيز صمودهم عبر التضامن معهم وتلبية احتياجاتهم في األسر ،واالهتمام
بأسرهم وأبناءهم عبر استهدافهم بأنشطة ومشاريع مختلفة ومتعددة (واعد أون الين).
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المبحث الثاني
الموقف اإلسرائيلي
تعد إسرائيل النقيض تماماً في معادلة الصراع مع الفلسطينيين ،فهي المسؤولة عن معاناة الشعب
الفلسطيني واعاقة تحقيق أحالمه وطموحاته الوطنية ،فقد فُقد الكثير من الشهداء وأصيب اآلالف من
الجرحى إضافة إلى مئات اآلالف من المعتقلين إلى جانب ما حدث من دمار وتشريد طوال سنوات
الصراع ،ويمكن فهم الموقف الرسمي اإلسرائيلي من خالل سلوك اإلسرائيليين التابعين للمؤسسة الحكومية
ابتداء من الشرطي ،وحتى التعليمات التي تعطيها أعلى مرتبة رسمية متمثلة برئيس
في غالبية المباحثات،
ً

ابتداء من
الوزراء ورئيس الدولة (أبو النجا ،)13 ،2002 ،وهناك تباين وتمايز في الموقف اإلسرائيلي
ً
الداعمين والمناصرين للمعتقلين الفلسطينيين ،والمتمثل في موقف المؤسسات والشخصيات العربية

والمتحالفين معها من شخصيات يهودية يسارية ،وصوالً إلى الموقف المتطرف المعادي تماماً للمعتقلين
الفلسطينيين والذي يمثله المستوطنون ،والذين كانوا يدعون إلى الحكم عليهم باإلعدام أو ترحيلهم خارج ما
أسموه (بأرض إسرائيل) (قاسم.)22 ،1986 ،
أوالا -:الموقف الرسمي :
تعد محكمة العدل العليا أعلى هيئة قضائية في إسرائيل ،وبشكل دائم يعد قضاتها الهيئة المستقلة
األولى في إسرائيل ،والتي تحفظ الدستور وحقوق اإلنسان ،ولنا أن نقارن بين هذا التعريف وموقف قضاتها
من قضية المعتقلين ،فهم ينظرون إليهم على أنهم (إرهابيون)  ،ويشتركون في حقيقة األمر مع الموقف
الرسمي ،بل إن رئيس المحكمة (أهارون باراق) يصف مصلحة السجون في إسرائيل أثناء مشاركته في
تعامالت محكمة العدل العليا مع قضية المعتقلين كما لو أنها جزء من السلطة التنفيذية في إسرائيل ،فقد
كانت تقارير جهاز األمن العام تؤخذ بكل جدية وصدق ،ومن الممكن طرحها بعد إخراج المحامي
والفلسطيني المعتقل خارج القاعة (قاسم.)22 ،1986 ،
أما أعضاء الكنيست فتتباين مواقفهم ألن الكنيست به أعضاء عرب ،وأحزاب يسارية ،وأعضاء
من اليمين ،لذلك يخضع الموقف من المعتقلين الفلسطينيين إلى وجهات نظر شخصية أكثر منها أفكا اًر
أيديولوجية ،وفي فترة حكم اليمين بزعامة مناحيم بيجن صدرت ق اررات عديدة بقمع المعتقلين ،وافتتاح
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سجون جديدة خاصة سجن نفحا الصحراوي ،ولم يصدر في تلك المرحلة أي احتجاجات من الكنيست على
طريقة معاملة الحكومة اإلسرائيلية  ،واألسرى الفلسطينيين (خليل ،)16 ،1988 ،كما اتسم الموقف
الرسمي اإلسرائيلي بمعاداته لألسرى الفلسطينيين ،حيث تعمدت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تعذيب
األسرى واضطهادهم ،وقمعهم ومنعهم من الزيارات ،وعزلهم انفرادياً ،واستعمال كل األساليب النفسية
للضغط عليهم وتركيعهم ،وكان أهم ما تمارسه الحكومات اإلسرائيلية هو االعتقال اإلداري ،الذي يسرق
أعمار األسرى بدون محاكمة وبدون أفق في اإلفراج عنهم (فروانه.)16 ،2003 ،
لم تشكل السلطة التشريعية في إسرائيل (الكنيست) يوماً قيداً على تشريعات وأوامر قادة الجيش
تجاه السجون او المعتقلين الفلسطينيين ،ولقد ساهم الكنيست بقرار هام في حياة المعتقلين وهو إقرار
توصية لجنة (النداو) التي سمحت في محتواها لرجال جهاز األمن العام باستخدام بعض صور
(الضغوطات) التعذيب ضد المعتقلين ،لكن من الجانب اآلخر ُيعد أعضاء الكنيست توصيات هذه اللجنة

