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 شكر وامتنان  

، أوجه خالهلا شكري وامتناين، بدءا   متعددة  كثريين يف رحلة البحث عرب سطورليس سهال أن أختزل وجود  

ورسالتها صوهتا  شكلوا  الذين  احملررين  األسرى  واألسريات  و   ، من  الصهيونيةكافة  األسرى  السجون  امللهمة  يف  إىل   ،

عبد الرحيم الشيخ،   د.  : العمل، واألساتذة يف جلنة النقاشوزمالئي يف  ، وصديقايت ، والداعمة يل د. ران بركات، وعائليت

 عالء العزة.   ود.

يف خلق كثري   أسهمتسأخصص هنا جزءا  من احلديث عن جتربيت مع د. ران، تلك التجربة اخلاصة، اليت  

الذي    ،صيف األكادميي تجاوز التو يفالدعم الذي تلقيته من د. ران بركات    ؛سارات التحول على الصعيد املعريفمن م

يف كان  ،  (اإلشراف)  يتمثل  رمبا  املسمى  وهنا،  توصيف  جانب  إىل  التوصيف،  هذا  يف  النظر  إعادة  مشروع  )علينا 

ال أكتبها فقط،    ،خلق معرفة أصيلة دافئة أعيشها  إىل  دعم د. ران  أدىكيف  هذه الرحلة  قد كشفت يل  ف  (؛البحث

حمطات    حمطة من   يف كل،  ران  عملت د. قد  ف  ؛: احملاولة واالستمراريةحثيف حتقيق املعنيني اللذين شكال الب  أسهمت

حجم األسئلة اليت كان ف ال تنتهي؛ على بث روح احملاولة واالستمرارية بقدر عاٍل من اجلهد، وكثافة من األسئلة  الرحلة،

ورؤية مساراهتا    ، على عملي وأدائي يف قضية األسرى  ةكبري   صورةانعكست بصنع حتوالت كبرية يف رحليت، ب كفيال  تركتها  

 مسارات اكتشاف جديدة  والصورة اليت راكمتها جتربة العمل سابقا ، فعاشت األسئلة معي  ،من جوانب خارج النمطية

يف    مل أسعإذ إنين    ؛ واضحة  إجاابتمل أكن أصل متاما  إىل    ،كثري من التفاصيل، وغالبا  حلوارات، و اللغة، و اللكلمات، و 

   ؟االستمرار واحملاولة، وهذا األهم صنع خيط بكان كفيال  كيف ال، والسؤال  ،   إليها واقع األمر

، فكان البحث خري معلمةمن النقاشات الكثيفة، علمتين عربها    ظات طويلة إىل د. ران اليت قضت معي حل

التعليموخبمبثابة ماجستري جديد،   قد  ف؛  الطلبة  أغلبمشكالت عامة لدى    متثلاليت    ،اصة مع مجلة مشكالت نظام 



 خ
 

مشكالت الكتابة، واللغة، والقدرة على بناء حبث  كما يف:  إشكاليات عمليات التعلم جزءا  من هذه النقاشات، كانت 

 بقدرتك على االستمرار يف الرحلة وختطي العقبات.  يصبح معىن الزمن مرهوان  و طويل نعيشه ويعيش فينا،  

صعوابت   فضال  عنثرية، أطرح جزءا  كبريا  منها يف اجلزء األول من البحث،  ك  وابتلقد واجهت صع  ،نعم

التعليمي  املوروثةالتعلم   النظام  تبقى  عرب  اليت  الطلبة،  ،  رسائل  يف  هامشيا   أمهية  موضوعا   من  الرغم  يف  على  طرحه 

 .كلها  املسارات واحملاوالت والرحالت البحثية األكادميية

الليس  ف بدا  سهل من  حتظى  يف  أن  ران  د.  وضع  الذي  للقدر  فشكرا   البحث،  رحلة  يف  وأمني  صادق  عم 

بلة للتطوير  يبقى مسودة قاوسأذكر دائما  أن هذا البحث    ،رغم قسوة النقد الذي تلقيته يف كثري من األحيانطريقي،  

 وأسري يف  ،لبحثيةسلم الكتابة ا  رتقيذا البحث هو الباب األول يل ألهمن ذلك كله أّن  واألهم    ،والتعديل والتحسني

 طريق االستمرار واحملاولة.  
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 ابللغتني العربية واإلجنليزية  ملخص الدراسة

فلسطيين، عرب معاٍن خاصة  الصري  املسيادة وتقرير  الهذه الدراسة يف فتح مسار جديد يف حماولة فهم    تسهم

الدراسة  ا 1ارسة احملاولة وممتفرضها   الصهيوين االستيطاين، وتتخذ  بنية االستعمار  األسرى  حماولة  ملواجهة واستمرارها يف 

املواجهة  الفلسطينيني هلا يف  وممارستهم  فيها،  ،،  الطعام-  كنموذج   واستمرارهم  عن  ابإلضراب  منظومة    -املواجهة  يف 

م(،  2017  –م  2004منذ عام ) ،  2)جيل انتفاضة األقصى(السجن وبنيتها العنيفة، عرب قراءة اترخيية لتجربة أسرى  

األدبيات والدراسات اليت  ف  ؛ فيهااليت بدورها تبني أثر الرتاكم  إشكاليات، تكشفها االستمرارية،    مبا يف هذه التجربة من 

بقت املصري  السيادة وتقرير  األوروبية،    تيناولت  املركزية  فرضته  مبا  مبا يف  والقومية،  حمصورة  الدولية،  احلقوقية  واملنظومة 

تبين الفلسطينية  ذلك  السياسية  النمطية  التوجهاته  جيعل    ؛ذه  الدراسة  ما  أعاله-أتيت  هذه  ذكرت   ا  مسار   -كما 

 .  فلسطيينالصري املسيادة وتقرير اللقراءة  ا  جديد

الدراسة  وقد   هذه  الشفوية  على  سيةأسا  صورةباعتمدت  رواية بوصفها    ؛الرواية  جللب  املداخل  أهم  أحد 

إىل جانب    ،( أسريا  حمررا  30أكثر من ) مع  مقابالت حوارية    عربوحتليلها،  ،  جيل انتفاضة األقصى()  األسري الفلسطيين

عن  املالحظة،   الفلسطينية،    من  جزءفضال   الصحف  األسري  و أرشيف  اندي  مجعية  وجه    ،الفلسطيينأرشيف  على 

يف الفرتة التارخيية املمتدة منذ  ومصريه ومساره ، مبا فيه من مراسالت كثيفة تعكس تفاصيل رحلة كل إضراب اخلصوص

 
أساسيان 1 مفهومان  الدراسة:  سيتكرر  فهمه  يف هذه  وال ميكن  إال  م احملاولة واملمارسة،  اإلضراب با  و بوصفه    ؛تتبع جتارب  املصريحماولة  وتقرير  السيادة    ؛ممارسة يف 

تصل إىل مستوى املمارسة اليت  دون أن ،حماولةمن احملاوالت اليت تبقى  ا  كثري هناك  ؛ إذ إنّ ظة املمارسة الفعلية ونضج القرارإىل حل  املوصلفاحملاولة هي األساس والطريق 
  ما يعين  ؛ت، وهي ما تعطي معىن االستمراريةحماوالارسات أو تبقى سلسلة من احملاوالت، اليت ميكن أن تنتج مم  إالاملمارسة ذاهتا   ماتبدأ ابلقرار احلاسم يف املواجهة، و 

 الدراسة حول السيادة وتقرير املصري.   إليهتسعى  الذيلتشكل املعىن  ؛خبيط متصل ترتبط  احملاولة واملمارسة واالستمرارية أنّ 

يصف نفسه عرب روايته كيف ال، وهو من    ؛مهية املواجهة أبسلحة خيوضها منذ وعيه  ممواجهة  بوصفها أول    (؛ وقودها و)نتفاضة اال  صانعهو  :  جيل انتفاضة األقصى2
عكس امتداد جتارب اإلضراب، إال ت ،الرغم من حضور  رواايت من أجيال أخرىعلى  روايته اخلاصة، و ريا  خاصا ، له  اخلاصة )جبيل انتفاضة األقصى( اليت فرضت مص

  (.جيل الغضب )هيخاصا  له   رب عن نفسه بصيغة أخرى أعطت معىن  ع  الذيعلى رواية )جيل انتفاضة األقصى( ،   أساسا   تتكئأن هذه الدراسة 



 ذ
 

األرشيف  ؛( م2017  –م  2004) عام   يُشكل  اخلصوص  ،إذ  وجه  للرواية،   ا  أساسي  ا  داعم  ،على  التارخيي  للتحليل 

 ن.  حماولة وممارسة يف منظومة السجبوصفه  ؛احلي الذي فرضه األسري وليد دقة الفكري املنهجفضال  عن اعتماده على 

زمٍن خاص، تفرض  إىل  ى( مبا حتمله من خصوصية،  عرب رواية )جيل انتفاضة األقص  وتستند القراءة التارخيية

الطعام  اربمعناه جت الزمن،بوصفها    ؛اإلضراب عن  املواجهة،  و   سيادة على  اليت بدأت فعليا   تستمد نفسها من رحلة 

م، وما تال تلك املرحلة من مسار جديد فرضته مرحلة التسوية،  1987منذ وعيه األول املرتبط ابنتفاضة احلجارة عام  

عام   األقصى  انتفاضة  شكلت  أن  السجن 2000إىل  منظومة  يف  الحقا   واستمرارها  املواجهة،  الستعادة  فرصتهم  م، 

  .اهلا املختلفة، مبا فيها جتربة اإلضراب عن الطعامأبشك

مبا تعكسه من ممارسة للسيادة    ،اإلضراب عن الطعام  اربوتكشف الدراسة عن التحوالت اليت أصابت جت

الفلسطيين املصري  عام    وخباصة،  وتقرير  التجربة2004منذ  ملسار  جذرية  هزة  شّكل  الذي  قراءة    ،م،  من  فيها  مبا 

نظومة السجن، وكيف أثرت هذه التحوالت على  يف ماملتمثلة  ،لتحوالت بنية العنف االستعمارية الصهيونية االستيطانية

    . جتربة اإلضراب عن الطعام الحقا  وممارستهم حماولة األسرى 

أحدمها    : مبا حتمله من غضب، يصب يف مسارينانتفاضة األقصى( لغة خاصة،  وتعكس رواية أسرى )جيل  

إضراب الشعبية عام    عرب، وتربز حماولة استعادة جتربة اإلضراب عن الطعام  القيادة  حنو(، وآخر  الّسّجاناملستعِمر )  حنو

ستمرارية يف السيادة وتقرير  إىل حماولة جديدة ملعىن االإضافة  م،  2012بكثافتها عام   3م، واإلضراابت الذاتية2011

 
أغلب 3 سابقا ،    متيل  الذاتية  اإلضراابت  تناولت  اليت  لكن  إىل وصفهااألدبيات  الفردية،  أساسية  ،ابإلضراابت  الذاتية  الدارسة    جعلت   ،وألسباب     ا  وصفاإلضراابت 

 قد أسهمت كون هذه املنظومة فضال  عن  عن مدى فعاليته، بعيدا   ا  فردبوصفه  ؛فرد الذي رسخته املنظومة القائمة لتمييز بني اليف مقدمتها ا ،دارسة يف هذه ال  مستخدما  
وال  يف مواجهة االستعمار االستيطاين،    فاعال    ا  وصف  هذه الدراسة تتخذ من الذاتية؛ ما جيعل  ومنها االستعمار االستيطاين   ،يف ترسيخ بنية االستعمار  يةأساسبصورة  

   ؛ فاعلية الذات اجلماعيةممارسا     (الفرد)األسري    ما جيعل  ؛وتستهدف أي فعل مجاعي  ،ادحتويل األسرى إىل أفر إىل  تسعى    (احلداثي )بنية السجن    خيفى على أحد، أن  
 . إليهكسر للهدف الذي تسعى إال  هو ( ما  احلداثي)نظومة السجن ممواجهته  وبكلمات أخرى، فإن  بفعل املواجهة، 



 ر
 

املواجهة من جديد يف  2012فعليا  يف إضراب عام    تاملصري، مبا فيها من إشكاليات، تتوج استعادة  م، والحقا  يف 

 ما آل إليه من مصري. و م، 2014إضراب عام  

عام   الطعام  عن  األسرى  إضراب  كثافة  2017ويُشكل  اجتربة  م،  انتفاضة  من    ؛ ألقصى()جيل  فرضه  ملا 

 أصابت جتربة اإلضراب عن  كثري من التحوالت اليتيف ترسيخ  أسهمتتساؤالت وتناقضات كثيفة يف منظومة السجن، 

ف  صفاة  ومِ   فكانت كاشفا    ؛الطعام مبا  )العالقاتية(،  املواجهة ونوع  األسري  لواقع  السجن  لّسّجانابيها عالقة  ، وعالقة 

األمهية  فضال  عن  يف تشكل مصري املواجهة ومسارها،    هذه املركبات، ودور  (اخلارج)بـالسجن الكبري    (الداخل)الصغري  

هم يف الكشف عن اإلشكاليات املرتبصة س أاجهة، إىل جانب استمرارها الذي  األساسية يف بقاء احملاولة واملمارسة للمو 

 ا، وأمهها نوع القيادة. هب

 فصول:   مخسةوتتضمن رحلة هذه الدراسة يف حمتواها 

لصعوابت الفصول الالحقة، إضافة إىل قراءة  ا  إليهإذ تستند    ؛اإلطار النظري واملنهجي للدراسة  يتضمن  الفصل األول:

ممارسة  ؛ بوصفه  اترخييا    الطعامأدبيات األسرى حول جتربة اإلضراب عن  مراجعة  ، و البحث  رحلةوالتحدايت اليت رافقت  

 م. 1993 –م  1967حماولة مستمرة منذ عام و 

هلا    ا  اترخيي ا  امتداداليت متثل يعكس حكاية )جيل انتفاضة األقصى( عرب روايتهم املتأصلة بوعي املواجهة، :  لثاينالفصل ا

حيث تبدأ فيه رحلة )جيل   ،وصوال  إىل انتفاضة األقصى، ورحلة السجنو منذ انتفاضة احلجارة، مرورا  مبرحلة التسوية،  

  ، وحتدايهتا ، سار التجربةمم، مبا فيه من قراءة 2004م عام انتفاضة األقصى( يف املواجهة عرب جتربة اإلضراب عن الطعا

صري  املسيادة وتقرير  لما حتمله من معاٍن خاصة لمن رواية اجليل، و   تستمدها  اليت  خصوصيتها و وصراعاهتا، ومصريها،  

 مبا فيها من إشكاليات. لتحوالت اليت فرضتها، اة واالستمرارية، إىل جانب قراءة فلسطيين عرب احملاولة واملمارسال
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ب فرضته اجلبهة الشعبية عام  يتضمن هذا الفصل حماولة استعادة جتربة اإلضراب عن الطعام، عرب إضرا :الثالثالفصل  

عام  2011 أواخر  منذ  بدأت  اليت  الذاتية  اإلضراابت  كثافة  جانب  إىل  وتص2011م،  عام  م  بداية  مع  اعدت 

وعملت  2012 خاصة    ا  حمركم،  قراءة  من  احملاوالت  هذه  فرضته  مبا  الواجهة،  إىل  الطعام  عن  اإلضراب  جتربة  لعودة 

 م.  2004اليت ارتبطت جبملة اإلفرازات اليت خلفها إضراب عام ت تراجع املواجهة اجلماعية، وأمهية عرّ 

ال االمتداد    :رابعالفصل  الفصل  هذا  عن  يعكس  نالناجم  اليت  املواجهة،  عام  استعادة  إضراب  حماولة  يف  ضجت 

التحرير الوطين   رى حركةإذ شاركت فيه التنظيمات، دون أس  ؛التجربة اجلماعية لألسرىفيه  سقطت  الذي    م،2012

إهناء قضية العزل االنفرادي، اليت شكلت    أمهها  ، وفيه حقق األسرى منجزات كانا  ظيمتنبوصفه    -فتح-الفلسطيين  

رواية   ،على وجه اخلصوص  ،الفصلهذا  يتناول  كما    ،إىل اإلضراب عن الطعام  دفعت األسرىاليت    ،العنف واتأدأبرز  

من كثافة يف التناقضات والصراعات اليت تُعاين  روايتهم  ملا عكسته    ؛ اليت أخذت قرارا  بعدم املشاركة  أسرى حركة فتح،

، مبا  م 2014لتعود احملاولة من جديد يف إضراب األسرى اإلداريني عام    ؛منها احلركة واألثر احلاصل على فكرة املصري

 .  كثرية  تساؤالتتعقيدات و  وما ااثره منشكيل مصريه، يف ت  أسهمترافقه من حتدايت وعوامل 

عام    : اخلامس  الفصل  الكرامة  إضراب  عن  احلديث  الفصل  هذا  احملاولة  2017يتناول  الستعادة  نتاجا   بوصفه  م؛ 

السابقة يف اإلضراابت  إذ مرت  وخباصة الرواية،    نقلتها  ،أفرزت خالصات مهمة طويلة،  رحلة    واملمارسة واستمرارمها؛ 

استمرار  الذي    ،فلسطيينالصري  املسيادة وتقرير  العىن  فيما يتصل مب كيف ال، وقد  ،  احملاولة واملمارسةيستند معناه إىل 

كثافة يف التساؤالت  إفرازات تراكمية، و   م، خالصة اترخيية للتجارب السابقة، مبا حيمله من  2017إضراب عام    شكل

   ؟يل انتفاضة األقصى(، رواية الغضبأكثر لرواية )جعن الراهن، وما يعكسه من وضوح 
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Abstract:  

 This study attempts to forge a new path in trying to understand the concepts of 
sovereignty and self-determination in the Palestinian context. I argue that 
understanding the continuity of resistance as a praxis requires an understanding of the 
structural specificities of zionist settler colonialism in Palestine. This study focuses on 
working to conceptualize the continuity of confrontation by Palestinian prisoners as a 
model towards understanding the intricacies of resistance and reading resistance 
historically. Specifically, reading hunger strikes as confrontation over time sheds light 
on how we can read both resistance and the violence of settler colonial structures of the 
prison system. I argue that the methodological assertion of continuity while reading the 
experiences of “generation of rage” (the al Aqsa intifada generation, 2004-2017) 
provides us with a deeply historical reading that helps us understand changes over time 
of both hunger strikes and the settler colonial prisoner system. 

 Because so much of the existing literature on sovereignty and self-
determination emerge from a Euro-centric and international human rights paradigm, 
current trends in Palestinian literature concerned with the topic reflect this conceptual 
dominance. This study reflects an attempt to break this intellectual hegemony and read 
Palestinian sovereignty and self-determination through a different lens. Orality, oral 
history and ethnographic research has long been one the most important entry points 
for research among Palestinian prisoners. In this vein, this study is based on an analysis 
of the direct account of prisoners from the generation of rage themselves. Over the 
course of three years of fieldwork, I conducted interviews with more than 30 freed 
prisoners. In addition, I worked in digital archives of the Palestinian newspapers and, 
most importantly, in the archives of the Palestinian Prisoner's Club Association, which 
include an extensive compilation of correspondences reflecting the details of each strike 
in the historical period between 2004-2017. The Palestinian Prisoner’s Club 
Association’s archive, in particular, is an indispensable tool for a historical analysis of the 
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hunger strikes. More over,  both in terms of methodology and framing, I have relied on 
the living approach as read through the experiences and vast intellectual production of 
WalidDaqqa and his long and ongoing experience as a Palestinian prisoner in Israeli 
prison complex.  

This historical reading is based on a specific understanding of temporality 
informed by the experiences of hunger strikes as a means of resistance over time, 
culminating in the experiences of "al-Aqsa Intifada generation." Specifically, many from 
this generation described their experience as one of rage derived from their journey of 
confrontation, which began effectively in their initial political consciousness associated 
with the first Intifada, the stone uprising in 1987, leading to the subsequent phase of a 
new path of partial political  accommodation that ended in the uprising of Al-Aqsa in 
2000 and their opportunity to restore confrontation.  Imprisonment and experiences in 
the prison system in various forms, including the experience of the hunger strikes, 
cannot be read as a journey outside of political life and action, thereby complicating the 
outside/inside dichotomy of prisoner studies in Palestine.  

The study reveals the transformations that have affected the experiences of the 
prisoners’ movement and the tactical use of hunger strikes, specifically since 2004, 
which constituted a radical shake-up, including in the zionist settler colonial structure 
of the prison system, and how these shifts affected the attempt and practice of prisoners 
with hunger strikes. The account of the prisoners of Al-Aqsa Intifada reflects a special 
language of rage, directed  both towards the colonizer (the prison system) and the 
current Palestinian leadership. 

This study covers several iterations of the hunger strikes culminating in the most 
recent collective hunger strike in 2017. The intensity of the 2017 strike highlights all of 
the contradictions accumulated over time and the formation of the “Generation of 
Rage,” raging against, in their words, the dilemmas caused by the current political 
context in Palestine. Massive questions remain lingering in the stories of those who 
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participated in the strike revealing both the transformations of the prisoner movements 
and the changing nature of confrontation with zionist prison complex. Most 
prominently, the political context in Palestine in 2017 affected how the hunger strike as 
confrontation was both perceived and executed. Complications involved in the 
outside/inside prison complexes (in reference to the actual material prison and the 
prison of settler occupation) are both a result of past experiences and a potential way to 
read the present and the potentials of the future.   

This thesis is composed of five chapters: 

Chapter One: Introduction. This chapter includes the theoretical framework, 
methodology, and also includes a discussion about the challenges faced in the journey 
of the research project. In addition to a general a literature review of secondary sources, 
this chapter also includes a review of the literature specifically concerning prisoner 
hunger strikes in Palestine between 1967 and 1993.  

Chapter Two: Presents the political journey of al Aqsa Intifada generation beginning 
with their political awakening in the first Intifada (1987), through the era of political 
compromise into the the Second Intifada/Aqsa Intifada (2000) and their entry and 
experiences in prison. This chapter includes the stories of the the 2004 Hunger Strike as 
political fighters became a prisoners and assumed a new yet similar fight against Zionist 
oppression. Including in the ethnographic details of these stories are the struggles and 
transformations in the prisoner’s stories, in particular concerning the conceptual 
formations of sovereignty and self determination as it relates to the changing nature of 
the politics of prisons and imprisonment.  

Chapter Three: This chapter covers the concept of continuity as it connects the 
hunger strike of 2004 with that of subsequent individual hunger strikes, mainly from 
folks in the PFLP (Palestinians for the Liberation of Palestine Party) political party. This 
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chapter also covers how these individual strikes paved the way for the general hunger 
strike from the end of 2011 into 2012. 

Chapter Four: This chapters covers the continuity of confrontation as it covers the 
accomplishments of the 2012 hunger strike including the issues of solitary confinement, 
which represent the worst of settler violence in Palestine in prisons. This chapter also 
reveals the stories of prisoners from Fateh who decided not to participate in the hunger 
strike, but nevertheless paved the way to the seeds of the 2014 hunger strike that was 
mainly concerned with administrative detention.  

Chapter Five: By way of conclusion, this chapter focuses on the hunger strike in 2017 
as a kind of culmination of the experiences, concepts, dilemmas and possibilities of 
huger strikes of the longer historical trajectory. This chapter presents a number of 
questions about that particular hunger strike, the history that brought it about, in 
particular the ongoing conceptual questions regarding sovereignty and self 
determination, and the present and presence of a narrative of rage. 
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 الفصل األول

 اإلطار النظري واملنهجي 

 املقدمة

ملا فرضته املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان وخطاهبا،    ا  رهن  السيادة وتقرير املصري الفلسطيينبقيت حماولة قراءة    

اليت مهدت الطريق لتجذر االستعمار الصهيوين االستيطاين يف فلسطني عرب منظومة القوى، كما أن النمطية السياسية  

 فرض  مسارات جديدة يف   الفلسطينية، بقيت قيد الرهن ذاته، ومل تسع يف واقع األمر إىل تعزيز حماولة الفلسطيين عرب

اليت أعطت بعدا  مستمرا  ومعىن    ،فلسطيين، رغم كثافة اتريخ املواجهة الفلسطينيةالصري  املسيادة وتقرير  لل  معىن  خاص

ضتها احلركة  املواجهة اليت فر   منها حماوالتإشكاليات،  مبا فيهما من    وممارستهما،   وتقرير املصري  السيادة  خاصا  حملاوالت

الفلسطينية جتربة   بوصفها   ؛األسرية  وأبرزها  االستيطاين،  الصهيوين  االستعماري  السجن  منظومة  يف  مستمرة  ممارسة 

 اإلضراب عن الطعام.  

  شكلت جتربة اإلضراب عن الطعام يف اتريخ احلركة الوطنية الفلسطينية األسرية، أحد أبرز أنواع املواجهة وقد  

االفقد    ثافة؛كأشدها  و  السجن  منظومة  يف  )الفاعل(  األسري  و فرضها  االستيطاين،  الصهيوين  يف    أسهمتستعماري 

التارخيية على مستوى اجلماع التحوالت  التجربة   ؛ة والذوات، وأدوات عنف املستعِمرالكشف عن كثافة  لتكون هذه 

و  فيها،  الفاعلني  عرب  وإشكالياهتا  الفلسطينية  املواجهة  اتريخ  لقراءة  املِصفاة  وحماوالت    لتفتحمبثابة  مدارك  بكثافتها 

، وذلك عرب  4من السجن الصغري إىل السجن الكبري انطالقا   صري الفلسطيين )األسري(  املسيادة وتقرير  اللقراءة    ؛جديدة

حماولة مستمرة يف وجه االستعمار الصهيوين االستيطاين، وما رافقها من  اليت متثل    اية أسرى )جيل انتفاضة األقصى(،رو 

 
 https://bit.ly/2H8ztjz. م2018الصغري والسجن الكبري. انظر يف: عبد الرحيم الشيخ.حكاية سر الزيت. املقولة اخلامسة: حكاايت السجن 4

https://bit.ly/2H8ztjz
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 ت هائلة ومركبة، ارتبطت بواقع التحوالت اليت فرضها السياسي الفلسطيين، والظروف اليت أحاطت به حتدايت وحتوال

 لتسري حماولة القراءة هذه من األسفل إىل األعلى.    ؛كل مرحلة من مراحل التاريخيف  

احملاولة من  و  بنية    كوهناتنبع أمهية هذه  الذي فرضته  الفهم  الدو حماولة خارج إطار  لية االستعمارية،  املنظومة 

الوصول    الدارسة عربهاول  حتا إمكانية  التساؤل عن  فلسإىل  خلق  املصريفهم  للسيادة وتقرير  كل   ؛طيين جديد  ففي 

  أي ما قبل املواجهة األوىل -  م2004تفظت هبذا التوصيف حىت عام  مرحلة من مراحل اتريخ احلركة األسرية اليت اح

األقصى(، انتفاضة  تـَُعد    لـ)جيل  مواجهة    اليت  يف  هلم  أوىل  الطعام  الّسّجانجتربة  عن  اإلضراب  جتارب    -عرب  فرضت 

الطعا عن  ومعاينَ اإلضراب  اترخيية  حتوالت  اجلماعية  و   م  األسري  بني  للعالقة  و الّسّجانخاصة  معىن   الوجود    منحت، 

لطاملا  ،  خاصا   املواجهة  أن   أحد  على  خيفى  بنية  وال  يف  والزمن  الوجود  معىن  واألهمشكلت  هو   السجن،  ذلك    من 

 الفلسطيين.   صري املكشفها املستمر عن حتوالت أكرب يف 

)جقد  و  أسرى  األقصى(فرض  انتفاضة  جتربتهم    ،يل  عيف  عرب  حملاولتهم  اإلضراب  خاصة  رواية  الطعام،  ن 

بضرورة املواجهة  5األول ، شكلتها جمموعة من العوامل املركبة اترخييا  بدءا  من حلظة تكون وعيهم  تقرير املصريالسيادة و 

م، مرورا  مبرحلة االصطدام بواقع التسوية يف مرحلة أوسلو، حىت فرصة املواجهة املسلحة  1987يف انتفاضة احلجارة عام 

فهذه الرحلة مبا فيها من تفاصيل، تنقلنا من حماولة قراءة    ؛م2000ول، يف انتفاضة األقصى عام  واستعادة الوعي األ

   .، عرب جتربة اإلضراب عن الطعامإشكالياتما يتصل هبما من إىل ، رير املصريالسيادة وتقتقرير 

 
مفهوميـَُعد    5 والباحثني  ا  إشكالي  ا  الوعي  الدارسني  جيعل  لدى  ما  مرتبط  ؛  معني  مفهوم  على  ترتكز  الدراسة  اإلنسانبهذه  وعي  أي  الفلسطينية،  املواجهة    سياق 

 ضرورة مواجهة املستعِمر.  بالفلسطيين 
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اليت تشكلت فيها رواية )جيل انتفاضة األقصى(، بكشفها   ،م2004تجربة منذ عام  هذه الوتنبع خصوصية  

اعد  قو هذا اإلضراب  إذ ترك    ؛، شكل نقطة حتول مصريية(غري مرئي) مبا فيه من عنف    ،6( احلداثوي)عن بنية السجن  

للمواجهة نواتج    جديدة  الوصول    التجربة،مبا شكلته  القواعد ال ميكن  تفكيك مسار    إليهاوهذه  كل  إال من خالل 

األسري وقيادة التنظيم، إضافة إىل جمموعة من  و   ،الّسّجان إضراب ورحلته، وما كشفه من صراعات كبرية بني األسري و 

 عامال  أساسيا  يف مساره ومصريه.  (خلارجا)العوامل اليت شكل الّسجن الكبري 

إضراب عام   نتيجةإمجاع يف رواية )جيل انتفاضة األقصى(، على الضربة اليت تلقوها    وعلى الرغم من وجود

لتعود من جديد يف    ؛، وبقيت تواجه مسار هبوط وصعودمل تتوقف  الّسّجانم، إال أن بقاء احملاولة يف مواجهة  2004

على   ا  ردز اإلضراابت الذاتية، اليت جاءت  برو مع  م،  2011حمطة استعادة للمحاولة، فرضها أسرى اجلبهة الشعبية عام  

تقرير املصري عرب اخلالص   ذهب األسرى إىل معىن جديد يف وفيها حالة الرتهل والرتاجع اليت أصابت املواجهة اجلماعية، 

رواية  قد  و   ،الذايت األقصى(عكست  انتفاضة  منه،    ،)جيل  األعظم  السواد  فتح  حركة  شكلت  غضب الذي  لغة 

لُتشكل هذه    ؛املستعِمر، وغضب آخر على القيادة  حنو غضب    ،7"عرابيد الغضب":  وخذالن، كما يصفها )ف.ع( 

مسارا    وصل    مهما  اللغة  الذي  املصري  فهم  حماولة  يف    إليهيف  التجربة  هذه  وواقع  الفلسطيين،  السجن األسري  بنية 

 من السجن الكبري.  ا  ممتد ا  واقعبوصفه  ؛لصهيوين االستيطايناالستعماري ا

الغضب،  قد  و    لغة  الكرامة عام    ة غري مسبوق  بصورةتعاظمت  استعاد األسرى  2017يف إضراب  م، حينما 

حركة    ،وعلى وجه اخلصوص ، األسرى إليهلتكشف جمددا  خالصة املصري الذي وصل  ؛اإلضراب عن الطعاميف جتربتهم 
 

التعذيب  (صهر الوعي)وليد دقة يف    قدمي6 تعريف  الفلسطينيني يف سجو   ،، حماولة جديدة ( العنف احلداثوي)، يف إعادة  ن االستعمار الصهيوين  عرب جتربة األسرى 
   يف حماولة الكشف هذه، وهو يتناول  يةأساس  بصورةهم املواجهة  ث ُتسطانية، حيفكيك بنية العنف وأدواته يف السجون الصهيونية االستيتحماولة  بوصفها   ؛االستيطاين

الفلسطيين يف املعازل الكبرية أو السجنبوصفه    ؛السجن احلداثي  يفرضها االستعمار الصهيوين االستيطاين على اإلنسان  العنف اليت  بنية  الكبري،    صورة مصغرة عن 
 والتحكم يف األسرى.     ،إلحكام قدرته على السيطرة  ؛وتعزيز احلالة الفردية  ،حالة مجاعية  ةوأد أيإىل وأبدوات عنفه احلداثوية، وسعيه الدائم 

 .  م2018. جرت يف خميم األمعري. رام هللا. عام (جيل انتفاضة األقصى)مقابلة مع )ف.ع( أسري حمرر من أسرى 7
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مصري  عن    كما كشفت هذه التجربة  8احلركة،  إليهال والتفكك والتشّظي اليت وصلت الرتهمتداد حلالة اوما هو إال فتح، 

عالية من أسئلة راهنة ممتدة  كثافة    تركت هذه التجربةكيف ال، وقد    ؛وما ، عرب صراعات وتناقضات كثيفةاألسرى عم

أحد أبرز اإلشكاليات اليت   ما يشكل  ؟واألسري، والعالقة بني األسري وقيادة التنظيم  الّسّجاناترخييا ، حول العالقة بني  

 فلسطيين. الصري املسيادة وتقرير ممارسة العرب هذا البحث من معىن   وما حتمالنهواجهت احملاولة واالستمرارية، 

 اإلشكالية

حتقيق   إمكانية  عن  للتساؤل  مدخال   الدراسة  املصريالُتشكل  وتقرير  احلالة  بوصفها    ؛سيادة  يف  حماولة 

زاوية جديدة خارج إطار توجهات املركزية األوروبية، واملنظومة الدولية احلقوقية   عربمبا فيها من إشكاليات،    ،الفلسطينية

معاجلتها    الراهنة، يف  السياسية  وتاوالنمطية  املصري،  لسيادة  بقرير  اترخيية  وذلك  يف  قراءة  عن  جتربة  متعمقة  اإلضراب 

انطالقا  من  تعمارية الصهيونية االستيطانية،  الطعام لدى األسرى الفلسطينيني )جيل انتفاضة األقصى( يف السجون االس

 أهم أدوات املواجهة.  كوهنا واحدة من 

النوع     هذا  عرب  املستمرة  احملاولة  على  الدراسة  وتبيان  وتركز  املصري،  وتقرير  السيادة  حتقيق  يف  املواجهة  من 

الشعوب األصالنية،اإلشكاليات اليت تواجهها، يف مقاربة ن التجربة، بل    ظرية مع جتربة   جيادإلليس من ابب إسقاط 

  .االستيطاينري يف بنية االستعمار لسيادة وتقرير املصا ، يف حماولة فهمة فيما بينهااملشرتك العوامل

، االستيطاين  حول السيادة وتقرير املصري يف مقاومة االستعمار  التجربة األصالنيةوتعتمد الدراسة على نواتج  

احملاولة و  بقاء  جديدة  واملمارسة  أمهها  أدوات  عن  الكشف  يف  القالب   ، واالستمرارية  من  املصري  وتقرير  السيادة  حترر 

  ، يف هذا البحث  يرية، الذي يطرحه فرانز فانون، إىل جانب املنهج األساسالرفض واالستمرا  عرب منهج االستعماري،  

 حماولة وممارسة حية يف منظومة السجن.  ؛ بوصفه منهج األسري وليد دقة  املتمثل يف
 

. رام هللا. م2007والسلطة الفلسطينية. تداعيات أوسلو واالنتفاضة الثانية. مواطن. املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية.    (فتح)إرشيد. حركة    أنظر يف: سامر8
 .  113ص  -67ص 



5 
 

ه  اآلوتتمحور  التساؤل  على  مبنية  رئيسة  إشكالية  حول  الدراسة  قراءة  يتذه  ميكن  كيف  وتقرير  ال:  سيادة 

التوجهات اليت فرضتها املنظومة الدولية والنمطية صفها  ؛ بو فلسطيينالصري  امل حماولة وممارسة مستمرة عرب جتارب خارج 

ك الفلسطينية،  أالسياسية  األقصى(ما يف  انتفاضة  الفلسطينيني )جيل  األسرى  الطعاميف    منوذج جتربة    ؛ اإلضراب عن 

   ؟منظومة السجن مواجهة يفبوصفها 

 منها:  متعددة، خرى ويتفرع من هذه احملاولة تساؤالت أ

تقرير املصري يف  السيادة و القراءة التارخيية هلا، عن إشكاليات عرب   ،اإلضراب عن الطعام اربكيف كشفت جت •

 احلالة الفلسطينية؟ 

ملمارسة    اإلضراب عن الطعام يف إعطاء بعد جديد وخاص  جتارباالستمرارية وبقاء حماولة    أسهمتيف  كو  •

 صري الفلسطيين يف منظومة السجن؟  املسيادة وتقرير ال

 حد املصطلحات 

   تقرير املصري: 

وعلى الرغم من اختالف  خلالص،  إىل اارتبطت إبرادة الشعوب حنو سعيها  هو أحد املفاهيم األساسية اليت  

ونشوء الدولة القومية احلديثة،   ،ملركزية األوروبيةابربطت املفهوم  قد  الدراسات    أغلب، إال أن  منشئهيف حتديد    الباحثني

 وظهور فالسفة العقد االجتماعي يف القرن الثامن عشر.  

  ظل املفهوم، و   ظهوريف    مهمةمريكية والفرنسية نقطة متحور  شكلت اإلعالانت الصادرة عن الثورتني األقد  و 

  .ا  قانوني مبدأ  أن استقر يف ضوء القانون الدويل ، إىل ا  سياسي مبدأ   تقرير املصري
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عرب مطالبات الشعوب   ، صعد املفهوم بوضوح مع حركة االستعمار وتصفيته بعد احلرب العاملية األوىلمن ََث   و 

والتحرر،   ابالستقالل  إىل  املستعَمرة  لألمم  وصوال   األساسية  املبادئ  وأحد  آمرة،  قاعدة  إىل  املصري  تقرير  حق  حتول 

  9. ةات وقيود معيندديف إطار حم املتحدة حلماية جسد الدولة القومية،  

حماولة وممارسة خارج إطار ما  بوصفه    ؛ لوصول إىل مفهوم تقرير املصريإىل اهذه الدراسة  وتسعى الدارسة يف  

للسيادة يف إطار مواجهة   الدويل، والسياق االستعماري، وذلك عرب ممارسات أخرى  املركزية األوروبية، والنظام  فرضته 

 االستعمار االستيطاين. 

   السيادة:

اترخييا   املفاهيم  أقدم  البشريةومالزمة حل  ،هي  اجملتمعات  مل  ،ركة  املصري،  وسابقة  تقرير  إن  فهوم  القول   وميكن 

   . للدولة ياملكون األساس بوصفها ؛أمهية السيادة ظهوراحملطة املفصلية يف ميثل نشوء الدولة القومية احلديثة 

ونشوء فالسفة العقد االجتماعي،    ،ا فرضته املركزية األوروبيةمبالدراسات مفهوم السيادة    أغلب ربطت  قد  و 

بذلك نقلة  حمداث   ،روسو أول من اندى بفكرة أن تتحول السيادة يف يد األمة َعد  ويُـ  ، ومرورا  بلوك  ،بدءا  من فلسفة هوبز

هنا ضرب من  أبإىل وصف الدولة    (السيادة)  هيد ممارستها، وذهب هنسلي يف كتابأساسية يف مفهوم السيادة على صع

  وأهنا  ،بل إهنا تنتمي إىل حقبة اترخيية حمددة ،السيادة مل تكن موجودة دائما   برتراند ابدي أن   أكدكما   ،سفةخيال الفال

   10من أجل التفريق بني الداخل واخلارج.  ا  مفهوماألصل  يف جاءت 

 
 . م1998عدانن حسني. حق تقرير املصري القضية األرمنية منوذجا ، لبنان: مركز الدراسات األرمنية. 9

 . م 2013.  23إبراهيم. سيادة الدولة بني مفهومها التقليدي وظاهرة التداول. جامعة الشرق األوسط. رسالة ماجستري.ص هاشم آل 10
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ظهور   بأما  كان    ة؛ واضح  صورةالسيادة  و فقد  الفرنسي،  اإلعالن  التحوالت  يتصاعد  ظليف  إطار    ، يف 

  ي إىل أن أصبح جزءا  من النظام الدويل، مع ضرورة اإلشارة إىل أن السيادة شكلت السند األساس  ،وعالقات القوى

 اآلخر.   كل منهما يحقق  ل ؛القة التشابكية القائمة بينهماعرب الع ،لتقرير املصري

حماولة وممارسة خارج إطار ما فرضته  بوصفه  وم السيادة  هذه الدراسة تطرح مفه ومما جتدر اإلشارة غليه، أن   

خمتلفة زاوية  من  السيادة وإمكانية حتقيقها  لقراءة  حماولة  الدويل، وذلك يف  والنظام  األوروبية  بنية    ، املركزية  مواجهة  يف 

 االستعمار االستيطاين.  

   االستعمار االستيطاين:

احلديث األورويب  االستعمار  أشكال  أحد  احلديثة يف ضوء    ظهورسياق  جاء يف    الذي  ،هو  القومية  الدولة 

ا االستعمار  على  التأكيد  وميكن  األوروبية،  اإلاملركزية  قدميا   مارسته  الذي  الكربىالستيطاين  إلجناز    ؛مربوطورايت 

االستغاليل االستعمار  إىل  أقرب يف حينها  كانت  املمارسة  تلك  أن  إال  التوسعية،  جُ إذ    ؛مشاريعها  أهدافه    لّ كانت 

 .  11اقتصادية 

له توسعا  يف أهدافه،  املمارسة األوروبية لالستعمار االستيطاينغري أن    حىت وصلت إىل حماولة    قد أضافت 

إطار   السكان األصالنيني، ويف  االستيطاين  اإلسهاماتإزالة  االستعمار  بنية  أبابتريك وولف    هيصف  ،املعرفية حول  نه 

حداث   خمتلف12؛ وليس  جيعله  بقي  ا  ما  اعن  االستعمار  أنواع  اترخييا    ؛أورواب  امارسته   ليتة  القائمة  أهدافه  جتاوزت  فقد 

 ونقلهم من أرضهم.   ، حمو السكان األصالنينييف قتصادية إىل أهداف تتلخص االاألهداف 

 
 . م2017.  115. مركز مدار. ص 66العدد  .وليد حباس. االستعمار االستيطاين حنو إطار نظري جديد. جملة قضااي إسرائيلية11

12the Elimination of the native: 402. 2006.Patrick wolf. Settler Colonialism and  
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االستعمار    لفهم بنية  مهما  اباب  معرفيا     ، قد شكلت يف األمريكيتني  ( اهلنود)جتربة  واألمر الالفت لالنتباه، أن   

والشعوب    ،االستيطاين األمم  تلك  حبق  وقعت  اليت  املمارسات  حماولة  آنذاكعرب  يف  التجربة  هذه  أمهية  وامتدت   ،

إضافة لعنف،  ابقية أشكال االستعمار مبمارسته    التصدي له ومواجهته، وبذلك فإن االستعمار االستيطاين يشرتك مع

 ابدة واإلحالل واإلقصاء. االتتمثل يف  ،إىل ممارسات مركزية تصف بنيته

 السجن احلداثي  

السيطرة على اجلسد،    عرب   ، السجون أداة مركزية لدى السلطات يف عملية الضبط والسيطرة واهلندسة  شكلت

املفهوم  هو  االستمرار يف فرض سيطرهتا، وهذا  من ذلك،  واألهم    ،التحكم والتغلغل يف اجملتمعاتاليت جتعلها قادرة على  

أهم مؤسسات    واحدة من  ، الذي ميثلارتكزت عليه املعرفة األوروبية احلديثة يف الكشف عن السجن  ذيال  ياألساس

الكشف عنها  ،من تفاصيل كثيفة وأدوات متعددة  وما حتمله  ،السيطرة احملاولة يف تطويع اجلسد    ،متكنت من  وأمهها 

أظهرت قصورا   قد  ، إال أهنا  من تفكيك  بنية السجون احلداثويةاملهمة يف  تركته هذه احملاولة  لى الرغم مما  وع13وإخضاعه، 

 ،وأدوات املواجهة  ،يف تناول السجون يف بنية االستعمار االستيطاين، اليت تستمد خصوصيتها من طبيعة أدوات العنف

الوقت    ؛وفاعليتها  ،واستمرارها اففي  املعرفة  تؤكد  حماولتها  الذي  اجلسد حلداثوية  أفراد يف    ،تطويع  إىل  األسرى  وحتويل 

السيطرة احليةفإن   ،  سبيل  املواجهة  الصهيوين،  اجلماعية  جتارب  ومنها  االستيطاين،  االستعمار  بنية  يف   ا  أسستظهر  ، 

واجهة يف بنية هذا العنف حماوالت املبدورها  اليت تكشف  ة أدوات السيطرة والتطويع،  حماولة ملواجهيف  معرفية جديدة،  

 14.وكثافته

 
 .  م1990بريوت. مركز اإلمناء القومي.  والدة السجن.-ملراقبة واملعاقبة أنظر يف: ميشيل. فوكو. ا13
   م.2010 .30ص  -22دراسة يف املفهوم واألثر. جامعة بريزيت. رسالة ماجستري. ص  –كمفهوم زماين ومكاين   (اإلسرائيلي)أنظر يف: فراس جابر. السجن 14
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يف    صوغوي دقة  الوعي) وليد  من  لتعذيب،  ل  ا  تعريف  (صهر  سجو يستمده  يف  الفلسطينيني  األسرى  ن  جتربة 

الصهيوين االستيطاين لتفكيبوصفها    ؛االستعمار  السجونحماولة  العنف وأدواته يف  بنية    إذ   ؛الصهيونية االستيطانية  ك 

اليت   ،صورة مصغرة عن بنية العنفبوصفه   ؛لة الكشف هذه، وهو يتناول السجنيف حماو  يةأساس صورةُتسهم املواجهة ب

 15يفرضها االستعمار الصهيوين االستيطاين على اإلنسان الفلسطيين يف املعازل الكبرية أو السجن الكبري.

 اإلضراب عن الطعام

  ، من االحتجاج والرفض ا  نوع متثلنية اليت هم التجارب اإلنساأ  واحدة منجتربة اإلضراب عن الطعام،  شكلت

  فهي تقاوم  ؟شكل من أشكال املقاومةكيف ال، وهي طت بذلك أبعادا  ملعىن الوجود، وسيلة للمطالبة ابحلقوق، وأعأو 

 يف املعركة.    يعرب مقاومة رغبة الطعام إىل السالح األساساجلسد  حمولةظروف السجن، 

عن  قد  و  اإلضراب  جتارب  اترخييا     املتعددة    الطعامتركت  منها  هموقعا   نفذه    اإلضراب"ما ،  الذي  الشهري 

فضال   منهج اإلضراب للمطالبة ابحلقوق،  ي  ل متبعمن أوائ؛ فقد كان  ضد االستعمار الربيطاين  ،املهامتا غاندي يف اهلند 

استقالل بالده  هرفع عن   السجناء    ،16فرتات متتالية"عرب إضرابه    ،وخروج االحتالل منها   ،مطلب  إضافة إىل إضراب 

األمريكتنيياإل يف  األصالنيني  السجناء  جتربة  وكذلك  اجلماعي،  اإلضراب  جتربة  يف  خاصا   إراث   تركوا  الذين    ؛ رلنديني، 

تشري  ح مذكراهتا،   إليهايث  يف  ديفيس  مواجهة    وصوال  17أجنيال  يف  واملستمرة  احلية  الفلسطينيني  األسرى  جتربة  إىل 

فضال  عن  18أهم أشكال املقاومة والنضال يف السجون الصهيونية، واحدة من  ؛ بوصفهااالستعمار الصهيوين االستيطاين

 
 .  م2010أنظر يف: وليد دقة. صهر الوعي، أو يف إعادة تعريف التعذيب. مركز اجلزيرة للدراسات. قطر. الدوحة. 15
 https://bit.ly/3k0c6qJعال املصيايت. املوت احتجاج ا من أجل احلياة.. أبرز حاالت اإلضراب عن الطعام يف العامل.  16
 .  م1977 الكتاب. ارجنيال ديفيس. القدس. دأأنظر يف: مذكرات 17

18MalakaShwaikh. Dynamics of Prison Resistance Hunger Strikes by Palestinian Political Prisoners in 
Israeli Prisons. 2018. 

https://bit.ly/3k0c6qJ
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احلاكمة السلطات  ضد  العريب  العامل  يف  واملناضلني  النشطاء  من  العشرات  ظهرتجتارب  فقد  اإلضراب  ؛  عن    جتربة 

 الربيع العريب. املعروفة بثورات مع اندالع الثورات العربية،  ةكثيف  بصورةالطعام 

 أمهية الدراسة 

ا من موفهمه  ،فلسطيينالصري  املسيادة وتقرير  الحماولتها البحث عن إمكانية حتقيق  يف  تكمن أمهية الدراسة  

خمتلفة، املركزية    زاوية  وفرضته  شكلته  عما  الخارجة  الدولية  واملنظومة  للسياساألوروبية،  النمطية  والتوجهات  ة  راهنة، 

ل  عربالفلسطينية،   واملمارسة  الفلسطينيني،لاحملاولة  لألسرى  اجلماعي  اإلضراب  جتربة  يف  املصري  وتقرير  وفهم    سيادة 

روايتهم اخلاصة،  دا  على  اعتما  ،عرب قراءة اترخيية لتجربة )جيل انتفاضة األقصى( يف اإلضراب عن الطعامما  إشكالياهت

 م(.  2017و  –م 2004)  يف األعوام ما بنيوذلك 

ابحلالة الفلسطينية، عرب مستوى   صلةكثافة من التفاصيل املت  ،رشيفعرب الرواية الشفوية واأل  ،وتؤرخ الدراسة

الذي يُشكل ذرو   إىلالولوج    يتمثل يفآخر،   الطعام  املستعِمر، كاإلضراب عن  املواجهة يف  جتارب حية يف مواجهة  ة 

الدراسات  اهلامش يف  بقيت على  اليت  األقصى(،  انتفاضة  االستيطانية، وترتكز على رواية )جيل  الصهيونية  السجون 

جاء  قد  الحقا ،  الدارسة  ستعرض  توكما س  أغلبها،وهي حمدودة جدا ، ف  ،يف أدبيات األسرىاملاثلة    واإلنتاجات الفكرية

 حماوالت أدبية لتجارب ذاتية لألسرى الفلسطينيني. 

 املنهجية 

يف  حملررين يف جتارهبم اليت عاشوها  منهج التحليل التارخيي، عرب الرواية الشفوية لألسرى ا  إىل تستند الدراسة  

الطعام عن  حوارية،    عرب  ،اإلضراب  األرشيفو مقابالت  اندي أرشيف  و الصحف،  أرشيف  من    املستمد  على  مجعية 

تتقاطع مع جتربة املواجهة، منها  متعددة،  سة على جتارب حية  كما ترتكز هذه الدرا،  يةأساس  سري الفلسطيين بصورةاأل

و حول    ةاألصالني  التجربة بنية  السيادة  يف  املصري  االستيطايناالتقرير  والدراسات   ،ستعمار  األدبيات  تعكسها  اليت 
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يتخذ الرواية ُجلها  كان    ،مبا فيها من رواية اترخيية ذاتية ومجاعية  ، إضافة إىل أدبيات األسرى الفلسطينيني،األصالنية

 ؛اإلنتاج الفكريو على التحليل    مبنيا  قليل منها  جاء  ألحداث والقصص، و اعلى سرد  الدراسة  تعتمد  كما    ،شكال  له

الفكرية  يف  ،سري وليد دقةاأل  ليكون للبحث؛   حماولتهو   جتربته  السجن، منهجا  حيا   انطلقت من جدران  اليت  األصيلة، 

حاول   السجنفقد  على  و (،  احلداثوي)  تفكيك  االستعمارية عمل  السجون  بنية  يف  والعنف  التعذيب  تعريف  إعادة 

   .كثري من الزوااي الفكرية اليت أنتجها على مدار سنوات أسره املستمرةجانب   إىل ،الصهيونية االستيطانية

الطعامالدارسة  اعتمدت  قد  و  عن  اإلضراب  جتربة  على  التارخيية  املراحل  تقسيم  )جيل  ال  ،يف  خاضها  يت 

 م. 2017  -م2004طيلة األعوام ما بني  اليت امتدت انتفاضة األقصى(، 

 الصعوابت

 عن رحلة البحث  

البحث  رمبا حتتاج   الكتابة إىل جانب  إىل  رحلة  الاملجمهود آخر من  الذي اضطر  رئيسوضوع    ة إىل الدارس، 

من    تمكن من االستمرار يف الكتابة،لت، و ، من جهةتحرر منهاتل  ؛ الكتابة األكادمييةفضال  عن    ،يوميات البحث  تدوين

البحث،    جهة أخرى؛ اليت اتبعتها حبكم  القصص  الف  هاحبكم عملو فثقل  فيه من    ،لسطيينيف مجعية اندي األسري  مبا 

ترقب كبريا     شكلكل ذلك  ،  تابعةمو   ،وانتظار  ، حالة  نفسيا   البحث  االستمراريف  حتداي   مع جمموعة من    ،يف رحلة 

البحث،احكاايت وقصص ع قابلتهم لغرض  الذين  احملررين  ذات بذلك جتربة    مكونة  شتها مع أصحاهبا من األسرى 

 .  طابع خاص

البحثالدارسة  حينما قررت  م،  2018ام  عففي   عية  ، كانت مجواالنطالق يف رحلته  ،العمل على إعداد 

بدعم    يةأساس  صورةب  ترتبطعمل فيها، تواجه حراب  من أعلى هرم يف السلطة الفلسطينية،  تاندي األسري الفلسطيين اليت  

ومصري من عاشوه بدمهم  م، الذي فرض كثافة عالية من األسئلة على مصريه  2017اجلمعية إلضراب األسرى عام  
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داخلية، واستعمارية، وكان م اليت جوهبت حبروب  الفلسطيينوتضحياهتم،  تقوم    ظلت اليت  -  صري مجعية اندي األسري 

تعرضت حلصار    أن  -املستوى الشعيب والدويل  إىلورفع قضيتهم    ،عملها التارخيي يف دعم صمود األسرى الفلسطينينيب

السلطة، و  عملهمايل من  على  فيهاومراقبته، و   ، اتشديد  العاملني  احملامني  طاقم  بداية   ؛ سحب  احلرب،  لتشكل هذه 

العمل   ء الدارسةإذ فقد معظم زمال ؛داث حتوالت يف عمل مؤسسات األسرىحرب كبرية على قضية األسرى، عرب إح

املؤسسة الباقني فيها حمفوف  ، يف  التحدايت،  ب  ا  وأصبح دور  االعتبار،  كثري من  العاملني يف    أغلب   أن  مع األخذ بعني 

إضراابت اترخيية عن الطعام، قضوا سنوات يف سجون االستعمار الصهيوين، ومنهم من قاد    ،املؤسسة هم أسرى حمررون

إىل  منهم  و  ينتمي  األقصى(من  انتفاضة  واجهوا    ،)جيل  لدعمهم  ممن  واليومحرواب   السجون،  يف  هذا   ،رفاقهم  أييت 

 ليكشف عن روايتهم اخلاصة على وجه التحديد.   ؛البحث

الكتابة والعمل،  أثناء  الدارسة شتهااعرب سلسلة من احلكاايت والوقائع اليت ع ، وتوالت،واستمرت الصعوابت

على إجراء مقابلة مع    بضعة اشهر م، وذلك بعد  2018كانت أشدها قسوة، استشهاد صاحل الربغوثي يف هناية عام  

هو أحد األسرى احملررين ف   ؟يف منزله يف بلدة كوبر، ومن ال يعرف عمر الربغوثي )أبو عاصف(  ،ثيوالده عمر الربغو 

أطول    يق األسري انئل الربغوثي الذي يقضعلى فرتات، وهو شقي  ،عاما  يف السجون الصهيونية  28الذين قضوا قرابة  

،  نياعتقل مرت ف  ؛لهمواجهة جديدة بعد استشهاد جنبدأ عمر    إذعاما ،    40ومدهتا    ،فرتة اعتقال يف اتريخ احلركة األسرية

البحث،  ه  الدارسة  إعداد  أثناء وزوجته كما  ذا  عاصم،  جنله  وهدم  ،اعتقل  عائلته،  أفراد  االستعمار وبقية  قوات  ت 

 . الّسّجانيواجه  ،حىت اليوم ،يزال عمر الربغوثي الالصهيوين منزيل جنليه صاحل وعاصم، و 

عام   بداية  ت،  م 2019ومع  الدارسة  بالكتابة،    تابع كانت  طويلة  وإذا  الرصاص  متضيها على ليلة    ، أصوات 

الصوت العنيفة  ،وقنابل  رام هللا، وهي    ،واملواجهة  األمعري يف  طويلة  واحدة من  يف خميم  ليال  هذا    عاشتهابني  على 

تابع مراسالت سجن  تو م،  2012ب األسرى عن الطعام عام  فصل إضرا  د  عِ الدارسة تُ   فقد كانت  ،النحو، وللمصادفة

يف السجن  اليت يقبع مخسة من أبنائها  ، عملية هدم منزل عائلة أبو محيد -ايف اجلهة املقابلة ملنزهل-راقب (، وتنعسقال)
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  ؛ طع الكتابة مبشهد حيوهكذا؛ فقد فرضت تلك املشاهد على الدارسة أن تق  ،يقضون أحكاما  ابلسجن املؤبدذاته، و 

يتعرض فيها منزل عائلة اليت  املرة الرابعة    ،طويلة، وهي ابملناسبةهدم    كتابة بيان صحفي عن ليلةب  بدأوت  ها،عمللتقوم ب

 أبو محيد للهدم.  

عشرات من األسرى، قد خاض  ف  هذا البحث؛  الدارسة  إعداد  أثناءاألسرى عن الطعام  إضراابت  ومل تتوقف  

م،  2019، تصاعدت خالل عام  كافة  من التنظيمات  ،األسرىها إضراابت ذاتية، نفذها  ُجلّ   ، كانحماوالت متعددة

حماوالت بعض  من  رغم  على الم،  2017هم فعليا  يف دفع األسرى إىل مواجهة مجاعية جمددا  بعد عام  ُتس غري أهنا مل  

اليت فرضت  بعض القضااي كما ظهرت ات أخرى غري اإلضراب عن الطعام، أبدو  ،التنظيمات من فرض مواجهة جديدة

الصهيونيةآنذاكنفسها   السجون  إدارة  اليت فرضتها  السلب اجلديدة  السلطة   ،، منها حماوالت  بقرار من أعلى هرم يف 

جلنة   بتشكيل  عرفت  ما  وهي  عام    (، أردان)الصهيونية،  منتصف  جديدة  من    هتضمنتوما  م،  2018منذ  توصيات 

األسرى،   التوترسيخ  للتضييق على  على سياسة  مبين  السجون،و   صنيفواقع  بني  أي  وتعزيزه؛  التفاوت  حماولة    ةلكسر 

 ملواجهة مجاعية.  

عام   آب  شهر  واسعة2019وبعد  اعتقاالت  محلة  الصهيوين  االستعمار  قوات  شنت  على    ت واعتقل  ،م، 

ره ومما تذكرهن االعتقال اإلداري،    ن منهما يزال اثنال معهم مقابالت مطولة للبحث،  الدارسة  ت  األقل ثالثة ممن أجر 

كان وحدثها عن الكتاب الذي    ا،أوىل مقابالهتمعه  الذي أجرت ، الدارسة يف هذا اجملال، اعتقال األسري علي جرادات

ما   ؛رغم أسرهالذي خرج إىل النور،  قصص رفاقه الكثيفة يف السجون الصهيونية،  إضافة إىل    ،عن جتربته يف األسر  هد  يُعِ 

حماولة  جيعل   آالف  واحدة  هذه  ملعىن من  بنية    ، وممارستهمافلسطيينالصري  املوتقرير    السيادة  احملاوالت  ستعمار  االيف 

 إىل تناوهلا يف البحث.  الدارسة سعى تليت صهيوين، اال ستيطاين اال

  الدارسة، فقد   ( أسريا ، وحبكم عمل11، استشهد ) م2018اليت امتدت منذ عام  هذه،    بحثالويف رحلة  

منهم    راقبت عدد  كثب،رحلة  اب  عن  انتهت  أن  )القتل   ،التعذيب  نتيجة  ،ستشهادهمإىل  الطيب  اإلمهال  سياسة  أو 
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الدارسةالبطيء( فها هي  الكتابة  ،  تتوقف يف ذروة  آخرهم،  ا  ميثلهم  ،عند  نور    22يف    قضىالذي    ،لربغوثيالشهيد 

كبرية،    اتركا  م،  2020نيسان  /أبريل صياغتها  ا  عاجز املرء    علجتأسئلة  الـ)نور شاب  ف  ؛عن  يتجاوز  مل  (  23فلسطيين 

عام    ،عاما   مواجهته  2017اعتقل  بعد  طويل  ،الحتاللام،  لتحقيق  صدر    ،وتعرض  حىت  ُحكم  حقه  يف  وتعذيب، 

 دة مثاين سنوات، وحترر ابلشهادة أخريا .  مابلسجن 

أن    غليه،  اإلشارة  جتدر  الدارسة  البحث  ومما  دفع  اإلصرارقد  مرة  ،إىل  حقوق  ،وألول  مشاركة  يف  على  يني 

  ، رصده عن بعد تنت  افاملشهد الذي ك  ؛ حلضور جلسة لألسري قسام الربغوثي  ؛العسكرية   (عوفر) دخوهلم إىل حمكمة  

فكانت احملكمة مسرحا  كبريا    ؛بتفاصيلها الكثيفةتكوين الصورة إىل كان يفتقر  ،اليومي عن جلسات احملاكم هاعمل عرب 

دفع    ؛ نيعائلة، واحلقوقي، والنيمواملستعَمر، واحملا  ،املستعِمر  يضم بحث  ت،  متعددةمكوانت أسئلة  إىل مجع    الدارسةما 

 يف بنية االستعمار الصهيوين االستيطاين.   إجاابهتا عن

البحث، و الدارسة توحينما بدأت   الصعوابت، هدمت قوات حتراجع مقدمة  اختزال كثافة  االنتهاء من  اول 

ليلة   الربغوثي  قسام  األسري  عائلة  منزل  الصهيوين  بلدة    ،م2020مايو  /أاير  11االستعمار  جعلها    (؛كوبر)يف  ما 

رية،  اول استعادة االستمراحت، و هاأحداث تلك الليلة حبكم عمل -كما العادة- لتدوِّنتوقف عن الكتابة يف تلك الليلة، ت

تستمد   قساماليت  عائلة  تركتها  اليت  الرواية  قوة  من  الربغوثي،    ، قوهتا  والدته وداد  التحديد، حينما خرجت  وجه  على 

 نتهي رحلة البحث.دون أن ت، الدارسةنتهي وهنا، ت  ،19"كل البيوت ال تساوي عندي حذاء قسام" : خماطبة املستعِمر

 األرشيف   

الذي الزم  جد د   التساؤل  الفلسطيينطرح  األرشيف  مصري  عن  الفلسطيين،  التاريخ  وإمكانية    ،الباحثني يف 

  ملّا كان املرتكز األساسي للبحث يتمثل يف حماولة السيادة يف سبيل الوصول إىل رواية فلسطينية دقيقة، و   ؛هيلإالوصول  

فإن    املصري؛  الفلسطينيني،    التنقيب  ة رحلوتقرير  األسرى  بتجربة  اخلاص  األرشيف  عن  قد  عن  أسئلة جديدة  فرضت 
 

 https://bit.ly/3lQNRvG، م2020مايو   /أاير 11الربغوثي. ليلة اهلدم مقابلة مصورة مع وداد الربغوثي. والدة األسري قسام 19

https://bit.ly/3lQNRvG
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و  هنامصريه،  األرشيف  يل  ،الدارسة  لوأد  االستيطاين  الصهيوين  االستعمار  نظمها  اليت  احلرب  إىل  التطرق  بصدد  ست 

  20أبعاد خمتلفة. و بطرق  قراءته، همبعضحيتاج إىل جهد حبثي كبري، حاول موضوع فهذا  ؛والرواية الفلسطينية اترخييا  

أن    أحد  على  خيفى  الطنيوال  إىل  حيتاج  الذي  الفخار  صنع  مثل  ابألمل  املثقلة  الذاكرة   ،واملاء  ،"ترميم 

 البداية أن  فقد ظنت الدارسة يف  على وجه اخلصوص؛ البحث يتناول رواية )جيل انتفاضة األقصى(، وملّا كان21والنار."

عنه كشفت مسارات أخرى،  التنقيب  رحلة    غري أن    ،فرتة الزمنيةالحلداثة    ؛الوصول إىل األرشيف لن يكون أمرا  عسريا  

ترصد الدارسة  فكان    جعلت  االحتالل،  سجون  يف  األسرية  الفلسطينية  احلركة  أرشيف  واقع  عن  وأسئلة  مالحظات 

عرب عنه  حتدٍّ   البحث  مبثابة  األسرى  مؤسسات  وهنا،    أرشيف  من    الدارسة  صصختكبري.  جمموعة  عن  احلديث 

 .  الذي كان أشبه بعملية تنقيب سهلة وصعبة يف آن واحد متكنت من تدوينها خالل البحث، اليتاملالحظات 

ها،  في عمل  تاملؤسسة اليت   22من احلصول على إذن من مجعية اندي األسري الفلسطيين،الدارسة  متكنت  قد  و 

اب هلا  وفعال  يسمح  البحث،  ألغراض  املؤسسة  أرشيف  التنقيب،    ،ستخدام  رحلة  األمر وظنت  بدأت  أن  البداية  يف 

كثري احلصول على    هال عليسه  على الرغم من أنه قد  ه، و فيعمل  تاألرشيف موجود يف املكان الذي    أن    وخباصة  ؛ميسر

مستنقع من املعلومات غري املنظمة بطريقة واحدة، وإن كان هناك  كان مبثابة    ،ومقابل ذلك  ، من املعلومات، إال أنه

فقط عن مجعية اندي األسري، اليت حتوي اآلالف من املراسالت  الدارسة  تحدث  تإال أهنا حمدودة، وهنا    ،حماولة لتنظيمه

ألسرى يف السجون الصهيونية، وهذا ال يعين أن األمر أفضل  اتقارير زايرات احملامني  ها  ُجل  و والتقارير اخلاصة ابألسرى،  

 يف املؤسسات األخرى اليت تتابع قضية األسرى.    حاال  

 
20MeznaQato, Forms of Retrieval: Social Scale, Citation, and  the Archive on the Palestinian Left, 
International Journal of Middle East Studies (51) 2019, 312-315. 

  https://bit.ly/3k8zgLMصقر أبو فخر. نكبة ذاكرة: بقااي مركز األحباث الفلسطيين يف الصحراء اجلزائرية. مقال. ضفة اثلثة. 21
 

  

https://bit.ly/3k8zgLM
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أن    لالنتباه،  الالفت  للتقارير  واألمر  املختلفة  التصنيف  األرشيف قد  عملية  إىل  الوصول  يف  عائقا   شكلت 

بسهولة، واستغرق األمر شهورا  من أجل التنقيب عن شيء موجود، لكنه حمفوظ بطريقة عشوائية، وجند أن األمر مع  

معاملها    كانتوهي فرتة  م،  2017عام  و م  2004عام    متتد بني الفرتة الزمنية اليت تناوهلا البحث  فيتبدد،  الوقت كان  

 اإلشكاليات  ظلت  ،، ومع ذلكأيسراألرشيف  قد أصبح  ف   ؛السنوات األوىل  قياسا  إىل،  مع الوقت  يف األرشيفتتضح  

يف البحث عن األرشيف الفلسطيين، فبعض جامثة، ليست إشكاليات خاصة، بل تعكس إشكاليات اترخيية    املتعددة

السنوات، وبعضها   بناء  على  السجون،    َوْفقَ املراسالت والتقارير ُصنفت  احملامنيأو  أمساء  من    ا  جزءما يشكل    ؛أمساء 

أكثر تعقيدا  ، و حينا    بتفاوت  ،األمر مل يكن خمتلفا  عن املؤسسات األخرى، ولكنوهذا  ،  الدارسة  التعقيد الذي واجهته

أن  أخرى،  أحياان    ارتبطاحلديث    ومبا  مؤسسة  أرشيف  الفلسطينيةمبنشأهتا    تعن  السلطة  أتسيس  ذلك    فإن    ؛رحلة 

املرحلة على األرشيف الذي فرضته تلك  التحول  التحرير إىل أرشيف    ،بطبيعة احلال يفرض فهم  وانتقاله من أرشيف 

 23السلطة. 

واضحني  و كانوا  السلطة،  أرشيف  على  الدولة "القائمون  أرشيف  هو  أرشيفهم  لنا...أن  وليس    ،وأكدوا 

الثورة، املوضوع...   أرشيف  الثالثينيات وصوال إىل  إحيث    وهذا أخطر ما يف  املمتدة من  املرحلة  ن األرشيف يشطب 

للباحثني." 1994العام   االنطالق  نقطة  بعد عدة سنوات  األرشيف  هذا  يصري  بعض  24م، وقد  ذلك، شكلت  ومع 

، رغم التخوفات اليت  مهمة، خطوة  25مركز أبو جهاد للحركة األسريةما يف  احملاوالت يف أرشفة اتريخ احلركة األسرية، ك

ب الفلسطيين  األرشيف  مبأسسة  ا  ةعام  صورةترتبص  ظل  و يف  االستيطاين،  الصهيوين  هذه  الستعمار  بنته  الذي  الطابع 

 
 https://bit.ly/344lYdBهنا سليمان. أتمالت يف الغياب: األرشيف الفلسطيين من حركة التحرر إىل دولة أوسلو. 23

 https://bit.ly/2HfyEFhهنا سليمان تروي قصة البحث عن األرشيف الفلسطيين الضائع. مقابلة. بريوت. شبابيك. 24
مببادرة من السيد فهد أبو احلاج، ودعم وتشجيع من أ.د . سري نسيبة رئيس جامعة   م،1997األسرية يف العام  أتسس مركز ومتحف أبو جهاد لشؤون احلركة  25

هذا املتحف أداة تعبريية    َعد  م، على أرض جامعة القدس، ويُـ   2007/ 4/ 16القدس، وكان مقره يف مدينة رام هللا، إىل أن دشن املبىن اجلديد واحلايل للمركز يف يوم  
 museum.alquds.edu/ar/-https://ajمعاانة األسرى واألسريات الفلسطينيني يف سجون االحتالل اإلسرائيلي. تفاصيل أكثر  لىلة عابلغة الدال

https://bit.ly/344lYdB
https://bit.ly/2HfyEFh
https://aj-museum.alquds.edu/ar/
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  ، ـNGOالسلطة، عدا عن اإلشكاليات املرتبطة مبؤسسات    ببنية مؤسسات  صلوورثته من إشكاليات تت  ،املؤسسات

 من عمليات السيطرة، والتحكم.  ا  جزء؛ بوصفه ومساره ،وواقع التمويل

العودة  م،1994"فمنذ عام   الفلسطيين، فهدأت عاصفة  الشعب  وبدأت    ، بدأت مرحلة جديدة يف اتريخ 

لبناء األرشيف الوطين الفلسطيين، اإلميان العميق والراسخ بضرورة    يفورا  عملية بناء املؤسسات... وكان احلافز األساس

  ذ اليت بدأت عملها من ،فر يف معظم مؤسسات األسرىااألرشيف املتو ف26احلفاظ على ذاكرة شعبنا، ذاكرة كيانه الوليد."

ال    ،جمرد أوراق وملفات مبعثرةإال  هي  ما  م، وقبل ذلك  2000يبدأ منذ أعوام    عاما ، أرشيف  20  ما يزيد عنأكثر  

حماولة مركز أبو  يف  تتمثل    ،حماولة أرشفة حقيقيةبوصفها    إدراجهاة، واحملاولة اليت ميكن  يحماولة أرشفة حقيق  ةختضع ألي

للحركة األسرية،   ا  ات أخرى،مؤسسوابالنتقال إىل  جهاد  الضمري حلقوق  فقد    ؛27إلنسان ورعاية األسريمثل مؤسسة 

 28ن.سري، وهيئة شؤون األسرى واحملرريمؤسسات األسرى األخرى، كنادي األ  قياسا  إىلطورت فعليا  األرشيف لديها، 

 تقارير احملامني

قانونية  ل  جُ  مضامني  إال  هي  ما  والتقارير،  املراسالت  مطالبات  ،وشهادات  ،وحقوقية  ، مضامني    ، أو 

ال  ،وشكاوى هذه  الزمنية وأحداثها، وال حتتكم  ابلفرتة  رسائل خاصة، ومتابعات يف زوااي مرهونة  إىل منوذج  أو  تقارير 

أو    موحد، فكل حمامٍ  للزايرة  الزايرة،  مثل تلك  إذ تتضمن    ؛لتقريراجيتهد يف وضع منوذج  اسم األسري، و التقارير اتريخ 
 

 مصدر سبق ذكره.  هنا سليمان.26
جمموعة من النشطاء واملهتمني حبقوق    1991"الضمري مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غري رحبية تعىن حبقوق اإلنسان، أسسها يف مدينة القدس احملتلة أواخر عام  27

منية، حييط ابلضمري عدد من األنصار واملتطوعني الذين يطلق  اإلنسان لدعم ونصرة األسرى، ومناهضة التعذيب عن طريق املراقبة واملتابعة القانونية واحلمالت التضا
أكثر لتفاصل  ومعنواي ."  ماداي   دعمها  على  ويعملون  نشاطاهتا  يف  ويشاركون  املؤسسة  أبهداف  يؤمنون  الذين  األشخاص  وهم  )الضمائر(،  ،  عليهم 

http://www.addameer.org/ar 
وتشكلت اهليئة مبوجب   1998يئة شؤون االسرى واحملررين هي الوريث الرمسي والقانوين لوزارة شؤون االسرى واحملررين اليت كانت أتسست مبرسوم رائسي عام  "ه28

الفلسطينية، مت مبوجبه إنشاء صادر عن سيادة الرئيس حممود عباس رئيس دولة فلسطني ورئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير  2014-5-29مرسوم رائسي بتاريخ 
بتاريخ   الفلسطيين على نظامها األساسي. والحقا لذلك  الرئيس  الفلسطينية ويصادق  التحرير  تتبع ملنظمة  صدر مرسوم   2014-8-28هيئة مستقلة إداراي وماليا 

 /http://cda.gov.ps/index.php/arرائسي بتكليف األخ عيسى قراقع رئيسا للهيئة بدرجة وزير". تفاصل أكثر. 

 

http://www.addameer.org/ar
http://cda.gov.ps/index.php/ar/


18 
 

الزايرة، وغالبا  ما كانت تتحول فيها رواية األسري إىل  و اتريخ االعتقال،  و    ،حمدودة جدا    أسطرمدة احلكم، وتفاصيل 

  يه وية، يلألسري جمرد رقم هيظهر ا  تقارير أخرى، ويف    ،تتعثر يف مللمتها بني البياانت اليت تشبه يف طابعها بطاقة اهلوية 

 تفاصيل أخرى.   ةومكان سكنه، والسجن الذي يقبع فيه، دون أي ،ثالثيال هاتريخ حمكمة، وامس

الرواية والتوثيقلحماولة  يف  تحول الزايرات إىل بياانت صحفية  غالبا  ما كانت تو  قد حصلت الدارسة  ف  ؛نقل 

قوم بكتابتها  تنت  االتقارير والبياانت الصحفية اليت ك  عرب   -يف املؤسسة  هاحبكم عمل -  جزء كبري من األرشيفعلى  

؛ ما جيعلها ختلو من  ملراجعة قبل النشرعادة  ختضع  البياانت الصحفية  الالفت لالنتباه، أّن تلك    أن    غري،  أثناء عملها

اية خصوصية  حبم  رتبطالفلسطينية، أو ألبعاد أخرى تاملنظومة  وما ذلك كله إال ألسباب تتصل ببنية    تفاصيل كثرية،

 األسري.  

خطورةولعل   األكثر  يف األمر  يتمثل  الع  ،  اإلوجود  الربيد  على  املراسالت  من  يف  شرات  للعاملني  لكرتوين 

و  على  املؤسسة،  حكرا   ليس  األمر  األسريهذا  بل  فقط  اندي  على    إنه،  جمال   أغلبينطوي  يف  العاملة  املؤسسات 

وفرض سيطرة من سلطات   ، ومراقبة  ،حماولة اخرتاق ة ، يُشكل أداة سهلة أليةلكرتونياإلفوجود هذه املراسالت  ؛األسرى

، ال حصر  فةيكث ا مراقبةاالستعمار الصهيوين، وهذا ال يعين أن ما جيري خالل زايرات احملامني ال خيضع للمراقبة، بل إهن

هلا، غري أن  األمر أكثر خطورة فيما يتصل ابألرشيف؛ ما يهدد بضياعه، لوال فرق يف ذلك بني األرشفة اإللكرتونية، 

   ة.ونظريهتا الورقي

الطعام، وجدتفيما يتصل ابلتنقيب  و  من  أن    الدارسة  عن أرشيف اإلضراابت عن  إتالفه،  قد    هجزءا   جرى 

اصة  ما أورث الدارسة غضبا ؛ لطريقة التعامل مع األرشيف، وخب  ؛العتبارات أمنية  ؛حتديدا  يف سنوات انتفاضة األقصىو 

 ن.   و سرى واملعتقلخ عنف طويل عاشه األنتحدث عن اتريخ مواجهة، اتري أن  

مشروع خاص  اندي األسري دعوة من إحدى اجلامعات األمريكية يف اخلارج، عرب  أثناء إعداد البحث، تلقى  و 

الدارسةجلمع أرشيف األسرى  ؛زيت  جامعة برييف   اليت ميكن أن يفرضها    ؛ ما جد د لدى  املخاطر  التساؤل عن ثقل 
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ال واملصري  واحملاوالت،  الدعوات  من  النوع  استخدامه،  هذا  يف  الالحقة  والسياقات  األرشيف  يواجهه  أن  ميكن  ذي 

إثباته وترسيخهاول  حتمما    ا  جزءإن   ف  ؛ البحث  موضوعوانطالقا  من   السيادة وتقرير    احملاوالت ملعىن يتمثل يف  ،  الدارسة 

 مصري الرواية. –مصريهسيادة على الرواية، ومحاية ال–ة على األرشيفمنها السياد ،ستوايت خمتلفةيف م املصري

 املقابالت 

الشفويةتبقى   مقدمة   29الرواية  اليت  يف  األرشيف  يعتمداملداخل  غياب  يف  الفلسطيين،  الباحث   ،عليها 

اليت تتحدث عن فلسطني قبل   وخباصة تلكاألحباث التارخيية الفلسطينية،    أغلب  ن  إإذ    ؛والصعوابت يف احلصول عليه

النكبة عام   الشفويةتعتمد  ،  أثناءهام، و 1948حرب  الرواية  الصهيوين االستيطاينعلى  ما  ، و ، يف مواجهة االستعمار 

ولكن، وعلى الرغم من ذلك كله؛ فإن   30وحماربتها،   ،حمو الرواية الفلسطينيةدفعت املستعِمر إىل حماولة  ،  أمهية متثله من  

اصة  وخب 31فيه،  ا  مبالغ  ا  االنصباب عليها أمر   همبعضحني َعد     ؛داقتناحمط    قد ظلت  خ عرب الرواية الشفوية،  رواية التاري

 هلا سياقاهتا التارخيية املتشعبة.كان عن رواايت ارتبطت مبسار مواجهة استعمارية صهيونية،  احلديث  إذا ما كان 

ية  ال يُسقط األمه  ذلكعلى الرواية الشفوية، إال أن  املالحظات اليت يفرضها بعض املؤرخني  من  رغم  على الو 

اترخييا    أدهتااليت    ربىالك الشفوية  الفلسطينيةخبو   ،تؤديها  زالت  وال  ،الرواية  احلالة  يف  اليت  32؛اصة  األدوات  من  فجزء 

الشفوية  الروايةتقدمي  يف    يةأساس  بصورة  أسهمت الرواية  االعتماد على األرشيف يف قراءة  ما جيعل    ؛الفلسطينية، هي 

املؤسسات، أو حىت  ك  :األسرىالرواية لدى من ميثل    حيصرجتربة اإلضراب عن الطعام،    وخباصة  ،اتريخ احلركة األسرية
 

29See in: Rosemary Saiygh, From Peasants to Revolutionaries. London: Zed Books, 1979. NurMasalha. 
The Palestinian Nakba: Decolonizing History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory. London: 
Zed Books, 2012  . 

30  Rana Barakat."Writing/Righting Palestine Studies: Settler Colonialism, Indigenous Sovereignty And 
Resisting The Ghost (S) Of History". Settler Colonial Studies, 1-15. 2017. 

 .  350. ص 2010.  21لة جامعة القدس لألحباث والدراسات. العدد عدانن أبو شبيكة. لغة الرواية يف التاريخ الشفوي الفلسطيين بني الفصحى والعامية. جم31
 .  8ص   -7. ص 1990انظر أيضا : عادل حيىي، التاريخ الشفوي. جملة آفاق فلسطينية. جامعة بريزيت. 32
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قد    ،الرواية الشفوية هنا  إن  ف  ذا؛وهك،  33النخبةحمصورة يف  نت قراءة التاريخ  اممثليهم يف السجون، وهذا متاما  كما لو ك

كسر السجن املفروض  ما أدى إىل    ؛ف عن تفاصيل ُغيبت ألسباب متعددةيف كسر هذا االحتكار، والكش  أسهمت

 سلطة التمثيل والتنظيم.  أو ، الّسّجانمن على الرواية، 

إليه، أن   و  اليت أجر مما جتدر اإلشارة  البحث  الدارسة، قد تركت  هتا املقابالت  ،  ، ومصريهأثرا  ابلغا  يف مسار 

ببعض احملطات واملالحظات اليت  غري أهنا ستكتفي    ،تاج إىل جهد آخر للكتابة عن جتربة املقابالتكانت حترمبا    ،وهنا

من كنت  متممن    ،بذوات األسرى احملررين  صلتت  أخرىمبا فيها من صعوابت، بعضها إجرائية، و   ،متكنت من حصرها

   .التواصل معهم 

متعددة  لقاءات  حىت    و أ  ،ميكن الوصول له عرب لقاء واحد   ،الرواية الشفوية أمرا  سهال  احلصول على  مل يكن  و 

األحيان،   بعض  أن  وخبيف  قد    اصة  لفرتات،  الدارسة  امتدت  اليت  املفتوحة،  احلوارية  املقابالت  على  أجرت  اعتمدت 

قبل    أثناءها التمهيدية  املقابالت  من  نظريهتاجمموعة  قابلتهم،  ل  ؛املطولة  تنفيذ  الذين  احملررين  األسرى  ما  نوعية  وهذا 

 ستوضحه الحقا . 

أن    لالنتباه،  الالفت  انتفا  اإلفراج عنواألمر  أسرى  األقصىجمموعة كبرية من  بداية   ،ضة  اعتقلوا يف  الذين 

قد  عاما ،    18عاما  و   15  ترتاوح ما بنيحقهم أحكام لسنوات  يف  م، وصدر  2002يف عام  ، وحتديدا   األلفية اجلديدة

الوصول إىل أكرب عدد من   أسهم يف األمر صعبا     ؛همإمكانية  رواية فرتة زمنية احلصول على  حماولة    قياسا  إىلفلم يكن 

 أقدم.  

 
ص   -54. ص  م2002. تشرين األول صالح العاوور. أساسيات اختيار وتقومي الرواة يف التاريخ الشفوي. جملة جامعة القدس لألحباث والدراسات. العدد األول33

57 . 
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خلت بطريقة مركبة ادتسيل القصص اليت  تتمثل يف  ،  الدارسى  أهم الصعوابت اليت واجهتها  واحدة من  ولعل

وإعادة التساؤل عن كثري من  ،من التناقض  ا  كثري من األحيان نوعضت يف  فر فقد  ؛لبحثا هاوكتابت هاومعقدة بني عمل 

يف  التفاصيل ماثلة  البحث  أدوات  أهم  جعل  ما  الشك؛  بقاء  عن  والت  ،مبدأ  وعدم  ساؤل  الرواية،  تفاصيل  من  كثري 

 اليت شكلت أساسا  يف مسار الرواية.   ،ابلصراعات التنظيمية يتصلاصة فيما وخبالتسليم هبا، 

بدأت  و  مرحلة  حينما  لعمل  الدارسة  البداية  اك  ،قابالتاملالتنسيق  يف  البحث  تتقصىنت  موضوع   ،عن 

مقابالت مفتوحة مبنية على احلوار    ما جعلها تبدأ إبجراء  ؛كثافة يف املوضوعاتملا ميثله من    ؛عامل السجن  انطالقا  من

ما    ؛قليل من التدخل يف طرح األسئلة أو توجيههاواية األسري، وذلك بر حماولة احلصول على  ،  ذاتيا  الذي يطور نفسه  

عليهايف  أسهم   و ةفكثم  صورةب  احلصول  مفتوحا    إبقاء ،  عال  ؛الباب  والتأكيد  مصادر  ستحضارها  إىل  والوصول  ليها، 

 متعددة. 

قد جاء متفاوات ، كيف ال، واحلديث عن    مستوى الوصول إىل رواية األسريوعلى الرغم من ذلك كله؛ فإن   

ما يفرض    ؛ ليهاواالنفتاح ع  ، لتفاصيلاومواجهة    ، استعدادا  جللب الروايةفكان األسرى القدامى أكثر  ذوات، وذاكرة؟  

  .واالمتدادات احلاصلة يف الرواية ،والتحوالت ،والزمن الراهن ، تساؤال  عن الزمن املاضي

  ، بني املاضي واحلاضر  كله، وخباصة عند املوازنةيف مسارها  مشتتة  تلك الرواية    وفضال  عن ذلك، فقد جاءت

التفاصيل بعض  ضياع  الذاكرة،    ؛مع  له  تعرضت  ما  كان ال  حبكم  توهنا،  من  إىلغطيتها  بد   أو    ،األرشيف  ابلرجوع 

فالنوع    ؛ ما جيعل الفرق بني األسرى القدامى، ونظرائهم حديثي العهد ابلتجربة واضحا ؛األدبيات اخلاصة عن التجربة

األول ميتلك أدوات لغوية تعينه يف احلديث عن جتربته، اليت ترتكز أساسا  على الذاكرة اجلمعية، بينما يغلب على رواية 

اليت   الغضب  لغة  اكثر من اجلمعية، فضال  عن  الذاتية  الصبغة  انتفاضة األقصى(  الثاين، وخباصة )جيل    تها، رافقالنوع 

 أساسا  لبنية الرواية.   ةشكلم
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 للمقابالت  معايري اختيار الرواة

فعليا    املقابالت  إبجراء  الدارسة  عام  بدأت  صيف  معايري  ،م2018يف  مراعاة  التنوع منها:  ،  متعددة  مع 

اليت  و والتوجهات،    ،التنظيمي اليت شاركوا فيها  أسهمتاجلغرافيا، وسنوات األسر  قد  ، و يف حتديد أي من اإلضراابت 

مهمة  انت  ك باملقابالت  متفاوتة   ة،عام  صورةصعبة  الرواة  وبدرجات  معظم  أبدى  فقد  تردداليف  ؛  يف    ا  واضح  ا  بداية 

على عدم ذكر أمسائهم يف  أغلبهم  مع تشديد    ،املقابالت   وافقوا على إجراء  وقتا  طويال  حىت  استغرق األمراحلديث، و 

قليل ش بدي أحكي، أحسن ما أحكي"، و يإيش و إ"عن  هم: عظممتذكر اجلملة اليت كررها ال تزال الدارسة تالبحث، و 

استعداد يف سرد احلكاية، وفعليا   لديه  جراء  إب  ذات الصلةيف تساؤالت عن األخالقيات    الدارسة  دخلت  ،منهم كان 

يها؛ بوصفها دارسة، من جهة  وعل  من جهة،  ترك وقعا  نفسيا  واضحا  عليهم،قد  هذا األمر    اصة أن  وخباملقابالت هنا،  

ف مأخرى؛  بكىمنهم  مو املقابالت،    أثناء   ن  أصدقائهمنهم  أمساء  ذكر  عليه  استعصى  قالو الشهداء،    ن  من    : منهم 

    .مشاركة يف نبش الوجع ؛ ما جعل الدارسة تشعر أبهنا"صعب أحكي كل شي، صعب" 

لالنتباه،   الالفت  احملررين  أن  واألمر  األسرى  واليسارية،    وخباصة ممن   ،بعض  اإلسالمية  احلركات  إىل  ينتمون 

احلوارات    ا  مرونة واستعدادميتلكون    واكان أن  إال  السياسيقد  ورغبة يف جلب روايتهم،  الديين  اخلطاب   ،غلب عليها 

،  مستوايت متفاوتة، أكثر من كونه رواية أو حكاية تصل إىل تفاصيل القصص ورحلة التجربةيف  الذي يرافقه التحليل  

أسرى    وخباصةلغة واضحة لدى أسرى التيارات اليسارية،  قد شّكال  لذاكرة اجلمعية واخلطاب الثوري،    إىل أن  غضافة  

 حبكم اختالف املستوى املعريف.  ة؛ متفاوت صورةمبا فيها من حالة فكرية حضرت باجلبهة الشعبية، 

قد   -على الواقع الفلسطيين  وقاسٍ   الٍ نقد عمبا فيها من  -لغة الغضب  وابالنتقال إىل اللغة؛ فإن  املتلقي جيد  

بما    ؛احليز األكرب يف رواايهتماحتلت   البحث ومساره،    يةأساس  صورةأسهم  بنية  األمر طاٍغ لدى  يف  أسرى فتح  وهذا 

حتدثوا فقد    ؛األخرىأسرى )جيل انتفاضة األقصى( من التنظيمات  الصعيد احلركي أوال ، واالستعماري اثنيا ، أّما    على
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وفضال     ،يمات املختلفةاجليل القدمي من أسرى التنظوهذا ما يغيب عن  ا،  اهتتنظيماهتم على اختالف  حيالة  بلغة نقدي

فقد محلت   تقدم،  التنظيماتعما  من  األقصى(  انتفاضة  طياهتا، رواية خاصة  كلها  رواية )جيل  مدلوالهتا    حتمل يف 

املصري  املهمةالتارخيية   على  انعكاس  من  فيها  مبا  فهم    ،الفلسطيين،  و تهإشكالياوحماولة  الدراسةتضفي  ،  طابعا     على 

 ارتكزت على روايتهم ورحلتهم يف املواجهة عرب اإلضراب عن الطعام.  فقد  خاصا ؛

يبقي   الفصيحة، ومنهم من  الرواية  اهتماما  ابلغا ؛ فمنهم من يتمسك بضرورة  اللغة  الباحثون موضوع  ويويل 

يف  اإلبقاء على لغة األسرى  فقد فضلت الدارسة    ؛لبحث، وفيما يتصل اب34سان الراوي  الرواية كما هي واردة على ل

مستو   أدىندون    ،املقابالت لغة    ؛ونوعها  اهاتدخل يف  جعل  اللغة من    تقرتبو اترة،  العامية  ابتصطبغ  احلكاايت  ما 

 . ابملرحلة اليت ميكن ملسها والتقرب منها أكثر عرب اللغة صلالعتبارات تت يحة أطوارا ؛القريبة للفص

 موقعية الباحثة /موقع 

العوامل   من  البحث ومعاجلتهيف  أثرت جمموعة  العوامل معناها من موقعية    ، رحلة  الدارسة،  واستمدت هذه 

  ، آالف الفلسطينينيغريها من ك  ،تعيش يف بنية االستعمار الصهيوين االستيطاين، وتنحدر  ،فلسطينيةانطالاقا  من كوهنا 

م،  1987منذ أوائل انتفاضة احلجارة عام  املمتدة  نشأهتا  إضافة إىل  م،  1948مهجرة من قرية عجور عام    عائلةمن  

مرحلة من وقائع وتناقضات فرضتها  تال ذلك  وما    وهي حلظة الوعي األوىل للمواجهة يف رواية )جيل انتفاضة األقصى(،

وضوحا  عن املواجهة يف  أكثر    صورمن    هتركت  مااستعادة لالشتباك، و ؛ بوصفها  انتفاضة األقصىإىل أن جاءت  ،  وأوسل

   .واملأمول ،واملنتظر ،إىل مرحلة التساؤالت الكبرية عن املصري وصوال  آالف الفتية الفلسطينيني يف تلك املرحلة، وعيها، ك

 
 .  362 – 351انظر يف: عدانن أبو شبيكة. مصدر سبق ذكره. ص 34
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فقد   ذلك،  عن  الفلسطيين  الدارسةعمل    أثروفضال   األسري  اندي  مجعية  مسار  ة  أساسي  بصورة35يف  على 

ترتبط    إىللبحث، والتوجه  ا ، مبا  يف مصري عملهام نقطة حتول  2017  عام  ليشكل إضراب   ابألسرى؛معاجلة قضية 

متف حروب  من  اإلضراب  بنية  مواجهة  إىل    متحوال    ،املستوايت  اوتةواجهه  يف  واالستمرار  احملاولة  منبعها  حقيقية، 

يعاجل  السلطة الذي  الوقت  يف  احملاولةفيه  ،  البحث  بنية  ،واالستمرار  ،واملمارسة  ،هذا  الصهيوين    يف  االستعمار 

 معىن للسيادة وتقرير املصري.  االستيطاين؛ بوصفه 

 مراجعات األدبيات 

 املقدمة 

أساسيا   ي مقوما   اإلنسان  حقوق  خطاب  عنشكل  احلديث  املصري،و   السيادة  يف  تقرير  من    حق  وانطالقا  

يف ضوء التحوالت اليت أصابت   ،تقرير املصري اترخييا   يفمن املرور على إشكاليات هذا اخلطاب، وأثره  بد   كان ال ذلك،

الدراسات   من  كبري  فجزء  تستند    احلديثةالعامل،  وخطاهبا  اإلنسان  حقوق  منظومة  مستوايت   ها نقدإىل  حول    من 

التاريخ أساسا  يف فهم إشكاليات هذا اخلطابالباحثني    منف  متعددة؛  اختذ  ومنهم من  عرب وصله مع احلدث،    ،من 

بديهية مبسألة ال  يتصلفيما    وخباصة   ،دعاءات اليت حيملها خطاب حقوق اإلنسانإىل حماولة طرح أسئلة حول االذهب  

  عليها،   عليها، وهذا ما سيتضح عرب عمليات التشديد والتأكيد  ا  كوهنا معروفة ومتفقفتنطلق من    ؛البديهيةأّما  والعاملية،  

يف أول اختبار اترخيي من عمليات التصنيف اليت طالت اإلنسان  الواقع  دعاء  فتتمثل يف اال  ؛ابلعاملية  صلأما فيما يتو 

 
ش35 اجتماعية  إنسانية  حقوقية  أتسست  عبية  مجعية  اإلسرائيلية،  التحقيق  ومراكز  واملعتقالت  السجون  يف  والعرب  الفلسطينيني  األسرى  بشؤون  تُعىن  مستقلة، 
تُشرف  و   وذويهم،  تهم،تُشكل عنواان  لرعاي   ،ابحلاجة إىل مؤسسة شعبية  همشعور ل  ؛رة إنشائها داخل الُسجون من األسرى أنفسهم تبلورت فكوقد    م،1993/ 9/ 27يف

من األسرى يف ؤها  ، وأعضاكافة  جلمعية مكاتب وفروع تعمل يف املدن الفلسطينيةذه اوهل  ،عضوا  من األسرى احملَررين 13 على هذه اجلمعية هيئة أتسيسية ُمكَونة من
 األسرى احملَررين. و الُسجون 
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إ إضافة  املنظومة،  قصدته  خطاب  الذي  بنية  حول  األسئلة  بث  على  نقدها  عملية  يف  اعتمدت  أخرى  دراسات  ىل 

 املنظومة احلقوقية.  

