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 ملخص الدراسة 
التعرف على أهم القضايا المتعلقة بقضية إضراب األسرى الجماعي  إلى هدفت الدراسة

م والتي تناولتها الصحف العربية، وذلك باستخدام التحليل 4102في سجون االحتالل عام 
الكمي والكيفي؛ للكشف عن مدى اهتمام صحف الدراسة بموضوعات إضراب األسرى 

تضمنت موضوعات إضراب األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل، والقيم التي 
إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون  أهدافالفلسطينيين عن الطعام، وأسباب و 

االحتالل، والتعرف على أوجه االتفاق واالختالف في معالجة القضية بين صحف الدراسة 
 ية الواقعة ما بين)الدستور األردنية، الشرق القطرية، االتحاد اإلماراتية(، خالل المدة الزمن

 م.4/7/4102م وحتى 01/2/4102
منهج الدراسات الباحثة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت  وتنتمي هذه الدراسة

المسحية، وفي إطاره استخدم أسلوب تحليل المضمون، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة، حيث 
ي استمارة تحليل المضمون، تم استخدام أسلوب المقارنة المنهجية، وجمعت الدراسة بين أدات

 وأداة المقابلة المقننة، كما اعتمدت الدراسة على نظرية ترتيب األولويات "األجندة".
تقدم قضية الفعاليات التضامنية  أهمها:وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج 

مرتبة على غيرها من قضايا إضراب األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل فقد جاءت بال
%(، وتلتها القضايا المتعلقة باألوضاع الصحية 28.4األولى من حجم المعالجة بنسبة )

%(، ثم قمع الفعاليات 10.8%(، وبالمرتبة الثالثة قضايا العزل بنسبة )20لألسرى بنسبة )
 %(.8.7التضامنية بنسبة )

نسبة االعتقال اإلداري المرتبة األولى في أسباب اإلضراب عن الطعام بواحتل 
%(، وبالمرتبة الثالثة كثرة التمديدات بنسبة 4.9%(، يليه اإلضرابات الفردية بنسبة )54.9)
في فئة  اهتمام كبير%(، فيما حظيت القضايا المتعلقة بإنهاء االعتقال اإلداري على 4.3)

 %(. 40.3أهداف اإلضراب بنسبة )

ة األسرى وخلصت الدراسة إلى توصيات عدة من أبرزها ضرورة تفعيل قضي
الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي في الصحف العربية وتسليط الضوء على معاناتهم 

 بشكل مستمر.
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Abstract 

The study aims at identifying the most important issues related to the collective 

strike of the Palestinian prisoners in the prisons of the occupation in 2014 that was 

addressed by Arab newspapers through using qualitative and quantitative analysis so 

as to detect the interest Newspapers of the study in the topics of that strike. This is in 

addition to showing the values contained in hunger strike of the Palestinian prisoners, 

the reasons for and objectives of the strike. The study also aims at identifying the 

points of agreement and disagreement in addressing the case by the newspapers of 

the study, namely; (the Jordanian Al-Dostour, the Qatari Al-Sharq, the UAE's Al-

Itihad), during the period stretching from 04/16/2014 to 02/07/2014 A.D. 

This study is a descriptive study using the survey method, and in its framework, the 

researcher used content analysis and systematic comparison and mutual relations 

approach. The tools of the study were the content analysis form and codified 

interviews. The study also depended on Agenda Setting Theory. 

The most important findings of the study: 

The activities of solidarity with the Palestinian prisoners collective strike were much 

more than other topics. It had first place by (28.4%), followed by issues related to the 

health conditions of prisoners (20%), and issues of solitary jail with a percentage of 

(10.8%), and then suppressing the activities of solidarity by (8.7%). 

The administrative detention ranked first in the causes of hunger strike with a 

percentage of (54.9%), followed by individual strikes by (4.9%), and frequent 

extensions ranked third with a percentage of (4.3%), while the issues related to the 

termination of administrative detention gained great interest in the category of the 

goals of the strike by (40.3%). 

The most important conclusions of the study: 

The study concluded several recommendations including: the need to activate the 

issue of Palestinian prisoners in Israeli jails in the Arab newspapers and highlighting 

the suffering in a progressive manner. 
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 اإلهداء
 

أثناء إعداد  غيبه قضاء اهلل الساكنة في أعماقي بعد أن )والدي الغالي(إلى روح 
 دراستي هذه.

 التي أفنت زهرة عمرها وريعان شبابها ألجلنا  (أمي الغالية)ب إلى ذات القلب الطي
 وفرحة أيامي ومعنى البراءة والحب )ابنتي تاال وآية(إلى مهجتي قلبي 

 إلى أهلي، أحبتي، وأصدقائي
زميالتي وزمالئي في الحقل اإلعالمي أصحاب الكلمة الصادقة والصورة إلى 

 المعبرة.
 ني، ودعمني ولو بكلمةإلى كل من وقف إلى جانبي، وساند

إلى أولئك البواسل الذين يخوضون معركة الشرف والكرامة  في سجون االحتالل 
 اإلسرائيلي

 كل أصحاب القلوب الطاهرة النقيةإلى 
 

 أهدي هذا الجهد
 متمنية من اهلل عز وجل أن أكون على قدر المسئولية



 و
 

 شكر وتقدير
، الحمد والشكر هلل لذي بنعمته تتم الصالحاتاوالشكر هلل أواًل، الحمد والشكر هلل  الحمد

: " فاذكروني أذكركم واشكروا حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، القائل في محكم تنزيله

لي وال تكفرون
(1)

. " 

أناروا لي طريق العلم والمعرفة، وساندوني في والشكر ألصحاب العقول النيرة الذين 
ي، وفي هذا المقام أتوجه بشكٍر خاص ألستاذي ومشرفي مشواري العلمي على مدار سنوات عمر 

الدكتور الفاضل أيمن أبو نقيرة، الذي لم يدخر جهدًا في تقديم النصح واإلرشاد لي، وخصص 
 لي الكثير من وقته وجهده وعلمه إلنجاز هذه الدراسة، والذي سأظل ممتنًة له ما حييت.

 شة كل من:كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى عضوي لجنة المناق

 )مناقشًا داخليًا( الدكتور الفاضل/ حسن محمد أبو حشيش

 )مناقشًا خارجيًا( الدكتور الفاضل/ ماجد سالم تربان

على تفضلهما بإضفاء مالحظاتهما العلمية، وتوجيهي للخيارات الصائبة من واقع تجربتهما 
 ومحصلتهما العلمية الفذة.

بوضع األبجديات الالزمة الرتقائي في هذا ين ساهموا وكذلك ألساتذة قسم الصحافة واإلعالم الذ
أحمد  المجال: أ. د. جواد الدلو، د. طلعت عيسى، د. حسن أبو حشيش، د. أمين وافي، د.

 الترك، د. مشير عامر.

، والشكر لجامعتي  اإلسالمية والشكر لزميالتي وزمالئي الذين ُشرفت بهم في مرحلة الدراسة
 جميع العاملين على ارتقائها ورفعتها.التي أفخر بها دومًا، ول

 والشكر أخيراا لكل من قدم لي نصيحةا، معلومة، أو كلمة.
الباحثة

دعاءحسنمصلح
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة:ال
 بطولها والسجون المعتقالت تشهد ولم سفره، في التاريخ يسجل ولم الزمان يعرف ال
 البطولة نبراس تصنع أن استطاعت التي األسيرة، الفلسطينية الوطنية كالحركة حركة وعرضها،
 واإلرادة بالصمود والمعاناة، بالدم حروفه كتبت مميزًا، ومشرقًا، رائعاً  تاريخاً  وتسطر والتضحية،

 بالمفاخر حافالً  تاريخاً …جديد يوم كل فجر مع إشراقاً  ويزداد عطاء، يتواصل تاريخاً  ذية،الفوال
 (0) .والمدلوالت الالمعة المعاني من الكثير ويحوي الوطنية،

 أو الفلسطيني االنسان اقتالع لمحاوالت االسرائيلي، االحتالل قهر أداة هو فاالعتقال
 باألساس هو والتحقيق السجون فصراع عزيمته من والحد إرادته على التغلب أو مقاومته تفكيك
 (4) .وأدمغة إرادات صراع

والمتتبع لتاريخ الحركة الوطنية األسيرة في سجون االحتالل يدرك تمامًا حجم الظلم 
وذلك لممارسات السجان  والقهر الواقع على األسرى الفلسطينيين، فهم يعيشون ظروفًا قاسية

 . نية والتي تتنافى مع العهود والمواثيق الدولية"اإلسرائيلي" الالإنسا

فالتعذيب، والعزل، وحرمانهم من الزيارة، وحمالت التفتيش المهينة، باإلضافة لإلهمال 
الطبي، وسلب أبسط مقومات الحياة، وغير ذلك من أساليب اإلذالل استدعى حالة فريدة من 

مارسات جرمها المجتمع الدولي كلها م الصمود األسطوري لمواجهة صلف السجان وغطرسته
التعسفي؛  اإلداري االعتقال ينيالفلسطين األسرى بحق التجاوزات لعل من أسوأو  .جملة وتفصيال

للزج بالفلسطينيين في سجونها دون توجيه أي تهمة لهم،  "اإلسرائيلي"إذ تعمد قوات االحتالل 
 وقد يمتد االعتقال اإلداري لسنوات.

ى في السجون، ومنذ البدايات تركز حول دفاعهم عن ذاتهم ومن هنا فإن صراع األسر 
الوطنية، ولقد شهدت السجون حربًا بكل معنى الكلمة بين اإلنسان األسير المدافع عن إنسانيته 

                                                           

 (01رمضان، أحكام األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي )ص( 0)
 (01أبو الهيجاء، المنسيون في غياهب االعتقال الصهيوني )ص( 4)
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وذاته الوطنية وبين سياسة الجالدين الرامية لتفريغ الذات التي لم تصل إلى نهايتها حتى 
 (0)اآلن.

 اإلسرائيلية بعد توقيع اتفاقية أوسلو لنضال في المعتقالتبدأت مرحلة جديدة من اوقد 
حيث اتخذ الشكل النضالي البعد السياسي متركزًا على طلب الحرية والتحرر من السجون 

انتفضوا في سجون االحتالل بإضرابهم و تحدى األسرى الفلسطينيون سجانهم بأمعائهم الخاوية؛ ف
 وت سبيلهم للحياة. كان الملبت، فعن الطعام النتزاع حقوقهم التي سُ 

خاض األسرى طوال مسيرتهم النضالية إضرابات عدة عن الطعام منها الجماعي ومنها 
الفردي، وفي كل مرة كانت تنتصر معركة اإلرادة وترضخ إدارة سجون االحتالل، وتستجيب 

 ي عام عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيل جماعيالضراب اإللمطالبهم. ويمكن القول أن 
كان من أهم إضرابات الحركة الوطنية األسيرة لطول مدته وعدد األسرى  م4102عام 

اإلضرابات التي شهدتها  منوستسلط الباحثة الضوء على هذا اإلضراب وغيره  .المضربين
 الدراسة. السجون اإلسرائيلية في الفصل الثاني

كبرالقضاياأمنإلسرائيليفيسجوناالحتاللاقضيةاألسرىالفلسطينيينأن وال شك 

اإلنسانيةوالسياسيةوالقانونيةفيالعصرالحديث،خاصةأنأكثرمنثلثالشعبالفلسطينيقد

.لاإلسرائيليوالحركةالصييونيةدخلالسجونعلىمدارسنينالصراعالطويلةمعاالحتال
(2) 

 إلى ترق لمكثير من األحيان في  غير أنها ،كثيرة مناصرة مالتأوجبت تشكيل حاألمر الذي 
فقد ، م4102الجماعي في سجون االحتالل عام األسرى إضرابقضية أما و  تضحياتهم، مستوى
، وتردي المضربينوعدد األسرى  ،وجود حالة خاصة من التضامن لطول مدة اإلضراب استدعى

 ة.عهم الصحياوضأ

وتشكيل  المختلفة ايااز القضدور كبير في إبر لها  وسائل اإلعالم المختلفةونظرًا ألن    
تسليط الضوء على الصحافة الباحثة  أرادت فقدالمحلي أو العربي أو الدولي، سواء  الرأي العام

ة العربية من طقفي ظل ما تشهده المن خاصةالعربية لبيان مدى اهتمامها بقضية اإلضراب، 
 .نزاعات وتشرذم

                                                           

 (.01م )ص4104( أبو شلوف، في رحاب الجوع المقدس ملحمة الكرامة (0
 )موقع إلكتروني( اإلسرائيلي االحتالل سجون في الفلسطينيين األسرى، جمعية نادي األسير( 4)
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 الدراسات السابقة:أهم أوالا: 
حًا استطالعيًا ألهم األدبيات واألطروحات العلمية في مجال هذه أجرت الباحثة مس 

الدراسة من حيث المشكلة البحثية، وأسلوبها ومنهجها، واألدوات المستخدمة في جمع بياناتها، 
 بأهمية مقارنة قليلة عام بشكل األسرى بموضوع المرتبطة الدراسات أن إلى الباحثة خلصتوقد 