قد حدت من تصرفات وسلوك ضباط جهاز األمن العام لكن دون إعاقة عملهم المقدس ،ولم يعارض
القرار أي من األحزاب الصهيونية في الكنيست( .مركز غزة للحقوق والقانون. )63 ،2000 ،
ثانيا -:الموقف غير الرسمي :
نشطت الجمعيات في القضايا التي تخص الصراع مع الفلسطينيين ،وعلى رأسها قضية المعتقلين
الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية ،واتسم نشاط هذه الجمعيات والمنظمات والحركات باستغالل الجانب
القانوني واإلعالمي في نشاطهم ،وقد تميزت بعض هذه المنظمات كالرابطة اإلسرائيلية للحقوق اإلنسانية
والمدنية ،والتي كان لها الفضل في تزويد لجنة األمم المتحدة التي أرسلت للتحقيق في أعمال إسرائيل في
األراضي المحتلة عام (1970م) بالكثير من المستندات التي تثبت قيام إسرائيل بتعذيب المعتقلين
الفلسطينيين والتي اعتمدت عليها اللجنة ،وظهر بعضها في تقرير اللجنة النهائي( .شحادة)17 ،1990 ،
شارك األطباء اإلسرائيليون في صياغة الموقف الرسمي اإلسرائيلي من زاوية وجودهم وسلوكهم
الهام أثناء اإلضرابات عن الطعام ،فهم يتحملون جزءاً من المسئولية عن األوضاع الصحية المتردية
للمعتقلين ،ومن المعروف أنهم هم الذين تسببوا في استشهاد شهداء نفحة بإعطائهم األنبوب في الرئتين،
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وليس في المريء (عالء الدين ،)88 ،1983 ،ومنعت بعض المؤسسات اإلسرائيلية أي أعمال احتجاج
سياسية منحازة للجانب الفلسطيني  ،وبالذات موضوع التعذيب للمعتقلين لما له من ضجة إعالمية ،فقد
منعت الجامعات اإلسرائيلية منذ منتصف السبعينيات هذا األمر ،وتكون الحجة دائماً أن األمر سيؤدي إلى
صدام بين الطالب العرب واليهود (شاحاك.)44 ،1984 ،
وبرغم ادعاء إسرائيل أن وسائل اإلعالم فيها جهات مستقلة إال أن وسائل اإلعالم فيها قد شاركت
الحكومة في كثير من المواقف السياسية وابرازها وتزيينها ،ومن ضمن المواقف التي كان لوسائل اإلعالم
هذه دور في إبرازها هي قضية المعتقلين الفلسطينيين ،لكن اختلفت في كيفية تصويرها وألفاظها وتعبيراتها.
ولم تكن حتى وسيلة اإلعالم نفسها متطابقة الموقف في جميع السنوات ،فقد اعتمدت إسرائيل على
صحيفة األنباء (العبرية) واصدارها باللغة العربية لتغطية أخبار المعتقلين الفلسطينيين لكن تكاد تكون
متطابقة مع الموقف الرسمي ،فهي الوحيدة التي كان مسموحاً دخولها للمعتقلين داخل السجون ،لكنه مع
بداية سماع ا لرأي العام عن فعاليات المعتقلين ،وخاصة إضراباتهم عن الطعام ،ولو أنها كانت في مهدها
بدأت الصحافة تنقل هذه األخبار ،وذلك منذ إضراب سجن عسقالن ( 1970أبو بكر،)139 ،1989 ،
ونستطيع أن نرى بعض المصطلحات التي تنم على عدم فهم واضح للصحافة اإلسرائيلية حتى عام
(1975م) لما يدور داخل السجون من صراع بين المعتقلين وسجانيهم ،كمشاركة السجناء في ضرب
بعضهم بعضاً ،أو حيازتهم مخدرات أو شجار على وجبات غذاء أو إرهابيين (روبنشتاين،
.)1973/8/30
وقد حاولت إسرائيل إيهام العالم أن التلفزيون لديها هو مؤسسة مستقلة مهنياً ،ولكن يمكن أن
نستنتج أنه في قضية المعتقلين كان األمر عكس ذلك ،فقد شارك عام (1977م) ولعدة أيام في برامجه
ونشراته اإلخبارية في دحض صحة تقرير "الصانداي تايمز" الذي فضح ممارسات ضباط جهاز األمن
العام في إسرائيل في تعذيب المعتقلين ،لم يشارك التلفزيون فقط في عكس حسن معاملة الجيش لألسرى
بل إنه ساهم في دعم الموقف السياسي للحكومة اإلسرائيلية عندما كان يلتقي ببعض المعتقلين الذين سموا
أنفسهم بممثلين عن المعتقلين الفلسطينيين في نهاية عام (1977م) ،وتأييدهم لمبادرة السالم المصرية،
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وزيارة الرئيس محمد أنور السادات للقدس ،والتهجم على منظمة التحرير الفلسطينية (أبريل،
.)1977/7/20
عمل الكثير من الصحافيين اإلسرائيليين بشكل مستقل بحرية ،وقد شارك العديد منهم في إبراز
حقيقة قضية المعتقلين الفلسطينيين ،بل وقف بجانبهم واستفاد منهم المعتقلون حتى في صراعهم مع إدارة
هذه السجون ،وشكل موضوع المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية أهمية بالغة لدى المجتمع
اإلسرائيلي ،فمنذ األيام األولى بعد عام (1967م) حدث جدال عميق في إسرائيل ليس على الصعيد
الرسمي فقط بل على صعيد المجتمع حول كيفية التصرف في مساحة األراضي الواسعة وعدد السكان
الفلسطينيين الكبير الذين وقعوا تحت سيطرة إسرائيل ،ومن ضمن هذه الموضوعات كيفية التعامل مع
المعتقلين ممن أسموهم في إسرائيل (باإلرهابيين والمخربين) ،والكثير كان يرى ضرورة تنفيذ حكم اإلعدام
بحقهم ،واستندوا إلى الحجة "المقدسة" وهي الرجوع إلى ما فعله أنبياء بني إسرائيل كداود -حسب إدعائهم
 ،فقد كان الجميع يعرف أن نتائج الحرب تستدعي إصدار تشريعات كثيرة يمكن أن تأتي على شكلأوامر أو قوانين او تعليمات عسكرية ،فلم يكن مهماً كيف سيتم سن هذه التشريعات( .منوحين،1986 ،
)14
إن المواقف العامة اإلسرائيلية ال تعني وصف حالة الموقف الشعبي اإلسرائيلي من قضية
المعتقلين على أنها متطرفة ،بل إن هناك شخصيات يهودية ساهمت في التأثير على قضية المعتقلين
الفلسطينيين ،لكن ربما لم تكن بالتأثير على الموقف الرسمي في إسرائيل بل كانت أمام وسائل اإلعالم
والمؤسسات واللجان الدولية ،والمساهمة في رفع معنويات المعتقلين أنفسهم ،فقد نشط المحامون
اإلسرائيليون منذ السنوات األولى لالحتالل في الدفاع عن قضية المعتقلين( .تسميل)14 ،1986 ،
أحدثت إجراءات إسرائيل في بداية عام (1976م) في مصادرة األراضي الفلسطينية المحتلة عام
(1948م) تحريكاً للمشاعر الوطنية ،فتفجرت في يوم 1948/3/30م أو ما سمي بيوم األرض ،والذي
كان من نتائجه النشاط الوطني في جميع المجاالت ،والتي كان أهمها إنشاء جمعية أنصار السجين للدفاع
عن المعتقلين الذين دافعوا عن األرض في وجه القوات العسكرية اإلسرائيلية ،وقد أخذت على عاتقها رعاية
شئون المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية في وقت لم يكن هناك مؤسسات تُعنى بهذا األمر في
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الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد بدأت نشاطها بإرسال المحامين إلى السجون اإلسرائيلية ،واعداد تقارير
شاملة عن األوضاع فيها ،مستغلة حرية التحرك التي تعطي لمحامي فلسطين المحتلة (1948م) مقارنة
مع محامي الضفة وغزة ،وقد استغلت هذه التقارير في مساندة اللجان الدولية ورفع قضايا لمحكمة العدل
العليا ،وكذلك رفع المذكرات إلى المسؤولين اإلسرائيليين ،وكذلك تزويد أعضاء الكنيست اليساريين بما يلزم
إلثارة هذا الموضوع أمام المحافل الرسمية في إسرائيل (البطش.)241 ،2007 ،
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المبحث الثالث
صفقات التبادل الفلسطينية – اإلسرائيلية
هناك  39عملية تبادل لألسرى بين العرب واسرائيل ،ومن ضمنها عمليات التبادل الفلسطينية -
اإلسرائيلية ،كانت أول تلك العمليات بين مصر واسرائيل ،والتي تمت بعد حرب (1948م) وآخرها أيضاً
بين مصر واسرائيل والتي أطلق بموجبها سراح الجاسوس اإلسرائيلي الذي يحمل الجنسية األمريكية "إيالن
جرابيل" مقابل  25مصرًيا ،وفلسطينياً.
ويمكن القول بأن حركة حماس تميزت عن غيرها من الفصائل الفلسطينية منذ بدء االنتفاضة
األولى وكانت األكثر محاولة ،وتنفيذاً لعمليات أسر جنود ومستوطنين إسرائيليين ،فيما تراجعت غالبية
الفصائل عن هذا النهج ،أما حركة فتح والسلطة الفلسطينية فركزت اهتمامها ومنذ إعالن المبادئ في
أوسلو عام (1993م)م ،على تحرير األسرى من خالل العملية السلمية والمفاوضات المباشرة ،حيث إن
السلطة الفلسطينية ومن خالل العملية السلمية خالل الفترة الممتدة ما بين أوسلو( 1993/9م) وحتى
انتفاضة األقصى ()2000/9م ،استطاعت تحرير اآلالف من األسرى الفلسطينيين والعرب ،وصلت
نسبتهم إلى قرابة  % 90من األسرى ،وحتى خالل انتفاضة األقصى تم إطالق سراح أكثر من ألف
وخمسمائة معتقل تحت عنوان "حسن النية" أو تعزيز الثقة ) ،(baker, 2001, 65وتأتي صفقات التبادل
بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي كالتالي:
أوالا - :عمليات التبادل التي نفذتها فصائل منظمة التحرير:
وهي العمليات التي نفذتها إما فصائل منظمة التحرير بشكل منفرد أو من خالل منظمة التحرير.
 -1في( 1968/7/23م )جرت أول عملية تبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة االحتالل،
وذلك بعد نجاح مقاتلين فلسطينيين ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة
التحرير) بقيادة يوسف الرضيع ،وليلى خالد باختطاف طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال ،والتي
كانت متجهة من روما إلى تل أبيب ،وأُجبرت على التوجه إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مائة راكب،
وكانت أول طائرة إسرائيلية تُختطف ،محدثة بذلك نقلة نوعية جديدة في أساليب النضال الفلسطيني،
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وتم إبرام الصفقة مع دولة االحتالل من خالل الصليب األحمر الدولي ،وأفرج عن الركاب مقابل
( )37أسي اًر فلسطينياً ،من ذوي األحكام العالية ،من ضمنهم أسرى فلسطينيون كانوا قد أسروا قبل
العام (1967م) (الجزيرة نت.)2011/10/12 ،
 -2في نهاية عام (1969م) انضمت ليلى خالد في بداية ()1969م إلى معسكرات تدريب تابعة للجبهة
الشعبية في األردن ،وفي  1969/8/29قامت ليلى بمساعدة سليم العيساوي بخطف طائرة ركاب
أمريكية للرحلة رقم  840التي تصل خط لوس انجلوس/تل أبيب .حيث قاما بالصعود إلى الطائرة
عند مرورها من روما وبعد مرور نصف ساعة من صعودهم للطائرة قاما بتغيير مسار الرحلة إلى
دمشق بسوريا حيث قاما بإخراج الركاب الـ ، 116وبتفجير الطائرة ،وقامت ليلى بخطف طائرة مرة
أخرى بعد محاولة لتغيير مالمحها عبر عملية جراحية تجميلية في (1970/9/6م) توجهت إلى
فرانكفورت مع المناضل النيكاراغوي باتريك أرغويلو ،هذه المرة لخطف طائرة "العال" اإلسرائيلية كجزء
من عملية مركبة لخطف ثالثة طائرات ،واحدة في زيوريخ وأخرى في أميركا .انتهت العملية بكارثة،
حيث تخلف رفيقان لليلى عن الحضور ،وقتل عضو الجبهة الشعبية باتريك أرغوليو بإطالق رصاص
وسقطت هي أسيرة لدى سكوتالنديارد .مضى شهر قبل إطالق سراحها بعدما خطف رفاقها طائرة
 Pan Americanللضغط من أجل إطالق سراحها ،وفي(  1969/10/1م)قامت الحكومة
البريطانية بإطالق سراحها في عملية تبادل لألسرى ،وفي السنة التالية قامت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين بالتخلي عن أسلوب خطف الطائرات واستخدام وسائل أخرى للمقاومة (تقرير معلومات ،22
.)12 ،2012
 -3بتاريخ  ،1971/1/28أجرت حركة فتح عملية تبادل ألسير مقابل أسير ،وأطلق بموجبها سراح
األسير محمود بكر حجازي مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي شموئيل فايز ،والذي اختطفته
حركة فتح في أواخر العام ( 1969تقرير معلومات .)12 ،2012 ،22
 -4بتاريخ  ،1979/3/14جرت عملية تبادل الليطاني ،أو كما سميت "عملية النورس" ،بين إسرائيل
ومنظمة التحرير الفلسطينية ،حيث أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -القيادة العامة (وهي
إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) سراح جندي إسرائيلي كانت قد أسرته في عملية الليطاني
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بتاريخ( 1978/4/5م) حينما تم مهاجمة شاحنة إسرائيلية في كمين قرب صور ،فقتل آنذاك أربعة
جنود إسرائيليين وأُسر واحد من قوات االحتياط وهو (أبراهام عمرام) ،وأفرجت إسرائيل مقابله عن
 76معتقالً من فصائل الثورة الفلسطينية كافة ممن كانوا في سجونها ،من ضمنهم  12فتاة
فلسطينية ،منهن المناضلة المشهورة (عفيفة حنا بنورة) من بيت ساحور (عمليات تبادل االسرى وفا).
 -5في( 1980/2/13م) أطلقت إسرائيل سراح المعتقل مهدي بسيسو ووليام نصار ،مقابل إطالق سراح
المواطنة األردنية "أمينة داود المفتي" ،التي عملت جاسوسة لصالح الموساد اإلسرائيلي والتي كانت
محتجزة لدى حركة فتح ،وتمت عملية التبادل في قبرص ،بإشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر
(مرجع سابق).
 -6في( 1983/11/23م) تمت عملية تبادل ما بين إسرائيل وحركة فتح ،حيث أطلقت إسرائيل سراح
جميع معتقلي معتقل أنصار في الجنوب اللبناني ،وعددهم ( )4700معتقل فلسطيني ولبناني ،ذهب
منهم  1024إلى الجزائر وعاد الباقي إلى لبنان في مدنهم وقراهم ومخيماتهم 65 ،معتقال كان في
سجون الداخل منهم  52حكموا بالسجن مدى الحياة بينهم ثمانية من فلسطيني الداخل (1948م)،
إضافة إلى  35أسي اًر ممن تم احتجازهم في عملية قرصنة بحرية قامت بها السفن البحرية اإلسرائيلية،
مقابل إطالق سراح ستة جنود إسرائيليين من قوات الناحال الخاصة ،تم أسرهم في لبنان من قبل
حركة فتح بتاريخ  ،1982/9/4وهم :الياهو أبو طبل  20عاماً ،داني غلبوك  20عاما ،رفائيل حزان
 21عاما ،رؤوبنكوهين  19عاما ،ابراهما فتلبسكي  19عاماً ،آفي كورنفيلد  20عاما (الكرامة برس،
.)2011/10/20
 -7في  20مايو (1985م) أجرت إسرائيل عملية تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -القيادة
العامة ،وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ،والتي سميت بعملية الجليل وأطلقت إسرائيل
بموجبها سراح  1155أسي اًر كانوا محتجزين في سجونها المختلفة ،منهم ( )883أسي اًر كانوا محتجزين
في السجون اإلسرائيلية ،و  118أسي اًر كانوا قد خطفوا من معتقل أنصار في الجنوب اللبناني أثناء
تبادل العام (1983م )مع حركة فتح ،و  154معتقالً كانوا قد نقلوا من معتقل أنصار إلى معتقل
عتليت أثناء االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان مقابل ثالثة جنود كانوا بقبضة الجبهة الشعبية
وهم :الرقيب أول (حازي يشاي) وهو يهودي من أصل عراقي وقد أسر خالل معركة السلطان يعقوب
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في  1982/6/11حينما كان يقود إحدى الدبابات ضمن رتل من الدبابات اإلسرائيلية ،فضلت دبابته
طريقها فأطلقت عليها مجموعة من الجبهة الشعبية  -القيادة العامة قذائف آر بي جي مما أدى
إلصابتها وبعدها شاهدوا جندياً يفر من داخلها فتمكنوا من أسره ونقله لمكان آخر ،والجنديان اآلخران
هما (يوسف عزون ونسيم شاليم) أحدهما من أصل هنغاري واآلخر يهودي من أصل مصري ،وقد
أس ار في بحمدون بلبنان بتاريخ( 1982/9/4م) مع ستة جنود آخرين كانوا بحوزة حركة فتح وأطلق
سراحهم ضمن عملية تبادل لألسرى عام ()1983م حيث أن مجموعة مشتركة من حركة فتح ومن
الجبهة الشعبية تمكنت من أسر ثمانية جنود إسرائيليين (دنيا الوطن.)2014/11/24 ،
 -8بتاريخ( 1991/9/13م) استلمت إسرائيل جثة الجندي الدرزي سمير أسعد من بيت جن ،والتي
كانت تحتجزها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ عام( 1983م )في مقابل سماح إسرائيل
بعودة أحد مبعدي الجبهة ،وهو علي عبد اهلل "أبو هالل" من أبوديس والذي أبعدته إسرائيل في العام
(1986م) ،واإلفراج عن  51أسي اًر من معتقل الخيام (دنيا الوطن.)2011/10/11 ،
ثانيا - :عمليات تبادل األسرى التي نفذتها حركة حماس:
 -1في  ،2009/10/1أفرجت إسرائيل عن عشرين أسيرة فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة ،مقابل
الحصول على معلومات عن حالة (جلعاد شاليط) الجندي المأسور لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة
منذ  ،2006/6/25من خالل حصولها على شريط فيديو لمدة دقيقتين يظهر "شاليط" وهو بصحة جيدة.
(الصالح.)2011/10/21 ،
 -2صفقة وفاء األحرار  :2011/10/18في فجر (2006/6/25م )استهدفت عملية (الوهم المتبدد) قوة
إسرائيلية مدرعة من لواء جفعاتي كانت ترابط ليالً في موقع كرم أبو سالم العسكري التابع للجيش
اإلسرائيلي على الحدود بين مدينة رفح الفلسطينية واسرائيل ،وانتهى هذا الهجوم بمقتل جنديين إسرائيليين
واصابة  5آخرين بجروح وأسر الجندي جلعاد شاليط ،حيث تم أسره ونقله إلى قطاع غزة على يد مقاتلين
تابعين لثالثة فصائل فلسطينية على رأسها حماس ،وجوالت عديدة من المباحثات ،والمفاوضات غير
المباشرة بين حركة حماس و"اسرائيل" استمرت أكثر من خمس سنوات ،أعلنت كل من حركة حماس
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 -3واسرائيل عن االتفاق بوساطة مصرية على إطالق الجندي االسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلسطينية
مقابل اإلفراج عن  1,027أسي اًر فلسطينياً؛ ففي  2011/10/11أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس خالد مشعل أن حركته أبرمت مع اسرائيل صفقة أُطلق عليها "وفاء األحرار" ،تقضي بمبادلة
 1,027أسي اًر فلسطينيا مقابل شاليط على مرحلتين ،األولى تتم خالل أسبوع من إعالن الصفقة ،ويتم
فيها إطالق  450أسي اًر ،والثانية ستكون بعد شهرين من تنفيذ المرحلة األولى ،حيث يتم اإلفراج عن
 550أسي اًر ،كما أعلن مشعل عن أن الصفقة تشمل كل النساء في السجون االسرائيلية ،و  315أسي اًر
كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة أو أكثر ،وتعد الصفقة إنجا اًز كبي اًر في الحجم والنوعية المتميزة،
حيث أنها تشمل معتقلين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأراضي ()1948م والجوالن والشتات،
وهي تعبير عن وحدة الوطن ووحدة الشعب العربي الفلسطيني من خالل اشتمالها على جميع الفصائل.
(مركز الزيتونة للدراست واالستشارات .)51 :2012 ،
ومن جهتها ،أعلنت الحكومة االسرائيلية في( ) 2011/10/12م عن موافقتها على صفقة تبادل
األسرى مع حماس ،ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل عن موافقته على الصفقة،
على الرغم من معارضة قوى سياسية ومنظمات اسرائيلية لها ،وقال إنه وازن بين واجبه باستعادة جنود
اسرائيل والمحافظة على أمنها ،وأنه أوفى بوعده لعائلة شاليط ،وأكد أن اسرائيل طالما كانت مستعدة
الطالق أسراها بالرغم من الثمن المنوط بها ،وأعلن موافقته على اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين من
أجل إعادة شاليط تعد من أصعب الق اررات التي اتخذها ،وأن "الصفقة القاسية" أي صفقة تبادل شاليط
تتضمن إلطالق  450أسي اًر في المرحلة األولى سمتهم حركة حماس ضمن قائمة أكبر قامت اسرائيل
باختيار ال  450منها ،وفي( 2011/10/18م) أعلنت كل من حماس ،واسرائيل إتمام المرحلة األولى
من صفقة تبادل األسرى ،وذلك بإفراج اسرائيل عن  450أسي اًر و 27أسيرة ،بينهم  315أسير كانوا
يقضون أحكاما بالسجن المؤبد ،وبتسليم الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط إلى الجانب المصري قبل
تسليمه إلى اسرائيل ،وفي () 2011/12/18م أفرجت سلطات االحتالل عن  550أسي اًر فلسطينياً بينهم
ست أسي اًرت ،و  55طفال في إطار المرحلة الثانية من الصفقة ،واتهمت و ازرة األسرى والمحررين في
قطاع غزة االحتالل االسرائيلي بعدم االلتزام ببنود ومعايير صفقة تبادل لعدم التزامها بإطالق سراح كافة
األسي اًرت ،وبقاء االسرى المرضى داخل األسر (صحيفة الحياة.)2009/4/1 ،
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وبإتمام صفقة وفاء األحرار بقي في سجون االحتالل ما يقارب  4500أسي اًر ،بينهم  122أسي اًر
من األسرى القدامي ،و 52أسي اًر من عمداء األسرى ،بينهم  23أسي اًر مضى على اعتقالهم ربع قرن،
ويعد األسير كريم يونس ،من قرية عرعرة وهي إحدى المناطق التي احتلت في سنة (1948م) والمعتقل
منذ  29سنة ،هو أقدم األسرى وعميدهم الحالي ،كما يزال  24نائبا ووزيران يقبعان خلف قضبان
السجون اإلسرائيلية ،إضافة إلى ست أسي اًرت و  130طفال (صحيفة الحياة الجديدة،)2013/1/22 ،
وقد تعددت األطراف الراعية لعملية المفاوضات إلتمام صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس ،ولكن
الدور األبرز كان لمصر وألمانيا،وجاءت الصفقة تتضمن التفاصيل التالية( :تقرير معلومات ،22
.)54-50 ،2012
 اإلفراج عن  450معتقال يقضون أحكاما بالسجن المؤبد ،واإلفراج عن جميع النساء األسي اًرت فيالسجون اإلسرائيلية وعددهن  30سيدة ،وضمنهن من يقضين أحكاما بالسجن المؤبد.
 اإلفراج عن جميع األسرى من كبار السن ،وجميع األسرى المرضى ،واإلفراج عن أسرى من مدينةالقدس وعددهم  45معتقالً.
 اإلفراج عن أسرى من فلسطينيي  ،48الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية وعددهم  ،6مع العلم أنإسرائيل كانت تعارض بشدة اإلفراج عن أي أسير أو معتقل من القدس ومن فلسطينيي  ،48ألنهم
يحملون الجنسية اإلسرائيلية.
 تم االتفاق على إبعاد  200أسير من الذين سيفرج عنهم ،ويقطنون في الضفة الغربية إلى قطاع غزةأو إلى دول عربية ،مع العلم أن إسرائيل كانت تطالب بإبعاد  500معتقل.
 وتم نقل شاليط و 477من األسرى الذين يقضون أحكاما مؤبدة للقاهرة ،وقامت إسرائيل باإلفراج عن 550معتقال آخرين ،وتم إعادة شاليط إلسرائيل.
 -4في (2014/7/20م )أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة
"حماس" في كلمة متلفزة ،عن أن كتائب القسام أسرت الجندي "شاؤول آرون" خالل المواجهات في حي
التفاح شرقي مدينة غزة ،مشي ار إلى أن رقمه العسكري " ،"60962065ولكن اسرائيل أعلنت عن مقتله
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وأن جثته تناثرت مع القصف ،ولم يتم الحديث عن أي صفقة لتبادل جثته حتى اآلن (نون بوست،
.)2014/7/25
يرى الباحث أن المعاناة المتفاقمة لألسرى في ظل األوضاع المتوترة والتطورات الخطيرة التي تشهدها
المعتقالت والسجون الصهيونية ،واإلجراءات والممارسات العقابية غير اإلنسانية التي تنتهجها إدارة
مصلحة سجون االحتالل بحق األسري بشكل يتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان ويتنافى تماماً مع
االتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق األسرى المحتجزين في قبضة االحتالل إنما تهدف إلى قتل اإلنسان
الفلسطيني والنيل من صمود ،وان وحدة األسرى في مثل هذه الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي
وحدة تعكس روح المقاومة ،والحياة وتعزز اإليمان المطلق لشعب فلسطين بعدالة قضيته وبحريته ونضاله
وحقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس ،كما أن االنتصار لقضية األسرى
يكون بالمقام األول بإعادة االعتبار لخيار المقاومة ،وأن تكون المقاومة هي المدخل لتحريرهم بوضع
قضيتهم بشكل مستمر على جدول أعمال المنظمات الدولية ذات الصلة وبإثارة قضيتهم إعالمياً ،وفضح
ممارسات االحتالل ،وأخي اًر بنبذ خيار اإلنقسام وااللتزام بمتطلبات الوحدة الوطنية.
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الفصل الخامس
رؤية حركتي فتح وحماس تجاه قضية
األسرى الفلسطينيين