إليه، أن   العاملية األوىل  ومما جتدر اإلشارة  األبرز  متثال  ، مرحلة االستعمار األورويب وتصفيته بعد احلرب  حملطة 

كان   ، وهنا،ار الدولة القومية وتقرير مصريها يف إط  ،سيادهتامطالبات الشعوب مبمارسة  قد جتل ت يف  لتقرير املصري، و 

والتحوالت اليت أصابته    ، هذه املرحلة يف ترسيخ مفهوم تقرير املصري مع نشوء النظام الدويل  إسهام التساؤل األهم حول  

ظام من إشكاليات أفرزه هذا النفضال  عما  ،  فهومهذا املاليت ألقت بظالهلا على   ضوء الصراعات الدولية والقوى،  يف

 ابلقيود واحملددات اليت فرضها.   صلفيما يت وخباصة ،حول بنية مفهوم تقرير املصري

جديدة  قد  و  دراسات  بعده    أسهمتظهرت  وما  االستعمار  أثر  لفهم  عميقة  حماولة  مصري    يفيف  تقرير 

 فضال  عما  وحماولة تفكيكه،  له،وإمكانيات السيادة لديها، وذلك عرب فهم بىن االستعمار وأشكا  ،املستعَمرةالشعوب  

املستعَمرة من   الشعوب  املصري  ،فرض سيادهتا تقودها إىل فهم االستعمار أوال ، و   توجهاتشكلته  اثنيا ،   وحتقيق تقرير 

؛  سارات اليت جلبت حماولة خمتلفة أهم املمن    واحدة  ،يف السيادة وتقرير املصري  ،شكلت حماولة الشعوب األصالنيةوقد  

جهة  خارج ما فرضته املنظومة الدولية حول السيادة وتقرير املصري وحمدداهتما، عرب مناهج جديدة يف موا  ا  مسار بوصفها  

االستيطاين، االستعمار  جديدة يف  املتمثلة    بنية  مناهج  وخلق  واحملاولة،  االستعمار  ب  ،االستمرارية،  عنف  بنية  تفكيك 

ذات األشكال املتعددة، كمحاوالت  منهج الرفض، واحملاوالت اليت فرضتها الشعوب األصالنية،  ما يف  االستيطاين، ك

 تقرير املصري عرب منهج الرفض.  سيادة عرب الرواية، وحماولتهم الالسيادة الثقافية، و 

بنية   يف  املصري  وتقرير  السيادة  يف  األصالنية  الشعوب  حماوالت  بني  مقاربة  ، ستيطايناالستعمار  االويف 

اليت تتبناها املنظومة السياسية،  ،  تهماعرب جتارب وأدوات مواجهة، تكسر منطي،  اإلطار ذاتهوحماوالت الفلسطينيني يف  

يف   الفلسطينينيكما  األسرى  ابإلض   وممارستهم  حماولة  املواجهة  السجن،  جتربة  منظومة  يف  الطعام  عن  تبقى اليت  راب 



26 
 

 اإلشكاليات القائمة يف حماوالت السيادة وتقرير املصري فلسطينيا ،كشف  حماولة جديرة ابالهتمام، من جهة، ووسيلة ل

 صهيوين.الستيطاين االستعمار االيف بنية  ا  منهجبوصفها  من جهة أخرى، فضال  عن أمهية االستمرارية؛ 

 تقرير املصري يف ضوء املركزية األوروبية  

أهنا كما   أفكار لفالسفة احلداثة،مبا رافقها من  ،ابملركزية األوروبيةتقرير املصري الرواية التارخيية للسيادة و ترتبط 

املفصلية  تواكب التارخيية  األحداث  تضمنت   ،الفرنسية:  كالثورتني،  بعض  إعالانت  انبثق عنهما من  واألمريكية، وما 

اليت   ، قائمة قبل تلك اللحظةمطالبات بتحقيق تقرير املصري، إال أن هذا ال يعين أن فكرة السيادة وتقرير املصري مل تكن 

 فرضتها املركزية األوروبية.  

للمركزية األوروبية، أبرزها فلسفة  العقد    يا  فلسفة احلداثة وجها  أساسيف  املعرفة الكالسيكية املتمثلة    وتشكل

والعالقة    ،برتكيبة الدولة القومية  صلاصة فيما يتوخببنية مفهوم تقرير املصري اترخييا ،    يف  ملا أحدثته من أثر  ؛االجتماعي

من التأكيد على أن مفهوم    بد    ال  ،لفكرة السيادة وتقرير املصري، وهنا  يبينها وبني مواطنيها، اليت ُتشكل اجلذر األسا

 سبق مفهوم تقرير املصري .  قد السيادة اترخييا  

السيادة  قد ظهر مفه ف   اهلوبزية  وم  الفلسفة  للحاكمةجليّ   بصورةيف  املطلقة    بوصفه   ؛، ومتثلت صورته ابمللكية 

التعديل العميق الذي أدخله هوبز على منزلة القانون    فضال  عناملصدر الوحيد للقانون، وإرادته هي اإلرادة الوحيدة،  

 كرة اإلله الفاين )الدولة(.  الطبيعي، واحلق الطبيعي، والعقد االجتماعي، وحقوق اإلنسان، وف

ة، إال أهنا بقيت يف فلسفة احلداث  نوعية  قد أحدثوا  نقالت  ،أن الفالسفة الذين حلقوا هبوبز  ،ومما ال شك فيه

مع سريورة    ، صياغة ألفكار هوبزأسهم بصورة، مل يكن إىل إعادة  فالفكر الكانطي الذي    سابقهم؛به    حمصورة مبا جاء
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فإن    36،واألمريكية  ،والفرنسية  ،اإلجنليزية  :الثورات احلديثة  وبذلك،  القومية  األساسهي  الدولة  الفلسفة  يةالنواة    ،هلذه 

 يف إطار نقاشات فالسفة احلداثة.   ،وما متخض عنها الحقا  

تقرير    معىن  فإن    ؛ أعالهالدارسة  كما ذكرت    ،تكوين الدولة القومية غاية أساسية يف فلسفة احلداثة  وملّا كان

إطار  أن حييا يف  تتمحور يف    هيجل الغاية العقلية لإلنسان  َعد  فقد    ؛األساس لتلك احملاوالت املعرفية  هومصري األمم  

  .إىل جانب احلق والقانون 37، أتسيسهاإىل دولة، فعليه أن يسعى  ةة، وإن مل تكن مَث  دول

ميل احلرية الفردية طريقا  إىل منفعة اجملتمع    وعد  ركيزة أساسية لتلك الفلسفة،  بوصفه  برز مفهوم احلرية  وقد  

على    ،وهنضة األمم، ورّد جوهر االستبداد يف فلسفته إىل عدم إعطاء أمهية الستقالل الشخصية، ولكن احلرية عند ميل

بصورة   ميلفقد ربط    وهكذا، ات اهلوى،  ذّ أهنا تضمنت فكرة إطالق العنان، إال أهنا ال تعين وقوع الفرد يف لَ من  رغم  ال

 38دون أن ميضي يف املطلق واملثايل.  ،بني احلرية الفردية والنفعية العامةوثيقة 

العرض  وما   التقاط  إال  هذا  الكالسيكةمبثابة  املعرفية  احملطات  الرواية  ، بعض  التارخيية   اليت كانت جزءا  من 

،  من الدراسات ا  كبري   ا  تيار  على أن  أّكدت  ، وكذلك السيادة وتقرير املصريية مفهومي اليت أسست لبنللمركزية األوروبية، 

إىل مناقشة متثالت تقرير املصري يف    ،هذه الدراسة  يفهنا    ،سعىتال  لكن  الدارسة  ،  إليهاحصرت نفسها يف العودة    قد

البحث عن حماوالت   إهّنا تسعى إىل على أثرها البالغ مبا أفضت إليه، بل  ها أتكيدمن رغم على الء املركزية األوروبية، ضو 

السيادة إمكانية حتقيق  اليت تتمثل يف  لوصول إىل املعاجلة املركزية للدراسة،  لمتهد    ،للسيادة وتقرير املصري عرب زاوية خمتلفة

   وما قادت إليه من نتائج. ،ية األوروبيةحماولة وممارسة خارج ما فرضته املركز ، انطالقا  من كوهنما صرياملتقرير و 

 

 
 

 . م2011صاحل مصباح. فلسفة احلداثة الليربالية الكالسيكية من هوبز إىل كانط، بريوت: جداول للنشر والتوزيع. 36
 .م 1983عبد الفتاح إمام. أصول فلسفة احلق )اجمللد األول(، بريوت: دار التنوير للطباعة والنشر.  37
 . 479-476(: م2008)1،ج19مصر، ع -جامعة نبها -فهوم احلرية عند جون ستريوات ميل، جملة كلية اآلدابحممد فتحي القرش. م38
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 تقرير املصري ضد  االستعمار   

املصري على مستويني أساسيني:    عاجلت السيادة وتقرير  النقدية  نقده    ظلّ   ؛ فقداملستوى األولأّما  الدراسات 

واإلشكال والقانونية،  احلقوقية  الدولية  املنظومة  فرضته  ما  ضوء  يف  و يحمصورا   عنها،  الناجتة  يت  خباصةات   صلفيما 

الثاينوأّما  ابملمارسة،   نقدا     ؛املستوى  املنظومةفقد عاجل  الثاين واألساس  ،لبنية  الباب  املستوى  الذي    يوسيشكل هذا 

بنية يف مواجهة بنية  أي، السيادة وتقرير املصري؛ بوصفه  ،  يف دراستها  ياألساس  ابب املعاجلة الدارسة حنو  منه  ستنطلق  

 .  ، على وجه اخلصوصاالستعمار االستيطاين، االستعمار 

 إشكاليات تقرير املصري يف ضوء )املنظومة احلقوقية والقانونية الدولية( •

احلقوقية  للمنظومة  اليت وجهت  النقد  تناول  تس  ،أعاله مستويني، وهناالدارسة  كما ذكرت    ،اختذت عملية 

املعاجلات النقدية لبعض املفكرين والباحثني الذين حصرت عملية نقدهم حتت مظلة املنظومة، فمنهم من اختذ القراءة  

النظام اجلينولوجية مسارا  لعملية النقد، وآخرون اعتمدوا يف نقدهم على كيفية ممارسة السيادة وتقرير املصري يف ضوء  

 الدويل.  

أن خطاب حقوق    Stefan Hoffmann  نف ذ فقد   إىل  فيها  أشار  اإلنسان،  قراءة جينولوجية حلقوق 

يف بعض    رخييا  لعملية صعود وهبوط وتالشٍ كما تصفه أغلب الدراسات، بل تعرض ات،  اعداإلنسان مل يِسر ابجتاه متص

و  كالقومية  Hoffmann  َعد  املراحل،  القضااي  االستعمار  ،والسيادة  ،بعض  الدويل  ،وحركة  وحركات   ،والقانون 

بعض املشكالت اليت تنامت  فضال  عنيف مسار خطاب حقوق اإلنسان اترخييا ،  أثر كبريذات  ،وتقرير املصري ،التحرر

 39واإلابدة. ،مشكلة األقلياتما هو احلال يف ك،مع تصاعد خطاب حقوق اإلنسان 

 
39 StefanHoffmann .Human Right In The Twentieth Century. New York: Cambridge university press. 
2011. 
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البديهية  ،راءة أخرى خلطاب حقوق اإلنسانويف ق إشكالية أساسية يف  بوصفها    ؛طرحت لني هانت مسألة 

يف عملية حتليل    ،التعمق يف قراءة الثقافة األوروبية األدبية والفنية  على اعتمدت هانت يف معاجلتها  قد  و   ، طابهذا اخل

دعاء  : "إن االتقول هانت  ، بديهية اليت تدعيها مسألة احلقوقعن ماهية ال  ةمباشر   دفعتها إىل التساؤل بصورةاترخيية،  

ابلبديهية أمر غري واضح متاما  ماهيته، خاصة يف ظل حالة التشديد والتفسري الذي احتاجت له احلقوق مرات ومرات،  

ذلك هذا  بقيت  ،ومع  يومنا  حىت  التفسري  وطأة  نق"حتت  يف  املركزية  تساؤالهتا  هانت  وواصلت  حقوق  ،  خطاب  د 

اال  ،اإلنسان خيص  احلقوق،  مبا  بعاملية  يتوخبدعاء  فيما  اإلنسان  صلاصة  اترخييا ، ،  مباهية  املنظومة  قصدته  الذي 

أصابت   اليت  املصري هذا  والتحوالت  السيادة وتقرير  قضيتا  احلقوقية، وقد شكلت  املنظومة  املقصود يف ضوء  اإلنسان 

 40هانت.  تهطرحما  وفق ،فكرة السيادة وتقرير املصري إىل عملية سعي األورويب   يف وخباصة  ،يف معاجلتها جزءا  أساسيا  

القول:   اإلنسانوميكن  حقوق  نقد  يف  احملاوالت  تلك  به  جاءت  ما  بوصفه  إن  على    ،خطااب  ؛  اعتمادا  

ة حقوق اإلنسان، وكذلك حماولتها  القراءات التارخيية املرتبطة ابحلدث، يوضح حجم اإلشكاليات اليت أنتجتها منظوم 

التناقض    يفالستمرار  ا بنيتها،  عجلة  القوىاليت تعر يف  اهليمنة وعالقات    يعيد   ،كل ما ُرصد أعاله  إن  إذ    ؛يها أدوات 

واخلالص، وتصاعد  هذا املفهوم وارتباطه ابالستعمار األورويب، وذلك يف ضوء    ،إىل فكرة تقرير املصري اإلنساين  املتلقي

 يف إطار النظام الدويل القانوين.   تهما،ارسممو  ،بنية السيادة وتقرير املصري يفالذي تركه  األثر

اإلنسان املصري وحقوق  السيادة وتقرير  اليت حظيت هبا  يف    ،ويف هذا اإلطار؛ يشري مورمترسليزر إىل احلماية 

"تناقض  حدة، ويصف الكاتب ما أمساه  م املتاليت حتولت إىل أهم األهداف املعلنة يف ميثاق األم  النظام الدويل اجلديد، 

اليت ُتشكل تساؤال  ومدخال  حول ماهية تلك احلماية اليت يدعيها  عن األمهية النسبية للمفاهيم"،    حدة هلجة الكلمات

 41القانون الدويل.

 
 . م2013هانت لني. نشأة حقوق اإلنسان، مصر: كلمات عربية للرتمجة والنشر. 40
اجلديد41 العاملي  النظام  سليزر.  والنشر.    -مورمتر  للدراسات  العربية  املؤسسة  الشعوب.بريوت:  مصاير  تقرير  اإلنسان،  حقوق  السيادة،  ص م2001حدود   .9-
 .  16ص 
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حلالة التناقض    ا  يف جمملها نتاجكانت    ، حول تقرير املصريمتعددة  قد أفرز النظام العاملي اجلديد إشكاليات  ف

"أن تقرير املصري أصبح يف واقع األمر مقرتان بتصفية االستعمار، لكنه مقتصر على   على    يف بنيته، ويؤكد جريي مسبسن

أن اإلشكاليات حول تقرير   :، وخيرج مسبسن بنتيجة مفادها"االستعمار احملدد بغاية من الدقةشكل من أشكال تصفية 

على املشاركة    ينمقرتحا  حول تصور مب  د  عَ املفهوم االستعماري السائد لتقرير املصري، ويُـ   املصري يف القانون الدويل سببه

 42يقوم على االعرتاف القانوين مبختلف أشكال السيادة. ،تقرير املصرييف 

القيود الدويل  ،وتشكل مسألة  النظام  املصري يف  تقرير  من  اليت وضعت على حق  القانونية ،  النقاشات  أهم 

من أن تصل ممارسة  املالزمة له، وهي تكشف يف الوقت نفسه عن اهلدف منها، الذي يتمثل يف أخذ احليطة،  ة واحلقوقي

منظومة  قد َعد ت  ف 43؛ هو محاية الدولة القومية  ،هلدف واحد كله إال خدمة  ذلك    ماو   ،تقرير املصري إىل حد االنفصال

قد    ،بعض احلقوق  أعمال اإلابدة اجلماعية، إال أن  و   ، كحق التحرر من التعذيب  ة،بعض احلقوق مطلق  حقوق اإلنسان

لقيود من    ؛خضعت  فراغ   أن  انطالقا   من  يوجدون  ال  حيتِّ إ بل    ،األفراد  جمتمع  من  جزء  اجتماعي  هنم  نظام  وجود  م 

 من احلقوق اليت وضعت عليها قيود.   جزءا  ميثل تقرير املصري ما جعل  ؛وقانوين

ميكن من ممارسته أن يؤدي إىل تغيريات   ، حق تقرير املصري خبالف احلقوق املطلقة"أن :  روبرت كوديل  ؤكدوي  

لذلك فإن   ؛ د داخل تلك الدولة أو حىت خارجهامؤسسية يف الدولة، وكثريا ما يؤثر أتثريا  واضحا  على اجلماعات واألفرا

أن  حياول    ، تقرير املصري ضمن النظام الدويلكوديل يف قراءته  وهكذا، فإن     ،"احلق يتطلب فرض بعض القيود عليه  هذا

املصري تقرير  هلا  خيضع  اليت  الرتكيبة  تلك  حول  وتربيرا   تصورا   بوصفهيعطي  ب  ا ؛ حق  ؛  القيود    أن    ةواضح  صورةليؤكد 

املصري تقرير  حول  حقو قد    ،املصممة  حلماية  املصريجاءت  تقرير  إىل  يسعون  الذين  أولئك  فقط  وليس  اجلميع،    ، ق 

 
 .  66ص  -39. ص م2001ات والنشر. حاالت تقرير املصري يف عصر ما بعد االستعمار. بريوت: املؤسسة العربية للدراس-ي مسبسن. النظام العاملي اجلديدجري 42
 . 131ص -119. ص م2016حممد اهلزاط. حق تقرير املصري يف عامل متحول. املغرب: اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية. 43
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تتمثل    ،قضية مركزيةوبكلمات أخرى، فإن  أغلب املعاجلات تفضي إىل   44،  املصاحل العامة للمجتمع الدويلإضافة إىل

 اليت ُتشكل األساس يف استمرار عجلة املنظومة احلقوقية والقانونية الدولية.  ، حالة التناقض يف

وما تزامن معهما من    ،تقرير املصريو فرضت حالة التناقض والرتكيبة املعقدة للنظام الدويل حول السيادة  فقد  

  يقول اهلزاط:   ؛شكاليات اخلاصة حبق تقرير املصريلفهم اإل؛  عاجلات اليت اجته حنوها الباحثونإحدى امل  ،عمليات حتول

الدويل  "إن   القانون  املصري عن غريه من مبادئ  املبادئ،   ،ما مييز تقرير  العديد من  تناقضا  مع  أنه حيمل يف طياته  هو 

ويكشف يف قراءته بعض   ، "املصري بنوع من االرتياب واحلذر  أمهها مبدأ السالمة اإلقليمية، وهذا ما ينظر إىل حق تقرير 

  ، م1948ففي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام    ؛ عض اإلعالانتل تقرير املصري يف بالتحوالت اليت جتسدت حو 

م. وعاد تقرير املصري جمددا   1966عام  ،ناالدولي ناحقوق األقليات، إىل أن صدر العهدو   ،تقرير املصريكلٌّ من   أُغِفل

اإلعالانت احلقوق يف  العامل،    ،إىل واجهة  أصابت  اليت  التحوالت  مع  تزامنا   اهلزاط،  بنّي  إن هذكما  اإلعالانت  بل  ه 

 45توجهات املنظومة الدولية والقوى يف حينه حول السيادة وتقرير املصري. كانت مبثابة ترمجة ل

القومية،  ولعل    مسألة  هي  املصري  تقرير  عن  احلديث  سياق  يف  تطرح  اليت  املوضوعات  أهم  هي أحد  وها 

 يف قيمتها وطبيعتها القائمة كما تبث الشك يف منوذج الدولة القومية للمجتمع السياسي املوحد، تشكك نرجس كانيفي 

وتطرح   السيادة،  مبدأ  األوروبية  على  املقوالت  جتاوز  بضرورة  يقضي  يترأاي   فيما  القائمة  مطابقة    صلالقدمية  بفكرة 

 46الدولة اإلقليمية واألمة.  حماولة التمييز بني ما أمسته عرب  ،اجلنسية مع املواطنة

من خالهلا إشكاليات بنية إذ تبني     ؛سابقا  املذكور  من خالل هذه املعاجلات النقدية املستوى األول  ويتضح  

املصري فرض   ،السيادة وتقرير  ما  والقانونية، و يف ضوء  احلقوقية  املنظومة  يتخباصة  ته  املاثلة يف   صلفيما  التناقض  مبسألة 

 
 .  38ص  -17. ص م 2001حقوق اإلنسان وتقرير املصري. بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر.  -ت كوديل. النظام العاملي اجلديدروبر 44
 مصدر سبق ذكره. حممد اهلزاط. 45
العاملي اجلديد  نرجس46 النظام  للدراسات والنشر.  -كانيفي.  العربية  القومية. بريوت: املؤسسة  تقييم نقدي حلقوق األقلية متجاوزا منوذج الدولة  سيادة دون قومية؟ 

 .  108ص – 83. ص م2001
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اليت تفضي    ،اخلطاب أمام إشكالية أساسيةإىل  واملمارسة،  الباب  السيادة تتمثل يف    ،فتح  القومية ومبدأ  الدولة  منوذج 

 فيها.  

هذه   أفضت  النقدية وقد  العملية  من  اآلخر  املستوى  إىل  املفكرين،  اليت    ،الطروحات  من  عدد  حنوها  اجته 

قفزة معرفية يف نقد املنظومة،    لنيشكم  لنظر إليها من اخلارج،ايف حماولة منهم    ،بنية املنظومة احلقوقية والقانونيةمنتقدين  

املستعِمر  لشرق، وبني ابلعالقة بني الغرب وا صلما يتوخباصة في متعددة، فتحت تساؤالت كبرية ومهمة على مستوايت

 إىل العالقة املاثلة يف بنية االستعمار، واالستعمار االستيطاين.ما يقود  ؛واملستعمرَ 

للضغط على    ؛"السلطة الستخدام خطاب حقوق اإلنسان  ا متلكهن  إبقوله    ،لدولةنقده لطالل أسد  ويوجه  

، ويذهب يف نقده  اخلطاب ضد رعاايهم"الستخدام هذا  ؛متاما  كما كان احلكام االستعماريون لديهم السلطة ،مواطنيها

بنيتها يف  والتناقض  اإلنسان،  حقوق  منظومة  منها  تعاين  اليت  القصور  حالة  يتوخب  ،إىل  فيما  احلماية    صلاصة  بفكرة 

 ؛االنتهاك  يتمثل يفدعاء احلماية، يقابله دور آخر تقوم به املنظومة،  املعلن ملنظومة احلقوق واملاثل ابواالنتهاك؛ فالدور  

الليرباليةبوصفه   املنظومة  فرضتها  اليت  العالقة  الدولة  أحد متثالت  القوى،    ،واطناملوالفرد    ،بني  فيما  وخبوسيطرة  اصة 

 47مبسألة احلرايت والسيادة. صليت

احلقوق  أساسيني يف مسألة  أسد خطابني  املصريتنا  ،ويستحضر  وتقرير  اإلنساين  اخلالص  مها:    ،وال مسألة 

أكس مالكوم  املدن  ،خطاب  احلقوق  فكرة  وجتاوز  اإلنسان،  حقوق  عاملية  من  انطلق  مع  الذي  القائمة  العالقة  يف  ية 

إىل التحّول  سعى  قد  ودعا األمريكيني األفارقة إىل السمو فوق حدود الدولة، مؤكدا يف هذا اجلانب أن أكس    ،الدولة

، ويف هذا أتكيد على أنه ال ميكن ألحد اهلروب من العامل القائم  متعددةدوال    تشملإىل سلطة    سلطة دولة واحدةمن  

النقد الذي وجهه أكس   وفضال  عن ذلك، فإن   ،كياانت سيادية كما يصفها أسد على أهنا  ، على تكوين الدول القومية

"قد تندهش من سبب رفع مجيع قضااي    :خطابهيقول يف  إذ    ؛يف منظومة حقوق اإلنسانيكشف عن أهم التناقضات  

 
 . م2016م واحلداثة. بريوت: جسور للرتمجة والنشر.  طالل أسد.تشكالت العلمانية يف املسيحية واإلسال47
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وأمريكا الالتينية لألمم املتحدة، يف حني يتم التغاضي عن    ،واجملر  ،واجلرائم اليت ارتكبت يف أفريقيا  ،املمارسات الوحشية

  ، احلقوقأشار إىل  فقد    ؛توجها  آخريشكل  خطاب مارتن لوثر كنغ  فإن   ومن جهة أخرى،  "،  رفع قضية الزنوج السود

والدولةعرب   املواطن  بني  القائمة  املدنية  ، أي  ،العالقة  حملاوالت  بذلك  لتشكل    ؛ احلقوق  األساسية  التوجهات  إحدى 

ساس  األا تفرزه من تناقضات هي  مب  ،أن فكرة احلقوق املدنية وحقوق اإلنسان  ، هناوترى الدارسة    ،سايناخلالص اإلن

 48املمارسة والرواية.  يف ضوء وخباصة  ،إشكاليات منظومة احلقوقلفهم 

حول القراءات اليت ارتبط جزء    ملتعددة، يف الطروحاات  مهمة نقطة  متثل  فكرة الرواية التارخيية  وانطالقا  من أن   

أمام التساؤل الذي طرحه روبرت  كان ال بد  من الوقوف حتقيق سيادهتا وتقرير مصريها،   منها مبحاوالت الشعوب  كبري

التاريخ خارج تلك   قراءةإليه؟ وكيف ميكن    العودةاتريخ هذا الذي ميكن    أيّ   ،إىل التاريخ، ولكن  (العودة)اينغ حول  

تلك العالقات الدائرة حول التاريخ تفكيك    ،اؤلعرب هذا التس  ،اليت فرضتها املركزية األوروبية؟ إذ حياول اينغ  (اللحظة)

الذي    ،مفهوم تقرير املصري  أن يسقط يف ضوء تلك النقاشات هو   أحد ما ميكن   والنظرية وعالقة السياسة ابملعرفة، فإن  

 49وصل ذروة احلديث عنه مع حركة االستعمار.  

مستعَمرة    ا  وأمم  شعواب    ؛ بوصفنابنايُولد ذات التساؤل الذي طرحه اينغ حول تلك اللحظة اخلاصة  وهكذا،  

التنوير يشق طريقه هذا  كان    عرفة األوروبية يف عصر التنوير،ففي الوقت الذي كانت تتدفق فيه امل  ؛خارج هذا التأريخ

اليت فرضتها حركة    ( اللحظة)غري تلك  أخرى،    (حلظة )حنو استعمار أمم وشعوب، رمبا كان إبمكاهنا أن تؤرخ لنفسها  

 االستعمار األورويب.

ما   أحد  على  خيفى  املركزية    ؛معريف  اببمن  االستشراق    هشكلوال  نقده  إىل  سعيد  إدوارد  أضافه  فقد 

فيه  وروبيةاأل لريصد  املركزية؛  تلك  أنتجتها  اليت  اخلطاب،    الصورة  عرب  الشرق  األحيال  تلك مبكان،  مهية  ومن  فهم 

 
  مصدر سبق ذكره.  طالل أسد.48
 .  م2003روبرت اينغ. أساطري بيضاء. كتابة التاريخ والغرب. ترمجة أمحد حممود. القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة. 49
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أداة    ،الصورة إىل  الفهم  حتويل  على  تركيبتها،وصوال   ملواجهة  جهة،  أساسية  أدوات  من  ومنها    ،االستعمار  ومواجهة 

تؤثر ال يف الدراسات األكادميية    ،الصورة اليت متثل الشرق يف الكتاابت املذكورة  "إن  يقول:    من جهة أخرى،  اخلطاب،

اليت  ،فحسب البلدان  أبناء  األمرما جيعل  50؛" حتررت من االستعمار لذواهتمبل يف رؤية  ميثل هذا  الدارسة،  ، يف رأي 

  ، تشكل الوعي يف مواجهة االستعمار  انجتة عناصة أهنا ستتناول حماوالت وممارسات  وخب  ، هلذه الدراسة  مهما  دخال   م

 عرب العالقة الثنائية اليت فرضها.  

أوسرت يورغن  االستعمارية    أن  هامل    ويوضح  استمرت"الثقافة  قد    ؛ اليت  االستعمار  بعد  ما  ثقافة  لتصبح 

اليت  التحدايت  أبرز  أحد  األجنبية، وأن  الثقافة  وتبين  احمللية  الثقافة  على  التأكيد  بني  القائم  التوتر  خضم  تطورت يف 

كنتيجة للعالقة اليت    ،من خالل الثقافة  ،هو حماولة التأكيد على الذات  ،تواجه اجملتمعات اليت وقعت حتت االستعمار

املستعمَر" املستعِمر من حماوالفرضها   ثقافة  لطمس  فإن     ،51ت  الذاتوهكذا،  التأكيد على  تشكلحماوالت  املعىن    ، 

 حماولة وممارسة. بوصفهما  ؛السيادة وتقرير املصري :لفكريت ياألساس

جزءا     ،وما مثلته من مسار اترخيي يف املعرفة اإلنسانية  ، بكل ما أحاط هبا  ، قد أسست احلالة االستعماريةف

وشكل منهج فرانز فانون أساسا     ، للتحرر واخلالص  ا  طريقبوصفهما    ؛كبريا  من النقاشات حول السيادة وتقرير املصري

حالة تناقضية، كما  مبا فيها من    ، بكل ما محله من عمق يف حتليل العالقة الثنائية الناشئة بني املستعِمر واملستعَمر  ،هلا

فانون  شكلت   انطلق منها  اليت  النقاشات  أسهمواثائر ميزة عن غريه ممن  الاملوقعية  العميق الفا52؛يف هذه  ذي لتحليل 

املستند   فانون  منهج  بإىل  تضمنه  يسهم  العنف،  حماول  ةكبري   صورةمفهوم  تقرير    ةيف  إمكانية  وهناك  فهم  املصري، 

املسمتعددة    تفصيالت الذوات  من  حول  االستعمار  أحدثه  وما  ميكن  إشكاليات  تعَمرة،  واجلماعة،  األفراد  من  على 

السيادة وتقرير  خالهلا   الذي أحدثته  األثر  من طرح    يفجزء أساس  ؛حماولة  وممارسة؛ بوصفهما  املصريالتساؤل حول 

 
 . م2005إدوارد سعيد. تغطية اإلسالم. القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع. 50
 .  167ص  – 151. ص م1998يورغن أوسرتهامل.االستعمار مراجعة نظرية عامة. الرايض: مؤسسة اليمامة الصحفية. 51
 .  م1972فرانز فانون. معذبو األرض. بريوت: دار القلم. 52
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احلالة اليت   األمر كذلك؛ فإن    ، وملّا كانحماولة تفكيكها وفهمهاعرب    ، ملواجهة بنية االستعمارمهمة  يُشكل أداة  فانون  

الدراسةالدارسة    ودّ ت ببنية االستعمار االستيطاين  ، معاجلتها يف هذه  يت، وخبحتتاج إىل طروحات خاصة    صل اصة فيما 

 املستوطن.  /العالقة بني املستعَمر واملستعِمر املتمثلة يف ابلعالقة الناجتة 

آخرومن هنا،   فتح ابب  الضروري  من  الدراسة،  ؛كان  إىل هدف  الوصول  أجل  تقرير    من  قراءة  إمكانية  حول 

بوصفهاملصري من  ؛  يت  حماولة وممارسة  الباب  أخرى، وهذا  املست  صلزاوية  الشعوب  تقرير  بتوجهات  استيطانيا  يف  عمرة 

األصالنية  ،مصريها القراءات  بوصفها   وستشكل  هلا؛  االستعمار    ا  نتاج  أساسا   بنية  يف  الثنائية  ، االستيطاينللعالقة 

املا  اصة أن  وخب اليوم يف إطار فهم  احلالة  الفلسطينية هي االستعمار االستيطايناثلة والواضحة  وما ميارسه من    ،لقضية 

 حالل وإقصاء.  إعمليات 

 توجهات الشعوب املستعَمرة استيطانياً يف تقرير املصري   •

لبقاء   توجهات  نظرا   خارج  استيطانيا   املستعَمرة  الدوليةالشعوب  بقضية    يتصلفيما    وخباصة  ، املنظومة 

االستيطاين تقرير مصريها  فإن    ؛االستعمار  املستمرة يف  اباب     ،حماولتها  السيادة  هلف  مهما  متثل  املختلفة حنو  توجهاهتا  م 

ظهران مستويني يعلى  تعاجل الدراسات هذه التوجهات  واملقصود يف هذا اإلطار الشعوب األصالنية؛ إذ  وتقرير املصري،  

القادمة،    عرب فالقراءات  األول؛  و أّما  التعايش،  إطار  يف  توجهات  اآليعكس  حماوالت  فيظهر    ؛ خرأّما  املواجهة،  يف 

الذي    ،ابالستعمار االستيطاين  املقصودمن املرور على    بد    ال  ،خارج ما فرضته املنظومة الدولية، وقبل ذلك  اوممارساهت

شكال األعن غريه من    فضال  عن توضيح ما مييزهأحد أنواع االستعمار،  بوصفه    ؛حماوالت لفهمهقدموا  و   ،الباحثنيأاثر  

ال  ية؛االستعمار  تشكل هذه  من  عملية  إذ  الشعوب    املهمةاألدوات  واحدة  هبا  لتلك  تستعني  استيطانيا ،  يف  املستعمرة 

 طريقها حنو سيادهتا وتقرير مصريها يف إطار احملاولة واملمارسة.  

أحد  بوصفه    ؛االستعمار االستيطاينظهرت دراسات متعددة تتصل ابالستعمار، ومتحور بعضها حول  وقد  

يف هذا    برزقد  و   مهما ،خالل الثالثة عقود األخرية، حقال  معرفيا     ،شكلالذي  ،  أهم أنواع االستعمار األورويب احلديث



36 
 

مقدمتهم    اإلطار يف  أييت  الذي  كثريون،  وولف،  حداث ،  االستعم  عد  ابتريك  وليس  بنية  االستيطاين  بصورة ار  مشريا  

  53أو نقلهم من أرضهم.  ،إزالة السكان األصالنيني املتمثل يف إىل اهلدف األساسي لالستعمار االستيطاين ةمباشر 

الذي يستند إىل سياسة اإلقصاء    ،مسات االستعمار االستيطاين  ؛ فقد ذهب إىل بيانكلورينزو فرياسييناّما  

بناء عالقة دائمة مع األرض املستعَمرة،  ملؤقتة مع اإلمربالية، وحماولته  للسكان األصالنيني، وطبيعة العالقة اليت وصفها اب

 54وقيامه بعمليات اهلندسة االجتماعية الدقيقة.  

كتابه  نفسه،    اإلطار ويف   اليت وضعها يف  املقاربة  العكش يف  للهنود احلمر)يتناول منري  ما    (دولة فلسطينية 

االستيطاين   االستعمار  بنية  إابدة  (اهلندية)الشعوب  حبق  أحدثته  عمليات  من  األمريكيتني،  ووسائل    ، وإحالل  ،يف 

إطار املنظومة الدولية وما    ضمن-توجهات من تبقى من هذه الشعوب    أسهمت  َث  يبني كيفأفضت إىل إقصائهم، و 

هذه املقاربة يف إطار  فيما بعد، يضع العكش  و   ،يف إطار عمليات اإلقصاء  جمردة    معازلحتويل حياهتم إىل  يف    -فرضته

 ،وما فرضته بنية االستعمار االستيطاين الصهيوين من عمليات إحالل وحتويل  ،جهها الشعب الفلسطيينااحلالة اليت يو 

 55إىل معازل، إضافة إىل دور التوجهات يف إطار السعي إىل فكرة الدولة.   ، حمولة إايهانينيحياة الفلسطيطالت 

عام   حماولة    م،1923فمنذ  شعب    (ديسكاهيه )شكلت  كندا  ( هودينوسوين) رئيس  يف  أوىل    ،األصالين 

املستعمرة   الشعوب  اليت سعت فيها  املنظومة  حنواحملاوالت  أبواب  املتحدة،    عرب حماولة  ،طرق  األمم  التوجه إىل عصبة 

املصري تقرير  أجل  من  شعبه  ابسم  عريضة  أشار    ،وتقدمي  ما  الكاتب  إليوهذا  من  متخذا   ،  Jeff Corntasselه 

حقوق خطاب  إشكاليات  عن  للحديث  مدخال   األوهام  األصلية  وصف  ابلشعوب  اخلاص  املعاصر  ويف    ،اإلنسان 

يطرح    تقرير مصريها،حماوالت الشعوب األصلية  يف  تفكيك تلك اإلشكاليات، اليت أعطت بعدا  حلالة الفشل  حماولته  

ذا صلة وثيقة    ا  ثقافي  ا  منتجبوصفه    ؛مصطلح تقرير املصري املستدام  -إىل جانب توجهات الشعوب األصلية-الكاتب  

 
53 Patrick wolf. Settler Colonialism and the Elimination of the native: 402. 2006. 

  .  م2017. 115. مركز مدار. ص 66ستيطاين حنو إطار نظري جديد. جملة قضااي إسرائيلية العدد وليد حباس. االستعمار اال54
 .  م2015منري العكش. دولة فلسطينية للهنود احلمر. بريوت: رايض الريس للكتب والنشر. 55
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أكده  وهذا ما    ،اجلبهة الداخلية للشعب األصالين الركيزة األساسية يف سبيل تقرير املصري  د  عَ تُـ إذ    ؛ب األصليةابلشعو 

 56ومتتني تلك اجلبهة.   ،من مبدأ تعزيز املسؤولية لدى الشعوب األصلية، انطالقا  Corntassel الكاتب

يستخدمها  وفضال  عن   اليت  األدوات  فهم  املستعَمر، الأمهية  اإلنسان  على  أدوات   بد    االستعمار  فهم  من 

األصالنية االستعماروحماولتها    ، الشعوب  مع  الكاتبة    ،التعامل  ذهبت  فقد  إىل    Audra simpsonومواجهته؛ 

اليت وعت حتت االستعمار االستيطاين الشعوب  ابتكار سيادة خاصة  وسعت جاد ة حنو    ،حماولة فهم إحدى جتارب 

منوه   ،املستعِمر  (ةسياد)حتت   كان  ما  املوهوك،    ذا  وجوده،    انتهجالذي  شعب  عن  للتعبري  وسيلة  الرفض  سياسة 

   وسيادته، ومواجهة االستعمار.

إىل    simpsonوهنا تشري    ،أهم القضااي اليت شغلت الشعوب املستعَمرةواحدة من  سياسة االعرتاف  تـَُعد   و 

اليت أعطت بعدا  خمتلفا  عن فكرة االعرتاف    بناه يف ذلك حيال فكرة االعرتاف،جتربة شعوب املوهوك والتوجه الذي ت

أخرى  قضااي أساسية ما جيعل  ؛أن يروا أنفسهم" ن "أن يراهم املستعمر كما يفضلو  طرحهم مبدأعرب ابالستعمار، وذلك 

الرفض جانب  إىل    ،تربز االعرتاف  ،منهج  مسائل    ،وشكل  ألهنا  وهي  األمهية؛  من  قدر  الشعوب  على  وجود  متس 

ومنها:  األصالنية أساسية،  واهلوية،    ، واالنتماء  ،العضوية،  ركائز  تبقى  حماوالت  اليت  عربها  األصالنية  الشعوب  تقاوم 

 57إخفائهم وإقصائهم.   وسعيه حنواملستعِمر 

استعراض   ضوء  املستعَمرة  ويف  الشعوب  مظلة    استيطانيا ،توجهات  حتت  املندرجة  وتوجهاهتم  بصورة عامة، 

قراءة قدمها حول تقرير مصري السكان  يف    Manu Karukaيشري    القانون الدويل؛ لتقرير مصريهم، بصورة خاصة،

م  ،األصالنيني والسود يف أمريكا الدوليةأا  إىل  الراديكالية  اليت سعت  إبوذلك    ؛مساه  التوجهات   إليهاعطاء صورة عن 

حياول الكاتب أن يبدد النقاشات الدائرة حول تقرير    وفيها  ،عرب النظام الدويل  ، من أجل تقرير مصريها  ؛تلك الشعوب

 
56 JeefCorntassel.2008. Toward Sustainable Self-Determination: Rethinking the Contemporary 
Indigenous-Rights Discourse. 106-126. 
57AuduraSipmpson. 2014. Mohawk Interrupts. Durham and London: Duke University Press. 1-35. 
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الصادر إىل اإلعالن    م،2007تلك احملاوالت عام    دفعتاليت    الفكرية السياسية الراديكالية،  املصري الناشئة من التقاليد

األم األصالنيةعن  الشعوب  بشأن  املتحدة  اإلعالن  لقد جاء    : Karukaيقول    إذ  ،م  األمدمثرة  هذا   ،نقاش طويل 

بل  انتيجة  و  األصلية،  الشعوب  هبا  اليت حظيت  انتصار  ملناصرة  االستعمارية هو  والدول  املتحدة  الوالايت  تعنت  ضد 

قت ففي الو   ؛ األصالنيةحالة التناقض اليت أفرزها النظام الدويل يف تعاطيه مع قضااي الشعوب  تربز    ،وهنا،  االستيطانية

الستعمار  اتسقط عقدة املشكلة يف معاجلتها    لشعوب األصالنية،لاالعرتاف بتقرير املصري  الذي تعلن فيه األمم املتحدة  

 58االستعمار االستيطاين. املتمثلة يف 

ا تعرضت له أمة  وصفا  مل،  Red skin.White Masks يف كتابه؛ فيقدم Glen coulthard وأّما

والتحوالت اليت أصابت بنية اجملتمع، وسعي أمة الديين يف    ،بفعل االستعمار االستيطاين  ، من سياسات هيمنة(  الديين)

 اليت يطرحها  القضاايمن أهم    ؛ كيف ال، واالعرتاف يشكل واحدةاالعرتاف عرب األبواب القانونية  توجهها حنو سياسة 

 صل فيما يت  وخباصةرافق هذا التوجه من حتوالت يف خطاب الشعوب األصلية،  يوما    ؟ن حول الشعوب األصليةو الدارس

 59العرتاف.  حنو اوالسعي  ،التوجههذا من الفوائد املرجوة على فكرة تقرير املصري، و  هأبثر 

حتديدا  يف حماولتها  و   ،هذه القراءات تتمحور حول توجهات الشعوب املستعمرة استيطانيا  وعلى الرغم من أن   

عرب إنتاج وممارسته،  حماولة تقرير املصري    إىلعرض الحقا  توجهات استندت  تسالدارسة،    إطار النظام الدويل، إال أن  عرب  

االست بنية  رواية  ملواجهة  أصالنية  أصالنيةرواية  أبدوات  االستيطاين،  األصالنية    ؛عمار  الشعوب  حماوالت  برزت  فقد 

إنتاج رواية أصالنيةبتحقيق سيادة فكر  الثقافية  ا  أساس؛ بوصفها  ية عرب  الوجود يف وجه    ا  منيع  ا  وسدّ   ،للحماية  حلماية 

جتربة شعب األوساج  Robert Warrior يعرض    ،اإلقصاء الذي ميارسه االستعمار االستيطاين، ويف هذا الصدد

 
58Manu Karuka 2018 .  
59 Glen coulthard. Red skin. White Masks .London: University of Minnesota Press.51-78. 2014. 
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قادهتا أمته  متعددة،  يطرح جتارب ،ذا الشعبإىل ه ينتمي  ا  كاتبكونه    ؛يف حماوالته املتعددة حلماية الوجود، ومن موقعيته

   .من أجل محاية وجودها

به   أبرز ما جاء  االنداثر، و حماولته وآخرين  يتمثل يف    Warriorولعّل  لغة أمته من  ما يرتتب على  محاية 

ليغيب   Warrior، ومل يكن 60لتقرير املصري ا  طريق؛ بوصفها ةمنبعها الثقافة األصالني ،خلق سيادةتلك احملاوالت من 

لفهم حماوالت    ؛ابلنموذج املستحضر هنا  يتصلوحتديدا  فيما  ها،  في  مهما    إطارا    هسيشكل طرحعن هذه الدراسة؛ إذ  

 عرب حالة األسرى الفلسطينيني و)حالة األسري( من خالل اإلنتاج األديب واملعريف.   ،السيادة

يتساءل  إطار  ويف   تقرير مصريها،  يف  األصالنية  الشعوب  اخلاصة مبحاوالت  املعرفية   joanneاملعاجلات 

Barker     وبذلك   ؟لسيادة حول معناها من منطلق اترخيي، وماذا تعين اليوم يف إطار املوضوع السياسيايف معاجلته

يقول:  ة والثقافية،  ل العالقات التارخييكيفية فهم معىن السيادة داخمعاجلته، يتمثل يف     Barkerما حياوليتضح أن   

راإهن" من  السيادة  ما حتمله  ائنه ورغم  الشعوب  أن  إال  االستعمار،  كريهة مصدرها  بناء معىن   حة  ألصالنيية حاولت 

محاية  كم الذايت، وحماوالت تلك الشعوب  تقرير املصري واحلو مفهوم السيادة  الوثيق بني    عملية االرتباط   عرب   ، هلا  جديد

 61هوايهتا وثقافتها كجزء من التاريخ والعالقات".

أن    إليه،  اإلشارة  جتدر  من  طرحومما  يف    Barkerو  Warrior  كل  جتارب  أييت  عن  احلديث  سياق 

وا اليت  االستيطاينالشعوب  االستعمار  وتواجه  موضوع    يدفع  ؛جهت  إىل  يف  ،الدراسةالدارسة  يتمثل  احلالة   الذي 

ا   ،الفلسطينية حتقيق  الفلسطينيني  حماوالت  املصري،  وحتديدا   وتقرير  موضوع  اصة  وخبلسيادة  االستيطاين أن   االستعمار 

 .  يثري اهتماما  واسعا  من الباحثني والدارسني الصهيوين

 
60 Robert Warrior. on intellectual sovereignty and the work of the public intellectual .this interview took 
place on may 18,2010. 
61 Joanne Barker . Sovereignty matters: Locations of contestation and possibility in indigenous struggles 
for self-determination .Lincoln and London . University of  Nebraska Press.2005. 
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عرب حماولة إنتاج   ،بني احملاولة األصالنية واحلالة الفلسطينية  مهمةران بركات يف هذا اإلطار مقاربة  د.  وتطرح  

أصالنية فلسطينية  طرح  ،رواية  ما  غرار  من  ه  على  وذلك  Barkerو  Warriorكل  للرواية يف  ،  حتليلية  عملية 

عمار  تلك الدراسات اخلاصة بتحليل االستفيما يتصل باليت شاعت لدى الدارسني والباحثني الفلسطينيني،    ،الفلسطينية

الصايغ،  االستيطاين فايز  هبا  قام  اليت  احملاوالت  تلك  أوىل  هنا  بركات  بوصفها  1965عام    ،وتستحضر  رواية  م؛ 

عباءة   من  خترج  فلسطينية  رواية  إنتاج  لضرورة  الكبرية  األمهية  على  وتشدد  االستيطاين،  االستعمار  حول  فلسطينية 

حلماية الوجود   يا  أساس ا  مقومكوهنا  ؛بركات إىل فكرة السيادة الفكرية تشريكما ، الفلسطينيني وال متتثل للرواية الصهيونية

يف ضوء احملاولة اليت ميكن أن حتقق تقرير    ،التحرر من الرواية الصهيونيةعرب    ،إنباهتا فلسطينيا  ومن املمكن  الفلسطيين،  

 62فلسطيين. الصري امل

ف أخرى،  األساس  إن  وبكلمات  املصري  ياهلدف  وتقرير  السيادة  حول  الدراسات  هذه  حماولة  بوصفها    ؛من 

بنية االستعمار االستيطاين،   اليت وقعت حتت  الشعوب  املصري الوصول إىل  حماولة  يتمثل يف  وممارسة لدى  قراءة تقرير 

  ، ومن هنافلسطيين،  الوجود  معىن  تفضي أمهيتها إىل محاية    ،، من خالل زاوية خمتلفةهلا  ستمرةامل  مارسةاملو   ،الفلسطيين

فلسطينيا    الدارسة  نطلقتس املصري  تقرير  تصورات  قراءة  األدبيات  إىل  إىل منوذج    ؛عرب  العبور  أجل  األسرى  حماولة  من 

 عرب جتارب اإلضراب عن الطعام.   ،داخل السجون الصهيونية ، وممارستهم إايها،ينينيالفلسط

 تصورات تقرير املصري فلسطينياً   •

كون هناك  تاللحظة اليت ميكن من خالهلا أن    عن تلك  للتساؤل  ؛هذه املراجعاتال بد  من التوقف يف بداية  

؛ الصهونية حول فكرة تقرير املصري  بعيدا  عن تلك اللحظة اليت فرضتها الرواية  ،قراءة اترخيية خاصة للشعب الفلسطيين

   .اليت أاثرها الباحثون حول تقرير املصري الفلسطيين، املرور على طبيعة املعاجلاتما يلح  على ضرورة 

 
62Rana Barakat. "Writing/Righting Palestine Studies: Settler Colonialism, Indigenous Sovereignty And 
Resisting The Ghost(S) Of History". Settler Colonial Studies,2017; 1-15.  
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توماأّما   الفلسطينية  ؛ فيذهب إىل إميل  القضية  املصري  ،قراءة  إليه    ،إلمربايليةانقده  عرب    ،وتقرير  وما أفضت 

 يف نظام االنتداب  بدأتيين،  املنظومة الدولية من حمطات شكلت أساسا  لالحنراف التارخيي يف مصري الشعب الفلسط

اإلطار:  م،  1922  عام هذا  إميل يف  بريطانيا إ"يقول  منحت  شكلية  وثيقة  جمرد  االنتداب  نظام  اعتبار  ميكن  ال  نه 

الدو ) الشرعي  يف   يل(الوجود  حققت  اليت  امللكية  بيل  جلنة  وصفته  ما  إلقامة  أسس  النظام  هذا  إن  بل  فلسطني،  يف 

حياول أن  ولعل توما   ،حكومة داخل حكومة، حني استوحت نصوصه من مفهوم وعد بلفور" – م 1937  عام  فلسطني

للنص  يقدم األارسة  ممو   ،قراءة اترخيية  الصهيونية على  الدولية واحلركة  الفلسطينيةما فرضته األجندات  يف حماولة   ،رض 

 63عرب قراءة اترخيية تراكمية. ، رد القضااي إىل جذورها اترخييا  منه ل

أات  تذهبو  وما  الدويل  النظام  مظلة  عرب  الفلسطيين  املصري  تقرير  قراءة  إىل  املعاجلات  هذا  بعض  ويف  حه، 

هو الطريق الوحيد مللء الفراغ يف    ، ريهقه يف تقرير مصحممارسة الشعب الفلسطيين    بن طالل أن  يؤكد احلسن    ،اجلانب

تقرير املصري يف ضوء ما ميكن أن يوفره النظام وحياول ابن طالل أن يضع قراءته  ،  السيادة اإلقليمية يف األراضي احملتلة

الفلسطينيني يف ق  إثبات حإىل  يف حماولة    متعددة، سعتدراسات  لهذه القراءة منوذجا   ما جيعل    ؛الدويل للفلسطينيني

يف حماوالت تقرير املصري   ،اجلزء األكرب من التوجهات الفلسطينية اترخييا  وحاليا    ،يف واقع األمر  ؛ لتشكلتقرير مصريهم

 64عرب منصات النظام الدويل.  

وقفت ضد هذه التوجهات اليت دعمت قراءة تقرير املصري عرب النظام   ،تصاعدت أصوات أخرى  ،املقابلويف  

نقده  يوجه  انجي علوش  فها هو الكاتب    ؛السلمي عرب منصات األمم املتحدة  مع تصاعد فكرة احللوخباصة    الدويل،

  يرىيف إعادة تشكيل مسار القضية الفلسطينية، و   أسهمت اليت    ،إىل التوجهات الفلسطينية حنو مسار التسوية السلمية

أن   والدو إعا  علوش  األمن  وجملس  املتحدة  األمم  إىل  القضية  الكربىدة  الفلسطيين  سيعيد   ؛ل  الدوامة  الشعب    ، إىل 

 
 .  134ص  -122. ص م1972لفلسطينية. الناصرة: املكتبة الشعبية. إميل توما.جذور القضية ا63
 . م1981احلسن ابن طالل.حق الفلسطينيني يف تقرير املصري دراسة للضفة وقطاع غزة. لندن: مطبوعات كورونيت. 64



42 
 

اليت وقع حتتها    ،يتطرق علوش إىل مشكلة السيادة املتعددة واملتشعبةوفضال  عن ذلك،  ،  بني يديهمن    هوسيخرج مصري 

 65.وتقرير املصريفلسطينية السيادة الالفلسطينيون داخل فلسطني والشتات، وأثر ذلك على إمكانية حتقيق 

واملقاومة   السيادة  فكرة  البنياواحدة  وُتشكل  االختالف حول    تتصلاليت    تأهم  رغم  املصري،  تقرير  بفكرة 

واملقاومة السيادة  الفلسطينية  ؛مفهوم  الثورة  الفكراتنتعرضت    ،ففي مسرية  األسئلة    هااتن    تزال ال  اليت  إىل سيل من 

وفيما  ابنتقاهلا من فكرة التحرر إىل فكرة الدولة،    ؛قائمة، وذلك يف سياق التحول الذي أصاب التوجهات الفلسطينية

منظمة يف  ثلت يف بداايهتا  متاليت    ،للنقاشات حول دور النخب الفلسطينية  يا  أساس  ا  منبعمكوان     اتفاق أوسلو  جاء بعد،  

 أحزاب وفصائل أخرى كانت خارجها. ، إىل الحقا  امتدت و ، التحرير 

والدولتنيقد ظهرت  و  الدولة  فكرة حل  تُناقش  اليت  الدراسات  أصابت    ،كثري من  اليت  التحوالت  يف ضوء 

  ، الدولتني/فكرة حل الدولةيناقش  رائف زريق  فها هو    ؛يف تقرير املصري  (اخليارات)التوجهات الفلسطينية حيال فكرة  

ولة، وانتقال هذا النقاش  ط املثقفني الفلسطينيني حول العودة إىل حل الداسمع تنامي النقاشات الدائرة يف أو اصة  وخب

وموقع اهلوايت    ،وعن تركيبتها  ،يتساءل زريق حول ماهية الدولة اليت نتحدث عنها  ،خب السياسية، وهناالنجمتمع  إىل  

تستهدف   ،قراءة اترخييةعرب الصهيوين على اهلوية والقومية اترخييا ، ويعرض ذلك  /فيها، وأثر ما فرضه الصراع الفلسطيين

  ، واهلوية  ،الثنائية القوميةويف مقدمتها    ،القضية الفلسطينية  بفكرة الدولة يف سياق  تتصلبعض األفكار األساسية اليت  

 66الواحدة. ة الواحدة، وإشكاليات حل الدولة إضافة إىل خطاب الدول

فإن    أخرى،  املراجعاتوبكلمات  املصري   أن  تؤكِّد    ،هذه  تقرير  تناولت  اليت  الدراسات  يف  التارخيية  القراءة 

 الفلسطيين، شكلت حتوالت على املصري  ،وما فرضه من إعالانت خاصة  ،ارتبطت بلغة النظام الدويلقد    ،الفلسطيين

داته،  يف ضوء النظام الدويل وحمد   ،حماولة إثبات حق الفلسطينيني يف تقرير مصريهم  يبحثجزء من املعاجلات    ربىوان

 
 . م1972انجي علوش. حنو ثورة فلسطينية جديدة. بريوت: دار الطليعة للطباعة والنشر.  65
 .  م2014الدولتني. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.  /الفلسطينية وحل الدولةرائف زريق. القضية 66
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ينتهي عند موضوع  هذا املرور    فإن    ،ومن هنا،  حالة النمطية السياسية يف حماوالت تقرير املصريوعرب ما ميكن تسميته  

األساسي،   الفلسطينينيالدراسة  حماولة  تقرير  وممارستهم    يف  ما،  صرياملإمكانية حتقيق  السياسية   خارج  النمطية  فرضته 

لسيادة اعرب حماولتهم    ،ويل، وسيشكل منوذج األسرى الفلسطينيني أساسا  هلذه املعاجلةعرب النظام الد  ،بتوجهاهتا  صلةاملت

 من خالل جتربة اإلضراب عن الطعام.   ،تقرير املصريو 

أغلب أن   إىل  اإلشارة  من  بد   الفلسطينيني  وال  األسرى  قضية  عاجلت  اليت  على  قد    ،الدراسات  اعتمدت 

  ،لكنو ، وقد تفاوتت مستوايت تناول القضية،  اإلنتاج األديب أساسا  لهاختذ    ا  كبري   ا  جزءأن   التوثيق والرواية الشفوية، و 

كبريا  من الدراسات    أن  على  ، مع التأكيد  سيالتجربة وما فيها املصدر األسا  ظلت حصرت نفسها يف موضوع  قد  جزءا  

عددا   فإن   ،ومع ذلك امة املفاهيم األكثر طرحا ، احلرية والكر  ار النظام الدويل، كما تصدر مفهومحقوق األسرى يف إطا

فلسفة  و   ،متكنت من جلب زوااي أخرى يف مسار التجربة التارخيية لألسرى، والتعمق مبعىن املواجهةقد  من الدراسات،  

بعض الدراسات إىل قراءة مضامني أخرى   تذهب قد  و  67العنيفة،   البنيةيف منظومة السجن و   ،وأدوات األسري  ،الصمود

تصب يف مسار فهم  يف الوقت نفسه،  و  68تعكس التجربة االجتماعية والثقافية والتنظيمية لدى األسرى الفلسطينيني،

األسرى،   والزمنيةمع  حماوالت  الوجودية  أببعادها  املواجهة  األسرى  و ،  بقاء  لدى  الطعام  اإلضراب عن  ستشكل جتربة 

حماولة  بوصفهما    ؛مسأليت السيادة وتقرير املصرييتمثل يف    ،هذه الدراسة، منوذجا  ملعاجلة منحى جديد   الفلسطينيني يف

 وممارسة يف مواجهة بنية االستعمار االستيطاين الصهيوين املتمثلة يف منظومة السجن.  

 

 

 

 
67Lena Meari. Sumud: A Philosophy of Confronting Interrogation. 2011.  
68 EsmailNashif. 2008. Palestinian Political Prisoners: Identity and Community . London: 
RoutledgeTaylor & Francis Group .  
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    وممارستهما سيادة وتقرير املصريجتربة حية حملاولة الوليد دقة  •

حقري، وهو فعال أسوأ اخرتاع صنعه اإلنسان، ولكن األسر هو األخطر من السجن كمكان،  "السجن مكان 

والتثقيف...إن جاز   الوعي  من  والعقل، البد  املكان  السجني، سجن  ثقافة...وللتغلب على  أو  كعقلية  السجن  أي 

 69التعبري ثقافة التحرر."

دقة لقد   وليد  تصدعات  (األسري) 70أحدث  بفكره،  ال  هتصور يف    متعددة  احلّر  السجن   ؛صهيونيةمنظومة 

كما ري يف منظومة السجن الصهيونية،  يف حماولة السيادة وتقرير املص  ها الدارسة، تتمثلبحثتفاحملاولة واالستمرارية اليت  

خيط يربط بقاء القدرة على املواجهة، وما تتضمنه من حماوالت متعددة، يف  ، كما لو أهنا  التمسك هبا  جاهدة  اولحت

  اولة الفكرية احلية ما يف احملبنية االستعمار االستيطاين الصهيوين، تبدو أكثر قوة و عمقا ، حينما تصل إىل حماولة، ك

اصة مبا محلته اخلطاابت السياسية  وخباجلاهزة حول منظومة السجن،    اإلجاابتمن    ا  كثري د عربها  ، الذي بد  لألسري دقة

   منها. والشعارتية، احلقوقية

يقول من "عذب    أعطىفقد   كما  السجن  حّولت  اليت  حماولته،  استمرارية  عرب  للسجن،  دقة معىن  جديدا  

بنفسك"  انطالقا  من  71نفسك  السجن  ؛  التعذيب، (  احلداثوي)واقع ما فرضته منظومة  إىل   72من أمناط وأساليب يف 

الدائمة   التحرر واحلرية من زنزانتهلوصو احماولة دقة  ا  ؛ل إىل  بنفسكملعىن  ليصبح  ليؤسس   73" ؛املواجه له"حرر نفسك 

 
 akhbar.com/Palestine/269160-https://al. م 2019قيادة. جريدة األخبار اللبنانية. وليد دقة. أوسلو قسم الفلسطينيني وشعبنا سيحاكم هذه ال69
القائد وليد دقة،  70 الغربية يف فلسطني احملتلة عام  سرية ال ختتزل بسطور: األسري  بلدة ابقة  ، واعتقل على خلفية مقاومته  م1962، ولد عام  م1948املقاوم، من 

ارتبط دقة عام  وقد  ،  م2018عام    انن آخر اعلى حكمه عامعاما ، وأضيف    37، وحكم عليه ابلسجن املؤبد، حدد الحقا  بـم1986الستعمار الصهيوين، عام  ا
 ،يف صياغة مشروع حترر ا  جتربة خاصة، ومنوذج لديه  وقد شكل اإلنتاج املعريف   ،اليت شكلت انفذة وليد إىل اخلارج  ، والصحفية سناء سالمة، بزوجته الناشطة م1999

رسالة األسري )وازي  ، وعن الزمن املم2002عام    (يوميات املقاومة يف خميم جنني )، و(صهر الوعي )  ا  عرفيمو   فكراي  ما أنتج  أهم  ومن  وحرية من أسوار السجن وزانزينه،  
 وليد دقة يف اليوم األول من عامه العشرين يف األسر، ابإلضافة إىل حكاية سّر الزيت.  

 https://bit.ly/343s7qa، م2020أبريل  /نيسان  16. مقال نشر يف صحيفة احلدث يف اتريخ حرر نفسك بنفسكوليد دقة. 71
 . مصدر سبق ذكره.  م2010وليد دقة. 72
 . مصدر سبق ذكره.   م2020وليد دقة. 73

https://al-akhbar.com/Palestine/269160
https://bit.ly/343s7qa
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، وهو  ا  مؤسس  ا  ، وهو مشروع للذاكرة، ومعىن سياسيا  مؤسس  ا  "معىن  ثقافيمتعددة،    ة مبحاولته الفكرية العميقة معاينَ دق

 74ال يؤسس إال للخراب، وهو مشروع للنسيان." ا  مشروع للتاريخ، ومعىن أمني

إعادة تعريف التعذيب  من حماولته  ا  أساسيا  يف بنيته، ومعانيه، بدء منهجا  ، ، يف هذا البحثيشكل فكر دقةو 

اليت تفرض    ، زمن املواجهة  مبا فيه 76(،الزمن املوازي)للزمن يف    اء معىن  جديدوحماولته إعط 75(، صهر الوعي)يف كتابه  

 77(. نفسك بنفسكحرر ) أخريا ،  تإىل مقالته األخرية وليسوصوال  ،  املعىن األهم لزمن السجن

بروايته، اليت تركت وقعا  فكراي    أن يفكك أسوار السجن  ، من  35على مدار سنوات أسره الـ،  متكن دقةوقد  

  : يقول دقة،  إنتاجات األسرىاملقصود هنا،  اليت غلب عليها الرواية األدبية، و ت األسرى الفكرية،  خاصا  من بني حماوال

ا يف  للهوية  الشاحن  الثقايف  النص  السلوكيات    ،ألسر"إن  من  جمموعة  الغالب  يف  وإمنا  مكتواب ،  نصا   ابلضرورة  ليس 

اجلامعة  ،اليومية واألخالقية  الوطنية  قيمهم  إنتاج  األسرى من خالهلا  يعيد  اليت  يوسعون حدود    ،واملواقف  بذلك  وهم 

 78فيتحول األسري إىل نص حي."  ؛ هويتهم

عن  وإذا   اإلضراب  جتربة  حماولة  أخذان  ورحلتهالطعما  البحث  مسار  ُتشكل  اليت  بوصفهاام  حية    ؛  معركة 

دقة، عن حتول األسري إىل نص حي قبل أن يكون نصا    إليهفهي ذروة املعىن فيما أشار    ؛الّسّجانومستمرة، يف وجه  

دقة  يقول  أمل"ل  :مكتواب ،  حداثي  لسجن  ت  ،بعد  منا  ويستدعي  تركيبا ،  أكثر  غدا  األسرية  احلركة  تعيشه  فكيكه  الذي 

 79لنتمكن من إعادة تعريف التعذيب أو تعريف األمل." ؛ وفهمه، كواقع 

 
 . مصدر سبق ذكره.  2018عبد الرحيم الشيخ. 74
 . مصدر سبق ذكره.  2010وليد دقة. 75
 https://bit.ly/2SXpboO. م2010مه العشرين يف األسر!. وليد دقة. رسالة األسري وليد دقة يف اليوم األول من عا76
 . مصدر سبق ذكره.  م2020وليد دقة. 77
 املصدر السابق.  78
 املصدر السابق.   79

https://bit.ly/2SXpboO
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فإن    فلسطينية خاصة، و يسهم  دقة  وهكذا،  فتح مسارات معرفية  اليت واجهت أخرى  يف  للشعوب  مشرتكة 

االستيطاين األصالنية،    ،االستعمار  الشعوب  يومنها  اجلاهزة،  وفيها  القوالب  من  كثري  هّز  من  دقة  بدت تمكن  اليت 

 ، حىت فقدت املعىن والوقع، وحتولت إىل معاٍن ِسلعية. (اثبتة)

قدرته على االستمرار يف    عرب  ،قوهتايعكس  يف حماوالته الفكرية احلية،    دقةفمعىن السيادة واملصري الذي تركه  

املعاين تلك  معرفية واع  ؛تطوير  أدوات مواجهة  السيادة فهي  تعريف  يعيد  للمواجهة، ومنها  ُتشكل مسارا  جديدا   ية، 

 سيادة فكرية وثقافية أصالنية.  بوصفها  ؛يف هذا البحثإليه الدارسة سعى تالذي  ،وتقرير املصري

فكر  وهكذا،   البحثطدقة  يشكل  هذا  بوصفه  ريق  فكرية  ؛  جديدة،  حم  (وليدة)حماولة  املعىن    متثلاوالت 

أدوات مبواجهته    ،من القوة احلية، اليت ميارسها دقة  إال  هذا التشبث  ماهذا البحث التشبث به، و   الذي حياول  ياألساس

الصهيونية االستيطانية اليت   ؛تلفةخمأدواهتا  و ،  واألهم حماولة تفكيكها  ،العنف والتعذيب  االنفرادي،  العزل  منها سياسة 

هم الضيق املضاعف يف دقة من زنزانته الضيقة، وكيف يُسيف واقع األمر قوة احلرية الفكرية اليت خيلقها    الّسّجانجيهل  

احملاولة، نطفة منه   ،خلقه، وأخريا   الضيق عرب  الوجودية، بطفلته ميالد   ؛كيف حرر من هذا  ، فهل  80لتتجسد حماولته 

 مواجهة بنية االستعمار الصهيوين االستيطاين؟! اليت فرضها دقة يف واملمارسة هناك أبلغ من معىن احملاولة

  -م1967حماولة وممارسة منذ عام  بوصفها  ربة اإلضراب عن الطعام اترخيياً مراجعة أدبيات جت

 م. 1993

اإلضراب عن الطعام لدى األسرى الفلسطينيني يف سجون االستعمار الصهيوين االستيطاين،    اربجت  احتلت

أببعادها املختلفة، وكشفت    الّسّجانحضر يف كتاابت األسرى، وأعطت صورة مكثفة عن املواجهة بني األسري و   ماأبرز 

 

د عرب النطف احملررة، وهذه رسالة وجهها دقة قبل أن ترى النور، رسالة األسري ولي  (ميالد)، طفلتهما  م2020فرباير    /رزق وليد دقة وزوجته سناء يف شهر شباط80
 https://bit.ly/355J9mRنظر يف ادقة مليالد قبل أن ترى النور: 

https://bit.ly/355J9mR
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وتركت هذه التجربة مجلة من األسئلة على املعقدة واملركبة يف بينة الّسجن مبا فيه من عنف،  (  العالقاتية)عن تفاصيل  

  ( اخلارج)ة العنف، ودور نيمستمرة يف مواجهة بوممارسة حماولة بوصفها  ؛ أبمهيتها يتصلفيما وخباصة ، متعددة مستوايت

ذ فيها األسرى إضراابت عن املراحل اليت نفّ   قراءةصفاة ليف حتديد مسارها ومصريها، وكيف شكلت مِ   السجن الكبري

إضراب  ؟الطعام كل  يف  وخاصة  خمتلفة  رواية  فرضت  اإلشكاليات    ؟ وكيف  إىل  املواجهة    الطارئةإضافة  مسار  يف 

 ابإلضراب عن الطعام. 

الطعام،    أغلب  أن  ويبدو   عن  اإلضراب  جتربة  تناولت  اليت  من  بوصفها  تناولتها  قد  األدبيات  سلسلة 

كل    مبا فيها من حتليل تستمده من وقع  ،روايةبوصفها    ومل تعكسهااألحداث، وثقها األسرى الذين خاضوا اإلضراب،  

و و ،  مرحلة األسري  بني  العالقة  حول  أنفسهم،  الّسّجانتفاصيل  األسرى  بني  أو  ك،  مستمرةوهنا  أو  تعرضت    حماولة 

 . لتغريات

مبا فيها   ، على الرواية الشفوية ،اليت تناولت جتارب األسرى ،دبياتاأل أغلباعتمدت وفضال  عن ذلك، فقد 

اليت ألقت بظالهلا على هذه األدبيات؛ فخرجت أببعاد مهمة بعد قراءة هذه التجربة، على  جتربة اإلضراب عن الطعام، 

اصة  وخب، مهمل معريف حقمن  هشكلتما ، و لتجربة كثيفةانعكاس مثلته من ا مبي، والسياسي، الصعيد اإلنساين، والتارخي

 81والسلب.   ،واإلقصاء ،والنفي ،إىل اإلنكار  اليت هتدف ،ليات مواجهة االستعمار وأدواتهآب يتصلفيما 

أن    إليه،  اإلشارة  جتدر  األسرية، ومما  احلركة  جتربة  أهنا    تناول  يشعر  املرء  مليئة  جيعل  مسرية  إىل  أقرب 

الطعام،    ،واهلبوط  ،والصعود  ،والتداخالت  ،ابالحنناءات عن  اإلضراب  جتربة  ذلك  يف  بني  اانظم  بوصفها  مبا  لعالقة 

مبا    ، ن يف عملية التوثيق التارخيي لتجربة األسر مرحليا  و ن والدارسو الباحثاجتهد  إذ   82؛ ة السجننييف ب  الّسّجاناألسري و 

 
 .  13. ص م6198ورات دار األمة. بريوت: منش عبد الستار قاسم. مقدمة يف التجربة االعتقالية يف املعتقالت الصهيونية.81
   م.2018مقابلة مع األسري )ع.ت(. حيث جرى اعتقاله جمددا  خالل البحث. جرت املقابلة يف جامعة بريزيت. 82
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فمنهم من شكلت أمناط املواجهة وما    ؛وأحباثهمى معايري ختدم دراساهتم  علمعتمدين  فيها جتربة اإلضراب عن الطعام،  

املعيار األساس استنادا   ذهبوا إىل  ، وآخرون  يأصاهبا من صعود وهبوط  املراحل  الثقافية، ومنهم من    إىلتقسيم  التجربة 

  على تقدمي مراجعة لتجربة اإلضراب  ،يف هذا الفصلالدارسة  عتمد  تس  ،وهنا 83توصيف الفرتات االعتقالية،   إىلاستند  

أنتجه  على ما أنتجوه، و   ا  مستمرة ومرتاكمة، اعتماد حماولة وممارسةبوصفها  ؛عن الطعام يف أدبيات األسرى الفلسطينيني

 ألغراض البحث.  الدارسة  غريهم من أدبيات، إضافة إىل جمموعة من املقابالت اليت نفذهتا 

  

 
ص    م2018وزارة اإلعالم. . رام هللا: سلسلة إصدارات  م2015 -م1985رأفت محدونة. اجلوانب اإلبداعية يف اتريخ احلركة األسرية الفلسطينية يف الفرتة ما بني  83

 .  53ص – 50
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 غياب احملاولة  

جتربغابت   يف  رواية  الطعام  عن  اإلضراب  عام    األدبياتة  سبقت  اليت  األعوام  يف  الفلسطينية  التارخيية 

  من الرواية الفلسطينية   ا  جزءاليت متثل    ،ية جتربة االعتقالاو مع غياب جممل ر   ،هذا الغياب طبيعي  أن    يبدوم، و 1967

الباحثني والدارسني على  فقد  ؛اليت تعرضت حملاوالت حمو مستمرة ا  اعتمد معظم  لفلسطينية منذ أتريخ جتربة االعتقال 

والحقا  1967أعوام   الفلسطينية،  التحرير  منظمة  نشوء  فرضه  الذي  التاريخ  وهو  و تشك    ،م،  األسرية؛  احلركة    ظلّ ل 

املعتقلون جمرد أرقام    ظل  طغى عنف املستعِمر على األدبيات، و   قد، و ا  هامشي  ا  عابر   ا  حمدود  حداث  احلديث عن االعتقال  

   .نتاج األحداثو 

إىل   ىر أخأو    صورةب  قليلة،  م، تطرقت أدبيات1917اليت بدأت منذ عام    ،مرحلة االستعمار الربيطاينففي  

فارقة يف اتريخ مواجهة    لهبات والثورات اليت شكلت أحدااث  ل  ا  نتاجال اليت نفذها االستعمار، وظهرت  عمليات االعتق

اعتقال  و   آنذاك،االستعمار   عمليات  الفلسطينيمنها  بنيمئات  ما  أعوام   ني  هذه  م،  1929  -م1920  أن   غري 

إصدار األحكام حبقهم،  ، يف ظل  صريهممنتهية امل  ا  أعداد  هؤالء املعتقلني؛ بوصفهم  اكتفت ابحلديث عندبيات قد  األ

على غرار    ،عابرة مرت أحدااث  ف ؛جربة اإلضراب عن الطعام تلقائيا  لت فرض هذا الغياب أيضا  غيااب  قد و  84  ، أو إعدامهم

 .  ا  أرقام؛ بوصفهم تناول املعتقلني 

مواجهة،   أداة  يكن  مل  الطعام  عن  اإلضراب  أن  ابلضرورة  يعين  ال  أن  خبوهذا  األدبيات  اصة  ومن    ،بعض 

ومنها    ، جرت على خلفية عمليات االعتقال  أحدااث    ةعابر   صورةذكرت بقد  احملاوالت القليلة جللب وقائع هذه الفرتة،  

جن عكا  معتقال  عربيا  يف س   196ومما وثقته األدبيات يف تلك الفرتة إضراب  ،  عفوية وغري منظمة  خوضهم إضراابت

 
 .  457 -239. ص م1982. طرابلس: املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن. 1939 -1922كامل خلة. فلسطني واالنتداب الربيطاين. 84
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بعض اجلهود البحثية يف جلب رواية املعتقلني يف   أسهمتو  85عن الطعام احتجاجا  على اعتقاهلم دون مربر أو حماكمة. 

يستحضر الكاتب عددا    وفيه   86شعبية الفلسطينية،كتاب عهد االنتداب الربيطاين يف الذاكرة الما يف  تلك املرحلة، ك

 هااستحضار   ظلّ   ،كثافة العنف املاثلة يف أدوات املستعِمر، لكناليت عكست    من رواايت من عايشوا جتربة االعتقال،

 ؛األسري )سالبا ( يف األدبيات  استمرّ ف  ؛ومنها اإلضراب عن الطعام  ، ألدوات املواجهة يف حينه  فرض غيااب  ما    ؛هامشيا  

 .  الّسّجانمل تقدم تلك احملاوالت أسريا  )فاعال( يف مواجهة إذ 

، غري أنه كان عن الطعام اإلضرابجتربة احلديث عن فقد عرفت  ؛م 1948عوام اليت تلت النكبة عام األأّما 

اجلماعية النسبية   ذاتيا  مع بعض املبادراتفعال  ومع ذلك، فقد ظّل ، وذلك مع تصاعد عمليات االعتقال،  ا  عابر  حديثا  

املنظمة،   أغري  واقعهادون  تفصيل عن  أي  يكون هناك  انطالقا  من كوهنا  ن  حمصورة كما كانت يف ظلت  و   ،جتربة، 

النكبة،   سبقت  اليت  الظهور  السنوات  يف  استمرت  حمصلة  كما  أو  نتاج  هيئة  رافقتلعلى  اليت  حرب    ألحداث 

،  89منها مذكرات هبجت أبو غربية88، بدأت تظهر جتربة االعتقال عرب مذكرات خاصة  ومن ََث  87تبعتها،   و أ،  م1948

 91ظهرت مذكرات الشيخ عرايب بدوي.  ،وأخريا  90وحنا ديب نقارة، 

ظهرت فقد  تقدم؛  مما  الرغم  رواية    وعلى  عقود جللب  بعد  اجلادة  احملاوالت  حرب بعض  فرتة  عن  األسرى 

الذي اعتمد يف    (،أسرى بال حراب)كتاب  ، اليت ميثلها  هذه احملاوالتة واحدة من  الدارسستعرض  تم، وهنا  1948

الصهيوين  االستعمار  أرشيف  لالعتقال،    ،جممله على  تعرضوا  لبعض من  الشفوية  ظّل  والرواية  اإلضراب عن    ولكن، 

 
 .  671كامل خلة. مرجع سبق ذكره. ص  85
 . 89ص  م2002ا: مؤسسة األسوار.  نبيل علقم. عهد االنتداب الربيطاين يف الذاكرة الشعبية الفلسطينية. عك 86
 . م 2013بيت املقدس والفردوس املفقود. رام هللا: جملة الدراسات الفلسطينية.  ( نكبة)انظر يف: عارف العارف. النكبة  87
 .  271. ص م2016(. رام هللا: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 1956 -1948عادل مناع. نكبة وبقاء وحكاية فلسطينيني ظلوا يف حيفا واجلليل )88
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رواية   وجود حماولة جللبيف    نكمأمهية تناول هذه احملاولة ت  فإن    ،الطعام يف هذه احملاولة جمرد حدث عابر، ومع ذلك

املرحلة الروايةإذ كانت    ؛املعتقلني يف تلك  املعتقلني من خالل  اليت تتحدث عن  حضور جتربة    قليلة، وظلّ   األدبيات 

فعل على حدث عنيف معني؛  الردة  ؛ فقد ظهرت هذه التجربة برداء  يف رواايهتم  ا  حمدوداإلضراب عن الطعام حضورا   

" كان واحد من الناصرة امسو حممد عطية قام وأعطى واحد من اجلش ال    :سليمان مروات من الناصرةفيذكر حسين  

خارج  يدفنوه  ما  قبل  األرض  على  جثته  شفت  وأان  وطخوه  احلارس  فقام  السياج،  فوق  من  سيجارة،  امسه  أذكر 

ن سليم من ايفا الناصرة إ" :  روايتهيقول مبارك خالد نصار يف و  92  ،"اج على اجلرمية أضربنا ليوم واحداملعسكر، واحتج

 إعالن األسرى إضرااب    إىليشري حنا نقارة  كما  93، "رغم حماوالت البعض إطعامه ابلقوة  ،أضرب عن الطعام حىت مات

ت بسبب بعض األسرى إىل أن أسباب اإلضراابت كانيف حني أشار  م يف سجن عكا بسبب سوء التغذية،  عن الطعا

"أضربنا عن األكل احتجاجا على عدة  وهذا ما جاء على لسان إبراهيم بولس:    ة،عام  صورةب  ،واملعاملةقسوة العمل  

ما استحضره الكتاب حول اإلضراب عن    رزومن أب  ،"ة، وعلى األكلأشياء، املعاملة السيئة، والعمل بشروط الإنساني

بطرس زريق:   ما ذكره حبيب  املعاالطعام  احتجاج على  اإلضراب  ملعتقلني  "أعلنا  مناشري وأعطيناها  السيئة وكتبنا  ملة 

واحد عن الطعام ملدة مخسة    45كانوا يشتغلوا خارج املعتقل، ووزعوها ... وبعثنا رسالة جلريدة االحتاد وبعدين أضربنا  

 94اإلضراب.."   اأايم... بعدين خافوا من تراكم املشاكل فوزعوان ... علشان يكسرو 

فيما ذكره  وخباصة ؟ مالمح احملاولةمن األمهية مبكان، كيف ال، وهو يؤكد ظهور ما ذكره بطرس  إن  وهكذا، ف

يعين أن التنظيم  ما    ؛أعضاء عصبة التحررحتت قيادة    كونهعن أن    فضال  األسرى املشاركني يف اإلضراب،  عدد  حول  

تحول مهم  ما يوحي ب  ؛مخسة أايماستمراره    يضاف إىل ذلككان سببا  يف حشد هذا العدد للمشاركة يف اإلضراب،  

تركه هذا اإلضراب من أثر نسيب  وال خيفى على أحد ما  ،  آخرون  ما ذكره أسرى، قياسا  إىل  على صعيد فرتة اإلضراب
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السيئة املعاملة  فيما  و   ،على  اخلطيب  ليتصحتديدا   أمحد  حممود  يقول  العمل،  على  األسرى  هذه    "إال  :إبجبار  أن 

ني ما هو إال دليل كما أن حماولة تفريق األسرى املضرب  95، الضغوط قلت إىل حد كبري بعد تنظيم املعتقلني اإلضراب.."

األثر الشيوعيني   ،على ذلك  املالحظ أن  الطعام  قد مثلوا  ومن  البارز يف جتربة اإلضراب عن  التنظيم  ، وذلك مبا  كان 

  75  ، حني روى جتربة ندمي جنيب موسى  إليهيف مواجهة واحدة، وهذا ما أشار  على حشد أنفسهم    ة قدر من    ميلكونه

الطعام    (،عتليت) يف معتقل    ا  شيوعي عن    يشري عودة األشهب إىل أهنم خاضوا إضرااب  كما    96، مخسة أايمأضربوا عن 

يف   تفريقنا  (؛إجليل)الطعام  حماولة  على  منه  ،احتجاجا   إشارة  الشيوعيني  يف  الرفاق  السّ   إذ  ؛إىل  حماولة  جّ تعمد  انون 

 97بنقلهم إىل األردن.  تتصللتحريض األسرى على رفض عروض  ، تفريقهم

  بعد أن   بصورة نسبية،، ولو  يف إظهار تلك الفعاليةقد أسهمت    هذه احملاوالت  واألمر الالفت لالنتباه، أن  

ومنها    ،تبقى هذه اإلشارات إىل أدوات املواجهةلكن، م، و 1967كليا  عما ذكر عن جتربة املعتقلني ما قبل عام    غابت

الطعام هناك  ف  ،م1948ت مع األسرى يف حرب عام  أحداث جر   نتاجاصة أهنا جاءت  وخب  ،حمدودة  ،اإلضراب عن 

عن    ،تتبع مسارها  عربم  يف كل مرة،  كشفت  اليتاإلضراب  جتربة  و   ،حداث    صفه؛ بو فارق كبري بني اإلشارة إىل اإلضراب

املواجهة بني األسري والسّ   كيف ال، واإلضرابتغريات وحتوالت ولغة خاصة هبا،   الطعام ميثل ذروة  إنه    ؟انجّ عن  بل 

حتوالت مراحل جتربة االعتقال،    لتعرب عن  ؛ثقافة خاصة أفرزهتا جتربة األسر  إىل  ،مع مرور الوقت وتراكم التجربة  ،حتول

عام    وخباصة ما  1967بعد  وهذا  ذلك  الدارسة  ستعرضهم،  ومع  احلركة   فإن    ،الحقا ،  نشوء  قبل  احملاولة  استحضار 

 . الّسّجاناألسرية، يعطي داللة هامة على تراكم هذه التجربة يف ثقافة األسري ملواجهة 
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   على طريق التنظيم  وممارسة حماولةبوصفه اإلضراب عن الطعام 

حتدايت وعقبات كبرية داخل من القرن املاضي،    السبعيناتحىت بداية  و   ،مرحلة الستينيات  واجه األسرى يف

الدا  ،السجون األوضاع  أنفسهمعلى صعيد  األسرى  بني  والعالقة  إذخلية  كتاب    ؛  علي شاهني يف  أبو  اهلواء  )يشري 

إىل الوعي االجتماعي والسياسي، كما أن   ونفتقر ي  كانوا  ،إىل أن معظم أسرى تلك املرحلة من الشبيبة الصغرية  (املقنع

التثقيفجزءا  كبريا    التحدايت    ما جعل  ؛منهم مل يكن على درجة من  يكون األسري مطالبا   لدافعا   كبريا     لق ختهذه 

   98متعددة.  ل أكثر وعلى جبهاتابلنضا

أسوأ ما فيه هو أنه جمتمع أزمة منتصرة، أزمة املكان  "  بقوله:   ويصف أبو علي شاهني جتربة املعتقل الصهيوين 

ت نفسية  الواحد، أزمة املشروع االستيطاين الصهيوين، أزمة ذات اإلنسان، وهذا من شأنه أن خيلق لدى املعتقل حاال

اليت متكن األسرى من  التجربة    ومصريها، تلكوهذا ابلطبع انعكس على مسار املواجهة  99، "اجلنونعصبية تقرتب إىل  

املرحلة الطعام،  ممارستها يف تلك  أبو علي شاهني: "يقولون  ، ومنها اإلضراب عن  الطعام هو  إيقول  ن اإلضراب عن 

ن اإلضراب يفرز الغث من  إهبا نضال املعتقل واألسري، حيث  نه النار اليت يتطهر ل إالح األخري يف يد املعتقل، وأقو الس

 100السمني، والزبد يذهب، ويبقى اخلري النضايل." 