 يركز جديد موضوع على الضوء تسليطل ُوجد؛ مما االستفادة مكاناإل قدر حاولت ولكن ،القضية
 تاريخ في جماعي إضراب أطول بخوض الخاوية بأمعائهم السجان وتحديهم األسرى معاناة على

 يتم لم ما هو و له؛ العربية الصحف تناول مدى على الضوء وتسليط األسيرة الوطنية الحركة
 : محورينسمت الباحثة الدراسات السابقة إلى ق وقد، البحثي المجال في له التطرق

الفلسطينيين في سجون االحتالل  دراسات إعالمية متعلقة بقضية األسرىالمحور األول: 
 :اإلسرائيلي

دراسة بعنوان: "دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات  .0
 (0)الشباب الجامعي نحو قضايا األسرى"

ة إلى التعرف على دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب هدفت الدراس
أولويات الشباب الفلسطيني نحو قضايا األسرى، والتعرف على أهم المواقع اإللكترونية اإلخبارية 
الفلسطينية التي يعتمد عليها طلبة الجامعات في محافظات غزة الكتساب المعلومات حول 

طينيين، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت المنهج المسحي، قضية األسرى الفلس
وتم جمع بيانات الدراسة من خالل أداتين، هما: صحيفة االستقصاء، واستمارة تحليل 

ئيسة في محافظات غزة نية الر المضمون، وتكونت عينة الدراسة من طلبة الجامعات الفلسطي
مبحوث تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية  211ا )اإلسالمية، األزهر، األقصى( قوامه

المواقع )موقع معًا، موقع دنيا الوطن، موقع وكالة صفا(، وتم اختيار الطبقية، وشملت عينة 
م، وبأسلوب الحصر 4101-01-00م وحتى 4101-1-0العينة العمدية ابتداًء من تاريخ 

ومن أهم نتائج دراسة أي لمدة عام واحد، الشامل لكافة مواقع الدراسة  خالل المدة الزمنية لل
 الدراسة:

أن قضايا األسرى األساسية األكثر بروزًا في المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية  -
%(، أما القضايا 2034من وجهة نظر عينة الدراسة كالتالي: القضايا السياسية بنسبة )

                                                           

جبريل، دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في ترتيب أولويات الشباب الجامعي نحو قضايا ( 0)
 األسرى.
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ن الطعام بنسبة %(، وكان أهمها اإلضراب ع2034الصحية فكانت بنسبة )
%(، وكان أهمها منع زيارة 70%(، أما القضايا االجتماعية فكانت بنسبة )2732)

 %(.12%(، أما القضايا األمنية فكانت بنسبة )2231أهالي األسرى بنسبة )

أن مواقع الدراسة تقاربت في تناول قضايا األسرى على صفحتها اإللكترونية حيث  -
%(، أما القضايا السياسية فكانت بنسبة 4137اهتمت بالقضايا الصحية بنسبة )

%(، وفي المرتبة 4132%(، يليها في المرتبة الثالثة القضايا االجتماعية بنسبة )4730)
 %(.0137الرابعة القضايا األمنية بنسبة )

 (0)دراسة بعنوان: "دور نشطاء مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل قضية األسرى". .4
رف على مدى استخدام نشطاء مواقع التواصل االجتماعي لخدمة هدفت الدراسة إلى التع
والكشف عن قدرة مدى تفاعل ومشاركتهم لتفعيلها، من ثم تحديد وتفعيل قضية األسرى، و 

النشطاء في استخدام مواقع التواصل االجتماعي لنصرة ومساندة األسرى، ومعرفة الخدمات التي 
لخدمة قضية األسرى، وتنتمي هذه الدراسة إلى  يمكن أن تقدمها مواقع التواصل االجتماعي

البحوث الوصفية، واستخدم الباحث منهج الدراسات المسحية، والذي تم في اطاره استخدام أداة 
ومن أهم مفردة من نشطاء مواقع التواصل االجتماعي،  11االستبانة، وكانت عينة الدراسة هم 

 :نتائج الدراسة
مواقع التواصل االجتماعي لخدمة قضايا األسرى جاءت نسبة استخدام المبحوثين ل -

، في حين بلغت نسبة من ال يستخدم مواقع التواصل %11الفلسطينيين بلغت 
 %.1االجتماعي لنصرة وخدمة قضية األسرى الفلسطينيين 

وتفاعاًل من قبل نشطاء مواقع ( األكثر استخدامًا Facebookتعتبر شبكة الفيس بوك ) -
 خدمة ونصرة قضية األسرى الفلسطينيين.التواصل االجتماعي؛ ل

% من المبحوثين في صفحات وحمالت مناصرة على مواقع التواصل 22شارك  -
% من المبحوثين 04االجتماعي؛ لخدمة ونصرة قضايا األسرى الفلسطينيين، وفي المقابل 

 نشطاء مواقع التواصل االحتماعي لم يشاركوا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

                                                           

 المصري، دور نشطاء مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل قضية األسرى.( 0)
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نوان: "الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية األسرى في سجون االحتالل دراسة بع .1
 (0)اإلسرائيلي دراسة تحليلية مقارنة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مرتكزات الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه قضية 
األسرى في سجون االحتالل، والكشف عن أبرز أطروحاته، وأهم القوى الفاعلة الواردة في 

ب الصحفي الفلسطيني، والتعرف على نوع األطر المرجعية المستخدمة، والكشف عن الخطا
أوجه الشبه واالختالف بين صحيفتي الدراسة، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصية، وفي 
اطارها استخدم الباحثان منهج تحليل الخطاب اإلعالمي، وأسلوب المقارنة المنهجية، وفي 

أدوات تحليل األطروحات، والقوى الفاعلة، واألطر المرجعية،  اطار ذلك استخدمت الدراسة
وكانت عينة الدراسة صحيفة الحياة الجديد وفلسطيني، واستخدمت الدراسة نظرية األطر 

 :ومن أهم نتائج الدراسةاإلعالمية ونظرية ترتيب األولويات، 
الحياة  اختلفت صحف الدراسة في أطروحاتهما نحو قضية األسرى، فقد ركزت صحيفة -

الجديد في أطروحاتها على األسير القائد مروان البرغوثي ومعاناته، في حين اهتمت 
صحيفة فلسطين باعتقال نواب المجلس التشريعي ومعاناة أهل وذوي األسرى داخل 

 سجون االحتالل.
الدراسة في إطارين حيث انفردت صحيفة الحياة الجديد باستخدام  صحيفتااختلفت  -

، في حين صحيفة فلسطين اهتمت باإلطار التاريخي في دعم خطابهما اإلطار السياسي
 نحو قضية األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل.

 

 (4)دراسة بعنوان: "دور إذاعة األقصى في التوعية بقضية األسرى الفلسطينيين". .2
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام إذاعة صوت األقصى بقضية األسرى 

طينيين داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، والكشف عن دورها في توعية الرأي العام الفلس
الفلسطيني بقضاياهم داخل سجون االحتالل، والكشف عن أبرز القضايا التي اهتمت بها 
اإلذاعة في ابراز معاناه األسرى الفلسطينيين، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، 

لدراسات المسحية، الذي تم في اطاره استخدام أداة تحليل المضمون واستخدم الباحث منهج ا
للبرامج وكانت عينة الدراسة كافة حلقات البرامج والريبورتاجات والفالشات المقدمة عبر أثير 

                                                           

نحو قضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي دراسة الخطاب الصحفي الفلسطيني الدلو ومحسن، ( 0)
 .تحليلية مقارنة

  أبو عرام، دور إذاعة األقصى في التوعية بقضية األسرى الفلسطينيين. (4)
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 إذاعة صوت األقصى والتي تهتم بقضية األسرى خالل المدة الزمنية الممتدة من
 :ئج الدراسةومن أهم نتا، 01/7/4100وحتى  01/0/4100
جاءت المساحة المخصصة لقضية األسرى عبر أثير إذاعة صوت األقصى حالل فترة  -

 % من مدة البث وهي مدة متدنية جدًا.1310دقيقة أي بنسبة  111الدراسة عبارة عن 
اهتمت إذاعة صوت األقصى بالقضايا المتعلقة بالمعاناة النفسية لألسرى الفلسطينيين  -

 لمرتبة األولى من بين انواع المعاناة التي يواجها األسرى.داخل سجون االحتالل با
 (0)الفلسطينية". الصحف في األطفال األسرى لقضايا الصحفية "التغطيةدراسة بعنوان:  .5

 األطفال األسرى بقضية الفلسطينية الصحف اهتمام مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
وث الوصفية، واستخدمت الدراسة منهج وتنتمي هذه الدراسة إلى البح االحتالل، سجون في

المسح اإلعالمي؛ وفي إطاره استخدمت الدراسة مسح مضمون وسائل اإلعالم، مستخدمة أداة 
 التي فلسطين وصحيفة اهلل، رام في تصدر التي الجديدة الحياة لصحيفتي المضمون تحليل
 من المدة خالل لةكام أشهر 2 لمدة الصحيفتين أعداد كل في العينة وتمثل غزة، في تصدر

 :ومن أهم نتائج الدراسة ،م00/7/4100 وحتى م،4100/ 0/2

 وقد جاءت .األطفال األسرى بقضايا الدراسة صحف في كبير اهتمام يوجد ال -
 في األسرى األطفال قضايا تعالج التي المواضيع مقدمة في السياسية الموضوعات

 .%17 بلغت بنسبة الدراسة صحف
 على األطفال األسرى موضوعات نشر على% 11 نسبةب الدراسة صحف اعتمدت -

 .للصحف الداخلية الصفحات
 

 التوعية في االنترنت شبكة على العربية اإللكترونية المواقع دوردراسة بعنوان: "  .1
 (4)اإلسرائيلي". االحتالل سجون في الفلسطينيين األسرى بقضية

 االنترنت شبكة على العربية ترونيةااللك المواقع اهتمام مدى على التعرف هدفت الدراسة إلى
 بقضية التعريف في تؤديه الذي والدور االحتالل، سجون في الفلسطينيين األسرى بقضية
وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واعتمدت على منهج  العربي، الجمهور لدى األسرى

مة أداة تحليل المسح، وفي إطاره استخدم أسلوب تحليل مضمون وسائل اإلعالم، مستخد

                                                           

 ( األشقر، التغطية الصحفية لقضايا األسرى األطفال في الصحف الفلسطينية.(0
لكترونية العربية على شبكة االنترنت في التوعية بقضية األسرى الفلسطينيين في األشقر، دور المواقع اإل (4)

 سجون االحتالل اإلسرائيلي.
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 الجزيرة وهى العربي القارئ لدى متابعة عربية الكترونية مواقع أربعة أكثر اختيار المضمون، وتم
ومن أهم  ،أشهر 1 لمدة محتواها متابعة وتمت السابع، واليوم محيط، وموقع نت، والعربية نت،

 نتائج الدراسة:

الفلسطينيين، واعتماد المواقع  األسرى بقضية العربية االلكترونية المواقع اهتمام عدم -
 أخبار على الحصول مصادر من كمصدر اإلسرائيلية الصحافة اإللكترونية العربية على

 %.01إلى  وصلت بنسبة األسرى
 قضية إلبراز المختلفة الصحفي التحرير فنون استخدام في الدراسة مواقع لم تهتم -

 بالمواقع الخاصة أو العامة اءسو  اإلبراز عناصر باستخدام وال .بها والتعريف األسرى
المتعددة،  والوسائط واإلحاالت، الروابط استخدام كامل بشكل أغفلت حيث االلكترونية،

 . اهتمام عدم أيضا يعكس مما ، المتحركة العناوين أو الفالشات تستخدم لم كذلك
"الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية األسرى في سجون االحتالل دراسة بعنوان:  .7

 (0)سرائيلي دراسة وصفية".اإل
هدفت الدراسة إلى التعرف على مرتكزات الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه قضية 
األسرى، والكشف عن أبرز أطروحاته، والقوى الفاعلة الواردة فيه، واألطر المرجعية التي 
استند إليها، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، حيث استخدمت منهج الدراسات 
المسحية، ومنهج تحليل الخطاب اإلعالمي، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة، وفي إطاره تم 
توظيف أسلوب المقارنة المنهجية، واستخدمت الدراسة أداتي تحليل الخطاب الصحفي، وأداة 
المقابلة، كما وشملت عينة الدراسة التحليلية صحيفتي الحياة الجديد وفلسطين، خال المدة 

م، وشملت عينة الدراسة الميدانية 2013/10/18م وحتى 2011/10/18ن الممتدة م
األسرى المحررين الذين قضوا مددًا في سجون االحتالل، واعتمدت الدراسة على نظرية 

 ومن أهم نتائج الدراسة:ترتيب األولويات، 
حظيت أطروحة نصرة األسرى والتضامن معهم على أعلى نسبة في صحيفة الحياة  -

حين حظيت أطروحة شاليط وصفقة وفاء األحرار على أعلى نسبة في  الجديد، في
 صحيفة فلسطين.