المبحث األول -:رؤية حركة فتح وآلياتها لحل قضية األسرى الفلسطينيين.
المبحث الثاني - :رؤية حركة حماس وآلياتها لحل قضية األسرى الفلسطينيين.
المبحث الثالث -:تداعيات قضية األسرى على مستقبل قضية التسوية.
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مقدمة:
يرصد هذا الفصل رؤية كال من حركتي فتح وحماس للطريقة األمثل لحل قضية األسرى ،حيث
أن منظمة التحرير الفلسطينية هي أول من قامت بعمليات تبادل أسرى من خالل تفاوض عبر السلطة
الفلسطينية ،وباعتبار أن السلطة وفتح كيانان مختلفان ،ولكل رؤيته وطريقته في التعامل مع القضايا
الوطنية ،سوف يتم أيضاًح سبل حل قضية األسرى من وجهة نظر السلطة أيضاً ،كما يرصد هذا الفصل
رؤية حركة حماس لحل قضية األسرى ،والطريقة األمثل إلخراجهم من سجون االحتالل ،وانعكاسات قضية
األسرى على مسار عملية التسوية بعد عرض ألهم إنجازات السلطة الفلسطينية في قضية األسرى من
خالل عملية التسوية.
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المبحث األول
رؤية حركة فتح وآلياتها لحل قضية األسرى الفلسطينيين
أوالا - :رؤية حركة فتح :
إن قضية األسرى هي قضية وطنية فلسطينية ،وتُعد من الثوابت الفلسطينية ،وهي قضية إجماع
وطني فلسطيني ،وتهم الكل الفلسطيني بغض النظر عن االنتماءات واأليديولوجيات (مقابلة ،النحال،
 ،)2015/3/10ومن الصعب الحديث عن مواقف متباينة للفصائل تجاه قضية األسرى والسيما أن كل
الفصائل حاولت وتحاول خطف جنود  ،ومستوطنين إسرائيليين لمحاولة مبادلتهم بأسرى فلسطينيين ،أما
بالنسبة لحركة فتح فقد قامت بأول عملية خطف جنود وأول صفقة تبادل أسرى فلسطينيين (مقابلة،
النحال ،)2015/3/10 ،حيث تم مبادلة أول أسير فلسطيني والذي تم اعتقاله عام (1965م)مع األسير
اإلسرائيلي لدى فتح "جون فاصط" ،وذلك عام (1970م) وفيما بعد تعاقبت عمليات اإلفراج عن األسرى
الفلسطينيين وفق الممكن ،فحركة فتح ترى أنه ال مانع من استخدام كل السبل العسكرية والسياسية إلخراج
األسرى من السجون ،فقد تعاملت فتح مع قضية األسرى وفق سياقين:
 السياق األول :أنها تحاول أسر جنود أو مستوطنين إسرائيليين ليتم عقد صفقة تبادل مع الجانباإلسرائيلي واخراج ما أمكن من األسرى الفلسطينيين ،وهذا تم كثي اًر في السابق على يد حركة فتح
(مقابلة ،عبد الرازق.)20105/3/4 ،
 السياق الثاني - :وهو اإلفراج عن األسرى في إطار عمليات سياسية متقدمة كما حصل فيأوسلو ،وما تالها من إفراجات حسن نية في كل مرحلة تفاوضية ،وكان نتيجة هذه اإلفراجات
اآلالف من األسرى ذوي المحكوميات المنتهية والعالية( .مقابلة ،عبد الرازق.)20105/3/4 ،
وترى حركة فتح أن قضية األسرى الفلسطينيين هي قضية لها أولوية قصوى ال تقل عن أي من
القضايا المركزية ،وأن األسير الفلسطيني يجب أن يولى ولطالما أولته فتح كل اإلهتمام الالزم لتعزيز
صموده وصمود ذويه ،حيث تنظر حركة فتح لألسرى بأنهم الرصيد والزخم الوطني للنضال الفلسطيني
على مدار مقاومة االحتالل ،وتعاملت فتح مع األسرى بما يليق بهم عبر المراحل المختلفة ،حيث وضعت
الحركة هدفا متجددا دوما الستمرار النضال وهو استمرار المحأوالًت لتحرير األسرى سواء خالل مرحلة
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الكفاح المسلح وهو عبر خطف جنود اسرائيليين  ،واستبدالهم بأسرى فلسطينيين من خالل صفقات تبادل
أسرى ،وهو األمر الذي تم أكثر من مرة وبنجاح باهر ،أو من خالل المفاوضات في مرحلة التسوية
السلمية ،وبذلك تكون حركة فتح دونا عن كل الفصائل استخدمت كل السبل المتاحة والممكنة بشقيها
المسلح والسلمي إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين (مقابلة ،حمد.)2015/3/10 ،
فبعد عملية حجازي تم اإلفراج عن  4700أسير فلسطين ولبناني عام  1983مقابل ستة جنود
إسرائيليين ،وغيرها الكثير (مقابلة ،حمد)2015/3/10 ،؛ وتُعد حركة (فتح) ،وباألرقام هي أكثر الفصائل
الفلسطينية ،بل والعربية تحري اًر لألسرى ،من خالل القوة وصفقات التبادل .أو عبر المفاوضات والعملية
السلمية ،حيث تمكنت من تحرير قرابة ( 18ألف معتقل) منذ العام (1967م)

وحتى نهاية العام

(2009م) فحركة فتح حاولت مرات عديدة ،وأنجزت صفقات التبادل بنجاح أكثر من مرة ،أما بعد نشوء
السلطة الفلسطينية وتوقيع إتفاقية أوسلو فقد تحول أمر الخوض في قضية األسرى إلى السلطة الفلسطينية
(فروانة.)11 ،2010 ،
ويعتبر األسرى هم القوام الرئيس ،والقوة الفعلية والقواعد األساسية لحركة فتح ،وهم السند الحقيقي
والدائم والمكون الرئيس لحركة فتح  ،وكبر دور األسرى وتعاظم داخل مؤسسات الحركة بعد انتفاضة
الحجارة (1987م) نظ اًر ألن حركة فتح تصدرت المواجهات مع االحتالل خالل االنتفاضة األولى وبالتالي
تم اعتقال الكثير من أبناء الحركة وزجهم في سجون االحتالل ،األمر الذي زاد من تعاظم دور األسرى في
الحركة ،وازدياد عددهم بشكل كبير ،ومع بدء التسوية ومجيئ السلطة إلى األراضي الفلسطينية ،كان
لألسرى الدور األبرز في تسيير دفة االنتخابات الداخلية للحركة األمر الذي أتاح لهم الفرصة في التوغل
والسيطرة على الكثير من المناصب العليا ،والوسطى وذلك لما لديهم من حضور تنظيمي مميز وقدرات
على الحشد والتأطير وثقافة تنظيمية عالية تؤهلهم للقيادة ،وبذلك أصبح اإلطار التنظيمي للحركة مزدحم
باألسرى المحررين (مقابلة مع غنيم)2015/3/15 ،
ويتبوأ األسرى المحررون العديد من المناصب في الهيكلية التنظيمية لحركة فتح ،حيث يتدرجوا من
المناطق واألقاليم مروروا بالثوري وصوالً إلى اللجنة المركزية للحركة التي تعتبر الخلية القيادية األولى
للحركة ،وبذلك أصبح األسرى مكون رئيس لكل المناصب القادية المؤثرة في صناعة القرار السياسي داخل
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صفوف الحركة ،فقد حصل األسرى المحررون في المؤتمر السادس لحركة فتح على تسعة مقاعد في
اللجنة المركزية من أصل ثالثة وعشرين مقعدا هم جميع أعضاء اللجنة المركزية وهم (زكريا األغا ،محمود
العالول ،مروان البرغوثي ،محمد دحالن ،محمد اشتيه ،حسين الشيخ ،جبريل الرجوب ،توفيق الطيراوي،
محمد المدني) ،كما حصل األسرى المحررون على تسعة وعشرين مقعداً من أصل واحد وثمانون مقعدا
من مقاعد المجلس الثوري ومن بينهم أمين سر المجلس الثوري الحالي (أمين مقبول) (مقابلة مع غنيم،
.)2015/3/15
شكلت حركة فتح العديد من المؤسسات والجمعيات المعنية باألسرى الفلسطينيين في السجون
اإلسرائيلية وخارجها ،وجمعية نادي األسير الفلسطيني أحد هذه المؤسسات التي تبلورت فكرة إنشاءها داخل
السجون اإلسرائيلية من قبل نخبة من قيادات األسرى أنفسهم من منطلق الشعور بالحاجة إلى مؤسسة
حقوقية تشكل عنوانا ،وحاضنة لألسرى وذويهم ،مؤسسة جماهيرية وشعبية ،قادرة على رفع صوت األسرى
إلى كل من مكان وتحريك قضيتهم ،ونقل معاناتهم خلف القضبان إلى المحافل اإلقليمية والدولية .حيث
كان لها دور بارز من بين هذه المؤسسات في مساندة قضية األسرى ،وتأسست بتاريخ  27سبتمبر عام
1993م ،وتعد من أكبر وأقدم الجمعيات التي تدافع عن حقوق األسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في
السجون والمعتقالت ومراكز التحقيق اإلسرائيلية؛ فهي تتعامل مع ملف األسرى والمعتقلين الفلسطينيين
على أنهم مناضلين من أجل الحرية واإلستقالل ،تنطبق عليهم المواثيق الدولية الخاصة بأسرى الحرب
وذلك بغض النظر عن انتمائاهم التنظيمية ،حيث تتابع جمعية نادي األسير ملفات األسرى دون اإللتفات
النتمائهم التنظيمية والسياسية .إلى جانب ذلك تدعو الجمعية إلى تطبيق القوانين والشرائع الدولية
واإلنسانية واتفاقيات جنيف على األسرى الفلسطينيين ،والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،وتتعاون
الجمعية وتقوم بالتنسيق المتواصل مع كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية من أجل الوقوف إلى
جانب هذا األسير والتخفيف من معاناته (الداعور.)55-54 ،2015 ،
نشاطات الجمعية :
تقوم جمعية نادي األسير الفلسطيني بالعديد من األنشطة المتنوعة والهادفة إلى إثارة قضايا
األسرى وحقوقهم  ،و فضح االنتهاكات الإلانسانية التي يتعرضون لها على أيدي السجانين و كما تعمل
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الجمعية على بلورة أوسع قاعدة تضامن شعبي معهم على المستوى المحلي و الدولي  ،ومن بين تلك
األنشطة( :جمعية نادي األسير الفلسطيني).
 .1تنظيم الفعاليات الميدانية الجماهيرية والشعبية مثل المسيرات التضامنية واالعتصامات،
الداعمة لألسرى.
 .2عقد المؤتمرات والمهرجانات الجماهيرية المحلية  ،والدولية لتسليط الضوء على الجرائم التي
ترتكب بحق األسرى واألسي اًرت داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي.
 .3عقد المؤتمرات الصحفية واإلعالمية محلياًو دولياً.
 .4عقد المؤتمرات الحقوقية المختصة بحقوق األسرى على المستوى المحلي والدولي.
 .5تنظيم العديد من األنشطة الفكرية ،والثقافية والرياضية والفنية المساندة لقضية األسرى مثل
المسابقات والندوات والمعارض والعروض المسرحية.
 .6إقامة مراكز تدريب مهني لألسرى واألسي اًرت المحررين من أجل دمجهم في المجتمع وتأهيلهم
لممارسة حياتهم المهنية واإلنخراط في عملية البناء والتنمية المجتمعية.
 .7إصدار النشرات والتقارير الصحفية التي توثق جرائم االحتالل بحق األسرى واألسي اًرت ونشرها
في مختلف وسائل اإلعالم المحلية والدولية.
وقام أسرى حركة فتح باستحداث مؤسسات ،وجمعيات لرعاية األسرى وذويهم ،منها :جمعية
األسرى والمحررين "حسام" ،ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة ،وكان ألسرى فتح المحررين الدور
األبرز في الضغط على السلطة من أجل تشكيل و ازرة وبخاصة باألسرى ،تهتم بهم وبرعايتهم وذويهم
ومتابعة شؤونهم الخاصة (الداعور.)55 ،2015 ،
وحول معاناة األسرى في السجون يالحظ أن إدارة السجون اإلسرائيلية "الشاباك" تمعن في
التضييق على األسرى ومحاربتهم بشتى طرق التعذيب والقهر ،وانها تهدف من ذلك إلى قتل روح
ومعنويات ونفسية األسير وتحويل السجون لمقابر ومراكز لإلحباط من أجل تسلل الهزيمة لعقول ووجدان
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األسرى ،وان األسرى يعيشون حالة صمود وتحدي لكل أشكال التعذيب والقهر ،هذا الصمود حول سجنهم
المظلم إلى مدارس ثورية تخرج الكفاءات والكوادر والقيادات للوطن.
ثانيا - :رؤية السلطة الفلسطينية :
ركزت السلطة الوطنية الفلسطينية على تحرير األسرى من خالل العملية السلمية والمفاوضات
المباشرة .وكان لها ما أرادت بنسبة كبيرة .وقد نجحت فعلياً في تحرير ( )11250من األسرى الفلسطينيين
والعرب خالل الفترة الممتدة ما بين أوسلو سبتمبر( )1993م وحتى انتفاضة األقصى سبتمبر( 2000م).
ومن خالل انتفاضة األقصى تم إطالق سراح أكثر من ( )2000معتقل تحت ما ُيسمى افراجات "حسن