السجون مل يدخل إال يف هناية عام  و  احلياة يف  تنظيم  أبو عباية إىل أن  التقى  م،  1969يشري  وذلك حني 

سواي  ابلتفكري يف كسر سياسة اإلدارة ومتكنوا من عبور هنر   بدءاوعمر القاسم، و  ( أبو علي) األخوان عبد العزيز شاهني 

 
    89حممد القيسي. مصدر سبق ذكره. ص 98
   89حممد القيسي. مصدر سبق ذكره. ص 99

 .  132حممد القيسي. اهلواء املقنع أبو علي شاهني، مخسة عشر عاما يف االعتقال الصهيوين. ص 100



55 
 

عنف املستعِمر، إىل رواية    عن  روايةالانتقلت من قد يعين أن رواية احملاولة ما   ؛"خلوف والرعب الذي ساد بني األسرىا

 101األسري الفاعل، وأساسها املواجهة.

الطعامو  اإلضراب عن  تظهر جتربة  احمل  بدأت  ثوب  األسرىاملو   اولة يف  يف رواية  الستينيات  مارسة  هناية   ،يف 

اجلمعي يف بعض  على التشكل  تلكنها مل تصل يف حينه إىل الفعل اجلماعي املنظم، واقتصر م، 1968يف عام   خباصة و 

الوطنية األسرية بعد عام   بداية تشكل احلركة  احملاولةإال أن   م،  1967السجون، وتزامن ذلك مع    أثرا  قد تركت    هذه 

الطعام، عن  اإلضراب  ومنها  الفلسطينيني،  األسرى  جتربة  يف  املواجهة  مصري  على  املواجهة    كبريا   ذروة  مثل  الذي 

السبعينيات102، ومعناها أواخر  إضراابت،    ،وحىت  مثانية  حنو  األسرى  مبثابةوكان  نفذ  سجن  ذاتية    كل  مجاعية  جتربة 

اليت فرضتها التجربة    ،والوجودية  ،املكاسب احلياتيةو ،  حتقيق تراكم يف طبيعة املواجهةعربها، من    األسرى،  خاصة، متكن

، بشهاد جمَمع   وإذالال  لألسري الفلسطييناألكثر سلب ا وقهرا  تـَُعد   يف فرتة    ، أببعادها املختلفة، وخلقت زمن ا آخر لألسري

 103.  عليها

الطعامقد  و  عن  لإلضراب  األوىل  احملاولة  ال  ،فرضت  التنظيممن  رغم  على  عالضعف  مستوى  قدرة    يا  ،  من 

يف خلق    ما أسهم  ؛استعادهتا يف كل مرة  وحماولةها،  في  االستمراران، و جّ جهة عنف السّ األسري على ابتكار أدوات ملوا

هلا واضح  تراكمي  إإذ    ؛ مسار  اإلضراب  جتارب  من  جتربة  كل  عشكلت  جديدة  املواجهة ضافة  أدوات  مستوى  لى 

   .ومصريها
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طرق   اموحمدودية الوعي لدى األسرى، واتس  ووجود خالفات داخلية  ،تام لألطر التنظيميةالغياب  ال  ويف ظل

ووصفت اإلضراابت   104متزيق صفوف األسرى ومواقفهم،    لىع  أجهزة االستعمار الصهيوين  عملت،  املواجهة ابلعفوية

( على    إذ   (؛ متناعيةابالحينها  املفروضة  اإلذاللية  القيود  وإلغاء  واالعتداء،  الضرب  استخدام  بوقف  مطالبها،  متثلت 

 105أي عدم إجبار األسرى على العمل. ،األسرى، والسماح إبطالق الشعر والشارب، وحرية العمل

َث حتولت مبادرات ذاتية،  إنتاجات األسرى    أغلبظهرت يف  قد  جتربة اإلضراب  واألمر الالفت لالنتباه، أن   

من الدالالت، فيما    ا  كثري حيمل  إىل جتربة مجعية نسبيا ، حىت ارتقت لتكون جتربة مجاعية شاملة، وهذا النمو يف التجربة  

 بتجربة االعتقال كلها، ومنها جتربة اإلضراب، وأمهها هو تنظيم املواجهة.   يتصل

، أو إضراابت  ةكل إضراب على حد  مسار عرب  ميكن قراءاهتا  متعددة،    شهدت جتربة اإلضراب حتوالتقد  و 

أنتج معرفة  قد  فالرتاكم الذي خلفته هذه التجربة )االستمرارية(    ؛وهذا األهم  ،مع قراءة تراكمية  ة، كل مرحلة على حد

واملواجهة ابإلضراب، ابستثناءاهتا    ومكنوانهتا،  خاصة يف أدبيات األسرى، وشكل اباب  واسعا  لفهم أبعاد جتربة االعتقال

يف  ستمدهتا من طبيعة املواجهة وأدواهتا ضد االستعمار االستيطاين الصهيوين، مع األخذ بعني االعتبار التفاوت  اليت ا

معىن   ؛ بوصفه  ا يف حماولة السيادة وتقرير املصريوأمهيته  واملمارسة   حماولة فهم استمرار احملاولة  مصري كل إضراب، واألهم

 تفرضه جتارب اإلضراب.  

والرملة حيث كانت تقبع   106وكانت أوىل اإلضراابت اليت نفذها األسرى، يف سجين بيت ليد )كفر يوان(، 

عام   وذلك  احملاولتني    علىاألدبيات    اغلبأمجعت  فقد    ؛م1071969األسريات،  والعفوية،  توصيف  ابالرجتال، 

 
   14. مصدر سبق ذكره. ص م2000عيسى قراقع. 104
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العسكري.  واالقرتان   األسري  أبيق   108بشخص  عام  ول  إضراب  يف  عباية  ابلقوة  :  م1969و  اإلضراب  "كسروا 

وجيي حدا من    ، يديا إحد على األرض، على بطنه، ويكتفو ، كانوا يبطحوا الوا109ابلربابيش والدم إيل نزل )الزوندا( 

الفم   متعددة يف  كثرية  إصاابت  عنا  التاسع ألنو صار  اليوم  اإلضراب يف  بطريقة مهجية، وقفنا  الرببيش  احيطوله  قدام 

 واحللق وغريها.." 

 االستمرار م وأثر 1970إضراب عام 

احملاولة   استمرار  و   واملمارسة  إن  الطعام،  عن  ابإلضراب  للمواجهة  األبرز  التحدي  أن   هو  من  الرغم  على 

إضراب عام    خباصةم، وما حلقه من إضراابت خالل السبعينيات، و 1970تناولت إضراب عام  املتعددة قد  األدبيات  

وهذه   ،رابألحداث وتبيان بعض التفصيالت اليت رافقت اإلض ايف سياق سرد  احلديث عنها قد جاء ، إال أن  م1976

طاغية   المسة  املراجعات  جممل  املرحلةعلى  هذه  إضراابت  حول  قدمت  حماولةيت  إىل  الدارسة  دفع  ما  جتربة    ؛  قراءة 

الطعام  اإلضراب   األدبيات؛ بوصفها  عن  السيادة وتقرير  ، تس حماولة مستعادة ومتجددة ومرتاكمةيف هذه  هم يف معىن 

 املصري.

والسبعين   الستينيات  املرحلة ابإلضراابت  متكن األسرى  ،اتيففي سنوات  تسطري  أنت  املتعددة،  من  جت اليت 

للمواجهة له من حزيران عام  ،  الشهري  (عسقالن) إضراب    فقد كان  ؛أدوات واضحة وأساسية  التحضري  استمر  الذي 

الفلسطينية، مبا تركه من حتوالت على واقع  1970متوز عام    -م1969 أبرز اإلضراابت يف اتريخ احلركة األسرية  م، 

املتحكم،    الّسّجاناألسرى داخل السجون الصهيونية، وأثر على وعي األسرى يف أمهية املواجهة اجلماعية، وكسر صورة  

 
 .   19ذكره. ص  أبو عباية. مصدر سبق108
وبتكرار إدخاله  الفم،  ن اخلرطوم إىل  بدخلو َث   ،احلليب فيه  نوفوق حمقان، يضعو  ،الكرة لضغط اهلواءما يشبه  يف نصفه  خرطوم )بربيش(  التغذية القسرية:   (الزوندا)109

وما أصدق وهم  ،وجييوا اثنني حيطوا الرببيش، كنت أحس أبمل شديد  ،وواحد ميسك الرأس  ،كانوا يكتفوان من  الوراء"ينزل الدم، يقول أبو عباية عن الزوندا:  وإخراجه،
 ويعتقوين لوجه هللا."   ،ويفلتوين ،حيطوا احلليب 
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خاضت األسريات إضرااب      نفسه،   ويف العام 110الفحم شهيدا ،فيه ارتقى األسري عبد القادر أبو  و استمر سبعة أايم،    إذ

"كان إضراب  : م1970علي شاهني عن إضراب عسقالن يقول أبو ، 111(، ات سم ابملطليبنفي ترتسا)يف سجن الرملة 

ائر يف هو اخلطوة األوىل يف رحلة اإلضراابت املنظمة يف السجون الصهيونية، والنقلة النوعية يف الصراع الد  (عسقالن)

املردود    خاصا    املعتقالت، وقد كان عسقالن منوذجا   نلمس حجم  أن  الفلسطينية، ونستطيع  اإلرادة  لإلرهاب ولقتل 

حينما غدت السجون تتساءل، أبنه إذا كان عسقالن وهو ما عليه من قمع قد أضرب فلماذا    ،املعنوي هلذا اإلضراب

 112حنن ال نضرب وهكذا بدأت الشرارة، شرارة اإلضراب." 

اإلضراابت     عام  وتتابعت  إضراب  منفقد    ؛م1970بعد  جمموعة  األسرى  جيعلوها  نفذ  ومل  يف  حمصورة  ها، 

الطعام إضراب عن   (قالنعس)أسرى    خاضفقد    ؛اإلضراب عن  منها  االحتجاجية،  اإلضراابت  جمددا   جمموعة من 

  إضرااب   ( عسقالن)أسرى  خاضم 1973م، ويف عام  1972وكان ذلك عام   ،الزايرة كذلك و  ، اخلروج للفورة )الساحة(

العاما  مشاهب ليد)أسرى سجن  أضرب    نفسه،    ، ويف  ،  مجيعهم  املعتقلنيبعد تفريق  إضراهبم  وانتهى    ،تسعة أايم  (بيت 

إضافة   ،واحلالقة ،والزايرة ،والساحة ، اإلضراب عن احلمام ، غري أن ه متثل يفضرابإلاب (بئر السبع)والتحق أسرى سجن 

  113.األسرىحىت نزف  ،قامت اإلدارة حبلق اللحى ابلقوة؛ إذ التوقف عن العملإىل 

املواجهة  ا  مثلت هذه اإلضراابت نوعهكذا، فقد  و    والعصيان والتمرد على    آخر من  ، ومع  الّسّجانابلرفض 

الوقت، العالقة بني األسري والسجان،  حتولت إىل مبدأ أساسي    مرور  حققت يف كثري من احملطات حتوالت  كما  يف 

مع  ومل تعد حمصورة فيها،  الطعام،  بوتقة  واضحة على مستوى الظروف احلياتية لألسرى، وخرجت فكرة اإلضراب من  
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املواجهةف مستوى  حيث  من  أساسي  أعلى  ؛ارق  الطعام  عن  اإلضراب  األسري  ؛فمواجهة  مبصري  ما   وحياته؛  القرتاهنا 

 حنو حماولة السيادة وتقرير املصري.   أساسا  يشكل هذا النهج  جعل

 األبرز  واملمارسة م احملاولة1967إضراب عام 

إضر    عام  فرضت جتربة  األدبيات1967اب  على  ذاهتا  مرتبط    ؛ م  ذلك  فرضها  ولعل  اليت  املواجهة  مبستوى 

النصيب  ما جيعله حيتل    ؛ وتراكمها  واملمارسة  تركت أثرا  كبريا  على معىن استمرارية احملاولةكما  ان،  جّ األسرى على السّ 

  حتوالت مصريية على التجربة االعتقالية   ترك وفضال  عن ذلك، فقد  األكرب من القراءة واالهتمام يف أدبيات األسرى،  

املواجهة الحقا   اليت خاضها األسرى،  ل  ا  امتدادمن كوهنا  احملاولة معناها  قد استمدت  ف 114؛ ومصري  إلضراابت األوىل 

حنو  الذي استمر    ،، وكان الفاصل الزمين بني اإلضرابني( عسقالن) م يف  1970يف احملاولة اجلماعية األوىل عام  اصة  خبو 

عام   احملاولة  أنضج  الذي  املسار  هو  سنوات،  وقد  م،  1967ست  ال،  األسرىكيف  مواجهة  هذه  مرت  خالل   ،

بني  وحتداي  ،وصعود  ،وهبوط  ،مبنحنيات  السنوات، داخلية  وقعالتنظيمات،ت  هلا  مع  كان  العالقة  على  الكبري  ها 

 115أسريا .  428 كانوا   األسرى الذين شاركوا يف اإلضرابخباصة عند معرفة أن  و  ؟السجان

األصعدة  منوا  واضحا  على  إهنا أتخذ    االستمرارية ال ميكن قراءهتا من جتربة أوىل واثنية واثلثة، بل  فإن  هكذا،  و   

كافة  ابملواجهة  صلةاملت أخرى،  األهم،  هو    هذاو   ،والتنظيم  التجربة  فإن  وبكلمات  هذه  اخلصوص   ،قراءة  وجه    ، على 

ملع قوة  احملاولة يف زمن قصري؛تعطي  استعادة  الطعام،  خاض  م،  1967  ديسمرب  11  ففي  ىن  اإلضراب عن  األسرى 

على    وزيعهمانتهى بتغري أنه  من األسرى إضراهبم جمددا ،    أعلن عدد  ه،( يوم ا، وبعد عشرين يوما  من وقف45واستمر )

أخرى،   استمر  سجون  منهم  بينما  الثاينعدد  اإلضراب  يوما ،  20)  يف  إذ  (  لألسرى؛  مبأساة  انتهى  أنه  صّعدت  إال 

 
   16عيسى قراقع. مصدر سبق ذكره. ص 114
   132حممد القيسي. مصدر سبق ذكره. ص 115



60 
 

الصهي االستعمار  حبقسلطات  السلب  وسياسات  عنفها  من  الدائمة  األسرى  وين  وحماولتها  التنظيم ،  وحدة  تفكيك 

 116العنف والنقل املتكرر.  ستخدام اب ،حماولة بناء ةلسجون، ومواجهة أيداخل ا

الرغم من أن  أغلب     بقد    ،األدبياتوعلى  النتائج انطالقا     ة،عام  صورةحاولت قراءة مصري اإلضراابت  من 

أمهية بقاء   عند حماولة فهم اصة وخب ،ليس كافيا  للحكم على مصري اإلضراب األمر هبذه الصورة وحتقيق املطالب، إال أن  

، ففكرة النجاح والفشل ميكن  حماولة وممارسة للسيادة وتقرير املصريبوصفها  ؛احملاولة واالستمرارية يف معىن مصري التجربة

هبا،  عرب  قراءهتا   احمليطة  املعركة والظروف  االعتبار  وضعها يف سياق زمن  بعني  األخذ  فعل مجاعي يف  مع  وجود  أمهية 

 . الّسّجانمواجهة 

القول:     اليت    إن  وميكن  الستينيات والسبعينيات  املطلبية،  ُصبغت ابإضراابت  استمدت أمهيتها من قد  لصورة 

احملاولة هنا، اليت  مها، وقد يتوضع مالمح احملاولة، وإمكانية استمرارها وتراك ل الدارسة عدم وضعهاسع معىن  يف    تُفضِّ

ميكن وضع معناها يف سياق جتربة اإلضراب يف كل   ،هي من تعطي املعىن عرب الزمن، ولكن  ؛ ألهناسياق تعريفي حمدد

وطرح   هنا؟    :تساؤلالمرحلة،  احملاولة  محلته  الذي  أشار  ما  ما  تعبريهم  األسرى    إليهوهذا  عام  عيف  إضراب  جتربة  ن 

بغية سلب األسري  ؛ي بنته سلطات االستعمار الصهيوينحاجز اخلوف والرعب الذ  هذه احملاولةقد كسرت ف ؛م1976

إنسانيته وقدرته على املواجهة، وأظهرت الفعالية احلقيقية لألسري داخل الّسجن، أببعاد خمتلفة، وحتولت السجون إىل  

 117بعد أن أرادت إدارات السجون الصهيونية أن تكون مواقع لإلفراغ السياسي والتدمري الذايت. ،قالع ثورية

ليس فقط يف حتقيق املطالب احملددة، بقدر ما    ،إن هدف اإلضراب"  :ويشري أبو علي شاهني إىل ذلك بقوله  

االعتقالية اللحمة  خلق  العم  ،كان  املمارسة  على  املبين  النضايل  الفعل  خالل  وأمهها  من   .. واملواجهة  للصراع  لية 
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 إليهااليت أشارت  تنظيمية اليت سادت قبل اإلضراب،  اصة بعد سنوات من الصراعات الوخب  ،118"اإلضراب عن الطعام

  ة ملشاركة يف أيرفضها ابظهور اجلماعة اإلسالمية يف مطلع السبعينيات، و   يتصلفيما    وخباصة ،  املتعددة  أدبيات األسرى

 119من مبدأ رفضهم هنج أسرى التنظيمات األخرى. انطالقا   ؛مواجهة

رتكيبة املعتقلني وجتربتهم يف  ل آنذاك؛ (عسقالن)سجن  باقرتنت قد هذه اإلضراابت   أن  كذلك، ومن املالحظ    

تضمنت قيادات من حركة فتح واجلبهة اليت  العمل الثوري للحركة الوطنية الفلسطينية،    مهمة يف   ا  ضم رموز إذ    ؛اخلارج

التنظيمية إىل داخل السجن، وسيطر مشهد احملاولة على التجربة، رغم الصراعات اليت مل تغب    ا جتربته  تالشعبية، نقل

ستظهر جتربة اإلضراب عن الطعام  ،  هذه احلقبةبعد  لكن،  ذروهتا يف منتصف السبعينات، و   لتبلغالتنظيمات،  تلك  عن  

 .  (جنيد)و  (نفحة)سجين كما يف سجون جديدة،  مساء أكثر متاسكا  وتنظيما ، وستتصدر هلا أ

 األكثر تنظيماً وأتثرياً  واملمارسة م احملاولة 1992-م 1980اإلضراب عن الطعام منذ 

الطعامأخذت   عن  اإلضراب  الثمانين  ،جتربة  بداية  احملاولة  ،اتيمنذ  قوة  عن  املرتبط    ،تكشف  واستمرارها 

ملواجهة اجلماعية،  ا يف حماولة التنظيم وبناء مسار  من جهد كبري   ،لسنوات السابقةمبا راكمته احلركة األسرية يف ا  ،أساسا  

، وتركيبتهم  يف ذلك هو نوعية األسرى  أسهمتوبدا جسد احلركة األسرية أكثر صالبة وقوة، ولعل أهم األسباب اليت  

ال فرق   ، الثورية بوعي تنظيمي وسياسي وثقايف جتربته ممن اصطبغت  ،من جرى اعتقاهلم يف تلك املرحلةقد كان أغلب ف

  بناء يف    ينجحون  األسرىما جعل   120؛سبقت العمل الفدائيليت  ا  ،سياسيةالتجارب  الو القواعد الفدائية  يف ذلك بني  

مجعي مناخ  وخلق  والوطنية،  التنظيمية  احلواجزاألطر  واخرتاق  االستعماراملتعددة،    ،  صممها  اإلنسان   ؛اليت  لسلب 

 انعكس فعليا  على جتربة اإلضراب عن الطعام. ما  ؛الفلسطيين واحتوائه
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ويف    ،88ويف    ،مست، طيبحت  79مست لإلضراب، ويف  حتو   ، بقيت صغري  76يف  "  :يقول علي جرادات

وطين، حاصر حصارك، ما يف    .... هذه كانت قناعات عقائدية، واجب  2008ويف    ،2002ويف    ،94ويف    ،92

اليت  اإلضراب عن الطعام،    ، عربملعىن احملاولة واالستمرارية يف املواجهةففي هذه العبارات جتسيد واضح   121؛"خيارات

 تنطلق من الذات الثورية لألسري، وجتد قوهتا ابلقرار اجلماعي.  

، احملاولة األبرز اليت فرضها األسرى، بعد حرب  ( نفحة)يف سجن    ،م1980إضراب األسرى عام    قد شكلف

إدارةجديدة شن حماولتها    تها  الصهيونية، يف  منجزاهتمالسجون  من  األسرى  السنوات    ،جتريد  مدار  على  اليت حققوها 

األسرىفاملاضية،   قيادة  نقل  خطواهتا  أوىل  استمر  ،  وعزهلا  كانت  ذلك،    فيه   اُستشهدو يوما ،    20اإلضراب  ومع 

أبرز أدوات العنف ضد جسد    آنذاكاليت شكلت    التغذية القسرية،نتيجة    ؛)راسم حالوة( و)علي اجلعفري(   :نااألسري 

أملا  وعنفا  يف ذاكرة  أكثر املشاهد  (،الزوندا)ابستخدام  ،مشهد التغذية القسريةوال يزال  122؛ األسري املضرب عن الطعام

(، متجرعني األمل، كيف ال، وحديثهم عن  نفحة) يف حديثهم عن إضراب  الذين أخذوا يستحضرون املاضي    ،األسرى

   ؟ناوراتاملو  ،واراتاحلو  ،صراعاتالبصور التعذيب اجلسدي والنفسي، و هذا اإلضراب، يزدحم 

يف الطريق " : (شطه)إىل سجن  نُِقلحينما   (،نفحة)ويروي أبو علي شاهني يف حديثه عن العنف يف إضراب 

أحدهم بفتح طاقة الباب اخللفي، أردت لنفسي قليال من اهلواء النقي، ووجدين  توقفت العربة للتزود ابلوقود، حيث قام 

 لتصل احلروق لصدري."  ؛ وعيين اس يرشقين أبنبوبة الغاز يف وجهيأطل بوجهي إىل اخلارج، فإذا أبحد احلر 

أن    لالنتباه،  الالفت  سجن  واألمر  أحدث    (، نفحة )إضراب  املواجهةقد  صعيد  على  هامة  حتول    ؛ نقطة 

  نتيجة اليت حققوها    ، سلب األسرى منجزاهتمإىل  عرب أدوات عنفه،    ، سعىقد  ان  جّ اصة أن السّ وخبستمرة،  ماولة  فاحمل
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فما كان من هؤالء األسرى، إال الرد، مبواجهة جديدة وغضراب جديد عن الطعام؛ ما يوضح   اإلضراب عن الطعام،  

عالقة مد وجزر، تكشف    فهيان،  جّ بني األسري والسّ   اساسا    القائمةا منظومة السجن وبنيته،  تلك العالقة اليت تفرضه

املواجهة  عربمسارها   معركة    ،بقاء  مسار  يف  حدث  ما  "وأهم  الوقت،  مدار  على  لألسري  الوجود  معىن  تشكل  اليت 

وترى الدارسة  123، ذا اإلضراب هدف سياسي"، رغم أنه مل يكن هلكامال    ا  قيادة الثورة تبنت اإلضراب تبنيأن    ( نفحة)

يعيدان إىل   األمر  الكبري(  اخلارج )عالقة  أن  هذا  للخارج من أتثري ع  ؛الصغري  السجن  (لابلداخ)  السجن  لى مسار ملا 

الطعام عن  اإلضراب  إ  ؛جتربة  يف    ن  إذ  األسرى  لدى  واضحا   كان  اخلارج  أبمهية  و (نفحة)الوعي  ما  ،    ه أظهر هذا 

  ى األسرى قدرة عالية على جتنيد ونضجا  يف التجربة االعتقالية، وبدا لد  ،الوعيرقيا  وتقدما  يف  إذ كشف    ؛اإلضراب

 124  (."عم آلالم اجلوع، ال آلالم الركوعن)حتت شعار  كلها،  املنصات اجلماهريية

 ، "إن إضراب نفحة كان عالمة وشعلة مضيئة يف الظالم العميق  :ة(نفح)يقول أبو علي شاهني عن إضراب  

العدو يغذيه  حقوقه    ،الذي  أبسط  من  املعتقل  وحرمان  املنظم،  النفسي  والتفتيت  القمع،  ممارسات  من  ابملزيد  أبدأ 

دعاء، ذلك أننا كنا نبصر كيف جتدل لنا حبال املوت البطيء، ونرى  ا، فليس يف ذلك شيء من مبالغة أو  اإلنسانية

 125خليوط." كيف تدار املعركة الصامتة ضدان، وجاء اإلضراب ردا طبيعيا ليكشف كل هذه ا

ما  تنفيذ  شرع األسرى ب  ، م1984ففي عام    ؛وعادت معركة اإلضراب عن الطعام ُتسيطر على رواية األسرى

الفلسطينيني،  احينه  أمسوه األسرى  إضرابني 126انتفاضة  األسرى    (، عسقالن) سجن    أسرىخاضه    ، أحدمها  : وخاض 

الطعام إضرااب  جزئيا  عن  األسرى  ،وكان  احلياتية،   فيه  ومتكن  اإلجنازات  العام 127من حتقيق مجلة من  نفذ    نفسه،  ويف 
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يف  ممن كانوا  األسرى  أغلب  ونقلت إليه    (،جنيد)بعد أن فتحت سلطات االستعمار الصهيوين معتقل    ،األسرى إضرااب  

وبذلك،  نفحة)معتقل   عليهم،  السيطرة  إحكام  إلعادة  حماولة  معتقل  (؛ يف  جديدة    (جنيد)حتول  مواجهة  حمطة  إىل 

الطعام  إضرااب    وانفذإذ   128؛لألسرى عما شهده  يوما ،    13  استمر  ،عن  السجن  فضال   األهم يف  هو  حتول  من  هذا 

والسّ  األسري  السجن،    ،انجّ عالقة  منظومة  يف  وقد  وأدواته  ال،  إكيف  ببدأت  الصهيونية  السجون  توظيف  دارات 

 129؟ التكنولوجيا ملراقبة األسرى ابلكامريات

األسرى  قد  و  انتفاضة  التنظيميةمساعكست  والقدرة  املرحلة  هذه  عشرات  وجهت  ف  ؛ هبا  امتازتليت  ا،  ت 

: التعبئة والتوجيهإىل جلان األقسام و النموذج املرسل  هذا  منها  لغة مجاعية قوية، و ب  ،يف إطار املواجهة اجلديدة  ،الرسائل

النضاليني املوجهني  األقسام  ،"إىل  كل  النضالية يف  النضال  ،واللجان  وشرف  الثورة  اللحظات    ،حتية  هذه  يف  وبعد: 

بعيدا عن التزمت   ، وفق منظور وطين صادق ،لنعمل وإايكم ؛ خوتنا ورفاقناإنتوجه إليكم اي  ،املصريية من اترخينا النضايل

 130فداء..درب جتذير الوحدة الوطنية."  التنظيمي ورؤايه الضيقة واهلدامة.. نلتقي وإايكم على درب التضحية وال

فقد   كافة،  على املستوايت التنظيمية والشعبية واحلقوقية ( اخلارج)رافق هذه املعركة وعي آخر أبمهية دور كما 

املعركة املؤسسات احلقوقية واحملامني حالة إسنادية خارجية، وبرز د  حققت هذه  نقل صوت األسرى، وهذا ال  يف    ور 

 األراضي  أبرزها مؤسسة أنصار السجني يف  كان  ، دور مؤسساتيف  أصبح يتمثل    بل إنه،  سابقا    هذا الدور  غيابيعين  

الثمانينيات،  م،  1948املستعمرة عام   بداية  الزايرات حني  اليت برز عملها منذ  توثيق  الفاهوم من  احملامي وليد  متكن 
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وا  والرواايت  املرحلة،  املتعددة،  لقصص  واملشاهدات  تلك  األسرى،    أسهمتاليت جسدت  نقل رواية  بينما كانت يف 

 131فردية أكثر من كوهنا مؤسساتية.  ، يف سنوات ما قبل الثمانينياتاملبادرات احلقوقية

عام   إىل  العامة(فإن   م،  1985ووصوال   )القيادة  الشعبية  أجرت  اجلبهة  قد  تبادل،  )عملية    مسيت،  صفقة 

إطالق   ،اجلليل( إىل  )  أدت  أسريا  1155سراح  جعل    ؛(  احلدث  ما  كبري جيري  هذا  وأوضاع  حتوال   املعتقالت  على  ا  

أن  وخب  األسرى، تد  اصة  كانت  اليت  القيادات  الكوادر  من  هم  سراحهم  أطلق  ممن  كبريا   االعتقالية جزءا    احلياة  ير 

 ، إال أن استغلته، عربإدارات السجون الصهيونية، فما كان من  يةاحلياة التنظيم يتسلل إىل  فراغ  ؛ ما جعل الوالتنظيمية

لتصبح احلركة األسرية يف موقف    ؛وفرض إجراءات خانقة ومذلة  ، بشن عمليات القمع  ءبدالو   ،التنكر ملطالب األسرى

منجزاهتاالدفاع ع يطلق سراحهمما   132؛ ن  مل  الذين  لألسرى  وال  يتصلفيما    ،شكل حتداي  جديدا   قدرة على ابلتنظيم 

  وبداية   م، 1985احلفاظ على احلالة اجلماعية يف مواجهة سلطات االستعمار الصهيوين، وبعد النصف الثاين من عام   

 133ُسجلت أعلى نسبة مواجهات وصدامات داخل السجون. ،م1986عام  

   م1992عام  م وبركان أيلول1987ما بني انتفاضة عام اإلضراب عن الطعام 

عامني  ب مرور  مئاتعد  سراح  إطالق  داخل    على   املواجهة  صعيد  على  حتول  من  أحدثه  وما  األسرى، 

هذا األمر    أن  غري األسرى من فراغ بعد حتررها،   حبكم ما تركته قيادات ؛السجون من تراجع يف مستوى املواجهة املنظمة

طويال   يستمر  عام    ،مل  احلجارة  انتفاضة  اندالع  عدد  1987فقبل  داخل  األسرى  كان  الم،  بدأوا من  قد  سجون 

، حيث حدثت  ( على وجه اخلصوصجنيد)عمليات قمع ونقل، يف سجن ؛ ما جعلهم يتعرضون إىل  ابستعادة املواجهة

م من أكثر  1986عام    فكانوإصابة عدد كبري منهم،    ،ورشهم ابلغاز  ،املواجهة األعنف بعد االعتداء على األسرى
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نجازات  غنية اليت تعمدت فرض سياسة سحب السياسات إدارة السجون الصهيو  نتيجة  ؛األسرى يف ذاكرةاألعوام عنفا  

 134، وتصعيد سياسة العنف واإلذالل.حققوهااليت 

ملا له من دالالت كبرية على العامل  ؛  م 1987استحضار ما سبق إضراب األسرى عام  ومن األمهية مبكان،  

الطعام، و  الدارسة،بنا  يعودهذا  األساسي يف دفع األسرى إىل اإلضراب عن  الصهيوين  ، يف رأي  بنية االستعمار    ، إىل 

سجن  انطالقا  من  م،  1987مارس    /عن الطعام يف آذار  وقد واجهها األسرى إبعالهنم اإلضرابالعنف،  املتمثلة يف  

اضة  انتف)يف معركة  املشاركني صل عدد األسرىلي  ؛الحقا  عدد من السجونإليه نضم وا ،قرارالمركز  (، الذي مّثلجنيد)

استعادة  قوية للمواجهة اجلماعية، ولتنتقل بذلك    واليشكل  ؛( يوما  20)  وا يف إضراهبماستمر أسري،    3000إىل    (اجلوع

اليت أعطت   135م، 1987إىل انتفاضة شعبية عام   متعددة،  ومتتد بفعل عوامل ، ا  حمرض  عامال   (؛ بوصفها انتفاضة اجلوع)

من   السجون  داخل  للمواجهة  أكرب  املستوايتعمقا   على  خلفته  الذي  الزخم  وقد  ،  كافة  خالل  ال،    تركت كيف 

كبرية من الثوار الذين   ا  أعداد  اصة أن  وخب  ؟ى املواجهة لدى األسرىكبريا  على مستو وقعا   االنتفاضة الشعبية الفلسطينية  

عام   اعتقاهلم أعادت سلقد  م،  1985أُفرج عنهم  الصهيوين  االستعمار  يسهمون    ؛طات  فعلية  ما جعلهم  يف  بصورة 

 وممارسة دورهم وخربهتم يف مواجهة األسر من جديد.   ،إعادة معىن املواجهة

إىلو  النظر  عام    ميكن  احلجارة  انتفاضة  بوصفهام1987مرحلة  املراحل  ،  احلركة    أكثر  اتريخ  حساسية يف 

أعلنت    ؛األسرية االستعمار  فقد  آنذاك،  سلطات  املُنجزات  قبضة جديدة  ماكافة  التارخيية طالت  كل  واجهه    ، ومع 

 136فأصدروا اجملالت والنشرات والبياانت.   ؛سجلت حضورا  مكثفا  يف حياهتمقد  النضال  يف  األسرى، إال أن فعاليتهم  

وصعود    األسرى،  أعداد  ازدايد  الفرتة  تلك  يف  األسرية  الوطنية  احلركة  تركيبة  أصابت  اليت  التغريات  أبرز  أحد  وكان 
 

نصر هللا.  ان134 تيسري  يف:  يف عام )ظر  الطعام  عن  املفتوح  اإلضراب  اجلوع،  القدس.    (م.1987إنتفاضة  جامعة  األسرية.  احلركة  لشؤون  أبو جهاد  القدس: مركز 
 .  م2016
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ا وليدة ، وهذا ال يعين أهنالسجون  أحدث حتوال  جذراي  داخلما    ؛سالمية املقاومة يف أواخر الثمانينياتالتنظيمات اإل

أبو عباية  العهد، بل كانت هلا جذور فيما مضى؛ فقد   السبعينياتإىل  أشار  ظهرت  حني    ،وجودها خالل سنوات 

حمدودة  سجن    وخباصة  ،جمموعة  التنظيماتو  137، (عسقالن) يف  هذه  ألقت  نوعية  قد  على  بني    بظالهلا  العالقات 

شرعت بتأسيس  إذ    ؛كاحلياة الثقافية  ،لألسرى  متعددة  وأدواهتا، وامتد ليشمل تفاصيل حياتية  ،األسرى، وقرار املواجهة

إسالمية،   و كما  مكتبات  والبياانت،  الرسائل  يف  واخلطاب  اللغة  نوع  أن   تغري  إليه،  اإلشارة  جتدر  التنظيمات  مما 

محاسو   ،اإلسالمية رأسها  بقد    ،على  نشوء  و سجن  فكل    ة؛منفرد  صورةنشأت  يف  اخلاصة  من قصته  النوع  هذا 

 138األدبيات.   ، كما يظهر يف أغلبأعضائها يف البداايتأغلب  أفراد من تنظيم فتح اليت شكل ،التنظيمات

؛ بوصفها تنظيما ،  واقع احلركة األسريةإىل  دخول حركة املقاومة اإلسالمية محاس  الألمر الالفت لالنتباه، أن   و 

أسرى محاس يف أدبيات تلك  هذا ما تؤكده رواايت ، و فرتة طويلة من التمثيل االعتقايلها حرمما  ؛قبوال يف البداية مل يلقَ 

التجفيها  عربوا    اليت  املرحلة، قسوة  اليت واجهوها، و عن  التنظيمية    ها واجهتمتعددة،  اعتداءاتمن  رفضهم  رافق    ماربة 

 فيهابينت    ،يف األعوام األوىل من االنتفاضة  ،بياانت للرأي العامومل تكتِف بذلك، فأصدرت    ،السجون  داخل  محاس

 139.  السجونها داخل ؤ اهلجمة اليت يتعرض هلا أعضا

أصاب  التغيري    فإن  وهكذا،   الالذي  داخل  التنظيمات  املواجهة  قد    ،سجوننوعية  قرار  كبريا  على  أثرا   ترك 

م، بعد مرحلة شهد  1991م، و1988  عاميكانت يف    متعددة،  فقد نفذ األسرى إضراابت  ،اجلماعي، ومع ذلك

الصهيونية السجون  إدارات  املواجهات مع  النقب  وخباصة  ،فيها األسرى أعنف  افتتحت معتقل  (؛ 3أنصار  )  بعد أن 

 
    52حافظ أبو عباية. مصدر سبق ذكره. ص 137
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من أدىن   ا  كان جمردإذ  ؛احل األوىل من احلياة االعتقاليةاألسرى إىل املر رضه من إعادة ما فو  ،الحتجاز الشبان املنتفضني

 مبثابة جحيم مرعب.  ، بل شروط احلياة البشرية

األدبيات معتقل    إىل  املتختلفة  وتشري  وإدارة   (،3أنصار  )جتربة  األسرى  بني  كبرية  مواجهة  شهد  الذي 

الصهيونية،ا فيه  لسجون  الشهداء  عدد  وارتقى  السمودي  ،من  وبسام  الشوا،  أسعد  األسريان  عام     ،منهم  وذلك 

ب  ،م1988 النار عليهما  العدّ   ةمباشر   صورةبعد إطالق  الطعام  إضرااب  خيوضون  األسرى  ما جعل    ؛أثناء  استمر    ، عن 

   140ا من استعادة الفعالية ابملواجهة. وفيه متكنو   ،يومني

املنتفضون انتفاضتهم داخل املعسكر،    إذ  ؛مة يف تلك املرحلةهم شكلت هذه املواجهة حمطة  قد  و  استكمل 

  ، كان أمهها اإلضراابت االحتجاجية  متعددة،  نضاليةخطوات  وتال ذلك   141موازين املواجهة، إعادة  وبدأ األسرى يف  

إبضرابجت  وِّ تُـ قد  و 142 اجلماعية  أيلول)  املواجهة  معركة  فيه  خاضت  الذي  م،  1992عام    (بركان  األسرية  احلركة 

 جنازات حياتية لألسرى. إوحققت  ،السجون أغلبفيها  تشارك ،استثنائية

 واملمارسة م نضوج احملاولة 1992إضراب بركان أيلول 

وها هي جحافل    ،والتقى اجلمعان خلف قضبان االعتقال  ،ودقت طبول املعركة  ،لقد حانت ساعة البطولة"

املفتوحة ابإلضراب عن    يجيةسرتاتإيذاان ببدء املعركة اال  ؛ وتطلق رصاصة اجلوع  ،أسرى ثورتنا البواسل تعلن النفري النفري
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عالمات هللا يف األرض حيولون    وها هم مثل  ،عن كرامتهم وحقوقهم وإنسانيتهم  دفاعا    ؛ الطعام يف كافة قالع األسر

 143سجون القهر وزانزين العذاب إىل ساحات اشتباك."

يف تلك   مهمةنقطة حتول    ، م1992أيلول عام    27األسرى يف    خاضه الذي    (،بركان أيلول)ل إضراب  شك  

اجلماعية املواجهة  مستوى  على  وذلك  املش  ،املرحلة،  األسرى  عدد  وبلغ  املعركة،  يف  ذاهتا  فرضت  فياليت  حنو    هاركني 

كبريا  للعملية الرتاكمية اليت تركتها املواجهة ابإلضراب عن الطعام سابقا ،    أعطت هذه املعركة معىن  قد ( أسري، و 7000)

الذي مارسته إدارة السجون الصهيونية على مدار    ،وظهر ذلك جليا  يف مسار املعركة، وإدارهتا، ويبقى مستوى العنف

الذي وثق   (،بركان أيلول)ب  ففي كتا  وقوهتا؛  مستوى املواجهةت اإلضراب، العامل األهم يف دفع  السنوات اليت سبق

أّما  اليت وصلت إىل اإلضراب عن الطعام، و   ،ونضوج املواجهة اجلماعية  ، ووقائع احتدام املواجهة  ،تفاصيللل  بيان  املعركة

من   ،بعد جوالت من احلوارات والتفاوضو ،  من اإلضراب عن الطعام  ( يوما  16) بعد  متكن األسرى  عن نتائجه؛ فقد  

  15يف  (، عسقالن) يف سجن  ، اُستشهد األسري حسني عبيدات فيهواستعادة سنوات السلب، و  حتقيق إجنازات جديدة 

 144م.  1992أكتوبر 

اإلضراب،إ  مثلتقد  و  يف  األسرى  وكانت    ا  امتداد  جنازات  نشأهتا،  منذ  األسرية  الوطنية  احلركة  إلجنازات 

إدخال  إجراءات  تسهيل  منها:  احلياتية  اإلجنازات  من  مجلة  عن  عدا  أمهها،  القضبان  خلف  الشاملة  الوطنية  الوحدة 

اخلارج،   من  العرب  إجراء  و األطباء  اجلنوب،  و راحية،  اجلعمليات  الاالستعجال يف  األشبال من سجون  السماح  و نقل 

الرسائل،  اب أربعو لصور يف  التنظيف،  و يف كل زايرة،  وكتاب  صور    السماح إبدخال  السماح ملمثل املعتقل و زايدة مواد 

األقسام،   ابلفو ابلتجول يف  املعكرونة  وجبة  األخوة يف سجن واحدو صولياء،  ا تبديل  العاري،  و   ، جتميع  التفتيش  وقف 
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ما  دخال املالبس جبميع األلوان، وإهناء عزل عدد من األسرى، و السماح إبو ، شهراي   السماح ابلتنقالت بني الغرف مرة و 

 145.بعض السجونُتضاف إىل نظريهتا اليت حققتها  ،إجنازات عامة سوى هذه 

م(، أوج املسرية النضالية للحركة 1992، )إضراب بركان أيلول  رحلةبكلمات أخرى، فقد شّكلت هذه املو 

أن  معانيهااألسرية، وأكسبتها   فيها، من أتكيد على  الدارسة  تراه  املمارسة و   ، فضال  عما  ابملواجهةبقاء  هي    ،احملاولة 

، واملعىن الذي تسعى إليه  ينيف بنية االستعمار الصهيوين االستيطا  الّسّجاناملعادلة اليت تعيد فهم العالقة بني األسري و 

لتنتقل احلركة األسرية إىل مرحلة    ؛اإلضراب عن الطعام  اربجت  عرب  ،فلسطيينالصري  املسيادة وتقرير  اليف فهم    الدراسة

شكلت نقطة حتول مصريية، وأحدثت انقالاب  يف معىن املواجهة وطبيعتها، وارتبط  اليت  مرحلة أوسلو، تتمثل يف  ، جديدة

 .  ، وقرارهخيار الفلسطيين السياسي ذلك فعليا  يف

 

 مسارات جديدة  :م1993سلو اإلضراب عن الطعام بعد أو 

يقم أحد بكتابة    ، اي أاب عمار" الرمسية، ومل  يرد على وقاحات اإلسرائيليني  قائدا  فلسطينينا  واحدا   مل نسمع 

لنا أ  ،رسالة  اتفاق  األسرى يف  قضية  أمهلتم  ملاذا  لنا  تفسروا  مل  املفاوضات،  موقفنا يف  فيها  هل  يوضح  ...ترى  وسلو 

  ، يقع الظلم علينا من ثورتنا  ،واآلن  ،على رفض الظلم  ،ثوار تربينا على الثورة  ،فنحن اي أاب عمار   ؟اعتمدمت على طيبة

قل    ؟ أم هل خنرج مجيع أهلنا للشوارع للهتاف ضدكم  ،وحنرقها  ، فماذا نفعل؟ هل حنتل مقرات ومكاتب منظمة التحرير

 146" ؟مل نعد نعرف من حنن؟ ماذا نفعل : لنا ابهلل عليك
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واقع املواجهة داخل السجون، وانعكس ذلك تلقائيا  على مصري   يفدثت مرحلة أوسلو حتوالت كبرية  أح لقد 

ان، بل أنتجت أوسلو جّ فلم تعد املواجهة حمصورة ضد السّ   ؛عام، الذي اختذ الشكل السياسيجتربة اإلضراب عن الط

أوسلو،  مواجهة جديدة مركبات  أهم مركب من  أوىل ااملتمثل يف    ،كانت موجهة ضد  الفلسطينية، وُسجلت    لسلطة 

السياسية   األسريةاإلضراابت  الوطنية  احلركة  اتريخ  املعركة،  إذ    ؛يف  طابع  والفوضى على  واليأس  اخلذالن  لغة  سيطرت 

األسرى سقوط الثقة ابلقيادة الفلسطينية، وتشكلت هذه اخلالصة بعد جتاهل اتفاق إعالن املبادئ )أوسلو( عام   أعلنو 

 147سرى.م قضية األ1993

من املرور على ما    بد    ال  ،اليت خاضها األسرى بعد أوسلو  ،لحديث عن أبرز اإلضراابت السياسيةمتهيدا  لو 

اليت ؛ ملا هلا من أثر كبري، ألقى بظالله على األدبيات اليت تناولت اقع األسرى داخل السجونتركته مرحلة أوسلو على و 

ا  كيف ال، وأوسلقضية األسرى يف تلك املرحلة،   فالتحول   ؛نتاج تراكميو نقطة حتول يف واقع احلركة األسرية؟ بل إهن 

يف تشكيل واقع جديد    أسهمت  ،حالة تراكميةهو نتاج  وإمنا    ها فحسب،الذي أصاب األسرى بعد أوسلو ليس وليد

 له امتداداته التارخيية.  

شكلوا  فقد   الذين  قيادهتم،  من  قوية  صفعة  فتح  حركة  أسرى  وبدا   أغلبتلقى  املرحلة،  تلك  يف  األسرى 

املواجهة قد تغريت يف  أن  واضحا    بدأ  ،  آنذاك  معامل  السّ كما  ان جّ اخلطر يهدد جسم احلركة األسرية ومنجزاهتا، وبدأ 

النفسية احلرب  عنواهنا  بلعبة  وب   عرب  ،يدخل  االستخبارتية،  على أجهزته  واثئق  وعرض  واألكاذيب،  اإلشاعات  ث 

ردود املسؤول الفلسطيين،    اصة أن  وخبفاقم مشاعر حالة اخلذالن،  ما    ؛ مع ما يعلنه املسؤول الفلسطييناألسرى تتناىف
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ليت ساندها جهل  امار الصهيوين يف هذه القضية، التالعب الذي نفذته سلطات االستع كانت طوال الوقت توضح كمّ 

 148فلسطيين. املفاوض ال

بعنوان  و  له  كتاب  عبيدات يف  راسم  األسر(،  يشري  ذاكرة  املراحل  "أن    : إىل)من  أسوأ  من  أوسلو   ،مرحلة 

يقبلون على اجللسات بروح معنوية عالية،   املناضلون  فيه  الذي كان  الوقت  وأشدها ظالما  وسوداوية يف اترخيها، ويف 

مبثابة شتيمة    ،ل أصبح أن تقول للمناضل أن أييت حلضور جلسة ثقافية أو تنظيمية، بشبه كلي عن ذلكوجدان عزوفا   

 149  ."أو كفر

التنظيميةقد  و  احلالة  والضياعحة  نتيج  ؛تراجعت  التناقض  على   ،الة  ذلك  وانعكس  أوسلو،  فرضته  الذي 

احلياتية والفكرية،    مجيعها  اجلوانب  الثقافية  ومنها  التنظيمكما  لألسرى،  دور  حماولة    تغري  إىل  للثورة،  تعبئة  دور  من 

 150الكشف عن دوره اجلديد ضمن حمددات جديدة. 

حالة من  ما ادى إىل    ؛ل الربامج الثقافية والتنظيميةيتعطيف  اجات املتالحقة يف تلك املرحلة،  اإلفر   أسهمتو 

سلطات  ا أاتح لم  ؛انجّ طبيعة املواجهة مع السّ يف مقدمتها  مناحي احلياة داخل األسر، و يف خمتلف  الرتاخي والرتاجع  

إجنازات   األسرى، وسحب  فرض واقع جديد على  إمكانية  أس ستاألسريةم  حركتهاالستعمار  فقد  مرحلة   ، وهكذا، 

اليت أحدثت حتوال  آخر   ،سرى بعد انتفاضة األقصىاألأوضاع  إليه للمرحلة الالحقة، وما وصلت أوسلو أسست جذراي  

 151يف اتريخ احلركة األسرية.  
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 اإلضراابت السياسية 

تنا أبدا ، ال نريد أن نسمعكم،  وال تتحدثوا عن قضي  ،واستقيلوا  ،فبئس املفاوضون أنتم...كفوا عن استغاللنا"

اليت ما    ،فنحن نريد أن منوت بصمت بعيدا  عنكم... نريد أن حنافظ على طهارة املبادئ الثورية  ،وإايكم واحلديث عنا

 152زلنا حنملها.."  

اابت سياسية فرضت أوسلو حتوال  على طبيعة املواجهة مبا فيها اإلضراب عن الطعام، فقد سجلت ثالث إضر 

م واستمر ملدة ثالثة أايم وخاضه األسرى على إثر توقيع اتفاقية القاهرة  1994ومطلبيه ابرزة، اإلضراب األول كان عام  

أرحيا(، واختذ شعار "ال سالم بدون إطالق كافة األسرى دون قيد أو شرط أو متييز"، وعلى إثر اإلضراب توالت  /)غزة

طينيني لألسرى اليت مسح هبا على إثر االتفاقيات اليت وقعت بني القيادة الفلسطينية زايرات عدد من املسؤولني الفلس

الصهيوين.  العالقة بني     153وبني سلطات االستعمار  املواجهة مصريا  جديدا  على طبيعة  االزدواجية يف  ألقت  وبذلك 

السجان، وجدت طريقا  آخ اليت كان هدفها سابقا  هو  الفلسطينية، ومع  األسري والسجان، فاملواجهة  القيادة  ر وهي 

بل   تتوقف  مل  السياسية  اإلضراابت  فإن  أثرا ،  ترك  الثوار  صوت  أبن  حصره  ميكن  والذي  اإلضراب  نتائج  حمدودية 

 تصاعدت مع استمرار حالة اخلذالن والغضب.  

عنوان )معركة  حتت    ، ( يوما  18)واستمر    ، م1995عام  أّما اإلضراب السياسي الثاين؛ فقد خاضه األسرى  و   

و  واحلرية(،  فيه  قد  الكرامة  فلسطيين،   6000شارك  اإلضرابوتدخلت    أسري  لوقف  حماولة  الفلسطينية يف    ؛ السلطة 

، وإن كان ذلك كله يف إطار  ابلكشف عن استعادة األسرى قدرهتم على التنظيم  ،ل عودة جديدة شك  كيف ال، وقد  
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حمدود؟ األسرىإذ    مستوى  معاركه   ،أتثر  قيادة  فرضه    ،ميف  ما  حتوال  ( اخلارج)بواقع  مع  من  العالقة  يف  جذرية  ت 

 154.املستعِمر

اليت    ؛ فقد متّثل يفاملطلب األساسي لإلضرابأّما   االتفاقيات  أن  ُوقِّعتاإلفراج عن األسرى يف إطار   ، إال 

ألسرى من تدهور   يف ظل ما تعرض له ا  ،بل اقرتنت مبطالب حياتية  ، قد سقطت  الّسّجانمواجهة    ذلك ال يعين أن  

استخدمت إدارات السجون الصهيونية فقد    ؛مع ترهل احلالة التنظيمية  ، على صعيد األوضاع احلياتية داخل السجون

ه، وكن   األسريات تعليق  ترفض، حني  مواجهة داخليةففي هذا اإلضراب برزت  عمليات القمع املمنهجة ضد األسرى،  

امتدت من داخل قد اتسعت املعركة و و 155نفسها،   عليهن من قيادة اإلضراب، بعد ضغوط مورست  نّفذ ذلكآخر من  

اخلارج إىل  الفلسطيينلتخلق    ؛السجون  الشارع  يف  للمواجهة  جديدا   وانتهى  وخباصة    ،معىن   السياسي،  الصعيد  على 

  ، اإلفراجاتعن جولة من  أعلن يف أعقابه  اإلضراب بعد اجتماع جرى بني القيادة الفلسطينية وسلطات االستعمار،  

حنو   مشلت  بشروط  1500اليت  فلسطيين  محاس   ،أسري  أسرى  عن  اإلفراج  عدم  أبرزها  اإلسالمي،   ،كان    واجلهاد 

 156صفعة جديدة.  لاألسرى تعر ض  ، نتج عن مقاومتهم قتلى يف صفوف املستعمرين، وبذلكونظرائهم ممن 

  ؛ شرارة جديدة لإلضراب عن الطعامليكون    (؛واي ريفر)بعد اتفاق  وخباصة مرحلة ما    ،م 1998عام  وأييت  

االعرتاف    ، ويف مقدمتهامطالبهمالذين رفعوا    ،مئات األسرىتبعهم    (، نفحة)بثالثة أسرى يف سجن  فقد بدأت فعاليته  

،  على ما فرضته املرحلةركزت    ، ومطالب أخرى  ،دون متييز عنهم  أسرى حرب، ووقف التنسيق األمين، واإلفراج عن  هبم  

إىل    امتدتسرعان ما    ،انتفاضة جديدةفضال  عن ذلك، فقد أعلنوا مجلة من املطالب احلياتية؛ ليشكل هذا اإلضراب  و 
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و  الصهيوين،  االستعمار  سلطات  مواجهة  يف  الفلسطيين  الشهداء  ،الفلسطينينيئات  مأصيب  فيها  الشارع    ؛ وارتقى 

 157توقف اإلضراب بعد عشرة أايم.  لي

أغل أن   من  الرغم  أوسلو قد  األدبيات  ب  وعلى  بعد  األسرى  نفذها  اليت  اإلضراابت  (؛  فاشلةبــ)  ،وصفت 

مبا فيها من قدرة على    ،حماولةو   ممارسة؛ بوصفها  جتربة اإلضراب  حتقيق أهدافهم، إال أن  يف  األسرى  انطالقا  من فشل  

للمرحلة جديدة  أدوات  وخلق  معىن   قد    ،االستمرارية  وارتباطها  هم أعطى  األسرى،  عند  للمواجهة  مبا    (،اخلارج بــ)ما  

أثر اإلضراب ال    أن    ، منأبو علي شاهني  إليهأشار  ما  جمددا، كما ترى الدراسة، إىل    ملرحلة، لنعوداعكسته من واقع  

تقيميه فقط  نضاليا ،    ،ولكن  ،من مطالب حمدودة   قا  انطال  ميكن  فعال   أغلب  لكونه  أن   الرغم من  هذه  وعلى  قرأ  من 

املواجهة اتفاق أوسلوتكمن  األسرى األساسية  ، قد ذهب إىل أن  مشكلة  املرحلة وطبيعة  الذي  يف    ، جتاهل قضيتهم، 

  ؛ القوى اليسارية واإلسالمية ه عارضتفقد   نفسه؛  أوسلو يتمثل يف  ا ،مهم  ا  هناك جانب م بعدم اإلفراج عنهم، إال أن  وخذهل 

األسرىحمن  فاقم  ما   بني  الداخلية  اخلالفات  بذلك    ؛دة  أوسلو  جديدا  ليحدث  وخباصة  شرخا   صفوف  يف    بينهم، 

   .حتوالتما تتعرض له من و  ،تساؤل دائم عن طبيعتها يف موضع املواجهة ما وضع  ؛أسرى حركة فتح

 

 اخلالصة 

الفلسطين ركزت   باألدبيات  احلركة األسريةاملعلى    ةكبري   صورةية  لتجربة  ومنها جتربة اإلضراب،    ،راحل األوىل 

أصحاب   كشف  أنفسهموقد  روايتهم  التجربة  عرب  عنها،  متكنوا  ،النقاب  أن  احلركة    بعد  عن  خاصة  معرفة  بناء  من 
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الصهيوين،   يةأساس  صورةبمتناولني    ،األسرية االستعمار  سلطات  مارستها  اليت  التعذيب  وسياسات   وهذا 158العنف 

 ؛اليت تعتمد يف رصدها على رواية تلك املرحلة،  ليت تقدمها بعض املؤسسات البحثية كثري من األوراق ايف    األمر ماثل

االستعمار  بوصفها   أصابت سياسة  اليت  التحوالت  لقراءة  فيه  يف  األسرى، و   حنو مرحلة أتسيسية  ذهب  الذي  الوقت 

ة من األحباث على  عض الباحثني إىل تناول أثر السياسة الفلسطينية والصراع على مصري األسرى، ركزت جمموعة كبري ب

األسرى بوصفهم  تناول  العنف،  عرب159  ا ، جمتمع؛  وأدوات  السيطرة  سياسات  مكنوانت  160رصد  عن  والكشف 

 161العالقات بني األسرى وأدوات النضال. 

انتفاضة األقصى  يف  اليت خاضها األسرى    ، اإلضراب اجلماعية  ارب طالع على جتوابال اليت سبقت  األعوام 

إلضراب عن  يتبني  أن   داخل السجون،    احلركة األسرية  مصريترك أثره الكبري على    ، وما أحدثته من حتولم2000عام  

قدجتربةبوصفه    ؛الطعام اخلاصةأ   ،  أساسياته ومنهجيته  له  تكرار اليت  ،  صبح  بفعل  التجربة واستمرار  ممارسته    تطورت 

ابلتغري يف  احملاولة،   أن ه موسوم  القمعية    فإن    ،سياسته وأدواته، ومع ذلكغري  إدارات املتعددة،  السياسات  نفذهتا  اليت 

  إن  ف ،عن ذلك  وفضال  ، كافة اإلضراابت دوات الدائمة واملتكررة يفكشفت عن جمموعة من األقد  ،السجون الصهيونية

تسمح هبا السلطات الصهيونية،   ،ما ميكن تصوره هو وجود األسرى يف دائرة حمددة ضمن ما يسمى ابملطالب، فتارة

وتبقى تلك الدائرة رهن ،  تلك العالقة  حمدودة ضمن إطار  ،اتسعتمهما    ،فتبقى دائرة املواجهة  ؛تسلبها منهم  طورا ،و 

من   عنها  ينتج  وما  حتريكها،  عن  املسؤولة  فهي  وحتوالت،املواجهة؛  وتداخالت  العنف    وتبقى  منحنيات    احملرك بنية 

من اجلوانب والتحوالت على صعيد   ا  كثري تعكس  جتارب كثيفة، ؛ بوصفه ومنها اإلضراب عن الطعام ،للمواجهة الرئيس

 وقيع اتفاقية أوسلو.  مع تخباصة املصري الفلسطيين، و 
 

 .  م2010تعريف التعذيب. قطر: مركز اجلزيرة للدراسات. وليد دقة. صهر الوعي، أو يف إعادة 158

 .  م2014ة ماجستري. هناية. ابو راين. التغيري يف البناء االجتماعي لألسرى السياسيني الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية. رام هللا: جامعة بريزيت: رسال159
 . مصدر سبق ذكره.  م2007ظر يف: منقذ أبو عطوان ان160
 .   م2014النضال من أجل اهلوية الوطنية. رام هللا : جامعة بريزيت. رسالة ماجستري.   م1992 -م1967و. احلركة الفلسطينية األسرية رىل أبو دح161
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 ين الفصل الثا

 م 2004)جيل انتفاضة األقصى( ومعركة اإلضراب عن الطعام عام 

الستعمار الصهيوين  ا  من مقاومة الفلسطيينمواجهة ممتدة  بوصفها    ؛م2000فرضت انتفاضة األقصى عام  

الف األسرى  جتربة  على  جديدا   واقعا   األوىل    ؛لسطينينياالستيطاين،  السنوات  م  2000  والعامني  ،النتفاضةلففي 

ممن    وخباصة، 162آلالف من املقاومني يف سجوهنا اب زّجت قوات االستعمار الصهيوين  على وجه اخلصوص، م، 2002و

التابعة حلركة    (عز الدين القّسام) ، و(كتائب شهداء األقصى)صفوف الكوادر العسكرية حلركيت فتح    اعتقلتهم من بني

أوجد تركيبة جديدة  ما  واجلهاد اإلسالمي؛    ،مها التنظيمان األبرز، إضافة إىل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطنيمحاس، و 

السجون،   املقاومة اإلسالمية    ،اصة بعد قرابة مثاين سنواتوخبلألسرى داخل  قيادة عل  (محاس)سيطرت فيها حركة  ى 

جتربة املواجهة أبشكاهلا  وخباصة  ،  كافة  تفاصيل جتربة االعتقالأحدث انعكاسا  واضحا  على  ما    ؛احلركة األسرية ومتثيلها

 163املختلفة داخل الّسجن.

عام   بعد  الصهيونية  السجون  يف  االعتقال  جتربة  رافقت  اليت  حكاية  2000فاخلصوصية  من  واملُستمدة  م، 

األسرى، ومن عوامل  اجلديد من  املواجهة  متعددة،   اجليل  أمناط  ومصريها،  وأشكاهلا  فرضتها  ، ومستوايهتا، ومسارها، 

وعالقة   الكثيفة،  والصراعات  التنظيمية  البنية  إىل  الكبري،  ( ابخلارج)،  الصغري  الّسجن  ( الداخل)إضافة  اليت    السجن 

تناقضات  ،جتربة )جيل انتفاضة األقصى(  حضرت بقوة أكرب يف رواية     عربها ة، ميكن  تساؤالت كثيفو   مبا فرضته من 

 .  مرحلة اترخيية جديدة يف إطار   ،قراءة جتربة االعتقال

 
 عن مؤسسات األسرى، اندي األسري الفلسطيين، ومؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان. تقارير صادرة خالل سنوات انتفاضة األقصى. 162
دراسة مقارنة. رام هللا: مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية.    م2004  -م1988األسرية    يف: إايد الرايحي. الواقع التنظيمي للحركة الفلسطينيةانظر  163

للدراسات. قطر. الدوحة.  م2007 التعذيب. مركز اجلزيرة  تعريف  غوثي. وآخرون. مقاومة االعتقال.  ، ومروان الرب م2010، وليد دقة. صهر الوعي، أو يف إعادة 
 .  م2010فلسطني. شركة مؤسسة األايم. 
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م، إىل مرحلة  1987امتدت حكاية اجليل الذي قاد انتفاضة األقصى من مشاهد انتفاضة احلجارة عام  قد  و 

لشعيب مبا  خلوض جتربة الكفاح ا (الفرصة)اليت كانت مبثابة  اندالع انتفاضة األقصى،وصوال  إىل م، 1993التسوية عام 

االستعمار   مواجهة  ويف  االعتقال،  يف  الحقا   جتربته  يف  رافقته  اجليل،  عايشها  اليت  االنتقاالت  وهذه  املسّلح،  فيه 

 الصهيوين داخل سجونه.   

  ، اإلضراب عن الطعام لـ)جيل انتفاضة األقصى(  ارب جتاملتمثل يف    ، موضوع الدراسة الرئيساخلوض يف  وقبل  

له خصوصيته النابعة من   جيال  بوصفه    ؛فهم ما أفضت إليه جتربته، عرب حماولةحكاية هذا اجليلال بد  من التعريج على  

نية  الفلسطيبواقع املواجهة  املتعددة ذات الصلة  السياقات والتحوالت    اليت تعكسطبيعة حمطات املواجهة اليت عايشها،  

أدبيات التجربة االعتقالية لألسرى  أغلبف ؛فعليا  أن تعكس روايته ت حاولقد  قليلة أدبيات اصة أن  وخب يف جتربة األسر، 

لرواية ه أن تعطي  اترخييا ، دون  طالتها  اليت  التحوالت  اهتماما  خاصا  الفلسطينيني، عرضت  اجليل وحكايته  ومن    ،ذا 

اليت عكستها جمموعة من    ،على رواية )جيل انتفاضة األقصى(  من هذا الفصل  األول  يف اجلزء الدارسة  عتمد  تس  هنا،

 توجهات تنظيمية خمتلفة.  من  همشلتما هتا مع جمموعة من األسرى احملررين، و اليت أجر  ،املقابالت احلوارية

 املواجهة األوىل 

األمعري، عشت انتفاضة  "أان طفل من خميم  يف خميم األمعري:    ، يروي )ف.ع( قصة الطفل أمحد األخرس

وهي انتفاضة أطفال أكثر ما كانت انتفاضة كبار، وكان يف شخص امسه أمحد األخرس، هو مش فاهم شو    ،احلجارة

وال كل هاد احلكي، إال أنه كان بشوف احتالل بضرب غاز، أمحد كانت كل شلة   ،وفقر   ،وجلوء   ،67و  ،احتالل

سيارة ) يصل السيارة ، بدون أي تردد ،ده، وكان خيطو خطوات جريئةبس أبشر بي ، هو حبكيش  ،تنادي عليه ينزل معها
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 قصة أمحد األخرس إن  .164" ت،لطيارة، قصة أمحد األخرس ما انتهويشرد زي ا  ،ويلبسها الدبشة تلبيس  ر(،االستعما

 طفولتهم يف تلك املرحلة؛ذي محلته  ال  ،ص )ف.ع( معىن اإلدراك والوعيلخِّ يفيها  و مبثابة اختزال لرواية جيل أبكمله،  

الذي فرضه املستعِمر منذ حرب النكبة عام    ،لت مشاهد العنف وعيه األول، دون إدراك مسار العنف التارخييإذ شك  

اإلدراك األول    كل العنفيشِّ جليل مقاوم، و ل مشاهد املواجهة التعبري األصيل عنه  لُتشكِّ   على وجه احلقيقة؛  م،1948

  ون.يه فانلإكما أشار له،  

جتاه املواجهة تحضر تلك الذاكرة اليت بنت وعيه سيلك احلكاايت عند حكاية )ف.ع(؛ فـ)ر.أ( ومل تتوقف ت

إذ يقول:   انتفاضة احلجارة،  االنتفاضة األوىل يف أواخرها، فلسطني مش فهمها ألين صغري إ"يف  اللي حلق  اجليل    حنا 

امللثمني ابلليل أبو عمار يف االنطالقة واملناسبات، وبعدها  ،ابلعمر، كنت أاتبع  بلزقوا صور  نزلت أشارك  ،  وبشوفهم 

انتفاضة احلجارة عام    أغلبهم تزل  وخي165"،بضرب احلجارة للمواجهة يف  من    متعددة،  شاهدم، مب1987وعيهم األول 

و  احلجارة،  ورمي  )امللثمون،  الصور،  أبرزها:  املنشورات،  و إلصاق  التجوال، و   ،166( املولوتوف )ضرب  و كتابة  منع 

 والشهداء(.  ،نو واملصاب

واحتكاك   ،كانت االنتفاضة األوىل ومشاهدها من رمي حجارة  ،م1988"أايم املدرسة عام  ويشري )ع.د(:  

معها من  بنس  ،وابلليل  ،دائم مع قوات االحتالل يف الشوارع، فصار شيء طبيعي عالقة صدام ابلنهار بنشوفها بعنينا

عاصرت النضال "  الذي بدأ نضاله منذ طفولته:  ، )ع.ي(لتغيب عن  املشاهد  ومل تكن تلك  167،"األحاديث والتلفزيون

االنتفاضة األوىل    ،منذ نعومة أظافري بدايتها  م1987وشاركت يف  ملدة سبع شهور،    م،1989واعتقلت عام    ،منذ 

 
 سبق ذكره.    .مقابلة مع )ف.ع(  أسري حمرر من )جيل انتفاضة األقصى( 164
 . م2018من )جيل انتفاضة األقصى( جرت يف مقر اندي األسري الفلسطيين.   مقابلة مع )ر.أ( أسري حمرر165
كل مكثف يف االنتفاضة الفتيلة، استخدمت بشفة إىل ما تسمى وضع مادة حارقة إضاب ،أبدوات بسيطة يصنعها املقاوم الفلسطيين ،احلارقة املولوتوف: الزجاجات 166

 تزال إحدى أهم وسائل املواجهة يف امليدان.   الاألوىل، و 
 . م2018مقابلة )ع.د( أسري حمرر من )جيل انتفاضة األقصى( جرت يف مكان عمله يف اخلليل.  167
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  ، وقتها  خلفية رمي احلجار وكتابة شعارات  يعين كنت طفل، واعتقلت على  ،سنة  15ويف االعتقال األول كان عمري  

طقة  اعتقل منها اآلالف بس كنت أنظر لإلسرائيلي على أنه عدو وحمتل وغاصب، خاصة أنه أان كنت بسكن يف من

 168ومنها املؤبدات." 

 ميكن تبديله ضيق، املزروع أبنواع املنع، اللهذا العامل ا  لقد أدرك منذ والدته إدراكا  واضحا  أن  "يقول فانون:  

املطلق ابلعنف  وشك   169"؛إال  املستعِمر،  عنف  بنية  فرضته  للمواجهة،  واحدا   خيارا   وجد  املستعَمر  هذا  فاإلنسان  ل 

املستعَمر، وشك   املختلفة والعنيفة منها، وعكست حكاية  إدراكه األول، وأنتج مواجهته أبمناطها    ؛ لت مسارهاالعنف 

اجليل يعين   املواجهةفالوعي هنا يف حكاية هذا  اليت بدأت عام    ما جيعل  ؛الوعي بضرورة  م،  1987انتفاضة احلجارة 

أمهها صورة    ،يف بناء صور كثيفة   أسهمتمبا فيها من مشاهد    ،حجر األساس يف بنية الوعي ابملواجهة لدى هذا اجليل

 الفدائي. 

املواجهة  حتولتقد  و  احلجارة،  مشاهد  انتفاضة  وعإىل    يف  تنامي  يف  أساسي  أب   يحافز  مهية  الفلسطينيني 

، وهذا ما  الحقا   إىل وقود للمواجهة يف انتفاضة األقصىيتحول وعيهم ما جعل  ؛على الوجودحفاظا   ؛استعادة املواجهة

التعبئة يف أوجها  قد كانت  ف  ؛ ستكشفه حكاايهتم املرحلة،  يف  عملية  اجليل    اصة أن  وخبتلك  واجه  قد  جزءا  من هذا 

"ملا اعتقلوين يف    يقول )ب.ص(:170،العمل التنظيمييف  حلة مبكرة  يف مر اخنرط جزء منهم  كما    ،االعتقال منذ الطفولة

أول ما أجوا    ،نه جاي يعتقل واحد كبريإر  فك    ؛ ( سنة، ضابط املخابرات تفاجأ12كان عمري )   ،االنتفاضة األوىل

وهاي   ،لنقل الكبريةكانوا يعتقلوان يف ابصات ا  ،زمان ملا كانوا يعتقلوا   ،طلعت بره حاملني سالح، وبعدين ،على البيت

 
 . م2018مقابلة )ع.ي(  أسري حمرر من )جيل انتفاضة األقصى( جرت يف منزله يف اخلليل. 168
 .  14بق ذكره. ص فرانز فانون. مصدر س169
،  انصر دمج. أنصار شاهد على عصر اجلرمية. فلسطني: مطبعة أبو  م1992ظر يف:  بركان أيلول خلف قضبان القهر. فلسطني: اندي األسري الفلسطيين.  ان170
 . م2005ش.  غو 
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   : ويوضح )ر.أ( دوره يف الشبيبة الطالبية التابعة حلركة فتح171، " وحطين ،محلين الضابط محل ، طلع عليهأما بقدر  ،عالية

  ، فكان هناك احتاد اللجان التابعة للجبهة الشعبية  ،وتوزيع الكراسات  ،من خالل املدارس  ،"التحقنا ابلعمل التنظيمي

 172" .والكتلة اإلسالمية التابعة حلماس ،وحركة الشبيبة الطالبية التابعة حلركة فتح

اجليل  لعلو  هذا  ما عكسته حكاية  متث ل يف    ،أهم  بما  اإلسالمية  احلركات  وما  ،  آنذاك  يةأساس  صورةبروز 

أتثريها االجتماعي والتنظيمي على اجليل اجلديد، وهذا ما  عرب  173املواجهة الفلسطينية،حتول كبري على واقع  من    هفرضت

عام  )س.ع(:  إليه  أشار   االنتفاضة  على  وحتديدا  1989"تعرفت  اإلسالمية  ،،  احلركة  على  تعرفت  وعلى    ،حينما 

القرآن، وهيك املساجد من خالل دروس يف  املوجود يف  العالقة، وتط  ،النشاط  بداية  املوضوع إىل مواجهة  كانت  ور 

الوعيمباشرة على مستوى   بفكرة  تشبع  يف    ؛ الوعي، وكان يف  أصيلة  بتمثل حالة  كثيفة، وكانت  كثري  كانت  ألهنا 

 174مواجهة االستعمار." 

فقد حتدث    ؛املقاوم  العمليف  تعبريه عن تلك املرحلة واخنراطه    إىل أكثر من مستوى يفيشري  )س.ع(  فها هو  

ذلك    أسهم والوصول إىل اجليل اجلديد، وكيف ،اليت كانت متاحة للحركات اإلسالمية يف عمليات التعبئةاألدوات عن 

الوعي،  ف  ؛ املواجهةيف  ةمباشر   صورةيف اخنراطهم ب طرأ على  قد  حتوال  جديدا     يعين أن  كان  حينما أشار إىل املباشرة يف 

واجهة، وحتوهلا إىل مواجهة أصيلة هلا أساساهتا املتينة، عدا عن  فكرة املبهنا يف تعبريه األخري عن تشبعه    ويكمن  ،الفعل

وما فرضه بدوره    ة واملقاومة الفلسطينية،سيكون له دوره املستقبلي يف محل فكر جديد عن البيئة التنظيمي  ،نشوء جيل

 مستوى جديد من املواجهة، هلا حكايتها اخلاصة.   من 

 
 .  م2018مقابلة مع )ب.ص( أسري حمرر من جيل انتفاضة احلجارة. جرت يف اندي األسري الفلسطيين. 171
 من مقابلة  مع  )ر.أ( مصدر سبق ذكره.  172
 . مصدر سبق ذكره. م2007أنظر يف: إايد الرايحي. 173
 . م 2018هللا.مكتبة الفارايب.  مقابلة مع )س.ع(  أسري حمرر من )جيل انتفاضة األقصى(. رام 174
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ينطبق على حركة فتح، والقوى الشعبيةويف مقدمتها    ،اليسارية  واألمر ذاته  ملا هلا من ثقل يف تلك    ؛اجلبهة 

واإلصدارات الوطنية واليسارية   ،لتعبئة الفكرية الواسعة اترخييا ، عرب املطبوعاتمبا امتلكته من خصوصية يف ا  ؛السنوات

تعكسه إصدارات اجلبهة    والقومية، وتشكيل اللجان، إضافة إىل ما محلته من عقائدية نضالية حول املواجهة، وهذا ما 

فرتة التحقيق ومواجهة االعتقال،  على    ةجليّ   صورةالذي يركز ب 175(، فلسفة املواجهة)كتاب  ما يف  ، كآنذاكالشعبية  

الكتاب  "إن  )س.ب(:    يقول املرحلة  ،هذا  تلك  االعتقال يف  سببا  يف  أحدثه  ؛كان  األسر   ملا  داخل  توعوي  أثر  من 

 176. "وخارجه

تؤكد   احلكاايت،  تلك  فإن   اخرى،  اوبكلمات  احلجارةمدى  انتفاضة  تركته  الذي  جيل    ألثر  وعي  على 

امتد  قد  هأثر تبلور  فالوعي هنا مل يتوقف عند تلك املرحلة وما أفضت إليه يف حينه، بل إن   ؛كان يف بداية نشأته، جديد

  عن مسار   ا  كبري   ا  فرضت احنراف  قد   ، مرحلة أوسلو  حىت أصبح أطفال احلجارة هم قادة انتفاضة األقصى، إال أن    ،فعليا  

صراعا  كبريا  يف وعيهم، فكيف واجه )جيل انتفاضة األقصى( مرحلة    هذا األمر  ترك   ؛املواجهة مع االستعمار الصهيوين

 أو مرحلة أوسلو؟   (التسوية)

 ومرحلة أوسلو   )جيل انتفاضة األقصى(

بطل لالحتاد جدوى، وصار كل شي ممنوع، وصارت شعبية الكتلة   ،صار علينا حصار  ،ملا أجت السلطة"

 177اإلسالمية أكرب.. وما كنا واعيني أنه بنتحول من ثورة إىل مؤسسة." 

 
األسري،   سات اليت أنتجتها احلركة األسرية حتديدا  يف مقاومة التحقيق ومواجهته، وعرض أمناط أدوات التعذيب اليت يستخدمها احملقق الّسجان حبقاأحد أبرز الكر 175

 يقتنيه.   وقد ترك هذا الكراس أثرا  على وعي الفلسطيين يف حينه، حىت وصل األمر إىل مالحقة من
 . م2018مقابلة مع )س.ب( من األسرى اإلداريني  جرت يف منزله يف البرية.  176
 مقابلة مع )ر.أ( مصدر سبق ذكره.  177
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الذين منا  وفتيتها،    أطفال انتفاضة احلجارة  تاملصري الفلسطيين، وأدخليف  تركت أوسلو حتوالت هائلة  فقد  

  ة مل يكن لديهم أي إذ  الصراعات والتساؤالت والتناقضات؛ يف مجلة كثيفة من ،هاوارتبط مبشاهد  ،األول ابملواجهة وعيهم 

ينسجم    ،ملواجهة كما صوروها سابقا  افهمهم  قد كان  ف  ؛ربة سابقة للمقارنة أو استخالص أي من نتائج تلك املرحلةجت

املعاص  الثورة  مسرية  أوسلو   ،رةمع  بواقع  االرتطام  أو  االصطدام،  مرحلة  جاءت  أن  إىل  واخلارج،  الداخل  يف    مبعاركها 

  ، محاية لوعيهم؛ أمهية بقاء التناقض والسؤالو وعيهم األول حول املواجهة،  إىل  احنيازهم الواضح    تكشفبتناقضاته، اليت  

السياسيةبرزت  كما   بوصفها واحدة من  االعتقاالت  أوسلو؛  أوجدهتا  اليت  التحوالت  عرب    ،أقسى  جيل  ) عنها  كما 

"حتول قاسي، بعض أساتذيت اللي    :( )س.ع  يقول،  ومقاومني  نشطاءهذه االعتقاالت    طالتفقد    ،(انتفاضة األقصى

املساجد  ،درسوين شباب  الحقا،  وبعض  اعتقلت  وأان  السلطة،  عند  املقاطعة  يف  معتقلني  عند لف،  كانوا  طويلة  رتة 

 178مش عارفني كيف نتعامل."  ،وإحنا مش مصدقني أنه السلطة عدو، وبنفس الوقت ،السلطة

فإن    الفدائيوهكذا،  تكتمل  صورة  اجليل،    مل  خميلة هذا  السالح  مصري  مصريه و عن  سئلة  حماطا  أبظل   و يف 

  ، األول  تعيده إىل وعيهوظل  هذا اجليل يف انتظار حلظة  ،  وتتكدس دون إجاابت  هذه األسئلة ترتاكم  ظل تواملقاومة، و 

صراعاته من  فرضا  ،وهتّدئ  وجودليت  الفلسطينية  ها  عنف  ،السلطة  بنية  من  محلته  فهي  مبا  بنية  ؛  من    عنف جزء 

االستيطاين الصهيوين  الفلسطيينولكن،  ،  االستعمار  اويف    ،أوسلو  مببادئ  )متسلحا (  ،يقودها  سرتاتيجية مقدمتها 

ومالحقة   املقاومة التفاوض  )ر.أ(:  179، سالح  هيك" يقول  خميلتنا  ،ومع  يف  الفدائي  صورة  يعين  180"،لسه  أصالة  ما 

الفدائي  املبين على  يله األساسالوعي وتشكّ  إليه بوصفهصورة  ينظر  انتفاضة األقصى(  امللهم    ؛ فقد كان )جيل  الرمز 

ال  ؛ لوعيه من  فإنه  الصورة  مبكان  صعوبةوابلتايل،  هذه  ذلكمسح  استحالة  ال  وخب،  أن  ،  هلا    اصة  الطفولة  ذاكرة 

 .  يتبلور يف سلوكه ، وعاد خصوصيتها، والحقا  ستكشف تلك الرواية لدى هذا اجليل كيف ظهر الفدائي
 

 مقابلة مع )س.ع(. مصدر سبق ذكره.  178
 ، مصدر سبق ذكره.  م1995"سالم بال أرض"   2انظر يف: ادوارد سعيد. أوسلو 179
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قبل أن يكون أسريا  لدى أجهزة االستعمار الصهيوين:   ،يقول )ب.ك( وهو معتقل سابق لدى أجهزة السلطة

م  ،"التحقت ابلسلطة أنه  داخلي  االرهتانوضل  الداخل  ،واآلليات  ،والضوابط،  ش الزم أكون هون، طبيعة  ي  والعمل 

، وما حتمله  للمواجهةأداة  وهنا  البارودة كوما هذه العبارات إال أتكيد على أمهية  181، "أشعرين أنه حبرق يف هوية ابروديت

، ممثّلة يف املواجهة ابلكفاح املسلح،  هذا اجليل  إليهاويسعى  هبا،  وتفسري للتوجهات اليت كان يتسلح    ،رمزية عاليةمن  

أبناء شع الصهيوين من  املستعِمر  يقاوم  كثيف  به؟ إهنا مفارقة كبرية وتناقض  فكيف حيرق ابرودته؟ وكيف يالحق من 

قبل أن يتحول   ،وُسجن لدى السلطة ،ومترد  ا،عصف اجلديدة؛ البنية العنيفة يواجه وما كان منه إال أن بدأ  ،فرضته أوسلو

الصهيوين،   االستعمار  سلطات  لدى  أسري  احملاولة  إىل  فإن   الصهيوين  وهكذا،  االستعمار  ضد  املواجهة  إحياء  يف 

ابرودته إىل أصالة املواجهة اليت بنت وعيه، وهذا األمر جييب على جزء   استمرت؛ لتعيدمل تتوقف لديه، بل  ،االستيطاين

ا األقصى عام    ستعادةمن  انتفاضة  احلجارة  ،م2000املواجهة جمددا  يف  انتفاضة  فتية  يد  انتظروا  ،  على  فرصة الذين 

 .  حقا  ال ملواجهةاادة يقو  صورة الفدائي،الستعادة   ؛وعيهم األول

 استعادة املواجهة واالخنراط يف انتفاضة األقصى 

حتولت إىل صراع واضح بني  وخباصة بعد أن    ،كثيفة  (أوسلو )حجم األسئلة اليت تركتها املرحلة السابقة    إن    

د إجابة عن مصري الفدائي الذي  إجياوحماولته املستمرة    ، ه للحظة املواجهة، مع بنية أوسلوجيل مل يفقد شغفه وانتظار 

ا  قد أهنت مرحلة أوسلو، بل    ،استعادة املواجهة يف انتفاضة األقصى  هذا ال يعين أن  غري أن   يف خميلته،    ظل   جاءت  إهن 

وتناقضاهتا،   املرحلة  فرضتها  نشوءضرورة  اخلاصة   مع  حكايته  له  جديد  تورطجيل  تنفي  ال  اليت  امل  ه،  هذه  ،  رحلةيف 

ب فبنيتهاوارتباطه  املواجهة جمددا  ،  األقصى(  انتفاضة  استعاد )جيل  ودحر  ،  كيف  التسوية  امسه  بواقع  اصطدم  أن  بعد 

   املواجهة إىل اخللف؟

 
 . م2019مع )ب.ك( أسري حمرر من )جيل انتفاضة األقصى(. جرت يف مكان عمله يف حمافظة انبلس.   مقابلة181
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شرارة قبل  بدأت تتصاعد وتنتظر قد املواجهة  على أن   ا  مؤشر لتكون  ؛ فرضت جمموعة من األحداث ذاهتافقد 

هذا اجليل  خباصة  و   ،اليت أعادت الفلسطينيني 182(، ة النفقهب  )  تاندلع  ،م1996ففي عام    ؛اندالع انتفاضة األقصى

ة )ب.ك(  فتجرب  ؛وهذا ما ميكن قراءته من جتارب من عايشوا تلك املرحلةإليه،  ما كانوا يسعون أو يسعى وعيهم    إىل

"إىل  ري:  تلك اللحظة طوال عمله يف أروقة األجهزة األمنية الفلسطينية، فكما يشإىل  تكشف بوضوح عن سعي وعيه  

املقاومة عن  احلديث  من   ،أن  كان  حيث  االنتفاضة،  اندالع  قبل  األفراد  لدى  السلطة  داخل  يف  أكثر  حرا   أصبح 

قد  احلديث عن املقاومة    أن    معىن  ماولعّل السؤال األهم يف هذا املقام:  183؛"باقني يف تشكيل خلية داخل السلطةالس

  ا فكرة املقاومة من املمنوعات اليت حُتارهبف ؛ التساؤل هنا ذاته حيمل جوااب  واضحا ، أال وهو التناقض التام أصبح حرا ؟ إن  

ولكن للسلطة،  اجلديدة  حيِّز    ،البنية  ترك  تعم دت  األمنيةهل  األجهزة  أفراد  يعرف   لتحضريهم  ؛لبعض  ملواجهة 

 ؟  هذا اجليل حلماية وجودهم عرب   اي  ضرور مساحة   ؤهمإعطاكان وهل   ؟السياسيون حتميتها

أن  التناقض  حالة  كان من  وما   األمنية يف    أسهمت، و بصورة جلي ة  تصاعدتإال  املنظومة  تعرية  الحقا  يف 

ودورها وخباصة  السلطة  األقصى(،  انتفاضة  )جيل  للوصو   ؛لدى  حمّفز  إىل  التناقض  هذا  مع  ليتحول  مواجهة  إىل  ل 

واملسؤولني عنهم، وهذا   ، مع أجهزهتم األمنية ع والتساؤل الداخلي يف وعيهم، ومن ََث  يف تفاقم الصرا  مسهما  االستعمار، 

ض لالعتقال على يد األجهزة األمنية الفلسطينية، عقب  بعد أن تعر    ، حريته بفقدانه  الذي دفع مثنا    ، )ب.ك(يؤكده  ما  

نت  إ"التناقض الصارخ بني قناعات    يقول:184،ليت فرضها الشبان يف شوارع الضفةلبعض املواجهات ا  تصديالرفضه  
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نك تقمع مسريات وطنية تطالب إا هويتها، وبني مهمتك يف السلطة  هلإوبني ابرودتك املفروض أنه تكون    بتحملها،

 185بتحرير القدس."  

املواجهة   لو أن    ،كيف يتحول هذا التناقض إىل حافز؟ يف واقع األمروالسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة:  

تشكِّ  أن  دون  مّرت  األمنية،  الفلسطينية أبجهزهتا  السلطة  وجود  فرضها  اليت  الواضحاجلديدة  التناقض  هذا  لكان    ؛ل 

مل  إذ    ة؛واضح  تاملواجهة كان  يةنوع  اصة أن  وخبهناك تساؤل عن طبيعة الوعي األول الذي خلفته انتفاضة احلجارة،  

االستيطاين،  ت الصهيوين  االستعمار  التسويةأّما  نحرف عن  أو  أوسلو  ميكن  ما  ، وهذا  ا  صادم  انتقاال  فتفرض    ؛مرحلة 

أكثر   و مبفهمه  األقصى(،  انتفاضة  )جيل  رواية  اعاينة  إىل  املقاومسعيه  طرحته  جمددا ،    لعمل  من  وما  االنتفاضة  هذه 

كبرية   قائمة  التساؤالت  يف    ،تزال  حولالتكما  تركت    ساؤل  اليت  التجربة  وعي  آنوع  على  وخباصةاثرا   يف    جيلها، 

 إدارة املواجهة. حماولتهم 

ا أنه األمور  ما كنا نقرأ سياسة، يف أعماران، ملا رجع أبو عمار من املفاوضات، وخطب يف الشعب، فهمن"

و ،  خربت مواجهة،  بدان  ابلنسبة  إوهأل  فكرة  إحنا  صارت  ملا  وحتديدا  الفرصة،  أجت  وصارت  كتائلنا  األقصى..  ب 

ألهنم    ؛ وفروا الرصاص  :وما كنا متخيلني أهنم راح يدخلوا  املدن، وبتذكر مروان الربغوثي كان حيكيلنا ،ليلة ة املواجهة ليل

 186املدن." ا راح يدخلو 

لة  مرح  ل أساس استعدادهم الستئناف املواجهة جمددا ، إال أن  الذي شك  هو  الوعي األول    أن  وعلى الرغم من  

ما كنا "  :وهذا ما يوضحه )ر.أ( حينما قالة، سليم صورةعلى إدارة املواجهة بكما جيب، فلم يقَو   هالتسوية مل تستنهض

لت احلالة الرمزية ألبو عمار مرجعا  للهوية املرتبطة مبعىن املواجهة واملقاومة،  شك  وفضال  عن ذلك، فقد  نقرأ سياسة"،  
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لته  الذي شك  (، السيادة)نوع  منهاو   ،رّسخت بعضا  من األوهام لدى هذا اجليلقد مرحلة أوسلو،  وكان من الواضح أن  

ة، ويبدو  املدن يف الضف  جمددا  إىل  هيوينقوات االستعمار الص  عودةمل يكن لديه قدرة على ختيل  إذ    ؛السلطة الفلسطينية

  كلها؟   مظاهر احلياة اليوميةاالستعمار متمثل يف    أن    نم  ، على الرغمملاذا أصبح ذلك خياال    :السؤال احلاضر هناأن   

   ؟احنسرتوإمنا فعليا   مل تتوقف املواجهةوكيف يصبح خياال ، و 

األمان ايسر عرفات، فكان هون نوع من ازدواجية الشعور،  "كان يف صراع على السيادة، لكن كان صمام  

عرفاتيف    ،ولكن ايسر  امسه  لواحد  مطلق  به  187، "والء  االحتفاظ  ينبغي  سؤاال ،  اجليل  هذا  رواية  تظهر  وهنا 

أوجدته أوسلو وتناقضاهتا بواقع    يةأساس  صورة بني، املرتبط( الرمزو)  (السيادةكيف ال، وهو يدور حول )واستحضاره:  

انتفاضة األقص  (السيادة))أ.أ( عن    يقول  ،ثيفةالك اندالع  التنظيم قبل  "كنا جمموعة تقوم بدور مدين    :ىاليت فرضها 

التنظيم يف حينه  ،اجتماعي اعتبار أن  الفلسطينية، على  العسكرية  األمنية  املختلفة عن األجهزة  تنظيم    ،له مهمته  أي 

متكن التنظيم من القدرة    ،رغم كل املناكفات اليت كانت أكثرها مع األمن الفلسطيين، لكن  (املسيطر)  حركة فتح هو 

 188على امتالك السالح والوصول االجتماعي." 