نسبت صحيفة الحياة الجديد صفات إيجابية لحكومة رام اهلل، وصفات سلبية لحكومة  -
غزة بوصفها قوى فاعلة في غالبية أطروحاتها، في حين نسبت صحيفة فلسطين صفات 

يجابية لحكومة  غزة.  سلبية لحكومة رام اهلل وا 
                                                           

 ( محسن، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي دراسة وصفية. (0



 

9 
 

الفلسطينيين في سجون االحتالل  دراسات منوعة متعلقة بقضية األسرىالمحور الثاني: 
 :اإلسرائيلي

سياسة االعتقال اإلسرائيلية وانعكاساتها االجتماعية واالقتصادية على " ن:ادراسة بعنو  .0
 (0)."دراسة عينة من أسر المعتقلين في قطاع غزة –أسر المعتقلين الفلسطينيين 

التعرف على سياسة االعتقال اإلسرائيلية وانعكاساتها االجتماعية  إلىلدراسة ا تهدف
 األوضاعاالقتصادية على أسر المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاولة الكشف عن و 

 األنظمةوهزيمة  م،0122المعيشية وحجم التغيرات التي طرأت على األسرة الفلسطينية بعد نكبة 
م، والتغيرات االقتصادية التي طرأت على المكونات االجتماعية في 0117العربية في حرب 

تقع هذه الدراسة في ، و م والمجتمع الغزي على وجه الخصوصالمجتمع الفلسطيني بشكل عا
إطار البحوث الوصفية التحليلية، استخدم فيها الباحث المنهج التاريخي، والمنهج المسحي 

على نظرية العضوية والتضامن االجتماعي والبنائية الوظيفية ، واعتمد معتمدًا على أداة المقابلة
ج نتائأهم  ومن .ومجتمع الدراسة هم أسر المعتقلين في محافظات قطاع غزة والتفاعل الرمزية،

 :الدراسة

 ا من أحداث مأساويةوما ترتب عليه االحتالل اإلسرائيليالدراسة أن سياسة  كدتأ  -
فلسطينية، التي أصبحت نتيجة لهذه السياسة ذات ح في األسرة الضإلى تغيير وا أدت

الذي انعكس على تغيير واضح في اتجاهات  األمر الزوجة "األم"،عائل واحد وهو 
 .يب التنشئة االجتماعية والثقافيةالزوجة نحو أسال

أن عدد أفراد أسرة المعتقل قليلة العدد بسبب سياسة االعتقال التي  الدراسة أثبتت -
 ضد الشباب الفلسطيني. لاالحتالمارسها ي

دراسة تطبيقية على األسرى الفلسطينيين في سجون  :أحكام األسير الفقهية" :راسة بعنواند .4
 4))."االحتالل اإلسرائيلي

األحكام الفقهية التي تخص قضايا األسرى الفلسطينيين في سجون  الدراسة إلى تناول تهدف
حكام األو األحوال الشخصية و لمعامالت في العبادات وامن أحكام وما يتصل بها االحتالل 

ة طار البحوث الوصفيتقع هذه الدراسة في إتتعلق بعالقة األسير مع سجانيه، و  التي فقهيةال

                                                           

 قتصادية على أسر المعتقلين الفلسطينيين.( علي، سياسة االعتقال اإلسرائيلية وانعكاساتها االجتماعية واال0)
 ( العقاد، أحكام األسير الفقهية دراسة تطبيقية على األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي.(4
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االستقرائي معتمدًا على البحث في أمهات الكتب القدامى وما كتبه  استخدم فيها الباحث المنهج
 :الدراسة نتائج أهم منو .المعاصرون

لعبادات المتعلقة باألسرى في السجون الصهيونية، أن تبنى في األصل في أحكام ا -
األخذ بالرخصة على جانب  معظمها على التيسير ورفع الحرج، وأن يغلب جانب

 العزيمة.
حماية أسرى الحرب والمعتقلين في األراضي الفلسطينية المحتلة دراسة  "دراسة بعنوان:  .0

 (0)."م0222والرابعة لعام اتفاقيتي جنيف الثالثة  علىتحليلية تطبيقية 

لحقوق األسرى والمعتقلين  ةاإلسرائيلي اتالوقوف على مدى االنتهاك إلى الدراسة تهدف
تقع هذه و م، 0121الثالثة والرابعة لسنة  الفلسطينيين في سجونها بموجب اتفاقيتي جنيف
 منو اريخي، خدم فيها الباحث المنهج التالدراسة في إطار البحوث التحليلية التطبيقية است

 :أهم نتائج الدراسة

م حقوقًا ألسرى الحرب والمعتقلين 0121جنيف الثالثة والرابعة لسنة  أقرت اتفاقيتا  -
 لى الدول المتعاقدة االلتزام بها.يتعين ع

تأكيد المجتمع الدولي على انطباق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة على األراضي   -
 الفلسطينية المحتلة.

اآلثار النفسية والجسمية بعيدة المدى للتعذيب لدى األسيرات :" دراسة بعنوان .2
 (4)".الفلسطينيات المحررات بقطاع غزة

 األسيرات لدى للتعذيب المدى بعيدة والجسمية النفسية اآلثار عن الكشفالدراسة إلى  تهدف
طار تقع هذه الدراسة في إ، و المتغيرات ببعض وعالقتها غزة بقطاع المحررات الفلسطينيات

البحوث الوصفية استخدم فيها الباحث المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على األسئلة المحددة، 
معتمدًا على عدة مقاييس منها "مقياس شدة التعذيب النفسي والجسمي، ومقياس تأثير الحدث، 
ومقياس األمراض الجسمية، وكان مجتمع الدراسة هو األسيرات المحررات اللواتي أفرج عنهن 

                                                           

( حلس، حماية أسرى الحرب والمعتقلين في األراضي الفلسطينية المحتلة دراسة تحليلية تطبيقية في اتفاقيتي (0
 م.0121ابعة لعام جنيف الثالثة والر 

اآلثار النفسية والجسمية بعيدة المدى للتعذيب لدى األسيرات الفلسطينيات المحررات بقطاع زقوت وآخرون،  (4)
 .ةغز
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 نتائجأهم  ومنأسيرة محررة،  22، أما عينة الدراسة فهي م4111وحتى  م0112نذ عام م
 :الدراسة

 تم وقد والتي% 2037 الصدمة اضطرابات من اللتن يعانين جاءت نسبة األسيرات -
 على األسيرات لدى الحالية الصدمة أعراض لقياس الحدث تأثير مقياس استخدام
- م4112 العام في على غزة األخيرة الحرب وخاصة الحالية بالصدمات التأثر اعتبار
 .م4111

 الناتجة المدى بعيدة واآلثار والنفسي الجسدي للتعذيب التعرض بين طردية عالقة وجود -
 .والقلق الجسمانية، األعراضومتغيرات  والنفسي الجسدي التعذيب بين كذلك عنهما،

 

 (0)."ين وعالقتها بالتفكير األخالقيتجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطيني "دراسة بعنوان:  .1

هدفت  الدراسة إلى الكشف عن أثر التعذيب الذي تعرض له األسرى المحررون في سجون 
االحتالل، وعالقة ذلك بمستوى التفكير األخالقي لدى األسرى، وتقع هذه الدراسة في إطار 

وممارسات موجودة البحوث الوصفية التحليلية، تناول فيها الباحث دراسة أحداث وظواهر 
وأخضعها للدراسة والقياس، مستخدمًا أداة االستبيان، أما مجتمع الدراسة هم األسرى المحررين 

م حتى اليوم، وعينة الدراسة طبقية 0112الذين أفرج عنهم، منذ توقيع اتفاقية القاهرة سنة 
 من أهم نتائج الدراسة:أسير محرر، و 011عشوائية تتكون من 

رية ذات داللة إحصائية بين المستويات التعليمية المختلفة لألسرى توجد فروق جوه  -
دراسات عليا( بالنسبة لدرجة  -جامعي -ثانوي -إعدادي -ابتدائي -المحررين، وهي ) أمي

مستوى التفكير األخالقي،  فالحاصلين على الشهادة الثانوية يملكون مستوى تفكير أخالقي 
عدادية يملكون تفكير أخالقي أقل من الحاصلين أعلى من األميين، والحاصلين على اإل

على شهادة الثانوية العامة والشهادة الجامعية، في حين ال توجد فروق بين المجموعات 
 األخرى.

الذين قضوا فترة اعتقال أقل من خمسة أعوام لديهم تفكير أخالقي تفوق من قضى خمسة أعوام   -
 فأكثر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .( أبو قاعود، تجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيين وعالقتها بالتفكير األخالقي(0
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 (0)"حقوق األسير المسلم على المسلمين".دراسة بعنوان:  .1

التعرف على قضية فقهية تعرضت للجوانب المهمة في حقوق  الدراسة إلى تهدف
مام والحكومة أم على المجتمع سواء كانت على الدولة ممثلة باإل األسرى من المسلمين

 بعمومه أم على الفرد بعينه.

بحوث الفقهية استخدم فيها الباحث منهجًا تمثل في تقع هذه الدراسة في إطار ال
 :أهم نتائج الدراسة من، واالستعانة باألدلة الدينية إلثبات حقوق األسرى على المسلمين

 فرضها اهلل له.األسير يبقى واحدًا من هذه األمة ال تسلب حقوقه التي  - 

به الجماعة يكلف به على الجماعة أن تؤدي واجباتها كاملة وكذلك الفرد، فما كلفت   -
 الفرد إن احتيج إليه، وهذا يظهر جليًا في حقوق األسير المسلم على الفرد والجماعة.

 (4)"اإلسرائيلية السجون في الفلسطينيون المعتقلون"دراسة بعنوان:  .7

 اإلسرائيلي االحتالل سجون في الفلسطينيين األسرى بقضية التعريف إلى الدراسة تهدف
 الحياة واقع على الضوء وسلطت األسيرة، الحركة تاريخ تفتناول لتاريخية،ا الزاوية من ولكن
 مارسه الذي النضالي والدور، واألمنية واالجتماعية التنظيمية واألوضاع األسر، داخل

 من المختلفة األطراف ومواقف الطعام، عن واإلضرابات حقوقهم لنيل السجن داخل األسرى
 .والعربي دوليال الموقف فيها بما األسرى قضية

 ضد وصراعها الصهيونية، الحركة تاريخ في قاتمة جوانب والتحليل بالبحث الدراسة وتناولت
رادتهم كرامتهم سوى يمتلكون ال الذين العزل األسرى  :أهم نتائج الدراسة ومن .وا 

 قبل من االعتقال بدايات في األسرى عاشها التي القاسية األوضاع عن الدراسة كشفت -
 .لاالحتال

 صلف مواجهة في الفلسطينيون األسرى بها يتمتع التي والصالبة القوة مدى الدراسة أبرزت -
 .السجان أنياب بين من حقوقهم انتزاع األسرى استطاع وكيف السجان، وعربدة

 
 

                                                           

 ( أبو هاني، حقوق األسير المسلم على المسلمين.(0
 بطش، المعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية.ال (4)
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باستراتيجيات التوافق لدى  اآلثار النفسية الناجمة عن األسر وعالقتها دراسة بعنوان:" .4
 (0)ررين من السجون اإلسرائيلية".أسرى قطاع غزة المح

التعرف على اآلثار النفسية بعيدة المدى الناجمة عن األسر  الدراسة إلى تهدف
التكيف لدى األسرى  باستراتيجياتواالعتقال والتعرف على عالقة االعتقال والتعذيب 

من المحررين من السجون اإلسرائيلية واآلثار النفسية للتعذيب لدى األسرى المحررين 
وتقع هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية استخدم فيها الباحث أداة السجون اإلسرائيلية، 

 :الدراسة نتائج أهم منو  .االستبيان

% من أفراد العينة من األسرى 0432ال يوجد اضطرابات كرب ما بعد الصدمة عند   -
، ومن % من أفراد العينة0732المحررين ووجدت االضطرابات بدرجة خفيفة عند 

وجد % من أفراد العينة، في حين 2032يعانون من اضطرابات بدرجة متوسطة بنسبة 
 %.232االضطرابات الشديدة عند 

% من أفراد العينة من األسرى المحررين، ووجد اكتئاب 1131ال يوجد اكتئاب عند   -
% لديهم اكتئاب متوسط، في حين 0137% من أفراد العينة، كما وجد أن 0131طفيف 
 % من أفراد العينة.730االكتئاب الشديد عند  وجد

:" استقرار وتغير أساليب المواجهة والشخصية لدى أسرى النضال دراسة بعنوان .2
 (4)."الفلسطيني المحررين

والحياة داخله على األسير  المناضل   لى أثر خبرات األسرالتعرف ع الدراسة إلى تهدف
فيها  ر البحوث الوصفية التحليلية، استخدمتتقع هذه الدراسة في إطاو والجندي النظامي، 

 الثبات عدم ومرونته، مقياس التفكير صالبة وهي" مقياس األدوات من أنواع ثالثة الباحثة
لمحررين، األسرى ا فتمثل في األوجه"، أما مجتمع الدراسة متعددة الشخصية االنفعالي، اختبار

 :الدراسة نتائج أهم منو  .عتقلوا سابقايُ  مل ن حديثًا وقديمًا والذينوعينة الدراسة هم المحررو 

 الذنب،ب الشعورو  الذات تقديرو  اإلنجاز نحو بالتوجه التحرر حديثي أسرى عينة تميزت  -
 االجتماعي االنطواءو  اإلثارة عن بالبحث فتميزت التحرر قديمي األسرى عينة أما

 .والمسؤولية

                                                           

( أبو هين، اآلثار النفسية الناجمة عن األسر وعالقتها باستراتيجيات التوافق لدى أسرى قطاع غزة المحررين (0
 من السجون اإلسرائيلية.