النية" أو تعزيز الثقة( .فروانة.)11 ،2010 ،

ومنذ نشوء السلطة الفلسطينية اهتمت بقضية األسرى الفلسطينيين وأنشأت و ازرة األسرى لالهتمام
بهم ومتابعة قضاياهم ،إال أن الحل كان دوماً لدى السلطة الفلسطينية إلخراج األسرى هو المفاوضات
واالتفاقيات السياسية والتفاهمات ومبادرات حسن النية ،ومؤخ اًر أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
بأن طريقة تعامله مع إسرائيل وفي مجمل القضايا تتم في إطار المفاوضات والمفاوضات فقط ،وفعالً
حصل في أكثر من مرة على إفراجات مقابل بدء المفاوضات كبادرة حسن نية من إسرائيل ،وهذا ال
ينحسب على حركة فتح التي مازال لديها أجنحة عسكرية تؤمن بالعمل المسلح ضد إسرائيل وتمارسه،
وترى أن الحل األمثل لتحرير األسرى هو بخطف جنود ومستوطنين إسرائيليين ومقايضتهم بأسرى
فلسطينيين ،ضمن صفقات تبادل (دراسة لتأريخ عمليات تباد االسرى وفا).
وتأسست و ازرة األسرى والمحررين في العام (١٩٩٧م )نتيجة لجهود حثيثة بذلها األسرى
المحررون وذوو األسرى القابعين في السجون الصهيونية مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من
منطلق إعطاء أهمية وبخاصة لهذه القضية الوطنية ،حيث كانت قبل ذلك جزء من مؤسسة األسرى
والشهداء التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا ساهمت هذه الو ازرة بشكل
كبير جداً في رفعة قضية األسرى و المحررين ،ومن أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها هو إقرار قانون
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األسرى والمحررين عام (2004م) الذي يحدد بالتفاصيل الدقيقة حقوق األسرى والمحررين و منها
تخصيص رواتب شهرية لهم ولذويهم تضمن الحد األدنى من الحياة الكريمة (أحمد.)2014 ،
ودعت هيئات فلسطينية رسمية  ،وأهلية السلطة الفلسطينية إلى العمل الجدي لتحريك قضية
آالف األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وذلك لتوفير الحماية لهم
وانقاذ عشرات المرضى الذين أوشكوا على الموت بسبب إهمال عالجهم ،حيث قال رئيس هيئة شؤون
األسرى الفلسطينيين عيسى قراقع إن قضية األسرى طرحت على طاولة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة
ملفات المحكمة الجنائية الدولية ،التي شكلت برئاسة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ،وان
هيئة شؤون األسرى زودت اللجنة بملفات عن انتهاكات وجرائم إسرائيلية بعينها ،مثل قضايا استشهاد
األسرى عرفات جردات ورائد الجعبري وميسرة أبو حمدية قبل عامين تقريباً ،مع نتائج التشريح التي أجريت
لهم .كما تضمنت الملفات تقارير عن حاالت اإلعدام الميداني التي نفذها الجيش اإلسرائيلي بحق
فلسطينيين بعد اعتقالهم ،إلى جانب استخدام أسرى دروعاً بشرية خالل العدوان على قطاع غزة ،وحسب
قراقع فإن اللجنة اجتهدت بأن تبدأ بقضية االستيطان وبناء المستوطنات على األراضي المحتلة عام
(1967م)  ،وأضاف قراقع "قلنا لهم إنه ال مانع من إحالة أكثر من ملف إلى الجنائية الدولية جنبا إلى
جنب مع ملف االستيطان" (الجزيرة نت.)2015/5/28 ،
وفي خطوة وصفت فلسطينياً بالخطيرة أقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يونيو( 2014م)
على إلغاء و ازرة األسرى وتحويلها إلى هيئة لشؤون األسرى ضمن حكومة جديدة ،وقال القيادي في حركة
فتح سفيان أبو زايدة في مقال له (أنه وألول مرة منذ العام ١٩٩٨م تكون حكومة فلسطينية بدون و ازرة
األسرى والمحررين بكل ما يحمل ذلك من مخاطر على قضية األسرى بشكل خاص والقضية الوطنية
بشكل عام ،وأن السبب المباشر إللغاء هذه الو ازرة و تحويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير لم يأت نتيجة
لحاجة فلسطينية وطنية كجزء من إعادة هيكلة مؤسسات السلطة ،بل جاء نتيجة لضغوط صهيونية يمينية
تبنتها اإلدارة األمريكية وجزء من دول االتحاد األوروبي) (أحمد.)2014 ،
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ثالثا - :رؤية حركة فتح النعكاسات اإلنقسام الفلسطيني على قضية األسرى:
تعتقد حركة فتح بأن لالنقسام الفلسطيني آثا اًر سلبيةً على كل مناحي الحياة الوطنية وعلى الثوابت
والقضايا األساسية للشعب الفلسطيني ،وعلى رأسها قضية األسرى ،فاإلنقسام عمل ضد القضية الفلسطينية
بما فيها قضية األسرى ،الذين لطالما كانوا موحدين ونموذجاً يحتذى به في الوحدة الوطنية الجميلة ،أما
بعد اإلنقسام فقد ضعف الموقف الوطني الفلسطيني  ،وتالشت إلى حد معين مالمح الوحدة مما انعكس
سلباً على قضية األسرى وأفاد االحتالل لتقسيم السجون بين المتخاصمين (مقابلة ،تيسير البرديني،
.)2015/3/7
ولقد أثر اإلنقسام على نفسيات األسرى بشكل كبير جداً ،فهم باتوا يرون أن الحكم الفلسطيني الذي
ناضلوا ألجله وأفنوا شبابهم في السجون ألجله بدأ ينهار أمامهم بفعل اإلنقسام ،وكان من وجهة نظر
األسرى أن هذا صراع على السلطة وليس من أجل الوطن ،وال يخدم وال يدعم القضية الوطنية وقضية
األسرى (مقابلة ،زهير الششنية ،)2015/3/15 ،وكان لألسرى موقف مشرف في ملف اإلنقسام ،حيث
صاغوا وثيقة سميت (وثيقة األسرى) أو (وثيقة الوفاق الوطني) في مايو ()2006م (أنظر :نص وثيقة
األسرى ،)2006/5/26 ،طرحوا فيها صيغاً وطنية لحل معضلة اإلنقسام الفلسطيني ،ورغم عدم نجاحها
في إنهاء اإلنقسام تبقى وثيقة األسرى األكثر جدية في التعامل مع الفصائل كافة للحفاظ على الوحدة
الوطنية الفلسطينية ،ولألسف دخل اإلنقسام السجون من خالل فصل التيارات الوطنية عن التيارات
اإلسالمية مما أدى إلى ضعف وخنق الحركة األسيرة داخل السجون (مقابلة ،زهير الششنية،
.)2015/3/15
ودعى أسرى حركة فتح ،عبر ممثل األسرى في قيادة فتح في غزة األسير المحرر :تيسير
البرديني ،كافة القوى الوطنية واإلسالمية ال سيما حركتي فتح وحماس للتحلي بالمسؤولية وصدق النوايا
وروح اإلخوة وبسماحة تعاليم اإلسالم ،والعمل الجدي واتخاذ ق اررات حاسمة إلنهاء حالة

اإلنقسام

وفاء
البغيض ،وطي صفحته السوداء ،وعودة الوحدة لشطري الوطن وللنسيج االجتماعي الفلسطيني،
ً
لمعاناة األسرى وتضحياتهم ولألهداف التي ناضلوا واعتقلوا وأفنوا زهرات شبابهم من أجلها ،وأن األسرى
هم جزء ال يتج أز من المجتمع الفلسطيني ،وأن اإلنقسام وتداعياته أثروا على وحدة األسرى التي تميزوا بها
92

خالل العقود الماضية ،وأن المناكفات السياسية خيمت هي األخرى على طبيعة العالقات الداخلية ،وان
إدارة السجون استغلته لتعمق األزمة والفصل فيما بينهم ،وسعت جاهدة من خالل العديد من الخطوات
واإلجراءات لتغذيته وتمزيق وحدتهم ،فشكل اإلنقسام الخطر األكبر عليهم وعلى قضيتهم خالل الست
سنوات الماضية ،كما أن تأثير اإلنقسام لم يقتصر فقط على األسرى في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية،
وانما طال كل من يقف خلفهم خارج السجون وألقى بظالله على األنشطة والفعاليات وحتى على العالقات
اإلجتماعية فيما بين أهالي األسرى ال سيما في قطاع غزة (مقابلة مع تيسر البرديني . )2015/3/7 ،
وان أبرز ما ميز الحركة األسيرة خالل العقود التي سبقت اإلنقسام كانت وحدتهم ووحدة من يقف
خلفهم ،فكانوا نداً قوياً إلدارة السجون ،واستطاعوا انتزاع بعض حقوقهم عبر نضاالتهم وتضحياتهم  ،أما
فيما بعد اإلنقسام السياسي تصاعدت االنتهاكات بحقهم ،وتعددت اجتهاداتهم ،وان خطواتهم النضالية
كانت إما فردية واما مجزئة ،حيث غاب عنها الوحدة الجماعية التي كانوا يستمدون منها قوتهم العظيمة،
واليوم هم بأمس الحاجة لوحدتنا ووحدتهم المتين ،وأعرب البرديني عن أمله بأن تحمل األسابيع واألشهر
القادمة ما هو خي اًر لشعبنا العظيم ،وأن تكون هناك خطوات فعلية على أرض الواقع تنهي اإلنقسام المرير
وتداعياته الخطيرة ،باعتباره ظاهرة استثنائية في مسيرة الشعب الفلسطيني ،ويجب أن ينتهي دون رجعة،
وذلك وفاءاً لألسرى وتضحياتهم الجسام ،كما بين البرديني أن رسالة األسرى كانت على الدوام الوحدة
الوطنية أوالً وقبل كل شئ ،واتخذوا خطوات كثيرة من أجل تجسيد الوحدة الوطنية  ،فالوحدة الحقيقية هي
الطريق إلنهاء االحتالل ،وتحرير األسرى وضمان تحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة (مقابلة مع تيسر
البرديني. )2015/3/7 ،
وحول تأثير اإلنقسام الداخلي على أوضاع األسرى داخل سجون االحتالل ،قال النائب عن فتح
األسير المحرر :جمال حويل( :إن اإلنقسام أثر بشكل سلبي على أوضاع الحركة األسيرة وبخاصة أسرى

فتح وحماس ،وان من يتحمل مسؤولية ذلك هو من قام باإلنقسام ومن ال يريد التواصل لالتفاق
والمصالحة ،وهناك حوارات مطولة دارت بين األسرى النواب وقيادات فتح وحماس في سجن النقب بهدف

استكمال وثيقة األسرى التي تمت صياغتها وبلورتها من قبل قادة الحركة األسيرة في سجن هداريم ،وذلك

من أجل دعم المتحاورين في القاهرة ،وحثهم على التوصل إلى اتفاق ينهي حالة اإلنقسام الداخلي ،وحالة
من التفاهم واالنسجام سادت جلسات الحوار ،حيث أكد المشاركون إصرارهم مع شعبنا إلنهاء اإلنقسام
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وانهاء كل ما نتج عنه ،وتعزيز لغة الحوار واالحترام المتبادل ،واالبتعاد عن لغة التفكير والتخوين ،ورفض

االعتقال السياسي بشكل مطلق) (صحيفة الحياة الجديدة.)2008/12/17 ،

وأضاف حويل( :إن رسالة األسرى من داخل سجون االحتالل ألبناء شعبنا وقيادته تتلخص بأن

تبقى قضيتهم راسخة في عقولهم وضمائرهم ،وأن يعمل الجميع على قلب رجل واحد إلطالق سراحهم دون
قيد أو شرط ،حيث "ال حرية لوطن بال حرية األسرى" ،كما أن كافة فصائل العمل الوطني ،واإلسالمي

داخل سجون االحتالل تناشد المتخاصمين بضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء حالة اإلنقسام فورا،
والتفرغ للوقوف في وجه االحتالل ومخططاته االستيطانية ،والدفع باتجاه اإلفراج عنهم ،وترطيب األجواء
بين المعتقلين في سجون االحتالل) ،ودعا حويل على لسان األسرى وسائل اإلعالم المحلية ،والدولية إلى

االهتمام بقضيتهم والعمل على فضح ممارسات إدارة مصلحة السجون بحقهم على المستوى اإلنساني
والقانوني وبشكل علمي ومنظم ،مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلفراج عن كافة النواب المعتقلين

من حركة فتح وبقية الفصائل ،على اعتبار أن اعتقالهم غير قانوني ،وحتى يتمكنوا من ممارسة دورهم
الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة ومساعدة الرئيس في استعادة الوحدة للواقع الفلسطيني ،مؤكدا أن
هدف إسرائيل من استمرار اعتقال النواب هو عرقلة الديمقراطية التي بدأها الرئيس الراحل ياسر عرفات
وأرسى قواعدها الرئيس محمود عباس ،واستمرار حالة الضعف واإلنقسام التي يشهدها الوطن ،وتعطيل

الحياة الفلسطينية بما في ذلك إضعاف السلطة حتى ال تطالب بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية
واالقتصادية (صحيفة الحياة الجديدة.)2008/12/17 ،
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المبحث الثاني
رؤية حركة حماس وآلياتها لحل قضية األسرى الفلسطينيين
أوالا - :رؤية حركة حماس لحل قضية األسرى:
ترى حركة حماس أن قضية األسرى تشكل قمة أولوياتها والقضية الوطنية الجامعة ،وتنطلق حركة
حماس في كيفية حل األسرى من منطلق شرعي باعتبار أنها تشكل األولوية لمشروع التحرير كون أن
اإلنسان مقدم على كل شيء وفق أمر اهلل تعالى في قوله{ :وما ل ُكم ال تُقاتلُون في سبيل الله

الرجال و ِّ
النساء والولدان الذين يقُولُون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلُها واجعل لنا
وال ُمستضعفين من ِّ