كان اخلطاب السياسي و اندالع االنتفاضة، من  قبل سنوات جمددا ، دت فكرة املواجهة تنضج عاهكذا، فقد  و 

كانت رمزية عرفات كافية ليحملوا  ؛ إذ  حركة فتح  خباصة ملنتميو   ،خبطاب ايسر عرفات هو احلاسم هلذا اجليل  صلاملت

أ.أ(:  يقول  ،املعركة  واوض وخي  ،السالح بتكفي، ما    )  أبو عمار، زي ما هي  يف داعي جيي مسؤول  "كانت خطاابت 

يشوف   املواجهةإالتنظيم  فلحظة  تساوي،  بدك  ندور  )  يش  نطلع  داعي  يف  ما  ميالده، حلظة  عيد  بستىن  حدا  مثل 

فاعلةبوصفها    ؛فاملواجهة189، "(عليها املستعِمر  ،حلظة  مبواجهة  اجلماعي  القرار  من  قوهتا    ظل ت قد  والرمز،    ،تستمد 

 
 .  م2018 ضة األقصى(.جرت يف جامعة بريزيت.انتفامقابلة مع )أ.أ( أسري حمرر من )جيل 187
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يسرا ، كيف ال، وهي  استعادهتا أمرا  مما جعل    ؛أوسلو  مرحلة  أثناءكل حماوالت إمخادها  من  رغم  على المتيقظة لذاهتا،  

 190أان هون قاعد ابلبلد."  ،"هذا الشعور خالين أحس شو يعين أان فلسطيين:  ذلك بقوله صف )أ.أ( عودة للمصري؟ ي

األوىل االنتفاضة  سنوات  ومع    خباصةو   ،ومع  الضفة،  مدن  اجتياح  عمليات  بعد  اليت   ،االغتياالتتصاعد 

  ؛ قريةإىل ومن قرية   ،بيتإىل قلون من بيت نتلشبان الفدائيون إىل مطاردين، يل هؤالء انفذها االستعمار الصهيوين، حتو  

ر أصدقاء كانوا برفقتهمويفقدون  191وجودهم، ل محاية   امتناع بعضهم عن احلديث عن  ؛ ليرتكوهم للحسرة واألمل؛ ما يفسِّ

، هي  قسوةاملشاهد  أشد  أو احلديث بصعوبة وغص ة، أثناء املقابالت اليت أُجريت للدراسة، ولعل     أصدقائهم الشهداء، 

االعتقال مثارا   اليت    ،حلظة  تنتهِ كانت  مل  ما جيعل  لتساؤالت جديدة وكبرية،  املواجهة؛  بفرتة  ما  فرتة  وخباصة يف  عد  ، 

وحكاايت  ذ  االجتياحات خاصة  نكهة  التجربة    ،مكثفةات  ومستوى  التنظيم،  وقلة  الفوضى،  عن  تفاصيل  توضح 

"ملا صارت االجتياحات الصغرية، كانوا الناس  ر.أ(:  )إليه  نتفاضة األقصى(، وهذا ما يشري  احملدودة اليت ميلكها )جيل ا

ني أهنم رامسني خطة  م من التقدم، وما كنا فامهوانم، على أساس أنه إحنا منعناه  ،نراتح  ،ونرجع ،ينزلولنا األكل، ونطخ

املوضوع الر 192، "هلذا  حجمفهذه  على  تدل  األقصى  ،العنف  واية  انتفاضة  تفاصيل  حتويه  بصورة  ،  الذي  تعكس  اليت 

واملستعَمربني  العالقة    أساسية، العنفا 193،املستعِمر  على  أساسها  يف  من    ؛ملبنية  سلسلة  جيعلها  املوت    مشاهدما 

 .  السؤال عن املصري اللحظيو والنجاة،  ،املتكرر

هربت ملا  وحد  ،"أان  إىل  أدخل  بدي  فوا  ةكنت  الشباب،  مع  أشارك  عشان  العمارات،  دفعين، من  حد 

األصدقاء، خبربوا عإو  يعينمسعت ضابط حبكي ابملخشري، خبربوا علينا  فهمت شو  ما  األصدقاء، وقتها   مل و 194  ، "لينا 
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قد يكون السؤال هنا و ومن األعداء؟    ؟ ن األصدقاءفم"،  "خبربوا علينا األصدقاء ين له مجلة  )ر.أ( ماذا ابتت تع  يوضح 

وملّا  اخلراب؟ يف  أسهمواالذين  ،األصدقاء" من "ولكن، يبقى السؤال: هو االستعمار الصهيوين،  العدو واضح ف ا ؛مرفوض 

اخلذالن، و   ،ولغة الغضب،  التناقضجيب أن يبقى قائما ، كغريه من مجلة مسارات  هذا السؤال  كان األمر كذلك؛ فإن   

؟  ملاذا خيال  :السؤال جمددا  ؛ ليعود  خياال  عليهم    األمروقع  كان  فأواسط املدن،  إىل  مع وصول الدابابت  اليت تصاعدت  

ألنه ما كان    ؛يانةاخلو   ،ذالناخلو   ،رارةاملو   ،ابألمل"شعران  أ.أ( :  يانة؟ يقول )اخلذالن و تول د لديهم الشعور ابخلملاذا  بل،  

 195ألنه شعران ابهلزمية."  ؛ما بنحكي عن اترخينا  ،انرتكنا يف حلظة ملصريان، هليك ،وال مسؤول حوالينا، ما يف أب

)جيل انتفاضة األقصى( يف    ، زّجت سلطات االستعمار اآلالف منقرابة عامني من املواجهة املسلحةبعد  و 

جديدا ،  سجوهنا؛   واقعا   فرض  دقة إليه  يشري  ما  السجون  فقد    ؛196وليد  احلشريف  بدت  يوم  إدارة  وأّما    ،مشهد 

نقل كتلة بشرية منتفضة ومقاومة إىل   ن  أل ؛ سيطر عليه بسرعةوت ،الكبري عدد عليها أن تستوعب هذا ال كانف ؛السجون

و   ،السجن إليها،  االنتفاضة  نقل  حدث  يعين  ما  الكبريةفقد    ؛فعليا  هذا  املعازل  من  املواجهة  فرضها    ،انتقلت  اليت 

األرض على  الصهيوين  الّسجون  ،االستعمار  ختتلف    ،إىل  ال  ا  اليت  أهن  غري  األوىل،  ابلضباب؛  تبقى  عن  لعدم  حماطة 

  بنية العنف الكثيفة.ل ؛املقدرة على اإلحاطة بكامل املشهد

اليت محلها األسئلة  األقصى(    وعادت  انتفاضة  الرتاكمات حياهلا،  ل)جيل  من  بعد  وخباصة  تتجدد مع مجلة 

الذي حلق هبم،   بنياتأفرز وما  املصري  اعتقاهلم من  السجن،    ه  داخل  املواجهة  من  إىل متاهة    متحولة فيما بعدألنواع 

خلصوصية التجربة اليت أفرزهتا بنية الّسجون الصهيونية    ؛بسهولة  ميكن فهمها والكشف عنها الن كثر، و عبكبرية فيها ال 

اليت متكن األسري الفاعل من   ،أدوات املواجهةت العنف اليت فرضها املستعِمر، و أبدوا  يتصلاصة فيما  وخباالستيطانية،  

 الصراعات الكثيفة بني األسرى أنفسهم.   من ذلك،  خلقها، واألهم
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 مرحلة االعتقال ومواجهة السجن  - جيل انتفاضة األقصى()

( حكاية  اجلزء  هذا  مواجهته  يتناول  يف  األقصى(  انتفاضة  ظروف اجيل  تعكس  حماولة  يف  تلك   لسجن، 

حكاايت  ما تكون  تلك احلكاايت أقرب  وعلى الرغم من أن   من تفاصيل كثيفة،  حتويه  مبا  وواقعها، ومرحلتها،    ،التجربة

لانطالقا  من أن     ؛ذاتية األمر  اه حكايته اخلاصة، إال أهن  كل أسري  التجربة من    ا  كثري   ،ستكشف يف واقع  خفااي تلك 

أبشكاهلا املواجهة  سجون  وصورها؛  وتفاصيل  داخل  الفلسطيين  األسري  فرضها  اليت  الفاعلة  التجربة  بفعل   وذلك 

االستيطاين الصهيوين  حرارة  "(:  )ر.أ  يقول،  االستعمار  من  االعتقال  راسيحلظة  ابس  أجى  لشب  حبكي   ،الروح... 

عايل بصوت  نسرين  : حكيتله  امسها  مريت  لنسرين  ،أان  رايح  ، احكي  مطول  ،أان  من  رار ح،  مش  خليط  مع  الروح  ة 

 197ويضربوين على معديت... وبعدها راحت الرهبة، وصرت شايف اجليش أوالد صغار."  ،العواطف... وبدأوا خيبطوين

العودة  ،كثافة األسئلة هناولعل    املسؤولة عن  القوة، قوة داخلية لدى    هي  يف مواجهة تفاصيل   ينالثائر إىل 

ر عدم دخوهلم يف  وواقعالسجن،  احلديث عن ظروف    م منأكثر أمهية هلتبدو  اليت  العنف،   تفاصيل ما  ه؛ وهذا ما يفسِّ

إىل تلك   الدارسة   يعيد ما    ؛االعتقال تلك ما جيري قبل حلظة  مل يعِ وخباصة أن  أغلبهم  جيري على الصعيد السياسي،  

ا سابقا  اجلملة  أحدهم  لسان  على  وردت  األصدقاء"  :ليت  علينا  مجيعا  "خبربوا  إشارهتم  عن  فضال   أن     ،  السجن  إىل 

  ، من جهة، ن األكثر وضوحا  قبل حلظة االعتقال، فكيف عكست رواية هذا اجليل ليلة االعتقالياخليار  ، كاانوالشهادة

    ، من جهة اخرى؟قوة احلاضرة يف املواجهة األقرب بينه وبني املستعِمرومعىن ال

وخري مثال على  اليت عرّب عنها األسرى،    ،ستوى القوة الداخليةمبمرتبطا  ارتباطا  أسياسيا     مستوى العنفكان  

انتفاضة األقصى،   يفبعد سنوات على اعتقال شقيقها املطارد  ،  النساء اللوايت واجهن االعتقالذلك، قصة واحدة من  

االعتقال" تقول:   حلظة  الضباط  ، يف  حكيتلهحرام    :قال  و   ، امسع  : عليكي،  قليب  ة حدأان  هيو  قلب،  عندي  يف    ، ما 
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بنيت طلعت  ،خدهتا ستهاأيديها، و إزيح  أ  وصرت  ،ودفست  احليطة  ،وأان  أطفال  إوحكويل    ،ووقفوين على  نت عندك 

ترتكيهم  ،كثري بدك  القوة  ف198"  ؟كيف  )نتلك  لدى  التحدي  فرضها  تفاصيل  .اليت  عن  تكشف   ل بتشك    تتصله( 

املواجهة، وهذا    وقوته  الوعي االقتباسما  حنو  إن  فحسب  ال ميكن كشفه من سياق هذا  بل  بنية   ،  كل حكاية هي 

  املواجهة ضد املستعِمر بقرار  ال    ،القصص الصغرية اليت رافقتهمأسطر  عرب  ميكن قراءة تشك له  منهم،    كلٍّ   خاصة لوعي

 متتد، وتتخذ أشكاال  ومسارات جديدة.  ، بل املواجهة مل تنتهِ ف فقط؛

القوة ك اللحظة ضمن تساؤالته الكبرية،  وضع قوته يف تل قد بعضهم  أن  إال كثافة هذه القوة، على الرغم من و 

ما جيعلها   ؛ نقيض التحديطياهتا أحياان  حتمل يف فهي   ؛التحدي، واإلصرار على املواجهةبكلِّ معانيها، وليس يف إطار 

"ليلة االعتقال،    ى مصري األسري نفسه، يقول )ف.ع(:وقرار مصريي حنو آخرين، يتعد  ،خوف، وارتباك  تظهر يف هيئة

الزم دعست على الزاند،    ،لي بنحط يف القفص لودفعت مثن جبين... مش احلر ا  ،أسوأ ليلة، أان جبنت يوم اعتقايل 

، وفضال  عن ذلك،  199" خوي، ويقتلوا ثالث صحاب يف الدارخفت من املوت، خفت يهدوا الدار، يقتلوا أبس أان  

ففي    ؟كيف حتول رفاقهم الشهداء إىل طوق جناةتساؤال :  مبا فيها من تناقض بني النجاة واملوت،  فقد فرضت الرواية،  

كليا  ابستشهاد أصدقائه، وهذا ما وصفه  ني ة أحدهم كانت جناته ومصريه مرتبطرواي ارتباطا   الشهيد  ")أ.أ(:    وصلين 

، 200"وال يعتقلوين  ،عشان ما أنطخ  ؛الفالين... وبعدها وصلين الشهيد الفالين ... وكان كل واحد بوصي التاين عليّ 

اخلوف، واملوت،  ف  ؛ة ابلعنفعلى األسئلة املرهونبال شك    ةمبني  ، جياد معىن  للمصري عند حلظة االعتقالوكل حماولة إل

وصدمة،    ،وضياع   ، وخوف  ،حلظة االعتقال، حلظة ارتباك"  واالرتباك مقدمة تلك القوة اليت أتيت الحقا  يف حكاايهتم: 

وال هو شافين... يف    ،كنت بستىن أشوفه... ابالجتياح ما شفته  ،حلظة مش سهلة...كانت صورة الصهيوين، واضحة
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له  إكان مشهد   ،مشهد سحيب من البيت" :آخر حلظة اعتقاله يصف و ، 201" مالحمه، وشو وراهاك اللحظة عرفت هدي

هكذا  و ،  202" وبصرخوا  ا،وهم بصيحو حىت اليوم بفسر، كنت ماشي... ،بداايت مرحلة جديدة ،مش خوف ،رهبة كبرية

هي   ن  فإ االعتقال  األسئلة    حلظة  ابلعنف،  الكثيفة  حلظة  )جيل  احملاطة  فرواية  عنها؛  ورواايهتم  األسرى  بني  فرق  وال 

تراكضت األسئلة  ": (أحالم ابحلرية)تها ما وصفته عائشة عودة يف روايانتفاضة األقصى( ال ختتلف عن سابقيهم، وهذا 

منبع  203، "فرت من فرساهنا  ،يف رأسي، كأهنا خيول سباق  القادمة متثِّل  ينتهي، كيف ال، واملرحلة  ان ه سباق ال  غري 

يتمركز فيها الصراع بني القدمي واجلديد، بني احلرية والعبودية، بني األمل وأعداء األمل،    ،بوصفها حمطة كثيفة"  ؟األسئلة

 204بني الثورة والثورة املضادة."

التحقيق   مرحلة  الباحولعل   شغلت  اليت  املراحل  االستعمار  أكثر  سجون  يف  االعتقال  جتربة  وأدبيات  ثني 

فهي املرحلة األكثر كثافة  205ها؛ من احلديث عنتكاد ال ختلو  أدبيات األسرى  وميكن القول إن   الصهيوين االستيطاين،  

هي  بل  واألسري الفاعل،    الّسّجانمبا تفرضه من مواجهة مباشرة بني    ؛الّسّجانمن حيث العنف، والكشف عن أدوات  

 انجّ مرتبطة مبواجهة بنية السجن وليس السّ   ،فكثافة املواجهة هنا  ؛قراءة مصري األسري يف بنية السجنتتيح  احملطة اليت  

األكثر أمهية يف هذا الكشف العميق حول تلك العالقة الثنائية، وما طرأ عليها  تـَُعد     ارواية األسرى حوهل  أن  كما    فقط،

  ، يف مقاومة التحقيق  مهمةأفرزت تلك التجارب وسردها أدوات  إذ    ؛يف أساليب العنف  وخباصة  ،ت وحتوالتمن تغريا

الالحقة  ،ومواجهته األجيال  لدى  الثوري  الوعي  وأساليبها   ،ومد  قوانينها  هلا  مرحلة  إىل  التحقيق  مرحلة  وحتولت 

عميقة،   تفاصيل  من  فيها  مبا  اخلاص،  العنف  ،ابلصراعات  يتصلفيما    وخباصة ومنهجها  الوعي    ،وأدوات  ومستوى 
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حيث يبقى األسري الثائر احلقيقي متسلحا  ابإلرادة والقناعات هي أم املعارك داخل الّسجن،  ف  ؛والصمود لدى األسري

 206سلب حريته. من رغم اإلنسانية، على ال

  ،وعة كبرية من العوامل املركبةبفعل جمم  ؛لتغيريإىل ا  ،أبشكاهلا املختلفة داخل الّسجن  ،املواجهةقد تعر ضت  و 

نشأت يف   وصب  ( اخلارج)اليت  الداخل،  على  أتثريها  مرحلة  تغيري  أييت يف مقدمتها  ،  (الّسجن)  ت  بعد  املواجهة  طابع 

ل رأس املال، وبروز تيارات متاثلت مع ما أفرزته أوسلو يف  التغيري الذي أصاب تركيبة األسرى أنفسهم، وتوغ  و   أوسلو،

ا مع  الصهيوين،  العالقة  أن   ملستعِمر  بل  غري  العالقة،  منط  على  يقتصر  مل  التغيري  إىل  هذا  املستعِمر، جتاوزه  أساليب 

أخذ أمناطا  وأساليب جديدة،  إن ه  بل    ،أصبح أقلقد  العنف    وهذا ال يعين أن   207،ابلعنف وأدواته  يتصلفيما    وخباصة 

ا األساليب القدمية، بل سقوط ال يعين كما  عرب    ،الحقا  الدارسة عرضه توهذا ما س 208دار بطرق جديدة، أصبحت تُ إهن 

ومتتد    ،الّسّجانلنوع العالقة بني األسري و متهِّد    ،عوامل أساسية حامسة يف تلك املرحلةوما فيها من    ،حكاايت األسرى

املواجهة  أل خمتلفة،  كلها  شكال  يف  بدرجات  ابلكما  األسري  الثوري،  أثناء  سرية  وعي  الفاعل  و عمله  األسري  قرار 

 209قضية االعرتاف، والزمن، ومعىن املصري.و ، الّسّجانابملواجهة، وأمناط العنف اليت يستخدمها 

إليه،و    الذايت    أن    مما جتدر اإلشارة  له ثقل كبري يف عكس  فرت يف  البعد  التحقيق،  التفاصيلة  اليت    ،كثري من 

كي    ه؛ وصراعات  هالتحقيق، خطورة يف سرد مشاعر   أثناءبوعي األسري، ولرمبا تكشف عملية الولوج يف ذات األسري  تتصل

الشعور أبهنم فظاعة العنف بعض األسرى إىل فقد أوصلت    ؛يف بنيته الصهيونية االستيطانية  ال تصبح أداة بيد املستعِمر

على االستمرار    م قدرهت  ون منه يستمد  ، بعامل آخر  ونيستعين  م وكأهن  ه اجلسد من حالة إهناك،يلإوصل  ملا    ؛ يف عامل آخر

ر وصول روايتهم إىل  ؛والصمود    مرحلة عدم التفسري. ما يفسِّ
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والتحقيقشك  قد  و    االعتقال  جتربة  أغلب  لت  عاشها  اليت  األقصى(،  انتفاضة  امتدادا     )جيل  مرة،  ألول 

مباشرة لتصبح    ؛أخرى يف املواجهة  ا  هنا على هيئة سّجان فرض أبعادالذي حضر    ، للمواجهة يف اخلارج مع املستعِمر

حمطة أوىل يف جتربة  بوصفها    ؛تبقى جتربة التحقيق األكثر أتثريا  يف حكاايت األسرىهكذا،  و  210خاصة، مضامني    ذات

يف   ،الّسّجاناألسري و بني  لتلك العالقة الثنائية  الرئيس  فالعنف هو احملرك    ؛بكثافة العنف يف واقع األمرترتبط  االعتقال،  

 . بنية استعمار صهيوين استيطاين قائم على حماولة السلب املستمرة

ف يواجهه من عنف؛  فيما  اختلف عنهم  فقد  زمنيا ،  سابقيه  األقصى( عن  انتفاضة  اختلف )جيل  في  وكما 

تؤكد رواية كما  ،تفاصيل التجربةكان العنف اجلسدي طاغيا  على ، سابقة من اتريخ احلركة األسرية الفلسطينيةالراحل امل

األسرى،   من  القدمي  رواية  أمّ اجليل  يف  اجلديد  ا  األقصى(اجليل  انتفاضة  فتؤكد)جيل  التحقيقاختالف    ؛   ،أساليب 

األمر الالفت لالنتباه، أن  هذا اجليل قد  أخرى، مع بقاء مستوى معني من العنف اجلسدي، و   وصورا  أشكاال   واختاذها  

 إليه وهذا ما أشار   211العنف اجلسدي يف مرحلة التحقيق، انطالقا  من كونه أخّف وطأة من نظريه النفسي،تعامل مع  

ملا تتخذه    ، اليت كانت حاضرة بقوة، وال جمال حلصرها؛األساليب النفسيةغياب  يعين  غري أن  هذا الوصف ال  ،  أغلبهم

 تصل إىل احلد الذي يصعب تفكيكها.   ،من صور متعددة

انطالقا  من كونه   ها،يف حبث يةأساس صورةب الدارسة  عتمد عليهتالذي  (، صهر الوعي) ليد دقة يف كتابه يقول و 

انتفاضة األقصىإ"  أهم منتج فكري: بداية  القمع والتعذيب مركبا وحداثواي ...فالقمع احلداثوي    ،نه ومع  فقد أصبح 

 
 أسئلة وأجوبة مكتوبة بناء على رغبة األسري، وذلك بعد عدة مقابالت حوارية جرت معه رفض تسجيلها.  مقابلة مع  )أ.ق( أسري من القدامى. املقابلة متت عرب 210
استخدام أكياس ذات روائح  و املنع من النوم،  و التجويع، و الشبح، و   . مصدر سبق ذكره.  أساليب التعذيب اجلسدي: الضرب،م2010مراون الربغوثي وآخرون.  211

منع الفراش واألغطية يف الشتاء،  و فرتات طويلة،  تقل من استخدام املرحاض واحلمام  منع املعو للتعذيب،    أسلواب  استخدام درجات احلرارة  و كريهة نتنه لتغطية الرأس،  
فرتات طويلة دون احلديث أو مساع صوت أحد،  العزل  فمن أمثلته:    ؛ التعذيب النفسيا  إجبار املعتقل على بعض احلركات الرايضية املرهقة واملتعبة، أمّ و شد األصفاد،  و 
التحقيق،  و  العينني طوال فرتة  العائلة،  و التهديدات،  و تغطية  الزنزانة ولوهنا وحجمها،  و اإلغراءات واإلغواء وإاثرة املشاعر،  و اعتقال  استخدام العمالء لإلزعاج  و تركيبة 

بذيئة وانبية    اظالشتم أبلفو اعرتافات أصدقاء ورفاق املعتقل،  و استخدام األصوات الصاخبة،  و للضغط النفسي،    أسلواب  بوصفها  لغامضة  ا  مراكز التحقيقو والتخويف،  
تبيان قوة  و ،  تبهيت دور املعتقل الوطينو النوم يف املرحاض،  و مدة دقيقة،  خنقه    عربمنع املعتقل من التنفس  و للضغط،    أسلواب  استغالل الدخان  و تطول األم واألخت،  

 أسلوب املعرفة الكاملة.  و أسلوب احملقق الطيب والشرير، و تشتيت األفكار، و املقارنة بني احملقق واملعتقل، و العدو الصهيوين ومقارنتها بقوة الشعب الفلسطيين، 
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مقنع وخمفي ويقدم على أنه استجابة حلقوق اإلنسان، إنه قمع ال صورة له، وال ميكن حتديده مبشهد، بل إنه جمموعة  

م واملنفردةمن  الصغرية  اإلجراءات  فكرية 212  ،"ئات  حماولة  التعذيب، يف  تعريف  يعيد  دقة  وليد  أمهية،    فها هو  ذات 

ا خترج من بني جدران السجن،   بل كان    ، التحول يف أساليب العنف وأدواته مل يكن حتوال  مفاجئا    أن  يبدو  و وخباصة أهن 

العالقة    ؛تراكميا   تلك  الّسحنبفعل  بنية  يف  القائمة  )جيل    ؛الثنائية  رواية  يف  العنف  أساليب  أصاب  الذي  فالتغيري 

الصورة اليت نقلها اجليل اجلديد  ؛ ما جعل  بعضهم مل جيرب االعتقال سابقا    اصة أن  خبو انتفاضة األقصى( يثبت ذلك،  

اصة مع  وخب  ،دار بطريقة أخرىعنفا  يُ األول  وجد  فقد    من رواايت؛  اجليل القدميختتلف عما نقله  عن مستوى العنف،  

مبنية   الّسّجانالتغيري يف أدوات    فإن    ،احلديثة، ومبعىن آخر  والسيطرة  بةاقوأدوات الر   وأدواهتا،  آليات التكنولوجيا احلديثة

يصعب كشفها بسهولة، وتتعدى األدوات املُستخدمة يف مرحلة   ،فرض أمناط جديدة من التعذيبعلى حماولته الدائمة 

 التحقيق اليت ميكن كشف جزء منها بصورة أقل تعقيدا .  

  60م، قعدت يف حتقيق املسكوبية  2004التحقيق عام  أكثر من مرة جربت االعتقال، يف  "  يقول )س.ع(:

وحماولة الضغط النفسي،   ،يوم، التحقيق صعب ما كان يُستخدم فيه العنف اجلسدي، كان يستخدم فيه العزل الكامل

ألنه ما    ؛ أان بولد عندي حتدي، يشتمين، أشتمه، التحقيق هاد أصعب  ،يف التحقيقات السابقة ملا كانوا يسبوا ويضربوا

كشف   جهاز  واستخدموا  كبري،  وحتدي  فعل  عندي  يولد  كان  اجلسدي  العنف  كتري،  وخمتلف  جسدي،  عنف  يف 

ولعّل أقوى األساليب اليت ميكن أن يستخدمها احملققون؛ يف حماولة  213" ، ب، وكان واضح أنه يف أدوات جديدةالكذ

وظف  وي  ،مظهر املدين الذي يتحدث اللغة العربيةيف  ان  جّ السّ منهم تغيري صورة املستعِمر يف وعي األسري، هي ظهور  

الفلسطيين،  ا  كثري  ثقافة  من  القريبة  األقوال  معهم؛   من  وحتقيقه  األسرى،  مع  تعامله  هنافالصو  214يف  مرور    ،رة  ومع 

الذي محل البندقية يف وجهه   ،املستعِمر ُعِقدت موازنة بينها وبني صورةاصة إذا ما  وخبترتك أثرا  يف وعي األسري،  ،الوقت
 

 .  20. مصدر سبق ذكره. ص  2010وليد دقة .212
 مقابلة مع )س.ع( مصدر سبق ذكره.  213
 مقابلة مع )ب.ك( مصدر سبق ذكره.  214



96 
 

و  االعتقال،  سبقت  اليت  املسلحة  مواجهته  الصغري  اهذما  يف  التفاصيلإال    التفصيل  مئات  من  أن   ،جزء  ميكن  اليت 

هة  مواج، وفضال  عما تقدم، فقد أّكدت  أساليب احملقق وحاول قراءة ذاته  كلما دقق يف  ،تكشفها ذات األسري الفاعل

(  ال)  :أي   ،يف وعي األسري  ( الال)يف استمرار متالزمة    ا  أساسي  وعامال    ا  ان حمفز ك  ،انجّ الوجود املادي للسّ   أن    التحقيق

فرتة طويلة يف العزل، تصبح مساحة التفكري األسري  يغيب فيه الّسّجان غيااب  ماداي ، اتركا     يف الوقت الذي لالعرتاف، و 

على قدر  تساؤل  هنا يربز  و  215،("الال)األمر كافيا  الستئناف  يصبح    ،الّسّجانوفور حضور  لكن،  ابالعرتاف أقرب،  

 الستمرار املواجهة والصمود؟   مهماملادي إىل عامل  الّسّجانكيف يتحول وجود من األمهية:  

،  وحيدده مستوى التحدي واملواجهةيفرض  (، الفاعل)مستوى العنف الواقع على األسري مما ال شك فيه، أن  و 

تفسريه األسرى  حاول  ما  املواجهة،  ف  ؛وهذا  الستمرار  ودافعا   حتداي   خيلق  اجلسدي  وسيلة  فيشكِّل    ؛العزلأّما  العنف 

من أْن يدخل يف  أصعب  اجلانب،  هذا  لعل   رغبة األسري األوىل ابلبقاء، و بوصفها    ؛طة للتقليل من مستوى املواجهةوحم

انتقاال  إىل املراقبة؛ فقد كان الس ّجان العنف اجلسدي، و إطار موازنة مع أساليب التحقيق، اليت يوظف فيها الس ّجان  

يف  مهما   حتوال   ل  شك  ما    ؛الكامريات وأجهزة التسجيلجتري اعتمادا  على    ت أصبحبينما  مباشرة قدميا ،  جيريها بصورة  

التحقيق،  التطور، إال أن   216أساليب  الرغم من  القدمية  ولكن، وعلى  بطريقة    وتُنف ذ،  قائمة  ظل تبعضا  من األساليب 

يُعرف بغرف ) الضرب   217(، العار)  غرفأو    (العصافريممنهجة، ومن أمهها ما  ، واستخدام (الشبحالطويلة)وعمليات 

 218وغريها.  ،والضرب على األماكن احلساسة يف جسد األسري، واستخدام العائلة للضغط على األسري ،املياه الباردة

كانوا يتعمدوا التعذيب اجلسدي، ويف   ، "أان تعرضت لثالثة اعتقاالت، يف التحقيقات السابقة يقول )ع.ي(:

هذا التحقيق كانوا يعتمدوا على األساليب النفسية وعلى الضغط النفسي، ما يف تعذيب جسدي وما يف ضرب، فقط  
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السابقة الوه،  شبحوين الفرتات  قياسا  مع  مرة، وضل    ،شيء، والكلبشات  ذا  تنفك من يدي ورجلي من  ما كانت 

اليوم    ،تهاانإو   ،شبح  ،يوم  92التحقيق   التحقيق علي يف  اعرتف عند  17وغلط، وأصعب حلظات  ايل  رفيق  ، يف 

حنا مش راح نعطي العالج إال ملا  إيدك،  إوين ملساومة، أنه حياة رفيقك يف  خضعأما اعرتف اجنلط، و   وبعد  ،العصافري

قولتلهم أان  عندي    : تعرتف،  يستشهد  ، شيإما  نزلوين  ، خلي  وملا  شهيد،  بروح  ربه،  عند  زنزانةبكسبها  على  يف    ،  

مراقبة تسجيل  ،كامريات  أذنه  ،رفيقيعبطت    ،وأجهزة  يف  والديأأنت    :ومهست  من  بقدر    ،غلى  ما  أان  بس 

 219عرتف." أ

حُيدد مستوى    الذياملهم  العامل  بل    ،يصبح إصرار األسري على عدم االعرتاف هو املعيار ،  في تلك املرحلةف

األسري ومصري  حامسة  ؛العنف  نقطة  تشكل  االعرتاف  ومساره  أيّ و ،  حمورية   فقضية  التحقيق  مرحلة  يف  يعتمد    ،حتول 

مصري أسرى آخرين، وقد  ليشمل  الذي قد ميتد أثره  قا  مصري األسري،  فهي حتمل معىن القرار، الذي حيدد الح  ؛عليها

ولكن، ال خيفى على أحد أن   220كيف ال، وهو مقرتن ابخليانة؟  ؛ة األسرىاف حيزا  واسعا  يف جتربأخذت قضية االعرت 

كيفية حتويل قضية االعرتاف من عامل سالب يف قضااي معينة، إىل عامل منقذ  يوضح   ،أكثر عمقا   ا  يف كل حكاية كشف

ك  تر ما   ؛تربير االعرتافيعين  ال األمر هذا ، غري أن   دون تنفيذ أحكام على األسري الفاعل أبنه قدم اعرتافاته ، يف بعضها

عن   للكشف  كبريا    األسريحيزا   حيمله  الذي  الوعي  ومقابلوخفاايه  مستوى  هذا  ،  من  فإن     ،كل  سلسلة  هناك 

األسرى،   أحياان  يف حكاايت  اليت ال ميكن حصرها  الكثيفة،  ترتبط مبصريه   وخباصةالصراعات  اليت  املواجهة  أنواع  يف 

 221حول مصريه ومصري غريه. كبرية تساؤالت  أمام اليت تضع األسري  ،داخل السجن، ومنها قضية االعرتاف يف التحقيق

 
 سبق ذكره.    مقابلة مع )ع.ي( مصدر219
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التحقيقتعكس  و  يف  االعرتاف  و   بنياتال  قضية  السجن،  داخل  للفصائل  من  التنظيمية  أن ه  من  الرغم  على 

  ها موقف لتحقيق، إال أن  اايت األسرى حول قصصهم ومواجهتهم روا، استنادا  إىل احلكم على التنظيماتالصعوبة مبكان 

قد    ،مراحل اترخييةم يف  ومن اجلدير ذكره، أن  التنظي،  اوتركيبته  اوبنيته  هتالمحقق، كفيل بقراءة قو اخلاضع لمن األسري  

،  فحسب  مبرحلة التحقيق، وما ينتج عنهاترتبط  األسري يف مواجهة جديدة، ال  ما جعل   222؛ ذاته أداة عنفيف  ل  شك  

  ، )جيل انتفاضة األقصى(، ولكن  خباصةجزء أساسي من رواية األسرى، و   ، وهذامواجهة التنظيمتتجاوزها لتشمل  وإمنا  

بأبساليب جديدة، ستظهر   األساس  عرب  ،أعمق  صورةالحقا   البحث  ياملوضوع  اإلضراب عن   املتمثل يف  ،هلذا  جتربة 

 الطعام. 

املنبِّ ف مبثابة  الّسجناملواجهة  داخل  للوجود  استهداف    ؛ه  إىل  الدراسة  هذه  يدفع  انتفاضة  ما  )جيل  جتربة 

فلسطينيون معارك األمعاء  األسرى ال  ان عرب جتربة اإلضراب عن الطعام، أو كما يُسميهاجّ يف مواجهة السّ   ،األقصى(

يواجه   إذ  ؛جود اإلنساين لألسري ومصريهخاصة ملعىن الو ذات داللة كثافة    فتجربة اإلضراب عن الطعام تعكس ؛اخلاوية

النضالية وقناعاته  جبسده  السجن  األسري  ُتسهم    ،بنية  عنيفة  تفاصيل  من  فيها  بني  يف  مبا  العالقة  ثنااي  عن  الكشف 

الفاعلان  جّ الس   الثنائية  مكّوِنة  ،واألسري  العالقة  متثِّ  223،تلك  املاليت  نتاج  واملستعِمرل  املستعَمر  بني  إن    ؛ واجهة    "إذ 

خاض األسرى قرابة   ،م1967فمنذ عام  224  ؛واألسري"  الّسّجانالعملية الصراعية ال تتوقف، فهي قانون العالقة بني  
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هي    ، عكست مرحلة جديدةاليت  سياسية،  اللى مطالب حياتية، ومنها  مرتكزا  عها  ُجل  كان    225، إضرااب  مجاعيا    27

 وسلو.  أل ا  جاتنبوصفها  ؛إىل مرحلة ما بعد انتفاضة األقصى املمتدة للوصول 226؛ مرحلة أوسلو

 م  2004عن الطعام عام  األسرى ما قبل إضراب

أبو علي شاهني جتربة اإلضراب عن   الإ"بقوله:    الطعاميصف  املعتقل واألسري نه  يتطهر هبا نضال  اليت  نار 

السمنيإحيث    والسجني، من  الغث  يفرز  الطعام،  عن  اإلضراب  يذهب  ،ن  فهم   227، "والزبد  ميكن  فإنّه  وهكذا، 

الفلسطينية القضية  أصابت  اليت  التحوالت  إىل    ،خالصة  اجلاستنادا   اجلديد،  رواية  ما  يل  االعتبار،  بعني  األخذ  مع 

املقدمة،   يف  سابقا   الدارسة  إليه  اإلضراب  أشارت  تشكيل  ومرتاكمة،  حول  ممتدة  اترخيية  ملراحل  حبد ة  نتاجا   تّتسم 

 وكثافة التناقض فيها.  الصراعات، 

البارزة يف   األهّم  انتفاضة األقصى(ولعل  اخلالصة  يتمث ل يف    ،رواية )جيل  الذي أصاب أساليب ما  التحول 

انتقل    ؛العنف مرئيفقد  غري  عنف  إىل  جسدي  عنف  على  يف    ،من  الشمولية  السيطرة  السياسية البنيات  حماولة 

  على اإلنتاج الفكري لألسري وليد دقة، ومن هنا؛ ستعتمد الدارسة، بصورة أساسية،  228كلها، واالقتصادية واالجتماعية

عن جترب الوعي(،يف حديثه  كتابه )صهر  األكرب من  اجلزء  اليت حتتل  الطعام،  عن  اإلضراب  تعريف  حماولته  و   ة  إعادة 

اقرتنت اليت  اخلصوص، التعذيب،  وجه  على  عام    ،  إضراب  يشكِّ و   م،2004بتجربة  حملما  منهج  من  وممارسة  له  اولة 

أجنز  قد م، 2004ومنذ عام   ، عمار الصهيويناالست أن   إىل يشري وليد دقة بوضوح إذ  وممارستهما؛ السيادة وتقرير املصري

  ، والقصف  ،إضافة إىل عقيدة الصدمة، ومنها عمليات القتل  ،نظاما مشوليا  خطريا ، يعتمد على نظرايت اهلندسة البشرية

 
 .  م1967ماعية منذ عام توثيق مجعية اندي األسري الفلسطيين عن ورقة خاصة ابإلضراابت اجل225
ال 226 الفلسطينيون يف  بعد أوسلو )انظر يف: عيسى قراقع. األسرى  ،  م2000(. رام هللا: جامعة بريزيت. رسالة ماجستري.  م1999  -م3199سجون اإلسرائيلية 

 . م2012جامعة القدس. رسالة ماجستري.  .م( 2012-م1993) اإلسرائيليةة األسرية يف السجون وزايد موسى زايد. أتثري حقبة أوسلو على وحدة وإجنازات احلرك
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انتفاضة األقصى(،   اليت واجهها )جيل  امليدانية،  التحقيق، وكذلك جتربة  فضال  عن  واإلعدامات  تعذيب األسرى فرتة 

 229. اإلضراب عن الطعام

الصهيونية  فقد استمرت   السجون  تعاملها إدارة  هناية    يف  فيه    تعتمد يار  خم، وفق  2003مع األسرى حىت 

انضباطهم  ما    ؛وإدراجهم يف هيكلتها  ،من األسرىالعدد  هذا  اليت تستوعب    ،على متكني احلركة األسرية أبطرها يعين 

وحتركاهتم،    األسرى  من قراءة خطوات  ما ميكِّنه   ؛انجّ م العالقة مع الس  للتقاليد اليت تراكمت وأصبحت تنظِّ وخضوعهم  

ألسرى  ا يتمث ل يف منعأسلواب  آخر،  تلك اإلدارة تستخدم إىل أن بدأت ،م2004ذلك قائما  حىت منتصف عام  ظل  و 

جسما  واحدا  أو  لهم  يول دون تشكما حي  ؛الدائم  نقلهمق حالة من عدم االستقرار بعرب خل  ؛ التقاط أنفاسهممن  اجلدد  

حياة    نظمت  ، اليتطراألتقاليد و وفضال  عن ذلك، فقد استغنت إدارة السجون عن ال  حتكمها قوانني وضوابط،جمموعة،  

خلق قيادة    منها  يف حماولة   ؛وفككت أجزاء أخرى منها   ، ، وحطمتاستبدال احملتوى القيمي هلاألسرى، وعملت على ا

 230بديلة يف السجون.  

خاصا ؛ معىن  جتربتهم  يف  املواجهة  األسرى  منح  فقد  أخرى،  وجودهم  وبكلمات  متثِّل  بنية    كوهنا  داخل 

نتاجغري أهنا مل  السجن،   انتفاضة األقصى( منذ    ، تجربة االعتقال فحسبلا   تكن  التقطه وعي )جيل  امتداد  بل هي 

مرافقا  هلم، وما أصاهبا من جتمد مؤقت مع ما فرضته مرحلة أوسلو، وصوال   ظل  بدءا  من صورة الفدائي الذي  طفولتهم،

يف املواجهة يفرض  وهذا االمتداد    ، مبا فيه املسلح  ،اليت كانت مبثابة فرصتهم األوىل يف الكفاح   ،انتفاضة األقصىإىل  

إىل  أشكال املواجهة متشعبة    تظهر   ، تساؤال  عن أثر الرتاكمية يف إدارة املواجهة أبشكاهلا املختلفة داخل السجن، وهنا

ر أمهية    ؛الزمن  فهي معىن  ؛عن كوهنا الوجودفضال     ،نية الّسجنيف ب  ااصة أهن  وخب،  الذي يصعب حصرها  احلدّ  ما يفسِّ

 استمرارها.
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فإنه ميكن وضعها يف   الصعوبة مبكان؛  الفاعل، من  األسري  يفرضها  اليت  املواجهة،  أشكال  وملّا كان حصر 

ليومي، ومواجهة نظام  كإجراءات الرفض واالحتجاج، والقدرة على االستمرار، والصمود ا،  إطار معاٍن ودالالت حمددة 

عنوانأُسِّ   الذي،  الّسجن حتت  على    س  عليه"احلفاظ  والسيطرة  وضبطه  األسري  الرفض   231  ؛"حياة  فإجراءات 

على   االعتقاليةواالحتجاج  احلياة  تفاصيل  من  ال  متثِّ   ،كثري  املواجهةأل  يةألساسالصورة  إرجاع  كلها  نواع  من  بدءا    ،

 إلضراب املفتوح عن الطعام، الذي ميثل ذروة املواجهة. اب وجبات الطعام، وانتهاء  

جتربة اإلضراب عن الطعام    اليت تتمث ل يف  ،هذا البحث يتناول ذروة املواجهة يف بنية الّسجن  فإن    ،ومن هنا

ومما ال شك فيه، أن  إضراب ،  فلسطيينالصري  املحماولة وممارسة للسيادة وتقرير  ، بوصفها  لدى )جيل انتفاضة األقصى(

الوقائع اخلارجية  فقد    ؛أوىل جتارب هذا اجليلم، ميثِّل  2004األسرى عام   الساحة املفروضة  تزامن مع مجلة من  على 

أبو عمار  :أبرزهاومن  الفلسطينية،   الفلسطيين  الرئيس  املسلحة، وارتفاع أعداد األسرى يف    ،استمرار حصار  واملواجهة 

 كثافة االغتياالت يف صفوف املقاومني الفلسطينيني. فضال  عن   السجون الصهيونية،

 قرار ومسار  :م 2004إضراب عام 

املواجهة على  دون أن تقتصر    وثناايه،  تركت جتربة اإلضراب عن الطعام تساؤالت كثيفة عن تفاصيل معىن 

)جيل إضراب  عرض جتربة  عرب    ،الحقا  امتدت لتفرض مواجهات أخرى، ستتضح  فقد  ان،  جّ العالقة بني األسري والس  

كل    ، ويفومراحلها  معركة هلا حمطتهابوصفها    تجربةهذه التناول  ومما ال شك فيه، أن   ،  الطعامانتفاضة األقصى( عن  

كل جتربة إضراب هي جتربة خمتلفة وخاصة، إال أهنا مشرتكة ابلشكل   "فإن  تفرض أجبدايهتا ومنهجها اخلاص،    ،مرحلة

 232فقط." 
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دقة: يقو  وليد  السجون  ل  اتريخ  يف  يسبق  عل  ، "مل  األسرى  وحثت  السجون  إدارة  أحلت  خوض  أن  ى 

قبل فعلت  كما  عام    اإلضراب،  اإلضراب  سبقت  اليت  السابقة، 2004األشهر  التحوالت  بكل  قامت  أن  بعد  م، 

ابختاذ كل اإلجراءات اليت ميكن أن تساهم بعدم مترير هذه اهلجمة   ،وأكملت استعدادها، وحاولت قيادة احلركة األسرية

سائل من أجل ذلك، إال أن خاصة أن غالبية األسرى هم حديثو التجربة، وقد قدم األسرى العشرات من الر   ،الشرسة

 233وض اإلضراب."خلاإلجابة، األمر الذي دفع األسرى  الرفض كان عنوان 

اليت يستخدمها األسرى، و  املواجهة  اختلفت أدوات  البندقية واإلرادة وبكلمات أخرى، لقد  بعد أن كانت 

وكما ظل   ،  عرب اإلضراب عن الطعام  يوظفونه، الذي  اإلرادة سالح املواجهةوإىل جانبه  ملواجهة، أصبح اجلسد  ا  سالح

فإنه  للشهادة والتضحية  ا   مستعداجلسد   البندقية سنوات طويلة،  املستعِمرخلف  تتمّثل يف   ،بطريقة أخرى  اآلن  يواجه 

الطعام عن  تُ   ، االمتناع  اليت  اإلنسان  رغبات  أهم  احلياةومقاومة  يف  الستمراره  أساسا   عام    15في  ف  ، شكل  آب 

  ؛ ، ومنهم أسرى )جيل انتفاضة األقصى(يف اإلضراب عن الطعام  شرع األسرى داخل السجون الصهيونية  ، م2004

كثري من عن    اإلضراب، وكشفوا  جتربةاملمتدة يف ترك أثر خاص على  مبواجهتهم    واهمس أكيف  فأوىل جتارهبم،  لتكون  

اليت  عّروهاالتفاصيل و  العوامل  اإلضراب مع بلورة  يف    أسهمت؟ وما  األسر    قرار  املواجهة خارج  وما  آنذاكاستمرار  ؟ 

اإلضراب به هذا  مر  الذي  الذي وصل  ما  و   ؟ املسار  األسئلةإليهاملصري  كل هذه  أن  حاول  تس  ، وغريها، ؟   الدارسة 

 .  م2004حكاايت أسرى )جيل انتفاضة األقصى( عن إضراب عام تتناوهلا، عرب 

وضلوا آلخر حلظة مع    ،مع بعض   أسري من اجلدد  7000تقريبا   م، دخل  2004"مش سهل تروح على إضراب، يف  

 234بعض." 
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بل إنه  فالقرار هو الدرجة األوىل يف سلم املواجهة،  ؛ احلياة االعتقالية أمهية كبريةمسألة بلورة القرار يفوتشكِّل 

الّسجن،  بـُْعد   بنية  الوجود يف  الس  آخر ملعىن  مواجهة  اختاذ قرار خبصوص  املعىن األهم  كيف ال، وإمكانية  ّجان، متنح 

يفّرِق بني  فقرار املواجهة،    ؛بنية السيطرة يف منظومة السجن  فهو التحدي األول الذي حياول هزّ لتلك العالقة الكثيفة؟  

هو قرار  ف  ؛ جتربة اإلضراب عن الطعام  ،يف املواجهة وأمناطهاوأعمقها بُعدا   القرارات  لعل  أهم  أسري فاعل وآخر سالب، و 

املوت  احلياة أ قيادة مركزية متثِّ ابلتنظيم، و   فضال  عن كونه قرارا  ذا صلة وثيقة ،  الّسّجانمقابل  و  ل جسد احلركة  وجود 

تحول قدرة األسري وكيف تم؟  2004كيف تبلور قرار اإلضراب عام    ا  يف هذا املقام:أساسي  يفرض تساؤال  ما    ؛األسرية

 ؟  ، وممارستهمااملصريعلى القرار معىن  حملاولة السيادة وتقرير 

اآلخر" عن  خيتلف  إضراب  إل  ،كل  خ  ليوالعوامل  وعوامل  داخلية،  عوامل  ابألساس  طبيعة و   ارجية،بتأثر 

املطالبوتكوينهم، وا  ،اإلدارة، واألسرى القول إن   235،"لواقع يف اخلارج، وطبيعة  السابقة لألسرى يف وميكن  التجارب 

كلها، قد عرفت   اإلضراابت السابقة أن   ،، مع األخذ بعني االعتبارمجاعيبقرار  تكانقد معارك اإلضراب عن الطعام، 

مل تتوقف  إذ    ؛ ء إىل اإلضراب عن الطعام وتوقيتههلم توجهاهتم اخلاصة يف اللجو كانت    ،من األسرى  ا  تيارا  ما أو جزء

مل يكن هناك خالف على أمهية املواجهة  ولكن،  من احلياة االعتقالية،    يفهي جزء أساس  ؛يمية يوما  ماالتجاذابت التنظ

يف  حىت    ،قائما  قد ظل   هذا األمر    فإن  من هنا،  ، و واستمرارها  من بقاء القوة التنظيمية  ا  كانت جزءإهنا  وضرورهتا، بل  

  ، اجليل اجلديدو الصراع الذي برز بني اجليل القدمي من األسرى  متجاوزا   جتربة األسرى اجلدد )جيل انتفاضة األقصى(،  

من عرض بعض العوامل الداخلية اليت حفزت األسرى على    بد    ال؛ لذا  أسرى انتفاضة األقصىأغلب  وهذا ما يوضحه  

 .  ، قبل الوصول إىل الصراعات الكثيفة، اليت عر هتا تلك التجربةاختاذ قرارهم ابإلضراب عن الطعام
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خاض األسرى إضراب عن الزايرة قبل اإلضراب عن الطعام، بعد ما ركبت    ،م2004يف عام  ":  )أ.م(   يقول

جيوا األهل  الشبك،  وراء  من  الزايرات  كانت  سابقا   الزجاج،  السجون  حلو  ،نلمسهم  ،مصلحة  حبة  يعطوان    ، ممكن 

ركبت مصلحة    ، وفجأة  ، جسديفكان يف تواصل   236(؛الكباسيل)شي، واألهم أنه كان يف اإلمكان إخراج  إ  نعطيهم

وكان فاشل، كان قراره سريع غري مدروس، أرهق األسرى أكثر مما أرهق   ،فدخلنا يف إضراب عن الزايرة ،السجون زجاج

بدأت   ، واجتياحات املدن، وبعد مثانية شهور ،مصلحة السجون، والظروف إللي يف اخلارج صعبة، ذروة حصار املقاطعة

 237بدأ التفكري ابإلضراب عن الطعام." ،وبعدها بعض السجون تكسر اإلضراب، 

فإن    األساسوهكذا،  احملرك  هو  املستعِمر  السجن  يعنف  بنية  أليو   ، يف  واحملفز  املتحكم    ؛ مواجهة   ةهو 

املراحل يف  العنف  امل  كلها  فمستوى  مستوى  التاريخ،واجهةحيدد  يف  الناظر  ولعل   مع  جيد    ،  تزامنت  اليت  األعوام  يف 

  ،م 2002يف عام  " :يقول )ر.أ(  ،انجّ داي  كبريا  للس  شك لت حت يف السجون الصهيونية انتفاضة األقصى، أحدااث  اندالع 

، وبعدها سحبوا كل  ( عسقالن)  من أسرى محاس يف سجن  2نفذها  ،حدثت عملية هروب ، أي قبل اإلضراب بعامني

ما ضل   ، خرابآل ،لكن ، وترجيع وجبات  ،يف حوار  ،اإلضرابجنازات، وكان قبل اإل، وسحبوا شيء كان معنا من مرافق

اإلضراب نروح على  إال  قد خلقالناجم عن  التحدي  ف 238؛ "خيار  السجن،  من  اهلروب  لتصاعد    جتربة  وحافزا   دافعا  

  ، م2000عام  ففي    ؛قوة مجاعيةاستمرارها يفرض    حماولةو   ،املواجهة  تصاعد مستوىوبكلمات أخرى، فإن   املواجهة،  

 
َث    الة خبط صغري جدا  على ورق خاص،تكتب الرسإذ    ؛التنظيمية والشخصيةناقل الرسائل  لت  ؛)الكبسولة(: هي إحدى أهم األدوات اليت يستخدمها األسرى 236

من خالل موسوعة  طالع على مفردات األسرى ة. ميكن االدعدمتحل اتوضع داخل كبسولة، ميكن لألسري تناوهلا وإخراجها الحقا  لنقلها، وتتطلب عملية جتهيزها مر 
 . ةاألسرى. إصدار مركز أبو جهاد لشؤون احلركة األسري 

 . م2018مقابلة مع )أ.م( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى(  جرت يف مقر اندي األسري الفلسطيين.  237
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االنتفاضة،  اندالع  الطعامعن حماوالهتم  األسرى    توقفيمل    أي قبل  معارك اإلضراب عن  واستخدام أشكال    ، خوض 

   .لتحسني شروط حياهتم االعتقالية239؛ مواجهة أخرى

خلقت تصاعدا  يف املواجهة  ، قد  مبا فيها املسلحة  ،يف اخلارج  املتصاعدة  املواجهةواألمر الالفت لالنتباه، أن   

السجن الصغري أساسا    (ابلداخل)السجن الكبري،  (اخلارج )لت عالقة شك   كلها، ففي املراحل التارخيية ؛ونسجداخل ال

لدى حركة فتح،  خباصة  و   ،ملستوى املواجهة، وذلك رغم ما أحدثته مرحلة أوسلو من تغيري على واقع العمل التنظيمي

 240ودخول بعضها يف مأزق وتساؤل مصريي. 

"احلقيقة كانت مرحلة صعبة، فكانت توايل انتفاضة األقصى، م:  2004يقول )س.ع( يف حديثه عن عام  

ألن إخوهتم هم مطاردين، ويف عقوابت مجاعية، جزء منه    ؛عدد املعتقلني كثري  ،وانعكاساهتا على السجن سيئة، أوال

استقرار   أي  يف  وما  أخف،  االنضباط  طبعا  أخوه...  فبعتقلوا  أمين،  املعتقلني،  عمل  من  كبري  وجزء  السجن،  داخل 

ويف حتوالت كبرية   ، جنازات أخذت ترتاجع، وما كان يف انضباط تنظيمي، واإلاعتقلوا بسبب أجواء االنتفاضة العامة

ارجي يف  كثافة التعقيدات السياسية على الصعيد اخلوميكن القول إن    241، "والعالقة مع اإلدارة والزايرات ،على الكانتينا

التنظيمية، وارتفاع مستوى عنف  م، و 2004إضراب عام   التعقيدات    جعل من هذه قد  وخمططاته،    الّسّجانمستوى 

تعقيدا    األكثر  و لألسرى،  املرحلة  ال،  والتدمري كيف  واالغتياالت  القتل  ميارس  سجونه،  خارج  الصهيوين  االستعمار 

ومل يعد اخلارج  نت شرارة أخرى يف مواجهة العنف،  السجون كاما جعل    ؟على مدار الساعة حبق الفلسطينينيوالسلب  

، بعد مرور الفلسطينيني فيما مضى  بدت يف أشكال جديدةو   ،فقد تصاعدت عمليات العنفيواج االحتالل وحيدا ؛  

فالعنف  يف احلجارة،  كانتفاضة  الصهيوين  االستعمار  مع  مفتوحة  وهو    مواجهة  األساسواحد  األسرى   ياحملرك  لقرار 
 

التنظيم،  239 للفورة، حل  اخلروج  عدم  السجن،  أنظمة  على  والعصيان  التمرد  الوجبات،  األخرى كإرجاع  املواجهة  العد  توضيح ألنواع  رفض  ابلرسائل،  االحتجاج 
 الصباحي واملسائي. 

 .  15. ص م2010مصدر سبق ذكره. وليد دقة. 240
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أحدثت العملية الرتاكمية يف قراءة أدوات العنف يف  واستمرارها، وهكذا، فقد  معركة اإلضراب عن الطعام،  يف  ابلشروع  

 فإن    ؛قابليف امل، منهجا  خاصا  يف مواجهتها، وقدرة على االستعداد هلا، و جتارب اإلضراب اليت نفذها األسرى اترخييا  

  ، فكان على األسري أن جيدد قراءته يف كل جتربة مواجهة   ؛السلب  ان يف عملياتجّ العالقة الثنائية أعطت تراكما  للسّ 

 اإلضراب.     وخباصة

لعل  أقسى مشاهده  عالية، و ذا كثافة  ، كانت العنف اجلسدي  عن الطعام  ففي التجارب التارخيية لإلضراب

العنف اجلسدي أداة  ما جيعل    نتيجتها؛واستشهاد بعضهم    حبق األسرى،ية  التغذية القسر أو    (الزوندا)استخدام  وصوره،  

األسرى،  الّسّجان إضراب  حماولة كسر  فإن    242األوىل يف  ذلك،  العنف  وفضال  عن  رافقت  بنوعيه:  أساليب جديدة 

 ،وهذا ما توضحه رواية األسرى الحقا    ،الّسّجانتغيريا  كبريا  قد طرأ على أدوات عنف    أن  ، أثبتت  والنفسي  ،اجلسدي

الذي كان عاليا    لصراعات التنظيمية وصراعات األجيال، أكثر من اعتمادها على العنف اجلسدي ااإلدارة استغالل  عرب

إضراب   جيعل   ؛ م2004يف  تركِّ   ما  األقصى(  انتفاضة  )جيل  العنف  رواية  مستوى  من  أكثر  العوامل  هذه  على  ز 

 اجلسدي.  

عرف بـاألجهزة النضالية أو قيادة  تُ   ،ل جلانتشك  ب  ، مرتبطكل إضراب عن الطعامومما جتدر اإلشارة إليه، أن   

من ممثلني  تتكون و  ،ل األسرىاليت متثِّ  ،التنسيق واحلوار والتواصل مع جلنة احلوار األساسيةحول مهمتها وتتمحور الظل، 

متثِّل  و  كلها،  تابع مسار املعركة وتفاصيل اإلضراباألجهزة التنظيمية القائمة، وتعن   بديال  ، وتكون كافة  من التنظيمات 

لنوع القيادة من  ملا    ؛نهج إدارة اإلضراابت التارخيية، وأكثرها أمهيةمباليت ارتبطت    ،من املبادئ العامة  ا  هذه اخلطوة جزء

 243أثر كبري على مصري اإلضراب.

 
 نظر يف: حافظ أبو عباية. مصدر سبق ذكره، وحممد القيسي. مصدر سبق ذكره.  ا242
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حركة  بني وخباصة كما اإلضراابت التارخيية،   ،مل خيُل القرار من صراعات بني التنظيمات على موعد اإلضراب

فكان كل منهما يسعى إىل التمسك بفكرة املبادرة، ومع    (؛ فتح)  وحركة التحرير الوطين   (، محاس)  املقاومة اإلسالمية 

  وأهدافه؛   اإلضراب  اإلعالن عن مطالبرافقه  م،  2004آب/ أغسطس    15املعركة يف  يف  جاء القرار ابلشروع    ،ذلك

اإلف املوحدة  الوطنية واإلسالمية  القيادة  الطعام أخريا ، وسل  قد أعلنت  قائمة  ضراب عن  الصهيونية  السجون  إدارة  مت 

األسرى مقدمتها  و   ،مبطالب  اهلاتفيةيف  االتصاالت  وتوفري  األسرى،  عائالت  زايرة  أثناء  فرضته  الذي  الزجاج    ؛ إزالة 

 أخرى،  حياتية  اجلامعات، والعالج الطيب، ومطالبالتعليم يف  إاتحة  رتكيب هواتف يف األقسام والساحات والغرف، و ب

 244والفحص األمين.   ،ابلغذاء، والعقوابت، والتفتيشاتبنودا  تتصل تضمنت 

كانت األعلى منذ سنوات فقد    ي؛يعين زخم املعركة العدد  ما  ؛يف املعركة 245أسري   7000شرع قرابة    ،وفعليا  

املواجهة مستوى  يف  وتراجع  بتحوالت  األسرية  احلركة  فيها  أوسلو، بعد  وخباصة    ،مرت  ذلك 246مرحلة  يبقى    ،ومع 

 لصاحل مطالب األسرى؟  وحسمهاالعدد لإلقرار مبصري املعركة  يكفيفهل  :قوة اجلماعة قائما  التساؤل عن 

هذا اإلضراب أييت يف إطار دفاع األسرى عن حقوقهم    "إن  وقد اندى مروان الربغوثي هبذا اإلضراب قائال :  

ع ودفاعا   األدىن،  حبدها  أجلهاإلنسانية  من  حياهتم  دفعوا  اليت  كرامتهم  خطااب  ما  247  ؛"ان  مهما    يعكس    وعنواان  

خطاب اجليل القدمي، وهو اخلطاب احلقوقي الذي  ليختلف بذلك عن    ؛ ارتكز عليه اجليل اجلديد  ،النتفاضة األقصى

التضحية اليت تشكل يف الثقافة النضالية،  فضال  عن حلماية إنسانيتهم وكرامتهم،  مدخال  ، متخذين منه  ترسخ يف أذهاهنم

اليت حياول املستعِمر    ،على إنسانيتهمما يعين وقوفهم يف مواجهة أخرى؛ حفاظا     واستمرارها؛  أهم معىن  لبقاء املواجهة

الوقت، ورمبا التفصيالت  تبدو    ،سلبها على مدار  البُ ابلكرامة واذات الصلة  تلك  الذايت  إلنسانية أكثر وضوحا  يف  عد 
 

 .  8. ص م2004آب  13، اتريخ  جريدة األايم، إعالن مطالب األسرى244
 مقابلة مع )ع.م( مصدر سبق ذكره.  245
 . مصدر سبق ذكره.   م2000أنظر يف: عيسى قراقع 246
 .  30. ص م2004آب   18 نشر يف جريدة القدس. يفنداء من مروان الربغوثي. 247
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الطعللألسرى   عن  اإلضراب  املعاين تعكس  ذاتية  تفاصيل وصراعات  فهي    ؛امتجربة  ما سبكثافة  تلك    عرضه ت، وهذا 

 يف جتربة اإلضراابت الذاتية. الدارسة

كيف   هنا:  نفسه  يطرح  الذي  املواجهة يُشكِّ والسؤال  قرار  الزمن؟    ل  معىن  على  هذا    ولإلجابة سيادة  عن 

السؤال، ال بد  من اإلشارة إىل أن  أبرز ما يفرضه قرار املواجهة، يتمث ل يف السيطرة على معىن الزمن يف املعركة؛ فها هو  

معناها من قرار  وما ذلك إال أن  مثة أزماان  تستمد   248(،الزمن املوازييتمث ل يف )  ، يعطي معىن  خاصا  للزمنوليد دقة  

هو    ،من تفاصيل كثيفةحيمله  مبا    ،اإلضراب عن الطعام، الذي ُيصبح فيه الزمن  أييت يف مقدمتها املواجهة ومسارها،  

اإلضراب  يف    تتحول فيها املعركة املستمرة املتمثلةقراءة التاريخ، كتلك احملاولة هنا، اليت    هاملسار الذي ميكن من خالل

الطعام لتصبح  عن  للتاريخ؛  مهما  يفرض    ما  ؛مسارا   قراءة    منحى  ، فلسطيينالصري  املوتقرير  سيادة  الحماولة  يف 

 عرب زمن املواجهة.   وممارستهما، 

العنف   أن   إىل  اإلشارة جمددا ،  بد  من  احملرك أليولكن، ال  بني    ةهو  العالقة  واألسري،   الّسّجانمواجهة يف 

عن   اجليل  فضال   مع  برز  الذي  الصراع  وأمهها  اخلاص،  مبسارها  التجربة  هذه  استعادة  على  أثرت  اليت  العوامل  عض 

بفعل ما فرضته    ه وخذالن عاش  من جهة،   حتوالت وصدمات متكررة يف واقع الثورة واملواجهة، به من    مر  وما    ،القدمي

موقف اجليل القدمي يف التعبوي الثوري، وبدا    ، مع تراجع دورهدورا  خمتلفا  له  أفرزت  ، من جهة أخرى؛ فقد  مرحلة أوسلو

"القدماء كانوا :  يقول )أ.م(  عيون اجليل اجلديد، مرتددا  يف خوض املواجهة، كيف ال، وهو خذالن ما بعده خذالن؟

السجون، إحنا جدد الب  ،يف مرحلة حوار مع مصلحة  واحلوار معهم ابلقوة،  رودة، فالزم بس ابإلضراب،  اوعقليتنا يف 

جتربة أصحاب  وبعدها  ،والقدامى  السجون،  على  سيطرهتم  ضُربت  أنه  كان  األساسي  الفشل  عليهم    ،بس  هجمت 

 
 وليد دقة. رسالة األسري وليد دقة يف اليوم األول من عامه العشرين يف األسر! مصدر سبق ذكره.  248
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السجون مصلحة    ،مصلحة  ضد  واحلراك  لإلضراب  ينضموا  يطالبوا  وصاروا  القيادي،  دورهم  وخسروا  فيهم،  تنقل 

 249السجون."

ظهرت كثافتها يف بداية  رمبا    ،تساؤالت  تفرض  األقصى( عن اجليل القدمي،رواية )جيل انتفاضة  فإن   وهكذا،  

متعايشا   األسري  فيها  يبدو    ،ثالثة عقود  حنو  هبعضجيال  مّر على اعتقال  جعلت  األسباب اليت  تتمحور حول  اعتقاهلم،  

الّسجن بنية  أن   ،  مع  األشكال  األمر،   هذاغري  من  شكل  أبي  يعين  املواجهة  ،ال  حماوالت  ،  كافة   امبستوايهت  توقف 

الزمن كيف أصبحوستك الرواية مع  التساؤل مقروان    شف هذه  انتفاضة األقصى(؛ابجل  هذا  ما يعيد    يل اجلديد )جيل 

ميكِّنها    ،خللق واقع جديد  إضراهبم؛تنفيذ األسرى  يف    الصهيونية  حول رغبة إدارة السجون  ،دقة  إليهإىل ما أشار    املتلقي

له من عمليات تفكيك وتدمريمن استكمال   التساؤل عنلبنية احلركة األسرية وتقاليدها  ما خططت  يثري  مدى    ؛ ما 

  ، ألسرى القدامى، وهذا ما تفسره رواايهتماحبق  ألقى سيال  من االهتامات    هاصة أن  وخب  ملغزى، ذا اهإدراك اجليل اجلديد  

اجليل   هذا ال يعين أن  لكن،  و ،  اجليل القدمي  سبقوهم من أسرى  نمع  وتصوراهتم  ع وانطباعهماليت عكست حجم الصرا 

يف عرض   تضحوهذا ما سي ، وإن كان أكثر حكمة يف اختاذ قرار املواجهة،مواجهة كثافة التحولكان قادرا  على القدمي 

 . ، أثناء اإلضرابوأدوات األسرى، أدوات إدارة السجون الصهيونية 

إض  جتربة  عام  وتكشف  املقارابت  2004راب  حكم  اجلديدبني  واجليل  القدمي  اجليل  هذا    ؛اايت  فمصري 

مل  اإل بتلك  ضراب  فقط،  حمكوما   الصهيوين،يكن  االستعمار  سجون  يف  الداخلية  ب  العوامل  من  فيها    ، عنيفة  نيةمبا 

ت اليت فرضتها إدارة السجون الصهيونية، بل  اصة مع التحوالوخب،  الّسّجانوصراعات كثيفة تتعدى العالقة الثنائية مع  

"إحنا صران نستشعر أنه ما  ، دمي واجلديدابلصراع بني الق تصلت إىل جانبها، مجلة من العوامل اجلديدة فرضت نفسها إن  

احلاضنة تربيتنا وإرشادانلإ  ،لقينا  الكبار يف موضوع  يقعدوا يف حمل  أخالقيا   أهنم ختلوا عن   ،لي مفروض  نشعر  وصران 
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  ، حنا بدان نبعد بعيدا  عنهم، وكان هناك شعور ابخلذالن لدى القدامى، واليومإهتم التارخيية، وصار جواتنا أنه  مسؤوليا

 250األسرى داخل السجن صاروا متشاهبني مع إيل لقيناهم أول ما دخلنا."

والوقوف على   التقاطها،  للمتلقي  مفردة ميكن  أول  تكوين  فاخلذالن  يف  مسار اترخيي عاشه جيالن  دورها 

أوسلو  ؛خمتلفان سنوات  اخلصوص،    ،ففي  وجه  اخلذالنعلى  لغة  التعبرياتلت  ؛تصاعدت  على  لدى    كلها  سيطر 

  أن  كما جيد املتلقي   251، وحريتهماوض الفلسطيين يف حسم مصريهم بعد فشل القيادة الفلسطينية واملفوخباصة األسرى، 

ور السياسي للقيادة  مرتبط ابلدوهو أمر  ،  جمددا  هذه اللغة    صياغةأعاد  قد  مبا فيه من تفاصيل،    ، م2004إضراب عام  

اخلارج، و  الداخل،  يف  القيادة يف  الدارسة    وهنا،تركيبة  األمر  تعود  واقع  تبدو يف  اليت  الداخل واخلارج،  فكرة  شأان   إىل 

 البحث حىت هنايته. سيتكرر التساؤل عنه خالل مسار ملتبسا ، 

كان مضطرا  لالعتماد على جيل األسرى القدامى   ،اجليل اجلديد   إال أن  بني اجليلني،  الصراع  من  رغم  على الو 

؛ فشك لت استعانتهم مبن سبقوهم يف النضال، ىل جتارهبم يف اإلضراب عن الطعامأو  م خيوضون  اصة أهنوخبيف التحضري، 

للكشف يف    وسيلة  كبرية  تفاصيل  طال    التغيريعن  املستعِمرالذي  قمع  وعملية    ،وعنفه  أدوات  جهة،    ضرورية من 

من جهة أخرى؛ ما يؤكد مرة أخرى أمهية الرتاكم  اإلضراب عن الطعام،    ، وخباصةستعادة أشكال املواجهة اجلماعيةال

متاما    ،فرضتها التجربة التارخييةكثري من تفاصيلها إىل منهج حتكمه مبادئ معينة وحتول  يف املواجهة داخل بنية الّسجن،  

أوىل خلطوات وأمهها، قبل   تشكِّلعملية التعبئة، اليت  هلا عرب  التحضري  و يف جتربة اإلضراب عن الطعام،  ماثل  كما هو  

   ؟م2004وكيف كانت قراءهتا من )جيل انتفاضة األقصى( عام   ؟عملية التعبئة كانتقرار اإلضراب، فكيف  

 
 مقابلة مع )ب.ك( مصدر سبق ذكره.  250
 . مصدر سبق ذكره.   م2000نظر يف: عيسى قراقع. ا251



111 
 

 ،لي خاضوا إضراابتلجتربة اإلخوان السابقني القدامى، كنت أجلس مع القدامى إبناء على  "  يقول )أ.م(: 

الشبابوأجهز   لتعبئة  والبياانت  بقوله   )ب.ك(   ويشري 252 ،"النشرات  التعبئة،  " إىل  إضراب  :  كانت  م2004يف   ،

حنا مبوضوع اإلضراب مش عارفني وين إ  وكنت أان أستشعر أنه يف غلط، أنه   ة،التعبئة وأهداف اإلضراب مش واضح 

 253هناك نوع من التعومي." ،راحيني

يف  جتربة اإلضراب عن الطعام، و قد أدت دورا  ابلغ األمهية يف مصري  من التفاصيلبكلمات أخرى، فإن  كثريا  و 

  األسرى إن   "  : ، ومن مثل ذلكم2004يف إضراب عام  التعبئة واالستعداد للمواجهة    حولاألسرى  مقدمتها ما رواه  

لألسرى أحدث مفاجأة كبرية  األمر  لكن هذا  احلليب،  املضربني شرب  لألسرى  أنه مسموح  ابجتاه    "، القدامى عبئوا 

لكنها جاءت على العكس، أن أحد األمور اليت نقوهلا    ،يقول )ر.أ(: "هناك العديد من األمور اليت أبلغنا هبا القدامىو 

وشكل هذا األمر متغريا     ،وصادرت احلليب  ،القدامى هلم هو تناول السوائل واحلليب، األمر الذي مل تسمح به اإلدارة

 254على اإلضراب، وحدثت عملية إرابك."  كبريا  

يفرض   مثال،  إال  الرواية  هذه  مواجهة وما  يف  السجان  أدوات  على  طرأ  الذي  التغيري  حول  مهما   تفسريا  

األسرى،   كشفها  اليت  إىل  امتدت  و اإلضراب،  التصل  الطعامجتربة  عن  مرحلة    ؛إلضراب  على  التغيري  يقتصر  فلم 

ت، وهذا ما أشار تغيريا  شامال  يف األدواامتد حمداث     )جيل انتفاضة األقصى( سابقا ، بل  عنها أسرى  كما عرب    ،التحقيق

وليد   جديدةإذ    ؛ دقةإليه  أدوات  الصهيونية  السجون  إدارة  نفس  وظّفت    ،أعدت  علم  يف  حديثة  نظرايت  فيها 
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  ما ا يعدون خطة ملواجهة جيش جرار، و متاما  كما لو كانو  ،والتضليل ،واإلعالمية ،ونظرايت احلرب النفسية ،اجلماعات

 255سرى يف حالة الصدمة الشديدة. ترك األ كلها، إال  اهلدف من هذه اإلجراءات

ل األسرى قيادة متثِّ له إضراب كيف ال، وكل إىل التساؤل عن القيادة،  املتلقي عملية التعبئة تقود إن  وهكذا، ف

م، يف  2004  كيف روى األسرى دور القيادة يف إضراب عامو   ؟من التنظيمات املشاركة يف اإلضراب  ، تتكوناملضربني

 وماذا تعين القيادة يف بنية السجن؟   ؟ظل حضور صراع األجيال

 أزمة قيادة  

 256" .حنا منقادين أكثر من كونه يف كيان لقيادةإ"أان شعرت أنه :  اجليل اجلديد

 257" .اجليل القدمي: "كنا يف املاضي مع بعض واليوم حنن على بعض

فيها   ظل ت  متعددة،  اترخيية  مبراحل  األسرية  احلركة  األساسمرت  املرتكز  األسرى  معىن     يقيادة  إعطاء  يف 

االستيطاينل الصهيوين  الّسجن  داخل  املصري  وتقرير  معاين   ،لسيادة  يفرض  املواجهة،    الذي  عرب  هلما  فيها خاصة    مبا 

وجهاهتا، ومتاسكها،  وت  ،وأتثريها  ،وبنية القيادة  ،ملواجهةلفهم مستوى امهما   ل مدخال   شك  الذي    ،اإلضراب عن الطعام

عناصر مشاركة يف    اكوهن  كافة؛  ل من التنظيماتك  ، كانت قيادة اإلضراب ُتشَ م 2004ملعركة، وحىت عام  اعرب إدارهتا  

لوجود مجلة من   ؛التجربةكافية لقراءة مصري  ليست ،قوة مجاعيةبوصفها  تها؛ مشاركفإن   ،خوض املعركة، ومع ذلكقرار 

  العوامل تتحكم فيها، إىل جانب القيادة، وهذا ما استعرضته الدارسة سابقا .
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بنية القيادة  ب كثري من أدبيات األسرى الفلسطينيني، أمهية كبرية للحياة التنظيمية املرتبطة أساسا   قد أعطت  و 

الصيهونية،   سيا  هامتكنكما أظهرت  داخل سجون االستعمار  عرب    ، دة معينة ونظام معني على مدار عقودمن فرض 

االعتقالية احلياة  و هب 258؛ مأسسة  املواجهة،  أجل  من  اجلماعة  إىل  احلاجة  هنا،  دف  القيادة    فإن  من  وجود  ارتباط 

املواجهةوماثال  يف    دور القيادة كان واضحا ،  ابملواجهة اترخييا ، يعين أن   ن  أ  ما يعين  ؛على معىن الوجود  ا  ظافح  ؛إبقاء 

 لألسرى.   ممثال  بوصفها  ؛من بنية السيطرة  يف السجن ا  جزءجيعلها وجود قيادة 

وقف  مب  يتصل  ، خراآلضدها يف اإلضراب، و   الّسّجانفرضته أدوات    : األول، مسارينعرب  وميكن قراءة القيادة  

عزل  عرب    ، سعت إىل خلق قيادة بديلةقد  ،إدارة السجون الصهيونية إىل أن  يشري وليد دقة فها هو  ،األسرى من القيادة

األسرىالق من  القدمي  الكادر  أو  للفصائلإذ    ؛يادة  القيادية  الرموز  و   ،فصلت  األسرى،  ابقي  عن  مشلت  قد  وعزلتهم 

  ؛ خلق فراغ قيادي دف ما ذلك إال هبلوا الصف األول والثاين من الكادر، و ممن شك   ،أعدادا  كبرية من األسرىسياستها 

جراءات نفذهتا  إب مرتبطقيادة حتتضنهم،  غياب وتركيزهم على   ، اجليل اجلديدوهكذا، فإن  رواية  259إلفراز قيادة جديدة، 

اليت    ، اجلديدةالسجن  بنية  ق  له وفخللق جسم بديل، تشكِّ   ؛ من الواضح أهنا مدروسةكان  إدارة السجون الصهيونية، و 

 إليها.تسعى 

اإلضراب:يقول )ي.ح( دخلت يف  ما  أان  نتيجة  أل  ؛"  بعديها شفت شو  بعديها  ،اإلضرابين  يف    ،وحىت 

إضراب  ،اإلضراابت أي  رافض  واحد  ؛كنت  أل  ،لسبب  اإلضرابمش  يدخل  خايف  الواحد  ابلقيادة     ،ن  ثقة  عدم 

ها هي رواية األسري ف260" ؟هذا موقفي ليش أخاف  ،بره  وال جوه  ال    جون، ما دخلت، أان ما بثق حبداملوجودة يف الس

حجم الصلة بني اخلارج والداخل، حىت يف   ،جمددا  ليؤكد،   ؛دة يف اخلارج والقيادة يف الداخلبني القياتتوقف لعقد موازنة 
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مبا فيها  ى ضربة ثقة، كان مصدرها القيادة،  تلقّ قد  )جيل انتفاضة األقصى(    من الواضح أن  ف  ؛أوجه التشابه يف القيادة

اصة  وخب  ،من األسئلة  ا  كثري يتضمن    ا  مصري يواجهون  كثريين  ما جعل    ؛أو حىت قيادات التنظيمات األخرى  ،سلطة فتح

من    ا  كثري حسمت  قد    الّسّجاناملواجهة مع    أن  غري  مواجهة مسلحة،  بوصفها    ؛انتفاضة األقصى  أفرزتهمع الواقع الذي  

جزءا   مؤكدا  أن   كثريين،  عّرى    ، قد  ، وواقع التنظيمات فيهاةالصهيوني  يةستعمار سجون االالبنية    اصة أن  وخباإلجاابت،  

التنظيم املواجهة  أن  جليّا   ضرورة موجودة، وبدا  ؛ بوصفه  كبريا  من األسرى، يعيش يف إطار  وعيهم    قد جتاوزت  ،فكرة 

على   يف  املبين  وحصرها  هذاالّسّجانمواجهة  اقتصارها  يف    ،  ماثال   املتلقي  جيده  عام  وغريه،  إضراب  معركة  مسار 

 كثافة الصراعات اليت عكستها رواية انتفاضة األقصى.  عرب    ،م2004

 حجم املشاركة وأثرها على مصري اإلضراب  

الرتكيز على هذا  مع عدم    ،األسرى املشاركني يف اإلضرابعدد  أمهية    للحركة األسرية  التارخييةتؤكد التجربة    

  ، حمطات مجاعية أصاهبا ما أصاهبا من مصريكلها  التجارب  فقد عرفت    ؛ حلماية مصري املعركةيا   ليس كافألنه    ؛انباجل

اإلضراابت دون  و  نانتهت  املشاركة،  حتقيق  تليق مبستوى  امل تائج  على  ، ُوجدت  قابلويف  هائلة  تركت حتوالت  معارك 

كافية من أجل    261أسري   7000مشاركة  تـَُعد   مصري األسرى داخل الّسجون، وأحدثت صدعا  يف بنية الّسجن، فهل  

املشاركة النوعيات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  األسرى؟  لصاحل  املعركة  مشاركتهاو   ،حسم  ال،   أسباب  كيف  ودوافعها، 

   يف إطار حسم إدارة املعركة؟ وأتثري الذوات ال يقّل أمهية

جيبله ظروف حياة أفضل، ويف    حوأنه اإلضراب را   ،"يف حد بضرب بكون مقتنع يف اإلضرابيقول )أ.م(:  

ن ما بدها  وي  ،بدوش يقال عنه أنه جبان، ويف حد بده يضرب مش من ابب اجلنب، من ابب املسايرة  ، حد بضرب

لي بكونوا مقتنعني أنه مستعد يواجه املوت، فأان ملا شفت إللي خبوضوا اإلضراابت هم  إلتصل تصل، وأقوى حاالت  
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رج السجن، فأان كنت خارج السجن جاهز  حنا كنا جاهزين للموت خاإله عالقة بكيف إحايل يف قيادة التنظيم، وهذا 

وبنكسب الشهادة، وهيك أان   ،بنموت جوا ،للموت، وما كان عندي مشكلة يف موضوع الشهادة، وابلتايل ما متنا بره

 262حسمت قراري." 

واألمر الالفت لالنتباه، أن  عملية التصنيف؛ بوصفها أحد أهم أدوات االستعمار الصهيوين االستيطاين، قد  

الذي حتول إىل ما يشبه قانوان  حيكم   263،فرانز فانون  إليهفالتصنيف الذي أشار    ؛ يف مصري املعركةمهما   لت عامال   شك  

املستعِمر واملستعمَر،  الع بني  مقتصر القة  يعد  بل  مل  تقسيمات جغرافية وعرقية،  املستعَمرة من  األرض  ، يف  امتدا  على 

فرض حتداي  ملصري  ما    ها؛لتفرض مستوايت حياتية خمتلفة في   ؛ إىل بنية الّسجنحالة االستعمار الصهيوين االستيطاين،  

 املواجهة. 

التصن صور  اإلضراب،  ومن  جتربة  عكستها  اليت  األسرىيف  بعض  تصنيف  يف    يةأساس  صورةب  ،مشاركة 

الصهيوين   االستعمار  السجوناملفروض  سلطات  للجيش  ،داخل  اتبعة  معتقالت  تسمى    ،فهناك  ملا  اتبعة  وأخرى 

السجون) القابعو   (؛مصلحة  األول،  ن يف  و األسرى  اإلضرابالنوع  يشاركوا يف  املطالب ما  264؛ "مل  بعض  فرض وجود 

إدارة السجون إليه  ، وهذا يفسر ما حتاول أن تسعى  لإلضراباخلاصة بكل سجن، على الرغم من وجود مطالب عامة  

ت  ؛الصهيونية اختالفات  إذ  املواجهة ومستواها،  إلجياد  فرض  كسر  قد عجزت عن  القيادة  ويبدو أن   خالفات يف قرار 

التصنيف املُشاركة  ،هذا  إىل  املعتقالت  أسرى  اإلضراب  ودفع  هم  ،  يف  معتقالت  فها  يف    ( جمدو )و  (النقب)األسرى 

 265اكتفوا بتنفيذ برانمج إسنادي مع رفاقهم املضربني يف السجون.  (، على سبيل املثال، قدعوفر)و
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اإلضراب  "إحنا يف املعتقالت التابعة للجيش، ما كنا داخلني يف اإلضراب، كانت الداخلة يف   يقول )س.ع(:

التابعة ملا تسمى السجون)  السجون  الطعام  (،مصلحة  معينة عن  كنا نرجع وجبات، ونضرب ساعات  أو يوم    ،بس 

فتح  بني  خصوصا   األسرية،  احلركة  داخل  جيد  تنسيق  يف  كان  ما  الكامل،  ابملعىن  اإلضراب  يف  دخلنا  وما  كامل، 

،  ( جلبوع)  حنا يف سجنإله مطالب خاصة،  إوكل سجن كانت    ،ه ظروفهإهلل سجن  "ك  )ب.ك(:يقول  و   ،"ومحاس

 266األساس كسر اإلدارة."  يف مطالبنا تكان

ر    ،مجلة من األسبابوقد ذكر األسرى   البنية التحتية  ضعف  منها:    ،قرار عدم اخنراط أسرى املعتقالتتفسِّ

إىل    ،للمعتقالت مع  وافتقارها  مواجهة  لفرض  كوهنا  ،  الّسّجانإمكاانت  عن  أسرى  فضال    آخرينو   ،موقوفنيتضم 

عادة ما يتم االتفاق بني األسرى يف السجون  ، وال بد  من االتفاق، الذي يُعد  يف غاية األمهية، إذ إنه  حديثي التجربة

   .ت على آلية مشاركتهم يف املواجهةواألسرى يف املعتقال

خارجيرى  و  األسرى  من  جمموعة  إبقاء  ضرورة  األسرى  لتشكِّل  املواجهة  بعض  إدارة  ورقة  ؛  على  ضغط 

الصهيونية املعركة  السجون  التفصيالت  و  267، يف مرحلة ما، يف مسار  لفهم أدوات األسري يف من األمهية مبكان؛  هذه 

الحقا  يف جزء عن أدوات املواجهة يف جتربة اإلضراب عن    الدارسة  وضحهتعركة ومسارها ومصريها، وهذا ما سإدارة امل

 الطعام. 

تتوقف  مل  اخرى،  الصهيوين حماول  وبكلمات  االستعمار  صفوف  عن    يوما    ة  بني  التنظيمية  الصراعات  تغذية 

املقابل،  األسرى،   اترخييا    أسهمتويف  التنظيمات  بكل  يف  حماولة  خاصة  هوية  بصورة    ترسيخ  ذلك  كان  وإن  منها، 

 صورة ب  منفصال    ا  جسدكل تنظيم  فبدا   268تغليب الفئوية السياسية على الوطنية يف تنامي الصراعات، متفاوتة؛ ما يعين  
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من إجياد جسد مجعي    ،يف مرحلة مبكرة من التجربة االعتقالية  ،ن األسرىجسد احلركة ككل، وذلك رغم متكّ ما عن  

الصهيوين   االستعمار  سعي  على  ملواجهة  احلفاظ  الفردانية  حنو  األسرى    تمكنيل  ؛قائمةوإبقائها  احلالة  سلب  من 

أوسلو،   بعد  واضحا   بدا  ولكن،  األسرية  أن  فاعليتهم،  احلركة  قدجسد  واالهنيار،   ،  التفكك  حنو  منحى   269أخذ 

احلالة جمموعة من العوامل  ومما دعم تلك  م،  2004الشرخ األكرب عام  وصوال  إىل    ، واستمرت حالة الرتهل يف التصاعد

السجن، و  الفلسطينية خارج  أولوايهتم، وخلق  ألقى بظالله على  الذي   270،املاليف مقدمتها  هلا عالقة جذرية ابحلالة 

وخروج بعض القيادات عن مسار    هتا،يف تغذية سطو   مسهما  التنظيمات،    كذلكو   ،بقية بني األسرى أنفسهمفروقات ط

 .الّسّجانضّد الثورية احلالة 

  خري معيار  ملواجهةكيف ال، واهبذا االحندار، ترتبط  متعددة،  كشفت أمناط املواجهة يف السجن تفاصيلقد و 

بني   صفوف  و الغث  للتفريق  الكشف    ؟األسرىالسمني يف  هذا  أسهمت يف  ومعىن؛  حّدهتا شكال   تصاعدت  فكلما 

تركت وقعا  خاصا   قد  مبا فيها من كثافة عالية يف الصراع والتساؤالت،    ، جتربة اإلضراب عن الطعام  ولعل  بصورة فاعلة،  

 عن ذلك، فقد شك لت  ، وفضال  املصفاة األهم يف بنية السجناليت تـَُعد  مبثابة    ،الكشف عن تلك التفصيالتإطار  يف  

 . م 2004عن إضراب عام الصراعات، مبا فيها من فوضى، أبرز العوامل املشرتكة الواردة يف حكاايت األسرى 

يف    تصاعدة املمثيالهتا  منفصلة عن حجم  مل تكن  داخل السجن  تلك الصراعات  األمر الالفت لالنتباه، أن   و 

هتا يف األحزاب ذاهتا،  ذرو امتدت وصوال  إىل  بني األحزاب املختلفة، بل  تعد مقتصرة على النشوء    كما أهنا ملاخلارج،  

ألقى ثقال  كبريا  على مسار  ما  ؛عالقة اجلماعة مع الفردوما يتصل ب ،بني صفوف األسرى املنتمني إىل حركة فتحوخباصة 

 املعركة، وكشف عن اهلوة الكبرية بني األجيال يف إدارهتا.  
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فتحقد  و  حركة  أسرى  اخلصوص،  عاىن  وجه  على  نتاج    من،  تكن  مل  اليت  الفوضى،  االعتقالحالة   مرحلة 

ومرتبطا    من جهة،  كان ابرزا  يف روايتهم،ما ، بل جاءت امتدادا  ملا عانت منه خالل انتفاضة األقصى، وهذا  فحسب

نه  إوميكن القول    من جهة أخرى،الفوضى والتفكك،  اليت عانت من    (،اخلارج)بنية التنظيم والقيادة يف  ب  جذراي  ارتباطا   

ما وصلت  مل يكن  عاىن أسرى فتح من حتوالت كبرية يف البنية التنظيمية وتغيري الدور، و قد    كلها،  يف املراحل التارخيية

انتفاضة األقصى    إليه مدار عقود،  نتاج  إال  يف  تراكمية على  من مسار  اليت حولته    ،اصة بعد مرحلة أوسلووخبعملية 

، وهنا، ال بد  من اإلشارة إىل  ولكن بتفاوت وأقل حدة  ،وهذا ما أصاب التنظيمات األخرى  ، الثورة إىل مسار  الدولة

تفكيك، الفلسطينية من  التنظيمات  طال هذه  ما  تنفيذ أل  أن   إال  الصهيوينما هو  االستعمار  اليت   ،هداف سلطات 

بنظام السلطة  املتأثر فتح اقع الفلسطيين، ويف مقدمتها التنظيمات بصورة عامة، وتنظيم سعت إىل تفكيك البنيات يف الو 

 271بصورة خاصة. 

وجد جتلياته يف جتربة اإلضراب، فحالة    ،"إن ما أصاب شباب حركة فتح يف انتفاضة األقصىيقول )أ.م(:  

تنسيق وطين العمليات دون  االنتفاضة، وبدأت  بدأت مع  يكن هناك هيئة   ،الفوضى  الفوضى، ومل  وكانت حالة من 

كة فتح تنسيق جيد أو  فلم يكن لدى أسرى حر   ؛ تكررت املأساة  ،م2004قيادية أو غرفة عمليات، ويف إضراب عام  

يف    ؛بينهما، واالمتداد  (اخلارج)و  (الداخل)العالقة بني  أمهية  جمددا     تؤكد  الرواية  هذه  فإن  هكذا،  و 272، "غرفة عمليات

كثري من جوانب املعركة،  كما كان ذلك يف    ،وتقرير مصريها  معركة أو مواجهة داخل الّسجن  ةأي  نتائجتفسري    حماولة

االعتبار  اصة  وخب بعني  األخذ  األقصى    أن  عند  أوسلوقد  انتفاضة  قبل  ما  إىل  السجون  تركيبة    ، أعادت  حيث  من 
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العددي ألسرى حركة فتح، بعد  مع  األسرى،   الزخم  املئات منهم خالل  اعتقال  وجود  الصهيوين  سلطات االستعمار 

 273أعوام االنتفاضة. 