 رين.( دحالن، استقرار وتغير أساليب المواجهة والشخصية لدى أسرى النضال الفلسطيني المحر (4
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 الشعور بالقلق، تميزت فقد ةالضابط العينة عن التحرر حديثي األسرى عينة تميزت  -
 .المسؤوليةب

اآلثار بعيدة المدى للتعذيب لدى المحررين الفلسطينيين وعالقتها دراسة بعنوان:"  .01
 (0)ببعض المتغيرات".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن اآلثار بعيدة المدى الناتجة عن السجن والتعذيب لدى 
ا للتعذيب على أيدي المحققين الصهاينة المحررين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين تعرضو 

في سجون االحتالل، وعالقتها باالضطراب الناتج عن الصدمة واألمراض النفسية والجسمية، 
 أهم منوتقع هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية استخدم فيها الباحث أداة االستبانة. و

 :الدراسة نتائج

ذيب النفسي ينبئ على المدى البعيد إن أكثر األعراض واألمراض الجسمية والتع  -
 بظهور األمراض النفسية واالضطراب الناتج عن الصدمة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية في مستوى االضطراب الناتج عن الصدمة   -
واألعراض النفسية يعزي ذلك إلى عمر السجين المحرر عند االعتقال، مدة االعتقال، 

لحالة االجتماعية عند االعتقال، ومرور الوقت على المستوى التعليمي عند االعتقال، ا
 التحرر.

 لدى السيكوسوماتية باألمراض وعالقتها النفسية الضغوط"بعنوان:  دراسة .00
 (4)".اإلسرائيلية السجون من المحررين الفلسطينيين األسرى

 لدى باالنتماء وعالقته واالجتماعي النفسي التوافق مدى على التعرف الدراسة هدفت
 السكن مكان متغيرات ضوء في وذلك، اإلسرائيلي االحتالل سجون من المحررين رىاألس

 واختاروتقع الدراسة في إطار البحوث الوصفية،  والمهنة، االعتقال وفترة التعليم ومستوى
 411 قوامها وعينة، محرر ريأس 411 قوامها يبلغ المحررين األسرى من عينة الباحث
 النفسي التوافق مقياس الدراسة في استخدم وقد، طالقاإ لالعتقال يتعرضوا  لم شخص

 :الدراسة نتائج أهم منو . االنتماء ومقياس واالجتماعي

                                                           

 الزير، اآلثار بعيدة المدى للتعذيب لدى المحررين الفلسطينيين وعالقتها ببعض المتغيرات. (0)
( الطالع، الضغوط النفسية وعالقتها باألمراض السيكوسوماتية لدى األسرى الفلسطينيين المحررين من (4

 السجون اإلسرائيلية.
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 يتعرضوا لم الذين وبين األسرى بين واالجتماعي النفسي التوافق في فروق وجود عدم .0
 .لألسر

 وأن ،لألسر يتعرضوا لم ممن منه أكبر األسرى لدى االنتماء شعور أن الدراسة أظهرت .4
 أعلى تعليمي مستوىو  سنا أكبر هم وممن السجن في أكبر فترات أمضوا الذين األسرى
 في يكونوا ولم لألسر يتعرضوا لم ممن واالجتماعي النفسي التكيف على قدرة أكبر

 .والسن التعليمي األسرى مستوى
 :السابقة الدراسات من الدراسة موقع

 ت السابقة على النحو اآلتي:يمكن الوقوف على موقع الدراسة من الدراسا

 األسرى إضراب قضيةأي دراسة من الدراسات اإلعالمية المذكورة  تتناول لم .0
 ولم ،م4102 عام اإلسرائيلي االحتالل سجون في الطعام عنالجماعي  الفلسطينيين

 االحتالل سجون في اإلداريين األسرى موضوعأي دارسة من الدراسات المذكورة  تتناول
 .األسيرة الوطنية الحركة تاريخ في الطعام عن األسرى إضرابات حتى أو اإلسرائيلي،

، وفي الوصفية للبحوث انتمائها في اإلعالمية الدراسات مع الدراسة هذه تتفق .4
 .استخدامها منهج المسح

صحيفة الشرق ) الدراسة عينة حيث من السابقة الدراسات عن الدراسة هذه تختلف .0
 .(االتحاد اإلماراتية ،الدستور األردنية القطرية،

 تمتد التي الزمنيةمدة في ال السابقة الدراسات عن الدراسة هذه تختلف .2
 .م41/1/4102 وحتى م40/2/4102من

 :فهيتض ما وأهم السابقة، الدراسات عن الدراسة هذه زيمي ما

 تتناولها، التي ةيالقض حداثة هو السابقة الدراسات عن الدراسة هذه به زيتتم ما أهم .0
 التي ةياإلعالم الدراسات من كواحدة زةيمم ومكانة خاصة ةيأهم الدارسة منحي ما

 االحتالل سجون في الطعام عن الفلسطينيين األسرى إضراب بقضية تهتم
 الوطنية الحركة تاريخ في الطعام عن إضراب أطول كونه ؛م4102 اإلسرائيلي
 .الموضوع بهذا العربية الصحافة اهتمام مدى وتبرز األسيرة،

 ةيإعالم ةيعلم دراسة ريتوف في تمثلي السابقة الدراسات إلى الدراسة فهيتض ما أهم .4
 وتجربة دة،يجد ةيبحث ةيقض إضافة في وتسهم دراسات، من سبقها ما تعزز أخرى
 .ليوالتحل الدراسة في ضاً يأ دةيجد
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 :السابقة الدارسات من الدراسة هذه استفادة حدود

 حيث والعملية النظرية الناحيتين من السابقة اتالدراس من الدراسة هذه استفادت .0
 وفئات فيها، المستخدمة المناهج من واستفادت الدراسات جميع الباحثة على اطلعت

 المختلفة.  للقضايا معالجتها وطريقة التحليل وأدوات جمع البيانات،

 عمقت الدراسات السابقة من إحساس الباحثة بمشكلة الدراسة، وتتبعها. .4
لة الدراسة بشكل أكثر تحديدًا ودقة، وذلك من خالل البناء على مشكالت بلورة مشك .0

 الدراسات السابقة، للخروج بنتائج جيدة غير مكررة في الدراسات.

 .الدراسة والتساؤالت أهداف صياغة سهلت على الباحثة .2

من خالل االطالع على أدوات الدراسات السابقة تم االستفادة في تصميم استمارة  .1
 مضمون. تحليل ال

 الفلسطينيين األسرى لقضية تناولها في السابقة الدراسات من الدراسة هذه استفادت .1
 بعض من تستفيد كذلك والنفسية، التاريخية مختلفة جوانب من االحتالل سجون في

 واستفادت الدارسات تلك على الباحثة اطلعت ثيح ة؛يالعمل ةيالناح في الدراسات
 في وأسلوبها معالجتها قةيوطر  ل،يالتحل وفئات مة،المستخد المناهج في بعضها من
 .ليالتحل

االستفادة في مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها، وذلك من خالل مقارنة نتائج الدراسة  .7
 مع نتائج الدراسات السابقة؛ وذلك للخروج برؤية شمولية حول تلك النتائج.

 بعض في الواردة بالنتائج مقارنتها بعد وذلك نتائجها بعض ةيمصداق زيتعز  .2
 .الدراسات

 المشكلة:االستدالل على اا: ثاني
  وذلك  الفلسطيني، المجتمع في هامة مكانة االحتالل سجون في األسرى قضية تنال

 الذين أعداد و هذا، يومنا وحتى الفلسطينية الثورة انطالق منذ والكفاحي النضالي األسرى لدور
 قضية األسرى قضية من يجعل ؛م0117 العام نذم سجونه في اإلسرائيلي االحتالل اعتقلهم
نسانية ومجتمعية سياسية  .الوسائل بمختلف عليها التركيز من البد وا 

الصحف العربية التي تمثل  واطلعت على بعض استكشافية دراسة بإعداد الباحثة قامت
لعربية التي تتوفر لها نسخ مجتمع الدراسة، حتى تحدد مجتمع الدراسة من الصحف ا

، ولها أرشيف  وتتبعت أعداد الصحف لتصل إلى األكثر اهتمامًا بموضوع ( (pdfغةبصي
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اطلعت الباحثة على عدد كبير من الصحف العربية؛ منها صحف لم تتطرق للموضوع  الدراسة، 
 .(pdf)أبدًا ومنها صحف ليس لها أرشيف 

 ردنيةاأل والدستور القطرية والشرق المصرية األهرام صحف علىوأجرت الدراسة  
 وحتى م4102-2-40 بين ما الواقعة المدة خالل، وقد قامت بحصر أعداد واالتحاد اإلمارات

 ؛حصر جميع األعدادبعد  و الطعام، عن الجماعي األسرى إضرابفترة  يوه م،42-1-4102
عينة من  باالطالع علىقامت  الدراسة، صحف لمجموع عدد 414و صحيفة، لكل دعد 10أي 

 : اآلتية النتائج عن الدراسة كشفت ولقد صرها جميعًا ؛الموضوعات بعد ح

لقضية إضراب األسرى  في تناولها األوليالمرتبة  األردنية الدستورصحيفة  احتلت .0
  .%(21أي بما يعادل ) بالموضوع مادة مرتبطة (12الفلسطينيين بواقع )

ب األسرى قضية إضرافي المرتبة الثانية؛ حيث تناولت  القطرية الشرق صحيفةجاءت  .4
 .%(0030)بمعدل  مادة مرتبطة بموضوع الدراسة (21الفلسطينيين بواقع )

 (04) بواقع بقضية إضراب األسرى الفلسطينيين صحيفة االتحاد اإلماراتيةاهتمت  .0
  .%(4037بما يعادل ) موضعاً 

، فقد وجدت الباحثة بين صحف الدراسة اهتماماً  األقل كانت المصرية األهرام صحيفة .2
 .%(0أي بمعدل ) ضوعات لها عالقة بموضوع الدراسةمو ( 2)

 على الضوء تسليط يتم فلم كبيرًا، األسرى إضراب بموضوع االهتمام حجم يكن لم .1
 االحتالل قوات تمارسها التي االنتهاكات وطبيعة ذويهم ومعاناة األسرى تعذيب
 .ضدهم

ابلها في %(، يق7137جاءت نسبة قضايا اإلضراب الفردية في صحيفة الدستور ) .1
%( من احجم الموضوعات، في حين جاءت 0030صحيفة الشرق بما يعادل )

%(، أما صحيفة 131نسبة اإلضرابات الفردية في صحيفة الشرق االتحاد بنسبة )
األهرام المصرية فلم تهتم بقضية اإلضرابات الفردية فترة الدراسة االستكشافية بنسبة 

(131.)% 
ية على األشكال الصحفية األخرى في تناولها لقضايا غلبة األشكال الصحفية اإلخبار  .7

إضراب األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، حيث أوضحت الدراسات 
%(، 2137االستكشافية أن نسبة المواد الخبرية من صحف الدراسة بما يعادل )

%(، في حين جاء فن 0734وجاء في المرتبة الثانية المقال الصحفي بنسبة )
 %(.430ر بما يعادل )الكاريكاتي
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نشرت صحف الدراسة معظم موضوعاتها في الصفحات الداخلية وذلك بنسبة  .2
%(، أما 731، في حين لم تنشر في الصفحة األولى سوى ما يعادل )(1431%)

الصحفة األخيرة لم ُينشر فيها أي موضوع له عالقة بقضية إضراب األسرى 
    الفلسطينيين داخل سجون االحتالل.

على نتائج الدراسة االستكشافية قررت الباحثة استثناء صحيفة األهرام  وبناءً 
 المصرية لقلة الموضوعات فيها.