ير} [النساء.]75 :
من ل ُدنك وليًّا واجعل لنا من ل ُدنك نص ًا

وكما قال ابن تيمية( :إن تحرير األسرى أعظم الواجبات ،وان إنفاق المال لتحرير األسرى أعظم
القربات) ،هذا ما قاله مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس حيث أسهب قائالً:
(أيضاً تنطلق حماس من منطلق وطني وذلك باعتبار أن األسرى الذين قدموا زهرات شبابهم خلف قضبان
السجن تحريرهم واجب مقدم على كل شيء ،ولحركة حماس تجربة ميدانية واسعة في محأوالًت تحرير
األسرى من براثن االحتالل ،إذ أن صفقة وفاء األحرار ونجاحها جاء بعد أربعة وعشرين محاولة قامت بها
كتائب القسام لخطف الجنود ،والمستوطنين من أجل تحرير األسرى( ،مقابلة ،مشير المصري،
.)2015/3/15
إن الحل األمثل لتحرير األسرى وفق رؤية حركة حماس ووفق تجربتها مع االحتالل ال يتم من
خالل المفاوضات التي ال تستند إلى أوراق قوة ،وانما من خالل الضغط وامتالك أوراق قوية من شأنها أن
تضغط على االحتالل وتضعه في موقف محرج أمام شعبه حتى ينصاع لشروط الفلسطينيين ،وهذا يأتي
من خالل خطف الجنود واألسرى وعقد صفقات تبادل مع االحتالل ،وهذا أثبتته التجارب السابقة لحماس
وباقي الفصائل الفلسطينية وحتى مع العرب (مقابلة ،إسماعيل هنية.)2015/3/4 ،
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وفي معرض التأكيد على ذلك ،فقد حققت الفصائل الفلسطينية اآلسرة للجندي اإلسرائيلي شاليط
وعلى رأسها حركة حماس إنجا اًز محدوداً في أكتوبر عام ()2009م حيث أفرجت سلطات االحتالل
اإلسرائيلي عن  20أسيرة فلسطينية من الضفة الغربية ،وقطاع غزة مقابل حصولها على معلومات بسيطة
عن حالة جنديها المأسور لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة ،وذلك بما ال يزيد عن دقيقة عرض على
شريط فيديو (مقابلة ،محمد شهاب.)2015/3/13 ،
ويسجل لحركة حماس أنها تميزت عن غيرها من الفصائل الوطنية واإلسالمية منذ انطالقتها في
عام (1987م) وتحديداً خالل السنوات األولى بأنها كانت األكثر محاولة لعمليات أسر جنود ومستوطنين
إسرائيليين بهدف تحرير األسرى ،إال أن تلك المحأوالًت قد تراجعت تدريجياً لدى كل الفصائل ،واختفت منذ
منتصف التسعينيات دون أن تتخلى الفصائل الفلسطينية من حيث المبدأ عن ثقافة األسر في تحرير
األسرى ،حتى جاءت عملية الوهم المتبدد في  25يونيو (2006م)  ،التي أسر خاللها الجندي اإلسرائيلي
جلعاد شاليط( .مقابلة ،ياسين ربيع. )2015/3/10 ،
وجاء على أثر هذه العملية صفقة تبادل األسرى بين حماس واسرائيل عام (2011م) التي سميت
بصفقة وفاء األحرار والتي تعد إحدى أضخم عمليات تبادل األسرى الفلسطينية اإلسرائيلية وشملت الصفقة
تحرير  1027أسي اًر فلسطينياً وأسيرة فلسطينية وعربية ،حيث ضمنت كل األسي اًرت الفلسطينيات وعلى
رأسهن الصحفية األردنية أحالم التميمي ،وأسرى من ذوي المحكوميات العالية ،وأقدم سجين فلسطيني
متواجد في سجون االحتالل األسير محمد أبو خوصة ،وأسرى من الفصائل الفلسطينية كافة ومن الضفة
والقطاع والجوالن ،لكن صفقة وفاء األحرار لم تشمل قيادات بارزة كمروان البرغوثي ،وأحمد سعدات وعبد
اهلل البرغوثي وحسن سالمة ،ورغم ذلك تعد الصفقة أضخم ثمن تدفعه إسرائيل مقابل جندي واحد ،كما أنها
باهظة جداً من الناحية األمنية والعسكرية ألنها تشمل إطالق سراح أسرى قتلوا  570إسرائيلياً ،األمر الذي
دفع رئيس وزراء إسرائيل ب نيامين نتنياوهو للقول بأن الموافقة على الصفقة هو أصعب قرار اتخذه في
حياته( .الرسالة نت. )2014/10/18 ،
وحول معاناة األسرى في سجون االحتالل قال رأفت ناصيف ،عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة
اإلسالمية "حماس"( ،إن األسرى يواجهون حرباً ضروساً من قبل إدارة السجون الصهيونية لسحب كل
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انجازاتهم ،حيث ازدادت حدتها بعد بصيص األمل بتحرير األسرى في صفقة التبادل ،وتتعدد أشكال
التنكيل باألسرى من قبل إدارة السجون في محاولة منها للمس بكرامة األسرى ومعنوياتهم ،ومن صور
ذلك :التفتيش العاري لألسرى دون احترام ،ومنها تعرض األسرى للعقوبات المتواصلة من حرمان من
الزيارة أو الغرامات المالية ،وحرمانهم من الخروج إلى ساحة السجن "الفورة" ،أو لعب الرياضة ،والتسبب
بمعاناة األهل أثناء الزيارة ،من تفتيش ومنع التواصل المباشر مع المعتقلين ومنع الكثيرين منهم من زيارة
أحبائهم بحجة الحظر األمني ،و"البوسطه" وهي فترة نقل األسير بين السجون أو إلى المحاكم ،حيث
يضطر للبقاء في شاحنة على مقاعد حديد أكثر من  12ساعة ،وقد تستمر البوسطة يومين أو ثالثة ،مع
معاملة سيئة للغاية من القائمين على هذه البوسطة  ،وحرمان األسير من أبسط حقوقه من طعام وشراب
وحتى قضاء الحاجة إال في أوقات محدده ومتباعدة ودون السماح بفك قيود األسير من يديه ورجليه،
وكذلك سياسة عدم ترك األسير يستقر في سجن أو قسم ،بل ينقل األسرى بشكل مستمر بين األقسام
والسجون األمر الذي يجعلهم يصابون بالتوتر والحاجة دائما لنسج عالقات جديدة ،كما تستخدم إدارة
السجون "الكانتينا" وهي أشبه بدكان داخل السجون ،حيث تمنع دخول الحاجيات المسموح بدخولها لألسرى
من المؤسسات المختلفة ،وتقدم نوعية طعام رديئة لألسرى ،مما يضطرهم للشراء من الكانتينا وبأسعار

باهظة ،تصل عدة أضعاف سعرها في الخارج) (المركز الفلسطيني لإلعالم.)2008/9/29 ،
ثاني ا - :رؤية حركة حماس النعكاسات اإلنقسام الفلسطيني على قضية األسرى:
لقد طال اإلنقسام الفلسطيني مجمل الحياة الفلسطينية ،ومن الطبيعي أن تصل آثاره إلى إحدى أهم
القضايا الفلسطينية وهي قضية األسرى ،وحول ذلك يقول إسماعيل هنية( :الشك أن اإلنقسام السياسي
الفلسطيني له أثر سلبي على قضية األسرى ،حيث أظهر اإلنقسام بأنه ال يوجد إجماع وطني حول
القضايا الفلسطينية ،ومن ناحية أخرى فقد بدأت الفرقة تدب بين صفوف األسرى ،والتنظيمات في التعامل
مع قضية األسرى ،ولكننا حاولنا في صفقة شاليط (وفاء األحرار) بأن نتجاوز الفرقة ،والصفقة كانت تمثل
كل الفصائل الفلسطينية) (مقابلة ،إسماعيل هنية.)2015/3/4 ،
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إن ما يحدث في الخارج ينعكس على السجون ،واإلنقسام بال أدنى شك انعكس على األسرى
الفلسطينيين في سجون االحتالل ،رغم أن األسرى يحاولون دوماً تفادي ذلك ،والعمل وفق مبادئ الوحدة
الوطنية ،إال أن اإلنقسام ينال من وحدتهم أحياناً (مقابلة ،ياسين ربيع ،)2015/3/10 ،ويبقى أثر اإلنقسام
على قضية األسرى محدود ،فال يجرؤ أي وطني على تغييب قضية األسرى ،وبالتالي كل األطراف تعتبر
أن قضية األسرى فوق اإلنقسامات وتحتل سلم األولويات ،ولكن يتفاوت التعاطي مع هذه المسألة من جهة
إلى جهة أخرى بحكم تعاطي المشروع الذي تتبناه كل جهة (مقابلة ،مشير المصري.)2015/3/15 ،
وحول تأثير اإلنقسام السياسي الفلسطيني على األسرى قال رأفت ناصيف( ،إن أكثر من يؤثر عليهم حدث
شاذ أو استثنائي في الساحة الفلسطينية هم األسرى ،فهم سياستهم التوحد ومصرين عليها ،وحكمتهم
واصرارهم تعزز الوحدة الوطنية بين الفصائل والقوى الفلسطينية ،ونداء األسرى لكل القوى وقادة الفصائل
بضرورة الوحدة ورص الصفوف واعادة اللحمة للوطن ورد االعتبار للمقاومة ،كما أن إدارة السجون حاولت
باستمرار تفريق األسرى وعملت على الفصل بينهم في بعض السجون ،ولكن األسرى يسعون بإصرار
إلعادة العيش المشترك في السجون التي تم الفصل فيها ،وعالقتهم ببعضهم في السجون التي لم يتم فيها
الفصل يؤكد وحدتهم وتفويتهم الفرصة على االحتالل بتفريقهم) .كما وجه ناصيف تحية للفلسطينيين في
قطاع غزة على صبرهم وثباتهم رغم الحصار ،والتكالب عليه من مختلف األطراف ،وتثبيتهم لقاعدة
جديدة ،وهي سياسة الثبات على الموقف رغم الجراح ،والتمسك بالحقوق رغم الجوع واأللم ،ورغم األرواح
التي تزهق ظلما وعدوانا بفعل مؤامرة الحصار من مختلف األطراف ،مبيناً أن الشعب الفلسطيني قادر
على فرض مبدأ الثبات ،ومن ال يستطيع التقدم ليس شرطاً أن يتراجع ،بل الثبات على الموقف وهذا ما
رسخه أهلنا والحكومة في قطاع غزة كمعادلة جديدة في الصراع ،وأن رسالة األسرى لقادة الشعب
الفلسطيني الرسميين والتنظيميين على كافة المستويات أن عليهم بالوحدة ،واعادة لم الشمل الفلسطيني،
واالهتمام بتعزيز المقاومة ،والحفاظ على الثوابت ،وبخاصة القدس التي يجب منع تهويدها ،وان تكون

قضية األسرى حاضرة في كل محفل (المركز الفلسطيني لإلعالم.)2008/9/29 ،
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أما فيما يتعلق بالمصالحة قال ناصيف( :حماس جدية وتحاور بإخالص واخالص وصدق ،ومعنية بأن
تكون حوارات المصالحة جدية وناجحة  ،واذا أردنا النجاح لهذا المصالحة فعلينا بحث كل القضايا
ووضعها على طاولة الحوار ،وبخاصة األساسية منها وعلى رأسها منظمة التحرير ،واعادة بناء هياكلها
من جديد ،والتوافق على برنامج مشترك وواضح لها يقوم على الثوابت كاملة وغير منقوصة ،وكذلك إعادة
بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية ،واعادة االعتبار للمؤسسات الفلسطينية ،واعادة بناء هياكلها على
أسس سليمة تحفظ الشفافية والنزاهة ،واالتفاق على جعل التوافق الفلسطيني أساس ومنطلق ألي قضية يتم

بحثها مستقبالً (المركز الفلسطيني لإلعالم.)2008/9/29 ،
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المبحث الثالث
تداعيات قضية األسرى على مستقبل قضية التسوية
أوالا- :إنجازات السلطة الفلسطينية في مرحلة التسوية في قضية األسرى :
العملية السلمية وبدون أدنى شك عززت لدى األسرى والشعب الفلسطيني عامة أمل الحرية،
وتعزز هذا األمل تدريجياً منذ مؤتمر مدريد وما تاله من لقاءات فلسطينية –إسرائيلية وصوالً التفاقية
أوسلو ،وعلق الجميع آماالً كبيرة على العملية السلمية وامكانية التوصل إلى اتفاق سياسي يكفل حقوق
الشعب الفلسطيني ويحقق طموحاته ،ومنها إطالق سراحهم من سجون االحتالل ،ولكن هذا األمل بدأ
يخبو ويتراجع بعد بضع سنوات وتحديداً منذ اندالع انتفاضة األقصى (فروانه.)21 ،2010 ،
ويمكن القول بأن العملية السلمية في الفترة الممتدة ما بين اتفاق أوسلو( 1993/9/13م)
وانتفاضة األقصى( )2000/9/28م حررت اآلالف من األسرى الفلسطينيين والعرب .في وقت عجزت فيه
الفصائل الفلسطينية مجتمعة عن تحرير ولو أسير واحد منذ(  )1985/5/20أو بمعنى أدق منذ عملية
تبادل األسرى التي عرفت بـ "عملية الجليل" ،والتي جرت ما بين حكومة االحتالل والجبهة الشعبية "القيادة
العامة" إحدى فصائل م.ت.ف ،رغم العديد من المحأوالًت التي قامت بها تلك الفصائل ولكن ولألسف
الشديد جميعها باءت بالفشل ،ولم تحرر أي من األسرى (المنطار)12 ،2005 ،؛ ولكن هذا ال يعني
الرضا التام عن مسار العملية السلمية ودور المفاوض الفلسطيني بالنسبة لقضية األسرى ،ألنها حملت
أخطاء كبيرة في أوسلو ،وتضمنت ثغرات عدة في االتفاقيات الالحقة ،مما دفع أكثر من وزير ومسئول
فلسطيني إلى التأكيد على أن أخطاء أوسلو لن تتكرر بالنسبة لألسرى ،وأسفرت العملية السلمية عن تحرير
 13352معتقالً منذ أوسلو وحتى نهاية العام (2009م) بينهم( ) 2012م معتقل خالل انتفاضة األقصى،
لكنها أخفقت في فرض شروطها وتحرير المئات اآلخرين من األسرى (دراسة لتأريخ عمليات تبادل االسرى
وفا).
وحينما اندلعت االنتفاضة الثانية (انتفاضة األقصى في )2000/9/28م لم يكن في السجون
والمعتقالت اإلسرائيلية سوى ( )1250أسي اًر ،ومع نهاية العام ()2009م لم يكن قد تبقى منهم سوى ما
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ُيقارب  460أسي اًر فقط ،بينهم  314أسي اًر معتقلون منذ ما قبل أوسلو وباقي األسرى اعتقلوا خالل انتفاضة
األقصى ،بمعنى أنه في إطار ما سمي بناء ،وتعزيز الثقة المتبادلة وحسن النوايا ،ومنذ أوسلو وحتى