بصورة اللغة املناطقية واجلهوية    إىل جانبها  بل برزت  ،لى حالة الفوضى عيف مسار املعركة  ومل يقتصر التصدع  

كن القول إن  أألمر نفسه قد سيطر على التنظيمات كافة، وتظهر فيها بوضوح، ومي  على حكاايهتم،لتسيطر    ة؛ملحوظ

وصارت بدها    ،صارت تكتالت بعد االجتياحات لبعض املناطق"  :إىل ذلك بقوله  (يشري )أ.مولكن، بصورة متفاوتة،  

دخلت  ،  ورام هللا كل هذه احلالة  ،وقلقيلية  ،وبيت حلم  ، وانبلس  ، فدخلت جمموعة كبرية من جنني  ، تفرض حضورها

 274بغض النظر مؤهلني أو غري مؤهلني، بس هم يشعروا ابلقوة."   ،متكتلة على بعضها، وصاروا بدهم يفرضوا نفسهم

حول أمهية التنظيم يف فرض وجوده داخل بنية السجن، وإجياد جسد  مهم على السطح،  تساؤل  هنا، يطفو  و 

هل ميكن  ، يبقى السؤال: يف العالقة مع إدارة السجون الصهيونية، ولكن نظام معني خلق متكِّنه من له سيادته اخلاصة، 

على السيطرة والتحكم يف   ،احلالة التنظيمية يف مساعدة إدارة السجون الصهيونيةإسهام  حول دور    ،خلق تساؤل آخر

السيطرة على األسرى   زيد من صعوبةتمواجهة، س  ةالفوضى يف أي  انطالقا  من أن    ،أحد األسرىهذا ما فرضه  األسرى؟  

من أين ترسخت تلك القناعة حول حالة جدوى الفوضى؟   ؛ فهو: الذي حيضر هنا ،التساؤل الثالثأّما  ،يف مواجهتهم 

األهملعل   و  أن    :التساؤل  الواضح  من  املواجهة؟  واقع  يف  ابلفوضى  نعين  )جيل    ماذا  لدى  اخلارج  يف  املواجهة  جتربة 

  كلها،مبا فيها   مناط املواجهةأب  انجّ هم حىت بعد االعتقال ومواجهة السّ تالزمقد  مبا فيها من فوضى،    ،ضة األقصى(انتفا

ر ورود  ؛اإلضراب عن الطعام  مسارين.   يف مفهوم الفوضى يف رواية األسرى ما يفسِّ
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، كان قدرت تعمل  ما كانت الفوضى سيئة، الفوضى لو تركت يف املواجهة كانت كثري أحسن" يقول )أ.أ(: 

لي كانت إللي موجودة لليوم، فحالة الفوضى  إليستمروا يف السيطرة،    اما يقدرو   و أيدخلوا،    امانع حقيقي، وما يقدرو 

دخوله  هنا فوضى، خرجت عن فكرة النظام، بطل يف حدا بسايسها، النظام  إ  ان بعتز أفوضى،    لي بسموهاإلموجودة،  

عتقد إهنا  أنعشت فينا، أان شخص عشت يف حرية   أ وسلو واضحة جدا،  فرتة الفوضى ، أ سهل جدا، وهاي جتربتنا يف 

 275يف اختاذ القرار ابملواجهة، وهذا مقتنع فيه لليوم متاما."  

على  ، و ومصريها  تركت أثرا  سلبيا  على مسار املعركةو م،  2004ب عام  حالة الفوضى جتربة إضرافقد سادت  

اإلضراب  أن  من  رغم  ال إدارة معركة  األكرب من  اجلزء  ملحة يف  الفوضى،    ؛التنظيم ضرورة  أنّه  ملواجهة  إىل  إال  يتحول 

للسيطرة على األسرى، و  املعركةخباصة إن كان حمكما ، وهكذا، فإن   مدخل  وسيلة  أمر مهم، و   الفوضى يف جزء من 

من    الّسّجانوضع  ل امل،  اإلرابكيف حالة  فإن  قابلويف  التنظيم    ،  يبدو، يف  بنية  ما  على  السيطرة على  تسهم،  إحكام 

من   جديد  نوع  وبناء  معرفة    (العالقاتية)األسرى،  وبناء  األسرى،  ممثلي  صفوف  تسهم  مع  خرق  ،  ريةاألساحلركة  يف 

الدارسة تعرض يف هذا املقام الفوضى يف إطارين، لكل منهما أثره على مصري   فإن   هكذا،الصراعات الداخلية، و  ذكاءوإ

أبجسادهم    وافرض وقد  املواجهة، وعلى الرغم من ذلك كله، فإن  األسرى مل يكونوا مسلويب أدوات املواجهة، كيف ال،  

  ؟مقابل أدوات العنف املعقدة اليت فرضتها إدارة السجون الصهيونيةوجودهم يف السجن، أدواهتم اخلاصة و ، وإرادهتم

 أدوات عنف السجان  

 276"إن األدوات هامة يف ميدان العنف، ألن كل شيء يتوقف آخر األمر على توزيع األدوات." 
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املعركةتصبح   إدارة  أدوات  ،  مسألة  األكرب يف مواجهة  التحدي  تصبح  والقرار،  التعبئة    الّسّجان بعد مرحلة 

ذلك    )ع.م(يصف  إدارة السجون الصهيونية العنف والقمع بوترية عالية،    مارست،  م 2004ففي إضراب عام    ؛العنيفة

  ، "يوما   19استخدامه خالل الذي جرى حلجم العنف والقمع  ؛"كان من أكثر اإلضراابت صعوبة على األسرى: بقوله

 ،والتنكيل  ،واستخدموا الضرب  ، والقمع  ،)أ.م(: "مارست مصلحة السجون احلد األقصى من اإلرهاب  يؤكده وهذا ما  

 277ومع هيك استمرينا."  ،والنقل للزانزين

)ع.م(إن   فوهكذا،   وصفها  اليت  العالية  العنف  دقة  قد    ،وترية  وليد  قدمه  الذي  ابلتفسري  حول  ارتبطت 

عقيدة الصدمة اليت  ممارسة ما تسمى  يف مقدمتها  و  278اإلضراب،يف   أصابت أدوات العنف قبل الشروع  التحوالت اليت

عرب    ،)جيل انتفاضة األقصى(أسرى  ، وهذا ما أكدهسالب مسيطر عليهإىل  إلعادة إنتاج األسري، وحتويله كانت هدفا  

 .  يف أعلى القمة القمع والتجريد والتفتيشجاعلني  ،العنفإىل أدوات حني أشاروا  ،حكاايهتم عن اإلضراب

)ر.أ للزانزين(:  يقول  تفتيشات  إجراء  تعمدت  اإلدارة  نقل،    ،"إن  بعمليات  شرعت  َث  تقريبا ،  ساعة  كل 

طوال   العالية  املوسيقى  استخدام  وتعمدوا  التنظيم،  قيادات  واإلانرة    24وعزلت  أسرى    24ساعة،  وجلبوا  ساعة، 

شرب مياه    ، إىلنتيجة إلجراءات العزل القاسية  ،تهم طهي الطعام جبانب غرف املضربني، واضطر األسرىجنائيني مهم

  تتصل من خالل اإلشاعات اليت    ،مليئة ابلرواسب، عدا عن أساليب االستفزاز املستمرة  ،لوهنا أصفر و   ،هلا رائحة كريهة

 279إبهناء بعض املعتقالت إضراهبا." 

يف    إبقاء النور مضاء  يف  لت  اليت متثّ م،  2004له أدوات العنف يف إضراب  دقة يف تناو وليد  وهذا ما خلصه  

بعد  ،  هممصادرة ملح الطعام منو مهما كانت قيمتها،    ،جتريد األسرى من مقتنياهتمو الغرف على مدار الليل والنهار،  
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السجون   إدارة  السابقةقرارا  جييز ذلك، وخباصة أن  األسرى، قد  استصدار  تناوله يف اإلضراابت  وفضال  عن    ، اعتادوا 

توزيع نشرات  و إبخراج األسرى من غرفهم حبجة التفتيش،    ؛خلق حالة من التوتر والقلقفقد عمل الّسّجان على    ذلك،

شفيات، ومنع احملامني من  إىل املست  هم نقلأثناء  استخدام العنف اجلسدي  و خبطوة اإلضراب،    زعزعة قناعتهمهتدف إىل  

واضحا  فقد  وهكذا،  280  ،زايرهتم قد   اليت   ،العنيفة  دواتاألمجلة    أن    بدا  العنف،  إطار  يف  الّسّجان  اختذت    وظ فها 

  ؛ دة للّسجن من خالهلاتاج بنية جدي خلق مسار جديد لتجربة اإلضراب عن الطعام، وإعادة إن  حماولة  أشكاال  جديدة،  

 ميكنها السيطرة على األسرى سيطرة شاملة. ومن ََث ،  أحد أبرز أمناط املواجهة اليت يفرضها األسري، بوصفها 

املعركة من فرض مواجهته    ن األسري داخلف كيف متك  السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ويلّح على الظهور:  و 

سلب األسري كل ما كان    ؛على عملية السلب  يةأساس   صورةاليت اعتمدت بتلك األدوات  ان؟  جّ أدوات الس  اخلاصة  

نوعني    تعكس ما جعل رواايت األسرى  ، ؛  من مظاهر استمرار احلياة املمكنة داخل الّسجنينظر إليه؛ بوصفه مظهرا   

ى الصعيد الذايت،  عل  ،على الصعيد اجلمعي، وآخرأحدمها،    :عدينمن املواجهة، أّما األول؛ فيتمث ل يف رواية تعكس بُ 

أن   وقبل   إىل  اإلشارة  بد  من  فيهما، ال  األساساخلوض  اجلسد،    يالسالح  املعركة هو  ميثّلهيف هذه  من  ان  للّسجّ   مبا 

إذ    ؛إىل أداة قوة يف يد األسري  ،يف جتربة اإلضراب  ، ولحت  ، وإن كان قد  الظاهرة والواضحة على األسري  ةسيطر للمصدر  

 بضعفه.   طر عليهسيامل أصبح هو املتحكم جبسده

املواجهة   أن   لالنتباه،  الالفت  تعتمد عليهاواألمر  اليت  األدوات  أهم  الطعام،   اجلماعية  اإلضراب عن  معركة 

أمهية  لعل   إلدارة اإلضراب، و   املشّكلةاللجان النضالية  خباصة  و   ،والتواصل بني األسرى  ،يف القدرة على التنظيم  متمثلة

املسألة   من  هذه  خاصةتنبع  أدوات  وابتكاره  الفاعلة  األسري  وجودهمتكِّ   ،قدرة  فرض  من  متك    ؛نه  مفقد  األسرى  ن  ن 

  إذ توضع   ؛قله األسرى القدامى للجيل اجلديدمما ن  ا  جزءو   أداة اترخييةلتكون    ؛يف السجن  ةابتكار ما أمسوه ابلنقاط امليت
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هنم استخدموا دورات املياه لذلك، إ":  إىل ذلك بقوله  يشري )ر.أ(النضالية عليها،    وتتفق اللجنة  ، أوراق يف نقاط معينة

السجن ساحة  إىل  خروجهم  املراسالت  ة(،الفور )  فعند  على  تطلع  النضالية  األجهزة  قيادة  هذه    ،كانت  خالل  من 

  ، ليتمكن غريه من قراءهتا، ابإلضافة إىل استخدام شفرات معينة  ؛ النقاط، وكل شخص يقوم بقراءهتا يعيدها إىل مكاهنا

 281من خالل الصراخ عرب الشبابيك."

هة  هنا مواج  هاأبرز أنواعلعل   و عرب رواية األسرى،  كثافة يف التوصيف،    أكرب وأكثرفإهنا    ؛ا املواجهة الذاتيةأمّ 

ن األسرى من  واحلفاظ على املعنوايت وقوة النفس، فكيف متك   ، مواجهة صورة اجلسد الذي يضعفو الرغبة يف الطعام،  

 ؟  قوهتم؟ ومن أين كان األسرى يستمدون يف هذا اإلطار حتويل الضعف إىل قوة

سد يف جتربة اإلضراب عن الطعام،  االستنتاجات املبدئية حول قضية اجلوهنا، ال بد  من التطرق إىل بعض  

أسرى )جيل رواية  ظهرت جلي ة يف    ،ملا حتمله من تفاصيل كثيفة يف هذه التجربة  ؛ةخاص ودراسة    اليت حتتاج إىل تناول

األقصى( اجلسد  انتفاضة  يف  ،  حول  وحضوره  ال،  الذاتيةكيف  األسرى  اإلضراابت  رواية  وفق  وكثافة  وضوحا   أكثر 

    أنفسهم؟

وأان بكون أقوى منه   ، ضعفي، أنت تقاومه بضعفك، هو بكون أقوى مين إذا استخدمت العنف"إن قويت يف 

 282وضبطت نفسي."  ،إذا سيطرت

الطعاموبكلمات أخرى، فإن  قضية اجلسد تشكِّل واحدة من   القضااي املركزية يف جتربة اإلضراب عن   ،أهم 

األساس السالح  املعركة  يفهو  والوعي  ،إلدارة  اإلرادة  قوة  جانب  يف  امل  هدور ل  ؛إىل  و أبعاد  هم  السيادة التجربة  ممارسة 

ي اليت  السجن،  منظومة  املصري يف  على  وتقرير  من  التناقض،  تقوم  والقوةمبا حتويه  الضعف  الضعف إذ    ؛معىن  يتحول 
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  ،لكيفية اليت يدير هبا األسري معركته اعن من تفاصيل كثيفة  حتمله إىل القوة املركزية يف إدارة املعركة، وما  ( ضعف اجلسد)

 . مستوايت وصراعات مركبة ومتداخلةيف اليت تنعكس 

عرب سلسلة من    ،ان املستمرة يف إحكام السيطرة على جسد األسريجّ حماولة السّ واألمر الالفت لالنتباه، أن   

هتتز مبحاولة  سرعان ما  283الفعل الوطين، يف حماولة إلخراجه من دائرة ؛اليت تبدأ فعليا  منذ حلظة اعتقالهأدوات العنف، 

الطعام،    األسري فرض سيطرة خاصة الذاتمستمدة  على جسده، عرب اإلضراب عن    ، ومنها اجلماعية  ،قوهتا من قوة 

اإلضراب، إىل أداة محاية للذات   بفعليتحول  الذي  ان بعد السيطرة على اجلسد،  جّ للسّ   يل اهلدف األساساليت ُتشكِّ 

رى  "كنا نطلب من األس:  يقول )ر.أ(  معىن جديدا ،  تقرير املصريومنح  لسيادة  اممارسة  يف ضوء  ان،  جّ من حماوالت السّ 

الفورة،   على  يطلعوا  ملا  الستفزازات  تأهنم  خيضعوا  وما  مرفوعة،  رؤوسهم  )أ.م(:  284،"السّجّانضل  كان   ويقول  "ملا 

أحد   وحنكيلهيتعرض  التحية،  لألسري  نضرب  كنا  للعنف،  معك  ، اصرب  : الشباب  ختل  ،هللا  ما  عليهم،  تردش  هم  ي ما 

 285يزنقوك، هم بستنوا نرد عليهم، خلي معنوايتك عالية." 

ية األسرى، ويرتكز سالح اجلسد على مقاومة رغبة الطعام، اليت احتلت يف واقع األمر، اجلزء األكرب من روا

املمنهجة لكسر اإلضراب، ومع ذلك؛ بوصفه أحد أهم  الطعام  الّسّجانم  وارتبط ذلك ابستخدا العنف   فإن    ،أدوات 

فضال   قدرة األسري على التحكم برغبته،    عربمقاومة رغبة الطعام، تعكس كثافة عالية يف معىن السيادة وتقرير املصري،  

 مقاومتها.  عن قدرته على االستمرار يف 

التحكم  و  على  قدرته  األسري  منه  يستمد  الذي  املصدر  ما  املقام:  هذا  يف  نفسه  يفرض  الذي  السؤال  لعل  

برغبته يف الطعام؟ ولعل  نظرة يف رواايت األسرى، واتريخ احلركة األسرية، كفيلة ابلوقوف على مصدر قوة األسري النابعة  
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اإلضراب،  عالناجم  التصور  فيتمث ل يف    ؛األولأّما  اجتاهني،  من   لألسرى يف  اجلماعية  القوة  لألسرين  تقدمه  من    وما 

، مؤكدة على  روايتهمتعكسها النفس يف اإلضراب اجلماعي، خباصة طول و  ،املعنوايتشحنات كافية الستمراره؛ فقضية 

القوة من  ؛ ما جيعل  على الذات  تلقائيا    اهنيار يف جسد اجلماعة، ينعكس  أيّ ؛ إذ إن   أتثري اجلماعة، والعكس صحيح 

للقوة،  اجلماعية ومصدرا   الثاينأّما  و   أساسا   األسرىف  ؛االجتاه  لذوات  اخلاصة  ابلسمات  وإمياهنم    ،ووعيهم  ،مرتبط 

 ابملعركة.   

  ، أان حبب احللوايت كتري، آخر ثالث أايم"  القصص اليت جرت معه يف اإلضراب:من    واحدةيروي )أ.م(  

إلسقاط الشباب، فلما   ؛كانوا جييبوا أكل على العيادة، فالشباب ملا طلعوا أيخذوا وزهنم، كانوا حاطني صحنني بيتفور

بيحكيلي  أ منهم  واحد  إال  دوري،  للشبابإجى  وأحكي  أمزح  رحت  فأان  حلوإوهللا    :تفضل،  حلو  أكسر    ،ذا  إال 

احللو،   وين  هلم  فقلت  امليزان،  على  وقفت  فطلعت  قلتلهإضرايب،  بيتفور،  طلع  هو  زملة    :إال  هإاي  ساعة    ، لكناالك 

 "286شي حمرتم.إط ح  ،يعين بدك حتط ،شي حمرتمإجيب ، يف حلو اوالشباب بيحكو 

 احلوار واملفاوضات 

 اخلطوات اليت استعرضتها الدارسة سابقا، بدءا  من مرحلة التعبئة، ومرورا  ابلقرار، ووصوال  إىل األدوات اليت  إنّ 

ل متهد  املواجهة،  يف  األسرى  عنيوظفها  اإلضراب،    تاحتماال  لكشف  أن   مصري  من  الرغم  أو  على  احلوار  مرحلة 

ن  "إ  (:)ر.حم؟ يقول  2004املفاوضات، هي املرحلة اليت حتدد يف هناية املطاف هذا املصري، فكيف انتهى إضراب  

وجرى عزهلم، جزء منهم كان    (،أوفك)   سجنإدارة السجون عزلت قيادة اإلضراب، ونقلت جمموعة من األسرى إىل

التنظيمية احلالة  ابلكامل  ،ولكن  ،ميثل  اللجنة    ؛ليس  على  التفت  هي  إلفاإلدارة  املفرتض  من  كان  بتمثل  إللي  لي 

بدأت    ، 18و  17ألسرى، ويف اليوم  لم أهنم ما بنقلوا الصورة كما هي  واهتمته  ، األسرى، وشككت يف بعض املمثلني
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بدأت السجون تعلق اإلضراب، وكان آخر سجن    ،على السجون، حبيث يتم عرض نتائج احلوار، وابلفعلاللجنة تلف  

 287." 19لي استمر آلخر يوم وهو اليوم  إل (، بئر السبع)هو 

من جهة   التواصل مع األسرى،ونظري له يف و  ، من جهة،كشفت مرحلة احلوار عن ضعف يف التنظيموهكذا،   

على الرغم من أن   مرهونة مبا سيحصلونه من املطالب األساسية، و ،  ألسرىيف نظر اج اإلضراب  نتائ  اصة أن  اخرى، وخب

كما يف  حالة    ل، إال أن  حلتبلغهم ابلتوصل إىل    ؛ بعد اجلولة اليت أجرهتا جلنة احلوار  ،أوقفوا اإلضرابقد  األسرى    أغلب

السبع)سجن   إيقاف اإلضرابحيث  ،  (بئر  إيقاف احلركة األسرية    التأكدحىت بعد    ،رفض األسرى  وما    ا؛إضراهبمن 

املعركة مل تكن يف  احللول  ذلك إال ألن    رأيهم، وهنا، ظهرت    مستوى  احملاورة،  يف  اللجنة  مع  ما  وفق  مواجهة جديدة 

اللجنة"  )أ.م(:  إليهأشار   خلصنا  ،جاءت  إحنا  أنه  اإلضرا  ،وبلغتنا  أوقفت  السجون  فجميع  احلل،  إىل  ب،  ووصلنا 

اللجنة كلجنة  :وبلغتنا  بقراران  تلتزموا  بدكم  بينا،  ،ما  كبري  سجال  وصار  أحرار،  يف   أنتو  التنظيم  مسؤولية  وصارت 

كان يف جمموعة من    ، كسرتوان، وابلفعل   :وأحكي ، فأان ما كنت بقدر أقرر مصري الشباب حلايل، وصرت أغلط، السجن

القرار، ولكن أنه ما وقف  ،ابآلخر  ،األسرى رافضة توقف  اس  ،وإمنا تعليق  ، اتفقنا  التعليق  أنه فكرة  تفزتين أكرت،  رغم 

 288لي مرارة وحسرة."  إلفكان وقفه ابلنسبة 

كانت وعلى الرغم من ذلك، فقد أشار بعضهم إىل إجنازات،   ،هنا فإ ؛دة إىل املطالب األساسية لإلضرابو عو 

بئر  )سجن    ،جنازات أكثر من سجون أخرى، فمثال  إبعض السجون أخذوا  "  آخر، يقول )ر.أ(: إىل  متفاوتة من سجن  

آخر  للإ  (السبع ضل  حتسيناتإي  على  وحصلنا  اإلدارة،  أمام  قوته  زادت  شفنا  إفمثال     ،شي،  ما  سنوات  من  حنا 

إدارة  تلنا االنتصار هو شيء نسيب، خاصة أنه وقتها كانإندخل ليمون، وصار ابلنسبة و صران ندخل مسك،  ،السمك
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األمريكي  النظام  بتشبه  سجون  إىل  السجون  حتول  برتاهن  شيء  ،السجون  كل  تسلبنا  ابحلقيقة  ،حبيث  ما  ،  وهي 

 289جنحت."  

لالنتباه،   الالفت  أسرى  أن  واألمر  من  اإلضراب  عن  خارج    احلديث  يف  كانوا  يشاركوا  مل  ممن  أو  التنظيم، 

 ،أحد الذين خاضوا املعركة، وهو )يقول )ع.د(  ها،بتقييم  يتصلفيما    وخباصة   ،تخذ مناحي ومالمح خمتلفةي  ،التجربة

  ، وما كنت صاحب خربة، وما فكرت يف املوضوع  ة،سن  20أو    19"أان كان عمري    :(وكان خارج اإلطار التنظيمي

حنا انتصران أو إم أكون فيه، وما كنا فامهني أنو  أي جزء يف التحدي واملواجهة الز خضت اإلضراب، على أساس أنه  

وما    ،فهمنا أنه اإلضراب فشل، وكان الوضع سيء  ،وما كنت من القيادة، بعدها  ،ما انتصران، أان كنت أسري جندي

 290حقق إجنازات."

"اإلضراب كشف نوع القيادة لألسف، :  ؛ فيقولالذي اختذ موقفا  بعدم املشاركة يف اإلضراب  ،ا )ي.ح( أمّ 

القيادة صارت قيادة عشان أتخذ من اإلدارة امتيازات، وكل واحد صار يدور على مصلحته، وما يف حماسبة، الوضع  

 291اخلارجي أثر كتري."

نباء عن إعالن األسرى تعليق اإلضراب،  األ  ،ويظهر األرشيف الصادر عن مؤسسات األسرى يف الصحف

آب/ أغسطس    28ابتداء  من  بل تدرج من سجن إىل آخر،    ، ويف اتريخ واحد  ا  هذا اإلعالن مل يكن مجعي  أن    غري

  292،ةمؤقت  صورةإضراهبم املفتوح عن الطعام بتعليق  أسري    800أعلن    إذ  (، عسقالن)سجن  وانطالقا  من    م،2004

وعلى الرغم من ذلك، فقد تتابعت   293ل اإلدارة من تلبية مطالبهم،بعد تنص    ؛م 2004آب    30جمددا  يف  ليستأنفوه  
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اإلضراب تعليق  كما يف  أنباء  إضراهب  (شطة)"أسرى  :  آنذاك،  مطالبهميعلقون  لعدد من  االستجابة  بعد  و "م  ينتِه  ،  مل 

نداء عاجل من احلركة األسرية، جاء فيه:  ما هو إال    ،تضمنت الصفحة ذاهتا عنواان  آخراإلضراب بصورة كلية؛ فقد  

مصلحة  " إدارات  ظلم  مع  معركتنا  نواصل  العادلة،  حقوقنا  نيل  على  وإصرار  ومشوخ  وإرادة  وعنفوان  عزمية  بكل 

  294" ، شر على التوايلالسجون...معركة األمعاء اخلاوية، معركة اإلضراب عن الطعام، واليت ندخل فيها اليوم السابع ع

فهكذو  وتعليق؛  إضراب  بني  ترتدد  األنباء  ظل ت  آخر:أيلول  2في  ا،  عنوان  يرد  اإلضراب "أسريا  ،  يعلقن  الرملة  ت 

  ع( جلبو )  يتحدث عن تعليق أسرى سجن   ،نبأ آخر وإىل جانبه  295  ،"بشرط حتقيق مخسة مطالب رئيسية،  ألسبوعني

 296إضراهبم ألربعة أايم." 

، ومل يكن قرارا  مجعيا ،  ا  متفرق  ا  تخبطمخرج  ، قد  إعالن تعليق اإلضراب  أن  قد بدا واضحا   فوبكلمات أخرى،  

جاء   منفردا  بل  وقراره؛قرارا   سجن  فكل  و   ؛  األسرية،  للحركة  اجلمعية  الصورة  سقوط  يعكس  حيلّ ما  أن  أيلول    3  ما 

هاء إضراب  "انتوتصد ره العناوين آنذاك:  كافة،    يف السجون   ا  اإلضراب كليحىت حيسم القرار، وذلك إبهناء  م،  2004

العاري  ومنها وقف   األسرى...بعد حتقيق مطالب هامة  التفتيش  تقاريرها    عنونة   مؤسسات األسرىارأتت  و   ،"سياسة 

 298نتصروا أخريا ..."ا"األسرى عنوان: اء يف بيان صادر عن اندي األسري جفقد  297 ؛ابالنتصار

إليه، أن    أُعلن عنه؛ فما ورد حتت عنوان    األمرومما جتدر اإلشارة  مل يكن إال  انتصار،  يف حقيقته مغاير ملا 

، إضراب ختوضها احلركة األسرية  ال  واسعا  بعد هناية أية جتربةجدلفظ يثري  االنتصار  ف  ؛األسرىأغلب  وصفه  هزمية، كما  

االفما   الفشل األهم    التجربة؟ نتصار واهلزمية يف تلك  معىن  الطعام يف حتقيق مطالبه، ولكن  "لقد فشل اإلضراب عن 
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واألقسام  السجون  تفكيك  يف  السجون  إدارة  جناح  هو  لسنوات،  األسرى  حياة  على  تداعياته  ستمتد  الذي 

كما كان    ، ن ليس بصورة منظمة وبقرار قيادي واحد وخبطوة مجاعية وابلتزامن مع كافة السجو  ،املضربة...لتوقف إضراهبا

 " 299األمر عندما دخلت اإلضراب، وإمنا بشكل فردي وفوضوي، ومبعزل عن التخطيط واالتفاق. 

فقد    ؛على واقع األسرىأثر  من    خري دليل على ما تركه  ألسرى بعد اإلضراب،اتقارير زايرات احملامني  لعل   و 

تمن  حالة  ظهرت   الذي وصل  االختالف يف  اإلضراب واملصري  فإليهقييم  أسرى  ،  أكد  للمحامي  نفحة)سجن  قد   )

احمليطة الظروف  من  مجيعهم :  استياءهم  األسرى  يل  ذكر  ملا  واحدة  ، "وفقا   األوضاع  : وبكلمة  وأن  تغيري،  قبل    ، ال 

اإلضراب،ة(نفح)  بسجن  اإلضراب قبل  بك  كانت  والسجانأفضل  اإلدارة  معاملة  وأن  أسوأ  نيثري،  السابق    ، من 

جنازات قد حتققت، ومنها السماح  بعض اإل  أن    (،عسقالن)زايرة أخرى لسجن  بينما تؤكد   300، "وأصبحت ال تطاق

ورفع كمية اللحوم    ، حتوي أكثر من عشرة أسرى  كافة، جبهاز تلفاز إضايف، إن كانتكل غرفة يف السجون  بتزويد  

املغاسل، و  األمور قريبا، باإجياد حلول لواخلضار واملكوى، وزايدة  السبع )و  )302جلبوع)ن  سجأسرى    اأمّ  301قي    ( بئر 

 .  ا  بل أصبح أكثر سوء ،الوضع مل يتغري ن  أبإلضراب للمحامني، اصوا تقييمهم خل  فقد  303(؛ أوهليكدار)و

وعلى الرغم من املعاانة اليت تعرضوا هلا، مل يذكر يل    ،"على الرغم من خوض األسرى معركة األمعاء اخلاوية

العكس  ،قد طرأ على أوضاع األسرى  ا  أسري واحد أن هناك حتسن اليت ال تذكر، بل على  اخلفيفة  األمور    ، إال بعض 

 304، وأن مجيع الوعود اليت وعدهتم هبا إدارة السجن كانت كاذبة."ا  سوء تيشعرون أن األوضاع زاد
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مبثابة الضربة القاسية للحركة   ، أبنه كانم2004األسرى إضراب عام  أغلب  وصف  وبكلمات اخرى، فقد  

متعددة،   لعواملحمصلة ومل يكن يف حقيقته إال  ؟عبا  يف جتربة اإلضراب عن الطعامأوجد حتوال  صكيف ال، وقد األسرية، 

على رواية انتفاضة األقصى، وصراع األجيال الذي بدا  الصراعات التنظيمية اليت طغتوخباصة سابقا ،   تها الدارسة عرض 

أدوات   أصاب  الذي  التحول  إىل  إضافة  املعركة،  اإلضراب،    الّسّجانواضحا  يف  معركة  فرضت  يف  األسرى  اليت  على 

املواجهة    ا  أنواع من  جتربتهمجديدة  جمموعةدقة  وليد  يشري  إذ    ؛ يف  اإلجراءات  إىل  إدارة  ،  من  فرضتها  السجون  اليت 

وتعميق االنقسامات املناطقية،    منها: فصل األسرى داخل بنية السجن املادية،و   ، م2004الصهيونية بعد إضراب عام  

فرض عقوابت شديدة على أي أسري يقوم بعمل نضايل  و بعدما كان هناك جلنة لكل سجن،  انطق،  صبح لكل قسم  لي

  وما كل هذه ،  ةفردي  صورةنظام االتصال مع األسرى بعمق  فضال  عن تمنع أي مظهر مجاعي،  و مهما كان مستواه،  

يعتمد على حاجات   ،حتويل األسري الفاعل إىل سليب ومتلقٍ  إال هلدف واحد، كما يقول وليد دقة، يتمث ل يف اإلجراءات

 305. الّسّجانإرادة يتلقاها وفق  ،مادية

الرواية التارخيية للحركة   ، إال أن  م2004اليت فرضتها جتربة إضراب عام  وعلى الرغم من هذه النتائج كلها،  

  خلق ومما جتدر اإلشارة إليه، أن  تكرار التجربة، قد  احلركة األسرية،  عاشتها  ال ختلو من حمطات هبوط    ا، األسرية حوهل

خاصة هبا،    وأفرز  ،مدرسة  خاصة  من  قواعد  مستمدة  خبصوصية  يتمتع  إضراب  به،  فكل  احمليطة  الظروف  اليت مجلة 

   طابع خاص من املواجهة، وحتدد مسريته ومصريه.بتطبعه 

 اخلالصة 

حتوالت كبرية يف بنية سجون  يدة من واقع احلركة األسرية، و عن مرحلة جد  ،م2004كشف إضراب عام  

مما    ،، ولكن(العنف احلداثوي)  حتت مسمى  دقة  إليه وليدما أشار  كوأدواته العنيفة،    ،االستعمار الصهيوين االستيطاين
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من فرض أدواهتا اجلديدة،    نتهامك    ،عوامل مساندة  هو وجود  ،يف فرض ما حاولته  منظومة السجون الصهيونيةساعد  

القدمييف مقدمتها  و  اجليل  بني  الداخلية، والصراع  األقصى  الصراعات  انتفاضة  من  اجلديد  الفوضى    ؛واجليل  ما جعل 

 ،هو غياب قيادة تتمتع بصالبة التصميم  من ذلك كله،  همغياب التنظيم السليم، واألإىل جانب    ،على املشهد  سيطرت

 ووحدة القرار.  

أن   و  إليه،  اإلشارة  جتدر  أثرت  مما  اليت  العوامل  نتاجا     ةواضح  بصورةهذه  تكن  مل  اإلضراب،  مصري  على 

رغم على السري(، و ( واملستعَمر )األالّسّجانخالصة حالة من الرتاكم يف العالقة القائمة بني املستعِمر )كانت    ،فجائيا  

  ، عود أليب علي شاهنيت  ،هناالدارسة    وصفوا مصريه ابلفشل، إال أن  قد  ،  وخاضوه  من عايشوا اإلضراب  أغلب  أن  من  

االعتقالية  ،إن هدف اإلضرابحينما قال: " اللحمة  احملددة، بقدر ما كان خلق  املطالب  من    ،ليس فقط يف حتقيق 

 "306خالل الفعل النضايل املبين على املمارسة العملية للصراع واملواجهة .. وأمهها اإلضراب عن الطعام.

تساؤل  ،انوه خب  مهم  يفرض  يتصل  استعمارية نفسه،  عنف  بنية  يف  الطعام  عن  اإلضراب  جتربة  صوصية 

وإحالل، حتاول    ،وإنكار  ،من نفي  ،على األرض  فرضه  ستيطانية، فما حتاول سلطات االستعمار الصهيوين االستيطاينا

تفرض   السجون،نظريه  أن  هي  أصغر  ومعازل  مساحة  خاصة،  داخل  أبدوات  مدخل    وذلك  فهم  مهم  وهذا  حملاولة 

الكثيف العنيف  تراه    ،املشهد  اإلنسان الفلسطيين،    عربالذي حتاول سلطات االستعمار أن  الشاملة على  يف سيطرهتا 

جديدا   إطار   معىن   تعطي  اليت  الطعام،  عن  اإلضراب  جتربة  كثافة  يف  حمصور  امشهد  وتقرير  بنية    ،ملصريللسيادة  يف 

 قدرته على فرض قرار املواجهة. إىل جانب ، صهيوين استعمار استيطاين
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 الثالث ل الفص

 اإلضراب عن الطعام املواجهة يفاستعادة حماولة 

 م 2011إضراب اجلبهة الشعبية عام 

الشعبيةتؤدي   اترخييا     ا  جزءبوصفها    ؛اجلبهة  دورا   الفلسطيين،  اليسار  املواجهة  مهممن  مستوى  بقاء  يف  ا  

  ، اليت أصابت اليسار الفلسطيين  ، التحوالت اهلائلةواستعادهتا يف سجون االستعمار الصهيوين االستيطاين، وذلك رغم  

مع   وخباصة ،يارات املواجهة مع االستعمار الصهيوين االستيطايناخلالفات اليت يرتبط ُجّلها خبو  307ومنه اجلبهة الشعبية، 

واستمرارها، على بقاء املواجهة    ،التعبئة التنظيمية والتثقيفيةعرب    ،ةومكثف  ةخاص صورة  عملت الشعبية ب  إذ  ؛حركة فتح

  ، بعد مرحلة أوسلو، ومع ذلك  وخباصةاليت فرضها واقع التجربة الفلسطينية عليها،    ،واستعادهتا رغم التحدايت الكبرية

كانت شحيحة، كيف  ،  ةخاص  صورة سجون االحتالل اإلسرائيلي، باألدبيات اليت تناولت جتربة اجلبهة الشعبية يف فإن  

أدبيا   نتاجا   أغلبها  جاء  وقد  ذاتية، ال،  لتجارب  سردا   أو  نقد  308،  الفلسطيين    ا  أو  من    ة، عامبلليسار  أصابه  وما 

عام  309؛حتوالت الشعبية  اخلالذي شك  م،  2011فإضراب  املواجهة  مل  ل حمطة من حمطات  الشعبية،  قادهتا  اليت  اصة 

الباحثني  حيظَ  ال  ،ابهتمام  لبعض  جاء  فأمهيته،    من  رغمعلى  عابرة  اخلاص حمطة  عام  املراجعات  إضراب  جتربة  عن  ة 

 310مقدمة له. م، أو 2012

املواجهة،   الستعادة  حماولة  أية  ُتسج ل  مل  أنه  لالنتباه،  الالفت  سنو واألمر  مثاين  مرور  إضراب بعد  على  ات 

ة إىل  وما ذلك إال نتيجة ملا انتهى إليه اإلضراب، إضافآخر مواجهة مجاعية للحركة األسرية،  م،  2004األسرى عام  

 
 .   م2009لوكسمربوغ. . رام هللا: مؤسسة روزا اليسار الفلسطيين إىل أين؟، اليسار الفلسطيين حياور نفسه ويتأمل مصريه انظر يف: مجيل هالل 307
 .  م2019مؤسسة الدراسات الفلسطينية. لست وحدك، ذاكرة حرية تتدفق. بريوت: انظر يف: علي جرادات. 308
 .  م2011. م 1993أوسلو   -م1967حزيران  منوذجا .ألتحرير فلسطني يف الوطن احملتل   يف التنظيم الثوري السري. اجلبهة الشعبيةانظر يف: أمحد قطامش. 309
 . https://bit.ly/3k54rYn، نقال عن: اجلاغوب. واقع اليسار الفلسطيين وُسبل النهوض وائل310
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الرتاكمية  مجلة من املواجهة،  ،العوامل  واقع  السابقة على  املراحل  فرضتها  املطلق   311اليت  الغياب  يعين  ولكن، هذا ال 

ظل ت   إذ  املواجهة؛  ولكن  ،مستمرةحملاولة  احملدودة،  الذاتية  اإلضراابت  عرب  صورهتا  ترتك  ،ومتثلت  أن  واقع    ،دون  يف 

الذي شّكل   ،م2011قبل إضراب األسري خضر عدانن عام  وهذا ما كان  اجهة،  حتوال  واضحا  على واقع املو   ،األمر

 يف معىن استعادة احملاولة واملمارسة للسيادة وتقرير املصري عرب املواجهة.    أسهم، و نقطة حتول

م،  2004  مصري املواجهة بعد عام يف  وأحدثت ضربة واضحة    ، أخطر التحوالت اليت فرضت نفسهاولعل   

تعمل تلك األدوات  وإمنا أصبحت    ،عرب أدوات التجويع واحلرمان  ا  مل يعد األسري مستهدفإذ    ؛هو إغراق األسرى ابملادة

أ والروح  ةمركز   يةساسبصورة  العقل  سابقا   ف  ؛على  حاولت  النضايلقد  حمتواهم  من  األسرى  عنيفة  ،إفراغ  أدوات   عرب 

اجلسد،  لّ جُ ترتكز   على  الحقا  ها  فوتطورت  األسرى ؛  مصري  على  خطورة  أكثر  حداثوية  عنف  أدوات  تفرض  بدأت 

التحكم والرقابة اليت فرضتها  عرب  ،  (ابستقرار)ومستقبل املواجهة، وحماولة السيطرة على األسرى إبيهامهم أهنم يعيشون  

 312احلداثة.

على واقع   أثر كبريمن  م،  2007تح ومحاس عام  فبني حركيت    (خوةوال خيفى على أحد ما تركه )صراع اإل

على الرغم من أن   تصاعد، و يف الجع على مستوى املواجهة اجلماعية  استمرت حالة الرتا  ؛ فقدتلك املرحلةيف  األسرى  

  ( بوثيقة األسرى)ما تعرف  عرب    ،الذي أصاب الفلسطينيني  ،سباقني يف حماولة لرأب االنكسار من األسرى كانوا  عددا  

كانت فمروان الربغوثي،    ، يف مقدمتهماليت صاغها جمموعة من قادة التنظيمات يف األسر313، م2006ايو / أاير  يف م

فضال  عن إسهامها يف معىن تقرير املصري الفلسطيين، الذي أوىل املبادرات اليت متكنت من قراءة الكارثة قبل وقوعها،  

 
 .  36علي شواهنة. مصدر سبق ذكره. ص 311
 .  20. مصدر سبق ذكره. ص م2010وليد دقة. 312
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غري   الصغري،  السجن  األسرى يف  إليه  األ  أن  يسعى  على    ، مرهذا  االنقسام  تركه  الذي  الواقع  ليعكس  كافيا   يكن  مل 

   .األسرى

استعداد يساعد حدا يف أي مواجهة مع    (:يقول )س.ع  ما يف حدا عنده  االنقسام،  "صار ضغائن حبكم 

حت عملية فصل ما يف إمكانية أنه يكون توافق أو تنسيق بني التنظيمات، وأصب  ،اإلدارة، وحىت لو اتفقنا على املواجهة

إىل تراجع مفهوم املواجهة عند محاس  فعملية االنقسام يف اخلارج، واالنقسام يف الداخل، أدى    ؛موجودة بني األقسام

 314ي فشلت."  لداخل السجن، وإحنا مرينا يف عدد من اإلضراابت إل

  التنظيمات وفيه، خيتار األسرى قيادات من  بدأ األسرى نقاش ما يعرف إبضراب النخبة،    ،م 2010يف عام  

أّما ميالد هذه الفكرة؛  من التنظيم الواحد،  خيتاروهنا  جمموع األسرى يف خوض معركة اإلضراب، أو    تنوب عن كافة،  

  احلركة األسرية   قد يعيد  ،مشاركة مجوع األسرى يف إضراب  ن  فقد ذكر )م.ش( أنه جاء بعد وصول األسرى إىل قناعة أب

يف تناٍم مستمر؛ ما  األسرى، من تشتت وانقسام    يعيشه وما  حالة التفكك والرتهل  فضال  عن أن   م،  2004إىل جتربة  

 315إضراب النخبة. عربإلعادة إحياء جتربة اإلضراب عن الطعام،  ؛لتفكري يف طرق بديلةدفع األسرى إىل ا

يعكس  و  النخبة،  إضراب  عن  احلديث  هذا  األسرية،  ولعل   احلركة  مكوانت  خمتلف  بني  واضحا   جاء  تباينا  

على الرغم من أن  ، و إليهال ميكن العودة    ا  فكرة اإلضراب أمر فقد جعل    ؛م2004فها إضراب  الصدمة اليت خل    ةجينت

دفع    قداحلديث عن وجود صفقة تبادل،    ، إال أن  كافة  مبشاركة التنظيماتمن املفروض تنفيذه    ، كانالنخبة  إضراب

 316ت على تنفيذ اإلضراب. اليت أصر   ،بتوافق مع اجلبهة الشعبية ،ولكن ،عن املشاركةاألخرى إىل الرتاجع   التنظيمات

 
 مقابلة مع) س.ع( مصدر سبق ذكره.   314
 .  م2020مقابلة مع أسري سابق )م. ش(، املقابلة كانت مكتوبة بناء على طلب األسري ، بعد أن أجريت مقابلة حوارية. 315
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ففي    ؛اإلضراب عن الطعاميف  استعادة ضرورية للمواجهة  ، أحل ت  جمموعة من العواملهكذا، فقد تضافرت  و 

عام   سبتمرب  للج2011أيلول/  املوحدة  القيادة  قررت  الطعامم،  عن  إضراب  خوض  الشعبية  تصاعد   ؛بهة    بدافع 

االنفرادي العزل  سعدات 317عمليات  أمحد  الشعبية  للجبهة  العام  األمني  ومنهم  األسرى،  قيادات  جرى    ،حبق  الذي 

ال 318عزله،  الصعب  من  رغم  على  الصحي  شرافكان  ،  آنذاكوضعه  العقوابت  عزله  تصاعد  إىل  إضافة  اإلضراب،  رة 

زن األسرى االجتماعي  ر على تواأث  ما  ؛عرب عمليات النقل املتكررة م، األسرى، واستهداف قياداهتحبق الفردية واجلماعية 

وقف    من ذلك كله،  ، واألهم ( شاليط)قانون  احلركة األسرية، عرب    متعددة من  سحب ُمنجزاتفضال  عن  والتنظيمي،  

 319التعليم اجلامعي.

تعبئةقد  و  الشعبية  اجلبهة  إضراب  تثقيف  ،سبق  عملية  تضمنت  سابق،  إضراب  اخليارات    ، كأي  ووضع 

شرع    ،، وفعليا  الّسّجانوالكيفية املطلوبة ملواجهة    ،املتاحة، والتوجهات يف إدارة املعركة، وإرشادات عامة حول الصمود

م، إىل جانب جمموعة من  2011أيلول/ سبتمرب   27يف   ، اإلضراب عن الطعام أسري من اجلبهة الشعبية يف 300قرابة 

  وفق ددت أّما أهدافه؛ فقد حت، ا  وليس تنظيمي ،الذين قرروا خوض اإلضراب بقرار ذايت ،األسرى من التنظيمات األخرى

آخر من املواجهة،    مساروإىل جانب هذا اإلضراب، ظهر  320، على رأسها إهناء سياسة العزل االنفرادي  ،مطالب معينة

 
 .  م2012ضراب الالحق لعام اإلسأتناوهلا بشكل مفصل يف و قضية العزل االنفرادي، املتعددة األدبيات تناولت 317
 .    م2017بريوت: دار الفارايب.  .صدى القيدانظر يف:  أمحد سعدات. 318
 مقابلة مع )م.ش( مصدر سبق ذكره. 319
السماح  و السماح ألسرى غزة بزايرة ذويهم،  و وقف سياسة العزل االنفرادي، والتفتيش العاري،    :م2011من أرشيف اندي األسري  طعام  مطالب اإلضراب عن ال 320

عدة لإلسراع يف  وتوفري األجهزة املسا  ،إجراء العمليات اجلراحية فيهمبا  ،تقدمي العالج لألسرى املرضىو حتسني شروط زايرة األهل، و بزايرة األسري، مجيعهم فراد العائلة أل
بزايرة األسرى،   العقوابت اجلماعيةو التشخيص، والسماح لألطباء  الغرامات على األسري، وإعادة السماح ابلتعليم   ،وقف  العامةفيه  مبا    ،وفرض  واالنتساب    ،الثانوية 

 السماح لألسرى األطفال مبعانقة أمهاهتم وآابئهم.  اليت تنقل املرضى، و   وخباصة ،وإدخال الكتب، وتغيري ظروف سيارات نقل األسرى )البوسطة( ،للجامعات
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اإلسنادية عرب   اإلدارة   321اإلضراابت  على  الضغط  هبدف  ألايم  واستمرت  السجون  من  عدد  األسرى يف  نفذها  اليت 

 322لالستجابة ملطالبهم.

مبصري   يرتبط أي قرار ليكون  ؛ وادر القيادة املوحدة هلالت الشعبية قيادة مصغرة من أربعة رفاق من كشك  قد و   

عليه  شددت  لعل  أكثر ما  اخلروج من املعركة إال بقرار مجاعي، و من  أسري    مينع أيّ كما  ،  تهمن قيادصادرا   اإلضراب  

م،  2004فما تركه إضراب  وهذا التشديد مل أيِت من فراغ،    ؛جود قرار قيادي يلتزم فيه الرفاقو ، هو  الشعبية يف إضراهبا

ال السجون  إدارة  أدوات  اإلضراب، وخلق    ، وخباصةصهيونيةمن جتربة يف  قيادة  عزل  قضية  دفع  قد  بديلة،    أخرىيف 

  ، تتبع مسار اإلضرابعرب   مثل السلوك، ولكن، يبدو أن  األمر مل يِسر وفق ما أرادت؛ إذ يبدو جليّا ،أسرى الشعبية إىل 

 323اإلضراب. بعيدا  عن قيادة  ،حوارات مع اإلدارةقد أجرت بعض التنظيمات يف بعض السجون، أن  

عزل قيادة اإلضراب، وعزل األسرى يف    شرعت إدارة السجون الصهيونية   كلها،  وكما يف اإلضراابت السابقة

  جتاوزهتا بل  ذلك،    يف حماولة أوىل ملواجهة املعركة، ومل تقتصر أدوات العزل على  متعددة؛  ونقلهم إىل سجون  ،املضربني

من  إىل   عرب حرماهنم  إضافية،  احملامنيعملية عزل  الدويل، كما    ،زايرات  الصليب األمحر  زايرات  إدارة عادت  وعرقلة 

 324م. 2004اليت فرضتها على األسرى يف إضراب  نفسها، أدوات العنفإىل توظيف السجون الصهيونية 

الشعبية،  و  إلضراب  الزماين  احليِّز  أن   لالنتباه،  الالفت  اليت  األمر  الظواهر  بعض  من  خيُل  عنها    متخ ضمل 

فيما    ؛م 2004إضراب   السجون   يتصلوخباصة  ممثلي  بعض  قيادة    ،بقيام  دون  اإلدارة  مع  حوار  جلسات  بفتح 
 

فخري الربغوثي، وأكرم منصور، ويف التاريخ   ان:منهم األسري  ،إضراب عن الطعاميف  (،عسقالن )يف سجن   ،أسريا   20تشرين األول/ أكتوبر شرع أكثر من  2ففي 321
العامة ألسرى احلربة يف سجن  نفسه،   النضالية  اللجنة  وقبل يومني من هذا   والسبت،   ،ثنني، واألربعاءاإل  :خوض إضراب تدرجيي عن الطعام يف أايم  (عوفر)قررت 
نفذ األسرى يف سجن   ،وبرأكت  6أسري إضرااب  حتذيراي ، يف حماولة للضغط على اإلدارة ابالستجابة ملطالب األسرى املضربني، ويف    3500خاص قرابة    ب،اإلضرا

 أسريا ، إضرااب  إسناداي  لرفاقهم ليوم واحد.   960وعددهم  (،جمدو)
 مقابلة )م.ش( مصدر سبق ذكره.  322
 جنحت حركة فقد    ؛نقل هذه التجارب إىل بعض التنظيماتجعلتها ت تشكيل قيادة موحدة هلا،  هي   ،أهم امل نجرات اليت فرضتها الشعبية داخل السجون   واحدة من 323

 فشلت حركة فتح يف تكوين قيادة موحدة هلا، من مقابلة مع )م.ش( مصدر سبق ذكره.  ماكيل اهليئة القيادية العليا، بين شيف ت محاس 
 مقابلة مع )م.ش( مصدر سبق ذكره.  324



137 
 

  ؛ عن عقد جلسة حوار  ،م 2011تشرين األول/ أكتوبر    5الذي أعلن يف    (،رميون)سجن  كما حدث يف  اإلضراب،  

تلفزيون  ملناقشة   املطالب، منها: إعادة ثالث فضائيات منها  الكتب، وإلغاء  جمموعة من  فلسطني، والسماح إبدخال 

 325ملرضى. إىل اسرى غزة إبدخال املالبس، وكذلك إدخال األطباء سياسة العقاب اجلماعي، والسماح أل

م، أي قبل يوم من إمتام  2011تشرين األول/ أكتوبر    17انتهى يف  و يوما ،    20استمر اإلضراب قرابة  قد  و 

تبادل   األحرار)صفقة  نفذ  (، وفاء  مصرية  اسبو   ، هتا حركة محاساليت  الصهيونية،لدى  طة  االستعمار  وجرى    سلطات 

أسرى الشعبية استمر  أهم مطالب اإلضراب، و بوصفه واحدا  من    ها؛إهناء ملف العزل االنفرادي بعد إمتامعلى  االتفاق  

 326. بعضهم، يف ضوء )وفاء األحرار( اإلضراب حىت حلظة حترر يف

اإلضراب عن الطعام،  عرب    ،ادرة األهم يف استعادة املواجهةإضراب الشعبية املبفقد شّكل  وبكلمات أخرى،  

تنبيها  لضرورة وجود مواجهة جديدة،  متك  كما   الراكدة منذ سنوات، وأعطى  املياه  تعريف  وأعاد صياغة  ن من حتريك 

مببادرة إضراب النخبة،    يتصلفيما    وخباصةم،  2004اجلماعة يف املواجهة، والتوجهات اليت تركتها جتربة إضراب عام  

ل االختبار األول للقيادة املوحدة  قد شك  كيف ال، ,  ؛ة أعضاء التنظيم الواحد ابلقيادةأعطى معىن  جديدا  لعالقكما  

الحقا  إبضراب  بل ظل  مرتبطا   ،هنا  مصري إضراب الشعبية مل ينتهِ هكذا، فإن   و  ؟جبهة الشعبية للسجون بعد تشكيلهالل

 يف الفصل الالحق.الدارسة تناوله تالذي س ،م2012عام  

  

 
 .  م2011أرشيف اندي األسري الفلسطيين عام 325
حىت بعد إعالن امسه من ضمن من سيتم إطالق سراحهم،    ،الذي واصل إضرابه عن الطعام ،انظر يف: أرشيف جريدة احلياة. مقابلة مع األسري عثمان مصلح326

يزال  ال. مقطع مصور لألسري مؤيد الشيص حلظة وصوله إىل رام هللا بعد حترره، وهو 1، ص 2011أكتوبر/ تشرين األول عام  15نشرت املقابلة قبل حترره أبايم يف 
 . https://www.youtube.com/watch?v=U6CJbvDeeXcنقال عن:  األسر،الذي بدأه مع رفاقه يف ،خيوض اإلضراب

https://www.youtube.com/watch?v=U6CJbvDeeXc
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   ( وفاء األحرار) صفقة 

الصهيوين، عُ اسم، بو 2011نفذت حركة محاس عام   تبادل مع سلطات االستعمار  رفت  طة مصرية صفقة 

(؛ ما ألقى  جلعاد شاليط)أسريا  وأسرية فلسطينية، مقابل اجلندي الصهيوين    1027وفيها حترر    (،األحراروفاء  )بصفقة  

من كانوا    ،جزءا  كبريا  ممن حترروا  اصة أن  وخب  ،حتوالت جديدةوعلى تركيبتهم    عليهم  فرضبظالله على واقع األسرى، و 

كما العقود املاضية،  طيلة  ، اليت مل تتمكن من حتريرهم  (تحف)األسرى القدامى من حركة التحرير الوطين  و حركة محاس،  

الصفقة التنظيمي داخل حركة محاسآاثرها على    تركت هذه  تشمل  املستوى  مل  إذ  احلركة؛  قياديي  نفسها،    جزءا  من 

   .اتريخ إمتام الصفقةمنذ سنوات، وصوال  إىل العزل االنفرادي آخر منها سياسة  جزءفضال  عن مواجهة 

يف بعضه،    املتلقي  يعيد  ،الواقع الذي فرضته صفقة التبادل على املستوى التنظيمي حلركة محاسوهكذا، فإن     

التحرير منظمة  أسرى  حال  وخباصة إىل  اليت    ،  اإلفراجات  يف  فتح  حركة  أوسلو  تلتأسرى  طغت  اتفاقية  فقد  لغة  ؛ 

أشار   327وبقوة،   ، جمدداالغضب واخلذالن   ما  األسرى  إليهوهذا  اليت جرتيف    بعض  ال 328؛ املراسالت  ا  مم رغم  فعلى 

كاألسريين انئل   ،عاما    34أكثر من    بعضهم  أسرى مر على اعتقالفراج عن  كما يف اإل  من إجنازات،  حققته الصفقة

أسريا ، ممن اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية   26إال أن ه، وحىت إعداد هذا البحث، ال يزال   330وفخري الربغوثي،  329، الربغوثي

 331.سلو، قابعني يف سجون االحتاللأو 

 
ومقابلة أخرى مع ، تصريح لزوجة القيادي يف محاس إبراهيم حامد،  م2011تشرين األول/ أكتوبر    17 اجلديدة. العدد الصادر يف  انظر يف أرشيف جريدة احلياة327

 .  م2011تشرين األول/ أكتوبر   13  ر جلريدة احلياة اجلديدة يفزوجة األسري أمحد سعدات يف العدد الصاد
 .  م2012شباط/ فرباير  4جرت يف    (عسقالن)م اندي األسري تقرير زايرة سجن 328
( عاما ،  40إىل )اعتقاله حىت اتريخ هذا البحث    جمموع سنوات  وصل  ؛ فقدةني أطول فرتة اعتقال يف اتريخ احلركة األسرية الفلسطي  ياألسري انئل الربغوثي يقض329

يزال رهن االعتقال، وهو من بلدة    ال،  و م2014وبعد حترره من صفقة وفاء األحرار، أعاد االستعمار الصهيوين اعتقاله إىل جانب العشرات من حمرري الصفقة عام  
 ( عاما .  18كوبر يف رام هللا، وحمكوم ابلسجن املؤبد و)

 عاما ، وأفرج عنه يف صفقة وفاء األحرار.   34م، وبقي رهن االعتقال لـ 1987األسري فخري الربغوثي، من بلدة كوبر يف رام هللا، اعتقل عام 330
 .  2018تقرير توثيقي لنادي األسري الفلسطيين لشهر تشرين الثاين/ نوفمرب 331
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ل إدارة السجون الصهيونية من مجلة التفامهات اليت  ما زاد من حجم اإلحباط وتنامي لغة اخلذالن، تنص  لعل  و 

القضااي    ،طة مصراسبو   ، حدثت مع حركة محاس بعض  الصلةحول  السجون  ذات  داخل  األسرى  ل شك    ما  ؛بواقع 

جديدة   مواجهة  لضرورة  االستعمار،  ا  رددافعا   جهة،  على  الصفقة،  مبطنا    ا  ورد  من  أفرزته  ما  أخرى،    على  جهة  من 

بيد اجلماعة، ومع   ال  ،مصريه بيدهعلى قناعة اتمة، أبن    األسريوما تبعها من نتائج، قد جعل   ويبدو أّن )وفاء األحرار( 

  جمددا، ضراب عن الطعام  اإلإمتام  حماولة  إلسقاط  كافيا     لسابقة، مل  يكنتلك األعوام ايف    ،كل ما حدث  فإن    ،ذلك

يتمكن    غري مل  إضرااب  مجاعيا  من  أنه  يكون  فيه معىن    ،أن  د  أسرية(جيسِّ ما س  ،)حركة  الدارسةوهذا  يف فصل   تعرضه 

من املرور    بد    ال   ،قبل ذلك  ،ولكنكلها،  تلك العوامل والوقائع  يجة م،  الذي جاء نت2012خاص عن إضراب عام  

ى واقع  اليت فرضت نفسها يف تلك املرحلة، وما محلته من مجلة جديدة من التساؤالت عل ،على جتربة اإلضراابت الذاتية

األسري   كبري حول جدوى  الذات  الاملواجهة، وعالقة  رافقها من جدل  )التنظيم(، وما  اجلماعة  مع   اإلضراب فاعلة 

   .تهوطريقة إدار الذايت 

 اإلضراابت الذاتية  

عام   أواخر  عام    ، م2011يف  من    ، م2012وبداية  موجة  الصهيوين  االستعمار  سجون  داخل  انفجرت 

ة عن واقع ، وتركت أسئلة كبري الفاعلإنتاج منظور جديد لدور األسري    ، أعادت بدورهااملكثفة،   332اإلضراابت الذاتية 

م،  2004بعد إضراب عام  خباصة  و   ،اليت عانت على مدار السنوات اليت سبقت إضراب الشعبيةاجلماعة )التنظيم(،  

إبضراب  املرحلة  تلك  يف  الذاتية  اإلضراابت  موجة  وارتبطت  السجون،  داخل  املواجهة  مستوى  يف  احندار  حالة  من 
 

اإلضراابت  أغلب  332 تناولت  اليت  لكناألدبيات  الفردية،  سابقا ، تصفها ابإلضراابت  أس   ،الذاتية  الذاتية  وألسباب  اإلضراابت  استخدمت  هذه    ا  وصفاسية  هلا يف 
رسيخ  يف ت يةأساس صورةسهمت بقد أكون هذه املنظومة اثنيها: عن مدى فعاليته، و  بعيدا   ا  فرد؛ بوصفه الذي رسخته املنظومة القائمة ،لتمييز بني الفردا :أوهلا ؛الدارسة

الذي تسعى    ( احلداثي)يف مواجهة االستعمار االستيطاين، ويف بنية السجن   فاعال    ا  وصفالستيطاين، فهذه الدراسة تتخذ من الذاتية  ومنها االستعمار ا  ، بنية االستعمار
  (احلداثي )نظومة السجن  ممواجهته  ؛ ما جعل  املواجهةمارس فاعلية الذات اجلماعية بفعل    (الفرد)األسري  وتستهدف أي فعل مجاعي، ف  ،حتويل األسرى إىل أفرادإىل  
 . إليه بنية االستعمار االستيطاين الصهيوين للهدف الذي تسعى  ا  كسر 
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نقطة حتول،  إذ    ؛األسري خضر عدانن إضرابه  تساؤالت ع  عربشّكل  فرضه من مجلة  اجلماعية،  مص  نما  املواجهة  ري 

 333. جمددا  جلماعة إىل مربع املواجهة سحب اوحماولته 

فقد برزت مع تصاعد    ؛كن قائمة قبل إضراب األسري عدانناإلضراابت الذاتية مل ت  هذا ال يعين أن  لكن،  و 

يف مقدمة من خاضوه ضّد االعتقال   334،يانكانت األسرية عطاف علو ة اجلهاد اإلسالمي داخل السجون،  دور حرك

إذ   إضراابت  أثناءنفذت  اإلداري؛  ثالثة  عام  وقت  نفذته    ،األول  :اعتقاهلا  معها  عام  1987التحقيق  والثاين  م، 

خاضت  كما    335، يوما    40  آنذاكإضراهبا  يف    تاستمر وقد  ضد اعتقاهلا اإلداري،    ، م1997م، والثالث عام  1992

نورة   الطعام، 336اهلشلمون األسرية  عن  عام    إضرااب   ذايت،  إضراب  أطول  اثين  لة  استمر  2007مسجِّ   يوما ،   52م، 

   .مجيعهن من األسريات املنتميات للجهاد اإلسالميالالفت لالنتباه، أن  و  337، األسرية مىن قعدانفضال  عن 

صوال   اتية لتقرير مصريهم، و معارك ذمل تتوقف حماوالت األسرى؛ ففي تلك املرحلة، حاول عدد منهم خوض و 

حتقيق مطالب حياتية خاصة هبم كالعالج، أو نقلهم إىل معتقل آخر،  األسرى اإلداريني، أو وخباصة  ، إىل مطلب احلرية

فرضوا هم من    ،أسرى اجلهاد اإلسالمياألمر الالفت لالنتباه، أن   أو إهناء عزهلم، أو املطالبة حبقهم يف زايرة العائلة، و 

تكمن يف    الكربى،  املفارقة   ولعل  وهذا ما أشارت إليه الدارسة سابقا ،  ع من املواجهة أكثر من أي تنظيم آخر،  هذا النو 

فمن يدقق يف اترخيها، جيد النساء يف قمة اهلرم، مع بداية تشك ل جسد احلركة األسرية،    ؛املواجهةقيادة هذا النوع من  

 استمر نضال احتجاجي،  صورة  جاءت على  اليت  ،  املتعددةيف رواايهتا عن إضراابهتا   338عائشة عودة إليه  وهذا ما ُتشري  

 
نقال عن:  عبد الناصر فروانة. اإلضراب عن الطعام بني الفردية واجلماعية. 333

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/01/29/512286.html 
 . 41علي شواهنة. مصدر سبق ذكره. ص 334
 .  م2018املقدس لآلداب. رام هللا.  مقابلة مع )ع.ع( من األسريات اللوايت خضن إضراابت ذاتية. جرت املقابلة يف مركز بيت 335
 . 41علي شواهنة. مصدر سبق ذكره. ص  336
 .  41املصدر السابق. ص 337
 مصدر سبق ذكره. مثنا  للشمس.مصدر سبق ذكره، وأيضا  عائشة عودة.  أحالم ابحلرية.نظر يف: عائشة عودة. ا338
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إليه، أن   أايمأغلبها   الذاتيةا ، ومما جتدر اإلشارة  كثيفةتفرض    اإلضراابت  ملا حتمله من خصوصية يف    متعددة؛  قضااي 

  إطار   مع اجلماعة يف   األسري الفاعلة  تناول عالقب  ،هناستكتفي الدارسة    ،لكنو الكشف عن تفاصيل املواجهة الذاتية،  

املواجهة تقرير مصري  الرفض يف  ومنهج  التجربة،  تسهذه  مبا  حماولة ،  الفاعلية يف  فيه هذه  املصريالسيادة    هم  ،  وتقرير 

 .  وممارستهما

إضراب   فرض  عاليا   لقد  مطلبيا   سقفا   عدانن  عجزت  خضر  احلرية،  اجلماعيةعن  هو  اإلضراابت    ؛ فرضه 

الدارسة    تتصل  ، عيةألسباب موضو  رأي  وقراءةيف  اإلضراب،  واقعية    أبهداف  املواجهةااألسرى  من  املطلوب    ؛ ملصري 

االعتقالية احلياة  ظروف  لتحسني  حياتية  مبطالب  حمكومة  كانت  اجلماعية  أن    ،ولكن  ،فاإلضراابت  يعين  ال    هذا 

ابإلضراب هو محاية الوجود  األهم يف ابطن قرار املواجهة  ألن     ؛املطالبهذه  سوى  هدفا   اإلضراابت اجلماعية مل حتمل  

هكذا، فقد  و  339، "وجوعي حق يل  ، وحرييت أمثن  ،"إن كراميت أغلى من الطعام والشراب   :عداننخضر  ،  يقول  أوال  

الذاتية  تهجترب  ابت واضحا  أن   بلورة فكرة اإلضراابت  وخباصة    ، وتدحرجها حنو أسرى آخرين  ،مبثابة داعم أساسي يف 

عتقال  إضراابت متتالية ضد سياسة االيف    جمموعة من األسرى  تففي تلك املرحلة شرع  ؛أسرى حركة اجلهاد اإلسالمي

حىت   ا  عدد األسرى املضربني ذاتي   صللي  ؛وآخرون 342، وهناء الشليب341، وبالل ذايب 340ة، اإلداري، منهم اثئر حالحل 

أبريل    5 إىل حنو ) 2012نيسان/  أسريا  12م  أغلبهم    ،(  إضراب  اإلداري.كان  االعتقال  تلك قد  و  343ضد  عملت 

 
 .  م2012أرشيف إضراب خضر عدانن. اندي األسري الفلسطيين.  339
 .  42علي شواهنة. مصدر سبق ذكره. ص 340
 .  42املصدر السابق. ص 341
 .  41املصدر السابق. ص 342
ا343 الفلسطيين يف  تقرير صادر عن اندي  نيسان    5ألسري  . االعتقال  م2017. ودراسة خاصة من مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان.  2012من 

ورثتها   اليت  القوانني  أبرز  أحد  تتمّكن من مجع اإلداري:  االحتالل حني ال  إليه خمابرات  تلجأ  إجراء  وهو  الربيطاين،  االستعمار  الصهيوين عن  االستعمار  سلطات 
لف  امل )معتمدة على ما يسّمى    ،فتقوم ابعتقاله بذريعة احلفاظ على أمن وسالمة اجلمهور   ؛قل بعد تقدمي الئحة اهتام حبّقهإلدانة املعت  ،معطيات واضحة وبيّنات كافية 

عليه   ، الذي ال تسمح( السّري الّصادرة عما يسّمى    وفقو   ،للمعتقل وحماميه ابالّطالع  للمنطقة)األوامر العسكرية لالحتالل،  ، ميكن جتديد أمر  ( القائد العسكري 
الذي فرضه االستعمار عن االعتقال  و التعريف  هذا ه  ،قابلة للتجديد  أشهرفرتة أقصاها ستة  حتدد فرتة أمر االعتقال اإلداري  االعتقال اإلداري مرات غري حمدودة، و 



142 
 

أبحكام  من بينهم أسرى حمكومني  كان    ،لدخول يف إضراابت إسناديةإىل اعشرات األسرى  دفع  الذوات الفاعلة إىل  

و   15إىل  تصل   وأكثر،  شك  عاما   عن  بذلك  ابإلضراب  املواجهة  الستعادة  جديدة  دفعة  الذاتية  اإلضراابت  لت 

إضرابه:344،الطعام دوافع  اإلداري  يقول )خ.ع( عن  االعتقال  الذي جعل    ،"إن مسألة  الوحيد  األول  الدافع  ليست 

أوال   يل،  ابلنسبة  قرار حتمي  اإلضراب  املتكرر،    ، معركة  الذي جرى حب و اعتقايل  االعتقال  على  و قي،  مهجية  االعتداء 

بشري درع  قرييت  أبناء  أحد  واستخدام  عام    ،عائليت،  اعتقايل  عملية  له2011خالل  تعرضت  الذي  والتعذيب    ، م، 

ذلك بذيئة مع صراخ، وكل  ألفاظ  يستخدموا  وبدأوا  اعتقايل،  بداية  أدموا جسدي ووجهي يف  التحقيق   ،حيث  قبل 

 345الذي واجهته ابلصمت املطبق." 

 

 الذات يف مواجهة اجلماعة 

األسرية  الشغل  كان احلركة  لقيادات  األساس  الستينيات  ،الشاغل  أواخر  الداخلية    ،منذ  األوضاع  ترتيب 

السجن،  ،لألسرى بنية  التنظيمات   346وتشكيل جسد مجاعي قوي يف مواجهة  فرض    عرب ،  آنذاكاليت عملت عليها 

األسري    متعددة،  ضوابط عالقة  مع    ،اعةجلماب  (ذات)الحكمت  العالقة  إدارة  وكذلك  األخرى،  التنظيمات  وأفراد 

امتدت  ،  الّسّجان الضوابطكما  أخرىلتشمل    ؛هذه  عوصوال     ،جوانب  قيود  فرض  حد  اجملال إىل  يف  التحرك  لى 

  اجلماعة   اليت حاولت  ،اهلاجس األمين أكثر اجلوانب اليت أخذت حيزا  من القيود والضوابطبعد أن أصبح  االجتماعي،  

 
إليه ااإلداري،   ينظر  الفلسطيينالذي  مواجهته ابإلضراب عن عرب    ،ستظهر الحقا    ودالالت متعددة،  أبعادمن منظور آخر، ويصفه أبوصاف خمتلفة، ذات    ألسري 

 لتفرض املواجهة رواية أخرى ملفهوم االعتقال اإلداري.  ؛الطعام

 .  م2012سري الفلسطيين. أرشيف اندي األ344
 . م 2019مقابلة مع )خ.ع(. جرت عرب اهلاتف.  345
 مصدر سبق ذكره.   الشمس منتصف الليل.انظر يف: حافظ أبو عباية. 346
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اإلضراب عن  مبا فيها    ،ابملواجهةمنها ما يرتبط    ،ةظمت لوائح خاصة بكل تنظيم على حدنُ ، عرب الئحتها؛ إذ  فرضها 

 347الطعام.

  ، وأي مجاعي هو يف خدمة الفرد  ،أي شيء فردي هو يف خدمة اجلماعة  ،ابجلماعة  ا  "االنتصار ليس حمكوم

الفصل هاد  مج  ،فش  يكون  الزم  اجلأنه  حىت  فردياعي،  برأي  ببدأ  قضية  348، "ماعي  والذات  تـَُعد   أهم  من  اجلماعة 

إذ تلقي بثقلها على اجملتمعات أينما حتّل، وهذا ما كان من   ؛م اإلنسانية واالجتماعية مبجملهاالعلو   شغلتالقضااي اليت  

الوطنية األسرية التنظيمات األخرى جمتمعا ، يستمد  واقع احلركة  اليت تشكِّل إىل جانب  بن  من كونه  هخصوصيت،  ية يف 

ما  يف فهم جمموعة  هم قضية اجلماعة والذات حمورا   ففي هذا اجملتمع، شك لت   349؛سجن استعماري صهيوين استيطاين

  ، نف االستعمارية، وأثرها على الذواتاليت فرضتها بنية السجون االستعمارية الصهيونية، ومنها أدوات الع  ،من القضااي

تعزيز احلالة  كيف ال، وقد سعت جاهدة حنو العمل على سلبها وإفراغها من حمتواها النضايل والثوري، وحماولتها الدائمة 

 350؟ لها، وتفكيك احملاولة اجلماعية اليت انضل األسرى من أجل تشك  (الفردانية)

على مصري املواجهة وواقع  هلا  أثرا  ابلغا   على وجه اخلصوص، جيد املتلقي    ، ما بعد أوسلوووصوال  إىل مرحلة  

حتوالت هائلة وانقالابت على واقع املواجهة،    ها من سنوات، كيف ال، وقد شهدتما تالامتد إىل  احلركة األسرية،  

خوض معركته  ة يف توجهه حنو  يبلور دافعا  أساسيا ، وقناعة قوياألسري  ما جعل    ؟جلسد احلركة األسرية  ا  وسقوط  ا  وتراجع

بني األسرى  القائمة الصراعات  وخباصة يف ظلّ يف مواجهة منظومة استعمارية كاملة داخل بنية الّسجن،   ،وتقرير مصريه

مع تراجع دور التنظيمات  وخباصة  التفكري يف اخلالص الذايت أكثر من أي وقت مضى،  اليت حث هم على  وتنظيماهتم،  

حتولت فيه جتربة اإلضراب عن    ،م من نتائج قاسية2004فه إضراب عام  ما خل  خيفى على أحد  ال  التعبوي الثوري، و 
 

 . 18  -17إايد الرايحي. مصدر سبق ذكره. ص 347
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التنظيمية للفصائل،  البنيات    إدارة السجون الصهيونية من اخرتاق   نتمتك  ففيه  351؛ ألسرىيف نظر ا  (فوبيا)الطعام إىل  

 قيادته.  وهز ثقة األسري جبماعته و  352واستغالل حالة اإلحباط والغضب اليت سادت صفوف األسرى،

ابلعالقة بني الذات واجلماعة يف بنية االستعمار    يتصلفيما    ،يفرض تركيبة تبدو أكثر تعقيدا  لعل  هذا الواقع  و 

فالعنف يضع   ؛ت املكثفةوما تفرضه من مجلة من التناقضا   ،بنية العنفالرئيس إمنا هو  الصهيوين االستيطاين، والسبب  

  ؛ كذلك اجلماعةو وجودها،  ل  اية  محة اجلماعة على فرض قوة ومواجهة  اؤالت ضخمة ومعقدة حيال قدر الذات يف تس

فإهنا تفرض أسئلة على جمموع الذوات وقدرهتم على االنتماء واالنضباط أبحكام اجلماعة، ومحاية وجودها املرهون ببقاء  

 الذوات.   عرب الّسّجاناملواجهة مع 

تبدأ   ،يف واقع األمرإال أهنا  ة الذاتية ال تقتصر على جتربة اإلضراب عن الطعام،  املواجهعلى الرغم من أن   و 

األوىل   اللحظة  ابلتحقيق،  لمنذ  مرروا   إىل  و العتقال،  السجن،    األسري  التحاقوصوال   يف  للمواجهة  اجلماعي  ابلركب 

الذاتية ُتشكِّ وهكذا، فإن    املواجهة اجلماعيةما  حملاولة قراءة  همل مسارا   املواجهة  الذات من قوة    وقوهتا؛   مستوى  فقوة 

كمواجهة حلظة االعتقال، أو التحقيق،   ،املواجهة األخرىفإن  أنواع  كله، ومع ذلك ،والعكس صحيح، ولكن ،اجلماعة

إطار   تُدرَج يف  الذاتية،  مل  املواجهة  الدائر حول  يقف  اجلدل  الطعامبينما  بوصفه مواجهةاإلضراب عن  ليثري   ،ةذاتي  ؛ 

وخب فيما  اجلدل،  جدو   يتصلاصة  التجربة،مبدى  هذه  اجملموع،    ،وأمهيتها  ى  على  عن  ووقعها  أحياان   يغيب  ما  وهذا 

ابجلماعة، واليقني ابإلضراب اجلماعي وأثره املهم املواجهة  ولعل  تفسري األمر مرتبط بتشك ل هذه    ،ةيجلماعاإلضراابت ا

السجون،  داخل  األسرى  مصري  املواجهة    واحلاسم يف  أنواع  أن   كله،  ذلك  فيها سوى    ،األخرىواألهم من  ال خيار 

  املواجهة الذاتية.
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تراجعفإنه  وهكذا،   الذي  الوقت  املواجهة،  فيه    تيف  األسرى على  إصرار  منا  اجلماعة عن دورها يف  بعض 

تراجع  نشأ عن    ،آخر من تنامي احلالة الفردانية داخل بنية السجن  شكلإىل جانب    ذاتيا،  استعادة املواجهة وفرضها

ية على نوع العالقة الثنائ  ةكبري   صورةبمؤثرة  اجلماعة، وتوغل منظومة رأس املال بطرق أخرى بعيدة عن مبدأ املواجهة،  

احل مع إدارة السجون،  جموعة من املصحمكومة مب  تأصبح ،فالعالقة اليت حتكمها املواجهة سابقا   ؛بني السجان واألسري

الب  ا  كثري منحى آخر، أسقطت عربه   متخذة بذلك   اليت فرضتها  احملرمات  السجون على مدار    نياتمن  التنظيمية يف 

مع    وخباصة  ،عقود  العالقة  عام   353،الّسّجانيف  إضراب  جتربة  خالل  من  الحقا   سيظهر  ما  يقول  2017وهذا   .

ابلزلزال)خ.ع أشبه  املتكرر  "اعتقايل  للخالص  ،(:  طريق  من  كان  وما  وكرامته،  حريته  اإلنسان  يسلب  إال    ، الذي 

 354ابإلضراب عن الطعام يف كل مرة، فال خيار آخر إال املواجهة، مع ضعف اجلماعة." 

 الذايت وجتاوز القرار اجلماعيقرار اإلضراب 

 355مش مثل اإلضراابت الثانية." ، "كنت بشعر أنه أصعب قرار أان أخذته، فهو قرار ابلنيابة عن اجلميع

هدف قديش تكملي، يعين أان   ةشو بدك إايه، وحاط  ةنت بتكون عارفأ  ،"القرار الفردي جبوز يكون أسهل

 356عشان العزل، فأان بفك ملا أطلع من العزل."   ،مثال ةمضرب

أحدمها ينظر إليه    ؛عن قرار اإلضراب الذايت من خالل الروايةتكشف هااتن الروايتان توجهني يف احلديث  

مل أكثر صعوبة؛  انه  اجلماعة، و   تهواجهعلى  اآلخرأّما  قرار  فالتوجه  أن  ؛  إىل  أكثر سهولة،    ُيشري  الذايت  اإلضراب  قرار 

  أغلب يف غاية التعقيد، وهذا ما أثبتته  ا  عملية فصل القرار الذايت عن القرار اجلماعي أمر تبقى   ،ا احلالتنيتويف كلولكن، 
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البحث هذا  استحضرها  اليت  ي  ،التجارب  ينتميبأساسا     تصلمما  الذي  التنظيم  األسرييلإ  نوع  قضية    ،ه  من  وموقفه 

 ت الذاتية.  اإلضرااب

من حيث مستوى اجلهد    عن اإلضراب اجلماعي،  مرحلة التعبئة يف اإلضراب الذايت خمتلفةوعلى الرغم من أن   

الزمنية  ،املطلوب أهن  ،والفرتة  متثِّل  إال  التعبئة  مرحلة مهمة وحامسةا  فإذا كانت  اإلضراب، على حّد سواء؛  نوعي   يف 

الزمة   اجلماعي ضرورة  اإلضراب  جتربة  فإهن؛  يف  املواجهة،  أجل  من  اإلضراب  تتطلب    ا للتحشيد  يف  مضاعفا   جهدا  

كيف   وتوجهاته، يواجه بنية التنظيمكما  يف حقيقة األمر،  ان وحيدا ،جّ فاألسري يواجه السّ  ؛ا القرارهذمثل لثقل  ؛الذايت

 .  ، غالبا  ما يتعرض حلرب من التنظيم؟األسري املضرب ذاتيا  ال، و 

جمرد   ولكنْ "إن  انتصار،  هي  اإلضراب  خطوة  عن  العوامل    ، اإلعالن  نقاش  من  بد   ال  االنتصار  لتحقيق 

ألن ه يف بعض األحيان تُستَغل  النتائج السلبي ة   ؛ليس كافيا  أن تعلن اإلضراب  ، ضرابوالظروف والنتائج خلوض هذا اإل

 "357.عميم ثقافة جديدة داخل السجونأو ت  ،حملاولة كسر إضراابت أخرى ؛ يف عدم احلصول على أي ة مكاسب

قراءة  و  مبكان،  الصعوبة  من  فإن ه  و هكذا،  وتوجهاهتا  اجلماعة  قرار  عن  بعيدا   الذايت،  اإلضراب  الثقافة قرار 

وقدسيتها   التنظيماتيف  اجلماعية  الذاتية،  ممن  األسرى    أغلبف  ؛بعض  اإلضراابت  أن   خاضوا  اجلماعة حمور  يؤكدون 

اليت يعيشها    ،كشفه حمور الصراعاتيعمه أو الوقوف يف وجهه، وهذا ما  واألهم د   أو رفضه،  يف قبول القرار   أساسي

  ، أو التنظيم اجلماعي والعمل اجلماعي ،يف تربيتنا وثقافتنا اجلماعة  )ب.ك(: "فكرةاألسري يف اختاذ قرار اإلضراب، يقول 

حاولت أبين جسور مع    ،ماعة مغيبة يف موضوع نقاشي، لكنيعين كل شيء مجاعي، وأان يف إضرايب هون فرد، واجل

 358سواء التنظيم أو األسرى داخل السجون."  ،اجلماعة
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)ب.ك( الصراع بني ما فرضته الثقافة الوطنية والتنظيمية حيال فكرة اجلماعة، وما فرضته واقع املرحلة  يصف  

األسري ذاتية،    ،على  معركة  خوض  على  وإجباره  خياره  جتاوز  إىل  مشريا   يف  على  التنظيمات  بعض  يف  القدرة  عدم 

 مد جسور مع اجلماعة.  ولعل  هذا املعىن ماثل يف حديثه عن اجلماعة،  

أن    فيه،  الذايتومما ال شك  اإلضراب  األسرى  قد    ،قرار  بني  الصراع  رفض  اجلماعةو فاقم  ر  يفسِّ ما  بعض  ؛ 

ممن  األسرى   وخباصة  اإلضراب،  من  النوع  التنظيماتهذا  قيادات  من  جزءا   )س.ب(:  ،كانوا  قرار    يقول  ضد  "أان 

هون يستنزف    ، فقضيتنا قضية مجاعية، فلما إنت تروح على اإلضراب الفردي  ؛نضالنا مجاعي  :اإلضراب الفردي، أوال  

 359قوتنا، يستنزف الناس، وهذا األمر يف النضال ما بزبط." 

كثافة عالية من التناقض  ف اجلدال والتساؤل حول ماهي ة العالقة بني الذايت واجلماعي، بل أفضى إىل  مل يتوقو 

ي على يبفرض رأ  ،"أان ملا بضرب، يقول )ب.ك (:  ا فيها من حتول يف واقع املواجهةمب  ،ف مجلة من املعاينالذي خلّ 

ما    إن  وهكذا، ف"360، هذا التناقض والتساؤل دائما حاضر عنا ، اجلماعة كانت كمان تفرض رأيها عليّ  ،اجلماعة، طيب

تؤكد مرة اخرى   ، جدلية الكبرية داخل بنية الّسجن من تناقضات وتساؤالتلل  ، ما هو إال تكرار يطرحه )ب.ك( جمددا  

التناقضات إىل حد الصعوبة البالغة يف  قد وصلت  ف  ؛نفإعادة تعريف العواحدة من أهم النتائج الراهنة، اليت تتمث ل يف  

األمر    كذلكو 361، عنف غري مرئيواصفا  إايه أبنه    ،دقة العنف يف السجنحتدث وليد  تفسريها أو رؤيتها ، متاما  كما  

 ا العنف.هذنتاج  إال هي ما ف ،جم التناقضاتحب فيما يتصل

جلماعة،  وأنه يغين ا  ،أنه كمان الفرد ممكن حيقق شيء للجماعة  ،قتنع أكثر فأكثرأبدأت  "  يقول )ب.ك(:

اجلماعة   أنه  مقتنع  الفرد إ وصرت  شروط  من  تعقيد  أكثر  شروط  إبضرابني  ،التفكيكك  ؛هلا  حاليت  يف  أنه   خصوصا  
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التساؤ  الفرديحماوالت تفكيك كل أجبدايت  أمام إضرايب  تشكِّل  اجلماعة  بكلمات أخرى، فإن   و 362  "،الت اجلماعة 

لت  شك  اليت  اإلضراابت اإلسنادية أو التضامنية،  ما يسميه األسرى  هذا  كثري من احلاالت، و سندا  لإلضراب الذايت يف  

ومتت عت حبضور يف أغلب اإلضراابت الذاتية، وخباصة تلك خاضها  تساؤال  عن دور اجلماعة يف دعم املواجهة الذاتية،  

جديدا  لإلضراب الذايت ىن   التنظيمان اللذان فرضا معكيف ال، ومها  اجلبهة الشعبية، واجلهاد اإلسالمي،  كل من  أسرى  

   ؟مسانديناألسرى  عشراتط ااخنر يف ظّل وعالقته مع اجلماعة، 

كذلك إضراب األسري و مة لقراءة هذا املشهد،  همل إضراب خضر عدانن وجمموعة من رفاقه حمطة  شك  قد  و 

من االعتقال،    العام  عاما  ونصف  14اليت انتظرها بعد    ،الذي واجه االعتقال اإلداري يف حلظة احلرية 363،بالل كايد

ما  364؛ العام للجبهة الشعبية أمحد سعداتشارك فيه األمني    ،قد اخنرط رفاقه من اجلبهة الشعبية يف إضراب إسناديف

سحب اجلماعة حنو مربع املواجهة من  من ن األسري بذاته كيف متكّ   :تساؤال  طرح ما  يف مشهد العالقة، و هم فرض حتوال  

 جديد؟  

إضراب امسه  يوجد شيء  فال  الفردية،  التشكيك ابإلضراابت  أرفض  متاما    "أان  الفردي هو    ؛فردي  فالنضال 

ردي يصب يف  ل الفوالنضا ،أن توفر له شروط النضال اجلماعي إضراب يتخذه األسري يف ظل عدم قدرة احلالة اجلماعية

 365" .فإضراابت فردية متتالية بنجاحات، تعطي دافعا  لإلضراب اجلماعي  ،مصلحة النضال اجلماعي

لإلضراب و  نتاج  كل  يف  لألسري  اخلالص  بلورة  يف  وحاسم  مهم  طرف  اجلماعة  أن   إليه،  اإلشارة  جتدر  مما 

 ،"يف آخر أايم يف اإلضراب يقول )ب.ك(: هذا النوع، خاضوا ممن حصل مع عدد كبري من األسرى ما ، وهذا  الذايت،
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خوفا  على مصريك،   ؛ويطلبوا منك أن توقف اإلضراب  ،رفاقك توصلوا إىل هذا االتفاق  أن  :وأبلغتين  ،جاءت حمامييت

  يف بنية السجن،   ؛ ما يؤكد جمددا صعوبة الفصل بني الذايت واجلماعي"ضراب بعد اتفاق بتدخل من الرفاقوأوقفت اإل

أحياان ،و  املواجهة    استحالته  يفرض  للوجود،    حقيقةفمن  املعىن  يعطي  من  تفرض هو  السجن  بنية  طبيعة  أن   غري 

ال فرق  ،  ومسارها  ميتلك القدرة على املواجهة هو األقوى وله السيادة، وهو من يتحكم مبصري املواجهة  شروطها؛ فمن  

ينما متتلك قرارها، وأما الذات؛ فتفرض ضرورة املواجهة يف  والذات؛ فاجلماعة تفرض املواجهة ح  جلماعة يف ذلك بني ا

إليه   ات بتكون يف  ومر   ،أولوايت اجلماعة والفرد ميكن تكون متقاطعة ":  )ب.ك(ظل غياب اجلماعة، وهذا ما يشري 

النضال أبدوات  الرد    ؛تكامل  وبصري  وأواجه،  أقف  مين  مطلوب  وأان  كفرد،  املواجهة  عليّ  بفرض  مرات  العدو  ألنه 

 366ضروري عشان إنسانيتك." 