 

 : مشكلة الدراسة:ثالثاا 
 األسرى إلضراب العربية الصحف معالجة على التعرف في الدراسة مشكلة تتمثل
 أطول أنه اعتبار على م؛4102 عام االحتالل سجون في الطعام عن الجماعي الفلسطينيين

 بالقضية العربي لالهتمام انعكاساً  تشكل ربما والتي األسيرة، الوطنية الحركة تاريخ في إضراب
 وموقع بينهـا، والخالف االتفاق جوانب ومعرفة التحديد، وجه على األسرى وقضية الفلسطينية

 .الصحف هذه صفحات على األسرى إضراب قضية

 أهمية الدراسة:اا: رابع
 ة أهميتها من:تستمد الدراس

 سجون في الفلسطينيين األسرى بقضية العربي االهتمام على الضوء تسلط كونها .0
 عن الجماعي األسرى بإضراب المتعلقة المواد مضمون تحليل خالل من االحتالل
 .م4102 عام اإلضراب فترة في الدراسة عينة العربية الصحف في المنشورة الطعام

 ضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل. تمثل قضية إنسانية عادلة وهي ق .4
 لقلة باإلضافة لحداثته، وذلك الموضوع هذا تتناول التي من الدراسات األولى تعد  .0

 .قضيتهم أهمية من الرغم على باألسرى تعنى التي الدراسات
 .تكشف عن أماكن الخلل والقصور في معالجة الصحافة العربية لقضية إضراب األسرى .2

 . المجال هذا في النقص لتغطية، الدراسات هذه بمثل والعربية الفلسطينية تبةالمك ديتزو  .1

 اا: أهداف الدراسة:خامس
 :تيةتسعى الدراسة لتحقيق األهداف اآل

الكشف عن أهم القضايا التي تناولتها صحف الدراسة والمرتبطة بقضية إضراب  .0
 م.4102األسرى الجماعي في سجون االحتالل عام 
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حتالل إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون اال دافأهو رصد أسباب  .4
 .م في صحف الدراسة4102عام 

 تغطية في الدراسة صحف عليها اعتمدت التي األولية المصادر التعرف على .0
 .م4102 عام االحتالل سجون في الفلسطينيين األسرى إضراب

 تغطية في راسةالد صحف عليها اعتمدت التي اإلعالمية المصادر التعرف على  .2
 .م4102 عام االحتالل سجون في الفلسطينيين األسرى إضراب

 إضراب تغطية في الدراسة صحف استخدمتها التي الصحفية الفنون التعرف على .1
 .م4102 عام االحتالل سجون في األسرى

 موضوعات مع الدراسة صحف استخدمتها التي اإلبراز عناصر أهمالكشف عن  .1
 .م4102 عام االحتالل سجون في يينالفلسطين األسرى إضراب

 التي المساحة حيث من األسرى بإضراب الدراسة صحف اهتمامالتعرف على مدى  .7
 .له خصصت

 لقضية الدراسة صحف معالجات في واالختالف االتفاق الوقوف على أوجه .2
 .الدراسة

 :اسةتساؤالت الدر : سادساا 
 صحف الدراسةكيف عالجت تم بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: 

ويتفرع  ؟م4102قضية إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون االحتالل عام 
 هذا السؤال مجموعة من التساؤالت، تم تقسيمها إلى قسمين: عن
 :تتعلق بفئات المحتوىتساؤالت  .0

ون ما أهم القضايا التي تناولتها موضوعات إضراب األسرى الفلسطينيين في سج.  0/0
 م في صحف الدراسة؟4102االحتالل عام 

 االحتالل سجون في الفلسطينيينما أهم القيم المتضمنة في موضوعات إضراب األسرى  . 0/4
 الدراسة؟ صحف في م4102 عام

. ما هي اتجاهات الصحف عينة الدراسة في تغطيتها إلضراب األسرى الفلسطينيين عن 0/2
 ي؟عام في سجون االحتالل اإلسرائيلالط

 سجون في الفلسطينيين األسرىداف اإلضراب التي أبرزتها صحف الدراسة لدى أهما . 0/1
 ؟م4102 عام االحتالل
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. ماهي الوسائل المتبعة لتحقيق أهداف إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون 0/1
 م؟4102االحتالل اإلسرائيلي عام 

لدراسة في تغطيتها إلضراب األسرى . ماهي نتائج اإلضراب التي أبرزتها صحف ا0/7
 ؟4102الفلسطينيين عن الطعام عام 

. ماهي مسارات البرهنة واإلقناع المستخدمة في صحف الدراسة في تغطيتها إلضراب 0/2
 ؟4102األسرى الفلسطينيين عن الطعام عام 

 . ماهي أهداف المعالجة الصحفية إلضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون0/1
 م في صحف الدراسة؟4102االحتالل اإلسرائيلي عام 

. ماهي أساليب العرض التي اتبعتها صحف الدراسة في تغطيتها إلضراب األسرى 0/01
 م؟ 4102الفلسطينيين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام 

سرى ما المصادر األولية التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في تغطية إضراب األ. 0/00
 ؟م4102 عام االحتالل سجون في الفلسطينيين

 األسرىما المصادر اإلعالمية التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في تغطية إضراب . 0/04
 ؟م4102 عام االحتالل سجون في الفلسطينيين

  بفئات الشكل:تساؤالت تتعلق  .4

األسرى في ما الفنون الصحفية التي استخدمتها صحف الدراسة في تغطية إضراب . 4/0
   م؟4102سجون االحتالل عام 

في  م4102 عام االحتالل سجون في الفلسطينيين األسرىما موقع موضوعات إضراب . 4/4
 الصحف عينة الدراسة؟

 ما أهم عناصر اإلبراز التي استخدمتها صحف الدراسة مع موضوعات إضراب األسرى. 4/0
 ؟م4102 عام االحتالل سجون في الفلسطينيين

 ا مدى اهتمام صحف الدراسة بإضراب األسرى من حيث المساحة التي خصصت له؟م. 4/2

 ما أوجه االتفاق واالختالف في معالجات صحف الدراسة لقضية الدراسة؟. 4/1
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 إلطار النظري للدراسة:ااا: سابع
بوصفها تحواًل مهمًا في  األجندةتعتمد الدراسة في إطارها النظري على نظرية وضع 

ة التأثيرات الناتجة عن التعرض لوسائل اإلعالم من منطلق قيام تلك الوسائل بوضع كيفية دراس
ا، بما يؤدي إلى زيادة الوعي قضايا الجمهور حسب درجة أهمية هذه القضايا لديه أجندة
دراك لتلك القضايا ومن ثم زيادة المعلومات حولها، وهو ما ينعكس على تحديد سلوك واإل

وسيلة معينة في  ألجندةضوء ذلك يتكيف إدراك الفرد الذي يتعرض في الجمهور في النهاية، و 
 (0)م بالتعرض لها.و بتلك القضايا في الوسيلة التي يقاتجاه يتفق مع حجم االهتمام 

( ترتيب األولويات بأنها: "مجموعة من الموضوعات، عادة James Watsonويعرف )
 (4)يكون ترتيبها حسب أهميتها."

ية في أساسياتها من قدرة وسائل اإلعالم اإلخبارية على إبراز أهمية وتنبثق هذه النظر 
القضية السياسية وتشكيلها بذهن الجمهور وبشكل مبسط تقترح النظرية أن لوسائل اإلعالم دورًا 

 (0)في انتقاء وتسليط الضوء على بعض األحداث أو الشخصيات أو القضايا المعينة.

، وأولويات اهتمامات س أولويات اهتمامات الجماهيرقياويركز نموذج هذه الدراسة على 
وسائل اإلعالم، "كل األولويات" واختبار العالقة بينهما، اعتمادًا على معلومات تجميعية كلية 

القضية األولى  بأعلى نسبة من عينة الدراسة ُتعدمن الجمهور، بمعنى أن القضية التي تحظى 
 (2)في أجندة الجمهور.

لإلعالم المعاصر يتمثل في تحقيق الوعي بالحقائق والقضايا من  إن الدور الرئيسي
خالل نشر المعلومات والمعارف ألكبر القطاعات الجماهيرية الممكنة وتنظيم رؤية الناس للعالم 

على الدور الثانوي لإلعالم  المحيط، ولذلك فمن غير الممكن أن تركز الدراسات اإلعالمية
برازها عند "اآلراء واالتجاهات" وتتجاهل  الدور الرئيسي لإلعالم "خلق تنظيم معين لالهتمامات وا 

 (1)الجمهور".

                                                           

(1) Combe, Evaluation of agenda setting research (p.64) 
)2  ( Waston, Media Communication An Introduction to theory and Process (p. 35).  

 (.14المشاقبة، نظريات اإلعالم )ص  (0)
 (.22بسيوني حمادة، وسائل اإلعالم والسياسة دراسة في ترتيب األولويات )ص  (2)
 .11المرجع السابق، ص (1)



 

22 
 

( في كتابه المعنون Walter Lippmannوترجع جذور نظرية وضع األجندة لبحوث )
م(، والذي يرى فيه: أن وسائل اإلعالم تساعد في بناء الصورة الذهنية لدى 1922بــ)الرأي العام 

األحيان تقدم الوسائل "وصف زائف وغير صادق" في أذهان الرأي الرأي العام، وفي أغلب 
العام، كما  وتعمل وسائل اإلعالم على تكوين الرأي العام من خالل تقديم القضايا التي تهم 

 (0)وتخص المجتمع.

( بإصدار أول دراسة تم McCombs & Showم( قام الباحث )0112وفي عام )
، وتوصلت الدراسة إلى أن وسائل اإلعالم (4)لرئاسية األمريكيةإجرائها أثناء الحملة االنتخابية ا

تنجح بكفاءة في تعريف الرأي العام فيما يفكرون، وذلك ألن لها تأثير فوي وفعال في تركيز 
وانتباه الرأي العام نحو االهتمام بموضوعات ما او أحداث وقضايا بذاتها، فالرأي العام ال يعرف 

 (0)الموضوعات فحسب، بل يعرف تريب أهميتها أيضًا. من ووسائل اإلعالم عن هذه

 :(2)ومن فروض نظرية وضع األجندة "ترتيب األولويات" .5

 .تبني النظرية على افتراض أن لوسائل اإلعالم تأثير قوي على العامة أو الجمهور 
  أن االتصال يبدو بوصفه عملية تركز على مرسل الرسالة باعتباره المحور الرئيس

 االتصالية.في العملية 
  الصحفيين ومصادرهم المتنوعة والمختلفة وكذلك الجمهور المتعدد يفسرون األخبار

 أو القصص بنفس الطريقة أو بطرق متشابة تمامًا.

( أهمية نظرية وضع األجندة في أنها تعطي وسائل اإلعالم القوة الختيار Sanchesويرى )
ركيز على الجوانب الهامة في هذه األخبار، األخبار التي نراها أو نسمعها، باإلضافة إلى الت

ومن خالل هذه النظرية يمكن للقائم باالتصال أن يضع أجندة الجمهور في مجاالت عديدة 
ومتنوعة، ومن الجانب السياسي فنظرية تريب األولويات لها أهمية كبيرة حيث إن أجندة 

 (1)األجندة السياسية. الجمهور التي شكلتها وسائل اإلعالم تؤثر بشكل كبير ومباشر في
 

                                                           

(1 ( McCombs, The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping 

of Public Opinion (Website). 

(2) McCombs, Shaw, Weaver, Communication and Democracy Exploring the 

Intellectual Frontiers in Agenda-setting Theory (p. 2). 

(3) Muin, Agenda-Setting Theory and the Role of the Media in Shaping 

Public Opinion for the Iraq War (p.1). 
(4) Sanomat, Mass Media's Agenda setting function (Website). 

(5) Sanchez, Agenda Setting (P.2).  
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 توظيف النظرية في الدراسة:

 واالختالف اختارت الباحثة نظرية ترتيب األولويات لهذه الدراسة للتعرف على التشابه
على صفحات صحف األسرى إضراب قضية  وللتعرف على موقع ،صحف الدراسة اتبين أجند

صحف  اتجندأولويات أ الدراسة، وتقديم توصيات تتعلق بأهمية وضع قضية األسرى ضمن
 سة.االدر 

 ا:اتهو وأد نوع الدراسة ومناهجهااا: ثامن
 :نوع الدراسة .0

 وسـمات طبيعـة وصف على تركز" التي الوصفية البحوث ضمن الدراسة هذه تدخل 
 حـدوث وتكـرارات معـين، فرد أو جماعة، أو معين، موقف أو معين، مجتمع وخصائص
 فـي العلميـة المعرفة مراحل من المتوسطة المرحلة في دمتستخ أنها كما المختلفة، الظاهرات

 (0)."التخصصات
 المناهج المستخدمة في الدراسة .4

 :الدراسات المسحية منهج. 4/0

من أنسب الدراسات المسحية  منهج دعيُ " حيث الدراسات المسحية منهج الباحثة اختارت
يًا منظمًا للحصول على بيانات مة للدراسات الوصفية لكونه جهدًا علمناهج العلمية مالءالم

صاف عن الظاهرة أو مجموعة للظواهر موضوع البحث، ويستهدف تسجيل و ومعلومات وأ
وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن بعد جمع البيانات الالزمة والكافية عنها وعن 
 عناصرها من خالل مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها

 (4)."وطرق الحصول عليها
 ويقصد بتحليل ":  تحليل المضمونأسلوب وضمن هذا المنهج استخدمت الباحثة 

المضمون دراسة المادة اإلعالمية التي تقدمها الوسيلة بهدف الكشف عما تريد هذه الوسيلة 
 (0)أن تبلغه لجمهورها".