اندالع انتفاضة األقصى (2000/9/28م) قد أثمرت العملية السلمية والمفاوضات واالتفاقيات المختلفة
عن تحرير  11250أسي اًر ومعتقالً فلسطينياً وعربياً ،أي ما نسبته  %90من إجمالي األسرى والمعتقلين،
وهذه حقيقة ال يمكن إغفالها أو القفز عنها (يمكن فقط أن نستثني من هؤالء من تحرروا نتيجة انتهاء فترة
محكومياتهم وهم جزء بسيط وليس بالكبير ،وباإلضافة إلى ذلك  2102أسير خالل انتفاضة األقصى
ليصل مجموع ما أثمرت عن تحريرهم العملية السلمية إلى  13352أسير معتقالً ،وشملت إفراجات العملية
السلمية المئات ممن كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة أو لمرات عدة ،وعدد من األسرى ممن
أمضوا فترات طويلة في األسر ،كما وشملت عدداً محدوداً من أسرى القدس ومناطق  48رغم أن
االتفاقيات تجاهلتهم ولم ترد نصوص واضحة بخصوصهم ،وامتدت لتشمل العش ارت من األسرى العرب،
فمنهم من عاد لوطنه األصلي ،ومنهم من فضل البقاء  ،واإلقامة في غزة ،باإلضافة طبعاً ألسرى من
الضفة والقطاع ،ومع ذلك واكب العملية السلمية الكثير من األخطاء بهذا الصدد (فروانة.)2007 ،
تمكنت المفاوضات السياسية من الضغط على حكومة االحتالل واإلفراج عن بعض القيادات
بشكل فردي ،وممن أمضوا فترات طويلة وصدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد عدة مرات .مثل األسير
"خليل الراعي" بعد أن أمضى  25عاماً في األسر ،واألسير "سليم الزريعي" بعد أن أمضى أكثر من
عشرين عاماً وآخرين ،فيما أفرج عن األسير الفلسطيني "أحمد جبارة أبو السكر" الذي كان قد أمضى 27
عاماً في سجون االحتالل وكان آنذاك أقدم أسير فلسطيني ،وذلك عشية لقاء الرئيس محمود عباس الذي
كان آنذاك رئيس الوزراء الفلسطيني ،ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أرئيل شارون بتاريخ()2003/5/29م
(ثابت ،)2014/3/1 ،وفي  2008/8وبعد جهود مضنية بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس
عباس تمكنت من كسر المعايير اإلسرائيلية واطالق سراح عميد األسرى "سعيد العتبة" الذي كان معتقالً
منذ أكثر من  31عاماً ،و"أبو علي يطا" المعتقل منذ  28عاماً (فروانة.)2007 ،
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ثانيا- :التداعيات المحتملة لقضية األسرى على مستقبل قضية التسوية:
لقد شهدت المفاوضات م ار اًر وتك ار اًر عثرات متكررة بسبب قضية األسرى ،واتهامات متبادلة بين
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،رغم أن السلطة وعلى لسان عريقات تقول إنه ال عالقة لوقف المفاوضات
بقضية األسرى ،ولكن على المستوى الفصائلي األمر مختلف ،حيث هددت كثي اًر حركة حماس بأن قضية
األسرى ال يمكن حلها إال بطريق المقاومة ،وأن مشروع التسوية فشل في إخراجهم (وكالة
صفا ،)2014/3/22،وبالتالي فإن المستوى الشعبي إذا ما استمر تعثر المفاوضات واستمرت قضية
األسرى في التدهور فالبد أن يكون له كلمة ،ولذلك نطرح السيناريوهات التالية لمستقبل عملية التسوية وفقاً
لتطور قضية األسرى:
-1السيناريو األول -:نجاح عملية التسوية في حل قضية األسرى :
نظ اًر لربط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قضية األسرى بقضايا الحل النهائبي ،وبسبب
إص ارره على الوصول لحل عبر المفاوضات فقط ،فربما وبسبب تدخل دولي حقيقي أو اقتناع اسرائيل
والسلطة بمبادرة دولية معينة قد يصل الطرفان إلى حل معين ،يتم البناء عليه والوصول إلى حل نهائي،
وبالتالي حل قضية األسرى أسوة بباقي قضايا الحل النهائي ،وهذا السيناريو يتطلب أن تنجح عملية
التسوية في كل جوانبها ،والوصول إلى اتفاقية سالم تحقق دولة فلسطينية ،وبالتالي سيكون من الضروري
إنهاء كل الملفات العالقة ومنها قضية األسرى ،وهذا السيناريو غير وارد نظ اًر لعدم وجود عملية تسوية
شاملة ومتكاملة.
-2السيناريو الثاني -:وقف المفاوضات بسبب عدم اإلفراج عن األسرى :
مع رفضها اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين البالغ عددهم  30أسي اًر 14 ،منهم
من داخل الخط األخضر ،تكون إسرائيل قد أطاحت بمطلب السلطة الفلسطينية الثالث ،والذي شكل غطاء
لقبول األخيرة استئناف المفاوضات ،ووضعتها في موقف سياسي صعب ،وقد ربطت إسرائيل بشكل غير
رسمي موافقتها إلطالق سراح هؤالء األسرى بقبول الجانب الفلسطيني تمديد المفاوضات ،وذلك من دون
أن تلبي شرط تجميد االستيطان .وفي الوقت نفسه ،أعلنت إسرائيل عن مخطط لبناء  700وحدة سكنية
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استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة ،وقد أوصلت المواقف اإلسرائيلية هذه المفاوضات إلى طريق
مسدود ،فشرعت الدبلوماسية الفلسطينية بعدها في اتخاذ إجراءات تفعيل عضوية دولة فلسطين في
المؤسسات الدولية كرد فعل على ذلك ،ومن بينها إعالن االنضمام باسم دولة فلسطين إلى  15اتفاقية
ومعاهدة دولية ،كما بدأت مساعيها إلتمام المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس.
وهذا السيناريو محتمل ولكن نظ اًر لحاجة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات ،ونظ اًر ألن رئيس
السلطة أعلن م ار ًار وتك ار اًر أن خياره الوحيد لحل القضية هو المفاوضات ،ورغم تهديده بوقفها أحياناً بسبب
عدم اإلفراج عن األسرى ،إال أن من غير المتوقع أن يوقف المفاوضات ويعطل التفاوض بشأن مجمل
القضايا من أجل قضية األسرى ،ولكنه سوف يكون خيا اًر متأرجحاً بين التهديد به وتجاوب اإلسرائيليين من
حين آلخر باإلفراج عن بعض األسرى.
-3السيناريو الثالث -:اندالع مواجهات مع وقف المفاوضات وتعثر عملية السالم:
نظ اًر للتعنت االسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين على المستوى الرسمي وغير الرسمي ،وبناء على
تعاطيه الجدي مع السلطة الفلسطينية ،وعدم اكتراثه بنجاح المفاوضات من نجاحها ،وألن اسرائيل ترى كل
شئ من مصلحتها فقط وتنسى الطرف اآلخر من النزاع ،فإنه وبناء على ذلك يكون الطرف الفلسطيني
يئس من المماطالت اإلسرائيلية ،وأعلن عن وجود تعثر في عملية السالم نتيجة للتعنت اإلسرائيلي في
مجموعة ملفات أهمها ملف األسرى ،وعدم اإليفاء بااللتزامات بشأن تلك القضية ،وبالتالي يوقف الجانب
الفلسطيني المفاوضات ،ويتحول األمر إلى الشارع الفلسطيني ،لتدور مواجهات مسيطر عليها في الغالب
بين الشبان الفلسطينيين وجنود االحتالل ،في حالة وسطية بين االنتفاضة والسالم ،وهذا الخيار األقرب
إلى الذهنية الفلسطينية الحاكمة التي تعترف بوجوب وجود المقاومة الشعبية الضاغطة على االحتالل.
-4السيناريو الرابع - :االنتفاضة الثالثة وانهيار عملية التسوية السلمية :
هذا ينبني على السيناريو السابق وهو نتيجة مكملة له ،فإذا ما اندلعت المواجهات ربما تتطور
لتصبح غير مسيطر عليها من قبل إسرائيل أو السلطة ،لتنتشر في كل الشوارع الفلسطينية ،وتشتعل لدرجة
وصولها إلى انتفاضة عارمة وشاملة ،مع دخول فصائل المقاومة على خط التصعيد واعالن دخول
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االنتفاضة الثالثة ،وانتهاء العملية السلمية ،وعودة المجتمع إلى مجتمع االنتفاضة ،وهذا السيناريو غير قوي
ألنه سيتسبب بالضرورة في انهيار السلطة الفلسطينية ،وعدم وجود طرف فلسطيني قادر على ملء الفراغ،
وهذا السيناريو لن يقبله المجتمع الدولي وال المجتمع اإلسرائيلي الذي يستفيد من وجود السلطة الضعيفة
لحماية مصالحها وأمنها واستمرار التنسيق األمني.
ويتفق الباحث مع هذا السيناريو ويراه األكثر قدرة على التحقق في ظل انسداد األفق في المفاوضات
الفلسطينية – االسرائيلية ،وفي ظل انعدام فرص التسوية السلمية ،ورفض اسرائيل لحل الدولتين ،واألكثر
من ذلك مجيئ حكومة اسرائيلية يمينية متطرفة على رأس الحكم في اسرائيل ،وبناء عليه فإن فرص
التعايش والسالم أصبحت شبه مستحلية ،والفلسطينيين لن يقبلوا الوضع الحالي من التفرد االسرائيلي بإدارة
العملية السايسية وفق رؤيته هو متناسياً مصالح الفلسطينيين ،وهذا سيدفع الفلسطينيين بالضرورة إلى
الخروج على االحتالل ومواجهته في كل فرصة مما سيؤدي إلى إندالع انتفاضة ثالثة.
-5السيناريو الخامس -:المزيد من صفقات التبادل مع استمرار عملية التسوية :
منذ بدء عمليات الخطف  ،وصفقات التبادل والفصائل الفلسطينية لم تهدأ ولم تتوقف عن
المحاولة في خطف جنود ومستوطنين ،وستبقى تحاول ووبخاصة حركة حماس التي نفذت ومجموعة
فصائل مقاومة صفقة وفاء األحرار التي أخرجت على أثرها  1027أسي اًر ،ومنهم أصحاب محكوميات
عالية ،والتي تلمح بعد الحرب األخيرة على غزة بأنه سيكون هناك صفقة وفاء أحرار ( ،)2أي أن لديها
أسرى إسرائيليين ،واذا ما تم ذلك وسيتكرر ،فسيكون هناك إفراجات ألسرى فلسطينيين وبشكل متكرر ،إلى
جانب بقاء السلطة مستمرة في المفاوضات ومنغمسة في عملية التسوية مع إسرائيل ،وهذا السيناريو قابل
للتحقيق على األقل في ظل تلميحات حماس.
ويرى الباحث أ ن حل قضية األسرى يحتاج في البداية وحدة وطنية حقيقية قادرة على مجابهة االحتالل
وفضح ممارساته ،وأن كل الطرق واآلليات يجب أن تتكامل من أجل حل قضية األسرى ،حيث إن أسرى
الحرية يصنعون الملحمة الحقيقة بصمودهم وارادتهم وان االستجابة لصرخات األسرى المدوية والمنبعثة من
خلف قضبان سجون االحتالل والتضامن مع الحركة األسيرة واألسرى المرضى ،وبخاصة األسرى القدامى
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وذوي األحكام العالية والمرضى،هو واجب كل فلسطيني وعربي وما يتطلبه من عمل وطني فاعل وهام
لفضح جرائم االحتالل وكشفها والتصدي لها بشكل يومي  ،فالمعركة هي معركة األسرى األبطال ،وأن
على كافة الفصائل والقوى الوقوف صفاً واحداً خلف قضية األسرى  ،والمطلوب من كافة الفعاليات
والمؤسسات األهلية نصرة الحركة األسيرة التي تتعرض لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والعزل
والحرمان وسياسة العقاب التعسفي.
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الخاتمة
تُعد قضية األسرى قضية مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني ومن الثوابت الفلسطينية ،وهي قضية
كل بيت وهم كل مواطن فلسطيني وهي جزء من الثقافة الفلسطينية ،ومن حق الفصائل الفلسطينية أن
تفخر بتاريخها الطويل وارثها النضالي العريق ،ومحأوالًتها الجادة بهدف تحرير األسرى  ،كما ومن حق

السلطة الوطنية الفلسطينية أن تفخر وتعتز هي األخرى بما أنجزته لألسرى وما حققته من إفراجات شملت

اآلالف منذ نشأتها بالرغم مما اعترى "العملية السلمية" من ثغرات وأخطاء جسيمة.

تجربة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ككل تجارب التضحية والصمود ،ال تخلو من

األلم والمعاناة ،هي صورة أخرى من صور الواقع الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي ،الذي ما زال قائماً

يدعي التحضر والرقي .هذا االحتالل الذي سقطت أمام ممارساته العنصرية والالإنسانية كل قدسية
لإلنسانية ،وشهدت معتقالته شهادة ال مجال للشك فيها على ذلك .فهناك في معتقالته ،يصبح اختيار

وسيلة التعذيب واإلهانة ضرباً من "التفنن" و"التلوين" ،وتصبح مشاعر األسير وكرامته ،أباً كان أم أماً أم

طفالً أم ابناً أم ابنةً ،هدفاً بحد ذاته ،وتصبح اإلهانة "تسلية وملء فراغ للمحققين".

أرست اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة لسنة( ()1949م) األسس القانونية لتوفير الحماية ألسرى

الحرب والمدنيين المعتقلين ،والتي توفر لهم الحماية طوال فترة األسر واالعتقال ،وألزمت الدول المتعاقدة
بااللتزام بما أقرتها من حماية ألسرى الحرب والمعتقلين ،وأن تكفل احترامهما في جميع األحوال ،ونتيجة

لعدم إلزام إسرائيل على احترام حقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ،ترتب على ذلك أن أطلق لها العنان
للتمادي في انتهاك االتفاقيات الدولية ،واستمرار معاناة آالف األسرى والمعتقلين في سجونها ومعتقالتها.

وتجربة األسرى الفلسطينيين هي تجربة ال تنهيها صفقات التبادل ،طالما بقي االحتالل يعتدي
على حرية اآلالف من الفلسطينيين وحياتهم ،يعتقلهم ويطلق سراحهم متى شاء ،هي تجربة ال تنتهي إال

بانتهاء االحتالل ،وبمعاقبته على ما يمارسه من جرائم حرب ،وجرائم بحق اإلنسانية ،لهذا كله يحرص

االحتالل اإلسرائيلي على الصمت المحيط بملف األسرى الفلسطينيين في معتقالته وسجونه ،وعلى التكتم
إزاء كل ما يقاسونه ،ولهذا كله ...يغدو كسر الصمت الخطوة األولى في طريق حريتهم.
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النتائج :
وفي ختام هذه الدراسة يمكن التوقف عند بعض النتائج اآلتية:
-1إن إسرائيل مهما أفرجت عن أسرى في إطار صفقة تبادل أو في إطار العملية السلمية ،أو تحت
عنوان ما بات يعرف بحسن النية ،فهي قادرة على اعتقالهم واعتقال غيرهم وربما أضعاف أضعافهم .ما لم
يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يضع حداً لتلك االعتقاالت ويعالج المشكلة من جذورها .فاألسرى
قضية سياسية وال يمكن حلها جذرياً خارج هذا اإلطار .ولكن هذا ال يعني االنتظار وترك األسرى في
السجون رهينة في قبضة االحتالل لحين التوصل لذلك.
-2إن استمرار إسرائيل في اعتقاالتها واحتجاز اآلالف من المعتقلين في سجونها بظروف قاسية ،تفتقر
ألدنى مقومات الحياة البشرية وتتناقض بشكل كامل مع كافة المواثيق واألعراف واالتفاقيات الدولية.
واستمرار تهربها وتنصلها من التزاماتها تجاه العملية السلمية واستحقاقات الهدوء والتهدئة القائمة فعلياً على
األرض إنما هي بذلك تتحمل المسئولية الكاملة عما يمكن أن يحل بالمنطقة ،وما يمكن أن تقوم به
الفصائل الفلسطينية الحقاً بهدف تحرير األسرى.
-3تنطبق اتفاقية جنيف الثالثة لسنة (()1949م )على أفراد المقاومة الفلسطينية ،وبذلك ُيعدون أسرى
حرب ،ويجب معاملتهم على هذا األساس.