شك لت  و  للمواجهةاقد  آخر  حمورا   الذاتية،    تورفض  ،جلماعة  يف  اإلضراابت  من كما  محاس  حركة  موقف 

الذايت بدا    ،اإلضراب  الرفض   واضحا  الذي  بر ومتمثِّال  يف  ما حدث مع أسرى حمسوبني على حركة  ، متّثل  فضه، وهذا 

نريدك شهيدا  ،  نريدك حيا"رفع األسرى شعار ملواجهة إضرايب: )حدث معه:  حني نقل أحدهم ما  محاس،   من  "؛ وال 

اإلضراب لتعليق  دفعي  إىل    ،أجل  يقود  اإلضراب  أبن  العقائدية  القناعة  هو  ابطنه  يف  وما  الشعار  هذه  منبع  وكان 

 367" (.فليس يل دين ،إذا ديين مل يقف مع إنسانييت)  رد األسري مبواجهته:  ،التهلكة، ومبقابل هذا الشعار

يمكن قراءته عرب  ف  ؛األولأّما  ين أساسيني يف املواجهة،  دَ عْ فرضت رواية األسرى عن اإلضراب بُـ وهكذا، فقد  

الطعام أدواهتا  ،املواجهة اجلماعية يف اإلضراب عن  أقرب    ،وأهم ما فيها  منهاج  التجربة إىل  تراكم  ما  اليت حتولت عرب 

من أبعاد على املستوى  حتويه  مبا    ،ز األسرى على اللغة التنظيميةيركِّ فيها  ملعركة اإلضراب، و   يا  أساس  ا  وانظميكون قانوان   

كثيفة ومهمة لقراءة زوااي التجربة حقيقتها اجلماعي، وما يتخللها من صراعات مع إدارات السجون الصهيونية، وهي يف 
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وأّما البـُْعد الثاين  . تركِّز عليها جممل أدبيات األسرىما جعل  ؛ ألسرى على إدارة املعركة ومصريهاأببعادها وقوهتا، وقدرة ا

الرواية؛ فقد فرض  )الذايت( يف  املواجهة بني األسري و   عالية يف وصف  التجربة  ،  الّسّجانكثافة  تبقى متجذرة من  اليت 

   ة.مهما بلغ اإلصرار على وصفها ابلذاتياجلماعية، 

أين    :وكان يف عوامل دفعتين للقرار، أوهلا  ،كان داخلي غضب ذايت كبري  ،"قبل قرار اإلضرابيقول )م.ق(:  

كان صوت املواجهات يف الشوارع، وما زاد من    ، ففي حلظة اعتقايل  ؛نت املواجهة يف اخلارج قويةوكا  ،دخلت السجن

أان عندي   :وقلت للمحقق  ،ومساعي ألصوات فتيات يف التحقيق، فما كان عندي خيار إال اإلضراب ،التحقيق ،غضيب

 368وهو اإلضراب.  ،قرار اثلث غري االعرتاف واإلداري

 هالفرض   ياحملرك األساسيبقى    ،يف الّسجنكلها  ما يف أشكال املواجهة  ، كالعنفمما جتدر اإلشارة إليه، أن   و   

ال فرق    ؟إىل جانب إرادة األسري وصموده  ،مسار املواجهة ومصريها  تحكم يفاملوهو  كيف ال،  ،  الّسّجانبني األسري و 

ال ينطلق من  الطعام، مهما كان نوعه،  النوعني: اجلماعية والذاتية؛ فاإلضراب عن  يـَُعد  أهم  قراريف ذلك بني  الذي   ،

فعليا  أدوات   إذ جيد  املواجهة  قدرته  األسري،  عن  فيه  يتساءل  موقف  قرار  نفسه يف  اختاذ  ذاتيا  يف هذه    ، على  وفرضه 

إنه جوهر    ،لةاحلا املصري  السيادة  حملاولة  ياملعىن األساسبل  اتساع    وممارستهما،   ،وتقرير  طرداي  مع ما    املعىنويتناسب 

يف حالة اإلضراب أكثر ثقال  على  أهنا  غري  ،  اجلماعيةاملواجهة    تهملا أقر    ا  امتداد، أتيت  خاصةت  أدوامن  األسري    يبتكره

،  اجلماعة، ومنها  مجلة من العوامل  إغفالدون    ،املتحكم الوحيد يف مصريه؛ كيف ال، وهو قائد معركته؟ بل إنه  األسري

الذايتفيما يتصل أبو  املواجهة يف رواية اإلضراب  إدارة أدوات    األول؛ يشمل  حمورين:فإنه ميكن تقسيمها إىل    ؛دوات 

ويف   ، الّسّجانأدوات املواجهة ضد يف يتمثل ف ؛خرأّما اآلاجلماعية، و  لة من الصراعات الذاتية الذاتية، والذاتيةمجاألسري 

 ا.   نبتناوله هالدارسة كتفي تالذي  ،منهج الرفض مقدمتها
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 منهج الرفض يف مسار اإلضراب الذايت 

ثقال   ثر  ان تكون أكاملادية للّسجّ   هتاإمكاان  غري أن    الذايت،و   اجلماعي   أدوات العنف يف جتربة اإلضرابتتشابه  

لتنفيذ   ؛ت املاديةانني واإلمكاانجّ مزيد من السّ دارة السجون الصهيونية إىل جلب  تضطر إ  ؛ إذيف مواجهة إرادة مجاعية

بوترية أعلى    فيه   يمكن تنفيذ العنفف  ؛اإلضراب الذايتأّما يف  العنف أكثر تكلفة يف احلالة اجلماعية،  ما جيعل    ؛ عنفها

 ،أدوات مادية  ةت إنسان جمرد من أيإمكاانإىل    قياسا    ،عاليةدية  مات  إمكاانتلك  متوجود منظومة    لكن  وتكلفة أقل،  

 تساؤل كبري.   موضع تلك املواجهة  جسده وإرادته، يضععدا 

  وعلى الر غم من تطور هذه اإلمكاانت، وقوهتا، وعنفها، إال أهنامل تتمكن من منع جتربة اإلضراب أو كسرها، 

، تصبح حمفزا  ودافعا  حنو االستمرار يف املواجهة، كما يف جتربة اإلضراب الذايت؛ إذ تدفع األسري اجملرد  بل على العكس

مركزية   أنواع ةثالثاليت تنقسم يف ان، جّ للسّ  اخلضوعوعدم ا ، ياسة الرفضسولعل  أبرزها  ،خلق أدوات جديدةاألعزل إىل 

 املاء، والفحص الطيب.  و يف مسار املعركة الذاتية، هي: املدعمات، 

خاصة أنه أان كنت رافض ايخدوا حتليل مين،   ،"فرتة وجودي يف املستشفى كانت األصعبك(:  يقول )ب.

وكان على   ،ان أعطيهم، وكانوا انصبني جهاز يطلع صوتأمش    ،وكانوا يضطروا ايخدوا التحليل من دورة املياه، املهم

وصار يفقدين    ،يطلع صوت عايل جدا ، وهاد أكثر شيء أزعجين   ،وإذا بتأخر  ،الضابط جيي يدخل رقم سري كل فرتة

 369  ."ء اإلضرابأثناأعصايب 

من الزانزين    األسرى املضربني ذاتيا    بعد نقل  ،عن أدوات العنف املستخدمة يف املستشفيات  روايةولعل  هذه ال

أشار  اليت األجهزة والتقنيات احلديثة،  يف مقدمتها قضية العنف احلداثوي جمددا ، و على مصراعيه أمام يفتح الباب  إليها،
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لكن  ذلك كله  يف السجن،  كلها ليشمل أدوات العنف احلديثة عند هذا احلد، بل امتد األمر  مل يتوقف )ب.ك(، و  إليها

الواقع األسري  ال جيعل   العنف  ضد  فاعلية  ويفرض  فها هو خيلقها  الس ّجان،  هبا  يواجه  أدوات  ابتكار  على  قادر  غري 

"أهم    )خ.ع(:  يقول أداة تكتيكية يف مسار اإلضراب،  عليه، عرب وقفه املاء، ورفضه تناول املدعمات، حموال  إايها إىل

وما وراء كل شيء يريده،    ،وطرح التساؤل  ،ورفض كل شيء  ،يف كل شيء  السّجّانمنهج يف اإلضراب هو معارضة  

إلقناعي    ق(؛ األخال)  رفضت قياس دقات القلب، رفضت أي نوع فحص، وابتكروا ما عرفت بلجنة  ،خالل اإلضراب

  370بفك إضرايب. 

غري أن  اإلضراب عن  ما  يف املواجهة داخل الّسجن،  هم مسارا   ؤكد هذه الرواية منهج الرفض، الذي شك ل  ت

ميتلك   أدواته؛خصوصيالطعام  يف  جبألهنا    ة  يوضعفه،  ه سدمرتبطة  الضعف  هذا  جعل  ما  تبت؛  مدرسة  إىل  كر  تحول 

طبيعة مسار املعركة تفرض مسار التحكم  وخباصة أن   ،  ةعركاملخمططه يف  و كل أسري  فكان  أدواهتا اخلاصة يف املواجهة،  

منهاجا   ليس لديهم عقيدة، و الذين خاضوا اإلضراب الذايت، كان الرفض  ،جزءا  من األسرىفإن   ،ابألدوات، ومع ذلك

يتصل  ف فيما  وخباصة  شأهنا  اليت    ،املدعماتحسب،  اإلضرابمن  زمن  مصري ،  إطالة  إذا    ه،وهدف  هوضرب  كان  إال 

املعركة  ا  تكتيكمها  استخدا معينة  ؛ داخل  مكاسب  بعض  ،لتحقيق  احتجاز  ظروف  ا،  األسرى  كتغيري  لسماح  أو 

األمر نفسه ميكن أن يُقال عن وقف شرب املاء، واالمتناع عن  ، و الّسّجانوسيلة ضغط على  ، أو    للمحامي بزايرهتم

 إجراء الفحوص الطبية.

أدواته اخلاصة داخل اإلضراب أمهية عن قرار  واقع ابتكاره  من  اليت فرضها األسري    ،املعارك الصغريةوال تقّل  

يتناسب و فقد أضاف كل أسري جديدا  إىل إدارة املعركة،  تلك التجربة تراكميا ،  إىل    ا  كثري اصة أهنا أضافت  وخب  ،املواجهة
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يدة للمواجهة والعنف؛ فاجأه األسري مبزيد  طرداي  مع اجلد ة يف أدوات الس ّجان؛ فكلما حاول األخري فرض أدوات جد

  من األدوات املبتكرة.

، يف جتارب اإلضراب الذاتية  وخباصة   ،صوصية يف مسارها ومصريها تتمتع خب  إضرابهكذا، فإن  كل جتربة  و 

منها: وعي األسري ابملواجهة، وطريقة إدارة املعركة اليت ترتكز على    ،عدد من العواملاليت يتحكم يف مصريها ونتيجتها  

مها يف كل مرحلة استخدا  يةوكيف  ،أبرزها أدوات األسري املضربومن  ،  تهاأن تناول  للدارسة  سبق  ،جمموعة من العوامل

الفحص الطيب،  ء إجراأخذ املدعمات، و رفضه ما يف منهج الرفض، كإبدارته   يتصلفيما  وخباصةمن مراحل اإلضراب،  

وهذه املاء،  عن  ابلتوقف  قرار  أخذ  يتحكم    مجيعا ،  أو  أن  ميكن  داخلية  السيادة   ؛األسري  فيهاعوامل  صاحب  فهو 

 دعم اجلماعة لإلضراب.   من ذلك كله هو ، واألهمعليها واملسيطر األول

 عما إذا كان احلكم عليه  ف األسرى؛ة عرب رواي  ،خمتلفة معانٍ يف اإلضراب الذايت يف إطار وميكن قراءة االنتصار 

فاملواجهة بطبيعتها   خاض من أجله األسرى إضرااب  ذاتيا  أو مجاعيا ؛الذي    ،حتقيق اهلدفال خيضع ملدى  انتصارا  أم ال،  

السجن بنية  كاملة  حتقق  ال،  يف  املعركة، وال خسارة  االنتصار  ؛ رحبا  كامال  يف    يقول   ، ما يفرض حماولة إعادة تعريف 

  يرى بينما   371"، لي مت حبضور احملامنيإلت مع أهلي، ومع إمي بعد االتفاق  ملا حكي  ،أان شعرت ابالنتصار"  :)ب.ك(

ومرت    ،ومشايخ  ،ومساندين  ، ومتضامني  ،ووزراء  ،مر فيها ضباط االستخبارات واملخابرات  362"يف غرفة  )م.ق(:  

 "372جناز وحتقيق اهلدف. يقودك لإل ،وجلست يف هذه الغرفة عائليت، فالقوة واإلرادة والصرب ،األايم
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  اإلداريون  وخباصة ،األسرى إليهالذي كان يسعى  ،أساسيا  من حتقيق اهلدف ومما جتدر اإلشارة إليه، أن  جزءا  

بتحديد موعد وزمان له، وهذا ما حصل مع  يف قضية االعتقال اإلداري،    هتاميكن قراءاليت  حلرية،  منهم، يتمث ل يف نيل ا

 من حتقيق احلرية الفورية.  آخرون مل يتمكن بينما نجاح اإلضراب وحتقيق االنتصار، أغلبهم؛ ترمجة  ل

قد  و  اإلضراابت،  فإن  هذه  االنتصار،  هكذا،  ملعىن  أخرى  أبعادا   بقاء  علوخباصة  فرضت  صعيد  املواجهة  ى 

خاضوا اإلضراب  وفق ما ورد يف رواايت األسرى، ممن    يف ظل حالة الرتهل اليت تعيشها احلركة األسرية،يها،  والقدرة عل

أن   الذايت،   تؤكد  التعمق يف جتربة كل أسري على حدة،  فإن   أخرى،  حلظة يف  تمثل  يال    أببعاده،  االنتصاروبكلمات 

إنه قد سل ح،  فحسب  حتقيق اهلدف فبقاء   ؛الّسّجاننتهم من قراءة أدوات  مك  التجربة واألسرى أبدوات جديدة،    بل 

 رتاكم التجربة.  ه، املفروضة ب تطوير أدواتقدرة األسري على يعين  ،الّسّجانتطور ا أدوات  يف ظلاملواجهة 

االنتصار األويل،    حديث األسرىسيكشف    ،ومع التعمق أكثر يف املراحل اليت تبدأ فيها عملية املفاوضات

يتمث ل يف   املفاوضات مع  الذي  املواجهة، و يندرج على    نفسه  األمر، و الّسّجانحلظة بدء  التفاصيل يف  على  كثري من 

كوهنا   ومرحليةالرغم من  أهنا    ،انتصارات صغرية    س.ب(: )  يقول   على حد سواء،   ان،ّسجّ للو لألسري    ا  كثري تعين  إال 

  ، من أجل السماح للمحامني بزايرتنا، وفعليا    ؛وهددان ابلتوقف عن شرب املاء  ،املدعماتصعدان ابلتوقف عن أخذ  "

من التحكم يف نوعا   عين  تاإلضراب،  أثناء  فقدرة األسري على فرض مطلبه يف قضااي معينة  373؛"نه نفرض مطلبناإقدران  

هناك قدرة على خلق   تكان؛ إذ كلما السجنواملتحكم هبا يف بنية ما يفرض تساؤال  عن املسيطر عليها،  ؛مسار املعركة

 .  وتقييمه سيطرة وحتكم مبستوى معني يف بنية السجن؛ كان هناك تعاظم يف قراءة معىن االنتصار

يعين  و  االنتصار  فإن   الصغريةهكذا،  االنتصارات  من  لشيء سوىاملعركةطيلة  تنبيها   تطلق  اليت  ،  مجلة   ، ال 

ا هوية  بملسيطر  حتديد  يف  واملتحكم  املتمثِّل  اهلدف    األسري،زمامها،  بتحقيق  إايها  متوجا   املواجهة،  يف  يستمر  الذي 
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أسريا  إداراي  من التحرر، بعد    130ن جتربتها مكنت  إ":  اإلضراب عن الطعاميف  جتربتها    عن  )ع.ع(  تقولواالنتصار،  

عدة  ،  إضراهبا على  اإلضراب  فرضها  كبرية  موجة  بعد  يف وهذا  وقراره  الفرد  أثر  لقراءة  كايف  كان  وهذا  مستوايت، 

 374التجربة."

 اخلالصة 

 "375أليس هذا إمجاع شعيب؟  ،وخيرج العامل كله من أجل املضربني ،"أال يكفي أن جيتمع الشعب

كثيفة  فرضت   تساؤالت  هيئة  على  أبعادا   الطعام،  عن  اإلضراب  جتربة  يف  واجلماعي  الذايت  بني  اجلدلية 

  الغياب والرتاجع أسباب ، وهلذا  تراجع اجلماعة وغياب دور التنظيمات يف تقرير مصري أسراهاانطلقت من  ومتداخلة،  

اليت فرضها االستعمار   ،ببنية املعازلترتبط  ، بل  فحسب  ببنية السجون الصهيونية االستعمارية  تتصلال    ،مركبة ومعقدة

تلك األسباب هو القرار السياسي الفلسطيين يف مرحلة ما، لعل أحد  الصهيوين االستيطاين على األرض الفلسطينية، و 

 كثافة يف التناقضات،و  كشف عن طبيعة عالقة أكثر تعقيدا  و  ، من جهة، الذي انعكس على األسرى داخل بنية السجن

غياب مواجهتهم اجلماعية،    ظل   الذي هّز جسد األسرى يف  ،هزة ارتدادية للزلزالفاإلضراب الذايت    من جهة أخرى؛ 

 يف الثقافة الثورية والوطنية.  يركن أساس ااصة أهنّ وخبتساؤل كبري، إطار اجلماعة ودورها يف بذلك  ا  ضعاو 

من  و  الرغم  اجلدل  على  الذايت،  املثار  كل  اإلضراب  جدوى  مهما  حول  يظل  أنه  يف  ته  أمهيوتكمن    ، إال 

أهم األدوات واحدة من احملاولة واالستمرارية اليت فرضتها الذات، هي ، كيف ال، و حملاولة أمهيته من بقاء اتبقى ، و الغياب

فاملواجهة    على حد سواء؟  الذايت يف بنية السجن الصهيوين االستيطاين،و اليت ميكن قراءهتا عرب جتربة اإلضراب اجلمعي  
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يقول    ،ذا الوجودهاليت تنبه    ،يفرض أمهية كبرية للمواجهة الذاتية  منها،  اجلماعيالنوع  غياب  و الوجود للمستعَمر،  تعين  

  "376هو ترهل اجلماعي.   ،ما أحوجين لإلضراب الذايت" لإلضراب الذايت عن الطعام: يالدافع األساسعن )م.ق(  

احلو  أن   إليه،  اإلشارة  جتدر  الذايت  مما  بني  واضحة،    واجلماعيدود  حتول    غري  معقدة  عالقة  إهنا  دون  بل 

تنبع من    ةخصوصيذي  استيطاين،    قة يف بنية سجن استعماري صهيويناصة أهنا عالوخبفا  دقيقا ،  وص   منحهاإمكانية  

 نوع العنف وأدواته.  
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 رابعالفصل ال

 املواجهة الثانية لـ)جيل انتفاضة األقصى(  م2012إضراب عام 

عام  شك        إضراب  سبقت  اليت  العوامل  من  جمموعة  لألسرى  2012لت  دافعا   مواجهتهم  الم،  ستعادة 

اليت ش  امتد  اجلماعية،  نتائج  2004سنوات، مبا تركه إضراب عام  هدت غيااب   ألقت بظالهلا  ركبة  مأبعاد    ذاتم من 

من أبرز  )جيل انتفاضة األقصى(، و   املواجهة يف رأي   على خياراتخباصة  الصهيونية، و   على واقع األسرى يف السجون

  الدارسة   هتالذي تناول  ،م 2011حمركات أساسية خليار املواجهة، إضراب اجلبهة الشعبية عام  اليت جاءت    ،العوامل  هذه

  .سابقا  

الشعبيةمتك  وقد   اجلبهة  املواجهة، و   ، يف هذا اإلضراب،نت  استعادة خيار  المن    ته أمهيمن  رغم  لكن، وعلى 

حيظَ   ،الكبرية مل  أنه  األسرى  إال  أدبيات  بنهايته،  و   ؛ابهتمام  مرتبط  ذلك  مع  اليت  لعل   املقاومة  تزامنت  حركة  إمتام 

تبادل األسرى  (محاس)اإلسالمية   أ  م،2011عام  املعروفة بصفقة )وفاء األحرار(،    ،صفقة  دت إىل  بوساطة مصرية، 

  377أسريا  وأسرية.  1027اإلفراج عن

حالة من الغضب قد تركت    ،  من نتائج  رغم ما حققته ،  صفقة )وفاء األحرار(األمر الالفت لالنتباه، أن   و 

دى  مممن صدر حبقهم أحكاما  ابلسجن  ،)جيل انتفاضة األقصى(  خباصةوالشعور ابخلذالن لدى أسرى حركة محاس، و 

الصفقة،    ،احلياة إمتامفضال   واستثنتهم  شروط  رافقت  اليت  والتساؤالت  اجلدل  حالة  السجون    ها،عن  إدارة  وتنصل 

التعهدات بعض  تنفيذها،    الصهيونية من  املفروض  من  األسرىاملتفق عليها، وكان  إخراج  املعزولني من زانزين    ومنها 
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إىل املشهد الذي تركته أوسلو يف رواية أسرى  ما يعيد املتلقي     378(؛ شاليط)إلغاء ما عرف بقانون  نفرادي، و العزل اال

 .   قادهتم إىل احلريةاالختالف العميق والكبري يف األسباب اليت على الرغم من حركة فتح، 

 كافة؛   التنظيمات  من وتركيبتها م، تغيريا  كبريا  على واقع قيادة األسرى2011فرضت عملية التبادل عام  قد و 

 ،حماولة مستمرةالذي نظر إليها بوصفها  لدى )جيل انتفاضة األقصى(،  خباصة  ألقى بظالله على واقع املواجهة، و ما  

مقتصرا  على أسرى تنظيم أو  هذا األمر  م، ومل يكن  2004منذ إضراب عام    ،ا شهدته من هبوط وصعود ممرغم  على ال

مبا فيه من    ، رواية خاصة عن املواجهة ودوافعها ومسارها اخلاص  جيل انتفاضة األقصى(شك ل )فقد    ؛ فصيل دون آخر

تنظيمي واختالف،  تنوع  من    وتباين  كّل  من  تشك ل  وقد  ال،  الوطينكيف  التحرير  املقاومة و ،  (فتح)  حركة  حركة 

   ؟(محاس)اإلسالمية 

عبية، وصفقة التبادل، حمركا  أساسيا  إلحياء مشهد  شل ابإلضافة إىل إضراب الالذي شك    ،ا العامل الثالثأمّ 

الطعاميف  املواجهة   عن  الذاتيةف  ؛ اإلضراب  اإلضراابت  استمرار  اإلسالمي،    ،هو  اجلهاد  حركة  أسرى  بدأها  ويف  اليت 

إذ    ؛أسرى اجلهاد املعتقلني إداراي  و  379م، 2012وبداية عام    ،م 2011يف أواخر عام    ،األسري خضر عدانن  مقدمتهم

هذا كبرية    ترك  هزّة  اإلضراابت  من  املواجهةيف  النوع  ضر طارحا     ،واقع  عن  األكرب  املواجهة التساؤل  استعادة  ورة 

وما رافقها    ، م2012االستعادة وحضورها يف إضراب عام  ما جيعل    ؛يف الفصل السابقالدارسة  ها  تاجلماعية، اليت تناول

األهم يف حماولة فهم السيادة وتقرير املصري يف جتربة اإلضراب عن  تكز املر قرار املواجهة لدى التنظيمات،  يفمن حتوالت  

  ا  وأبعاد  تمرارية، اليت تعطي معاينَ االسيتمث ل يف    ، فيها  ي عامل أساسفضال  عن  الطعام لدى )جيل انتفاضة األقصى(،  

أو    ،م2012راب عام  إض   الدارسة  تناولتففي هذا الفصل س   ،وما يرافقها من حتدايت كبرية  ،للوجود داخل السجن

 .   (العهد والوفاء)بـمعركة  ما عرف 
 

 .  36ص  ذكره. مصدر سبقعلي شواهنة. 378
 .  37. ص نفس املصدر379
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   (العهد والوفاء )معركة 

قوله: فانون يف  يطرحه  ما  لكنهم  يشكِّل  يطوعوه  ، "لقد سيطروا عليه،  فهم  380" ،مل  حماولة  األهم يف  النقطة 

املصري الوجود  ،السيادة وتقرير  املستعَمر احلفاظ على معىن  املواجهة، فاب  ،عرب حماوالت  الرغم منستمرار  أدوات    على 

مل   إال أنه اليت فرضها املُستعِمر الصهيوين )املستوطن( على املستعَمر الفلسطيين عرب بنيته العنيفة،كلها، العنف والسيطرة  

ذه االستمرارية عرب استمرار هدوام  الذي ينبه ل ،ستمرار مواجهة املستعِمرابأو إلغاء قناعاته  ، تطوعيه داخليا  من يتمكن 

 لق روح املواجهة وقوهتا.  خل ؛للمستعَمر يو الوقود األساسما ه   ،إمخاد انر املستعَمريف فعنف املستعِمر  ؛عنفه

أدوات  عن  كشف  قد  راب عن الطعام،  جتربة )جيل انتفاضة األقصى( يف اإلض  واألمر الالفت لالنتباه، أن  

واضحة أبشكاهلا  اليت بدت  دوات العنف  ، قياسا  إىل ألق أدوات جديدة، يصعب تفكيكهاوحماولته خعنف املستعَمر  

يف جتربة إضراب عام  وخباصة    ته الدارسة سابقا ،م، وهذا ما استعرض2004راب عام  قبل إض خباصة  و   ،املختلفة سابقا  

كيف ال، وقد وصفها   ؛تفكيكها متييزها يصعب ، أدوات عنف صهيونية استيطانية جديدةم، الذي كشف عن 2004

  مشكِّال  بذلك  381، عرب ماكينة العنف احلداثويالذي حياول االستعمار الصهيوين فرضه،    ؟ رئياملغري  ابلعنف    وليد دقة

 حتوال  كبريا  يف أدوات العنف الصهيونية داخل السجون. 

من هل متكنت ماكينة العنف احلداثوي  ه يثري تساؤال :  فإن    ،شارته إىل السيطرة والتطويعيف إ  إىل فانون  عودة  و 

األسريتطو  قدرته    يع  واستمرارهاوسلبه  املواجهة  من  على  عليه  فرضته  مبا  من  سيطرة،  رافقها  وما  اهلائلة،  ؟  حتوالت 

تتبع  و  من  بد   ال  السؤال،  هذا  عن  انتفاض لإلجابة  لـ)جيل  الثاين  عام  اإلضراب  األقصى(  بدء2012ة  قرار    ا  م،  من 

الوجود واستمراره،  من    هشكلتوما  املواجهة، ومسار اإلضراب، وأمهية االستعادة،   العنف، وإشارة قوية ملعىن  لبنية  هزّة 

 
 .  19. ص ذكره فرانز فانون. مصدر سبق380
 .  27ص -25. مصدر سبق ذكره. ص م2010وليد دقة. 381
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اليت تعطي خصوصية لضرورة فهم احملاولة واالستمرارية يف مواجهة    ،مدى الفاعليةكيف ال، وهذه اهلزة القوية تتمثل يف  

  (: لست وحدك)معىن األسري يف كتابه  إىل  ما يقول علي جرادات يف إشارته  ك  ؟بنية االستعمار الصهيوين االستيطاين

وم هب لرفع  حنن، يف اجملاز، كل مستعمَر اثر على مستعِمر، ومضطهَد مترد على مضطِهد، ومقهور هنض لقاهر، ومظل"

 382يف كل زمان ومكان."  ،ظلم ظامل، ومستعبد انتفض على مستعِبد...حنن كل هؤالء، وهم كل أولئك

املواجهة  يف حماولة املستعَمر  تثبيتها، إال أن   العدو اليت حاول كلها،  حماوالت السيطرة الشاملةعلى الرغم من ف  

تتناسب طرداي  مع مستوى تلك   العنيفةاملستمرة،  اهلائل    فإن    بكلمات أخرى،وتشكالهتا احلداثوية، و   ،السيطرة  الكم 

ومنط    ، وأدواته،خيارات األسرييف  أحدث تغيريا  كبريا   قد  بنية العنف االستعمارية الصهيونية احلداثوية،    يفمن التغيري  

خري مثال للكشف عن  فاضة األقصى(  )جيل انتولعل  جتربة  ية السجن، ابإلضافة إىل مصريها،  ومسارها يف بن  تهواجهم

  ذلك كله.

ذلك    ،أدوات العنفيف  من حتوالت هائلة    ،م2004ما تركته معركة إضراب عام  ومما جتدر اإلشارة إليه، أن   

الوجود،    حكّ مبألسرى  اامتحنت    ، من جهة أخرى، قدهذه العوامل املركبةو   من جهة،  اجهة،مو   ةألي  يساساألرك  احمل

بلغ عدد األسرى املعزولني انفراداي   إذ    آنذاك؛لت أعنف أدوات السلب  اليت شك   383، نفرادي سياسة العزل االكما يف  

ما    ؛أكثر من عشر سنواتة،  مستمر   صورةب  ، وهم من قيادات األسرى، وبلغت سنوات عزل بعضهم384  ،( أسريا  20)

 
 .  3. ص م 2019علي جرادات. لست وحدك ذاكرة حرية تتدفق. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 382
غوثي ألف يوم يف زنزانة العزل  عائشة عودة. مثنا  للشمس وأحالم ابحلرية، ومروان الرب   .م2017بريوت. دار الفارايب.  انظر أيضا :  أمحد سعدات. صدى القيد.  383
العزل االيوضح الربغوثي  إذ    ؛نفرادياال البطيء، يستخدم االستعمار هذهنفرادي: "سياسة  العزل هي سياسة املوت  بواسطة جهاز املخابرات    إن سياسة  السياسة 
وجودهم مع األسرى اآلخرين    يطال من يعتقد أن  ك(الشااب) نفرادي، والقرار الذي يتخذهاملخولتان ابختاذ قرار العزل اال  تانوهااتن اجله   ،وسلطة السجون (،  الشاابك)

افات قد أخذت على كوادر موجودة يف السجن، وهذه الكوادر قامت بتنظيم خالاي ق ضررا  مبا يسمى ابألمن، ويعزز جهاز الشابك هذا القرار ابدعائه أن اعرت لحقد ي
  ، والنشطاء داخل السجون   ،ويستهدف بشكل خاص قادة احلركة األسرية  ،فهو الذي تقرر سلطة السجون  ؛لألجنحة العسكرية للفصائل، أما الشق اآلخر من العزل

 ومن هلم نفوذ أكثر على األسرى يف الفصائل."  
 .  م2012ي األسري. تقرير حول األسرى املعزولني. أرشيف عام اند384
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من  جعلها   جمموعة  إىل  إضافة  اإلضراب،  يف  أساسيا   غزة   ،املطالبمطلبا   أسرى  لعائالت  السماح  أمهها  من  كان 

 385. (شاليط)سنوات، وإلغاء قانون  6بعد حرمان استمر   ،ابلزايرة

املغريب املعزولني:  386،يقول األسري أمحد  يتحقق مطلبنا بفك عزلنا   حىت  ؛"سنكمل اإلضراب  أحد األسرى 

، واألمل مقدور عليه  السّجّانجنازات واالنتصار على  اإلما يهمنا حتقيق    ،وال األمل يضعفنا  ،تعبالجنازاتنا، فال  إوحتقيق  

وكانت اآلمال   ،ألهنا جاءت بعد صفقة   ؛خصوصا  هذه املعركة  ،غري مقبول  ،أن ننهزم يف معركة  ،لكن  ،والصرب موجود

فعا   لذا قرار املضي يف هذا اإلضراب ر   ؛وهناك من فقد األمل  ،عريضة لبعض الناس للخروج والتحرر، فهناك احملبطون

 387والنهوض من جديد يف مسرية التحرير والصمود واملرابطة." ،وإعادة هيبة احلركة األسرية ،لوحدة األسرى

 نفرادي ومستوايته يف بنية السجن  العزل اال

 389أو أن يتم إهناء عزيل."   ،"إما أن أذهب من القرب إىل القرب 388: األسري عبد هللا الربغوثي

العزلاستخدمت سلطات االس الصهيوين االستيطاين    ؛ جوهناحق األسرى يف سيف  االنفرادي اترخييا     تعمار 

التعذيب أبشكاله املتنوعة، كتعليق األسري من يديه منفِّذة أثناء ذلك،  طويلة،  شهورا   بغية استمرار التحقيق مع األسرى  

السقف والساخن،    ،يف  البارد  واملاء  الكهرابئية،  الصعقات  واستخدام  ومواضعه،  أشكاله  اختالف  على  والضرب 

 
قانون عقوابت 385 أسرى محاس  ،هو  الصهيوين على  االستعمار  الصهيوين    ،فرضته سلطات  اجلندي  غزة خبطف  يف  قيام محاس  اسم  أوعليه    (؛ شاليط)عقب  طلق 

 .  م2006القانون عام 
 مرة.   18( وحمكوم ابلّسجن املؤبد لـم2002)األسري أمحد املغريب من بيت حلم، معتقل منذ عام 386
 . م2012مايو  /أاير 13لألسري أمحد املغريب يف   (يشل)إ اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 387
حقه أطول مدة حكم يف اتريخ احلركة  يف  وقد صدر    ،(م2003)  ، وهو معتقل منذ عام( محاس)األسري عبد هللا الربغوثي. أحد قادة حركة املقاومة اإلسالمية  388

 ( مؤبدا .  67األسرية ومدهتا )
 . م 2012 أبريل عام /نيسان  18بيان صادر عن األسري عبد هللا الربغوثي نشره اندي األسري يف 389
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  ا  لعزل مقصور مل  يكن اهلدف من ا  ،ولكن 390كثري،وغريها    ،والشبح  ،والكالب البوليسية، واحلرمان من الطعام والنوم

أداة عنف يف بنية االستعمار الصهيوين االستيطاين، وهذا مرتبط  بوصفه    ؛رجيخاامتداد    ذو   هعلى فرتة التحقيق، بل إنّ 

إلغاء الوجود  اهلدف منها حماولة و 391، دقةوليد   إليهاكما أشار  ،بفكرة التصنيف على األرض ووضع املستعَمر يف معازل

 عملية العزل داخل السجن. واألمر نفسه ميكن أن يُقال عن تساؤل، موضع  هضعوسلبه إنسانيته، وو  ،اإلنساين

الالفت لالنتباه، أن    املواجهة اخلارجيةواألمر  اليت تصاعدت فيها  قد عرفت    ، وعمليات االعتقال  ،الفرتات 

السجون،  يف    ا  تصاعد داخل  العزل  باليت  عمليات  األسرى، ومن هلم وقع خاص على    يةأساس  صورةاستهدفت  قادة 

إن  ا بعد انتفاضة األقصى، فعن أعوام م  كان احلديث هنا،ما  إذا  فاألهم،  هو  وهذا    ،احلياة االعتقالية، ومسار املواجهة

األمر  ، نياملستهدف واقع  األقصى،    ، يف  انتفاضة  قادة  سعدات  ومنهم: هم  وأمحد  الربغوثي،  هللا  وحسن 392، عبد 

 وآخرون. 396، وإبراهيم حامد 395وأمحد املغريب، وحممود عيسى، 394، أبو غلمي وعاهد 393، سالمة

القيد)يقول أمحد سعدات يف كتابه      األسري يف حيز مكاين  :(صدى  العزل يعين وضع  يتميز ابلضيق    ،"إن 

ها  من  ،وجعلها يف حدودها الدنيا دون ذلك، وعلى األخص   ،الفيزايئي، خال من أي مظهر من مظاهر احلياة املختلفة

الفيزايئية واإلنسانية   ،إلبقاء األسري يف حالة حصار واحنباس دائمني  ؛احلياة االجتماعية واإلنسانية بتضييق املساحات 

درجاهتا أدىن  هذا  ؛إىل  يصبح  اجملموع  كي  عن  والعزل  ق  ،احلصار  احلياة  اجلسد  منط  على  مفروضا   سراي  

 
، وأمحد سعدات.  86ص    –  82. من ص  م2011نفرادي  غوثي ألف يوم يف زنزانة العزل االعائشة عودة مثنا  للشمس وأحالم ابحلرية، مروان الرب   -انظر أيضا   390

 . وزارة الثقافة الفلسطينية. أدب السجون.  م2011صدى القيد، وعصمت منصور، سجن السجن. 
 .   9ص -8مصدر سابق. ص  .م2010وليد دقة. 391
 ( عاما .  30يف سجون االستعمار الصهيوين، وحمكوم ابلسجن ملدة )  م،2006هو األمني العام للجبهة الشعبية، وهو معتقل منذ عام   :األسري أمحد سعدات392
 مرة.   48، وهو حمكوم ابلسجن املؤبد لـ م1996، معتقل منذ عام (محاس )من أسرى حركة املقاومة اإلسالمية   :. األسري حسن سالمة 393
 ، وحمكوم ابلسجن املؤبد ومخس سنوات.  م2006من أسرى اجلبهة الشعبية، معتقل منذ عام  :األسري عاهد أبو غلمي394
 مرات.   3، وهو حمكوم ابلسجن املؤبد  م1993، معتقل منذ عام ( محاس)من أسرى حركة املقاومة اإلسالمية : األسري حممود عيسى395
 مرة.   54(، وهو حمكوم ابلسجن املؤبد لـم2006وأحد قادهتا، وهو معتقل منذ عام )  (محاس)من أسرى حركة املقاومة اإلسالمية  :األسري إبراهيم حامد396
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عملية سلب ممنهجة، مستمدة من بنية االستعمار الصهيوين االستيطاين، اليت حتاول فرض    وهكذا، فإهنا397،"واحلواس

 حالة إلغاء وإنكار ونفي للمستعَمر.  

هو أن العزل    ،القصد من كل ذلك"  : (نفراديألف يوم يف زنزانة العزل اال)ويقول مروان الربغوثي يف كتابه  

العاملاال اإلنسان عن  يفصل  الز   ،نفرادي،  األحداث يتوقف  والتفاعل مع  والتفكري  العقل  يتوقف  أن  يريدون  من، ورمبا 

   398بال أكسجني احلياة.  ،إنه موت بطيء ،واحمليط

إليه،   اإلشارة  جتدر  العزلأن   ومما  قضية  بوصفها  تناول  )العهد  ؛  معركة  عمق  يف  الدخول  قبل  عنف  أداة 

وما أصابه من تغيري،    ،على اختالف مستوايته وأدواته  آنذاك،لفهم مستوى العنف    همم   مدخلفهي    ؛ والوفاء(، ضرورة

؛ إلنتاج ذت على مدار سنوات طويلةفِّ إذا ما نُـ اصة  وخبتزال األداة األكثر قهرا ،  ال  كانت و كيف ال، وهذه القضية،  

   ؟شروطه وخصائصه اإلنسانية واالجتماعية القاسية واخلاصةواقع له 

سري يف جتربة العزل، وميكن  مدى الفاعلية اليت فرضها األفإن  هذه النتائج، قد أثبتت  على الرغم من ذلك،  و   

عن   الناتجعن الواقع الذي   الدارسة جزء مما ذكرته  (، وهوالتعايش)فرض طريقة من فهو  ؛األول ، أّماجانبنيعرب   هتاقراء

املؤقت  (  التعايش)  إن  ميكن القول  لكسر هذه األداة، بل    ؛ة املواجهةابستعاد  فمرتبط  ؛ اجلانب اآلخرأّما  هذه األداة، و 

املواجهةقد   على  هائلة  قدرة  مضاعفة  ،صنع  وقوة  مكثفة  عوامل  عام  الستعادة    ؛وراكم  جرى  ما  وهذا  املواجهة، 

املواجهة  ؛م2012 األسرى  استعاد  إهناوشك    ،حينما  مطلبا   ل  العزل  وصلت    ،م 2012في عام  ف  ؛للمعركة  يا  أساسء 

األسرى   لبعض  العزل  املعزولنيسنوات  األسرى  نوعية  وفرضت  سنوات،  عشر  من  ثقال  وتركيبتهم  أكثر  على   ا  كبري   ، 

م،  2012فغياب املواجهة النسيب يف املرحلة اليت سبقت عام    ؛هم صمام اآلمان  يف نظرهمالقادة، و بوصفهم    ؛اجلماعة

 
 .  47. ص ذكره أمحد سعدات. مصدر سبق397
 .  89. مصدر سبق ذكره. ص م2011مروان الربغوثي.  398



164 
 

منهايعود   اباستهدا  إىل   جزء  األسرى  قيادة  حماولة    ؛لعزل عن حميطهمف  السجون، يف  داخل  القيادي    سلبهم دورهم 

جلأ إىل اإلضراب الذايت قد    همبعضاصة أن  وخبهذا املطلب مل يكن خيارا ، بل كان واجبا  على األسرى،    إن  وهكذا، ف

 يف السجون.   (محاس)أحد قادة حركة املقاومة اإلسالمية   ،األسري عبد هللا الربغوثي ويف مقدمتهمإلهناء عزله، 

امللعل   و    الربغوثي يف مواجهته  اليت تركها األسري  همة،اإلشارات  االلا عبد هللا  شروعه  تتمث ل يف  نفرادي،  عزل 

اليت    ،تلك العالقةاملتلقي إىل    يُعيدما    ؛م2012خوض اإلضراب عام  عن  هة، قبل اإلعالن اجلماعي لألسرى  ابملواج

السجن يف  والقائد  السجن،  خارج  املواجهة  ميدان  يف  القائد  بني  السجن  بنية  اجلماعة  ،حكمتها  مع  أو    ،وعالقته 

أصاهبا من حتو   ،التنظيم هائلة، و وما  للمواجهة يف  حيّول  جن  السّ اليت جعلت    الكيفيةالت  إىل وقود  امليدان  القائد يف 

  .السجن

 العزل يف رواية األسرى  

يف تبيان فاعلية    ةاملشرتكاألمور  كثري من  مع بقاء    ،معىن الزمن رواايت خمتلفة لألسرى عن جتربة العزلأوجد  

فالسجن    ؛، ومستواهتهمد  وفقاختلف تعبري األسري عن العزل والزمن  قد  و   ،وقدرته على مواجهة عملية السلب  ،األسري

الكبري،  بوصفه   العزل  للعزل،  يتضمن  مكان  معينة  بنهندسة  تعطي الذي  ،  ائهعرب  اليت  والزانزين،  األقسام  فيه  تتوزع 

العزل  مهما  تصورا    عا399،عن مستوايت  االتقول  العزل  عن جتربتها يف  جيردونك من كل شيء،  "نفرادي:  ئشة عودة 

 400فتدخلني يف صميم حريتك." 

 
. ( ستائر العتمة)، ووليد اهلوديل.  (مثنا  للشمس )، وعائشة عودة  (صدى القيد)، وأمحد سعدات    (نفراديألف يوم يف زنزانة العزل اال)انظر أيضا:  مروان الربغوثي  399

 .   م 2015املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي. رام هللا. 
 .  109عائشة عودة. مصدر سبق ذكره. ص 400
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عن العزل،    واستثنائيا  نفرادي، معىن  خاصا   عن العزل اال  قدمته عائشة عودة ف الذي  يعكس الوص وهكذا،  

ا إليهكما أشار    ،ينتجها املستعَمر  فالعزل قوةإىل حرية داخلية،  إذ حيوله    ، من جهة أخرى؛وفاعلية األسري  من جهة،

تبيان التناقض الذي تنتجه بنية السجن وأدواهتا العنيفة،   فضال  عنمقدار عنف املستعِمر،  تتناسب طرداي  مع  فانون،  

األهم ذلك،  ولكن  يف    من  على  يتمث ل  وقدرته  األسري  العزل  ذات  حرية  خلق  فاعلية  زمن  يف  خاص  نوع 

يف سبيل    ؛الّسّجانلت عملية العزل دافعا  أساسيا  لفرض املواجهة على  شك  وعلى الرغم من ذلك كله، فقد  .،نفرادياال

الربغوثي يف إضرابهكما حدث مع  ،  ائهإهنا يف رسالة  قد قال  ف  م؛ 2012الذي سبق إضراب عام    ، األسري عبد هللا 

 401أو أن يتم إهناء عزيل".  ،إما أن أذهب من القرب إىل القرب"  :اإلضراب املفتوح عن الطعاميف وجهها مع شروعه 

الربغوثي قرب   بداقد  وبكلمات أخرى، ف   اليومي    اي  جماز معىن  أقسى  بذلك    مكوِّان  ا ؛  العزل لألسري  املوت  ملعىن 

األسري يف أضيق حدودها،  إنسانية  إىل سلب  الس ّجان  سعي  يف حماولة  حيُتجز فيها منذ سنوات،    ،داخل زنزانة انفرادية

فرض رواية خاصة عنه،  و ة األسري على مواجهة العزل،  عامال  أساسيا  يف قدر متثِّل  مدة العزل    أن  واألمر الالفت لالنتباه،  

العزل يتحول  يكون    ،فكيف  قد  االذي  نظر  األوىل  ،ألسرييف  التحرر  ،يف حلظته  ليحالة من  قرب ؛  الوقت  مع  ؟  ا  صبح 

   وهنا، ال بد  من الرجوع إىل الزمن، وفاعلية األسري؛ فهما املسؤوالن عن معىن العزل وحتوالته.

 ،مجلة من العوامل   املتلقي يقف علىنفرادي، فإن  سعدات عن العزل االأمحد  كتبه األسري  ا  وابلعودة إىل م

"إن هذه السياسة هتدف إىل إغراق األسري يف   :العزل على ذات األسري، يقوليرتكه  اليت تفرض مستوى ما ميكن أن  

الشخصية حياته  ابهلم    ،تفاصيل  املرتبطة  واجلوهرية  العامة  ابألمور  اهتمامه  حجب  وابلتايل  والقاتلة،  اململة  ومهومه 

اإلنساين   الوجود  إلغاء  أساسها  يف  أهداف،  جمموعة  من  جزء  وهو  السجان  هدف  هذا  الوطنية،  والقضية  االعتقايل 

 
 .  م2012نيسان   18بيان صادر عن األسري عبد هللا الربغوثي نشره اندي األسري يف 401
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أداة عنف،يبدو    ،ومقابل ذلك   402،"لألسري ا  كشفت  العزل  فاعلية عالية لدى  احملاولة كيف ال، وهي  ألسري،  عن 

  ؟الدائمة واملستمرة للوجود اإلنساين

"إن موضوع العزل اهلدف منه    عاما  يف رسالة له:  13الذي استمر    ، ويقول األسري حممود عيسى عن العزل

األوىل األمنية  ،اإلذالل  ،ابلدرجة  والدواعي  ابالحتياطات  يسموه  مما  أكثر  وذلك  األسرى،  من  يؤكد  ،واالنتقام   وما 

وأهنم منذ سنوات جتد اإلدارة    ،وخلق شعور لدى األسري أن األايم متشاهبة  ،تلك الظروف اليت يعيش هبا األسري  ذلك،

  سجن   عزل معي بعزل حتت األرض يف ومل تتمكن من ذلك، وبدأ ال  ،للنيل من األسري  ؛تسري يف اجتاه منهجي مربمج

القدمي املنطق  ،ال أحد يستطيع نسيانه  ، وكان سيئا  جدا    ،الرملة  الغرفة  ؛فالشباك عكس    ، وليس أعالها  ، فهو أبسفل 

استطعت   ،احلمد هللا  ،وكذلك تدفق مياه اجملاري لداخل الغرفة، لكن  ،يرى اجلرذان والقوارض تسري ابلقرب منه  ودائما

 403مقاومة العزل وتصديه." 

املعىن    وهذا هوجعل األايم متشاهبة،    الّسّجانالزمن، املتمثل يف حماولة  إىل  عيسى  حممود  أشار  هكذا، فقد  و 

هذا  جمرد بقاء  غري أن   تساؤل،  موضع  إلغاء الشعور ابلزمن أو احمليط، ووضع هذا الوجود  عرب    ؛ جودإللغاء الو   ياألساس

إىل بنية العنف داخل املتلقي    عيدما ي  ؛األسريلدى  عن مدى احتمالية قرب املواجهة وانفجارها    ا  ؤشر يعطي م،  التساؤل

للمواجهة،  اليت ُتشكِّ   ،السجن احملرك األول  رواية    يفالعنف    فإن    ؛ لوجوداإلغاء    الّسّجانكان هدف عنف  فإذا ما  ل 

 للمواجهة. يل الدافع األساسشك   ، قداألسرى

أشار   ما  بصورة  إ"  : دقة  إليه وليد وهذا  احلديث  السجن  للجسد،ن  فقط سيطرة وحجز  ليس  وإمنا    عامة، 

زمن األسري ملكه، وال ميكنه تنظيم ساعات النهار وفقا لربانمج حيدده بذاته، إنه ال  فلم يعد    ؛سيطرة على زمن األسري

 
 .     48أمحد سعدات. مصدر سبق ذكره. ص 402
 .  م2012مايو   /أاير 14لألسري حممود عيسى يف  (هدارمي )اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 403
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للسّ  بزمنه، بل إن زمنه خاضع  الزنزانة حرا  الالفت لالنتباه،  404، "انجّ ميضي وقته داخل  أكثر   الزمن ُيصبح  أن  واألمر 

االنفرادي العزل  رواايت األسرى    فإن    ،يسى، ومع ذلكاألسري حممود عإليه  كما أشار    405، مفقود   هوف  ؛قسوة داخل 

إنه زمن  "جرادات:  علي  يقول    ،خلق زمن آخر، يفرضه األسريوالسعي حنو  تلك احملاولة الدائمة    تكشف عن  املعزولني

 406" (.وعي للضرورةـ)اليت هي ك ،زمن أن تكون أو ال تكون، واملقاومة سر الوجود..إنه زمن نضال احلرية :السجن

إليه،  و  اإلشارة  جتدر  الصهيونية،  أن   مما  السجون  عن  تتعم د  إدارة  األسرى  إعالن  جملرد  العزل  استخدام 

ما   ؛ كسر املعركةو  عليها يف حماولة لاللتفاف  ،القيادةاستهداف عرب اصة خب، و إضراهبمأداة أوىل لكسر بوصفه  ؛راباإلض 

ر وجود قيادة الظّل   مواجهة عملية عزل القيادة يف  جزء من أدوات  فهي    وأدواهتم،  يف منهج األسرى يف اإلضرابيفسِّ

سابقة  أول إضراابت  يف  فعليا   حدث  ما  وهذا  اإلضراب،  عام    ،أايم  اخلصوص؛م2012وإضراب  وجه  على  فقد    ، 

ما يعيد املتلقي    ؛ حقهماملستخدمة يف    األوىل   كان مبثابة أداة العنفالذي  ،  األسرى هذا اإلضراب بسبب العزلخاض  

أبعادا  تقدم واقع مستوايت، يف ذ نف  عملية العزل تُ ، كيف ال، و منها ا  جزء؛ بوصفه والتساؤل عن العزلإىل بنية السجن، 

   ؟ عن مدى التحكم أبداة العنف نفسها

وأعطيت    ،قمت إبلقاء خطبة صالة اجلمعة   ،"قبل يومني من اإلضراب:  2012عن إضراب    يقول )ع.ة(

حنا ذاهبني إىل معركة إضراب عن الطعام، فكانت اخلطبة واضحة وموجهة  إنه  إعليمات عن اإلضراب لألسرى، كوان  ت

نفرادي، وما  نقلتين اإلدارة إىل العزل اال ،بشكل مباشر عن اإلضراب، وكنا عارفني أنه راح ينقلوان للعزل بعدها، وابلفعل

الشباب على  قلق  عندي  عارفني    ؛كان  حيكألهنم  ممثل  إهلم  نقلوهم  ما  وين  العزل   ،ابمسهم  يأنه  موضوع  وابلتايل 

(  يشل)إيف شباب من معتقل  ،نقلوين على عزل ، نفرادي ليلة اإلضراب، وبعد أايمما أيثر، وبقيت يف العزل االاملفروض 

 
 .  71. ص ذكره .  مصدر سبقم2010وليد دقة. 404
 . ( صدى القيد) :، وأمحد سعدات(نفراديةألف يوم يف الزنزانة اال) :، مروان الربغوثي (صهر الوعي ) :ليد دقةو  :انظر يف 405
 .  1. ص كره ذ  قبمصدر س .علي جرادات 406
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هلا، وملا شافوين كممثل ازدادوا مهة  إاملعركة بدأت مثل ما كنا خمططني  و   ،ملا شفت الشباب مضربني  ،ارحتت  ،ووقتها

 407وعزمية." 

  ، إىل املعزول نفسه، أداة عنفومتتد؛ بوصفها  ،  اهل  الّسّجانفكرة العزل يف السجن مستوى ممارسة  وتتجاوز  

معا ،    الّسّجانبنية جتمع األسري و إن  الناظر إىل السجن؛ بوصفه  هل فعليا  األسري وحده املعزول؟  ف   ه،تساؤال  عنلتفرض  

هذه الفكرة ذاهتا  يشاركه العزل أيضا ، ولعل   الذي يراقب األسري املعزول يف زنزانته على مدار الوقت،    الّسّجانجيد أن   

انطالقا  من   ،فرض أسئلة ثنائيةيالسجن برتكيبته املعقدة ما جيعل   ؛بة يف حماولة إعادة تعريف التعذيدقوليد    قدمهااليت 

 ان. جّ واقع العالقة املفروضة بني األسري والسّ 

أخرى،     واسعإن   فوبكلمات  العزل  ميتد  ، مفهوم  إنه  ال  بل  واقع  أيضا  إىل  والتنظيم  األسري  بني  فقد    ؛عالقة 

عن  جتربة العزل أثناءه   ت كشفوفيما يتصل ابإلضراب، فقد  أداة تنظيمية أبساليب تتجاوز فكرة الزنزانة،  استخدم العزل 

  ؛ أنفسهم، وتشكيل قنوات حوار أخرى  األسرىعن  عرب عزهلا    ،كثري من حماوالت االلتفاف على دور قيادة اإلضراب

؛ ما يعيد املتلقي إىل  الّسّجان علىال تقتصر   ،ات معينةتساؤال  عن الكيفية اليت تؤديها بنية الّسجن يف فرض أدو ما يثري 

 وأدوات األسرى أنفسهم.    الّسّجانمن أدوات  ا  اليت أصبحت جزءهذه البنية وأدواهتا، 

  ؛ ألسري عن احمليط وفصله عن الواقععزل، عزل ا  ببنيته كلهاالسجن  ألن     ؛ معىن  واضحا  هنايؤدي  فالعزل ال  

إ  ةحماولما جيعل   معنالوصول  تعقيدا  اهىل  أكثر  تبدو  تصورها، و  ،  امليف حالة  مرتبط  "هذا  مما ميكن  اللغة  رتبطة فقدان 

ليس مبقدور األسري   ا ، الواقع يف مواجهة تعذيبالذي يضعنا يف حالة عجز لتفسري    ،العنف احلداثوي  أساسا  يف شكل 

 
 .  م2019مقابلة مع )ع.ة( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى(. جرت يف رام هللا.  407
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يف عزله الكبري قبل األسر، إىل أن زُج به يف عزل    فعليا ،،  واجه االستعمارقد    ، األسري املعزول  اصة أن  وخب408"، تفسريه

 .  ا  ومقسم ا  العزل يف عامل االستعمار طبقيهذا ليبدو   ؛ أصغر فأصغر

  الّسّجان واستخدام    ،فهم تركيبتهعرب    ،يف فهم بنية العنف  ا  مهم  ا  أساسليصبح  يتحول مستوى العزل  هكذا،  و   

يف  وارتباطها مبستوى العزل ومدته، وهذا ما يندرج    ،على الصراعات الداخلية لألسري  اوقعه، هلا  أداة عقاب؛ بوصفه  له

عن  أي من أدوات العنف،  خترج  ال  إذ    ؛الصهيونية االستيطانية على األرضفكرة التصنيف والتقسيم االستعمارية  إطار  

اليت    (، صهر الوعي) من عملية    ا  زءإىل أن ج   ( صهر الوعي)يف     409تقسيم، ومنها العزل، ويشري دقة التصنيف و العملية  

سجن إىل آخر، وهذا يبدأ فعليا  من تقسيم من  ظروف  الهو استخدام التقسيم والتمييز يف   ،أعلنها االستعمار الصهيوين

 لتصل إىل تفاصيل أدوات العنف يف بنية السجن الصغري.  ؛األرض إىل معازل

 ( العهد والوفاء )التخطيط ملعركة 

 410" ."صعب حنكي أنه يف حركة أسرية

بدأ    تأظهر  اليت  اخلطوة،  األسرى، حول جدوى هذه  بني  املعركة، خالفات عميقة  اليت سبقت  النقاشات 

احلديث حول أتجيل اخلطوة ألسباب أسندها   كانإذ    م؛2010والتخطيط هلا منذ عام    ،ابحلديث عنها  األسرى فعليا  

أوال   الصهيوين    األسرى  اجلندي  اختطاف  شاليط)إىل  ا  واثنيا    (،جلعاد  عليها لثور انطالق  اإلعالم  وتركيز  العربية    ؛ ات 

بضرورة تنفيذ اخلطوة    ا  جازم  ا  حيمل موقف  :تياران، األولوبرز  ضرورة أتجيل اخلطوة، و منصبا  على  احلديث  جّل  فكان  

 
 .  21- 19. مصدر سبق ذكره. ص م2010وليد دقة. 408
 .  27 -26ص  نفس املصدر.وليد دقة.409
 مقابلة مع )ع.ة(. مصدر سبق ذكره. 410
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النتائج،   كانت  التيار  أمّ و مهما  التأجيل،    اآلخر؛ا  ضرورة  حنو  وجهته  كانت  بفقد  آنذاك  النقاش  تأجيل وانتهى 

 411اخلطوة.

التأجيل  التو  الشعبيةهذا  اجلبهة  الطعام  ،، قرار من أسرى  يوما ، وانتهى  22استمر )  ،بتنفيذ إضراب عن   )

األسرى  أدخلت  اليت  األحرار(،  )وفاء  تبادل  إمتام صفقة  أكيدة على  إشارات  األسرى يف حركة محاس  تلقى  أن  بعد 

  ، ومع ذلك   412 ،ى جمددا  إىل أتجيل تنفيذ اخلطوةودفع األسر ،  اد اإلضراب يف حالة ترقب وانتظارالقائمني على إعد

 يف حماولة االستعادة.    ،سابقا  الدارسة  ارتكما أش،أوىل حمطة  م،2011ام  ل إضراب الشعبية عشك  فقد 

اإلمما  و  أنه  جتدر  إليه،  أواخر عام  شارة  اإلضراابت   ،م2011يف  بدأت  األحرار(،  )وفاء  صفقة  إمتام  وبعد 

املواجهة، وشك   ذاهتا على مشهد  تفرض  األسري خضر عداننالذاتية  إضراب  تناول  ،ل  حمطة    ، سابقا  الدارسة    تهالذي 

أعاد   413( يوما ، 66)إضرابه    استمروقد  األسرى إضراب النخبة،  مسّاها  ، اليت  اإلضراابتهذا النوع من  يف اتريخ    مهمة

عن جتربة اإلضراب عن الطعام، على مستوى األسرى أنفسهم داخل السجون،    كثيفة  عدانن أسئلةخضر  األسري  فيها  

  رت اكما أش  ،ما تركته صفقة )وفاء األحرار(  من ذلك،  اخلارج، واألهمعلى مستوى واقع قضية األسرى يف    ،وكذلك

قادة يف حركة املقاومة اإلسالمية  وخباصة من هم    ،مئات األسرىاخلذالن والغضب لدى  من حالة    الدارسة من قبل، 

 414. (محاس)

عام   إضراب  عن  حديثه  يف  )ع.م(  إضراب  م:  2012يقول  اإلضراابت  ،  م2012"إن  وله    ،املميزةمن 

له عوامل مهدت  عدة  منهاخصوصية، وسبقه  نذكر  الشعبية  ،،  للجبهة  العام  األمني  قضية عزل  أمحد سعدات،   ،أن 

 
 .  36علي شواهنه. مصدر سبق ذكره. ص 411
 .  37-35علي شواهنه. مصدر سبق ذكره. ص 412
 .  37علي شواهنة. مصدر سبق ذكره. ص 413
 .  م2012، وم2011األسري. جمموعة من تقارير زايرة ألسرى حركة محاس. أرشيف اندي 414
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وإضراب األسرى املعزولني، وسبقه إضراب خاص للجبهة الشعبية، وكان شعاره إخراج األمني العام من العزل، إضافة  

ااي أخرى شكلت ضغط كبري على األسرى، منها فشل مجيع احلوارات  إىل استمرار منع الزايرات ألهل أسرى غزة، وقض

 415مع اإلدارة." 

املعركةصدور  يكشف عن    ،تتبع تلك اجملرايتوهكذا، فإن    الرغم مما  قرار  وأنه  أصابه من حتوالت،  ، على 

كان يف ظل،  ا  مدروس  ا  تراكمي  ا  قرار جاء   التنظيماتاخلال  وإن  من  به  أحاطت  اليت  احلركة    أن    ابت واضحا  إذ    ؛فات 

،  ولكنم،  2004إضراب عام  انبع من  هذا النتاج  لعل  و ،  يف هذه التجربة  ؛ بوصفها جسدا  واحدا ، قد انتهتاألسرية

إىل   اإلشارة  املهم  التنظيماتمن  بعض  بقد    ،أن  اخلالفات  فيها  انشقاقات  كشفت  ،  ةغري مسبوق  صورةظهرت  عن 

م  مفهو ما جعل    (؛فتح)ركة التحرير الوطين  حب   وخباصة فيما يتصلار املواجهة،  داخلية، وصراعات أجيال عميقة حيال قر 

اإلضراب عن  إىل شيء أساسي يف معركة  بدوره    يقود و سابقا ،    خذ مسارا  خمتلفا  عن اجلماعةيت  )احلركة األسرية(  اجلماعة

 ل إضراب سيكشف عن مسار جديد ملفهوم اجلماعة.  فك ؛م 2004الطعام بعد عام 

"إىل  يُشري   عام  )ع.د(:  إضراب  السابقة  ،م2012أن  اإلضراابت  عن  بتداعيات   ؛خيتلف  مرتبط  لكونه 

عام   السجون2004إضراب  خارج  فتح ومحاس  بني  االنقسام  بعد  الفصائلي  الفصل  حالة  املوضوع  هذا  ويتبع    ، م، 

حدة متثيل وال يف أي سجن، وال وسقطت تقريبا  حالة التواصل والتنسيق داخل وخارج أقسام السجن، ومل يعد هناك و 

السجون أنه يف  ، على مستوى  صعب حنكي  أسري   فصار  أسلوبه  "  يقول )ب.ك(:و  416، "ةحركة  بفرض  إضراب  كل 

اإلضراب يف  األسرى  كل  يكون  أنه  وفكرة  ابلعكس  ،بذاته،  صحيح،  مش  وممكن    ،هذا  لعبء،  يتحول  هاد  ممكن 

 417يتحول لنقاط ضعف." 

 
 مقابلة مع احملرر )ع. م(. مصدر سبق ذكره. 415
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الطعاموبكلمات أخرى، فإن    عن    ا  كاشففرضت نفسها  قد  مواجهة،  ؛ بوصفها  طبيعة جتربة اإلضراب عن 

التنظيمات،  التحوالت أصابت  األسرى  اليت  أي  ،وواقع  من  وهذا    ةأكثر  أخرى،  قراءته  ما  أداة  اإلضراابت  عرب  ميكن 

إضراب  ففي كل    ؛السابقة األسرية  كانت  جتربة  اجملهرتوضع  احلركة  ال ميكن    ،تغريات وحتوالتعن  لتكشف    ؛حتت 

هو االختبار الذي يعطي يف كل مرة نتائج  كيف ال، و اإلضراب عن الطعام،    خباصةالتحقق منها إال عرب املواجهة، و 

   ؟فهم مسار جتربتهم، ومصريهممن األسرى أنفسهم   متكِّنمن حماولة فهم املرحلة والبناء عليها، و متكِّن املتلقي مغايرة، 

إرسال رسائل إلدارة  يف  ل  ، متث  برانمج تصاعدي  ها سبققد  معركة )العهد والوفاء(  مما جتدر اإلشارة إليه، أن   و 

الحقا؛   أسبوع، تصاعد كل ، ورسائل أخرى للخارج، وإضراب يومني من  األسرى تتضمن مطالب ،السجون الصهيونية

املنظمة يف األقسامفضال  عن  مل ثالثة أايم،  ليش الفوضى  أثناء اخلروج إىل  مبا فيها من  ،  كلها  إعالن حالة  احتكاك 

اليومي األمين  والفحص  إىل    ،الساحات  كبرية،  إضافة  أبعداد  وشكاوي  نقل،  طلبات  اخلطوة  وصوال   تقدمي  إىل 

 418م.  2012أبريل   /نيسان 27 -م2012أبريل  /نيسان 12حدة املواجهة يف الفرتة ما بني   وتصاعدسرتاتيجية، اال

املشاركة يف  على حق كل فصيل    واوفيها أكد  ،أعلن األسرى عن وثيقة عرفت بوثيقة )العهد وامليثاق(كما  

وآلية اختاذ القرار، وتشكيل  ه، صري يف معامل أهم ، اليت متثِّل بقيادة اإلضراب تتصل، أّما بنودها؛ فقد كانت عركةهبذه امل

ابملطالب وتدرجها، و  بند خاص  إىل  فصيل وتنظيم، ابإلضافة  لكل  استشاري  ابلعقوابت، وآليات   رتبطآخر مجملس 

و  والتحدي،  والعزمية  اإلرادة  إىل  تستند  اليت  ومسارها،   املعركة  انتهت  خوض  فقد  ابخلامة،  يتصل  الوثيقة  فيما  هذه 

 419. ابلعهد والقسم

 
 .  51ص – 50علي شواهنة. مصدر سبق ذكره. ص 418
العظيم "419 العلي  الشعب   ،وأشهد هللا   ،أقسم ابهلل  يقبع يف سجون    ،وبعهد هللا   ،ومن َث  فلسطيين  أسري  لكل  املخلصني  األحرار  والشعب، وبعهد  الوطن  َث  ومن 

وإعادة كرامتنا املتمثلة خبلق ظروف معيشية    ،حىت نزع حقوقنا املسلوبة  ،االحتالل الغاشم، قام ابلرتشيح لقيادة املعركة، أن أكون خملصا وفيا ماضيا يف ثبات وعزمية
 إلنسان األسري، وتنهي آالم الكثريين من عزل وحرمان وقهر، وهللا على ما أقول شهيد."  تليق اب  ،وإنسانية
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نيتهم    أسري يف 420( 1600أعلن حنو )   ،وابلفعل الصهيوين  يف    ،خوض معركة اإلضرابسجون االستعمار 

( قيادي من التنظيمات، والسماح 20أبرزها إهناء عزل ) كان  ،سابقا   الدارسة كما ذكرت ،حمددة متعددة مطالب  إطار

 أن اللجنة التنظيمية املخولة عن األسرى يف إىل  ،ممن خاضوا اإلضراب  ،األسرى  قد أشارلعائالت أسرى غزة ابلزايرة، و 

أضافت    ،اإلضراب أخرىقد  اإلضراب  ؛مطالب حياتية  أوسع يف  أن    ؛لضمان مشاركة  يعين  فرض  االنقسام  ما  قد   ،

رأبه، السجون أصبحوخباصة أن     قراءته، وحماولة  إدارة  أي  ت مواجهة  جتربة    ةحباجة إىل جهد وعوامل مقنعة أكثر من 

حىت  "  )ع.د(:  إليهركة يف املواجهة، وهذا ما أشار  لضمان املشا  ؛فالذاتية املطلبية أصبحت تؤخذ بعني االعتبار  ؛مضت

اقرتح هذا اإلضراب بعض القضااي   ،أنه اإلضراب يستقطب مشاركني أكثر على صعيد السجون أو الصعيد الفصائلي

 421لكسب مشاركة أكثر."  ؛ابحلياة االعتقالية تتصلاليت 

لالنتباه،  و  الالفت  التارخيية  أن  األمر  إذ  ،  كلها  اإلضراابت  السلوك،  من  مكررا   منطا   عرفت  كانت  قد 

  متثِّل تنفيذ خطوة اإلضراب عن الطعام،  يف  قبل البدء    ،عدة شهور تستمر    ،واراتمواجهة حب  ةالتنظيمات تباشر قبل أي

و   ا  جزء للمعركة،  االستعداد  مرحلة  الصراعات  فيهامن  فعليا   أي  ،تكشف  تكشفها  أن  ميكن  ال  سابقة  ةاليت   ؛فرتة 

الطعام  وخباصة فاملواجهة   اجمل  ،اإلضراب عن  التنظيمي حتت  القرار  إضراب عام    ؛ ر من جديدهيضع  م،  2012ففي 

اصة أن مجلة من العوامل والتحوالت أصابت واقع األسرى  وخب،  جمددا  ية حول القرار والقيادة  عادت الصراعات التنظيم

م، واحملطة األهم  2000فرتة من الزمن، كانت بدايتها مع التحول الذي أصاب تركيب األسرى بعد انتفاضة عام    أثناء

 م.  2012افع إلضراب عام  لت نتائجها أحد أهم الدو م، الذي فرض حتوالت هائلة، شك  2004إضراب عام  

يف السجون    ،وبعض التنظيمات الصغرية  ، واجلبهة الشعبية  ، واجلهاد  ،حركة محاس  أن    ،كان من الواضحوقد  

يف   اإلضراب  إىل  ابلذهاب  قراراها  حسمت  عام    /نيسان  17قد  وهو  2012أبريل  يوم  الم،  ُيصادف  الذي  تاريخ 
 

 .  149علي شواهنة. مصدر سابق. ص 420
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كانت   وهاأن الرسائل اليت وجهها ممثلعلى الرغم من    عدم املشاركة،كان قرار حركة فتح  بينما  422، األسري الفلسطيين

عنوت  ،متناقضة وصلت    كشف  الذي  االنقسام  حالة  اترخييا  احلركة  إليهمستوى  تسهم  كانت  أن  فبعد  قيادة    ،  يف 

اليوم  اإلضراابت،   اليت عاشتها احلركة منذ أوسلوتعكس جممل اخلالص أصبحت  الالفت، أن  أغلب  ولعل     ،ات  األمر 

)جيل انتفاضة    ،2000مشاركتهم يف انتفاضة األقصى عام    ةاألسرى الذين اعتقلوا على خلفي  ممثلي السجون هم من

ر عودة األقصى( الذين قرروا املشاركة  فتح، أسرىقد كان أغلب ف  ؛ يف هذه التجربة وبقوة جمددا  صراع األجيال ؛ ما يفسِّ

عن  يف   األقصى(،  الطعاماإلضراب  انتفاضة  )جيل  مبثابة    ؛من  اإلضراب  هذا  الثانية  ليكون  عام  هلم،  التجربة  منذ 

 م.  2004

اليت    ،كثري من التحوالتاحملطة األهم يف الكشف عن  ميثِّل  قرار األسرى خوض معركة )العهد والوفاء(  لعل   و 

السنوات مدار  على  نفسها  في  ،فرضت  تراجعت  تركه  إلضر اب املواجهة    هااليت  الذي  الكبري  والشرخ  الطعام،  عن  اب 

اليت    ،، إضافة إىل مجلة من العوامل(محاس)حركة املقاومة اإلسالمية  و   (،فتح)بني حركة التحرير الوطين  (،  خوة)صراع اإل

الوطين  ، وفيما يتصل حبسابقا  الدارسة  ذكرهتا   التحرير  املعىن األساسشك    (؛ فقدفتح)ركة  الصراع  املعركة،    يل  يف قرار 

  ؟ حجم الصراعات اليت حكمتها كبرية، ومل يسبق أن عاشتها هبذا املستوى يف معارك اإلضراب عن الطعامكيف ال، و 

التنظيم    قرار  أن    جتل ت يف قرار املشاركة ابإلضراب؛ فعلى الرغم منعن انقسامات داخلية حادة يف احلركة،    كشفما  

 قد أعلنوا  ،ن هم خارج القيادة يف السجونمموبعض األسرى    ،القيادات التنظيمية  عدم املشاركة، إال أن بعض قضى ب

اشل إذا كان أصبح لدي أكثر قناعة أنه اإلضراب اجلماعي ف ، م2012بعد عام " يقول )ب. ك(:  ،املشاركة بقرار ذايت

يكون   ينجح"إله حمددات  إأبي مثن، الزم  بده  فإن    ،ذا  أخرى،  التساؤالت  ا  جزء  وبكلمات  فرضتها معركة    ،من  اليت 

التحوالت اليت أصابت تركيبة األسرى، يف ظل    من القيادةف  :م، هو التساؤل عن قيادة اإلضراب2012اإلضراب عام  

 ل أساسا  يف تعريف القيادة على مدار سنوات سابقة؟ الذي شك   ،العدد و  (،صراع األخوة)و
 

 ألسري الفلسطيين.  ليكون يوما  خاص اب م؛1974يوم األسري الفلسطيين هو اليوم الذي أقره اجمللس الوطين الفلسطيين يف دورته عام 422
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 واقع قرار وقيادة  

 423" .إعادة صياغة ملفهوم القيادة، أنه فتح مش أتوماتيكيا  القيادة"أصبح هناك 

 424" ."القيادة مثن بدك تدفعه

الوطين  شك   التحرير  واقعا  خاصا     (فتح)لت حركة  األمر  هذا  الصهيونية، وفرض  السجون  األبرز يف  التنظيم 

اليت    ،الذي ارتبط فعليا  بواقع احلركة تنظيما  يف اخلارج، واستمر ذلك حىت سنوات ما قبل أوسلو  ، على مصري املواجهة

  وخباصة (،العهد والوفاء )عركة  التحول يف مما جيعل  ؛سابقا  الدارسة كما ذكرت  ،مسار املواجهة يفحتوال  هائال   تأحدث

  ؛واقع عوامل آنيةمن  حسب، وال  فواقع مرحلة معينة  من  عوامل اترخيية تراكمية، مل تنتج  ب  ا  نوع القيادة وتعريفها، مرتبط

 حماولة للتساؤل عن القيادة يف معركة اإلضراب هو تساؤل مرهون بتاريخ املواجهة.   ةأيما جيعل 

إىل   425)ب.ك( حديث    فإن  وهكذا،   صياغة  إيشري  وأن  م عادة  القيادة،  القيادة  حرك  فهوم  ليست  فتح  ة 

النتيجة  يفرض تساؤال  ما    ؛األتوماتيكية اليت وصل هبا األسري إىل هذه  الكيفية  بضرورة إعادة مفهوم    يتصلفيما    ،عن 

التساؤل عن د جمددا  على أّن  (، وهنا ال بد  من التأكيفتح)  يف ربط هذه اإلعادة حبركة التحرير الوطينخباصة  القيادة، و 

أي مرهونة  ةخالصات  السجن،  يف  ذكرت  ،جتربة  إال  إذ    ؛ابلتاريخ  الدارسة،  كما  عنها  اإلجابة  ميكن    النتائج   عرب ال 

ال ميكن قراءة قيادة األسرى، دون  ؛ إذ  وع القيادة يف اخلارجآخر، يتمث ل يف نعامل حاسم    ، إضافة إىلالرتاكمية للتجربة

اإلضراابت   أغلبويف  ،  كانت حركة فتح، ومن زاوية اترخيية،  ومسار املواجهة اليت تفرضها   (،اخلارج )ة يف  لقياداقراءة  

   .األكثر عددا  بوصفها  ؛هي من تقود املعركة ،عن الطعام
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على الرغم  من حيث العدد،    ،مجاعية نسبيةم،  2012يف إضراب عام  كانت مشاركة الفصائل  ويف احلقيقة،  

األهم    هذا هو اجلانبا  ابملشاركة، و ياختذت قرارا  تنظيم  (، قد  فتح)عدا حركة التحرير الوطين    مجيعها،  الفصائل  أن  من  

  ، ففي واقع األمر  ؛ يف اإلجابة عن مفهوم القيادة  يالعمود األساسإذ يشكِّل    ؛فحسبال العدد    ، يف قراءة قرار املواجهة

قياسا     ،الذي كشفت عنه هذه التجربة  رئيس،هو القائد، وهذا هو التحول المن يتسلم قرار املواجهة يف بنية السجن  

؛  املواجهة، هو من أوجد هذا التحولعدم املشاركة يف  وإعالهنا  قرار فتح التنظيمي    جتارب اإلضراب السابقة، ولعل    إىل

يف كل إضراب قيادة عليا    مع أنه،  إلضراب عن الطعامابمواجهة    ةتلقائية أليمبثابة القيادة الفتح اترخييا ،  كانت  فقد  

وكل هذا مل يكن مبعزل عما مرت   ، هذه القيادة مرتبط مع التنظيم األكثر عددا  أساس  لكن  ، كلها  تشارك فيها الفصائل

كان مظاهر جديدة،    ترض أضعفت الواقع التنظيمي، وفاليت  به التنظيمات خالل السنوات اليت تلت مرحلة أوسلو،  

فبفعل التكتالت  ،يف فصول سابقة الدارسة اإليه تر اكما أش  املناطقية، أكثرها خطورة التكتالت العشائرية والقبلية، أو

 426، وكذلك القدرة على تطبيق اللوائح التنظيمية، اخلاصة بكل تنظيم.  غابت القدرة على احملاسبة نسبيا  
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 حركة فتح، صراع وقرار 

أريد أن   التاريخأ"ال  السطور  ،عطي دروسا  يف  أقول بعض  الثانية  :لكن  العاملية  أنشأ    ،إنه ويف وقت احلرب 

بناء جلدهتم إىل  أوهؤالء اقتادوا    ، أطلقوا عليهم اسم الكابو  ،وقد عينوا ممثلني عن األسرى  ،النازيون معسكرات اعتقال

 427هم غطاء." ؤ عطاإ  وكفى ،  واليوم.... السجون مليئة ابلكابو .. تعلمهم جيدا ،احملارق

املشاركة يف وجهها أحد أسرى حركة ف  ،رسالةالكلمات إال  هذه  ما   التنظيمي عدم  ردا  على قرار فتح  تح، 

عام   و 2012إضراب  ما    هيم،  واقع  عن  كشفت  فتح،  حركة  من  أسرى  وجهها  اليت  املراسالت  جمموعة  من  جزء 

ال  تعاين من صراعات داخلية، تكن مل  ،التنظيمات األخرى من تفكك وضعف واضحني، وهذا ال يعين أن   إليهوصلت 

 من تنظيم إىل آخر.    نيتبقى حدهتا ومستواها خمتلف ،اليسار، ولكنو احلركات اإلسالمية فرق يف ذلك بني 

واقع ما  يف أي قرار للمواجهة اترخييا ، و   ياحملور األساسبوصفها    ؛الرتكيز على حركة فتح، تود الدارسة  ناوه

قياديةشك   الوجود  ،لته من حركة  املعقدة واملركبة، جعلتها على حمك  التارخيية  التحوالت  ؛ بوصفها  تعرضت جلملة من 

إىل   ؛ ما أدىاخلاصة به(  فتح)حركة فتح، أنتج لكل سجن    إليهافحالة الرتهل والتشظي التنظيمي اليت وصلت    ا ؛تنظيم

حركة فتح من حالة، عن   إليهال ميكن فصل ما وصلت  ، وهنا، ال بد  من اإلشارة إىل أنه  تعدد يف القيادات وشكلها

عنف   الداخ  الّسّجانأدوات  إىل  اخلارج  من  أدوات ل،  املمتدة  بفعل  مملكات  إىل  السجون  حتويل  على  عملت  اليت 

احلديثة، وهنا إضراب عام    ، العنف  اليت جرت يف  املراسالت  االنقسامات2012توضح جمموعة من  اليت    ، م، حدة 

 قرار املواجهة.  يف ضوء  ( فتح)حركة التحرير الوطين إليها وصلت 
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، الرسائلواحدة من    تقول اإلضراب عن الطعام،  يف  أي قبل الشروع    ، م2012أبريل عام     /نيسان  3ففي  

سوف    ،: "أبنه وبناء على توجهات ابقي السجوناليت وجهها ممثل التنظيم يف سجن )عسقالن(، وهو من حركة فتح

ت به بعد  وذلك من أجل الضغط على اإلدارة، ابلوفاء مبا تعهد  ؛ يتم التوجه إىل اإلضراب العام املفتوح بكافة السجون

اليت مت االتفاق عليها، وذكر ممثل األسرى أبهنم يطالبوا    ،، واليت ضربت بعرض احلائط كافة االتفاقيات(شاليط)  صفقة 

املكتسبات كافة  منذ عام    ،إبعادة  كانت  اجلامعي2004اليت  تعليمهم  لألسرى ابستكمال  والسماح    ، م، والسماح 

    428. "ألهايل غزة ابلزايرة

من  (،  عسقالن) يف سجن    (، فتح)التحرير الوطين    موقف أسرى حركة   ة، واضح  صورةب  ،الرسالةهذه  ترتجم  

الطعام،  نيتهم   اإلضراب عن  أن  خوض  فتح يف  دون  قرار  املشاركة(  عسقالن)يقتصر  فتح يف  إذ    ؛على  أسرى  أعلن 

يف  بني قرار فتح تنظيميا  عدم املشاركة  الصراع    ماذا يعين ذلك؟ إن    ،سجون أخرى قرارهم اإلضراب عن الطعام، ولكن

من قيادة    : أمام التساؤل األهم  املتلقي  بعض قيادات فتح يف السجون، يضع   الذي اختذته  ، اإلضراب، وقرار فتح الذايت

 قرار حركة فتح التنظيمي؟  حركة فتح؟ وماذا يعين

أخرى رسالة  لسجن    هاوجه   ،وحتمل  العام  حرك(،  يشل)إاملوجه  من  أيضا   فتحوهو  فيه  ،ة  بعض  يوضح  ا 

بقرارهم   اخلاصة  اإلضراب:التفصيالت  األسرى يف سجن  خوض  تقوم  (،  يشل)إ  "إن موقف  أي خطوة  بدعم  يتمثل 

  ، املتعلقة بزايرات أهايل غزة(،  نفحة)وأضاف املوجه أن خطوة سجن    ،على قاعدة القرار العام )املوحد لكل السجون( 

خرى، وقد  وسيخسر األسرى العديد من املسائل األ ، أن هذه اإلشكالية ستحل ، واخلوف منها إذا مت الذهاب هبا معهم

وبعد    ،وطالبوا ابالنضمام هلم(،  يشل)إمتواجدين يف سجن    ،( أسريا  من غزة11)  (نفحة)خاطب أسرى غزة يف سجن  

وأهنم لن خيرجوا عنه،  (،  يشل)إابلقرار التنظيمي يف سجن  زامهم  بدوا التأ  ،مع أسرى غزة(،  يشل)إجلسة تنظيمية يف  
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دية،   وبسبب اإلقدام على اخلطوات الفر ،  بسبب االنقسام أوال  ة؛يعاين من بلبل  ، الوضع احلايل يف السجون  ،ابختصار

 429.  (هدارمي) من سجن  خاصة بعض الردود كانت حمبطة

  ، الصراع بني األجيالتتمث ل يف  احلوارات يف حركة فتح قبل اإلضراب،    نتائحأهم  واحدة من    إن  وهكذا، ف

إضراب عام   قبل ذلك  فرضه  اإلضراب    إليهما وصلت    فإن    ومن هنا،م،  2004الذي  فتح من شك جبدوى  حركة 

مرتبط   بعد سنوات،  اإلبنتائج    ة وثيق  بصورةاجلماعي  التارخيية،  ضرابذلك  العوامل  من   رسةالدا  كما ذكرت  ، ومجلة 

اجليل  أن األسرى الذين جتاوزوا قرار فتح بعدم املشاركة، هم أسرى انتفاضة األقصى،  ومن الواضح للجميع،  سابقا ، و 

ممثلي األسرى يف   ، وخباصة أن  أغلبةما أعاد صورة الصراع بني األجيال جمددا  إىل واجهة املعرك  ؛اجلديد من األسرى

ان2012السجون يف عام   كانوا من أسرى  خيتلفون مع  تفاضة األقصىم،  من فتح، ممن  القدامى  أبداه األسرى    ، ما 

 . عدم التوجه لإلضرابحول 

  ا أهننظرت إليها على  اليت شهدها قرار اإلضراب، و   ،راهنت إدارة السجون الصهيونية على االنقساماتوقد  

قرار بعض ممثلي فتح يف السجون ما جعل    ؛ح التنظيمي بعدم املشاركة فيهقرار فتعد  بخباصة  لكسر اإلضراب، و   سبب

مع ف  أّما األخرى؛مع إدارة السجون الصهيونية، و ف  ؛األوىلأّما    ،نيمواجهت  اذ  ا  حتداي  حيمل طابعميثِّل  اإلضراب،  خوض  

الدافع  التنظيم،   فتح  شاركة معدم  لاألبرز  ولعل   اإلضراب  أسرى حركة  كون    ،يف  اإلضراب  يتمث ل يف  ة من  مبادر هذا 

نتج عنها انقسامات جديدة  ،  ةعلني  صورةل جتربة ُتضرب بسيف االنقسام بأو   ، م2012إضراب عام    ما جعل  ؛محاس

قائمة    ،وتفصيالت تكن  قبلمل  املمن  كرتسيخ  ب،  الضفة وغزة  أسرى  بني  احلركة    صورةناطقية  وسقوط جسد  أعمق، 

 430األسرية .
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تثنائية يف اتريخ احلركة  حالة اسال يعين أنه  م،  2012االنقسام ابلقرار عام    وعلى الرغم من ذلك كله، فإنّ 

الطعام،شك    فقد  ؛األسرية للمواجهة ابإلضراب عن  التوجه  التنظيمية، حول  الصراعات    عبورها من    حمطة البد   431لت 

أفراد  وبني    من جهة،  ومحاس، فتح    يتضراب، هو الصراع البارز بني حركيف هذا اإل  الطابع اخلاص  ،معركة، لكن  ةقبل أي

نفسها،  فتح  أخرى،  حركة  جهة  األخري،    من  عن  نتج  املطافوما  هناية  فتحاويمن    ،يف  من  عليه    ، قرار  كثري 

 عدم املشاركة.  ممثال  يف   ،التساؤالت

مبشاركة كاملة،   ،وليس ابلكامل  ،جمموعات  الدخول يف اإلضراب  قرر أسرى فتح غزة(،  نفحة)سجن  ففي  

ممثل األسرى عن حركة أعلن    ،أبريل  /نيسان    16راسالت  مويف    ،واجلبهة الشعبية والدميقراطية  ،واجلهاد  ،محاستشمل  

 كما تضمنت الرسالةرفضه األسرى،    وهذا مالتأجيل إعالن اإلضراب،    ؛أن اإلدارة اجتمعت معهم(  عسقالن)فتح يف  

(  يشل)إ أسري من حركة فتح يف 280بينهم   ،( أسري1600أكثر من )إذ كانوا  ؛ألسرى املشاركني يف اإلضراباأعداد 

وعلى رأسها    كافة،  ( يف رميون، فيما ستشارك الفصائل200و) (،  نفحة)  يف(  240سجن عسقالن، و)   يف (  100و)

 432يف اإلضراب.   ةكامل  صورةب ،محاس

أسرى انتفاضة  خباصة ممثليهم، و عادت لغة الغضب تسيطر على مراسالت أسرى حركة فتح من وهكذا، فقد  

  ،"إنكم تستشهدون ببعض القيادات واألشخاص:  اجليل نفسه، يقولوهو من    ،ففي رسالة وجهها أسري آخر  ؛األقصى

والتاريخ سيشهد أبهنم دائما من يعطل    ،لألسف هذه العناوين مل تدخل اإلضراب  ،ولكن  ،على أهنم خيوضون اإلضراب

عن   إضراهبم  يعلنوا  مل  اليت  ابلسجون  حتاربنا  أن  حتاول  السجون  إدارة  وأن  حامسة،  معركة  خنوض  وحنن  إضراب،  أي 

 
، حول االنقسامات على  م(2012إضراب الكرامة  )  :، وعلي شواهنة (اهلواء املقنع)  :، وأبو علي شاهني   (منتصف الليل)  :انظر أيضا : حافظ أبو عباية الشمس431

 .  م2012قرار اإلضراابت التارخيية، ومنها إضراب  
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عمل  433؛"الطعام فتح،  فقد  حركة  أسرى  رواية  يف  والقرار  الصراع  إعادة  مشهد  الصراع  على  وكذلك  جمددا  تعريف   ،

  ، بقاء التنظيم األكثر عددا  إل  ؛هو صراع فتحاوي فتحاوي، حتاول إدارة السجون الصهيونية تعزيزه  ،فالصراع هنا  ؛رارالق

خباصة  إىل تلك اللحظة، و وصوال   اليت فرضتها على مدار سنوات،    ،يف حالة ضعف وتفكك، عرب منظومة من األدوات

آخرعرب   إىل  سجن  من  التباين  من  حالة  والتقس  ،فرض  التصنيف  حالة  وخلق وتعزيز  املايل،  واإلغراق  واملناطقية،  يم 

 عرب عزل القيادات املؤثرة يف السجون.  ، قيادات بديلة

على قرار املواجهة، ولكن     (فتح)حركة التحرير الوطين  إليه  أن ينعكس واقع ما وصلت    ،وكان من الطبيعي

األمر أبسرى    :التساؤل األهم هنا اختاذ  هنم قادة يف حركة فتح،  يوصفون أبكيف وصل  املشاركة؟ ففي إىل  قرار بعدم 

هو   ،دون معاانة ،مىت يتم حتقيق كل املطالب ،"إن أكرب االنتصارات: ، يقولمن القدامى  ،رسالة وجهها أحد قادة فتح

للحركة األسرية األمثل  اليوم  ،اخليار  قائم  ،ولكن  أمام وضع   ،الفصائلومن كافة    ،حيث أن مئات من األسرى  ،حنن 

يكون    ومل يدخلوها بعد .. قد  ،بينما ال زال اآلالف يدقون طبول املعركة  ،نيسان  17دخلوا اإلضراب عن الطعام منذ  

إذا ما مت استغالله جيدا ...    ،وتقصري من عمر اإلضراب  ،جناز واملطالب خالل فرتة وجيزةهذا الوضع مثايل لتحقيق اإل

الطعام دور هام   ،لذلك املضربني عن  السجون  ،وهام جدا    ،سيكون لألخوة  الضغط على مصلحة  ودور    ،من خالل 

 434الذين مل يدخلوا يف اإلضراب..إذا ما أجادوا لعب هذا الدور حبكمة وتكتيك."  ،م لألخوةسابل وح ،أهم

ذاته هناو يفرض  الذي  ا  :السؤال  فتح  ،ألسريكيف وصل  قادة حركة  من  االستنتاج  ،وهو  هل  و   ؟إىل هذا 

إمكانية    تكان،فعال   مطالبهملتحقيق  هناك  مواجهة؟    ،األسرى  علىدون  مبنية  هنا  اإلضراب،    واإلجابة  فهو  مسار 

يكن  مل    ،وصول األسري إىل هذا االستنتاج  أن  األخذ بعني االعتبار،  مع    ،ولكنوحده القادر على التفسري والتحليل،  

      إليها حركة فتح.وصلت  اترخييةنتائج خالصة هو ، وإمنا م فحسب2012مرحلة عام بفعل 
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 منوذجاً  (يشلإبئر السبع )سجن 

 435إىل جمموعة خارجة عن الصف الفتحاوي." ( شلي)إلقد حتولنا يف "

أسرى سجن  شك   إضراب عام    منوذجا  (  يشل)إل  اإلضراب عن  قرارهم  عرب    ؛م2012استثنائيا  يف  خوض 

،  نظيمي بعدم املشاركة، يقول )ع.د(قرار فتح التمن  رغم  على المتثيل السجن كان فتحاواي ، وذلك    اصة أنّ وخبالطعام،  

تشفنا بعد البدء  واك،  م2012مايو    /أاير   1بتاريخ    ،"لقد أخذان قرار ابلذهاب إىل اإلضراب:  آنذاكوهو املوجه العام  

معنا أحد  التزام من سجون  ،أبن ال  قالوا(،  جمدو)و  (،  شطة)وقسم من  ر(،  عوف)و(،  النقب)وكان عنا  إما    :والباقني 

أهنم جزء ال يتجزأ من جلنة احلوار .. وقد ابركت   ،من دخل ومل يدخل،  وكان االتفاق مع اجلميع  ،أو نتضامن  ،نلتحق

 436اللجنة املركزية حلركة فتح يف اخلارج هذه اخلطوة .. لنكتشف الحقا  أننا لوحدان." 