 
                                                           

 (.040( حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي بحوث اإلعالم )ص(0
 (.20ص ) ( عبد الحميد، بحوث الصحافة4)

 (.010مناهج البحث العلمي بحوث اإلعالم )ص( حسين، دراسات في (0
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 :منهج دراسة العالقات المتبادلة. 4/4

دراسة العالقات بين الحقائق التي تم الحصول عليها، بهدف  إلى هذا المنهج يسعى 
التعرف على األسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة والوصول إلى خالصات لما يمكن 

، وفي إطاره تم (0)عمله لتغيير الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة في االتجاه اإليجابي
 إضراب لقضية اممعالجته في الدراسة فصح بين المقارنة إلجراء المقارنةاستخدام أسلوب 

المواد الصحفية المنشورة في الصحف لرصد أوجه الشبه واالختالف بين مضمون ، األسرى
عينة الدراسة، والمصادر التي اعتمدت عليها، وحجم المواد الصحفية التي تم تناولها، 

 واألشكال الصحفية المستخدمة.
 أدوات الدراسة .1

 مون:استمارة تحليل المض. 1/0

إضراب األسرى  قضايا مضمون لتحليل كأداة المضمون تحليل استمارة الباحثة أعدت
 الخطوات من مجموعة في تتمثل وهي تساؤالتها، عن واإلجابة صحف الدراسة، في الفلسطينيين
 بهذه االرتباطية والعالقات المحتوى في الكامنة المعاني إلى اكتشاف تسعى التي المنهجية
 . (4)المحتوى هذا في الظاهرة لسمات والمنظم الكمي الموضوعي، البحث اللخ من المعاني،

 قامت ذلك وألجل للتحليل، مالءمة األساليب العلمية أكثر من األسلوب هذا يعد حيث
 الدراسة. عن تساؤالت باإلجابة الكفيلة الفئات بتضمينها الباحثة

 : المقننة المقابلة. 1/4

 األسرى من مجموعة مع مقننة مقابالت جراءإلأسئلة  بإعداد الباحثةقامت 
في سجون االحتالل  م4102عام فترة اإلضراب عن الطعام  قضوا الذين المحررين

، حصول على معلومات تخدم الدراسةال بهدفاإلسرائيلي، وكانوا قد اعتقلوا إداريًا؛ 
أنها "أداة  على وُتعرف المقابلة تفعيل قضية األسرى إعالميًا.ل الحصول على اقتراحاتو 

من أدوات جمع المعلومات، يقوم الباحث فيها بطرح التساؤالت التي تحتاج إلى إجابات 
 (0)من قبل المبحوث من خالل حوار لفظي، وعلى شكل استبانة لفظية".

 
                                                           

 .(011ص)حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي بحوث اإلعالم (0)
 (.004( عبد الحميد، بحوث الصحافة )ص4)
 (. 442( مزاهرة، بحوث اإلعالم األسس والمبادئ )ص0)
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 أسلوب ووحدات القياس

 فئات التحليل: .0
نظام الفئات هو النظام المستخدم لتصنيف محتوى وسائل اإلعالم، وهو يختلف 

، وهي "مجموعة من التصنيفات أو الفصائل التي يقوم الباحث (0)من موضوع آلخر
بإعدادها؛ طبقًا لنوعية المضمون ومحتواه وهدف التحليل؛ لكي يستخدمها في وصف 
هذا المضمون، وتصنيفه بأعلى نسبة ممكنة من الموضوعية والشمول، وبما يتيح 

 .(4)ل وميسور"إمكانية التحليل واستخراج النتائج بأسلوب سه
لتساؤالت  اً صادق انعكاساً ليل التح فئات ن تكو  نأ ىلع الباحثة حرصتقد و 
 مادة لكل نيكو  بحيث، الفرعية الفئات لتحديد االستكشافية بالدارسة مستعينةً  الدراسة،

ن رئيسيين؛ قسمي إلى الفئات متقسي موت ،اهإطار  يف تصنف فئة الصحفي المحتوى في
 :ماه

 : (؟ قيل ماذا) مضمونال فئات :األول .2
قضايا اإلضراب، والقيم، واألسباب، واالتجاه، واألهداف، والوسائل  فئة موتض

التي اتبعها األسرى والمتضامنون معهم خالل فترة اإلضراب، باإلضافة للنتائج ، 
 وأهداف المعالجة الصحفية، والمصادر.

 :؟(قيل كيف) المضمون فئات :الثاني .7
 فئة، و افيةر التيبوغ العناصر فئةصحفية، وموقعها، و شكل المادة ال فئة موتض

 .المساحة
 وحدات التحليل: .4

وحدات التحليل هي الشيء الوحيد الذي نقوم باحتسابه، وهي أصغر عنصر في تحليل 
، وُتورد دراسات تحليل المضمون عدة وحدات للتحليل، وقد تحددت (0)المضمون وأكثرها أهمية

ة الفكرة الرئيسة داخل النص، أو التي تدور حول موضوعات وحدة التحليل بالموضوع، لمعرف
اإلضراب، وأيضًا استخدمت الباحثة الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية، ووحدة المساحة لقياس 

 مساحة موضوعات اإلضراب في صحف الدراسة.

 
                                                           

 (.20( عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم )ص(0
 (700مضمون )صحسين، تحليل ال (4)
 (11( عبيد، تصميم وتنفيذ استطالعات وبحوث الرأي العام واإلعالم األسس النظرية والمناهج التطبيقية )ص(0



 

26 
 

 وحدات العد والقياس:. 0/4

عداد االستمارة، وهي التي ُتمهد ُتعد مرحلة العد والقياس هي الغاية النهائية في عملية إ
لعرض البيانات التي تم الحصول عليها من التحليل إحصائيًا، ومن ثم دراسة العالقات 

د على أكثر من وحدة للعد واالرتباطات على أساس ذلك، وتطلبت هذه الدراسة االعتما
 وهي: والقياس،

 . وحدة العد:0/4/0

اسة وحدات التحليل ذاتها، وحدات تحليل وحدات العد هي التكرار، حيث اعتبرت الدر  
يقوم عليها العد، وذلك برصد كل فئة من فئات التحليل حسب ظهورها داخل المفردة 
)الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية: خبر، تقرير، مقال.. ( ثم عد تكرار الرصد لكل فئة، 

 صحيفة.ومن ثم ظهور كل فئة بعدد معين تبعًا لمستويات االهتمام بها من ال

 . وحدة القياس:0/4/4

استخدمت الباحثة وحدة قياس المساحة بالسنتيمتر/عمود لمعرفة مدى اهتمام الصحف  
 بموضوعات اإلضراب، عن طريق المساحة التي أعطتها إياها.

 :(0)التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل .1
القًا من إجراء باالطالع على الدراسات السابقة التي تلتقي مع موضوع الدراسة، وانط

الدراسة االستكشافية، والتحليل المبدئي لعينة من صحف الدراسة؛ تم تحديد فئات التحليل، 
 ومن ثم وضع تعريفات دقيقة ومحددة لكل فئة.

 

 :والعينة الدراسة مجتمع: تاسعاا 
 مجتمع الدراسة: .0

ي، الرأ) :صحفوهي البارزة  العربيةالصحف  ة منمجموع في يتمثل مجتمع الدراسة 
 -(، )النهار، السفيرقطر -مصر(، )الشرق، الوطن -)األخبار، األهرام، األردن( -الدستور

 -اإلمارات(، )الرياض، عكاظ -)االتحاد، الخليج، الكويت(  -لبنان(، )الوطن، القبس
 الجزائر(. -تونس(، )الخبر، الواحة -الصباحالسعودية(، )الشروق، 

 
                                                           

 .(0انظر التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل ملحق رقم ) (0)
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 عينة الدراسة .4

 :صحف()العينة المصادر. 4/0

بناء على نتائج الدراسة االستطالعية، ومسح الصحف العربية األكثر قربًا للقضية 
صحيفة الدستور  عينة عمدية من تلك الصحف، تمثلت في: الفلسطينية اختارت الباحثة

 .األردنية، والشرق القطرية، واالتحاد اإلماراتية
 الشركة عن تصدر ؛ستقلةم عربية سياسية يومية هي صحيفة :األردنية صحيفة الدستور

 تيسير الدكتور ة فيهادار اإل مجلس سأر ، يتم0117، تأسست عام والنشر للصحافة ردنيةاأل
 (0).التل حسن محمدفهو  المسؤول التحرير رئيس ، أماالصمادي رضوان

 وتصدر م،0127 عام في تأسست ،سياسية يومية قطرية صحيفةهي  صحيفة الشرق القطرية:
يرأس مجلس إدارتها ثاني عبد اهلل آل ثاني، أما رئيس تحريرها فهو جابر  (4).الشرق دار عن

 (0)سالم الحرمي.
تصدر عن شركة أبو ظبي  هي صحيفة إماراتية يومية سياسية،صحيفة االتحاد اإلماراتية: 

 .(1)يرأس تحريرها محمد الحماديم، 0111 عام هامن األول العدد درص ،(2)لإلعالم

 :أسباب اختيار العينة

 مهماً  إعالمياً  رمزاً  صحيفة كل وتمثل العربية، الصحف كبريات من هذه الصحف تعد -
 .منها تصدر التي الدولة في

(، وسهولة الرجوع إلى pdfاإلنترنت بصيغة ) على إلكترونية طبعات الصحف ُتصدر -
 أرشيفها اإللكتروني.

العام  الرأي في يؤثرون الذين المتميزين العرب الكتاب كبار من نخبة الصحف تضم -
 .العربي والعالمي

تولي هذه الصحف القضية الفلسطينية اهتمامًا كبيرًا وتفرد له صفحات عبر صفحاتها  -
 اليومية، باإلضافة إلى اهتمامها بقضية األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل.

                                                           

 ( موقع صحيفة الدستور، من نحن )موقع إلكتروني(.(0
 ي(.ويكبيديا، صحيفة الشرق قطر )موقع إلكترون (4)
 موقع صحيفة الشرق، بوابة الشرق )موقع إلكتروني(. (0)
 ويكبيديا، صحيفة االتحاد اإلمارات )موقع إلكتروني(. (2)
 موقع صحيفة االتحاد، عن االتحاد )موقع إلكتروني(. (1)
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صفت الفلسطيني" باإلضافة إلى العالقات الثنائية والتي ات-القرب الجغرافي "األردني -
 بالجيدة بنهما.

 وجود عدد من األسرى األردنيين داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي. -
الدور القطري واإلماراتي في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على كافة األصعدة سواء  -

 السياسية أو االقتصادية أو اإلنسانية. 
 .يوميًا بانتظام وصدورها، هذه الصحفدورية صدور  -

 

 الزمنية: العينة. 4/4  

م وهي الفترة 4/7/4102م وحتى 01/2/4102ريخ تمتد العينة الزمنية من تا 
م 40/2/4102التي يتخللها إضراب األسرى الجماعي عن الطعام والذي امتد من 

 7أيام قبل بدء اإلضراب و 7الباحثة يومًا، اختارت  10م واستمر 41/1/4102وحتى 
، مستخدمة الباحثة العينة العمدية ل لألعدادده، وبدأت العمل بطريقة الحصر الشامبع

 .400، ومجموع مفردات العينات الثالثة 77 فكان مجموع مفردات الصحيفة الواحدة 
 

 :والثبات الصدق إجراءات: عاشراا 
 إجراءات الصدق: .0

 للقياس، المستخدمة األداة من التأكد أو األسلوب، صالحية التحليل في بالصدق يقصد 
 ىإل منها االنتقال يمكن بحيث بالنتائج، الثقة مستوى ارتفاع ثم ومن قياسه، يراد ما فعالُ  وتقيس
 .(0)التعميم

 :اآلتيةوقد تم اختبار الصدق الظاهري الستمارة الدراسة التحليلية عن طريق اإلجراءات  
عرض استمارة تحليل المضمون على محكمين في مجالي الصحافة واإلعالم ومن لهم عالقة  -    
 .(4)ون األسرىبشئ

                                                           

 (.440-444عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم )ص ص (0)
 ن:(  المحكمون الستمارة تحليل المضمو(4

 د. أحمد عرابي الترك، أستاذ مساعد في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية. -
 د. بشرى الحمداني، أستاذ المشارك في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة العراقية ببغداد. -
 د. حازم الصوراني، حقوقي ومحاضر بقسم العلوم االجتماعية  في جامعة غزة. -
 اعد في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالميةد. حسن أبو حشيش، أستاذ مس -
 د. طلعت عيسى، أستاذ مشارك في قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية. -
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تعريف كل فئة من فئات تحليل المضمون على نحو دقيق ال تتيح مجااًل للتداخل أو   -
 التضارب.