-4تأكيد المجتمع الدولي على انطباق اتفاقيتي جنيف الثالثة ،والرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة.
-5هناك انتهاك مستمر من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق األسرى  ،والمعتقلين الفلسطينيين في
سجونها ومعتقالتها.
-6ممارسةالتعذيب واإلهمال الطبي  ،والعزل والحرمان من الرعاية الطبية واجراء التجارب الطبية على
األسرى والمعتقلين أدى إلى وفاة العشرات منهم.
 -7تجتمع كل الفصائل الفلسطينية على رؤية واحدة تجاه قضية األسرى ،وهي ضرورة العمل باستمرار
من أجل إطالق سراحهم وبكل السبل واإلمكانات المتاحة.
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-8يتعامل اإلسرائيليون على المستويين الرسمي وغير الرسمي مع األسرى الفلسطينيون على أنهم
إرهابيون ،ومعتقلون جنائيون وليسوا أسرى حرب.
-9تماطل الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة في اإلفراج عن األسرى وفق اتفاق أوسلو وما تاله من اتفاقيات،
وهي غير معنية بحل قضية األسرى.
-10أثر اإلنقسام الفلسطيني على األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية ،وأضاف عامالً جديداً
لمعاناتهم وهو عامل الفرقة ،كما أضر بكل القضايا الفلسطينية ومنها قضية األسرى.
-11إذا استمرت المماطالت اإلسرائيلية في اإلفراج عن األسرى سوف يكون لذلك تداعيات سلبية على
العملية السلمية برمتها.
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التوصيات :
ومن التوصيات المقترحة لقضية األسرى:
-1يجب أن توضع قضية األسرى على رأس سلم أولويات الفصائل الوطنية واإلسالمية مجتمعة بمختلف
توجهاتها الفكرية وأطيافها السياسية ،وأن تستحوذ قضية تحريرهم على جل اهتماماتهم بغض النظر عن
الطريقة واآللية التي يمكن أن تحقق ذلك.
-2تحث الدراسة مجلس األمن الدولي على إنشاء لجنة رقابية دائمة في األراضي الفلسطيني المحتلة تكون
لها مهمة التأكد من إلزام إسرائيل بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.
-3إصدار التقارير العلنية والدورية من قبل منظمات المجتمع الدولي ،وعدم االكتفاء باإلدانة اللفظية إزاء
هذا الخرق الجسيم للقانون اإلنساني الدولي ،من قبل إسرائيل لحقوق األسرى الفلسطينيين ،واللجوء إلى
اآلليات األكثر إلزاماً والمنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة إللزام إسرائيل بأحكام القانون الدولي.
-4حث األمين العام لألمم المتحدة على تشكيل هيئة مهنية مستقلة لتوثيق ممارسات سلطات االحتالل
اإلسرائيلي بحق األسرى الفلسطينيين طيلة فترة احتاللها لألراضي الفلسطينية وما زالت ،وقيام الدول
الموقعة على اتفاقيات جنيف لسنة (()1949م) واتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ اإلجراءات الالزمة
لضمان احترام أكام هذه االتفاقية من قبل الدول الموقعة.
-5العمل على تحريك الرأي العام الدولي والشعبي إللزام إسرائيل احترام حقوق األسرى والمعتقلين القانونية
واإلنسانية ،والعمل على اتخاذ إجراءات فعلية لتقديم ملف األسرى والمعتقلين أو تحريكه في األطر القانونية
الدولية.
 -6أن يتم تفعيل قضية األسرى على المستوى الوطني والدولي وذلك بجلب المهتمين ،والفاعلين في مجال
حقوق اإلنسان وخبراء القانون الدولي اإلعالميين على مستوى العالم إلى األراضي الفلسطينية وتنظيم
حمالت تضامن وتغطيتها إعالمياً بشكل جيد وذلك لحشد التضامن الدولي لصالح قضية األسرى والضغط
على إسرائيل لإلفراج عنهم.
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-7أن تكون قضية األسرى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية السياسية والوفد الفلسطيني المفاوض،
وتتمسك القيادة الفلسطينية باإلفراج عن جميع األسرى  ،والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية أي تبييض
السجون اإلسرائيلية من األسرى والمعتقلين الذين تم أسرهم واعتقالهم بسبب مقاومة االحتالل.
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المالحق
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وثيقة األسرى الفلسطينيين للوفاق الوطني
فيما يلي نص وثيقة الوفاق الوطني التي توصل إليها قادة األسرى الفلسطينيين في معتقالت االحتالل في
شهر مايو/أيار (2006م)
بسم اهلل الرحمن الرحيم قال تعالى " :واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا"
انطالقاًمن الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظ اًر للمخاطر المحدقة بشعبنا ،وفي سبيل تعزيز
الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة ،وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي ،ومن أجل
مواجهة المشروع اإلسرائيلي الهادف لفرض الحل اإلسرائيلي ،ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في إقامة دولته
الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة ،هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة اإلسرائيلية تنفيذه خالل
المرحلة القادمة تأسيساًعلى إقامة واستكمال الجدار العنصري،

وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات

اإلسرائيلية واالستيالء على األغوار وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية واغالق الباب أمام شعبنا في
ممارسة حقه في العودة.
ومن أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خالل مسيرة كفاحه الطويل ووفاء
لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وأنات جرحاه ،وانطالقاًمن أننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها
األساسي وطني ديمقراطي مما يفرض إستراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع.
ومن أجل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل ،واستناداًإلى إعالن القاهرة  ،والحاجة الملحة للوحدة
والتالحم ،فإننا نتقدم بهذه الوثيقة (وثيقة الوفاق الوطني) لشعبنا العظيم الصامد المرابط ،والى الرئيس
محمود عباس أبو مازن ،وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني ،والى رئيس الحكومة إسماعيل هنية
ومجلس الوزراء ،والى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضائه ،ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
وأعضائه ،والى كافة القوى والفصائل الفلسطينية ،والى كافة المؤسسات والمنظمات األهلية والشعبية،
وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي ،آملين اعتبار هذه الوثيقة كال متكامال وأن تلقى دعم
ومساندة وموافقة الجميع وتسهم بشكل أساسي في التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني:
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 -1إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه وانجاز حقه في الحرية
والعودة واالستقالل وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها
مدينة القدس الشريف على جميع األراضي المحتلة عام (1967م)  ،وضمان حق العودة لالجئين ،وتحرير
جميع األسرى والمعتقلين ،مستندين في ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض اآلباء واألجداد ،والى ميثاق
األمم المتحدة ،والقانون الدولي ،وما كفلته الشرعية الدولية.
 -2اإلسراع في إنجاز ما تم االتفاق عليه في القاهرة في مارس/آذار (2005م) فيما يتعلق بتطوير
وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية  ،وانضمام حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إليها بوصفها الممثل
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ،وبما يتالءم مع المتغيرات على الساحة
الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية ،ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد
لشعبنا ،وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن
والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية واإلنسانية في مختلف الدوائر والمحافل
والمجاالت الدولية واإلقليمية .وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية عام
(2006م) بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل  ،واألحزاب الوطنية واإلسالمية وتجمعات شعبنا في
كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات على أساس نسبي في التمثيل والحضور
والفاعلية النضالية والسياسية واإلجتماعية والجماهيرية والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطا ار
جبهويا عريضا وائتالفا وطنيا شامال واطا ار وطنيا جامعا للفلسطينيين في الوطن والمنافي ،ومرجعية
سياسية عليا.
 -3حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار المقاومة بمختلف الوسائل ،وتركيز المقاومة في
األراضي المحتلة عام (1967م) إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي واالستمرار في
المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد االحتالل بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته ،واالهتمام بتوسيع مشاركة
مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.
 -4وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس
برنامج اإلجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية ،وق اررات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها
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منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة ،والفصائل الوطنية واإلسالمية ،ومنظمات المجتمع المدني
والشخصيات والفعاليات العامة ،من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي واإلسالمي والدولي
السياسي والمالي واالقتصادي واإلنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ،ودعماًلحق شعبنا في تقرير المصير
والحرية والعودة ،واالستقالل ولمواجهة خطة إسرائيل في فرض الحل اإلسرائيلي على شعبنا ولمواجهة
الحصار الظالم علينا.
 -5حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة ،هذه السلطة التي شيدها شعبنا
بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه ،وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور المؤقت
للسلطة والقوانين المعمول بها واحترام مسؤوليات وصالحيات الرئيس المنتخب إلرادة الشعب الفلسطيني
بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة ،واحترام مسؤوليات ،وصالحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي
الثقة .وأهمية وضرورة التعاون الخالق بين الرئاسة والحكومة ،والعمل المشترك وعقد االجتماعات الدورية
بينهما لتسوية أية خالفات بالحوار األخوي استناداًإلى الدستور المؤقت ،والمصلحة الوطنية العليا وضرورة
إجراء إصالح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي ،واحترام القضاء بكافة
مستوياته وتنفيذ ق ارراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.
 -6تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية ،وبخاصة حركتي فتح
وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني
محلياًوعربيا واقليمياً ودولياً ،ومواجهة التحديات بحكومة وطنية قوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي
الفلسطيني من جميع القوى ،وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج اإلصالح ومحاربة
الفقر والبطالة ،وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمود والمقاومة واالنتفاضة وكانت
ضحية للعدوان اإلجرامي اإلسرائيلي ،وبخاصة أسر الشهداء واألسرى والجرحى وأصحاب البيوت
والممتلكات التي دمرها االحتالل وكذلك العاطلين عن العمل والخريجين.
 -7إن إدارة المفاوضات هي من صالحية "م .ت .ف" ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك
باألهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني
الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام حيث ما أمكن.
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 -8تحرير األسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب أن تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل
الوطنية واإلسالمية و"م .ت .ف"  ،والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والتشريعي وكافة التشكيالت المقاومة.
 -9ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية الالجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد
مؤتمر شعبي تمثيلي لالجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة
المجتمع الدولي لتنفيذ القرار ( )194القاضي بحق العودة لالجئين وتعويضهم.
 -10العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية ،لقيادة وخوض المقاومة
ضد االحتالل ،وتوحيد وتنسيق العمل والفعل للمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.
 -11التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون،
للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية ،واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة
الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الضرورية
والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المرأة
وتطويرها وتعزيزها.
 -12رفض وادانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الواليات المتحدة واسرائيل ودعوة العرب شعبيا
ورسميا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و"م .ت .ف" وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ
ق اررات القمم العربية السياسية ،والمالية واالقتصادية واإلعالمية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده
وقضيته الوطنية والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة باإلجماع العربي والعمل العربي
المشترك.
 -13دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتالحم ورص الصفوف ودعم ومساندة "م .ت .ف" والسلطة
الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة ،وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ،ورفض التدخل
في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
 -14نبذ كل مظاهر الفرقة ،واإلنقسام وما يقود إلى الفتنة وادانة استخدام السالح مهما كانت المبررات
لفض النزاعات الداخلية ،وتحريم استخدام السالح بين أبناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم
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الفلسطيني ،وااللتزام بالحوار أسلوبا وحيدا لحل الخالفات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك
معارضة السلطة وق ارراتها على أساس ما يكفله القانون وحق االحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات
والتظاهرات واالعتصامات شريطة أن تكون سلمية وخالية من السالح وال تتعدى على المواطنين
وممتلكاتهم والممتلكات العامة.
 -15إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل األساليب والوسائل المناسبة الستمرار
مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة واالستقالل
وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في
الضفة والقدس ،وان المصلحة الوطنية تقضي بإعادة تقييم الوسائل واألساليب النضالية األنجع في مقاومة
االحتالل.
 -16ضرورة إصالح وتطوير المؤسسة األمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري بما يجعلها
أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة العدوان واالحتالل ،وحفظ األمن
والنظام العام وتنفيذ القوانين وانهاء حالة الفوضى والفلتان األمني وانهاء المظاهر المسلحة واالستعراضات،
ومصادرة سالح الفوضى والفلتان األمني الذي يلحق ضر اًرفادحاً بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة
المجتمع الفلسطيني ،وضرورة وتنسيق وتنظيم العالقة مع قوى وتشكيالت المقاومة وتنظيم وحماية
سالحها.
 -17دعوة المجلس التشريعي لمواصلة إصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة األمنية واألجهزة بمختلف
فروعها ،والعمل على إصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي  ،والحزبي لمنتسبي األجهزة وااللتزام
بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.
 -18العمل من أجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية  ،والمجموعات المحبة للسالم لدعم
ومحليا ،ومن
صمود شعبنا ونضاله العادل ضد االحتالل واالستيطان وجدار الفصل العنصري سياسياً
ً

أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في الهاي المتعلق بإزالة الجدار واالستيطان وعدم مشروعيتهما.
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الوثيقة صادرة عن:
 حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) :النائب مروان البرغوثي أمين سر حركة "فتح". حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" :الهيئة القيادية العليا الشيخ عبد الخالق النتشة. حركة الجهاد اإلسالمي :الشيخ بسام السعدي. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية نائب األمين العام للجبهة. الجبهة الديمقراطية :مصطفى بدارنة.مالحظة :حركة الجهاد اإلسالمي تحفظت على البند المتعلق بالمفاوضات.
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إتفاقية جينيف الثالثة لعام

()1949م:

إن الموقعين أدناه ،المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي ،المعقود في جنيف من
 21نيسان/أبريل إلى  12آب/أغسطس ( ،)1949بقصد مراجعة االتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب،
المبرمة في جنيف بتاريخ  27تموز/يوليه ( ،)1929قد اتفقوا على ما يلي-:
الباب األول -
أحكام عامة
المــادة (- )1
تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه االتفاقية وتكفل احترامها في جميع األحوال.
المــادة (- )2
عالوة على األحكام التي تسري في وقت السلم ،تنطبق هذه االتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي
اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف السامية المتعاقدة ،حتى لو لم يعترف أحدها
بحالة الحرب.
تنطبق هذه االتفاقية أيضاً في جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي إلقليم أحد األطراف السامية
المتعاقدة ،حتى لو لم يواجه هذا االحتالل مقاومة مسلحة.
واذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه االتفاقية ،فإن دول النزاع األطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة
بها في عالقاتها المتبادلة ،كما أنها تلتزم باالتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه األخيرة أحكام
االتفاقية وطبقتها.
المــادة (- )3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف
في النزاع بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية-:
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 )1األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية ،بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا
عنهم أسلحتهم ،واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب
آخر ،يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية ،دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون ،أو
الدين أو المعتقد ،أو الجنس ،أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض ،تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص المذكورين أعاله ،وتبقى محظورة في جميع
األوقات واألماكن:
(أ) االعتداء على الحياة والسالمة البدنية ،وبخاصة القتل بجميع أشكاله ،والتشويه ،والمعاملة القاسية،
والتعذيب.
(ب) أخذ الرهائن.
(ج) االعتداء على الكرامة الشخصية ،وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
(د) إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيالً قانونياً ،وتكفل
جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة
 )2يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة ،كاللجنة الدولية للصليب األحمر ،أن تعرض خدماتها على أطراف
النزاع ،وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات وبخاصة ،على تنفيذ كل األحكام
األخرى من هذه االتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق األحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني ألطراف النزاع.
المــادة (- )4
ألف.

أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه االتفاقية هم األشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات

التالية ،ويقعون في قبضة العدو:
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 )1أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع ،والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه
القوات المسلحة.
 )2أفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى ،بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة،
الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم ،حتى لو كان هذا اإلقليم محتالً،
على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقاومة المنظمة
المذكورة:
أ  -أن يقودها شخص مسئوول عن مرؤوسيه.
ب -أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.
ج -أن تحمل األسلحة جه اًر.
د  -أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
 )3أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجزة.
 )4األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها ،كاألشخاص المدنيين
الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية ،والمراسلين الحربيين ،ومتعهدي التموين ،وأفراد وحدات
العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين ،شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة
التي يرافقونها.
 )5أفراد األطقم المالحية ،بمن فيهم القادة  ،والمالحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات
المدنية التابعة ألطراف النزاع ،الذين ال ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون
الدولي.
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 )6سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات
الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية ،شريطة أن يحملوا السالح جه اًر وأن
يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
يعامل األشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه االتفاقية:
 )1األشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة االحتالل ضرورة
اعتقالهم بسبب هذا االنتماء حتى لو كانت قد تركتهم أح ار اًر في بادئ األمر أثناء سير األعمال الحربية
خارج األراضي التي تحتلها ،وعلى األخص في حالة قيام هؤالء األشخاص بمحاولة فاشلة لالنضمام إلى
القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال ،أو في حالة عدم امتثالهم إلنذار يوجه إليهم بقصد
االعتقال.
 )2األشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة ،الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير
محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي ،مع مراعاة أية معاملة أكثر مالءمة قد ترى
هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد  8و 1و ،15والفقرة الخامسة من المادة ،30
والمواد  ،126 ،92 ،67-58واألحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك عالقات سياسية بين
أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية .أما في حالة وجود هذه العالقات السياسية ،فإنه
يسمح ألطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤالء األشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية
إزاءهم بمقتضى هذه االتفاقية ،دون اإلخالل بالواجبات طبقاً لألعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.
جيـم .ال تؤثر هذه المادة بأي حال على وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33
من هذه االتفاقية.
المــادة (- )5
تنطبق هذه االتفاقية على األشخاص المشار إليهم في المادة  4ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلى أن
يتم اإلفراج عنهم واعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية.
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وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى الفئات
المبينة في المادة  ،4فإن هؤالء األشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه االتفاقية لحين البت في
وضعهم بواسطة محكمة مختصة.
المــادة (- )6
إضافة إلى االتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد  10و 23و 28و 33و 60و 65و 66و67
و 72و 73و 75و 109و 110و 118و 119و 122و 132يجوز لألطراف السامية المتعاقدة أن تعقد
اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية وبخاصة .وال يؤثر أي اتفاق
خاص تأثي اًر ضا اًر على وضع أسرى الحرب كما حددته هذه االتفاقية ،أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم
بمقتضاها.
ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه االتفاقات مادامت االتفاقية سارية عليهم ،إال إذا كانت هناك أحكام
صريحة تقضي بخالف ذلك في االتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات الحقة لها ،أو إذا كان هذا الطرف
أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر مالءمة لهم.
المــادة (- )7
ال يجوز ألسرى الحرب التنازل في أي حال من األحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم
بمقتضى هذه االتفاقية أو بمقتضى االتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة ،إن وجدت.
المــادة (- )8
تطبق هذه االتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع .وطلباً
لهذه الغاية ،يجوز للدول الحامية أن تعين ،بخالف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين ،مندوبين من
رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة .ويخضع تعيين هؤالء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم
لديها.
وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية ،إلى أقصى حد ممكن.
122

ويجب أال يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من األحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه
االتفاقية ،وعليهم بصفة وبخاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم وال يجوز تقييد
نشاطهم إال إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها ،ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المــادة (- )9
ال تكون أحكام هذه االتفاقية عقبة في سبيل األنشطة اإلنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية
للصليب األحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية واغاثة أسرى الحرب ،شريطة موافقة
أطراف النزاع المعنية.
المــادة (- )10
لألطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة
والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه االتفاقية على عاتق الدولة الحامية.
واذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم ألي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة
األولى أعاله ،فعلى الدولة اآلسرة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع
بالوظائف التي تنيطها هذه االتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو ،فعلى الدول اآلسرة أن تطلب إلى هيئة إنسانية ،كاللجنة
الدولية للصليب األحمر ،االضطالع بالمهام اإلنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه االتفاقية،
أو أن تقبل ،رهناً بأحكام هذه المادة ،عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق األغراض المذكورة أعاله ،أو
قدمت هي عرضاً للقيام بذلك ،أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف
النزاع الذي ينتمي إليه األشخاص المحميون بمقتضى هذه االتفاقية ،وأن تقدم الضمانات الكافية إلثبات
قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
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ال يجوز الخروج على األحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في
التفاوض مع الدولة األخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب ،ولو بصورة مؤقتة ،وعلى األخص في حالة
احتالل كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه االتفاقية ،فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها
بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
المــادة (- )11
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخالفات في جميع الحاالت التي ترى فيها أن ذلك
في مصلحة األشخاص المحميين  ،وعلى األخص في حاالت عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو
تفسير أحكام هذه االتفاقية.
بناء على دعوة أحد األطراف أو من تلقاء
ولهذا الغرض يجوز لكل دولة حامية أن تقدم ألطراف النزاعً ،

ذاتها ،اقتراحاً باجتماع ممثليها ،وعلى األخص ممثلي السلطات المسئولة عن أسرى الحرب ،عند االقتضاء
على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة ،وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا
الغرض .وللدول الحامية أن تقدم -إذا رأت ضرورة لذلك -اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة
شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب األحمر لالشتراك في هذا االجتماع.
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للدراسات واالستشارات ،بيروت.

 .8أسرة الحرب في النزاعات المسلحة ( )2010سلسلة القانون الدولي اإلنساني ( ،)6مركز الميزان
لحقوق اإلنسان.

 .9األنور ،أحمد ( )2005قواعد وسلوك القتال ،دراسات في القانون الدولي اإلنساني ،تقديم مفيد شهاب،
دار المستقبل العربي.

 .10بدر ،غادة فريد( )2006أسرانا في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان-
األردن ،ص.83

 .11البطش ،جهاد( )2007المعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية ،مكتبة اليازجي ،غزة .
 .12تسميل ،لينا( )1986في المعتقالت اإلسرائيلية من حقك أن ال تقول شيئاً ،دار الصباح ،عمان.،

 .13خطيب ،سعدى محمد( )2010حقوق السجناء وفقاً ألحكام المواثيق الدولية لحقوق االنسان والدساتير
العربية وقوانين أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات وتنظيم السجون وحماية االحداث ،منشورات

الحلبي الحقوقية ،بيروت.

 .14الخفش ،فؤاد ( )2012افراجات أوسلو نكسات حقيقية لألسرى وذويهم ،مركز أحرار للدراسات األسري
وحقوق اإلنسان ،فلسطين.

 .15خليل ،محمد لطفي ( )1988التجربة اإلعتقالية في السجون اإلسرائيلية ،دار ابن رشد ،عمان.

 .16دعنا ،عبد العليم (1993م) معتقل النقب الصحراوي ،دراسة اقتصادية -اجتماعية -سياسية ،الخليل-
رابطة الجامعيين ،الخليل.

 .17رمضان ،نائل إسماعيل ( )2011أحكام األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي :دراسة فقهية مقارنة،
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.

 .18الرياحي ،إياد ( )2007الواقع التنظيمي للحركة الفلسطينية األسيرة  2004-1988دراسة مقارنة،
المؤسسة الفلسطينية للدراسات الديمقراطية ،رام اهلل.

 .19سعد اهلل ،عمر ،تطور تدوين القانون الدولي اإلنساني ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.1997 ،
 .20سلطان ،أمينة ( )2000حول ممارسة التعذيب في التحقيق ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق
المواطن ،رام اهلل.
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 .21شحادة ،رجاء ( )1990قانون المحتل ،مؤسسة الفلسطينية ،بيروت.

 .22شقير ،رزق ( )1992هكذا تكلم المعذبون في األرض ،رواية ،مؤسسة الحق ،رام اهلل.
 .23شهاونة ،علي رفيق ( )2013سلسلة من فكر السجون وأدبه (( )5معركة العهد والوفاء ،قصة
االنتصار داخل السجون االحتالل ،إضراب االسرى( ،)2012مؤسسة معهد القدس ،غزة.

 .24صالح ،محسن محمد ( )2002فلسطين :سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ،الفجر
للنشر ،ماليزيا ،مايو.

 .25صرخات من وراء القضبان ( :)2009انتهاكات حقوق األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية،
مركز ميزان لحقوق اإلنسان ،الرسالة للنشر واإلعالم ،أم الفحم.

 .26الصوراني ،غازي ( )2009الحصار واإلنقسام وآثارهما االقتصادية واإلجتماعية على قطاع غزة،
غزة.

 .27عباس ،حسن ( )1987فلسطين :حقوق اإلنسان وحدود المنطق الصهيوني ،المؤسسة العربية
للدراسات والنضر ،بيروت.

 .28عباس ،خضر ( )2005رحلة عذاب في أقبية السجون اإلسرائيلية ،مطبعة األمل التجارية  ،غزة.
 .29عبد السالم ،جعفر ( )1986مبادئ القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة.

 .30عبد المجيد ،أحمد عصمت ( )1995ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي ،المجلد
الرابع ،الطبعة األولى ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.

 .31عبد الناصر فروانة ( )2007دائرة اإلحصاء في و ازرة األسرى والمحررين ،غزة.
 .32العسلي ،محمد حمد ( )2002المركز القانوني ألسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني،ـ منشأة
معارف باإلسكندرية ،اإلسكندرية.

 .33عالء الدين ،سعيد ( )1983التعذيب في السجون اإلسرائيلية ،منشورات فلسطين المحتلة.
 .34فروانة ،عبد الناصر ( )2010حرية األسرى ما بين صفقات التبادل والعملية السلمية ،مركز األسرى
للدراسات ،غزة.

 .35فروانه ،عبد الناصر ( )2003علب إسمنتية وخيام نازية ،دراسة غير منشورة عن السجون اإلسرائيلية.

 .36قاسم ،عبد الستار وآخرون ( )1986التجربة اإلعتقالية في المعتقالت الصهيونية ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس.

 .37قراقع ،عيسى ،قدورة فارس وآخرون ،هموم الحركة األسيرة في ظل السالم ،كتاب رقم ( ،)7رام اهلل،
منشورات و ازرة اإلعالم.
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 .38قراقع ،عيسي ( )2002فلسفة الضغط النفسي كأسلوب حديث تستخدمه المخابرات اإلسرائيلية النتزاع
االعترافات ،معهد الدراسات الدولية ،جامعة بيرزيت.

 .39قراقع ،عيسي ( )2003التعذيب في سجون االحتالل اإلسرائيلي :قانون الموت ،نادي األسير
الفلسطيني ،رام اهلل.

 .40نايفة ،سمير ( )1984يوميات انتفاضة سجن نفحا ،منشورات فلسطين المحتلة ،فلسطين.
 .41نايفة ،سمير ( )1990واقع االعتقال في السياسة اإلسرائيلية ،دار الجليل ،عمان.
ثالث ا -:الرسائل العلمية:
 .1أبو قاعود ،عبد الناصر زكي ( )2008تجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيين وعالقتها بالتفكير
األخالقي ،رسالة ماجستير ،قسم علم النفس ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .2الحسنى ،زهير عبد الكريم (1993م) مصادر القانون الدولي العام بمناسبة المفهوم القانوني للجرف
القارئ وطرق قياس حدوده بين الدول المتالحقة والمتقابلة ،رسالة ماجستير ،جامعة فاريونس ،بنغازي.
 .3حلس ،علي محمد علي  2010حماية أسرى الحرب والمعتقلين في األراضي الفلسطينية المحتلة :دراسة
تحليلية تطبيقية في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام ( ،)1949رسالة ماجستير ،كلية الحقوق،
جامعة األزهر.
 .4الداعور ،إسماعيل عبد الحميد ( )2015دور األسرى في الحركات السياسية الفلسطينية (-1987
 ،)2006كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة.
 .5الدبس ،معتز ( )2010التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) -2000
 ،2009رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،قسم العلوم
السياسية ،غزة.
 .6دحالن ،جليلة ( )2001استقرار وتغيير أساليب المواجهة والشخصنة لدى أسرى النضال الفلسطيني

المحررين بوصفها دالة لالعتقال والتحرر ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة-

فلسطين.
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 .7الزير ،محمد ( )2001اآلثار بعيدة المدى للتعذيب لدى المحررين الفلسطينيين وعالقتها ببضع
المتغيرات ،رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية ،غزة-فلسطين.
 .8سوداي ،عبد علي ( )1988حماية أسرى الحرب في القانون الدولي ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية القانون ،جامعة بغداد ،بغداد.
 .9قراقع ،عيسى ( )2000األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية بعد أوسلو 1993م،1999-
رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العليا ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.
 .10قعدان ،أحمد ( )2008المشكالت التي تواجه أُسر المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية،
رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.

 .11قوته ،سمير ( )2008تجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيين وعالقتها بالتفكير األخالقي ،رسالة
الماجستير ،الجامعة اإلسالمية.
 .12الفي ،باسم عطية ( )2005الضغوطات النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين ،وعالقتها ببعض
المتغيرات ،رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العليا ،الجامعة اإلسالمية ،غزة-فلسطين.
 .13وادي ،أنور سعدي ( )2004التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من السجون
اإلسرائيلية بمدينة غزة ،رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.

رابع ا - :المراجع المترجمة:.
 .1آ .مايير ،مايكل وغوردون ريزيوس (1993م) حماية أسرى الحرب من اإلهانة وتطفل الجمهور ،المجلة
الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،يوليو -أغسطس.

 .2أبريل ،يهودا ( )1977التمييز العنصري في المعاملة واالستيطان ،صحيفة هارتس.

 .3بكتيه ،جان ( )1975مبادئ القانون الدولي اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف.
 .4بكتيه ،جان ( )1986القانون الدولي اإلنساني وحماية ضحايا الحرب ،معهد هنري دونان ،جنيف.

 .5ديلمان ،جيفري ( )1991والبكري ،موسى ،استخدام إسرائيل للتعذيب بالصدمة الكهربائية ،مركز
المعلومات الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،القدس.

 .6شاحاك ،إسرائيل ( )1984عنصرية دولة إسرائيل ،منشورات فلسطين المحتلة ،بيروت.
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