نوع من  اإلضراب، بل  يف  واقع القرار الذايت ابلشروع  من  معىن للمصري، ليس فقط    (يشل)إفرض قرار سجن  

فاملواجهة   437؛الفتحاوي""جمموعة خارجة عن الصف  أن أصبح هؤالء األسرى  اصة بعد  وخب  املواجهة املفروضة عليهم،

من    مستوى عالٍ يف حق أسرى )إيشل(، من    هاستخدمتوما    فحسب،  مواجهة إدارة السجون الصهيونية  علىمل تقتصر  

 حتمية مع التنظيم. وأخرى  ؛ ما جعل هؤالء األسرى يف مواجهة مع االستعمار الصهيوين االستيطاين، من جهة،العنف

من    واحدةكما يشري )ع.د( يف    ،وقد استغلت إدارة السجون الصهيونية الصراع التنظيمي، حىت وصل األمر

السجناملراسالت:   مدير  أن  الساحة  ،"إىل  الشباب يف  مكبلني  ،مجع  فتح زعالن  ، وخطب هبم  ،وراكعني  ،وهم    ة أنه 

التمثيل التنظيمي    أن    ،ما حصل يف واقع األمرغري أن     "، إلقدامكم على هذه اخلطوة  ؛وأنكم ستعاقبون تنظيميا    ،منكو

 
 . م2012مايو   /أاير 20يف   (يشل)إ اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 435
 مقابلة مع )ع.ة(.مصدر سبق ذكره.   436
 . م2012مايو   /أاير 20يف   (شل)إياندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 437
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بعزل قيادة اإلضراب يف السجن،   ؛قد ُخرق عرب فتح من السجون األخرى(،  يشل)إ  لألسرى الذين قرروا اإلضراب يف

عليها   فتح  عرب  والضغط  حركة  أسرى  مع  اإلضرابناملغري  التواصل  يف  الغضب  لتعود  438" ؛خرطني  )جيل  إىل  لغة 

 439وصفوا قرار فتح ابملذل واملخزي.  ممن،  جمددا  انتفاضة األقصى( 

هنا،  ولعل    فتح  قرار حركة  فتح  (نسالتجا)حالة  تتمث ل يف  اخلطورة يف  عدم    ،بني موقف حركة  قررت  اليت 

الصهيونية السجون  اإلضراب، وإدارة  خلق إىل  اليت سعت    ،خوض  فتح ومحاس، عرب  بني حركيت  االنقسام  استغالل 

فتح من  بديلة  اتم    ،قيادات  استعداد  الصهيونية،  حملاورةكانت على  السجون  قرار  يتبلور يف  لسبب واحد    ؛إدارة  أن 

هي    يف بنية واحدة   ،احلمساوي   نظريها تساؤال  عن معىن املصري الفتحاوي، و هن  ثريحركة محاس، ليانبعا  مناملواجهة كان  

  .السجن

لت حمطة  شك  قد واقع أسرى حركة فتح، إال أن نتائجه  خباصة و  م،2012إضراب عام أحاط على الرغم مما و 

العوامل  مهمة،  من  جمموعة  بفعل  وذلك  الطعام،  عن  ابإلضراب  املواجهة  يف  التارخيية  أبعادها  الصراعات    ،هلا  أمهها 

 .  ، وممارستهماتقرير املصريحماولة السيادةو  ويف  ،يف املواجهة ا  جسدبوصفه اليت أسقطت جسد احلركة األسرية ،التنظيمية 

 م        2012استعادة االنتصار... هناية معركة إضراب عام 

أي إضراب    وغالبا  ما يقرن األسرى نتيجةللنقاش واجلدل،  دوما     مفهوم االنتصار واهلزمية يف السجنخيضع  

حديثها    عرب  ،سابقا  ارت إليه الدارسة  وهذا ما أش  ،قائمةذه الهب تنحصر    ا ال يعين أهنّ هذا    املطالب، إال أن    ه حتقيقدى  مب

آنينتاج  ف  ؛خاضتها احلركة األسرية  ،إضراابت اترخيية  عن تراكمي أكثر من كونه  ثبت إضراب أ، ومع ذلك  ا  املواجهة 

 
 .  م2012إضراب عام اندي األسري، أرشيف 438
 .  م2012اندي األسري، أرشيف إضراب عام 439
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االنتصار لدى األسرى،    ،جمددا  م  2012 أسريا  من    20و  إهناء عزل حنفكان    ، يوما    28ما حققوه بعد  عرب  مفهوم 

  آنذاك؟ لألسرى ولاملطلب األذلك كان ، كيف ال، وقد إجابة شافية ملعىن االنتصار قيادات األسرى،

عرب  و  هنا،  االنتصار  ستعرض  الدارسة،  أن   ذكره،  اجلدير  املعزولنيمن  األسرى  م  ،رواية  خرجوا  أن  ن بعد 

"مل أصدق يف    :يقول فيها  ،عشرة أعوام  ُعزِلالذي    ،كانت أوىل رسائل األسري حممود عيسىفقد  نفرادية،  الزانزين اال

ونقله له بعض األسرى اجلنائيني، إىل أن   ،وعرفت النبأ بعد أن نشر اندي األسري ليال اخلربالبداية أنه سيتم إهناء عزيل،  

وهو ينتظر زايرة عائلته اليت حرم منها    (،هدارمي)ب نقله .. ومت نقله إىل  وأبلغه بقر   ،جاء إليه مدير السجن يف الصباح

قادة حركة محاس  ،لألسري حممد عرمان  أخرى،    ويف رسالة  440، عشر سنوات" من  ي  ،أحد  الذي متكن  احملامي  قول 

ابله كأنين أق  ،ولكن(،  رميون)يف السابق أثناء تواجده يف عزل    "كنا نزور األسري عدة مرات:  أول مرة بعد العزل  زايرته

 441"طوال الزايرة. ،قه ومل تفار   ،االبتسامة على وجهه ال عالقة هلا ابألوىل، شخص تعلو فهو شخصية ألول مرة،ـ

ستعِمر على  اللغة اليت فرضتها هذه الرسائل، تنبع من قوة العنف الذي فرضه امل  أن  األمر الالفت لالنتباه،  و 

)األسري(،   التفسرياملستعَمر  حماولة  أمامه  تتوقف  أعطت معىن  خاصا ،  للحركة و لتك  ؛اليت  آخر  كافية إلعطاء معىن  ن 

اال  ؛السجن  بنيةداخل   العزل  الكبرية يف  فاحلرية من  له داللته  السجن، وهذا  الكبرية من  احلرية  نفرادي، سبقت معىن 

يُشري    بنيةوصف   ما  وهذا  احلرية،  معىن  يف  حىت  وتقسيمات  طبقات  وكأهنا  عرمان  إليهالسجن،  حممد  بعد    ،األسري 

شعرت أبنين مولود، حىت وإن كان من    ،وعند اخلروج  ، شعرت أبين مفقود  ، شعور عند الدخول"الخروجه من العزل:  

  ، عتربها قصرية ابلنسبة لغرييأو  ، ضيق السجن إىل ضيق أوسع بقليل يف السجن، رأيت الوجوه اليت غيبت عنها من فرتة

  ، كان اخلميس  ،وحسن سالمة، وعبد هللا الربغوثي، وإبراهيم حامد، ومجال أبو اهليجا، يوم اخلروج   ،أمثال حممود عيسى

 ،كان شعورا أكثر من رائع.. واليوم  ،فرتة  د اليت أصلي هبا مجاعة بع  ، وهذه اجلمعة األوىل  ،كان اجلمعة  ،واليوم الثاين
 

 .  م2012مايو  /أاير 14يف   (هدارمي )اندي األسري الفلسطيين. زايرة سجن 440
 .  م2012اندي األسري الفلسطيين. زايرة سجن لألسري حممد عرمان.  441
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ا أمّ  442،"ن يروها مكبلة طوال فرتة الزايرةجلي اليت تعودوا أمما جعلين ألوح بر  ؛بدون قيود يف القدمني  ،جئت إىل احملامي

إبراهيم حامد إهناء عزله  ،وجه رسالة  ؛ فقداألسري  "ابلنسبة ألمثالنا الذين كنا نعيش يف عزل مفتوح  قال فيها:    ،بعد 

ا حدث مليئة  أن تكون الدروس والعرب مم  وأرجو  ،وكنا نتلمس أي فرصة لكسر هذا القيد الثقيل  ، وخارج حدود الزمن

أعاد  ،ومؤثرة أن  بعد  األسرية  خاصة  للحركة  النضايل  للفعل  غيابه  ،االعتبار  لطاملا شكوان من  السنوات   ،الذي  طلية 

 443املاضية." 

املعىن  ولعل    املواجهةيف  قوة  قوة  من  انبعة  الرسائل،  ترتك    ؛تلك  جيعلها  األسرىيف  ما   همحتوال   ما    ، واقع 

الشعبية  ،حركة محاسوخباصة   للمواجهةلت داعما  أساليت شك    ، واجلبهة  املياه  أول من متك    كوهنا  ،اسيا   ن من حتريك 

املواجهة ابإلضراب عام  و   ،الراكدة أثرا   ما    ها؛بعد سنوات من احندار   م،2011دفع حنو  اجلبهة  همترك  قيادة  ما  على 

 هلا.   يل فيها قرار املواجهة املعىن األساسملفهوم القيادة، اليت شك   ا  معىن جديد ومنحالشعبية يف السجون، 

ففي رسالة من    ؛لة استعادة ما تبقى من ماء الوجهوحماو   ،والتربير  ،االهتاماتيف    فقد غرقت  ؛ا حركة فتحأمّ 

ب":  (، يقولهدارمي)أحد قيادات حركة فتح يف سجن   الدخول  أنه ليس هو شخصيا من رفض  شكل  يود أن يؤكد  

وكان احلديث ابلبداية عن    ،، وأن الفئة اليت مل تضرب فاوضت وجنحت(هدارمي)  مجاعي،  وليس ألحد أن يتهمهم يف

 444فقد وجدوا أن لديهم قناعة أن موقفهم كان موضوعي."  ؛ إخراج ستة أسرى من العزل، وحسب تقييمهم

انتهاء اإلضراب، قال    هموجهها أحد   ، من أسرى حركة فتح  ، برسالة أخرىالدارسة هنا،  كتفي  توس عقب 

ومل يعد ابإلمكان أن    ،وإمنا عصابة تعدت احلدود   ،فلم تعد هذه هيئة تنظيمية  ؛ "املوضوع جتاوز اخلطوط احلمر  فيها:

 
 .  م2012مايو  /أاير 20. يف  ( رميون)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 442
 .  م2012مايو  /أاير 23يف   (هدارمي )اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 443
 . م2012مايو  /أاير 23 يف  (هدارمي )اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 444
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و  طردي  يتم  أن  وحامسة  الصعوبة  بظروف يف غاية  يعقل  فهل  القسم  5نقف ونتفرج،  فتحاويني من  بسبب   ؛ أسرى 

 445" ؟خذان موقف الدخول يف اإلضرابأ

متعددة،  إلضراب، على مستوايت  ان داعما  للمعركة و الواقع يف اخلارج كله كاوهنا، ال بد  من اإلشارة إىل    

وارتبط ذلك ابلتحول الذي   ،كان للقيادة املصرية دور واضح يف دعم مطالب األسرىآنذاك؛ إذ  تدخل مصر  وخباصة  

من استعادة زايرات عائالت    وافقد متكن 446؛خاضوا اإلضرابممن  وهذا ما أكده األسرى    تلك القيادة حينها،أصاب  

وإخراج   غزة،  سنوات،    أغلبأسرى  منذ  املعزولة  عنالقيادات  املواجهة  فضال   يف  اجلمعية  الروح  ولعلها    ، استعادة 

املعركة األبرز يف هذه  تلقتها احلركة األسرية يف إضراب عام  وخب  ، املكسب  اليت  الضربة    إضافة إىل ،  م2004اصة بعد 

 آخر. إىل بنسب متفاوتة من سجن  اليت متكنوا من حتقيقها ،جمموعة من املطالب احلياتية

اإلضراب يف  شرعوا  كانوا قد    ،مخسة أسرى إدارينيواألمر الالفت لالنتباه، أن  هذا اإلضراب قد شهد جتربة  

في بعضهم  اجلماعي، وصل  اإلضراب  من    هقبل  اثئر حالحلو   ،يوما    70أكثر  األسري  وبالل ذايبةمنهم:  وقد  447، ، 

التعهد   بعد  إضراهبم،  إبهناء  األمر  وفعليا  انتهى  عنهم،  الذاتية  شك    ،ابإلفراج  املعارك  من  آنذاك،لت  إضراب    انطالقا  

و  عدانن،  حلقهخضر  وقوة  ،  من  ابإلضرابل  ودعما  زمخا   معىن   ف   ؛لمواجهة  أوجدت  اختالفها،  على  اإلضراابت  عودة 

 داخل األسر.  (ةللحري)ذا االنتصار نوعا  جديدا  هب  تولدو حلضور املواجهة بعد الغياب،  ا  جديد

اصة الفتحاوية  خبو   يف اخلارج،  م أثرا  واضحا  على املؤسسات اليت مُتثل األسرى،2012ترك إضراب عام  كما  

  ت الدارسة الذي اعتمد  ،جوهبت مبقاطعة من أسرى حركة فتح يف بعض السجون، ومنها اندي األسري الفلسطييناليت  

ال يف  ومراسالته  أرشيفه  بقد  و   ، بحثعلى  ذلك  السجون  ية علن  صورةجاء  من  عدد  سجن    ، من  أسرى  أبرزها 

 
 .  م2012اندي األسري الفلسطيين. أرشيف 445
 ورد ذلك يف جمموعة من املقابالت لألسرى احملررين الذين خاضوا اإلضراب، )ع.ة(، )ع.م(، )ب.ك(.  446
 .  م2012توثيق مجعية اندي األسري الفلسطيين.  شهر أاير 447
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يف    خباصةواجهة ابإلضراب عن الطعام، و على صعيد املمهما   هذه املعركة حتوال  اترخييا   هكذا، فقد فرضت  و 448(، رميون)

 معىن السيادة داخل بينة السجن، حينما يتوىل األسري قرار املواجهة.   ،معىن القرار وأثره على مصري  التنظيمات، واألهم

 م ما قبل معركة  2014إضراب عام 

تتمث ل    ،التوقف عند قضية مركزيةم، البد من  2014 عام  ينيل إىل جتربة إضراب األسرى اإلدار لوصو متهيدا  ل     

اليت جرت بني السلطة الفلسطينية، واالستعمار الصهيوين يف إطار ما تسمى   449، قضية اإلفراج عن األسرى القدامىيف 

املفاوضات الففي      م؛2013عام    عملية  )معاذلك  عن  الصهيوين  االستعمار  سلطات  أفرجت  أسريا  87،  ممن    ،( 

 ،تبادلصفقات  من  أو ما تالها  اإلفراج  عنهم سابقا  يف إطار املفاوضات،  ة أوسلو، ورفضت  اعتقلتهم قبل توقيع اتفاقي

عام  وقد   بداية  مع  عددهم  أس108)   م 2013بلغ  أسريا  87)منهم    حترر  ، ري(  كل  ،ثالثةدفعات  يف    (    منها   يف 

(  30وعددهم )  ، عن بقية األسرى القدامىيُفرج  ، كان من املفرتض أن  2014ويف شهر آذار من عام   450، (26)

أقدمهم األسريان كرمي  و  ،ورفضت اإلفراج عنهم ،نكثت ابالتفاق ،كعادهتا ،سلطات االستعمار الصهيوين أسريا ،  إال أن  

 452وماهر يونس.   451، يونس

الصهيوين،  قد  و    التساؤالت عن مصري األسرى يف سجون االستعمار  كثافة  القدامى  أعادت قضية األسرى 

الذي   والدور  لتحريرهم،  الالزم  املواجهة  أوسلو،   تؤديهومسار  بعد  الفلسطينية  يف   453السلطة  واقع  من  عنه  نتج  وما 

 
 . م2012أاير/ مايو   30يف   (رميون)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 448
 ( أسريا . 26توثيق مؤسسات األسرى، )وعددهم حىت إعداد هذا البحث وفق تقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو، األسرى القدامى: هم األسرى املع449
 .  م2013توثيق اندي األسري الفلسطيين أرشيف عام،  450
 . م 1983أقدم أسري فلسطيين يف سجون االحتالل معتقل منذ عام  :كرمي يونس 451
 .  م1983ن االحتالل معتقل منذ عام  اثين أقدم أسري فلسطيين يف سجو  :ماهر يونس 452
 لو.  انظر أيضا: قدورة فارس وآخرون. مهوم احلركة األسرية يف ظل السالم، وعيسى قراقع. األسرى الفلسطينيون يف السجون اإلسرائيلية بعد أوس453
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( اترخيية عن مصري  أسئلة  بذلك  لتشكل  والداخل،  أسريا   30اخلارج  االعتقالم  وبقائه(  من    ،قيد  الرغم  (  38) على 

  455داخل السجون.استشهاد آخرون و  حىت إعداد هذا البحث، 454على اعتقال بعضهم،   عاما ،

اليت  رواية األسرى،  إىل  لغة اخلذالن والغضب    ، قد أعادتقضية األسرى القدامىمما جتدر اإلشارة إليه، أن   و 

مل يبق يف أعماران وأعمار أهالينا ما    ،"قرران أن ال نسمح أبن حيدث هذاحضرت بقوة يف مراسالهتم، وهذا جزء منها:  

استشهاد أو  إضراب حرية  أن خنوض  قرران  لقد  لالنتظار...  قريبا    ، يكفي  اإلضراب  التوقيت    ،سيكون هذا  وسنختار 

فإننا سنكون قد أجرمنا حبق    ؛ولن نتحرك  ،ألننا إن مل نفعل  ؛أخطائها  نريد أن نضع القيادة الفلسطينية أمام  ،املناسب

 456وحق قضية األسرى." ،أنفسنا

سجن   املعتقل يف  ممثل  من  أخرى  القدامى  ،(هدارمي)  ورسالة  األسرى  من  مخسة  حال  فيها  وهم:    ،يصف 

: "يدور نقاش جدي بني هؤالء  بقوله)كرمي يونس، وماهر يونس، ووليد دقة، وانصر أبو سرور، وحممود أبو سرور (  

نية جادة على أن يقوموا ابخلطوة النضالية األخرية يف مسريهتم  ،اإلخوة لن يعطوا أي   ؛وأود إطالعكم أن لديهم  فهم 

فلم يبقى يف أعمارهم وال يف أعمار أهلهم الكثري ليصربوا    ،ة أخرىوتركهم لسنوات طويل  ،فرصة أخرى لإلجرام حبقهم

 457ومزيدا من املعاانة."  ،مزيدا من الوقت

املراسالتولعل    الفلسطينية أوال ،    ،أهم ما يف هذه  للسلطة  الستعمار  واهو ما تضمنته من رسائل واضحة 

رواية مزدوجة يف مضامينها،    ،م2004بعد عام    الصادرة، وخباصة  املراسالت  أغلب هذهقد فرض  ف  اثنيا ؛  الصهيوين

 .  لالستعمار الصهيوين ما هو  ومنها ،للسلطة الفلسطينيةما هو منها 

 
 ( يف سجون االستعمار الصهيوين.  38كرمي يونس وماهر يونس دخال عامهما الـ)  ان:األسري 454
اليت تعرض هلا    )القتل البطيء(  سياسة اإلمهال الطيب املتعمد  نتيجة،  م1992وهو معتقل منذ عام    ،، األسري فارس ابرود من غزةم2019خالل عام  هد  شستاُ 455

 نفرادي اليت تعرض هلا.  تقاله، إضافة إىل سياسة العزل االطوال سنوات اع
 .  م2014مايو  /رأاي 11يف   (هدارمي )اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 456
 .  م2014مايو  /أاير 11 يف  (هدارمي ). تقرير زايرة سجن اندي األسري الفلسطيين457
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لتصبح هذه اللغة مبثابة املشرتك األهم   ؛ م2014عام    يف تصاعد، وصوال  إىل  القدامىاألسرى  قضية  ظل ت  و 

ا األسرى  األقصى(بني جيل  انتفاضة  املوجهلعل   و   ،لقدامى، و)جيل  الرواية  الوجه   ، هوالستعماراللسلطة و   ةتصاعد 

األسرى أصاب مصري  ملا  أوسلو  احلقيقي  امتدادا  هلا،بعد  بوصفه  لُيكرر هنا؛  لغة    ؛  أن   يعين  ما  نفسه؛  يعيد  فالتاريخ 

للغة اترخيية بني األجيال،    ا  لت امتداد، بل شك  فحسب  مل تكن حمصورة ابجليل اجلديد من انتفاضة األقصىالغضب،  

 ملراحل اترخيية.   ا  تراكمي ا  كانت نتاج

ذلك القدامى  ،ومع  األسرى  لغة  أوسلو )  ،تبقى  توقيع  قبل  ما    (،املعتقلني  وهذا  خاصا ،  ثوراي   طابعا   حتمل 

ا  ،املراسالت  توضحه إىل  منها  واحدة  تشري  يونس اليت  ماهر  بعد  "  : ألسري  أاي  ،عاما    32من  ينتظر  أن  أو ممكن  م 

فإذا وصل إىل    ،وكمال قال: الثائر ال ييأس  ،ولكنه متيقن أنه سيطلق سراحه، فهو إنسان يؤمن بعدالة قضيته  ،أسابيع

اليأس بعد    ؛مرحلة  فاألسري  اهلدف،  أانين   ،عاما    32فقد  يكون  سراحه   ،لن  إبطالق  القدس    ط، فق  ويفكر  وينسى 

رواية اجليل اجلديد إىل تلك افتقار  هذا ال يعين  غري أن    458،".. فهو إنسان حر ال يفكر أباننيةواالستيطان والالجئني.

بإ  بلاللغة،   الدارسة،ذا ما أشأكرب، وه  صورةهنا اختذت تساؤالت ذاتية  إليه  جتربة اإلضراابت عرب احلديث عن    ارت 

 الذاتية، وروايتها اخلاصة.  

م، وبرزت  2014مايو    /حىت آخر أاير  ،القدامى مسيطرة على املشهد يف السجوناألسرى قضية  قد ظل ت  و 

م،  2012يف إضراب عام خروجها منه  بعد  ،إعادة بعض قيادات حركة محاس إىل العزلمنها  ،قضااي أخرى إىل جانبها

أنه  و  لالنتباه،  الالفت  األمر  اليت  لعل  اهلجمة  كثافة  خضم  الصهيونية  ابدأهتيف  السجون  هناية    ،إدارة    ، م2013مع 

الذاتية لدى أسرى2014وبداية عام   اإلداري، واستمرار اإلضراابت  اجلهاد  و   )محاس(،  م، وتصاعد سياسة االعتقال 

ملواجهة اعتقاهلم اإلداري، كان من   ؛عن سلسلة خطوات  ، م2013يف هناية عام    ،اإلسالمي، أعلن األسرى اإلداريون

 
 . م2014أبريل   /نيسان 10يف   (هدارمي )اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 458
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الصهيونبينها   العسكرية  احملاكم  األسبوعيمقاطعة  االحتجاجي  واإلضراب  العوامل  ؛ية،  هذه  حمركات   كلها  لتشكل 

 459م. 2014ا، اليت فرضت إضراب األسرى اإلداريني عام هتتراكمية الستعادة لغة املواجهة وخيارا

 م  2014عام األسرى اإلداريني  إضراب

  أسهمت وجود حمركات وعوامل تراكمية،  هو  سياقات قرارات اإلضراابت،    عرب  ميكن فهمه  أهم استنتاج،إن     

بلورهت مباشرةايف  يف    ،  فتتمث ل  األوىل؛  أّما  مباشرة؛  غري  كأو  اإلضراب،  إىل  املباشر  منظومة الدفع  يف  البنيوي  العنف 

األخرى؛  ،السجن فرض    وأّما  األسرى،  فتعين  لواقع  العام  السياق  لضرورة وجود مواجهة يف  تال حالة  ما  ومن ذلك، 

إدارة السجون  فقد انقض ت  نفرادي جملموعة من قيادات األسرى،  إهناء العزل االالذي جنح يف  م،  2012إضراب عام  

على    الصهيونية واجلهاد  إجمددا   محاس،  حركيت  أسرى  قيادات  من  جمموعة  عزل  وأعادت  منهم:  جنازاته،  اإلسالمي، 

حامد منر 460، إبراهيم  السعدي  461، ومراد  السيسيأوضرار  462، وهنار  م 463،بو  الصهيونية  السلطات  استثنته  ن الذي 

حمركا     من بنية العنف،  جمددا ؛ بوصفها جزءا    لُتشكل قضية العزل 464؛ عزلهاستمرار  م، وأصرت على  2012احلوار عام  

 أساسيا  الستعادة خيار املواجهة وفرضها.  

  ، م2014منذ بداية عام  ف ؛األسرىالزم قد احلديث عن ضرورة استعادة املواجهة مما جتدر اإلشارة إليه، أن  و 

الطعام عن  ذاتية  إضراابت  محاس  حركة  من  قيادات  وعباس    ؛خاضت  حامد،  إبراهيم  األسريان  منهم  عزهلا،  إلهناء 

 
 .  م2014أرشيف مجعية اندي األسري الفلسطيين لعام 459
، وحلق به جمموعة من األسرى رفضا ،  م2014بداية عام    ا  ذاتي  مؤبدا ، خاض إضرااب    54حمكوم ابلسجن    ،أحد قادة أسرى حركة محاس  :األسري إبراهيم حامد460

 سجن أوهليكدار.   م2014يناير   /كانون الثاين  21اندي األسري الفلسطيين، يف  –إلعادة عزله، تقرير زايرة 
 .  م2013ديسمرب  /من كانون األول1سنوات، بيان صادر عن اندي األسري يف نفرادي املؤبد، وقد تعرض للعزل االلسجن حمكوم اب :األسري مراد منر461
 عاما ، أرشيف اندي األسري الفلسطيين.   20مؤبدات و 4سنوات، حمكوم ابلسجن كة اجلهاد اإلسالمي، تعرض للعزل من أسرى حر  :األسري هنار السعدي462
عن    سنوات، وخاض إضرااب  االستعمار الصهيوين، وجرى عزله    يف عملية خاصة لقواتم،    2011من أسرى حركة محاس، اعتقل عام    :السيسي   أبو  األسري ضرار463

،  م2014يناير   /كانون الثاين  2اندي األسري الفلسطيين يف   –رفضا  الستمرار عزله، تقرير زايرة    ؛ يوما   13، واستمر 2014وبداية عام   م،2013الطعام هناية عام  
 .  (بئر السبع –يشل )إسجن  

 .  م2012اندي األسري الفلسطيين. أرشيف عام 464
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الثاين  22في  ف 465؛السيد التاسع من رسالة قال فيها: "  إبراهيم حامدوجه األسري    ،م 2014يناير    /كانون  سيكون 

ستمرت يوما  اترخييا  خلطوة نضالية أخوضها يف حالة إذا ا  ،وهو التاريخ الذي من املفرتض أن ينتهي فيه عزيل  ،نيسان

الصهيونية بعزيل اليت  ها هي  ف466،"املخابرات  لتتخذ شكال   منجزات األسرى  حتققت عرب اإلضراب اجلماعي، عادت 

املواجهة الذاتية  ،آخر من  املواجهة  املعلى  حفاظا     ؛اليت احندرت حنو  اُستهدفوا    ما دفع األسرى،  ؛نجزاتتلك  الذين 

يف مسار  التحول  ؛ ما يعين أن   اإلضراب الذايتاللجوء إىل  الحقا ، بسياسة العزل أو احلرمان من الزايرة أو العالج، إىل  

عالقة   من ذلك،   حول املواجهة اجلماعية، واملواجهة الذاتية والعالقة بينهما، واألهم ، يفرض تساؤال  من جديد ،املواجهة

  أسئلة   تُثار حولهالذي    ،معىن االنتصار  فضال  عنإدارة السجون الصهيونية يف بنية السجن، و و املد واجلزر بني األسرى  

 .  متعددة

  كانت  ما غالبا   السجن، يف األسري يعيشها اليت ،املركبة والتناقضات التعقيدات جممل أن   أحد، على  خيفى وال

 كل  يف  ومصريها  مسارها  يف  التفكري  عن  بعيدا    الطعام،  عن  اإلضراب  جتربة  إىل  وصوال    قمته  تنتهي  انفجار،  إىل  تؤدي

  مواجهة   إىل  أدى  قد  م، 2014و  ،م2013  عامي  يف  ددا ،جم  األسرى  نجزاتم  وسلب  العنف  أن    واضحا    ابتو   مرة،

  عام   اإلداريني  األسرى  ابإضر   يف   ، الحقا    الدارسة  عرضه تس  ما   وهذا  مجاعية،   حينها   يف   تكن  مل   وإن  حىت   ، جديدة

م،  2013تشري البياانت الصادرة عن اندي األسري يف هناية عام  ذ  إ  ؛منهم   حمددة   فئة  خاضته  إضرااب    بوصفه   ؛م2014

اإلدارينيإىل   األسرى  الطعام  ،أن معركة  املفتوح عن  اإلضراب  اإلعالن عن خوض  قبل  بدأت  قد  وأن عدد    ،كانت 

اإلداريني   بلغاألسرى  قد  األول  5يف  وأنه   467  ،200  آنذاك  األسرى  2013ديسمرب    /كانون  عن  بيان  صدر  م، 

الصهيونية  ني حول  اإلداري السجون  إدارة  النضاليةيف  استمرارهم    نتيجة  ؛حقهميف  إجراءات  فيه:    ،خطواهتم  "إن  قالوا 

لوقف سياسة    ؛رد ا على استمرارهم يف خطواهتم النضالية  ؛فرضت عليهم عقوابت تعسفية  ،مصلحة سجون االحتالل
 

 عاما .     50مؤبدا  و  35سنوات، وهو حمكوم ابلسجن  نفرادي محاس، وقد تعرض للعزل االأحد قادة أسرى حركة  :عباس السيد 465
 .  م2014يناير  /كانون الثاين   22بيان صادر عن اندي األسري الفلسطيين يف 466
 .  م2013جمموعة تقارير صادرة عن اندي األسري الفلسطيين عام 467
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اإلداري، االرتباك تسيطر على ردود   االعتقال  السجون خبصوص قضيتهم.وأن حالة من  أبرز   مصلحة  البيان  وأوضح 

كانت حرماهنم من زايرة األهل والفورة عدا ساعة واحدة يف اليوم، إضافة إىل نقل عدد    ،اليت فرضتها ،هذه العقوابت

االنفرادي العزل  غرف  إىل  سجنوحتديد  ،منهم  يف  الصحراوي)  ا  بنقل  (النقب  هتدد  السجون  مصلحة  وأن   ،

هناك ؛إلدارينيا األسرى وتشتيت أبنه سيكون  نعلن  للضغط عليهم وإفشال خطواهتم، وبذلك  حماولة  عن   إضراب يف 

 468".الطعام ليوم واحد من كل أسبوع

وار من أجل اإلعالن حب  ،واجلبهة الشعبية  ،واجلهاد  ،من محاس  أغلبهمو   ،بدأ األسرى اإلداريونهكذا، فقد  و 

نيتهم   عن  عن  اإلضراب  معركة  جمددا  خوض  فتح  حركة  وأعلنت  اإلضراب  ،الطعام،  يف  مشاركتها  ألسباب   ؛عدم 

:  قادوا اإلضراب عن اجلبهة الشعبيةالذين  ،نياألسرى اإلداريوهو واحد من  ، ويشري )س.ب(  ،الحقا   ستذكرها الدارسة

مقتنعني    ، كنت حبوار مع شباب محاس حتديدا"أان أنه مش  بدان خطوات من ضمنها رغم  ابملرحلة وابلطريقة، وكنا 

طلعنا ال حضران نفسيا  وال  إ ،عرب(، واثين يوم  ةقرران نروح من زاوية )فزع  ، مقاطعة احملاكم ومقاطعة العيادة.. وآخر ليلة

املخابرات واالستخبارات أجو  املعركة، وطبعا   أهلينا، ودخلنا يف  إل  ا بلغنا  الليل هذا إضراب  لحكوا  حلماس، وإذا  ي يف 

 469وإحنا بنحملك املسؤولية."  ، إنت رايح راح تروح اجلبهة

أن    أحد،  على  خيفى  اإلضراب  وال  مصري يشكِّل  قرار  لتحديد  األساسية  إليه    ه؛املرحلة  أشار  ما  وبقراءة 

 اإلضرابالواضح على خطوة  )س.ب(، وما ورد يف مراسالت ممثلي التنظيمات يف السجون، ميكن مالحظة االعرتاض  

توقيتها، فضال  عن   أو  الذين يُشكلو أعلن أسرى  كما    لالعرتاض،  أسباب أخرىيف حد ذاهتا،  قياسا   األقلية  ن فتح   ،

أعداد  كيف ال، و   ،أكرب ا  دافع ميثِّل ،توافق اجلهاد اإلسالمي واجلبهة الشعبية مع محاس  ن  ومن هنا، فإألسرى اإلداريني، ا

 
   م.2013ديسمرب  /كانون األول  5بيان صادر عن اندي األسري الفلسطيين يف 468
 س.ب(  مصدر سبق ذكره.  مقابلة مع )469
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االختالف األيديولوجي الكبري بني التنظيمني، إال أنه  على الرغم من  و  470؟مات أعلىاألسرى اإلداريني من هذه التنظي

الثانية عام    ،وللمرة  إضراب2012منذ  يف  الشعبية  اجلبهة  ُتشارك  محاس  ،م،  حركة  دورا     تؤديو   ،تقوده  ا   مهمفيه 

فزعة  )ب)س.ب(    إليهة إىل ما أشار  وابلعود  ،، ومع ذلكالّسّجانل املواجهة صيغة الطريق الواحد أمام  لتشك    ؛ومصرياي  

 مبا يكفي.   ا  مدروسمل يكن  ،ملعركة يف هذا اإلضرابإىل االيت تؤكد أن الذهاب  (عرب

)س.ب(:   اإلضرابويقول  حيال  الشعبية  اجلبهة  عن  صدر  الذي  االعرتاض  فكرة    ،"إن  ضد  يكن  مل 

لقناعتها أنه   ؛دخلت اجلبهة الشعبية اإلضراب  ،وإمنا كان هناك اختالف على توقيت اإلضراب، ومع ذلك  ،اإلضراب

  471".  ميكن ترك األسرى مبفردهم ال

اليت جاءت من موجه عام حركة فتح يف سجن    ،املراسالتواحدة من  توضح  ف  ؛ ا على صعيد حركة فتحأمّ و

التنسيق أنه مل يكن لديهم أي علم  "  :(عوفر ) يتم  السجون اخلاصة يف اإلضراب، حيث مل  املركزية يف  القيادة  مبوضوع 

فإن قرارهم أهنم لن   ،يف القيادة دون علمهم أصال ، وعلى ذلك(  عوفر)  معهم مطلقا ، وقد مت تعيني ممثلني عن سجن

 472لعدم إشعارهم والتنسيق معهم."  ؛يكونوا جزء من هذه اللجنة

  من  473أسريا ،   (130)   من  أكثر  وعددهم  ،اإلداريون  أسرى  أعلن  م،2014  عام  أبريل  /نيسان  24  ويف

  سياسة  إهناء أجل من  (؛كرامة حرية ثورة) عنوان املعركة ومحلت الطعام، عن  املفتوح إضراهبم إداري، أسري (200) أصل

 474  وجمدو(.  وعوفر،  قب،الن ) هي:  ،سجون ثالثة يف يقبعون اإلداريني األسرى أغلب وكان اإلداري، االعتقال

 
اإلدا470 األسرى  عام  نيري أعداد  يف  قرابة  م2014  بلغ  األسري    أغلبهم  ،أسري   200،  اندي  مجعية  معطيات  على  بناء   الشعبية،  واجلبهة  واجلهاد  محاس  حركة  من 

 .  م2014الفلسطيين، أرشيف عام 
 مقابلة مع )س.ب(. مصدر سبق ذكره. 471
 .  م2014أبريل  /نيسان 29يف   (عوفر)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 472
، نقال عن:  . مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسانم2014تقرير االنتهاكات حلقوق األسرى واألسريات لعام 473

https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_2014_0.pdf . 
 .  م2014أبريل  /نيسان  25اندي األسري الفلسطيين. تقرير توثيقي. يف  474

https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_2014_0.pdf
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  عكستها   اإلفرازات  من  مجلة  نتجت  اإلداريني،  ابألسرى  اخلاصة  املعركة  هذه  أثناء  أنه  إليه،  اإلشارة  جتدر  مماو   

  كثرة   من  الرغم  علىو   واملستمر،  السابق  لعنفه  امتدادا    لتشك    اليت  ،الّسّجان  عنف  أدوات  مقدمتها  ويف  األسرى،  رواية

  عنف  أدوات عن  ابحلديث كتفيتس هنا،  الدارسة أن   إال ، م2014 عام  إضراب يف  ،عنها  احلديث  ميكن اليت التفاصيل

  نية، ب  يف   والسلب  العزل  سياسة   من  خر آ  مستوى  بوصفه   ؛اإلضراب  خاضوا  ممن   ، األسرى  رواية  يف  ظهرت  اليت  الّسّجان

   جتربة كل  يف عنه  وتكشف  تفرضه ماو  السجن،

 أداة عنف  بوصفها مستشفيات االستعمار الصهيوين 

معركة وفيها، يرى املتلقي  اإلضراب،  أثناء  كبريا  من روايتهم    ا  زءحمطة نقل األسرى إىل املستشفيات ج  لشكِّ ت  

نفسها  جديدة   اإلضرابتفرض  معركة  أشار    ، داخل  مما  جزء  استخدمإليه  وهذا  فكيف  السلطات )س.ب(،  ت 

 مبستوى خمتلف؟   ىل املستشفيات عملية عزل إضافية  عملية نقلهم إ  أسهمتأداة عنف؟ وكيف الصهيونية مستشفياهتا 

األسرى مراسالت  اإلضراب    ممن  ،توضح  املستشفياتأثناء  خاضوا  العنف   ،زايرهتم  أدوات  من    مجلة 

اس  وتفاصيله،  الصهيونية  اليت  السجون  إدارة  ف يف  تخدمتها  جاء  ق حقهم:  مستشفى  د  من  األسرى  وجهها  رسالة  يف 

ففي أثناء النهار يتم ربط قدم األسري يف السرير ، أما أثناء    ؛مكبلني   ،ه وطوال فرتة وجودهم يف املستشفى"أن:  (العفولة)

فتجد األسري خيوض معركة من أجل    ؛وإحدى قدمي األسري ابلسرير،  يتم ربط إحدى يدي األسري ابلسرير  ؛فرتة الليل

 475أو حلق حليته."  ،قضاء حاجته، أو من أجل االستحمام، وقص أظافره

دقة ابلتعذيب  وليد  صفات أشد قسوة، متاما  كما وصفه  اسرير املستشفى إىل زنزانة مبو   الّسّجان، حو ل  هناف

اإلنسانية،  إىل  احلداثوي، وميتد ذلك   التحكم جبسده واحتياجاته  السيطرة، والتحكم يف انطالقا  من  تفاصيل  عمليات 

 
 اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة املضربني. مصدر سابق.  475
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السجن،   بنية  الساعة،   علىدائمة  الاولة  واحملجسد األسري يف  بنية  حتول  وهكذا، فقد   476مدار  املوضوع األساسي يف 

هوم الزنزانة حيتاج إىل إعادة تعريف  مف أصبح  ف477؛ تهواات اهلائلة يف مشهد التعذيب وأدومع التغري   ،مع الزمنالسجن،  

 .  م2014اليت ميكن أن تكون املستشفى، وهذا ما كشفته رواية األسرى يف إضراب عام   ،يف بنية العنف

أداة إلدارة املعارك اجلانبية إىل   حتديد مصري اإلضراب، وحتويلها  قضية املدعمات، أداة مهمة يف  كما تشكِّل

اإلضراب، مع تغيري  جتارب  اترخييا  يف  هذه القضية  برزت  قد  يف مرحلة املفاوضات، و   خباصةيف اإلضراب عن الطعام، و 

وأدت إىل   ،اليت استخدمت سابقا   478فإن التغذية القسرية  ،األداة املستخدمة لتزويد األسري ابملدعمات، ويف واقع األمر

حقن األسري ابملدعمات،    عرب  ،أصبحت تدار بطريقة جديدةقد  م،  1980كما حدث يف إضراب عام    ،قتل أسرى

اليت فرضت    ،وتصاعد احلديث عن املدعمات يف اإلضراابت الذاتية 479هو العالج القسري، ،  مصطلح آخرواستخدام  

 إلدارة املعركة.   اخلاص ستوى وعي األسري وفهمهاتبعة مل إدارة جديدة لإلضراب، إدارة ذاتية

أن   و  لالنتباه،  الالفت  األسرى  األمر  فيهتوضح  رواية  حتولت  اليت  يد  املدعمات    ا الكيفية  يف  وسيلة  إىل 

وهذا عكس ما    ،إىل سالح بيد األسري املضرببل إهنا حتولت  احتواء اإلضراب والتحكم فيه،  تساعده على  ان  جّ السّ 

الناس   ة هاي املدعمات ماخد  ،( :"يف القانونيقول )س.بوقفوا ضد اإلضراابت الذاتية،    ممناألسرى    أغلبيدعيه  

بتتحول    ،على أساس ما يصيب األحشاء الداخلية ضرر، وهي ابلزبط   ، عنها فكرة غلط، وهي عبارة عن حبة فيتامني

دها، وبتتحول  وهم مش راضيني، بنرفض انخ  ،مثال إذا بدان حمامي  ، يديك بتستخدمها، وصران نستخدمهاإألداة يف  

 
واألسري 476 األسرى  حلقوق  االنتهاكات  تقرير  أيضا :  لعام  انظر  اإلنسان م2014ات  وحقوق  األسري  لرعاية  الضمري  مؤسسة  عن:  .  نقال   ،

https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_2014_0.pdf . 
 . مصدر سبق ذكره.  م2010انظر أيضا : وليد دقة.  477
، نقال عن:  رية تصريح بقتل املضربني عن الطعام. مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسانانظر أيضا : قانون التغذية القس478

https://bit.ly/2T0kL0p . 
وكذلك يف إضراب األسري حممد  ،  م2014، وبرزت بشكل أساس يف إضراب عام  م2012مصطلح العالج القسري، برز مع بدء اإلضراابت الذاتية بعد عام  479

 . https://bit.ly/2SYJwtM: ، نقال عن . أنظر أيضا : بيان صادر عن مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان 2015عالن عام 

https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_2014_0.pdf
https://bit.ly/2T0kL0p
https://bit.ly/2SYJwtM
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إذا   بنفك اإلضراب، ولكن ممكن  أخدانلسالح بس  رأيه يف    ويوضح )س.ب( 480، "طول من عمر اإلضرابإتها ما 

بقوله مدعمات:  املدعمات،  يف  مكانش  ليش  الطعام  ؛"زمان  عن  مفتوح  إضراب  أكرب  ي  ، ألنه  كان  د،  قعقديش 

 481فاملدعمات ما كانت من أول يوم." 

أاثرتو  األسرى،    قد  بني  كبريا   جدال   املدعمات،  األسرى  أخذ  أهنا  وخبفكرة  فرتة   أسهمتاصة  إطالة  يف 

املدعمات،    عرب   ومساره،   ومنظومته على احتواء اإلضراب، والتحكم يف مصري اإلضراب  الّسّجاناإلضراب، ومساعدة  

اصة  وخبيف رواية األسرى،   ا  هنا مل أتخذ حيز فقد كانت مسألة املدعمات موجودة، إال أ ؛اإلضراابت التارخيية وقياسا  إىل 

كان دورها يف حتديد مصري اإلضراب خمتلفا  عن الدور الذي اختذته يف    ؛أن أخذها كان خيضع لقرار اجلماعة، ولذلك

 م.   2012بعد عام  وخباصة ،اإلضراابت الذاتية

 

 يوماً   60هناية املعركة بعد أكثر من 

(  60"نطالب بوقفة جادة معهم، فبعد مضي )قالوا فيها:    ،اإلضراب رسالة( من  60وجه األسرى يف اليوم )

وآالمهم وجوعهم، وصربهم،  عذاهبم،  على  وصعوبة    ،يوما   أجسادهم  وتعب  حالتهم  سوء  تقدير  يتم  أن  يرجون  وهم 

املختصة أبمرهم  ،وضعهم والدولية  الرمسية واحلقوقية  املؤسسات  الضغط على  طريق  اجلاد عن  حل هذا حىت    ،والعمل 

  482، "املوضوع املعلق

 
  مقابلة مع )س.ب(. مصدر سبق ذكره. 480
 مقابلة مع )س.ب(. مصدر سبق ذكره. 481
 . م2014يونيو   /حزيران 22. اندي األسري الفلسطيين. يف (برزالي)تقرير زايرة األسرى اإلداريني يف مستشفى 482
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عشرات األسرى  يواجه فيها    ة، وصل إليه اإلضراب، من قضية معلق  ما  ، يف واقع األمر  ،هذه الرسالةتكشف  

من أحداث   وما رافقه   ،قرار اإلضراب  تضمحتضر كثافة األسئلة، اليت ميكن أن    ، ( يوما ، وهنا60مصريا  معلقا  بعد ) 

 م.  2014يف تشكل هذا املصري إلضراب عام   أسهمتالعوامل اليت تبقى تساؤالت حول ، لكنوجمرايت، و 

لألسرى،    مبنظار األمهيةمصادر الدعم اخلارجية  تنظر إىل  كانت  كلها،اإلضراابت  واألمر الالفت لالنتباه، أن  

أحياان   تشكِّل  وهي  ال،  اإلضراب  مهما  امال   ع  كيف  حسم  عن    ؟يف  وا  إرادة فضال   املواجهةاألسرى  يف  ؛  ستمرارهم 

املؤسسات  يةأساسبصورة  ب  ةركز مرسائلهم  فجاءت   جهود  الفارقعلى  جيعل  ما  بني    ؛  يف  واضحا   األسرى  رسائل 

التارخيية اجلماعية  خاضوها  اإلضراابت  اليت  وخباصة  أوسلو،  ،  مرحلة  األو قبل  عام  رسائل  بعد  اإلضراابت  يف  سرى 

   وخباصة ما تركه من أثر.م،  2014عن هناية معركة إضراب عام    تساؤال  ؛ ما يفرض م2000

  اس محقامت  فقد  ،  آنذاكاإلضراب، مصريا  واضحا     حدثت أثناءفقد فرضت جمموعة العوامل اخلارجية اليت  

ثالثة اخلليل  خبطف  املستوطنني يف  من  معادلةما    ؛صهاينة  اإلعالم، وأحدث  قلب  مصري يف  حتوال     الشارع وأولوايت 

طالت  وخبضراب،  اإل اعتقال  بعد محالت  األسرى  اصة  أكثر  احملررين،  عشرات  بينهم  من  أسريا  من  50)من  كان   )

الذي خرج من    ،وكان أبرز املعتقلني احملرر انئل الربغوثي 483م، 2011اليت جرت عام    ،حمرري صفقة )وفاء األحرار(

وبعد    ،م2014يونيو    /حزيران  25ويف  484،أسريا    ،البحثحىت كتابة اتريخ هذا  ال يزال  ( عاما ، و 34السجن بعد ) 

، دون أي من النتائج اليت ميكن ذكرها، ومل يصدر  هن عن الطعام، تعليقو على اإلضراب، أعلن األسرى املضربيوما     63

 م، قالوا فيه:2014يونيو   / متوز 7يف   ،هلم ا  رمسي بياان  وا نشر  ، إىل أنعنهم أي توضيح يف ذلك اليوم

 
، اعتقلت قوات االستعمار الصهيوين العشرات من أسرى حمرري صفقة )وفاء األحرار(، انظر  ، وقتلهمثالثة مستوطنني يف اخلليل، وبعد اختطاف  2014يف عام  483

 .   م2014. مصدر سابق، من أرشيف مجعية اندي األسري لعام م2014ري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان تقرير انتهاكات عام أيضا : مؤسسة الضم
، حيث أعادت  م2014( عاما ، وأُعيد اعتقاله عام 34يف صفقة وفاء األحرار بعد أن قضى ) م2011أحد األسرى الذين أُفرج عنهم عام  :األسري انئل الربغوثي 484

 من أرشيف اندي األسري الفلسطيين.   –عاما   18ات االستعمار الصهيوين حبقه حكمه السابق ومدته مؤبد وله سلط 



199 
 

األسرية  "لقد  احلركة  اتريخ  األطول يف  إضرابنا  بتعليق  قرارا   احملتلة،    ، أخذان  أرضنا  األخرية يف  التطورات  بعد 

الذين أصبحوا عرضة النتقام هذا احملتل   ،وذلك وفق قراءة واعية ومسؤولة للمشهد، ورفعا  للحرج عن املتضامنني معنا

مسكنا  هلم قبل الشهر املبارك. ولقد كان قراران بتعليق اإلضراب    اجملرم، ورمحة ألهلنا الذين اختذوا من خيم االعتصام

من   لالنتقام  ذريعة  تطورات  من  حدث  ما  مستخدما   الشجرة،  أعلى  إىل  االنتقامية  غريزته  احملتل  فيها  صعّد  لظروف 

ة هلذا اجلالد  وأسراان مبرحلة من أكثر املراحل خطورة وحساسية. وإن تعليق إضرابنا جاء يف سياق إعطاء فرص   ا،شعبن

وعيه   يستعيد  لعله  الكارثية،  ونتائجها  ووسائلها  اجلرمية  أدوات  لرتاجع  جلنة  شكل  أن  بعد  وخاصة  حساابته،  ليعيد 

اهلائج الشعيب  التيار  هذا  أن رأى  بعد  األمين، وخاصة  اهلوس واإلغماء  كل شوارع وطننا   ،ويستفيق من حالة  جيتاح 

 485داري على إيقاع جوعنا وصمود فرسان هذه املرحلة." صارخا  ضد جرمية االعتقال اإل ،احملتل

من مرحلة القرار، إضافة إىل    ا  بدء  ،ابملعركة نفسهااملتصلة  حمصلة جمموعة من العوامل    إن  وبكلمات أخرى، ف

الصهيونية،   السجون  إدارة  مارستها  اليت  العنف  أدوات  و اصة  وخبمجلة  املضربني  األسرى  ، ةمستمر   صورةب  نقلهمعزل 

ما فرضته احلالة يف   من ذلك، واألهم ،يف إطالة عمر اإلضراب أسهمتاليت  ، عن اعتماد األسرى على املدعمات فضال  

، تلك العالقة اليت  (السجن الكبري)واخلارج  (  السجن الصغري)إىل أمهية العالقة بني الداخل    املتلقي د  ي ليت تعااخلارج،  

 ن تكون جمردة عن املواجهة اخلارجية.   ال ميكن أ ،مواجهة بني جدران الزانزين تظهر

ر العالقة بني تلك   ؛مواجهة يف الداخل  ة امتداد أليإال  هي  ما    ،املواجهة يف اخلارج   فإن    ؛ املقابلويف   ما يفسِّ

مستوى تفاعل  وما ترت ب عليها من    من جهة،  ،انتهت دون نتائج، و اليت نفذها األسرى  ،املواجهات واملعارك اجلماعية

بعد تراجع  خباصة، و كافة  يف معارك اإلضراب  ةواضحميكن قراءة ذلك، بصورة  و من جهة أخرى،  اخلارج مع املواجهة،  

، مبا حتمله  الذي كان آخر اإلضراابت اجلماعية  م، 2004املواجهة يف اخلارج، وأكثر بعد أوسلو،  وبعد إضراب عام  

 
 .  م2014يوليو   /متوز7اندي األسري الفلسطيين. بيان صادر عن األسرى اإلداريني املضربني يف 485
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اإلدارياألمن معىن؛ ما جعل   أيلوليوجهون    نيسرى  العام   /رسالة يف  على    بعد مرور حنو شهرين  نفسه،   سبتمرب من 

 عركتهم: قالوا فيها:متعليق اإلضراب، يف مراجعة 

"إن األسرى كانوا يعولون على أن يكون هلم إسناد كبري من داخل السجون، وأن يلتحق هبم عدد كبري من  

الفصائل، و   ،األسرى قيادات  يستمروا إبضراهبمعلى رأسهم  األخري  ،أن  الرمق  املستشفيات    ،معهم حىت  تعج  وبذلك 

وأن األسرى   ،لألسف فوجئ األسرى مبعرفة أنه ليس هناك دعم مساند هلم من قبل األسرى  ،ابألسرى املضربني، ولكن

أنه مل    ، أايم، كما ويعتقدون  ةوإما إبضراابت تضامنية فردية لعد  ،املتضامنني إما كان إبرجاع وجبات داخل السجون

اخلارج  يف  األوضاع  أن  كما  اإلضراب،  يف  اخلوض  قبل  األسرى  مع  جيد  تنسيق  هناك  اختطاف     ،يكن  وبعد 

فقبل  ،املستوطنني السجون والضباط،  كان هناك حديث عن مفاوضات  تغريت هلجة مصلحة    ، ولكن  ، االختطاف 

من   كبري  تعنت  اللجنة  السجون والشاابك، كما  شاهدت  مصلحة  األمنية  قبل  األجهزة  أن  اإلداريني  لألسرى  وصل 

 وتقوم بقمعهم."   ،تعارض إقامة املظاهرات الداعمة لألسرى

تفع إىل ضعف ما كان  عليه بعد  ار قد م، بل إن أعداد األسرى اإلداريني  2014انتهى إضراب عام   ،هكذاو 

العام   هناية  إداري،   500حنو  إىل  اإلضراب، ووصل حىت  عقوابت  486أسري  تنفذ  الصهيونية،  السجون  إدارة  وبدأت 

الصهيونية على  ، ويبدو أن   حبق أسرى حركة محاس  وخباصة رى،  مجاعية جديدة على األس القوات  اليت شنتها  احلرب 

إذ تكشف  غزة،   السجون؛  داخل  الوضع  السجون حيث  رسائل لألسرىجمموعة  قد زادت من تفاقم  يقبع  ، وخباصة 

العزاء  ؛األقسام إىل مآمت  حتولعن    ،أسرى غزة أثرت  ،  عائالهتم يف احلرب، ممن فقدوا  سرى غزةأل  لتقدمي واجب  اليت 

الذي يضم أكرب عدد    (،نفحة)زايرة لألسرى يف سجن  أثناء    ،يونيو  /متوز   22املواجهة، ففي    على واقع  ةجذري  صورةب

واألسرى يف حالة ضغط كبري،    ،صعب للغاية  (نفحة )  أن الوضع يف سجن  من أسرى غزة، يشري ممثل األسرى إىل:  
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إىل بيوت عزاء، والكثري من   ، وحتويل الزانزين  بسبب حاالت الشهداء الكثرية بني عائالت األسرى  ؛وقد قلب السجن

 487األسرى الذين فقدوا عائالهتم يف وضع نفسي صعب. 

 خالصة 

،  ةاملواجهة وواقع كل جتربة على حد  اإلضراب عن الطعام، مستوىيف  لقد كشفت معارك األسرى اجلماعية  

الداخل،   يف  املواجهة  على  اخلارج  يف  املواجهة  نوع  أتثري  التحوالت  فضال  ومدى  جمموعة  النضال    ،عن  أصابت  اليت 

األسر فيما  وخب  ،داخل  بعضها    يتصلاصة  التنظيمات مع  العالقة مع  ا  بعضبعالقة  نوع  التنظيمات يف حتديد  ، ودور 

الرت جّ السّ  وحجم  املعاركان،  تلك  بينته  الذي  والتفكك  اجلماعي  ،هل  املفهوم  نتائج عرب    ،وسقوط  عكسته  ما 

املواجهة  ومع ذلك، فإن  اإلضراابت،   استعادة  احملاولة يف  االستمرارية يف احلفاظ على    ألهنا  ؛هو األهم   وممارستها  بقاء 

 تقرير املصري. والسعي حنو معىن خاص للسيادة و  ،معىن الوجود يف بنية استعمار استيطاين

يف    املعىن احملوريفبقاء احملاولة يف فرض املواجهة هو  فحسب؛    نتائجهاعرب  معركة ال ميكن قراءهتا    ةفأبعاد أي  

األساس اخلالصة  هي  القراءة  وهذه  االستيطاين،  االستعمار  وإن    يةبنية  االستيطاين،  االستعمار  مواجهة  إمكانية  يف 

    . للوجود حامٍ و قاء احملاولة انتصار، فب، مثريين للجدل االنتصار واهلزمية

تو  كله،  األساسبذلك  اجملهر  اإلضراب  جتربة  لبقى  عن  ي؛  بنية  لكشف  أصابت  اليت  التغيريات  من  كثري 

األ  ،السجن بني  املعقدة  و والعالقات  وكذلكسرى،  مع    ،تنظيماهتم،  والتغيالّسّجانالعالقة  أدوات ري،  أصاب  الذي   

 معاركه املستمرة. يفوكذلك أدوات املواجهة اليت فرضها األسري  ألسري،ايف قمعه  الّسّجان
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 خلامس الفصل ا

 يف جتربة اإلضراب عن الطعاماحملاولة واملمارسة نتاج تراكمي ملصري م 2017 عامإضراب الكرامة 

 

املواجهة  شهد تراجعا  يف  ت  الطعام  عن  عام    ،اإلضراب  اإلداريني  األسرى  إضراب  تلت  اليت  السنوات  يف 

م  2012م، وسيطرت اإلضراابت الذاتية على مشهد املواجهة جمددا ، وأبقت التساؤالت اليت فرضتها منذ عام  2014

، رافقتها يف املرحل الت مستمرةتساؤ   إال  هي يف واقع األمرما  مبصري املواجهة اجلماعية، و   يتصلفيما    وخباصةحاضرة،  

مبا أفرزه   ةمباشر   صورةديدة مركبة وتراكمية، مرتبطة بكانت تضيف أسئلة ج  ،، ويف كل مرحلةكلها  التارخيية السابقة

الكبري   سياسة    (اخلارج)السجن  ابلواقع)من  يف    (،التسليم  املواجهة  شريط  إىل  حمطات  (اخلارج )وابلعودة  مثة  فإن   ،

و متعددة،   واملواجهة،  االشتباك  ممارسة  اندالع    ،م2015عام  اصة  خباستعادت  الشعبية)مع  تعرف    أو  (،اهلبة  ما 

، وما رافق هذه املرحلة من تساؤالت ممتدة ومتجددة عن واقع املواجهة مع االستعمار الصهيوين  (انتفاضة السكاكنيبــ)

ية الصهيونية،  االستيطاين، وفعالية األداة اليت خترج من رحم اجملتمع وتشكالته، اليت متكنت من فرض خلخلة داخل البن

يف حماولة إلقناع    ،املؤسسة الصهيونية هدفا  أساسيا  لعملياهتا العسكرية  عد هتااليت    (،كي الوعي)على عمليات  والتغلب  

 488الفلسطيين بعدم جدوى املقاومة. 

وهذا    مواجهة،   ة أهم األدوات لقمع أي  قد ظل ت واحدة من السجون الصهيونية  األمر الالفت لالنتباه، أن   و 

لفلسطينيني، ووصل  ام، تصاعدت عمليات اعتقال  2015ة من عام  األخري أشهر  ففي الثالثة    حاهلا يف املراحل كلها؛

االعتقال   حاالت  ) 3000)إىل  عدد  منهم  طفل1000(،  عام    نفسها،  لكثافةابواستمرت   489، (  هناية  حىت 

 
 https://bit.ly/3lVSKno.  3ص  -1. ص م2015دائرة سليمان احلليب. الفعل والفاعلية يف اهلبة الشعبية. 488
 .  م2015ر السنوي لعام  اندي األسري الفلسطيين. التقري489
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اعتقا2016 نسبة  أعلى  اليت شهدت  األقصى، و   ، التم،  انتفاضة  أن   منذ سنوات  الرغم من    ي اعتقاالت عامعلى 

و 2015 األسرى،  2016م،  واقع  يف  كبريا   حتوال   حتدث  مل  تركته  م،  الذي  التحول  إىل  عام  قياسا   األقصى  انتفاضة 

جهة اليت فرضتها،  واملوا  ونوعه،  الة االشتباكحب  تتصلأسباب مركزية  و   ، لصعوبة املقارنة بني احلدثنيمن أثر؛  م،  2000

األدبيات  و  االرتباط    (،عفوية وفرديةأبهنا )وصفتها جّل  تنظيميبعيدا  عن  أو  الدارسة   ،وهنا490،بقرار مجاعي  ل  تفضِّ

الدخول   اليت طالت  عدم  النقاشات  الشعبية)يف  الدراسة،    ؛م 2015عام    (اهلبة  كان من    بينما،ألهنا ليست هدف 

استعادة االشتباك واملواجهة يف    الضروري املواجهة    (؛اخلارج)التوقف عند مشهد حماولة  انعكاس على واقع  من  له  ملا 

 والعكس صحيح.   كافة،  لدى األسرى يف املراحل التارخيية

  حركة  ما على واقع األسرى، وزُج    ،كثافة عمليات االعتقالإىل جانب  عودة مشهد االشتباك  قد فرضت  ف

أغلبهم  املعتقلون يف الذي تشك  ذلك    ،م2000مواليد أعوام الـ  من  ا ،جديد  جيال    السجون، وكان  ل وعيه على  اجليل 

إىل تشكل   املتلقي  يعيد  ،التاريخ هنا  مشاهد االغتياالت واالعتقاالت واالقتحامات اليومية يف انتفاضة األقصى، وكأن  

اـالوعي األول ل حلجارة، إهنا الصريورة اليت يستمدها األجيال من مرحلة  )جيل انتفاضة األقصى(، يف سنوات انتفاضة 

فصل  ،  ةاملواجه ميكن  أفرزهتا  تلك  وال  اليت  العمليات  عن  الذاتية  اإلضراابت  أنتجت  اليت  الشعبية)األسباب    (؛ اهلبة 

للمرحلة،    فاحلداثن واحدا   ألسباب    وفيها،وجها   ابلتنظيم،  ارتباطه  الفاعل  الفلسطيين  املقجتاوز  يتسع  للخوض ال  ام 

  عن التساؤل   اثرةاإلضراب الذايت أداة مهمة إلقد شك  ف ؛للسياق الذي يعاجله البحث مهمةهذه املقاربة فيها، غري أن   

فرض  ما  اجلماعية، وهذا  املقاومة يف    هاملواجهة  الشعبية)منط  سبق  (،اهلبة  قد  الذايت  اإلضراب    ماحنا  بسنوات،    هاولعل 

 مصري املواجهة يف ظل غياب املواجهة التنظيمية اجلماعية. عن تكشف قراءة واضحة 
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إليه، أن   و  الصغري،  مما جتدر اإلشارة  الكبري والسجن  السجن  الذاتية على اختالف أشكاهلا يف  قد  املواجهة 

واجلدوى من املواجهة الذاتية، اليت حاولت املنظومة الصهيونية أن ختلق  ومصريها،  التساؤل عن مسار املواجهة  أعادت  

تنظريات الساعية حنو تدمري األداة املقاومة يف الوجدان والوعي الفلسطيين من خالل خطاب "الحنوها آراء بديلة مثل  

  ، ا اإلضراب عن الطعامبواقع املواجهة، ومصريها، ومنه  تتصلكثري من التفاصيل اليت  وتركت صدى  يف   491،الالعنف"

اجلدوى، لالذي خضع   لنقاشات حول  السكني  أداة  متاما  كما خضعت  النقاشات حول جدواه،  من  وبدأ   492كثري 

تكون   ال  قد  املواجهة،  مصري  حول  يتشكل  ما  الشعبية)مسارا   األساس  (اهلبة  لكنها  يالدافع  مشهد    ،له،  شكلت 

الطعام عام   الذي سبق إضراب األسرى عن  الشعبية)كان جيل  قد  و كيف ال،  م،  2017املواجهة األهم  من    (اهلبة 

فيه الصهيوين؛ بوصفه  الفاعلني  الطعام هلم يف سجون االستعمار  ي  ؟ أول جتربة إضراب عن  إىل مشهد    املتلقي  عيد ما 

 ى أول إضراب هلم.   م، حينما خاض أسرى انتفاضة األقص2004إضراب عام  

اليت متس احلياة االعتقالية يف سجون االستعمار   ،، صعدت بعض القضااي األساسيةم2016وقبل هناية عام  

  األوىل، لضرورة استعادة املواجهة اجلماعية، وأخذت هذه العوامل وجهتني،    حمفزةالصهيوين، واجتمعت لُتشكل عوامل  

عنف    تتصل و الّسّجانأبدوات  التنظيمي  لتتص   ،خرىاأل،  االحندار  وصل    ،بواقع  على  خباصة  و   ،األسرى  إليهالذي 

وهنا السجون،  يف  املنفعة  ونظام  فتح،  حركة  أسرى  عامة، ابإلشارة  الدارسة  كتفي  تس  ،صعيد  بصورة  والحقا     إليهما 

استعادة  قر تس الطعامستعرضهما عرب موضوع  املواجهة ابإلضراب عن    ة،فلسطينية مستمر حماولة وممارسة  ؛ بوصفها  ار 

مع الوقوف على هذا اإلضراب، الذي  ،  ملعىن الفلسطيين ملمارسة السيادةكلها، اليت سبقت ا  كما يف جتارب اإلضراب

مبا فيها من تفاصيل وتناقضات وحتوالت، مع األخذ بعني االعتبار أن هذه  لتجارب اإلضراب،  شك ل نتاجا  تراكميا   

 اخلالصة مل تنته.  
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 (  28رقم ) زنزانةولة واملمارسة، استعادة احملا

املصري وتقرير  السيادة  حملاولة  الفلسطيين  املعىن  السابقة  اإلضراابت  وممارستهمارسخت  استمرارية    ،،  عرب 

واستعادهتا األحيان  ،املواجهة  من  كثري  يف  النتائج  تباين  من  الرغم  ما،  على  أبعاد  األمر  واقع  يف  عكست    رحلة ليت 

واقع املواجهة  يف  م، وما أحدثه من حتوالت جذرية  2004فمنذ عام    ؛عوامل ومركبات متعددةمبا فيها من  املواجهة،  

،  ة، وهذا ما عكسته الفصول السابقةمتارس حماوالهتا املستمر ظل ت  بل    ،هذه املواجهةمل تتوقف  ابإلضراب عن الطعام،  

 ،ت ملمارسة املواجهة أبشكال خمتلفةم، برزت بعض احملاوال2017وعلى مدار السنوات اليت سبقت قرار إضراب عام  

الذاتية، فو  املواجهة اجلماعية يف  قد غابت  مل تقتصر على اإلضراابت  م  2012عام    إضراب كل منفتح عن مشهد 

تنظيما  م2014و بوصفها  املبادراتشك  كما  ،  ؛  بعض  سلطة    لت  فرضته  مبا  ارتبطت  للمواجهة،  جديدة  حماوالت 

مبادرة  صدرت  اليت    (االنبعاث الوطين)معركة  ما يف   بتوجهات املنظومة الدولية، كمن توجهات مرتبطة أساسا    (أوسلو)

يف    ، وهي مواجهة متثلت493أسرى حرب، لالعرتاف هبم    ؛من األسرى العسكريني املنتمني لألجهزة األمنية الفلسطينية

ومل   ،ما انتهت هذه املبادرةسرعان  لكن،  حالة عصيان ورفض بعض القوانني، واألنظمة يف منظومة السجن الصهيوين، و 

يتوقف    ،تكتمل، ومع ذلك املواجهة اجلماعيةحول  النقاش  مل  العودة إىل قرار  لبقابل ك  ،ضرورة  ما  ئه،  ان أهم عامل 

 .  ، وواقعهافرضته اإلضراابت الذاتية من حالة جدل، وما تركته من آاثر على مصري املواجهة ابإلضراب عن الطعام

 
الفلسطيين عن  493 البياانت صادرة عن اندي األسري  اليوم االثنني. "م2013. حزيران عام  ( معركة االنبعاث الوطين)جمموعة من  اللجنة كشف اندي األسري   أن 

أوىل خطواهتا يف   البدء يف  قررت  الوطين(   االنبعاث  يف    م،2013حزيران عام    5التحضريية )ملعركة  اإلنساين  الدويل  القانون  بقواعد  االحتالل  دولة  وذلك إللزام 
 االعرتاف ابألسرى العسكريني الفلسطينيني كأسرى حرب ومنحهم كامل احلقوق واالمتيازات اليت تتعلق بذلك . 

عدم االلتزام ابلتشخيص، و عدم االلتزام بدق الشبابيك،  و خلع الزي البين،  و وأوضح النادي يف بيان له اخلطوات اليت تقررت يف هذا الشأن عدم الوقوف على العدد،   
 وذلك بتسليم الزي البين لإلدارة.   ،على أن يتم البدء من قبل مخسة أسرى يف كل قسم ،وذلك بشكل تدرجيي

سطيين  ألسري الفلابتمثل يف االعرتاف  الذي ياهلدف السياسي  و حتقيق احلقوق اليت تنص عليها االتفاقيات،    ،وبني األسرى عرب رسائلهم أن اهلدف من هذه اخلطوات 
إىل   (مصلحة السجون)وتسليم إدارة    ،يتمثل يف نقل األسرى الفلسطينيني إىل مناطق الضفة الغربيةاهلدف األخالقي  و بناء على اخنراطه مبلحمة وطنية،    ،أسري حرب

 من أجل حتقيق حقوقهم.  ؛ي إدارة عسكرية.وطالب األسرى بضرورة دعمهم ومساندهتم على املستويني الشعيب والرمس
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م، هو يف واقع األمر حماولة فعلية  2017عام  جمددا  عودة األسرى إىل مشهد املواجهة  إن  وبكلمات أخرى، ف

قرار القدامى    الستعادة  األسرى  تر جيل  من  األكرب  النسبة  يُشكل  الذي  األقصى(،  انتفاضة  يف )جيل  األسرى  كيبة 

الصهيونية املواجهة حمكومما جيعل    ؛السجون  استع  ا  مصري  املواجهة يف إضراب عام  بقراره، فكيف شكلت حماولة  ادة 

األقصى(؟2017 انتفاضة  )جيل  الستعادة  حماولة  الكرامة(،  )إضراب  عام    م  إضراب  قراءة  ميكن    م؛ 2017وكيف 

   ؟نتيجة تراكمية حتبكها احملاولة واالستمراريةبوصفه 

اولة فهم  املعركة، أو حم  التنبؤ مبصري  عربها،  اليت ميكن   ،قرار املواجهة أهم احملطاتمما جتدر اإلشارة إليه، أن   و 

وكيفية تبلوره حيزا  مهما  يف فهم مسار    ،شغلت مسألة القراركلها،  اإلضراابت السابقة  ففي    ؛املصري الذي وصلت إليه

تية( القائمة يف منظومة السجن،  ملرحلة التارخيية، وابلكشف عن أبعاد مركبة يف )العالقاااملواجهة، وجتاوز ذلك إىل قراءة 

   . اليت فرضها مسار اإلضراب ومصريه تتضح عرب اخلالصاتليت ا

، مبشاركة كافة  (هدارمي) يف سجن  ،هي مقرتح من األسري مروان الربغوثي ،"كانت فكرة اإلضراب عن الطعام

الفصائل كافة  األسرى من  قيادات  بعض  تزامن وجودهم مصادفة يف حينه، ساهم يف    ،الفصائل، ومع وجود  والذي 

أعده أبو   ،وفعليا  كان يف كتيب تضمن تفاصيل عن خطوة اإلضراب ،خطوة اإلضراب عن الطعام إحداث نقاش حول

 494القسام."

عام  و  آب  سجن    ،م 2016يف  رقميف    (،هدارمي) ويف  اخلصوص،( 28)   زنزانة  وجه  على  حُيتجز    ،  حيث 

الربغوثي مروان  املرحلة   495،األسري  تلك  يف  فصائلي،  نقاش  حنو  تدرجييا   تتدحرج  الطعام  عن  اإلضراب  فكرة  بدأت 

لت حمركات صغرية لطرح خيار املواجهة من  قد فرضت نفسها على واقع األسرى، وشك    ،كانت جمموعة من القضااي

 
 .  م2020مقابلة مع )ض.أ( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى(. جرت املقابلة يف اندي األسري 494
 املصدر السابق.   495
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أسرى حركة  ألمحر، وإغالق قسم ولية للصليب اإلغاء الزايرة الثانية لعائالت األسرى من اللجنة الد ويف مقدمتها  جديد، 

الشعبية اجلبهة  كايد  ،محاس يف أحد سجون اجلنوب، وتزامن ذلك مع إضراب أحد أسرى  وشروع  496، األسري بالل 

سجن   يف  األسرى  من  الطعاميف    (هدارمي) جمموعة  عن  قرا  ؛اإلضراب  على  الثانية  احتجاجا   الزايرة  منع  ر 

على    ، أجربهتم يف واقع األمر  ،ة يف وجه األسرى، وأعطت كثافة معينةاجتمعت تلك القضااي مرة واحدو 497، لعائالهتم

  كانت تشغل   ،عملية عودة فكرة االستعادة تلك  ن  أبال ميكن البت    ،استعادة األسئلة عن خيار املواجهة، ومع ذلك

  ا  كثري أزعجت  آخر، ورمبا قد  إىل  قعها وجديتها كانت ختتلف من سجن  مستواها وو   يف السجون، بل إن  كافة  األسرى  

الذي أفرزته سلطة    ،مع التأكيد على انعكاس الواقع  ،مرتبط برتكيبة األسرى يف كل سجن  طبيعة احلال،منهم، وهذا ب

  وحتول السجون إىل ممالك بواقع   ،، وواقع الظروف احلياتية املتفاوتة يف السجون، ونظام املنفعة السائد(اخلارج)أوسلو يف  

األسرى  ،العالقة بعض  نسجها  أوسلو أهنا    وخباصة   ونوعها،  الّسّجانمع    اليت  بعد  حتوالهتا  املال   ،استمدت  وجتذر 

فحالة التفاوت يف مستوى احلياة االعتقالية، ليست حالة عبثية، بل    ؛يف منظومة السجن  (العالقاتية)وهيمنته على نوع  

املندرجة حتت سياسأهم أدوات االستعمار االستي  من  بواحدةهي مرتبطة   الصهيوين  التصنيفطاين  اليت طالت  498، ة 

اليت قد   ،هبدف إبقاء السيطرة على األسري، والتحكم يف مسار املواجهة  ؛إلنسان، ونُفذت عرب أدوات خمتلفةاألرض وا

ف  والقد وضع  يفرضها،  والتمحيص  التقييم  املواجهة حتت  التفاوت خيار  لدى  فح هذا  وقت مضى  أي  أكثر من  ص 

 .األسرى
 

إال أهنا حولته إىل االعتقال اإلداري، وعلى ذلك شرع    ،( عاما  15، بعد )م2016األسري بالل كايد أحد أسرى اجلبهة الشعبية، كان من املقرر اإلفراج عنه عام  496
 رفضا  العتقاله اإلداري.  ؛يوما   70إضرابه بعد  انتهىأن  ، إىلوأسراها  عشرات من قيادات اجلبهة الشعبيةإضراب عن الطعام، وسانده يف كايد األسري  

احتجاجا  على قرار   ؛اإلضراب املفتوح عن الطعام  (هدارمي ):" أعلن أربعة أسرى يف سجن  م2016متوز    20   الفلسطيين، بيان صحفي صادر يف  اندي األسري497
م األربعاء، أن األسرى واالكتفاء بزايرة واحدة فقط. وأوضح اندي األسري الفلسطيين، اليو   ،اللجنة الدولية للصليب األمحر، ابلتوقف عن تنظيم زايرتني شهراي  لألسرى 

، وقد مّت نقلهم من سجن أمني كميل من جننيو زايد زهران البزار من رام هللا، و األربعة خيوضون اإلضراب لليوم الثالث على التوايل، وهم: حممود سراحنة من بيت حلم، 
ودعت احلركة األسرية يف سجون االحتالل  وقد    نفسه،   زانزين يف الّسجنالذي نُقل إىل ال،  األسري أمحد الربغوثي )الفرنسي(إىل سجون أخرى، عالوة على    (هدارمي )

 احتجاجا  على هذا القرار."   ؛إضراب يف متّوز اجلاري، الذي ستشرع فيه احلركة األسرية  28عائالت األسرى إىل االحتجاج أمام مقرّات الصليب األمحر يف 
 

م، وأسرى الضفة، وأسرى غزة، الذين يقبعون  1948التارخيية عام  هناك أسرى القدس، وأسرى فلسطني ،وعلى سبيل سياسة التصنيف القائمة  التصنيف املناطقي498
 يف سجون معينة، ووصل هذا التصنيف ليس فقط على مستوى السجن، وإمنا وصل إىل األقسام والغرفة الواحدة. 
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السابقة التارخيية  اإلضراابت  عكس  ارتك  ،وعلى  متمثلة  اليت  سرّية  قيادة  وجود  على  العليا يف  زت  اللجنة 

شخص األسري مروان الربغوثي، وإىل جانبه عميد األسرى  يف معلنة متمثلة فإن قيادة إضراب الكرامة كانت   ؛لإلضراب

اإلضراب؛ مل يكن  يف اليت مل تشارك بقرار تنظيمي  ،يونس، وهذا ال يعين أن قيادات الفصائل األخرىالفلسطينيني كرمي 

  الدارسة   ستعرضه، وهذا ما سا  إسنادبوصفها  التنظيمات بدعمه    أسهمتبل يكشف مسار اإلضراب كيف    ،هلا دور

   499الحقا .

  ؟ الّسّجانغوثي حماولة الستعادة املواجهة مع  ل اقرتاح األسري مروان الرب كيف شك    هنا:  األهمالتساؤل    ويبقى

 األسري مروان الربغوثي أحد قادهتا وأبرز رموزها؟  بوصف قرار تنظيمي من حركة فتح كان كافيا  ليتشكل معىن  ل  وهل

  ، أن  اترخييا  فمن املعروف 500، ن التنظيم بس ما كان زي ما الزم""اإلضراب ما تنظمش، أو كان يف نوع م

مرحلة طويلة ومهمة وحامسة ملصري املعركة، وأخذت حيزا  كبريا  يف رواية  قد شك لت  مرحلة التعبئة والتنظيم ألي إضراب،

اإلضراب،   جتربة  عن  يتضمنهاألسرى  والتحشيد    مبا  واحلوارات،  اجللسات  عرب  تفرضها  خاصة  تنظيمية  حالة  من 

املرحلة يف إضراب عام    ، إال أن  انالّسجّ للخطوة، والتخطيط إلدارهتا ومواجهة سياسات   أخذت  قد  م،  2017هذه 

كيف كانت و  ؟ املعركةنفسه أنتج معارك قبل أن يكون هو  ، قداإلضراب يف واقع األمركيف ال، و مشهدا  أكثر تعقيدا ، 

   م؟ 2017مرحلة التعبئة والتنظيم يف إضراب عام  

األمر  واقع  مرحلةلقد    ،يف  والتنظيم  جتسدت  بوصفها  التعبئة  فت؛  حركة  أسرى  بعض  من  ح،  اجتهادات 

الراغبني واملؤيدين   السجون، و الفاعلني  الواقع يف  التنظيمي  على صعيد خباصة  ضرورة تغيري  ، متكنوا مبا  (الفتحاوي)هم 

 حدثت يف  اليت  ،حجم الصراعاتغري أن   أن حيشدوا لإلضراب،    ، منلديهم من قدرات وعالقات وأتثري مبستوى معني

 
األسرى  499 إضراب  عزم.  لإلطارم2017أمحد  واالفتقاد  الشعيب  الفعل  على  القدرة  اإلسرتاتيجة    .  والدراسات  السياسات  الفلسطيين ألحباث  املركز    –التنظيمي. 

   4. ص م2017مسارات. 
 مقابلة مع )ض. أ( مصدر سبق ذكره.  500
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ركة  واجه معارك ضارية قبل تنفيذه، كان أساسها بني أسرى حقد  ، تشري إىل أن قرار اإلضراب  ةكل سجن على حد

كان ابلنسبة   ،: "احلرب كانت قوية، ومع هيكيقول األسري )ض.أ( من أسرى فتح؟    :فتح، مع ضرورة إبقاء التساؤل

يف انس راحت على اإلضراب على خجل، يف   ،فالزم يصري إضراب فتح ا،حىت لو كان إضراب مروان مثل ما حبكو  إيل

دفعتهم   إىل  واألغلبية  انس،  من  إحراج  راحت  انس  ويف  مقتنعني،  مش  أهنم  رغم  القسام،  أبو  ختسر  ما  عشان  انس 

  501. "ان عندها حساابت اثنيةجزء كبري من القيادات والفصائل  ك  ،لإلضراب احلمية والنخوة، ولكن

، وال  للقرار يف كل سجن  رسم خارطةإىل  تاج  حت  ،حماولة فهم تشكل قرار اإلضراب عن الطعام  إن  وهكذا، ف

اصة قبل اإلضراب،  اخل  تهمعركو فكل سجن    ؛الذي ولدت فيه الفكرة  (،هدارمي) ميكن حصره مبوقف األسرى يف سجن  

صعدت حالة من  حني  كلها،  يف جتارب اإلضراب اجلماعية  ظهر  هذا املشهد مل حيصل اترخييا ، بل    وهذا ال يعين أن  

ما جرى يف إضراب عام    وقيادته، إال أن    ،وأهدافه  ،وتوقيته  ،بني الفصائل والتنظيمات حول قرار اإلضراب  الختالفا

وهنا،    وضرورهتا؟   على جدوى املواجهةا  يأساس  خالفا  كيف ال، وقد كان  حالة االختالف هذه،    قد جتاوزم،  2017

بل   اختالفا ،  و حماولة  ليس  السجن،  يف  الوجود  معىن  فإسقاط  وثيقة؛  بينهما  الوجود  تشكِّل  املواجهة  العالقة  معىن 

يف    املتلقي  يعيد ما    ؛لألسري دقة  وليد  األسري  له  أشار  ما  الوعي)إىل  أنه   502(، صهر  الوعيعلى  فرض  عرب    ، ضرب 

اليت فرضتها    ،أعالهالدارسة  رت  اأش  كمااملواجهة،  تساؤالت عن جدوى   النقاشات  الشعبية)يف  حول جدوى    (اهلبة 

 503أداة السكني.

األمر  و    ه لعّل  اإلضراب،  قرار  يف  خطورة  فتح  واألشد  أسرى  عنها  كشف  اليت  السجون،    احلالة  ليت  ايف 

مرحلة مزمنة من الصراعات الرتاكمية املمتدة اترخييا ، وكانت نتاجا  عن خياراهتا  إىل  وصلت  قد  ف  ؛وصف األزمةجتاوزت  

 
 مقابلة مع )ض.أ( مصدر سبق ذكره 501
 .  م2010. ذكره وليد دقة. مصدر سبق502
 بق ذكره. سليمان احلليب. مصدر س503
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من منظمة التحرير   ي، والتحول األساس(خيار الثورة إىل خيار الدولة)التحول من ويف مقدمتها، و ، التارخيية اليت عاشتها

انعكس تلقائيا  على  ما   504؛لقرار السياسيالداخلي، وصناعة ا  (العنف)إىل سلطة حتتكر شرعية    ،الفلسطينية مبا حتمله

التنظيم املسيطر على واقع السجون ومسار املواجهة،   ،وحىت مرحلة ما قبل أوسلو ،اليت شكلت اترخييا   ،واقع أسرى فتح

انتفاضة األقصى عام   اندالع  املشهد مع  اجليل اجلديد  أن    غريم،  2000وعاد هذا  الذي أوجده  من األسرى   الواقع 

الواقع يف  ب  حيفلم،  2000بعد عام   به هذا اجليل(اخلارج)كثري من خملفات  التحول الذي اصطدم    ، ، كان أساسها 

بل    ،مل ميكنه يف واقع األمر من مللمة خياراته، أو حماولة فرض خياراته يف املواجهة بطريقة منظمةما    ؛أوسلول يف  املتمث

اليت كشفت عنها رواية هذا اجليل، وذلك منذ تشكل وعيه يف انتفاضة    ،أهم السمات  واحدة منكانت فوضى القرار  

فرصة جديدة لـ)جيل    م2017  عام  فكيف كان إضراب   ، دا  لو، وفرصة انتفاضة األقصى جمداحلجارة، إىل صدمة أوس

 انتفاضة األقصى(؟  

 خارطة قرار اإلضراب  

ما راح أرجع إال ملا أشوف مروان، وكان اهلدف ابلنسبة   ،"أان أخذت قرار أنه أنزل يف اإلضراب، وحكيت

إ الناس  حتت  من  البساط،  نسحب  أنه  مستلإيل  إل  قوية لى  الناس  وكانت  فامه لابإلدارة،  اإلدارة  يف  مستقوية  أنه    ةى 

 505حاولوا حياربوه بكل قوهتم." ،كان جزء من أهدافه هم، هليك  ،اإلضراب

أن    اجلدير ذكره،  اإلضراب  ومن  يكن  قرار  أيمل  التنظيمات  ة يف  بني  إال حمط خالف  اترخيية  كما    ،مرحلة 

  متثِّل   ملعن هذه القاعدة؛ إذ    م،2004اإلضراابت اليت سبقت عام    ومع ذلك، فقد خرجتسابقا ،  الدارسة  ذكرت  

ضد   وخياراها  املواجهة  يقرر  الّسّجانضرورة  من  أغلبه  يف  اخلالف  كان  بل  اخلالف،  من  ومىت   ؟مبدأ  جزء  وهذا  ؟، 
 

السياسي  504 النظام  هالل.  الفلسطينية.  مجيل  الدراسات  ومؤسسة  الدميقراطية،   لدراسة  الفلسطينية  املؤسسة  مواطن  نقدية.  دراسة حتليلية  أوسلو.  بعد  الفلسطيين 
   77. ص م2006

 .   م2020مقابلة مع )ر.ق( أسري حمرر من أسرى جيل انتفاضة األقصى. جرت املقابلة يف اندي األسري. 505
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،  فتح ومحاس  حركيت  بني  اإلخوة(  صراع)  أحدثهقع األهم الذي  ام، والو 2004التحول الكبري الذي تركه إضراب عام  

الذي رسخ هذا اخلالفم2007منذ عام   االلتفاف  ظهور  أبعاده حد    لتتجاوز  ،،  معارك مضادة لإلضراب، وحماولة 

خالصة يف إضراب ، وعادت لتتجسد  اخلصوصم، على وجه  2004على القرار، وهذا ما عكسته رواية إضراب عام  

الداخلية ألسرى حركة فتح،وخباصة  م،  2017عام   الصراعات  التساؤل  يف  بقاء  األمر  و   أسرى فتح؟من    :مع ضرورة 

  ا  فصائلي  ا  توافق  (، قد عكستهدارمي)مراسالت سجن  خباصة  و   ،املراسالت اليت سبقت اإلضرابالالفت لالنتباه، أن   

األحيان من  كثري  يف  ومتناقضا   ومغايرا   خمتلفا   مشهدا   وأظهرت  اإلضراب،  قرار  حول  اإلضراب   أظهره  ،جرى  مسار 

الفصائلالحقا   موقف  صعيد  على  يقتصر  ال  األمر  وهذا  إىل  بل    ،،  فتح)صعيد  ميتد  أبريل   /نيسان9ففي    (؛أسرى 

ومن   ،أبن األسرى  ،نه مت إعالم إدارة السجونإ"  رسالة قال فيها:    (هدارمي)م، أرسل ممثل األسرى يف سجن  2017

الفصائل بتقدمي الئحة طلبات إلدارة السجون قبل فرتة  ،مجيع  الطعام، وقاموا  املفتوح عن    ؛ سوف خيوضون اإلضراب 

مل تقم بتنفيذ أي مطلب من    ،اليت مت إيرادها ابلالئحة، إال أن إدارة السجون حىت اليوم  ور،للعمل على حل هذه األم

اليت مت تقدميها هلم السجون مل تق  ،مطالب األسرى،  إدارة  م ابلتفاوض مع األسرى هنائيا  خبصوصها، والعمل كما أن 

قبل   األسرى  التحدث مع  يتم  مل  وإذا  هلا،  إجياد حلول  األسرى جبميع 2017أبريل    /نيسان  17على  يبدأ  ، سوف 

 506الفصائل يف اإلضراب."