عن طريق إجراء دراسة التحليلية بعد تصميمها للتجربة  دراسةأخضعت الباحثة استمارة ال  -
 قبلية على عينة من الموضوعات في صحف الدراسة، وبناًء على النتائج تم تعديل بعض

ضافة فئات أخرى.  الفئات وا 
 إجراءات الثبات: .4

يعبر اختبار الثبات عن ثبات أداة جمع المعلومات للتأكد من درجة االتساق العالية لها، بما يتيح  
قياس ما تقيسه من ظواهر بدرجة عالية من الدقة، والحصول على نتائج متطابقة أو متشابهة إذا 

معلومات سواء من المبحوثين أنفسهم، أو من مبحوثين تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع ال
 .(0)نفسه أو باحثون آخرونآخرين، أو أجراها الباحث 

 اختبار الثبات لدراسة تحليل المضمون:
ولحساب درجة الثبات لهذه الدراسة، استخدمت الباحثة أسلوب إعادة التحليل للتأكد من مدى  

( عددًا، موزعة على 04التي خضعت إلعادة التحليل ) صحة النتائج وثباتها، وبلغت أعداد العينة
أعداد لصحيفة  2صحف الدراسة، بواقع خمس أعداد لكل صحيفة موزعة على النحو اآلتي: )

(، *أعداد لصحيفة االتحاد اإلماراتية 2، *أعداد لصحيفة الشرق القطرية 2، *الدستور األردنية
(، ثم أعادت م4101يونيو/ حزيران  41يخ )وكانت الباحثة قد انتهت تحليل المضمون في تار 

 م(.4101سبتمبر/أيلول  0التحليل في )

 :صحيفة الدستور األردنية 

 موضوع، موزعة على النحو اآلتي: (04بلغ عدد الموضوعات التي خضعت للدراسة سابقًا) 

( 4( األوضاع الصحية لألسرى المضربيين، )0( قضايا التفتيشات، )0( قضايا العزل، )4)
( تصريحات 0( التغذية القسرية، )0( قمع الفعاليات التضامنية، )4فعاليات التضامنية، )ال

 سياسية.

                                                           

 (.011حسين، تحليل المضمون )ص  (0)
 01211، 01214، 01220، 01240الدستور:  األعداد التي خضعت إلعادة التحليل في . 
 1211، 1221، 1272، 1210لتحليل في الشرق: األعداد التي خضعت إلعادة ا. 
  :02407، 02410، 02014، 02021األعداد التي خضعت إلعادة التحليل في االتحاد. 
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( قضايا العزل، 0( مواضيع، موزعة على النحو اآلتي: )04وفي اإلعادة بلغت الموضوعات )
( الفعاليات التضامنية، 4) ،( األوضاع الصحية لألسرى المضربيين0)( قضايا التفتيشات، 0)
 ( تصريحات سياسية.4، )التغذية القسرية (0)قمع الفعاليات التضامنية ( 4)

 وهذا يعني:

 .0=4-0العزل  وجود فرق بين التحليليين في قضايا- أ

 .0=4-0التصريحات السياسية وجود فرق بين التحليليين في قضايا - ب

 قضايا. (01وجود اتفاق بين التحليلين في القضايا الست األخرى بما مجموعه )- ت

 عويض عن المعادلة اإلحصائية المتعلقة بمعامل التوافق، هي:بالت- ث

 × 2 معامل الثبات =
 ن

 4+ ن 0ن

 يكون معامل الثبات في فئة الموضوعات:

 × 2 معامل الثبات =
01 

= 
20 

×100= 83.3% 
24 42 

 وبإتباع األسلوب نفسه والخطوات نفسها مع الفئات األخرى، كانت النتائج كاآلتي:

 .(%1130)القيم المتضمنة اإلضراب: فئة - أ

 .(%22)فئة أسباب اإلضراب: - ب

  %(.1230) فئة االتجاه:- ت

 

 وهذا يعني أن معامل الثبات في الدستور هو:

  معامل الثبات =
 مجموع نسب الثبات في الفئات

 عددها

  معامل الثبات =
83.3+90.1+88+94.3 

 =88.9% 
4 
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 :صحيفة الشروق القطرية 

الشروق األسلوب نفسه والخطوات نفسها التي تمت في صحف السابقة، مع صحيفة بإتباع 
 يكون معامل الثبات لفئات التحليل المختلفة على النحو اآلتي: القطرية

 %(.1132فئة قضايا اإلضراب: )- أ

 .(%11فئة القيم المتضمنة: )- ب

 %(.2132فئة أسباب اإلضراب: )- ت

 %(.94فئة االتجاه: )- ث
 صحيفة الشروق: الثبات في تحليل وهذا يعني أن معامل

  معامل الثبات =
94+89.8+96+90.8 

 =2422% 
4 

  صحيفة االتحاد اإلماراتية: 

االتحاد بإتباع األسلوب نفسه والخطوات نفسها التي تمت في صحف السابقة، مع صحيفة 
 يكون معامل الثبات لفئات التحليل المختلفة على النحو اآلتي: اإلماراتية

 %(.1230قضايا اإلضراب: )فئة - أ

 %(.1132فئة القيم المتضمنة: )- ب

 %(.21فئة أسباب اإلضراب: )- ت

 %(.011فئة االتجاه: )- ث
 صحيفة االتحاد اإلماراتية: وهذا يعني أن معامل الثبات في تحليل

  معامل الثبات =
98.1+96.4+86+100 

 =2520% 
4 

 معامل الثبات في صحف الدراسة =
95.1+92.6+88.9 

=92.2% 
3 

 ب المرتفعة في البحوث اإلعالمية.%(، وهي من النس92.2نسبة االتفاق بين المرمزين )
 أ
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 : المفاهيم األساسية للدراسة:عشر حادي
 طريقة تناول وعرض وتقديم الصحف للقضية أو المشكلة أو الحدث؛ تعنى :الصحفية المعالجة
 بما يحقق أهدافها. ؛األساليب المختلفة باستخدام

يقصد به امتناع األسرى عن تناول الطعام باستثناء الماء والملح، : الجماعي  إضراب األسرى
 وهو أسلوب يتبعه األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل؛ للمطالبة برفع الظلم عنهم.

هم األسرى الذين يحتجزهم االحتالل دون توجيه اتهامات واضحة محددة  ن:اإلداريواألسرى 
قديمهم لمحاكمة عادلة، ويطلق عليه االحتالل اإلسرائيلي اعتقال وقائي أو ضدهم، ودون ت

 (0).احتجاز

 عشر: صعوبات الدراسة: ثاني
كن الوقوف عليها على النحو واجهت الباحثة مجموعة من الصعوبات تتصل بالدراسة، ويم

 :اآلتي

ى ر ألسالدراسات العلمية من قبل موضوع إضراب ا ؛ حيث لم تتناولحداثة الموضوع .0
، وكذلك شح الموضوعات بالبحث والتحليل م4102عن الطعام عام  الفلسطينيين

 .ام في سجون االحتالل اإلسرائيليالمتعلقة بإضراب األسرى عن الطع
القضايا المتعلقة باألسرى في سجون االحتالل قلة المؤلفات والمراجع التي تناولت  .4

 اإلسرائيلي.
ن حصول الباحثة على النسخ الورقية للصحف الحصار على قطاع غزة والذي حال دو  .0

جراء المقعينة الدراسة بالت وجهًا لوجه مع األسرى المحررين في الضفة المحتلة ا، وا 
 م في سجون االحتالل اإلسرائيلي.4102الذين عايشوا فترة اإلضراب 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 (.40(  البطش، المعتقلون في السجون اإلسرائيلية )ص(0
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 الدراسة: : تقسيمعشر ثالث
يتناول اإلطار المنهجي والنظري  األولالفصل  فصول: ثالثة إلى الدراسة تقسيم تم

للدراسة، ويتعرض للدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة، وتساؤالتها، واإلطار النظري للدراسة، 
 ونوع الدراسة، ومنهجها وأدواتها.

يشمل على و  ؛فيتناول الحركة الوطنية األسيرة في سجون االحتالل أما الفصل الثاني 
األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، والثاني  يخ وواقعاألول يتحدث عن تار مباحث:  ثالثة

، وأما المبحث الثالث فيتناول اإلسرائيلي يتحدث عن أهم إضرابات األسرى في سجون االحتالل
 م.4102اإلضراب الجماعي لألسرى عام 

األسرى الجماعي في يتناول معالجة الصحف العربية إلضراب ف الثالثل فصالأما 
األول يعرض نتائج الدراسة التحليلية لفئات المحتوى، : ؛ ويضم ثالثة مباحثسجون االحتالل

لفئات الشكل، وأما المبحث الثالث فيتناول أهم نتائج  والثاني يتناول نتائج الدراسة التحليلية
 الدراسة والتوصيات.
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 الثاني الفصل
 سجون في األسيرة الوطنية الحركة

 اإلسرائيلي االحتالل
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 الثاني الفصل
 اإلسرائيلي االحتالل سجون في األسيرة الوطنية الحركة

 

:تمهيد

 وقد السنين؛ مر على اإلسرائيلي االحتالل مجابهة في الفلسطيني النضال أشكال تتعدد
 ذلك سبيل وفي الحرية؛ ونيل االحتالل لدحر األمثل الخيار هو المقاومة خيار أن للجميع ثبت
 كانت آخرون وآالف والجرحى، الشهداء عداد في الفلسطيني الشعب أبناء من اآلالف قضى

 االحتالل سجون في الفلسطينيون فاألسرى، األسر غياهب في عمرهم سنوات فقضوا حريتهم؛
ن التضحية، ورموز البطولة عناوين هم أرقام، مجرد ليسوا  فهم الفلسطينية للقضية فخراً  كانوا وا 

 الجسدي التعذيب أنواع ألبشع يتعرضون أحالمهم، وُتسلب كرامتهم، ُتمتهن بشر بالنهاية
 .الدولية واالتفاقات للقوانين مراعاة دون والنفسي،

 مر ما لفترة الفلسطيني الشعب  ربع أن يجد األسيرة الوطنية الحركة لتاريخ والمتتبع 
 عدد نسبة بلغت وقد ،بكاملها أسراً  كثيرة حاالت في طالت التي والسجن االعتقال بتجربة
 .تقريباً  فلسطيني بيتٍ  لكل   سجين يوجد أنه يعني وهذا%  25 حوالي السكان عدد إلى األسرى

 يملكون وهم ال ؛والتضحية بالصمود حافالً ًا تاريخسطر األسرى الفلسطينيون ولقد 
 سجون في الفلسطينيون األسرى خاض هم. فقدقضيت بعدالة واإليمان اإلرادة سوى سالحاً 
 السجان أجبروا فقد عدة إنجازات تحقيق الخاوية بأمعائهم واستطاعوا عدة، إضرابات اللاالحت
 .احتياجاتهم وتلبية لمطالبهم الرضوخ على

وتعرض الدراسة في هذا الفصل لقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل 
اع عن حقوقهم، اإلسرائيلي، وتركز على سالح اإلضراب عن الطعام الذي يمتشقه األسرى للدف

 م.4102وال سيما اإلضراب الجماعي األطول الذي نفذوه عام 
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 األول المبحث
 اإلسرائيلي االحتالل سجون في نيوالفلسطين األسرى 

في أعقاب هزيمة الجيوش العربية أمام االحتالل اإلسرائيلي في شهر حزيران من العام  
حتالل اإلسرائيلي، وبدوره واجه االحتالل ؛ تصاعد العمل الفدائي الفلسطيني ضد االم0117

اإلسرائيلي هذه المقاومة وزج بآالف الفلسطينيين في السجون، ورغم أن أفرادًا من عناصر الثورة 
؛ حيث ردت بعض المصادر بداية م0117الفلسطينية قد دخلوا سجون االحتالل قبل العام 

انطالقة حركة  -م0111الل إلى العام في سجون االحت نالحياة االعتقالية للسجناء الفلسطينيي
عاما( أن  02التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وقد ذكر السيد طالل محمد خلف )معتقل لمدة 

محمد بكر حجازي كان أول سجين فلسطيني، إال أن المؤكد أن قوات االحتالل اإلسرائيلي نفذت 
 (0)فة الغربية وقطاع غزة.حمالت اعتقال واسعة وجماعية عقب االحتالل اإلسرائيلي للض

 :أوسلو قبل ما اإلسرائيلي االحتالل سجون في الفلسطينيون األسرى :أوالا 
أراد االحتالل اإلسرائيلي نزع فتيل النضال الفلسطيني باستخدامه أساليب عدة، كان  

ل االعتقال واحدًا منها، فقد حاول جعل السجون مقابر لألرواح  الفلسطينية المناضلة، أراد قت
ليس هذا وحسب بل استخدمت  ،األالف من أبناء الشعب الفلسطيني بتغييبهم في ظلمات األسر

سلطات االحتالل أبشع األساليب الالإنسانية والمخالفة لالتفاقات والمواثيق الدولية لقهر إرادة 
 أولئك األبطال وقتل روح الثورة بداخلهم.

مها االحتالل اإلسرائيلي عن لقد أصبحت السجون ومراكز التوقيف التي ورث معظ
االنتداب البريطاني والحكم األردني مراكز لممارسة العنف والقتل البطيء ضد الشعب الفلسطيني 
جراءات بوليسية بدياًل لحبل المشنقة  وقواه المناضلة؛ ليشكل السجن بما يمثله من إرهاب وقمع وا 

ع األسرى داخل السجون بدأ منذ بداية ووسيلة لتصفية اإلنسان التدريجية جسديًا ومعنويًا، فصرا
؛ حيث شهدت سجون االحتالل حربًا بكل معنى الكلمة بين م0117االحتالل اإلسرائيلي عام 

األسير المدافع عن إنسانيته وذاته الوطنية وبين السياسات اإلسرائيلية الرسمية الرامية إلى تفريغ 
 (4)هذه الذات وقتلها.