سجن   يف  األسرى  ممثل  فتح  التأكيد    (هدارمي)وجدد  وحركة  الفصائل  إمجاع  اإلضراب،  على  يف على 

: "إن أسرى  أرسل رسالة قال فيها  ، م، أي قبل موعد اإلضراب بيوم2017أبريل    /نيسان  16ففي    ؛ مراسالت الحقة

حن  (،هدارمي  سجن) وحنن  الطعام،  عن  اإلضراب  يف  واإلسالمية  الوطنية  الفصائل  بكافة  شعبيماضون  أبناء  كل  نا ي 

  ، وندعو مجاهريان لنصرة قضيتنا، وحنمل إدارة سجون االحتالل املسؤولية عن حياة مجيع األسرى  ، قوقناالداعم لنا وحل

اليت قادتنا إىل هذا اليوم، ونؤكد أننا لن نستقبل أي   ،وحنمل الصليب األمحر املسؤولية الكاملة عن تعنته وعن إجراءاته
 

 .  م2017نيسان   9يف   (هدارمي )ة سجن اندي األسري الفلسطيين، تقرير زاير 506
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بعدها اإلضراب وما  فرتة  األمحر طوال  الصليب  من  مقراته ومكاتبه  وندعو   ،مندوب  أمام  اعتصامات حاشدة    "، إىل 

الرسالة أبلغك أن من مل يدخل ابإلضراب  :وأورد يف هناية  أنه وبعد   ،وخاصة من محاس   ،"كما أود أن  اإلدارة  أبلغوا 

 507سوف يدخلوا يف اإلضراب."  ،إذا مل تتحقق املطالب ،عشرة أايم من اإلضراب

تعكس    ،يف واقع األمر ،كانت (،هدارمي)ميكن مالحظة أن الرسالة اليت وجهت من سجن وبكلمات أخرى، 

القرار   السجون، وهذا    ،سجنهذا  ميتد إىل  ، بل  فحسب  على صعيد حركة فتح األمر ليس  وليس عموم األسرى يف 

محاس رأسها  وعلى  األخرى،  و   ،الفصائل  اإلضراب،  يف  ابملشاركة  تنظيميا   قرارا   تتخذ  مل  الشعبية    ،كذلكاليت  أسرى 

أكد  "  :عرب أمينها العام أمحد سعدات  ،وقف اجلبهة الشعبيةبيان مل  ،املراسالتواحدة من  ففي    ؛واجلهاد  ،والدميقراطية

الشعبية اجلبهة  املضربني واملساعدة يف إجناح اإلضراب  ،فيها أن  مراسلة    ظهرتفيما   508، "لن تقصر يف إسناد األسرى 

األسري حممد عرمان  ،أخرى موقف حركة محاس السجون  ،عرب  أسرى حركة محاس يف  "إن    ،وهو مسؤول  فيها:  قال 

اخلطوة، فيه، ولكنهم سيساندوا  يدخلوا  لن  السابق، وأهنم  من  اإلضراابت واضح  وابلنسبة ألسرى   موقف محاس من 

 509. ومت املوافقة ،طلبوا الدخول يف اإلضراب (،هدارمي) محاس يف

هنا،  و  الشعبيةمن  واجلبهة  محاس  حركيت  موقف  واضحا    ،فإن  كان  اخلصوص  وجه  يف    ،على  عدم  ويتمث ل 

رمبا هنا  و   ،الذي متكن من تشكيل مشهد ابإلمجاع  (،هدارمي)ابستثناء سجن  واالكتفاء مبساندة اإلضراب،    ،املشاركة

تساؤال   اخلصوصية    :يفرض  هذه  سجن  اليت  ملاذا  أسرى  فرضهاهدارمي)متكن  من  يعود  (  وهذا  وثيقة  ابملتلقي  ؟  إىل 

إهناء  األسرى   على أن تركيبة    ا  واضح  ما ميثِّل أتكيدا    (؛هدارمي) جاءت من أسرى سجن  اليت    ، (خوة)صراع اإلحول 

 سجن الواحد.  حىت على صعيد ال ،الدور األهم يف تشكيل مصري القرار اهل ،ختالف انتمائهم التنظيميعلى ا ،األسرى
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السجون األخرى  ا على أمّ  فيه    ؛صعيد حركة فتح يف  الذي غرق  الصراعات  املراسالت وحل  فقد عكست 

تشكل   احلاد يف  التباين  الفتحاوي)القرار، حالة   هذا    (القرار  آخر، وعّمق  إىل  األسرى  االختالف  من سجن  رواية 

وترك تساؤال  كبريا    ،املعركةيف  عن خارطة معقدة مر فيها القرار، الذي تشّظى فعليا  قبل الشروع  املضربني، اليت كشفت  

 .   (القرار الفتحاوي)عن معىن 

األولعل    أهم  لإلضراباملغري  هداف  أحد  فتح  ،علنة  حركة  توحيد  حماولة  اب  ،هي  إال  لن حيدث  عىن  ملوهذا 

للقرار،   ميكن  اجلمعي  امل  عربهالذي  تستعيد  استعادة  اليت  اجلماعية،  يف  ،هدفا  بدورها  واجهة  انتفاضة   يتمثل  )جيل 

، بل  (قرار فتحاوي)ال تتحدث عن    ،فالرواية هنا  ؛ضاع يف اجلوالت األوىل للمعركةقد  األقصى(، إال أن هذا اهلدف  

ما يكون  ، أقرب  ليبدو مشهد القرار  ة؛ اتية والصراعات يف كل سجن على حدعن قرارات حتتها مظلة من القرارات الذ

حماولة فهم هذا    تاليت فرضتها أوسلو على األرض، حىت ابتمثيلتها،    عن  ال ختتلف يف تشكالهتا املعقدة  ، إىل خارطة

بنية من التناقضات، والتساؤالت والصراعات،  إىل مال  التقسيم حماولة ابئسة، ال تفضي إ الغرق يف  ومع ذلك  زيد من 

  من جهة،   ،الّسّجاناليت فرضتها تشكالت العالقة مع    (،العالقاتية)لفهم    مهما    ا  أمر   حماولة فهم مسار القراركله، تظّل  

 .  (، من جهة أخرىاخلارج)ومع السجن الكبري 

هو صورة مصغرة ملا جيري يف فلسطني كلها، كلها يف األسر اليوم، وما احلرية    ،"فما جيري داخل السجون

 510الشكلية اليت يتمتع هبا من هم خارج السجن سوى وهم." 

وعلى  ضده،  هم    ومن  هبني من هم مع  ،معركة قبل معركة اإلضراب  (رميون)يف سجن  قد خاض األسرى  ف

مع  )مفردة  إال أن  اإلضراب،  يف  على أهنم مع اخلطوة قبل الشروع    ،قد وصل من ممثل األسرى  ، أن أتكيدا  ما  الرغم من

  ، املراسالتو الرواايت وقد بدا هذا األمر جليا  يف ،  (حنن مع ولكن)أو لرمبا  ،معاكسة متاما   كانت حتمل معاين  (،اخلطوة
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وردت   اإلضرااليت  عن  اإلعالن  الع  ب؛  عقب  املوجه  وجهها  رسالة  يف  ففي  فتح  الشروع    (، رميون)ام حلركة  يف بعد 

هذه اخلطوة بدأت بدون    ، " أي إضراب جيب أن تكون هناك قاعدة سليمة، ولألسف:  أييت تضمنت ما    ،اإلضراب

ال وطين هذا  إمجاع  هناك  يكن  مل  حيث  وهكذا؛  شرط،  مالئم،  غري  الوقت  اعتربت  أليب    ،فحماس  رسالة  إرسال  مت 

لإلضراب مناسب  غري  الظرف  وأن  ذلك  ،القسام،  ومع  وطين،  إمجاع  على  حيصل  سجن    ،ومل  أسرى  موقف  كان 

لإلضراب  (هدارمي) أنه ويف حال دخوهلم  اجلميع  إبالغ  اإلضراب، ومت  ستكون هناك خطوات    ،واضح ومصمم على 

 511مساندة." 

احلقيقة، لقد   الفصائلالقضية مربر  هذه  جتاوزت  ويف  من  اإل،  كافة  عدم وجود إمجاع وطين  مجاع فقد كان 

فضال    ، كان واضحا ، على الرغم من تفاوته من سجن إىل آخر،وقف الفصائل األخرىوفيما يتصل مب، غائبا   فتحاويال

قرار   اعشرات  عن  الدخول يف  التنظيم،  ذاتيا ،  إلضراب  األسرى  قرار  بصدبعيدا  عن  األمر،  هناية  وره  الذي حضر يف 

سقط  قد  القرار اجلماعي  كان    ،على الصعيد الفتحاويو عدم املشاركة،  يف  ل  لدى بقية الفصائل، حىت وإن متث  وإعالنه  

تعرض  فقد  معركة،  يصبح  فُرضت على اإلضراب قبل أن  اليت    ،مجلة من املعاركإىل جانب  اإلضراب،  يف  قبل الشروع  

 ؟   ( أسرى فتح)من  :ضرورة إبقاء التساؤل جمددا  ؛ ما يفرض فتح نفسها حلرب كبرية من خوضه  ممن قرروا  (،أسرى فتح)

الواضحوهكذا،   )  ،كان من  إذ يرى  املواقف من اإلضراب، قد حتولت إىل حرب؛  "أن احلرب    (: ض.أأن  

كانت كبرية، وكان الكثري من األسرى يدافعوا بقوة عن موقفهم الرافض لإلضراب، وكان موقفهم انبع من اخلوف على  

إلامل واالمتيازات  الشخصية،  وحتديدا    ليكتسبات  هلم،  اإلدارة  بعض    منحتها  يف  األسرى  ممثلي  بعض 

عرب  فرضته اإلدارة،  تبعا  ملا    ؛آخرإىل  من سجن    ةتفاوتكانت مواألمر االفت لالنتباه، أن  هذه املواقف  512،"السجون

  ية أساس بصورة أسهمتاليت على صعيد ممثلي أسرى حركة فتح، خباصة تشكيل عالقة معينة مع بعض ممثلي األسرى، و 
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أداوت االستعمار الصهيوين االستيطاين، ومنها  ملتلقي إىل  فهذا التفصيل يعود اب  ؛يف نوعية القرار املعلن جتاه اإلضراب

التصنيف كبرية    ،أداة  أحدثت حتوالت  االعتقاليةيف  اليت  احلياة  استعمارية صلتتحول    ؛واقع  أداة  واقع من  إىل    هيونية 

به األسرى املواجهة،    ا  كبري   ا  أثر ما ترك    ؛يطالب  السطح:  مقولة متكررة يف رواية األسرىوجعل  على قرار   تطفو على 

املوجود الواقع  االمتيازات والظروف  ما  513" ؛"احلفاظ على  القائم، فهو مجلة من  الواقع  يفرض تساؤال  كبريا  عن معىن 

السجن  ،احلياتية إدارة  تفرضها  و   ،اليت  آخر،  إىل  سجن  من  ختتلف  بواقع هذه  اليت  مرتبطة  تكون  ال  قد  االمتيازات 

 ابمتيازات جمموعة من األسرى املتحكمني، أو على سبيل رواية األسرى ترتبط  يف السجن نفسه، بل قد  كافة  األسرى  

الراهنة  فإن    ،ومع ذلك 514،املستقويني ابإلدارة"" املرحلة  اليت غزت  املصطلحات  من  اإلبقاء على )مصطلح  ك  ،مجلة 

 515" . صطلح "احلفاظ على الواقع املوجودهي مرادفة مل  (الوضع القائم

على صعيد أسرى حركة فتح، بل    (،رميون)أقل حدة من سجن    (،النقب)ومل يكن قرار األسرى يف سجن  

املفاجأة    ،كانت احلرب أشد ضراوة، ومع ذلك الدخول    ،أعداد األسرىيف  كانت   صورةب  اإلضراب،يف  الذين قرروا 

  ، يد اإلدارةيف  أداة  إىل  ل التنظيم  ، وحو  (النقب)ما فرض معركة كبرية بني األسرى وتنظيم أسرى حركة فتح يف    ة؛ذاتي

فهي توقعت    ،ألنه تركيبة األسرى أحكام خفيفة  ؛ أنه ممكن يف النقب ينزل عدد هيك  ما ختيلت  اإلدارة"  :(ر.ق )يقول  

أنه راح ينزل أعداد قليلة، ورجعت جلست مع التنظيم مرة اثنية، فكان ممثلي األقسام يف النقب، بدهم الناس ترجع عن  

وصار  اإلضراب،  حيكو   احيكو   واخطوة  وصاروا  اإلضراب،  خطوة  عن  ترجع  الناس  بدهم  على    اأنه  حيافظوا  بدهم  أنه 
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ته، فرجعوا أخذوا قرار  ابري، فكل واحد بده حيافظ على مجاعته، وامتياز الواقع، واملناطقية لعبت دور، وسببت ضعف ك

 516أنه بدهم ينزلوا عشر أايم فقط، ومش مسموح حلدا يرجع قبل العشر أايم."  

اإلضراب، عن تفاصيل  يف  قبل الشروع    (،النقب)كشفت معركة األسرى يف سجن  وبكلمات أخرى، فقد  

اليت راكمها بعض ممثلي    ،على مستوى االمتيازاتخباصة  ، و ا  تراكمي  مع اإلدارة بناء    فعليا  املبنية  كثيفة عن نوع العالقة  

ابلتحول الذي شهده من حيث    تتصلاليت    ،التارخيية  ،انحيتني املاثلة يف    (النقب)سجن  يف ظل خصوصية  األسرى،  

ف طويلة،إدارته،  الصهيوين، سنوات  للجيش  اتبعا   معتقال   السجون،  إىل  حتول    ،والحقا    قد كان  وال خيفى على  إدارة 

على الرغم  اإلدارة يف بقية السجون،    تفرضه  ما  خمتلفة متاما  ع   ،نوع احلياة اليت يفرضها اجليش يف املعتقالتأحد، أن   

املطاف، ويرتبط   هناية  كونه سجنا  يف  السيطرة من  لألسرى، ومستوى  متنح  اليت  االمتيازات  االختالف مبستوى  هذا 

عن    ،كموالتح التنظيمفضال   عمل  إطار  طبيعة  يف  ميكنإدراجه  وما  التصنيف،  سياسة  سلطات   ،أدوات  طبقتها  اليت 

فهي    ؛أما اخلصوصية الثانيةو مرارا  يف الفصول السابقة،  سبق أن وّضحتها الدارسة    ،االستعمار الصهيوين على األسرى

 من املوقوفني.    وأله سنوات قاربت على االنتهاء، بقي و ممن أ  ،من ذوي األحكام اخلفيفة؛ إذ إن  أغلبهم تركيبة األسرى

ليش أروح    ، ويفكر  ،فلما األسري بده يفكر يعمل مواجهة، بده يصري حيكي  ؛"اإلدارة تتعمد تنويع السجون

هيك وهو  اثين،  سجن  املواجهة  ،على  يضعف  صار  التلفوانت  وجود  التلفوانت،  زي   فإن  هكذا،  و 517" ،وهيك، 

رغبة بعض ممثلي    يف خباصة  على خيار املواجهة ابإلضراب، و   ية أساس  صورةأثرت ببني السجون، قد  الظروف املتفاوتة  

فتح،   من  على  األسرى  املوجود)احلفاظ  ذكرت  (،الواقع  و   الدارسة  كما  تتصل  سابقا ،  الواقع حماولال  على  احلفاظ  ة 

 أن  بني الطرفني،  الفرق  غري أن   التنظيمات األخرى،  متتد إىل  ، بل  فحسب  املوجود مبمثلي أسرى حركة فتح يف السجون

؛ إذ أصبح كل تنظيم فتحاوي خمتلفا  عن نظريه، يف إدارته،  أو موقفا  واحدا    ،حركة فتح مل تعد تنظيما  حيمل قرارا  واحدا  
 

 مقابلة مع )ر.ق( مصدر سبق ذكره.   516
 مقابلة مع )ر.ق( مصدر سبق ذكره.  517



217 
 

كأن  احلديث قد ابت عن  و   ،حالة التفاوت اليت غرقت فيهامع اإلدارة، من سجن إىل آخر، يف ظّل    ومستوى عالقته 

ما    ةواضح  بصورةوهذا ما كشفه    فحسب،  تنظيما  واحدا  ال  إن صح وصفها ابلتنظيمات،  متعددة لفتح،  تنظيمات  

؛ فإهنا  حركة فتحو حركة محاس مثال   فإذا ما عقدت موازنة بني  على وجه اخلصوص،    (النقب)و  (رميون)جرى يف سجين  

تنظيما  وانضباطا ، ومع ذلك  تبدو التفاوت  دفق  ،أشد  املطاف  ؛أتثرت حبالة  واقعة حتت أتثري سياسية   ،ألهنا يف هناية 

 . كلها  التصنيف االستعمارية، كما الفصائل 

نقب قبل اإلضراب، كان كفيال  ليؤكد على حجم  املشهد الذي شكلته املعركة يف ال  إن  وبكلمات أخرى، ف

(، كان  النقب)أن قرار فتح يف على الرغم من رب فرضها ممثلو األسرى، و حباليت وصفها األسرى سابقا ،  ،احلرب الكبرية

ارة،  لدوافع خمتلفة، أمهها مواجهة اإلد  ؛قرروا اإلضراب  ،أسري  300قرابة  ابستثناء  عدم املشاركة يف اإلضراب،  يف    يتمثل

لي قرروا ل"األسرى إ: ( ض.أ)يقول   ،اإلدارةوإحداث صدع يف العالقة القائمة بني ممثلي األسرى من فتح يف السجن، و 

النقب، دخلوا بدوافع خمتلفة الربغوثي، ولكن  ،منها أهنم من رام هللا  ،اإلضراب يف  القائم على اإلضراب مروان    ، وأنه 

 ،ألنه هدول فرضوا ابلقوة  ؛ت اإلدارةاالويتم إهناء رج  ،هدول قلة، األغلبية دخلت على قناعة اتمة أنه الزم فتح تتوحد

طلع الناس  تي قرروا يشاركوا يف اإلضراب، ويف انس دخلت اإلضراب عشان لاألسرى إل % من 99وهاي كانت قناعة 

 518ن اإلضراب." م

من أدوات حماربة    ا  كيف ميكن أن تكون مشاركة بعض األسرى يف اإلضراب جزء  ولعل  السؤال األهم هنا:

ف اختذ  اإلضراب؟  بوصفه النقب)التنظيم يف  قد  قرارا ؛  القرار،    (سيطرهتم)بقاء  إلحماولة    (  األسرى يف    عرب دخولعلى 

عدم    أخطر من قرار  ا  وقع  ،فعليا    ؛ ما يشكِّلتعليق اإلضرابمن  قبل ذلك مينع األسري    ،إضراب عشرة أايم فقط، ولكن

فاألسري املضرب يتسلح فرتة إضرابه   ؛بث روح الرتاجع عن اإلضرابمتعددة، من أبرزها ألسباب  ؛املشاركة يف اإلضراب

 
 مقابلة مع )ر.ق( مصدر سبق ذكره.  518
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داعمة وأساسية اخنرامن  ،بتفاصيل  اإلضرابها  أخرى يف  أعداد  إىل سجن    (،النقب)من سجن    املتلقي  ينقلما    ؛ ط 

ل  شكّ تأحدثت ضربة لإلضراب، بعد  قد  الذي قرر أن خيوض اإلضراب منذ اليوم األول، إال أن مشاركته    (،جلبوع)

  ، حتولت ين فسياسة التصنيف اليت فرضتها سلطات االستعمار الصهيو   (؛الواقع املوجود )خوف األسرى فيه على فقدان  

الوقت امتياز  الدارسة  كما ذكرت  ،مع  إىل  وإبقا  ،أعاله،  الدفاع عنه  األسرى  طلعت من  (: "ض.أ)  يقول  ءه،حياول 

أسري من   100قرابة  ف 519؛ وضاع القسم" ،وكانت يف أصوات حتكي أنه مش الزم قسم القدس يضيع (،جلبوع)سجن 

سالت  ااملر إليه  املطالب احلياتية اخلاصة هبم، وهذا ما أشارت    ضا اإلضراب، بعد أن حقق األسرى بع علقو   (جلبوع)

  ، الذي توصل له اإلضراب  ،"إن االتفاق النهائي  ها: ه يف رسالة وجإذ يقول أحد األسرى    م؛ إضراهببعد    ةواضح  صورةب

بنود   بني  مقارنة  أجريت  ما  وإذا  والتضحية...  اإلضراب  يقصروا يف  مل  الذين  لشباب يف جلبوع،  االتفاق  غري مرضي 

 520فهناك مقاربة كبرية يف النتيجة."  ،الذي مت يف جلبوع، وبني االتفاق النهائي

قرر قرابة   ،عدم املشاركة يف اإلضراب، ومع ذلكيف  كان قرار التنظيم  قد  ف  (؛دو جم )ا على صعيد سجن  أمّ 

بل شارك أسرى   فحسب، وكان هذا القرار ال يقتصر على أسرى فتح ،املشاركة يف اإلضراب بقرار ذايت  521( أسريا  80)

  فيه. من الفصائل األخرى

شبيه(،  عوفر)ويف سجن   التارخيي(النقب)خبصوصية سجن    ةالذي خيضع خلصوصية  الصعيد  ، من  ، على 

األسرى اليت  أو حىت على صعيد تركيبة    من جهة أخرى،   وما شهده من عملية انتقال وحتول على صعيد إدارته،   جهة، 

قرار    ه خمتلف عنأنغري  على القرار،    ةمباشر   بصورةهذه اخلصوصية  قد أثرت  ف  ؛من األسرى املوقوفنيأغلبها  تتشكل يف  

 
 مقابلة مع )ض.أ(. مصدر سبق ذكره. 519
   م2017حزيران   18يف   (جلبوع)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 520
 .  م2017نيسان  18يف   (جمدو )فلسطيين. تقرير زايرة سجن اندي األسري ال521
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إن     (؛النقب)األسرى يف   لإلضراب، وفعليا  إذ  داعما   اإلضراب، ومن   ،التنظيم كان  فتح يف  من  األسرى  دخل ممثلو 

  522فصائل أخرى بقرار ذايت. 

   (؛ غزة)عدا جزء من أسرى فتح    املشاركة يف اإلضراب،يتمثل يف  فقد كان    (؛نفحة)فتح يف سجن  أّما قرار  

السجن املضربني  ا  حامس  حالة أساسية يف دعم اإلضراب، بل ثقال    ليشكِّل هذا  حنو  شارك منه  إذ    ؛يف أعداد األسرى 

 523% من األسرى.  90

تقدير خارطة معقدة حملاولة فهم  ل  وسيلة  قرارات فتح املتباينة يف السجون،عرض  ومما جتدر اإلشارة إليه، أن   

ما  كومل يكن قرارا  موحدا ،    ،فالقرار كان قرارات متفاوتة وخمتلفة  ؛يف كل سجنوتفكيك املشهد    ،مسار قرار اإلضراب

و ذكرت   ال،  كيف  سابقا ،  الفتحاوي  تشظىقد  الدارسة  اجلماعي  أن     ؟القرار  األمرغري  التنظيمات  قد    ،هذا  طال 

املشاركة  اليت قررت    ،األخرى التنظيم، واإلضراب بقرار  عشرات من أسراها جتاوز قر فقد قرر  ة؛  تنظيمي  صورةبعدم  ار 

م، الذي قرر  2012ام  إىل إضراب ع  املتلقي  قرار املواجهة، ويعيدعلى املستوى التنظيمي و ما حيمل داللة عميقة    ؛ذايت

، وذا  كان قاسيا  ذلك، مصري من قرر  أن   غري، ةذاتي صورةلسجون اإلضراب بجزء من أسرى حركة فتح يف بعض ا وقته،

الفرق هنا،   ا  أن  مثن ابهظ، ولعل  التنظيم، كيف ال، لذين قرروا اإلضراب  األسرى  كان قرارهم منسجما  ومتوافقا  مع 

 ةخاص   صورةؤكده املراسالت اليت حتدثت بوهذا ما ت  ؟لقرار التنظيم يف الفصائل األخرىع  القرار الذايت البد أن خيضو 

 الذين قرروا املشاركة، فكيف كان مسار املعركة بعد معركة القرار؟   (،هدارمي)عن أسرى الفصائل األخرى يف سجن 

 

 
 

 . م2017حزيران  – م2017قعة من بداية نيسان اندي األسري الفلسطيين. عدة مراسالت متت خالل الفرتة الوا522
 . م 2017نيسان   27اندي األسري الفلسطيين. زايرة ألسرى سجن "نفحة" يف 523
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 م  2017حتدايت استعادة احملاولة واملمارسة عام 

املعركة   الكشف  ا  جزءميثِّل مسار  إضراب )ة  األساس على تفكيك حمطات معركيف  اليت تعتمد  ،  من عملية 

العالقات يف على مستوى    (، وتعقيداهتا،العالقاتية)سار عن مستوايت  هذا املوأمهها القرار، فكيف كشف    (،الكرامة

قوة    ن  واألمر الالفت لالنتباه، أالسجن الكبري؟    (لوأوس)بنية اليت شكلتها سلطة  البني السجن و ونظريهتا  بنية السجن،  

ففي األوقات اليت ال تتزامن فيها    ؛انبعة من خصوصية جتربة اإلضراب  (،العالقاتية)عملية الكشف عن هذا النوع من  

املصري أبدوات املعركة، وأثر    صلشف عنها بسهولة، وهذا األمر متوجود معركة أو أي نوع من املواجهة، ال ميكنها الك

 .  (خارجه)الذي ميكن أن تشكله على مستوى األسرى يف السجون وتنظيماهتم، وحىت على من هم 

يقول األسري وليد دقة: "احلركة الوطنية األسرية هي امتداد وانعكاس للحركة الوطنية خارج السجون، وعندما  

فإن األسرى ابلتأكيد سيكونون موحدين... نعم صحّة وعافية األسرى كجسم    ؛ون احلركة الوطنية متماسكة موحدةتك

خطاهبا، وحتولنا من مقاومة إىل  وملّا كانت حركة التحرر قد غابت  منتظم هي من صحّة وعافية احلركة الوطنية املنظمة.  

 524فصائل تتبىن ما يشبه خطاب املقاومة." 

ف ااملتعددة،  املعارك    إنّ وهكذا،  فرضها  اترخييا  اليت  إىل    ،ألسرى  ملرحلة  (اخلارج)انتقلت  الطريق  ومهدت   ،

الصهيوين االستيطاين  اشتباك جديدة مع املتلقي  االستعمار  السجن  ؛ ما يضع  الفاصل بني  يف تساؤل دائم عن اخلط 

إىل    بنوع من الزيف حمكم التصميم، وقد حيدث أن ُيصبح الوصول  (احلرية)الصغري والسجن الكبري، اليت تتشكل فيه  

صعب اخلط  و ا  هذا  األعلىيأن    للمتلقي،  املشهد من  املستوايت، ويف  يل  ؛ تخيل  متفاوتة  الفلسطيين يف سجون  أن  جد 

وللوصول  يف الفصل اخلامس،  الدارسة ومستوايهتا اليت تناولتها ،أداة العزلما يف ك ،السجن أيضا  مستوايت من السجن

مبا فيها من كثافة عالية   ،البد من االنتقال إىل مسار املعركة أو رحلة املعركة  (،خارجه)فهم الصعوبة بني السجن وإىل  
 

 https://bit.ly/353SBY6. م2016نيسان  22  نشرت يف  48اصة أجراها موقع عرب وليد دقة. مقابلة خ524

https://bit.ly/353SBY6
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اليت  ، بل احلرب الكبرية اليت واجهها األسرى املضربون،  الّسّجانمن مستوايت مواجهة خمتلفة، مل تقتصر على مواجهة  

ذروهتا فتح،    ، اشتدت  حركة  مستوى  على  للمرحلة،  وجه  مبثابة  هي  تفاصيل  األخرى، مأو  وعرت  التنظيمات  وقف 

 دور األجهزة األمنية الفلسطينية.   خباصةو  (، أوسلو)باك احلاد الذي فرضته بنية سلطة  وكذلك االشت

من    ،أبريل  /نيسان  17يف  و  أكثر  عن  يف    ، أسري  1000شرع  املفتوح  أبرز  اإلضراب  وكانت  الطعام، 

سياسةهممطالب وإهناء  وانتظامها،  املقطوعة  الزايرات  استعادة  االعتقال    ،  وسياسة  العزل،  وسياسة  الطيب،  اإلمهال 

أخرى، حياتية  مطالب  إىل  إضافة  الفضائية،  والقنوات  والصحف  الكتب  إبدخال  والسماح  يف  ما  وك 525اإلداري، 

السابقة اإلضراب، كلها  اإلضراابت  لكسر  املمنهجة  أدواهتا  الصهيونية  السجون  إدارة  نفذت  عزل  من   526،  أبرزها 

العائلة، ونقل  األسرى، وجتريدهم م همن مقتنياهتم، وتنفيذ عمليات قمع واعتداءات متكررة حبقهم، وحرماهنم من زايرة 

سجن   من  زايرهتمإىل  املتكرر  من  احملامني  ومنع  ذلك  آخر،  بوصف  الشائعات،    ا  جزء؛  وبث  العزل،  إجراءات  من 

من أجل    ؛أداةضربني  املغري  عدا عن استخدام األسرى   527ومساومتهم على تقدمي العالج هلم مقابل وقف اإلضراب، 

 
 .  2017أبريل   /نيسان  17بيان صادر عن اللجنة اإلعالمية إلضراب الكرامة يف اتريخ  525
: "منذ اليوم األـول لإلضراب وبعد أن مت تسليم اإلدارة بالغ البدء ابإلضراب وقائمة  20.4.2017اندي األسري الفلسطيين، تقرير زايرة سجن "هدارمي" يف اتريخ  526

رور ووجدي جودة  من قبل األسرى  شرعت إدارة السجن مباشرة بعزل األسريين مروان الربغوثي وكرمي يونس إىل معتقل "اجللمة"  ونقلت األسريين حممود أبو سالطلبات  
ة، وقاموا إبجراء تفتيش على إىل سجن "نفحه"، بنفس اليوم قامت إدارة السجن بفصل األسرى املضربني عن الطعام عن األسرى الغري مضربني عن الطعام بغرف خاص

م التايل قامت بعملية نقل واسعة  مجيع القسم، وأخذ مجيع احملتوايت املتعلقة ابألسرى املضربني عن الطعام وأبقوا فقط لألسرى املضرين عدة قطع من املالبس وحرام. ابليو 
املرافق ابلسجن من قبل األسرى وخاصة الكنتني  واملغسلة واملخزن ألن هذه املرافق  بني صفوف األسرى املضربني، ومبجرد أن مت نقل األسرى من السجن  مت إغالق مجيع

مبمتلكات خاصة لألسرى.  حتتوي على كافة ممتلكات األسرى  ومت إبالغ إدارة السجن بذلك ابن هذه املرافق جيب أن تبقى مغلقة وأي حماولة لفتحها  يعترب خرق ومس 
ك جولة من قبل ضابط االستخبارات يف املنطقة ومن كالمه يوحي لألسرى انه مصلحة السجون لن تستجيب لطلبات األسرى حبجة أن  ابلغين ممثل املعتقل انه كان هنا

ضرورية   هذه األمور أمور  األسري مروان الربغوثي قاد األسرى إىل إضراب سياسي وليس إىل إضراب مطليب. مت منع األسرى من اخذ الدخان وامللح  وجاهزة الراديو وامن
ة كان يسمح لألسري  لألسري وان أي تشويه لألسرى يف اإلعالم ابن األسرى حاولوا اخذ طعام معهم منايف للصحة وهدفه ضرب اإلضراب ، وخاصة انه إبضراابت سابق

 أبخذ امللح والدخان.  

  . م 2017من جمموعة بياانت نشرهتا اللجنة اإلعالمية إلضراب الكرامة خالل فرتة اإلضراب. عام 527
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دارة إ و   ،بني ممثلي األسرى يف بعض السجون  (،العالقاتية)األساس يف حماولة فهم    ُتشكل  ،الضغط عليهم، وهذه النقطة

 السجون الصهيونية.

 ،مش مضربني راحيني جاين علينا  يللوكان ممثلني النقب إ   ،حنا قعدان شهر يف النقب، عزولنا يف قسمنيإ"

أغلبها من األسرى اليت نُقلت فرتة اإلضراب، و   ،سالتااملر يف  كان من الواضح  و 528،"ينقلوا معلومات إلفشال اإلضراب

 ستعرضت  ،املضربني، أن اإلضراب يواجه حراب  على مستوايت كبرية، وهناضربني، مع وجود منع زايرة لألسرى  املغري  

حيث كان القرار التنظيمي لفتح بعدم املشاركة يف    (رميون)اليت جرى نقلها من سجن    ،جمموعة من املراسالت  الدارسة

أال وه    ، حوث هناأعطت أبعادا  للموضوع املب  (،رميون سجن )على رواية أسرى يف    الدارسة  عتمد تس  ، اإلضراب، وهنا

اإلضراب"   (،  العالقاتية) يف  الدخول  بعدم  مسبقا   موقفه  أعلن  رميون  أن  سجن    ،صحيح  أن  أعلموه    ن( رميو )ولكن 

سيكون له موقف داعم ومساند، وردان على إدارة السجون أنه ال حوار معنا، وأن يتوجهوا إىل عنوان اإلضراب األخ 

 529أبو القسام وكرمي يونس."  

لإلضراب ك  ،"ابلنسبة  األساس  مستقرمن  وضع  يف  حنن  أننا  املوقف  األخرى،  ان  السجون  مع    ،مقارنة 

اولوا حيو   ،يرفضون  (،رميون)  السجون األخرى، وعندما أيتيهم قرار نقل منأن من أيتوا من    ،دليل ذلكو   ، ووضعنا جيد

أبهنا لن تتعاطى مع مروان وقيادة اإلضراب، كما أن اإلضراب له   ،إلغاء نقلهم، كما أن موقف إدارة السجون واضح

 530بوضع أبو القسام."  يتصلهدفان: هو حتقيق مطالب حياتية، واهلدف األهم غري معلن و 

 
 مقابلة مع )ر.ق( مصدر سبق ذكره.   528
 .  م2017أبريل  /نيسان  23يف   (رميون)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 529
 .  2017أبريل  /نيسان  23يف   (رميون)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 530
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سجن  "األسرى   احلايل  (رميون)يف  الوضع  يف  يغامروا  أن  يستطيعوا  غري    ،ال  وهي  إجنازات،  من  حققوه  مبا 

 531يف ظل الظروف اخلارجية السياسية." ،موجودة يف سجون أخرى، إضافة إىل توقيت اإلضراب الغري مناسب

سياقات ب  بل،  فحسب  ابملوقف املعلن بعدم الدخول يف اإلضراب  يتصلال    املتلقي هنا،  ما يستوقف ولعل   

عن    ،أعاله   الدارسة   إىل ما ذكرته  املتلقي  ، وهذا يعيد(رميون)يف    (الوضع مستقر)تعبري  خباصة  ، و أيضا    املربرات لذلك

املواجهةحول  النقاش   خيار  ومعىن    ،أمهية  للوجود،  معىن   ُتشكل  إد  (االستقرار)اليت  تفرضها  اليت  العنف  بنية  ارة يف 

األسرى الصهيونية على  الكبرية  ؛السجون  أبعاده  له  املواجهة،  احلاصل حول خيار  فعليا    ،فالتحول  بدأت  بعد   ،اليت 

لعل  و   ،رةى اإلضراب مغامنسبة كبرية من األسر   عّدت لذا    ؛يف ترسيخه قضية االنقسام  أسهمم، و 2004إضراب عام  

املساندة هي كذلك  (، رميون)األسرى يف  إليه  ما أشار   لتساؤل عن معىن مساندة أسرى ألسرى    ، عن عملية  ختضع 

اليت    ،فعملية املساندة   ؛يت يواجهوهنا يف واقع األمر معا  الضد بنية السجن املشرتكة بينهم،    عن الطعام  خيوضون إضرااب  

الدخ عدم  قرار  حتت  اآلخر  يف  ول  جاءت  للهدف  وضربة  اجلماعية،  املواجهة  خليار  ضربة  إال  هي  ما  اإلضراب، 

 املواجهة اجلماعية.  عرب  ، توحيد حركة فتح، الذي يتمث ل يف لإلضراب 

اإلضراب،  يف  اليت رفضت الدخول    ،ببعض السجون  يتصلفيما    ،الروايةأن  جزءا  من  ومما جتدر اإلشارة إليه،  

 ؛سجون من قبل التنظيمتعرض للضرب يف أحد ال ليإل ،"أان التقيت أبحد الشباب خالل إضرابنا (:م.ق)يقول األسري 

اإلضراب يف  يشارك  قرر  أكده   532" ،ألنه  ما  كبرية  (:ض.أ)وهذا  لضغوط  تعرضوا  أسرى  يف    ؛"يف  تشارك  ما  حىت 

تتوقف  احلرب على اإلضرابوبكلمات أخرى، فإن    533"،اإلضراب العنيفة، أو من بعض  مل  أدواهتا  اإلدارة عرب  من   ،

فتح أسرى  اإلضراب  ،ممثلي  القائم) مبربر    تتصلالعتبارات    ؛الذين واجهوا  الوضع  العنف، ورافق    عرب  (،احلفاظ على 
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ما جرى يف سجن    وخباصة األسرى ضربة قاضية لإلضراب،    عد هذلك انسحاب بعض السجون من اإلضراب، الذي  

أبسرى   تتصل  ،أسري من اإلضراب، بعد التفاوض على مطالب حياتية مع اإلدارة  100انسحب قرابة    د، فق(جلبوع)

أي يف وقت مبكر من الدخول يف اخلطوة، وهذا ما   534( لإلضراب، 13فقط، وكان ذلك بعد اليوم )   (جلبوع)سجن  

السجون السجون ملواجهة اإلضراب، بفتح حوارات جانبية مع  إدارة  املعزولة    ،راهنت عليه  قيادة اإلضراب  بعيدا  عن 

جسم منفصل عن السجون األخرى من  مع السجون، على أساس أن  كاّل  منها  منذ أن بدأ اإلضراب، والتعامل    ،فعليا  

 حيث القرار. 

تكن   السجونومل  فتح يف  أسرى حركة  الكبرية من بعض ممثلي    (؛ اخلارج)كانت يف    فقد  فحسب؛  احلرب 

هتامات كبرية لألسرى  ، وتضمنت ا( للخارج)ن قرروا عدم املشاركة يف اإلضراب، محلت رواية خاصة  فرواية األسرى الذي

مبخطط مشرتك مع جهات    ، حالة فوضى  أخرى خللق ن هناك حماولة انقالب، وحماولة  أو   ،قيادة اإلضراباملضربني، و 

يف انس ما بدهم مروان "  (:ر.ق)يقول األسري  (،  اخلارج)أخرى يف    ا  وأطراف  ا  أخرى، وطالت هذه االهتامات أشخاص 

ينتصر، ألنه أسهمه الشعبية راح تزيد، ويف انس مش معنية فيه، واألسرى يف الوقت احلايل كل جمموعة حمسوبة على  

قضية  ما جيعل   535؛"انس حمسوبة على األجهزة األمنية  اخلليل على رجوب، ويف  حدا، أهل انبلس على العلول، أهل

  ، أعمق  بصورةحىت يف اإلضراابت السابقة، عادت من جديد لتفرض ذاهتا    ،اليت شكلت قضية مركزية اترخييا    ،املناطقية

إىل والءات شخصية مناطقية  حركة    وخباصة   (، اخلارج)يف    (العالقاتية)قع  ها وافرض  ،وتتحول من  أسرى  صعيد  على 

 فتح. 
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األجهزة   وخاصة من  اإلضراب،  ما واجهه  انتفاضة حقيقية، ولكن  اإلضراب راح حيدث  أنه  اعتقدت  "أان 

ي حكوا ل ومن حتت الطاولة، وساهم يف ذلك ممثلي األسرى يف بعض السجون من فتح، إل  ،األمنية، كان لعبة كبرية كتري

 536حنا راح نكون يف اإلضراب، وملا اقرتب اإلضراب أعلنوا العكس." إ أنه

اإلضراب  فإن  وهكذا،   السجون  ،مسار  إدارة  عنف  أدوات  مواجهة  يف  استمر  وكذلك   الذي  الصهيونية، 

شف هذا املسار عن حتوالت كبرية،  كفتح، وضعت مصريه على احملك، بل  أسرى حركة  بني  ، وخباصة  احلرب الكبرية

وأثبتت أن هذه التحوالت أخطر من أن تكون    ،أكرب  بصورةكانت واضحة بنسبة معينة قبل املواجهة، لكنها تعرت  

بتحوالت جذرية   أساسا    رتبطخيار املواجهة، وهذا األمر م  جمرد وجهة نظر حول خطوة اإلضراب، بل هي حتول حول

الذين   ،ألسرى حركة فتحوخباصة    ،ل مسار اإلضراب لألسرى مشهدا  مجاعيا  شك    ،فرضتها حتوالت اترخيية، ومع ذلك

سنو  بعد  اإلضراب  يف  املواجهةشاركوا  مشهد  تراجع  من  طويلة  هنا    ؛ات  ذوات  خوقعه  ذات  فاالستعادة  على  اص 

األسرى  األسرى،   محلها  اليت  واملمارسةلغة  ن  و املضربواللغة  احملاولة  استعادة  أبعاد  فهم  يف  وضرورهتما،حمورية  عرب    ، 

 املواجهة ابإلضراب.   

الطعام عن  املضربني  األسرى  أحد  يف    ، يقول  له  عاليةإ"م:  2017مايو    /أاير  11عرب زايرة  معنوايته    ، ن 

على الرغم من أنه    ،نوايت، وهذا التحدي هبذه املع  ، ومجيع األسرى، وهو ألول مرة يُشاهد األسرى يف إضراب مجاعي

غريه خيوض إضراب مجاعي هلذه الفرتة، وهم مستعدون لالستمرار حىت بعد اليوم اخلمسني، وهم على استعداد أن هو و 

وحتقيق مطالبهم اإلنسانية، مع كل ما حتاول فرضه إدارة   ،إال ابسرتجاع كرامتهم  ،ولن يعلقوا اإلضراب  ،يكونوا شهداء

مرةالسجون،   الضرب  ،فهو ألول  من  القمع  عمليات  املستوى من  هلذا  األسرى  فيه  الوحشية   ،يتعرض  واالعتداءات 
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كانت حاضرة بقوة عند    ،كما يقول عنها األسرى  ،ومع أن هذه اهلمة 537  ".تيشات املستمرة على مدار الساعة والتف

املضربني،   األغلبية  ، منهم  ا  جزءغري أن   األسرى  اليت تع قد    ،وليس  أخطر ما ميكن أن    د  تراجع عن خطوة اإلضراب، 

األسري   يقول  اجلماعي،  اإلضراب  ملشهد  إ   (:ض.أ)حيدث  مروان  صورة  أخذوا  شباب  يف   يلل"يف  االحتالل  نشرها 

 538عشان ما يكملوا، ويف منهم تعرض للضغط كبري."  حجة؛ اإلضراب

 مصري اإلضراب  

كشف اإلضراب عن وجود فجوة كبرية بني الواقع الشعيب والرمسي، رغم ما أعلنه املستوى الرمسي الفلسطيين  

وجود  يظهر أن  أغلبها مبادرات  يف جمرايت احلشد والدعم الشعيب،  عند التدقيق    ،لكنو من دعمه الكامل لإلضراب،  

الفجوة  قد تكش فت  داعمة لألسرى، و ؤسسات  م من  أو    ،شخصية أاير    11في  ف539؛أكثر بعد هناية اإلضرابهذه 

ومن خالل مفوضية التعبئة    ،"أبن الّلجنة املركزية حلركة فتحم، صدر بيان عن اللجنة اإلعالمية لإلضراب، يفيد  2017

االحتالل سجون  يف  وكوادرها  أعضائها  لكافّة  تعليماهتا  إبصدار  قرارها  عن  أعلنت،  لإلضراب    ،والتنظيم  ابالنضمام 

،  "رضى واألسريات واألسرى األشبالوحتت طائلة املسؤولية، ويستثىن من هذا القرار األسرى امل  ،ن الطعام فورا  املفتوح ع

مسار رحلة اإلضراب،  يثري التساؤل، وخباصة يف إطار    (،الفتحاوي)إىل جانب مسار القرار    (املُعلن)هذا القرار  ولعل   

م    واحلرب اليت كانت تضرب به رسم صورة    ولعلّ   ؟املشهد ( يف  فتح)من  ف  (؛فتح)التساؤل عن  من كل جانب، ويضخِّ

 اترة،  للنفيومما زاد يف تعقيده، تعر ضه  ابلغ التعقيد،    يلسراي  أصعب من حماولة تفكيك مشهد  (،الفتحاوي)للمشهد  

لقرارهم،   البيان يف نظرهم جتاوزا    ، كان كآنذامل يقرروا اإلضراب  ، ممن  مئات أسرى فتحمما ال شّك، أن   ، و طورا    تأكيدالو 
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خوض  من قرروا عدم  إذ إن  أغلب    (؛ إعالن)، ومل يكن سوى جمرد  ا  مل يلزم أحد  ، يف واقع األمر،أن هذا اإلعالنغري  

   .يف مركزية حركة فتح يقفونممن  (،فالن وعالن)كما جاءت به رواية األسرى، خيضعون لوالءات   ،اإلضراب، هم

:"حنن وما  :م ، قال2017مايو    /أاير  14يف    ،املعركةأثناء    ،در عن األسري مروان الربغوثيا ويف أول بيان ص 

وحركة عصيان مدين    ،نعتاق من االحتالل واالستعمار، على إطالق أوسع حركة شعبيةلوطين واالزلنا يف مرحلة التحرر ا

شامل الوطين  ،ووطين  التحرير  خلطاب  االعتبار  الذكرى   ،وإعادة  اقرتاب  ومع  االستعمار،  على  اخلمسون  الذكرى  يف 

أخريا أؤكد  للنكبة،  والكرامة  ،السبعون  احلرية  معركة  االحتالل  ،أن  ضد  الكفاح  من  يتجزأ  ال  جزء  أجل    ،هي  ومن 

  540ابرهتايد الظامل يف فلسطني." إسقاط نظام األ

آنذاك، كانت السلطة ويف املقابل،ذهب أدراج الرايح،  قد األسري الربغوثيإليه مصري ما دعا  أن   ،بدا واضحا  

است واملفاوضاتحتاول  السياسة  العملية  الشعيب 541، ئناف  املستوى  على  عفوية،  فقد    ؛أما  بطريقة  االستجابة  جاءت 

 542يف ظل اإلضراب.   ،يف حماولة هلز مشهد احلياة الطبيعية ،وذلك عرب إغالق مداخل املدن

أن   و  لالنتباه،  الالفت  املفاوضاتاألمر  اإلضراب،  مرحلة  األكثر خطورة على مصري  احملطة  يف    قد شك لت 

التارخيية و كافة  اإلضراابت  الصهيونية،  خب،  السجون  إدارة  أن  السابقةقد  اصة  اإلضراابت  يف  خلق  كلها  حاولت   ،

من    ممثلني  كلها،  اليت مثلت يف اإلضراابت السابقةيادة اليت أمجعت عليها الفصائل،  بعيدا  عن الق  ، ت تفاوضمسارا

اليت فرضت نفسها على إضراب عام  غري أن   ،  كافة  الفصائل  ، متركزت يف  تهقياد  أن  تتمث ل يف  م،  2017اخلصوصية 

  ، فرتة اإلضراب، كانت إدارة السجون الصهيونية طيلة س، و شخص األسري مروان الربغوثي، وإىل جانبه األسري كرمي يون

إجراء    غياب تؤكد   الربغوثيمفاوضات  إمكانية  األسري  إىل    ؛مع  دفعها  من  ما  أي  ومنع  اإلضراب،  بداية  منذ  عزله 
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أبرز    واحدة من سياسة عزل األسري املضرب،  قد مث لت  ف  كافة؛  احملامني من زايرته، وهذا ما جرى مع األسرى املضربني

الصهيونية،   السجون  إدارة  األسري  اليت  أدوات  عزل جسد  تريد    املقاومال حتاول  بل    ؛ الفكرة ومصدرها   عزل بضعفه، 

  ، ألهمغري أن  ااملفاوضات مل تتوقف حىت يف ذروة املعركة،  فإن     ، ، وفعليا  هإلضراب هدفا  أوليا  لضربلذلك كانت قيادة ا

 مع من جتري املفاوضات؟  

اللجنة اإلعالمية لإلضراب،م2017مايو    /رأاي  20في  ف بقّوة مبسار "أن ، أكدت  قيادة اإلضراب متسك 

وهكذا،  543،أن حيثيات إخراج املشهد النهائي هلذه املعركة تبقى رهن قرار قيادة اإلضراب""اإلضراب واملفاوضات"، و

اليت    ،لته احلرب الكبريةل سلك مسارا  شك  خرج عن مسار قيادة اإلضراب، بقد    ، يف واقع األمر  ،املشهد النهائي  إن  ف

ىل أن هو دفع األسري كرمي يونس إ  من ذلك،  قادهتا إدارة السجون الصهيونية، وممثلو أسرى فتح يف السجون، واألقسى

له اترخييا  من دور يف  مبا شك    ؛عناوين اإلضراابتإىل    ( جمددا  عسقالن) يعود سجن  ل  ؛يكون جزء من هذه املفاوضات

إن  ،  أغلبها فرق  خالف،ال  حمط  أو  إمجاع  حمط  الدور  هذا  السجن  يشهد  وبذلك،  كان  معركة    ،جمددا    هذا  انتهاء 

 م، فكيف انتهى؟ وهل انتهى؟  2017هي إضراب الكرامة   ،جديدة

أنه   إليه،  اإلشارة  جتدر  الـ)  ، مايو  /أاير  27يف  ومما  اليوم  نقلت 40ويف  اإلضراب،  على  السجون    (  إدارة 

إىل سجن   فتح،  أسرى حركة  ممثلي  الربغوثي، وكرمي   (،عسقالن)الصهيونية، عددا  من  مروان  األسريين  إىل  ابإلضافة 

املفاوضات   عن  مبعزل  الربغوثي  األسري  على  وأبقت  بيونس،  البقية  مع  وحتاورت  و ةمباشر   صورةاملباشرة،    استمرت ، 

التايل،   اليوم  فجر  حىت  الساعات،  تلك    ولعل  املفاوضات  تلك  دارت يف  اليت  تزالالتفاصيل  اليوم  ال  حىت   ،حبيسة 

رواية واحدة، بل صنعت عشرات الرواايت عن تلك الساعات،  منها، ولو  خترج  حيتفظ هبا األسرى املشاركون فيها، ومل  

 واألقسى من ذلك أن جنود املعركة، محلوا سؤال النهاية حىت اليوم.  
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ا يف  أن  عرفت  ما  حلظة  يف"من  من    ن(،عسقال)   جتماع  اهلدف  أنه  عرفت  واإلدارة،  األسرى  ممثلني  بني 

 ،االجتماع هو الضغط على مروان، خاصة أنه اإلدارة رفضت جتلس مع أبو القسام، وكان واضح أنه املمثلني لعبوا لعبة

أسبوعني أو  أسبوع  بعد  إال  اإلضراب،  انتهى  ما عرفنا كيف  للضغط عليه، وإحنا  يعطوا معلومات  وصابين    ،وصاروا 

 544لي صار من املمثلني." لواكتشفت حجم التضليل الكبري إ  ،نفسي كبري ضغط 

الغضب    و لغة  هناية إضرابجمددا؛ لعادت  م، إىل  2017الكرامة عام    تسيطر على احلكاية، ودفعت هبا 

رامة  ل امتدادا  حلكاية جيل أبكمله، ليتحول هذا الغضب إىل حمرك التاريخ ووقوده، فمعركة إضراب الكلتشكِّ   ؛الواجهة

  وظل  مسار وعيهم األول يف انتفاضة احلجارة،  ظل ت يف    ،األوىل الستعادة مواجهة  ةفرص اللت هلم  م، شك  2017عام  

اية )جيل انتفاضة األقصى(  ما أبقته رو   الغضب الذي محلته حكاايهتم وقود املعركة وقراراها، وفرصتهم اجلديدة، إال أن  

املصري  :بغضبها عن  التساؤل  األسري  ، هو  يقول  وجيله،  الغضب  قيادات،   : (ر.ق )  مصري  يف  بطل  إيل  ابلنسبة  "أان 

وإىل جانب  "  "، سري بدان نضرب، ما حدا راح يضربواإلضراب ترك ضعف من هون لعشر سنني، تيجي حتكي أل

 545ى معىن الوجود." الغضب شقت رواية أخرى املشهد مبا فيها من أمل الستعادة ما تبقى، أو لتنبه عل

املناسب،   الوقت  املناسب يف  القرار  أو أبخذ  الشجاعة ابالنسحاب،  مرات  بس ابهلجوم،  "الشجاعة مش 

قد بعضا  من الرواية  وهكذا، فإن    546، "إلضراب أكد أنه إحنا لسه موجودينوالوضع بدون إضراب ما كان أحسن، ا

م،  2017مل تنفجر يف حلظة املواجهة يف إضراب عام  غري أهنا  ية،  أبعادا  أخرى لقراءة مشهد مسار املعركة والنهامنح  

تتوقف، حىت يف قرار االنسحاب من    كانت حماولةبل   الوجود بطرق وأشكال خمتلفة وممتدة، وفعليا  مل  للتأكيد على 

مبا فيها من ثقل    ،ركةبعضهم اإلجناز األكرب هلذه املع  عد  هناية اإلضراب أو معىن  النهاية، و   هملبعضاليت مثلت    ،املعركة

 
 مقابلة مع )ر.ق(  مصدر سبق ذكره.   544
 مقابلة مع )ر.ق(. مصدر سبق ذكره. 545
 مقابلة مع )ض.أ(. مصدر سبق ذكره.  546
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فعليا    من قرر اإلضراب، وشرع  أغلب  أن  يكمن يف  كبري من التضحيات، وشواهد البطولة لـ)جيل انتفاضة األقصى(،  

اليوم األخري من اإلضراب  استمرقد  ،  ةمجاعي  فيه بصورة املعركة حىت  لينهيهيف  أبعاد ال تقرأ ابو ،  ا  مجاعي  ؛  إلجناز  هذه 

  ؛ بنتائج معركة اإلضراب عن الطعام قراءة خاصة قدم الذي  ،أبو علي شاهني إىل ما أشار إليهاملعدود ابملطالب، وعودة 

 ؛إضراهبم  خاض ألجلها األسرىاليت  تفاصيل  الفأبعاد النتيجة تتعدى حلظة انتهاء املعركة، فهي معركة الوجود أوال ، َث  

الوجود،  لتحقيق   ل  ه،ستمرار وا  ه،وأتكيدمعىن  الفلسطيين  املعىن  خالصة  يثبت  ما  املصريلوهذا  وتقرير  ببقاء    ،سيادة 

 املمارسة واحملاولة. 

  وممارستها،  تقرير املصري واالستمرارية يف هذه التجربة،و كثفت هذه املعركة أبعاد حماولة  السيادة فقد   ،وبذلك

أخرى أبعاد  من  محلته  ما  كل  واقع    ،ومع  على  الكبرية  التساؤالت  وضع  حماولة  يف  والعالقاتية)متثلت  اليت    (،القرار 

السياسيون يف   اليت ساقها  السجن، واالمتدادات  بنية  ذلك(اخلارج)شكلتها  ومع  بقاء  فإن     ،،  يعين  التساؤالت  بقاء 

الدارسة هنا،  ة واالستمراريةاحملاول ل، وفيما يتصل هبما، ستعرض  الشعبيةق  قيادة منرسالة  اجلبهة  قررت عدم    ،يادات 

له  ،املشاركة يف اإلضراب بقياد  ، وأعلنت مساندهتا  قياداهتا الحقا  ،  تهوالتزامها  يف خطوة مساندة يقول    ،وانضم بعض 

حدها يكفي أن الكثريين راهنوا  أن كان  إو   ،وقد يطول شرحها  ،ثبت للجميع عدة أمور ومسائلأهذا اإلضراب  فيها: "

ثبتوا للجميع أن هناك حجر أساسي يبىن عليه أمببدأ وقناعة ملفتة،    وصمدوا  ، وجه هذا اإلضرابأن فتح لن تصمد يف

ي الشخصي أن هذه ي، وبرأ خضت العديد من اإلضراابت سابقاوأان  ،وأان أقوهلا  ،الكثري والكثري، كانت خطوة انجحة

إلعادة اللحمة    ؛لعلها تكون نقطة البدايةو   ،ولعل هذه اخلطوة كشفت الكثري والكثري  ،اخلطوة جنحت مبجرد أن بدأت

 547."وبني مجيع أبناء الفصائل من انحية اثنية ،بني أبناء الفصيل الواحد من انحية

 

 
 .  م2017حزيران  18يف   (رميون)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 547
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 اخلالصة 

إضراب عام   الراهن واحملتمل    ، م2017شكل  املصري  فيها من  لتجارب  خالصة  مبا  الطعام،  اإلضراب عن 

  )العالقاتية( اليت عكستها    ،جبملة الصراعات والتناقضات  يتصلفيما    وخباصة   ،إفرازات قاسية نضجت على حنو واضح

وخباصة    أو ما يسميهم األسرى )ابلكابو(، (،ممثلو األسرى)يطلق عليهم من يف منظومة السجن، وأبرزها عالقة جمموعة  

فتح حركة  بصورة  الذين  ،من  وصل    ية،أساس  أسهموا  اليت  النتيجة  الوضع  ذريعة  باألسرى،    إليهايف  على  )احلفاظ 

،  (الفتحاويوخباصة )  ، اليت وصل إليها القرار اجلمعي  ،ى اإلضراب مرحلة متقدمة من حالة التشظيقد عرّ ف  ،القائم(

قد عملت وتعمل على كسر    ، وما فرضه من أبعاد على مصري املواجهة، فإن كانت إدارة سجون االستعمار الصهيوين

من أدواهتا األساسية يف    ا  جزء  ، جمموعة من األسرى املنتفعني  تعرب بنيتها العنيفة، فقد ابت  ، جديدةحماولة ملواجهة    ةأي

مبا كشفه من تراكمية اترخيية   ؛يف هذا اإلضراب، أكثر من أي إضراب سابق  ا  هذا األمر جليّ قد بدا  كسر املواجهة، و 

، وما آلت إليه من  ( ومصريهاالكبري)املواجهة يف السجن  مسار عن   هذا اإلفراز إبعاد  ، وال ميكن واضحة ملسار املواجهة

 ما قابلها من حماوالت مستمرة الستعاداهتا.  و ها والقضاء عليها، بل ومواجهتها، ر يف دح متشاهبةحماوالت 

أما للمتخاذلني واملتآمرين  ، "، عن خيانة أحاطت بهاإلضرابيف  جهت  اليت وُ   املتعددة،  كشفت الرسائلقد  و 

ألن النعال تصمد وتبقى أكثر وأطول فرتة زمنية    ؛ بل نعاهلم أفضل منهم   ،مثلما يبدلون نعاهلم  ،يبدلون مواقفهم  والذين

متارس عليها  ،ممكنة اليت  الضغوط  الضيقة  ،رغم  املصاحل  الباحثني عن  اليت يوعدهم به عدو هذه احلركة األسرية    ،وأما 

بيتون ابملدعو  يكون  أفلن ومل    ،متمثلة  أن  القادمة عليناقبل  املعركة  منهم دور يف هذه  زالت مستمرة  ،ألي  ما   ،واليت 

أوابلتحديد ابلنقب  ،شجب،  حتصل  اليت  اللقاءات  بيتون  ،وأدين  قيادة  حتت  حيضرها  من  مجيع  أن    ،بني  أؤكد  وأنين 

خضناها اليت  الوحيدة  ، املعركة  الطريقة  هي  خنوضها  زلنا  فتحنا  ، وال  شتات  تلملم  أن  شأهنا  من  واقعنا    ،اليت  وتقوي 



232 
 

ببنادقنا وخناجران  ،االعتقايل قاتلناه  الذي  التنظيمي   ، وال جمال أن يكون عدوان  ترتيب وضعنا  الذي يشرف على  هو 

 " 548،الداخلي

هم  "  : خليانة، إىل وصف من وقف ضد اإلضراب ابوصل ببعض الرسائلاألمر الالفت لالنتباه، أن  األمر قد و 

كانت مبثابة   ،وخيانة  ما واجهه اإلضراب من حتدايتوعلى الرغم من كل  549،" اخليانة ليسوا إال متدربني ومتمرسني يف

املعىن  ف،  سابقا  الدارسة  كما ذكرت    (،العالقاتية)جلملة من الرتكيبات    ؛ نتهإال أنه ال يزال مستمرا ، ومل ي  ،خالصة اترخيية

 لوجود األسري  أخر  معىن  وبقاء املواجهة؛ بوصفها    ،احملاولة واملمارسةأمهية  ، يتمثل يف  الذي تركته هذه التجربة  ي،األساس

اليت أصابت فعليا  املصري الفلسطيين مبعناه    ،حجم التحوالتعن  ف  شِ ملا كُ ولوال هذه احملاولة  وسيادته وتقرير مصريه،  

الدارسة  الذي    ،اخلاص الدراسة،  إليه،  الوصول  حتاول  هذه  ابملواجهة  فإن    ،وبذلكعرب    إليها والسعي    االستمرارية 

 فلسطيين.  الصري املسيادة وتقرير العىن مل ل أساسا  هي ما تشكِّ  واستعادهتا،

 

 

 

 

 

 
 

   م.2017متوز   13يف   (نفحة )اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 548
مصدر سبق ذكره.   (نفحة )يين. تقرير زايرة سجن اندي األسري الفلسط549
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   ابللغتني العربية واإلجنليزية  قائمة املصادر واملراجع 

 األرشيف 

 .  م 2004أيلول  3بيان صادر عن اندي األسري الفلسطيين يف  
 . م 2004أيلول   22  يف   (نفحة)اندي األسري الفلسطيين تقرير زايرة سجن 
 .  م2004أيلول  21يف   ( عسقالن) اندي األسري الفلسطيين تقرير زايرة سجن 
 .  م 2004أيلول   22يف   (جلبوع)اندي األسري الفلسطيين تقرير زايرة سجن 

   م.2004أيلول  25  يف  ( يشل إبئر السبع )الفلسطيين تقرير سجن اندي األسري 
 .  م2004أيلول  21يف  (يشلإبئر السبع )تقرير زايرة حملامي اندي األسري لسجن 

الذي واصل إضرابه عن الطعام حىت بعد إعالن امسه من ضمن   ، أرشيف جريدة احلياة. مقابلة مع األسري عثمان مصلح
 . 1، ص م 2011شرين األول عام ت /أكتوبر 15من سيتم إطالق سراحهم، نشرت املقابلة قبل حترره أبايم يف 

، تصريح لزوجة القيادي يف محاس م2011أكتوبر    /تشرين األول  17أرشيف جريدة احلياة اجلديدة. العدد الصادر يف  
احلياة اجلديدة يف   الصادر جلريدة  العدد  تشرين    13إبراهيم حامد، ومقابلة أخرى مع زوجة األسري أمحد سعدات يف 

 .  م2011أكتوبر  /األول
 .  م2012يف إضراب خضر عدانن. اندي األسري الفلسطيين. أرش

 .  م2012  أبريل عام /نيسان 18بيان صادر عن األسري عبد هللا الربغوثي نشره اندي األسري يف 
 .  م2012، و م2011جمموعة من تقارير زايرة ألسرى حركة محاس. أرشيف اندي األسري. 

 . م 2012أبريل  /نيسان 3عسقالن يف  اندي األسري الفلسطيين.  تقرير زايرة سجن 
 .  م2012  (يشل)إاندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 .  م2012أبريل  /نيسان 16يف   (عسقالن) اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 .  م2012أبريل  /نيسان 22يف   (عسقالن) اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 

 .  م2012أبريل   /نيسان 24يف  (هدارمي) . تقرير زايرة لسجن اندي األسري الفلسطيين
 . م2012مايو  /أاير  20يف    (يشل)إاندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 .  م 2012مايو   /أاير 14يف  (هدارمي) اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
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 .  م 2012عرمان. اندي األسري الفلسطيين. تقرير  زايرة سجن لألسري حممد  
 .  م2012مايو  /أاير 20. يف (رميون)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 .  م 2012مايو   /أاير 23يف  (هدارمي) اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 . م2012أاير/ مايو   30يف  (رميون)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 .  م 2014مايو   /أاير 11يف  (هدارمي) اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 .  م 2014مايو   /أاير 11يف  (هدارمي) اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 . م2014أبريل  /نيسان 10يف  (هدارمي) اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 .  م2014يناير  /كانون الثاين  22  بيان صادر عن اندي األسري الفلسطيين يف

 .  م2013ديسمرب   /كانون األول  5بيان صادر عن اندي األسري الفلسطيين يف  
 .  م 2014أبريل  /نيسان 29يف  (عوفر) اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة لسجن 

 .  م2014أبريل  /نيسان 25اندي األسري الفلسطيين. تقرير توثيقي صدر يف  
 .  م2014يونيو   /حزيران 22. يف  (برزالي)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة األسرى اإلداريني يف مستشفى  

 .  م2014يوليو  /متوز 7اندي األسري الفلسطيين. بيان صادر عن األسرى اإلداريني املضربني يف 
 جون االحتالل.  حول واقع األسرى يف س م2014اندي األسري الفلسطيين. التقرير السنوي لعام 

 .  م2014اندي األسري الفلسطيين أرشيف عام   –  (نفحة)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 .  م2017من نيسان   9يف  (هدارمي) اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 .  م2017نيسان  16يف  (هدارمي) اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 . م 2017نيسان  23يف  (رميون)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
   م.2017حزيران  18يف   (جلبوع) اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
 .  م 2017نيسان  18يف   (جمدو )اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 

الواق الفرتة  خالل  متت  مراسالت  عدة  الفلسطيين.  األسري  نيسان  اندي  شهر  بداية  من  حزيران   –  م2017عة 
 .  م2017

 . م2017نيسان  27يف   ( نفحة)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة ألسرى سجن  
   م.2017جمموعة بياانت نشرهتا اللجنة اإلعالمية إلضراب الكرامة خالل فرتة اإلضراب. عام 
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 .  م2017  أاير 11اندي األسري الفلسطيين. زايرة لألسرى املضربني. يف  
 . م2017أاير   20بيان صادر عن اللجنة اإلعالمية لإلضراب يف  

 .  م2017حزيران  18يف  (رميون)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 
   م.2017متوز    13يف    (نفحة)اندي األسري الفلسطيين. تقرير زايرة سجن 

 

 أرشيف الصحف  

 .  8. ص م 2004آب  13األسرى. أرشيف جريدة األايم. إعالن مطالب 
 . 30. ص م 2004آب  18أرشيف جريدة القدس. نداء من مروان الربغوثي نشر يف  

 .  1. ص  م2004آب  28أرشيف جريدة احلياة. املنشور يف  
   1. ص م2004آب   30أرشيف جريدة القدس. املنشور يف 

 .  1. ص  م 2004أيلول  1أرشيف جريدة القدس،  املنشور يف  
   1. ص م2004أيلول  2احلياة، املنشور يف   أرشيف جريدة

   1. ص م2004أيلول  2أرشيف جريدة احلياة، املنشور يف  
   1. ص  م2004أيلول  3أرشيف جريدة القدس. املنشور يف 

 

 كتب ابللغة العربية  

 .    م2017بريوت: دار الفارايب.   صدى القيد.أمحد سعدات. 
قطامش.   الثوري  أمحد  التنظيم  الشعبية يف  اجلبهة  احملتل    السري.  الوطن  يف  فلسطني  حزيران    منوذجاً. ألتحرير 

 . م2011. م1993أوسلو   -م1967
ألبس طربوشكم.أمحد قطامش.   مل    صفحات من جتربيت يف أقبية التحقيق. رام هللا. مركز منيف الربغوثي الثقايف.  لن 

 يثق سنة النشر. 

 .   م1995بريوت: دار املستقبل العريب. "سالم بال أرض" 2أوسلو دوارد سعيد. إ
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 .م 2005رؤية للنشر والتوزيع.   تغطية اإلسالم. القاهرة: ادوارد سعيد. 
. رام هللا: املركز الفلسطيين ألحباث السياسات ديد الفلسطينيون وحق تقرير املصريحنو مشروع وطين جأسعد غامن.  

 . م 2016مسارات.  -والدراسات اإلسرتاتيجية
 .  م 1972الناصرة: املكتبة الشعبية.  جذور القضية الفلسطينية.إميل توما. 

الفلسطينية األسرية   إايد الرايحي.   التنظيمي للحركة  رام هللا: مواطن،   دراسة مقارنة.  م2004  -م1988الواقع 
 .  م2007املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية.  

 .  م1992فلسطني: اندي األسري الفلسطيين.  بركان أيلول خلف قضبان القهر.
. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. م1949-م1916  مذكرات املناضل هبجت أبو غربية. هبجت أبو غربية.  

 .  م1993
 .  م2013. ترمجة بشري السباعي. حسان أمحد. القاهرة: مدارات لألحباث والنشر . استعمار مصرميثي ميتشل. تو 

) تيسري نصر هللا.   عام  الطعام يف  املفتوح عن  اإلضراب  اجلوع،  أبو جهاد لشؤون احلركة    (م.1987انتفاضة  مركز 
 . م 2016األسرية. جامعة القدس. 

ثق  و مل ي. وكالة أبو عرفة للنشر.   جتربة أسرى الثورة الفلسطينية بني نفحة وجنيد  704الزنزانة رقم  جربيل رجوب.  
 سنة النشر. 

مصريه،مجيل هالل.   ويتأمل  نفسه  حياور  الفلسطيين  اليسار  أين؟،  إىل  الفلسطيين  روزا   اليسار  مؤسسة  رام هللا: 
 .    م 2009لوكسمربوغ. 

العاملي اجلديدجريي مسبسن.   ت  -النظام  ما بعد االستعمار.حاالت  بريوت: املؤسسة العربية   قرير املصري يف عصر 
 .  م2001للدراسات والنشر. 
طالل. ابن  غزةاحلسن  وقطاع  للضفة  دراسة  املصري  تقرير  يف  الفلسطينيني  كورونيت.  حق  مطبوعات  لندن:   .

 . م1981
 .  م1995رام هللا: مطبعة الغد.    املراحل األوىل للمسرية خلف القضبان.حلمي عنقاوي. 

بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.   مذكرات حمام فلسطيين حنا ديب نقارة حمامي األرض والشعب.حنا نقارة.  
 . م1985

 .  م2008. القدس: مطبعة الرسالة املقدسية. من ذاكرة األسرراسم عبيدات. 
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الفرتة ما بني  اجلوانب اإلبداعية يف اتريخ احلركة األسرأفت محدونة.   رام    . م2015  -م1985رية الفلسطينية يف 
 .  م 2018هللا: سلسلة إصدارات وزارة اإلعالم. 

 .  م 2014. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. الدولتني /القضية الفلسطينية وحل الدولةرائف زريق. 
 .  م2003هرة: اجمللس األعلى للثقافة.  ترمجة أمحد حممود. القا أساطري بيضاء. كتابة التاريخ والغرب. روبرت اينغ. 

إرشيد.   الثانية. سامر  واالنتفاضة  أوسلو  تداعيات  الفلسطينية.  والسلطة  "فتح"  املؤسسة    حركة  مواطن.  رام هللا: 
 . م2007الفلسطينية لدراسة الدميقراطية. 

 . م2011بريوت: جداول للنشر والتوزيع.   فلسفة احلداثة الليربالية الكالسيكية من هوبز إىل كانط.صاحل مصباح. 
 . م2013فلسطني: مؤسسة مهجة القدس.   يف رحاب اجلوع املقدس.طارق أبو شلوف.  

 . م2016. بريوت. جسور للرتمجة والنشر. تشكالت العلمانية يف املسيحية واإلسالم واحلداثةطالل أسد.
مناع.   واجللعادل  حيفا  يف  ظلوا  فلسطينيني  وحكاية  وبقاء  )نكبة  مؤسسة    (.م1956  -م1948يل  فلسطني: 

 .  م 2016الدراسات الفلسطينية. 
 .  م 2016. مؤسسة )مواطن( املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية. رام هللا: فلسطني. مثنا للشمس عائشة عودة. 

 .  م1986مة.  بريوت: منشورات دار األ مقدمة يف التجربة االعتقالية يف املعتقالت الصهيونية.عبد الستار قاسم.  
 . م1983بريوت: دار التنوير للطباعة والنشر.  أصول فلسفة احلق )اجمللد األول(.عبد الفتاح إمام. 

 .  م 1998لبنان: مركز الدراسات األرمنية.  حق تقرير املصري القضية األرمنية منوذجاً،عدانن حسني. 

بدوي.   مذكرات  عريب  يف  الربيطانية  االستعمارية  ثوار  املعتقالت  )أحد  بدوي  عريب  نضاالت  م1936الشيخ   )
 .  م2019. فلسطني: إصدار هيئة شؤون األسرى واحملررين. وآالم وراء القضبان

 . م 2011. فلسطني: وزارة الثقافة الفلسطينية. أدب السجون. سجن السجنعصمت منصور. 
 .  م2019ية. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطين لست وحدك. ذاكرة حرية تتدفق.علي جرادات. 
 .  م2013فلسطني: مؤسسة مهجة القدس.  . م2012معركة العهد والوفاء إضراب الكرامة علي شواهنة. 
 .  م1972بريوت: دار القلم.  معذبو األرض.فرانز فانون. 

 م. 1976  .منشورات صالح الدين. القدس أولئك إخواين.فليتسيا النغر. 
 . م 1975منشورات صالح الدين. : أبم عيين. القدسفليتسيا النغر. 
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 .  م1995رام هللا: منشورات وزارة اإلعالم.   مهوم احلركة األسرية يف ظل السالم. قدورة فارس وآخرون. 
الربيطاين.  كامل خلة.   واالنتداب  طرابلس: املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن.    .م1939  -م1922فلسطني 

 .  م1982
العامليكوديل روبرت.   . بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر.  حقوق اإلنسان وتقرير املصري  -اجلديد  النظام 

 .  م2001
 . م2013مصر: كلمات عربية للرتمجة والنشر.   نشأة حقوق اإلنسان.لني هانت. 

 . م 1957القاهرة: دار ابن الوليد.  حق األمم يف تقرير مصريها.لينني. 
 مل يثق اتريخ اإلصدار.   سجون االحتالل اإلسرائيلي. نشأة اجلماعة اإلسالمية يفحمسن اثبت. 

أبو علي شاهني، مخسة عشر عاماً حممد القيسي.   املقنع  مل يثق سنة كتاب لوتس.    يف االعتقال الصهيوين.  اهلواء 
 النشر. 

شويكة.   األسر.حممد  داخل  من  الكاملة  الرواية  الوطين.  الوفاق  وثيقة  األسرى.  الشعبية    وثيقة  احلملة  هللا:  رام 
 . م2009إلطالق سراح القائد مروان الربغوثي وكافة األسرى.  

احملامية   النغر.مذكرات  واألمل    فيليتسيا  مؤسسة    –الغضب  بريوت:  االحتالل.  حتت  الفلسطيين  الشعب  مسرية 
 . م1993الدراسات الفلسطينية. 

 .  م1977الكتاب.  ارالقدس. د مذكرات اجنيال ديفيس.
 . م2010.فلسطني: شركة مؤسسة األايم. مقاومة االعتقال ان الربغوثي وآخرون. مرو 

 .  م2011انشرون.   –لبنان: الدار العربية للعلوم  ألف يوم يف زنزانة العزل اإلنفرادي. مروان الربغوثي. 
كبها.   عواودة.مصطفى  حراب.    وديع  بال  الدراسات  م 1949-م1948أسرى  مؤسسة  فلسطني:   .

 . م2013الفلسطينية.
 .  م 2015بريوت: رايض الريس للكتب والنشر.  دولة فلسطينية للهنود احلمر.منري العكش. 
العاملي اجلديدمورمتر سليزر.   السيادة، حقوق اإلنسان، تقرير مصاير الشعوب   -النظام  . بريوت: املؤسسة  حدود 

 .  م 2001العربية للدراسات والنشر. 
 .  م1990بريوت. مركز اإلمناء القومي.  والدة السجن.-عاقبة املراقبة واملميشيل فوكو. 
 . م 1972. بريوت: دار الطليعة للطباعة والنشر. حنو ثورة فلسطينية جديدةانجي علوش. 
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 .  م2005فلسطني: مطبعة أبو غوش أنصار شاهد على عصر اجلرمية.انصر دمج. 
 .  م2002. عكا: مؤسسة األسوار.  فلسطينيةعهد االنتداب الربيطاين يف الذاكرة الشعبية النبيل علقم. 

كانيفي.   اجلديدنرجس  العاملي  الدولة   -النظام  منوذج  متجاوزا  األقلية  حلقوق  نقدي  تقييم  قومية؟  دون  سيادة 
 .  م2001. بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر. القومية

الربيطانواصف عبوشي.   املصادر  قراءة جديدة يف  الضياع.  قبل  القاهرة: رايض    ية.فلسطني  ترمجة علي اجلرابوي. 
 . م1985الريس للكتب والنشر. 

 .ثق سنة النشر و مل ي . نباح العنصرية. االنتفاضة..حماكم ومعاانة. وليد الفاهوم 
 .    م 2015رام هللا: املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي.  ستائر العتمة.وليد اهلوديل. 
 . م2018رام هللا: مركز بيت املقدس لألدب.   هكذا أصبح جاسوساً.وليد اهلوديل.  

 .  م2010مركز اجلزيرة للدراسات. قطر. الدوحة.   صهر الوعي. أو يف إعادة تعريف التعذيب.وليد دقة. 
دقة.   جنني  وليد  خميم  يف  املقاومة  الفلس  ، م2002يوميات  املؤسسة  مواطن.  الدميقراطية.  رام هللا:  لدراسات  طينية 

 .  م2004
 .  م1998الرايض: مؤسسة اليمامة الصحفية. االستعمار مراجعة نظرية عامة. يورغن أوسرتهامل. 

 
 ورسائل املاجستري  اجملالت 

القرش.   اآلداب.  مفهوم احلرية عند جون ستريوات ميلأمحد فتحي  كلية  نبها  -جملة  :  1،ج 19مصر. ع  -جامعة 
 .  م2008.  476-479

 .   م2017(.  111جملة الدراسات الفلسطينية )  بعد إضراب األسرى.حراك سياسي وصراع داخلي.خليل شاهني. 
الفلسطينية األرىل أبو دحو.   الوطنية.1992  -م1967سرية  احلركة  النضال من أجل اهلوية  فلسطني: جامعة    م 

 .   م2014بريزيت. رسالة ماجستري.  
زايد.   موسى  اإلسرائيلية  زايد  السجون  يف  األسرية  احلركة  وإجنازات  وحدة  على  أوسلو  حقبة  -م1993أتثري 

 .  م2012رسالة ماجستري.   ،فلسطني: جامعة القدس .م2012
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حق الشعب الفلسطيين أبرضه والعودة إليها انطالقا  من شرعة حقوق اإلنسان وحقوق الشعب  صالح الدين الدابغ.  
 . 151  -139: 42. م 1975. : شؤون فلسطينية العددفلسطني . يف تقرير مصريها
القدس لألحباث وا.  أساسيات اختيار وتقومي الرواة يف التاريخ الشفويصالح العاوور.   . العدد  لدراساتجملة جامعة 

 . م2002األول. تشرين األول 
 .  م1990. جامعة بريزيت.  جملة آفاق فلسطينية .التاريخ الشفويعادل حيىي. 

 .  م2013. رام هللا. جملة الدراسات الفلسطينية. النكبة "نكبة" بيت املقدس والفردوس املفقودعارف العارف. 
أبو شبيكة.   التاريخ  عدانن  الرواية يف  والعاميةلغة  الفصحى  بني  الفلسطيين  لألحباث  .  الشفوي  القدس  جامعة  جملة 

 . م2010. 21. العدد  والدراسات
)عيسى قراقع.   أوسلو  بعد  اإلسرائيلية  السجون  الفلسطينيون يف  رام هللا: جامعة    (.م 1999  -م1993األسرى 

 .  م2000رسالة ماجستري.   ،بريزيت
رسالة   ،رام هللا: جامعة بريزيت دراسة يف املفهوم واألثر.  –اين ومكاين  السجن "اإلسرائيلي" كمفهوم زمفراس جابر. 

 .  م2010ماجستري. 
اهلزاط.   متحولحممد  عامل  يف  املصري  تقرير  والتنمية.حق  احمللية  لإلدارة  املغربية  ص  اجمللة  .  131ص  -119. 

 . م2016
  (. م2005  -م 1967الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية ) مأسسة احلياة االعتقالية لألسرى  منقذ أبو عطوان.  

 .  م2007ماجستري.  رسالة،رام هللا: جامعة بريزيت
أبو راين.   اإلسرائيليةهناية  السجون  يف  الفلسطينيني  السياسيني  لألسرى  االجتماعي  البناء  يف  فلسطني:  التغيري   .

 .   م2014رسالة ماجستري.    ،جامعة بريزيت
إبراهيم.   آل  التداول.سهاشم  وظاهرة  التقليدي  مفهومها  بني  الدولة  االوسط  يادة  الشرق  رسالة    :جامعة 

 .  م 2013. 23ماجستري.ص  
.  115. مركز مدار. ص  66العدد    ،جملة قضااي إسرائيلية.االستعمار االستيطاين حنو إطار نظري جديدوليد حباس.  

 . م2017
 

 املصادر اإللكرتونية  
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. القدرة على الفعل الشعيب واالفتقاد لإلطار التنظيمي. املركز الفلسطيين ألحباث  م2017أمحد عزم. إضراب األسرى 
 https://bit.ly/2FA8Lj7. م 2017مسارات.  –السياسات والدراسات اإلسرتاتيجة 

عن الطعام حىت بعد إعالن امسه من ضمن    أرشيف جريدة احلياة. مقابلة مع األسري عثمان مصلح الذي واصل إضرابه
. مقطع  1، ص م2011أكتوبر/ تشرين األول عام    15من سيتم إطالق سراحهم، نشرت املقابلة قبل حترره أبايم يف  

مصور لألسري مؤيد الشيص حلظة وصوله إىل رام هللا بعد حترره، وهو ما يزال خيوض اإلضراب الذي بدأه مع رفاقه يف  
 https://www.youtube.com/watch?v=U6CJbvDeeXcاألسر،

 https://itijah.ps/?p=480مقال. موقع اجتاه.  من حماضرة اإلضراب أيقونة النضال. الل كايد. ب
لعام   واألسريات  األسرى  حلقوق  االنتهاكات  اإلنسان.  2014تقرير  وحقوق  األسري  لرعاية  الضمري  مؤسسة   .

nthkt_201https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_l
4_0.pdf 

لعام   واألسريات  األسرى  حلقوق  االنتهاكات  اإلنسان. م 2014تقرير  وحقوق  األسري  لرعاية  الضمري  مؤسسة   .
blications/tqryr_lnthkt_201https://www.addameer.org/sites/default/files/pu

4_0.pdf 
دائرة سليمان احلليب للدراسات االستعمارية. الفعل والفاعلية يف اهلبة الشعبية.  

2015.https://bit.ly/3lVSKno 
احملررة، وهذه رسالة وجهها  ، طفلتهما "ميالد" عرب النطف  م2020فرباير    /رزق وليد دقة وزوجته سناء يف شهر شباط

 https://bit.ly/355J9mRدقة قبل أن ترى النور، رسالة األسري وليد دقة مليالد قبل أن ترى النور: أنظر يف 
اثلثة.   ضفة  مقال.  اجلزائرية.  الصحراء  يف  الفلسطيين  األحباث  مركز  بقااي  ذاكرة:  نكبة  فخر.  أبو  صقر 

https://bit.ly/3k8zgLM  
.  م2018عبد الرحيم الشيخ.حكاية سر الزيت. املقولة اخلامسة: حكاايت السجن الصغري والسجن الكبري. 

https://bit.ly/2H8ztjz 

عبد الناصر فروانة. اإلضراب عن الطعام بني الفردية واجلماعية.  
lhttps://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/01/29/512286.htm 

العامل.   يف  الطعام  عن  اإلضراب  حاالت  أبرز  احلياة..  أجل  من  احتجاج ا  املوت  املصيايت.  عال 
https://bit.ly/3k0c6qJ 

https://bit.ly/2FA8Lj7
https://www.youtube.com/watch?v=U6CJbvDeeXc
https://itijah.ps/?p=480
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_2014_0.pdf
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_2014_0.pdf
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_2014_0.pdf
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_2014_0.pdf
https://bit.ly/3lVSKno
https://bit.ly/355J9mR
https://bit.ly/3k8zgLM
https://bit.ly/2H8ztjz
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/01/29/512286.html
https://bit.ly/3k0c6qJ
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قانون التغذية القسرية تصريح بقتل املضربني عن الطعام. مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان.  
https://bit.ly/3dFCF2c 

، وبرزت بشكل أساس يف إضراب عام  م 2012مصطلح العالج القسري، برز مع بدء اإلضراابت الذاتية بعد عام  
أنظر أيضا : بيان صادر عن مؤسسة الضمري لرعاية   م.2015إضراب األسري حممد عالن عام  ، وكذلك يف م2014

 https://bit.ly/3j5niRNسان: األسري وحقوق اإلن
اهلدم   ليلة  الربغوثي.  قسام  األسري  والدة  الربغوثي.  وداد  مع  مصورة  ،  م2020مايو    /أاير  11مقابلة 

https://bit.ly/3lQNRvG 
شبابيك.   بريوت.  مقابلة.  الضائع.  الفلسطيين  األرشيف  عن  البحث  قصة  تروي  سليمان  هنا 

https://bit.ly/2HfyEFh 

هنا سليمان. أتمالت يف الغياب: األرشيف الفلسطيين من حركة التحرر إىل دولة أوسلو.  
https://bit.ly/344lYdB 

 https://bit.ly/3k54rYnوائل اجلاغوب. واقع اليسار الفلسطيين وُسبل النهوض
،  م2020أبريل  /نيسان 16. مقال نشر يف صحيفة احلدث يف اتريخ حرر نفسك بنفسكوليد دقة. 

https://bit.ly/343s7qa 
.  م 2010وليد دقة. رسالة األسري وليد دقة يف اليوم األول من عامه العشرين يف األسر!. 

https://bit.ly/2SXpboO 
 https://bit.ly/353SBY6. م2016نيسان  22نشرت يف اتريخ  48وليد دقة. مقابلة خاصة أجراها موقع عرب 

مايو   /الياس خوري. األسرى والقرار الوطين املستقل. جريدة القدس العريب. نشرت املقال يف اتريخ األول من أاير 
 https://bit.ly/2GZiikG. م2017
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 املقابالت:  
 .  م2018جامعة بريزيت.  )أ.أ( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى( جرت املقابلة يف  

 . م2019)إ.ش( أسرية حمررة جرت املقابلة معها يف اندي األسري الفلسطيين. فرع اخلليل. 
)أ.ق( أسري حمرر أعيد اعتقاله خالل البحث، املقابلة مكتوبة بناء على رغبة األسري، متت بعد مقابالت حوارية جرت  

 .  م2019و م 2018معه يف منزله عام  
 .  م2018ر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى(. جرت املقابلة يف اندي األسري الفلسطيين. )أ.م( أسري حمر 

 .  م2018)ب.ص( أسري حمرر من أسرى انتفاضة احلجارة. جرت املقابلة يف اندي األسري الفلسطيين. 
   م.2019)ب.ك( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى(. جرت املقابلة معه يف مكان عمله يف انبلس.  

 م. 2019)ث.ح( أسري حمرر. أعيد اعتقاله خالل البحث. جرت املقابلة يف اندي األسري الفلسطيين. فرع اخلليل. 
 .  م 2018)ح.ة( أسري حمرر من األسرى القدامى فرتة الستينيات. جرت املقابلة يف اندي األسري الفلسطيين. 

 م. 2019األسري. )خ.ع( أسري حمرر جرت املقابلة عرب اهلاتف بناء على رغبة 
 .  م2018)ر.أ( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى( جرت املقابلة يف اندي األسري الفلسطيين. 

 .  م 2020)ر.ق( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى( جرت يف اندي األسري الفلسطيين 
 .  م2018لبرية. )س.ب( أسري حمرر من األسرى اإلداريني، جرت املقابلة معه يف منزله يف ا

 .  م2018)س.ع( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى(. جرت املقابلة يف مكتبة الفارايب يف رام هللا.
 .   م2018)س.ي( أسري حمرر من األسرى القدامى جرت املقابلة يف اندي األسري الفلسطيين 

 .  م 2020)ض.أ( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى( جرت يف اندي األسري الفلسطيين.  
 . م2018)ع.ب(. جرت املقابلة يف منزله يف رام هللا. عام 

 .  م2019)ع.ة( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى( جرت املقابلة يف مقهى يف رام هللا.  
 .  م2018االحتالل اعتقل خالل البحث. جرت املقابلة يف جامعة بريزيت.  )ع.ت( أسري يف سجون 

)ع.د( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى( نفذ إضراب ذايت عن الطعام. جرت املقابلة يف مكان عمله يف 
 .  م 2018اخلليل.

 .  م 2018)ع.س(. أسرية حمررة، جرت املقابلة يف منزهلا يف رام هللا. 
 .  م2018حمررة. جرت املقابلة يف مركز بيت املقدس يف رام هللا.  )ع.ع( أسرية 
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 .  م2019)ع.م( أسري حمرر من أسرى القدامى. جرت املقابلة يف اندي األسري الفلسطيين. 
 .  م2018)ع.ي( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى( جرت املقابلة يف منزله يف اخلليل. 

 .  م2018امية نسيم شاهني. رام هللا. عام )ف.ب(. جرت املقابلة يف مكتب احمل
   م.2018)ف.ع( أسري حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى(. جرت املقابلة يف منزله يف خميم األمعري.  

 .  م2019)ل.خ( أسرية حمررة. جرت املقابلة يف مقهى يف رام هللا.  
   م.2018ة حوارية سابقة، بناء على طلب األسري.  )م.ش( أسري حمرر. من األسرى القدامى. املقابلة مكتوبة بعد مقابل

الفلسطيين.  األسري  اندي  يف  املقابلة  جرت  ذاتية.  إضراابت  خاضوا  الذين  اإلداريني  األسرى  من  حمرر  أسري  )م.ق( 
 .  م2019

 .  م2018)ن.ه( أسرية حمررة. جرت املقابلة يف منزهلا يف اخلليل.  
على اعتقاله  تكرر  أسرى  من  حمرر  أسري  عام    )و.ي(  حىت  عقود  عدة  جرت    م 2017مدار  اإلضراب.  يف  وشارك 

 .  م2019املقابلة يف مركز بيت املقدس. رام هللا.  
 .  م2019)ي.ح( أسري  حمرر من أسرى )جيل انتفاضة األقصى(. جرت املقابلة يف اندي األسري الفلسطيين.  

 
 

 ابللغة اإلجنليزية    الكتب واجملالت قائمة 
Coulthard Glen. Red skin. White Masks .London: University of 
Minnesota Press.51-78. 2014. 
EsmailNashif. 2008. Palestinian Political Prisoners: Identity and 
Community . London: RoutledgeTaylor & Francis Group .  
JeefCorntassel .Toward Sustainable Self-Determination: Rethinking the 
Contemporary Indigenous-Rights Discourse. 106-126. 2008 . 
Joanne Barker. Sovereignty matters: Locations of contestation and 
possibility in indigenous struggles for self-determination .Lincoln and 
London . University of  Nebraska Press.2005. 



245 
 

Karuka Manu. Black and Native Visions of Self-Determination. University 
of Minnesota Press.2018. 
Lena Meari. Sumud: A Philosophy of Confronting Interrogation. 2011.  
Malak Shwaikh. Dynamics of Prison Resistance Hunger Strikes by 
Palestinian Political Prisoners in Israeli Prisons. 2018. 

Patrick wolf. Settler Colonialism and the Elimination of the native: 402. 
2006. 
Rana Barakat."Writing/Righting Palestine Studies: Settler Colonialism, 
Indigenous Sovereignty and Resisting The Ghost (S) Of History". Settler 
Colonial Studies, 1-15. 2017. 
Robert Warrior. On intellectual sovereignty and the work of the public 
intellectual .this interview took place on May 18, 2010. 
SipmpsonAudura. Mohawk Interrupts. Durham and London: Duke 
University Press. 1-35. 2014 . 
Stefan Hoffmann.Human Right In The Twentieth Century. New York: 
Cambridge university press.2011.  



 