 

                                                           

 (.40( الهندي، التجربة الديمقراطية للحركة الوطنية األسيرة )ص0)
 (.01-01ص ص)م 0111 -م0110ن في السجون اإلسرائيلية بعد أوسلو (  قراقع، األسرى الفلسطينيو 4)
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 في سجون االحتالل ما قبل أوسلو:محطات نضال الحركة األسيرة 

قسم األسير المحرر عميد أسرى القدس الشيخ فؤاد الرازم محطات نضال األسرى في 
  سجون االحتالل اإلسرائيلي ما قبل أوسلو إلى ثالث مراحل:

 :م0271إلى م 0227المرحلة األولى من 

اك أي موروث كانت هذه المرحلة قاسية جدا، وتميزت بقلة التجربة حيث لم يكن هن 
نضالي وتجربة يعتمدها األسرى، فكانت هذه الفترة من أصعب الفترات من ناحية الظروف 
االعتقالية وغياب المرجعيات التنظيمية، فكانت سطوة السجان هي التي تحكم أمور حياة 
األسير؛ حيث كان يتم احتجاز األسرى في ظروف صعبة وغير إنسانية تشمل اإلهانات 

 (0)ل لألسير الفلسطيني. والضرب واإلذال

 اتفاقية توقيع قبل ما منذ المعتقلين األسرى الفلسطينية األسيرة الحركة قاموس عرفوقد 
 السجون في يقبعون زالوا ما أسرى أقدم القدامى األسرى ويعتبر. القدامى باألسرى أوسلو

 القدامى األسرى يقبع، و عاما 41 أكثر من منهم أسير قلأ اعتقال على مضى إذ اإلسرائيلية،
 (4) .عموماً  األسرى أوضاع عن تختلف ال القسوة، في غاية اعتقالية ظروف في السجون في

واجهت الحركة األسيرة في بداياتها صعوبة وتحديات كثيرة حتى استطاعت أن تبني 
 نفسها بشكل جيد وتبني هياكلها التنظيمية بعد عدة سنوات، وقد استطاع األسرى بالتفافهم حول

؛ فخاضت إضرابها األول عام رويداً  رويداً  صيات قيادية في السجون أن ينهضوا بحركتهمشخ
في سجن  م0171في سجن كفار يونا ولكن دون جدوى، وكان إضرابها الثاني في عام  م0112

 (1)عسقالن الذي استشهد فيه األسير)عبد القادر أبو الفحم(. 

 :م0241إلى  م0271المرحلة الثانية من 

 بداية وكانت ، أنفسهم تنظيماالحتالل اإلسرائيلي ب سجون في الفلسطينيون األسرى نجح  
 عن اإلضراب فأعلنوا ، 0170 عام السبع بئر معتقل في السجون داخل(  السياسي التنظيم) 

 للساحة والخروج الحمام عن وأضربوا ، الظالمة االستغاللية االقتصادية المرافق كافة في العمل
 شهرأ تسعة اإلضراب هذا واستمر ، والرأس الوجه حالقة ، الحالقة وعن ، العائلية الزيارة وعن

                                                           

 (.00صم )4104( أبو شلوف، ملحمة الكرامة 0)
 (.موقع إلكتروني) األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، جمعية نادي األسير الفلسطيني( 4)
 (.00ص) مرجع سابق( أبو شلوف، 0)
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 السياسية ظروفهم لتحسين األسرى من محاولة في العمل عن اإلضراب وجاء.  متواصلة
 الحرية أجل من كمجاهدين كرامتهم المتهان حد ووضع ، اإلمكان قدر والصحية واالجتماعية
 كانت التي التجهيل سياسة من والحد الثقافي العمل وممارسة ابةوالكت القراءة من وحرمانهم
 (0) .القمعية الصهيونية السجون مصلحة إدارة تتبعها

في تاريخ الحركة األسيرة؛ حيث  اً مهم اً عامكان  م0172ومن الجدير بالذكر أن عام 
ألسيرة تبني تشكلت الهياكل التنظيمية لكل الفصائل والتنظيمات في السجون، وبدأت الحركة ا

نفسها ذاتيا في مواجهة التحديات ومواجهة إدارة مصلحة السجون بشكل جماعي ومنظم ومن 
 خالل ممثل المعتقل الذي يمثل كل األسرى على الرغم من عدم اعتراف اإلدارة به رسميًا.

 (4) :م0221إلى  م0241المرحلة الثالثة من 

الجماعة اإلسالمية؛ تشكل ضافة إلى نتيجة لبناء الهياكل التنظيمية في السجون باإل 
هم عمدت إدارة مصلحة السجون لبناء سجن نفحة، وعزلت فيه قيادات الفصائل بحجة أن

ومع افتتاح هذا السجن دخل األسرى في سجن نفحة  ،األسرى على مواجهة اإلدارةيحرضون 
و )علي الجعفري(  يوما، وقد استشهد فيه األسيران )راسم حالوة( 41إضرابًا عن الطعام استمر 

 يتهما إجباريًا.في سجن الرملة نتيجة االعتداء عليهما وضربهما ومحاولة كسر إضرابهما بتغذ

استشهاد األسير)اسحاق مراغمة( متأثرًا بمرض ألم به نتيجة  م0120وقد شهد العام 
 اإلضراب، وقد تميزت مرحلة الثمانينيات بتحقيق بعض اإلنجازات من خالل النضاالت التي
خاضها األسرى، وتحولت السجون في هذه المرحلة إلى مرحلة بناء الكادر التنظيمي القادر على 

وبحق  ،مواجهة إدارة مصلحة السجون من خالل الجلسات اليومية السياسية والدينية والثقافية
تحولت السجون من معتقالت لقتل المناضل والمجاهد إلى مدارس وجامعات يتخرج منها 

 األبطال.

األسرى الفلسطينيين مع االحتالل نفذتها الجبهة تبادل صفقة ل م0121قد شهد العام و  
 0011جبريل التي تم بموجبها إطالق سراح  الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بقيادة أحمد

اعتقلت ومع اندالع االنتفاضة األولى  ،أسيرًا من قيادات وكوادر الفصائل والجماعة اإلسالمية
من الجهاد اإلسالمي وحماس، ودخلوا في البداية وحتى  السيما  كبيرةً  اً أعدادالحتالل قوات ا

                                                           

 ن في السجون الصهيونية شهداء مع وقف التنفيذ، )موقع إلكتروني(.عالونة، األسرى الفلسطينيو (0)
 (.02صم )4104(أبو شلوف، ملحمة الكرامة 4)
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األسرى  تحت إطار )الجماعة اإلسالمية( بمن فيهم شباب )حزب اهلل(، وقد خاض م0114عام 
 حققوا فيه انتصارًا عظيمًا على إدارة السجون. نفسه العام إضرابًا عن الطعام في

 و:أوسل بعد ما اإلسرائيلي االحتالل سجون في طينيونالفلس األسرى :ثانياا 
( أسير، ولم 04111) عند التوقيع على اتفاقية أوسلو نبلغ عدد األسرى الفلسطينيي 

تتطرق هذه االتفاقية إلى قضية األسرى في بنودها ونصوصها، ولقد تعاملت حكومة االحتالل 
درات حسن النية( ووفق مقاييس دولة مع قضية اإلفراج عن األسرى من منطلقات ما يسمى )مبا

 (0)االحتالل الداخلية.

بعد توقيع اتفاق أوسلو دخلت الحركة األسيرة مرحلة جديدة، إذ تركزت مطالبها نحو و 
الجانب السياسي وهو اإلفراج عن المعتقلين دون استثناء، ولوحظ أن إدارة السجون قد صعدت 

في هذه المرحلة في محاولة إلعادة األوضاع إلى  حملتها القمعية على مكتسبات الحركة األسيرة
 (4)عهد السبعينيات.

من القضايا  العديد من أجل حل الفلسطيني واإلسرائيلي بدأت المفاوضات بين الطرفين
، وقد أفرج عن ن والحدود واألسرىو االستيطان والقدس والالجئ مثل: التي أفرزها االحتالل،

 111حسن النوايا"؛ إال أن االحتالل رفض اإلفراج عن معظم األسرى في عمليات تحت مسمى "
 (0)بحجة أن أياديهم ملطخة بدماء اليهود.

انحصر جسم الحركة األسيرة بأربعة سجون؛ هي: )نفحة/عسقالن/ هداريم/ شطة( وقد 
سجن عسقالن غالبية  ة غالبية ساحقة من أسرى غزة، وضمبعد أوسلو، وقد حوى سجن نفح

، وحوى 22ـفي سجن شطة أسرى الجوالن والقدس وال 00، وحوى قسم ساحقة من أسرى الضفة
أسرى حماس والجهاد اإلسالمي من مختلف المناطق، مع اإلشارة إلى أن نفحة  0اريم قسم ده

 (2)وعسقالن كانا يحتويان نصف قدرتهم االستيعابية فقط.

ون كان عدد األسرى في سج م42/01/4111حين اندلعت انتفاضة األقصى بتاريخ 
أسير، وقد بدأ االحتالل بشن حملة اعتقاالت عشوائية  0111االحتالل اإلسرائيلي ما يقارب 

                                                           

 (21)ص ( أبو الهيجاء، المنسيون في غياهب االعتقال الصهيوني0)
 1( المرجع السابق، ص4)
بقضية األسرى الفلسطينيين في ( األشقر، دور المواقع اإللكترونية العربية على شبكة االنترنت في التوعية 0)

 (.02سجون االحتالل اإلسرائيلي )ص
 (00( الولي، سالل الجوع الخيارات في صراع اإلرادات )ص2)
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بافتتاح الباسلة، وقام ومركزة لآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني في سبيل إجهاض انتفاضته 
نشاء ،عادة افتتاح سجون كان قد أغلقهاإضافة إل، سجون جديدة سجون  أقسام جديدة في وا 

وخالل سنوات انتفاضة األقصى العشر اختطف ، تستوعب أكبر عدد من األسرىقديمة ل
 (0).ألف مواطن فلسطيني 75االحتالل حوالي 

التمييز  عدمانتفاضة األقصى بالعشوائية و أثناء تميزت سياسة االعتقال اإلسرائيلية في 
االعتقاالت ازل و مداهمات المن وكثفت قوات االحتاللير والكبير أو الرجل والمرأة، بين الصغ

الجماعية. فقد كانت أسر بكاملها تقبع في السجون اإلسرائيلية، إضافة إلى اعتقاالت مستمرة 
عبر الحواجز العسكرية و أثناء تنقل المواطنين من مدينة إلى أخرى، ونصب الكمائن في 

هذه ب  المطارات. صاح  تقاالت أثناء السفر على الجسور والمعابر و الطرقات، كما جرت اع
طالق الرصاص و عتقاالت اال القنابل على المواطنين وترويع فرض الحصار، ومنع التجول وا 

 (4)األطفال والنساء، وتكسير محتويات وأثاث البيوت أثناء االعتقال.

 والبالغ ونالسج حةلمص شرطة تديرها كافة رائيليةاإلس توالمعتقال نالسجو  نأ كما
 ،هداريمو ، يتلوعت، نوالدامو ، ومجدو، بوعلوج ،شطة): هيو  ،سجناً  44 نم أكثر اهعدد
 يهيلواو ، وعوفر، ةلالرم ومستشفى، نونيتسا، تريتسا ونفي، نو لواي، ةلوالرم، موندلوت ،نشارو هو 

 قيقالتح اكزر م أما، ن(وبنيامي، نوعسقال، والنقب، نو يمور ، ونفحة كيدار، ايشل، بئر السبع،
 01 نحو اهعدد غلويب، )الشاباك( يلالداخهيوني الص ناألم زةهأج وتتبع عديدة هيف والتوقيف

، وحوارة، نوعتصيو  وبيت ايل،، نوعسقال، والمسكوبية ،تكفا وبتاح، مةلالج): يهو ، كزرام
 (0).وايرز، موقدومي، موسال

 

 

 

 

                                                           

دور المواقع اإللكترونية العربية على شبكة االنترنت في التوعية بقضية األسرى الفلسطينيين في ، ( األشقر0)
 (.01-02ص ص) سجون االحتالل اإلسرائيلي

 (.21ص) الضغوطات النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين وعالقتها ببعض المتغيراتالفي، ( 4)
( أبو عبيد، الرضا عن الحياة وعالقته بقلق المستقبل لدى األسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة 0)

 (.12)ص



 

41 
 

 :أوسلو بعد االحتالل سجون في األسيرة الحركة نضال محطات

 في األسرى نضال محطات رازمال فؤاد الشيخ القدس أسرى عميد المحرر األسير قسم
 (0)مرحلتين إلى أوسلو بعد  اإلسرائيلي االحتالل سجون

 :م4114إلى م 0221المرحلة األولى من 

سلبًا من العملية السياسية التي تمثلت بالتوقيع على اتفاق أوسلو، تأثرت هذه المرحلة  
بين األسرى حالة من حيث ضعفت التنظيمات داخل السجون وترهلت بنيتها التنظيمية، وسادت 

وغلب لديهم الهم الشخصي والفردي على حساب العام، إال أن حركة  ،الترقب وانتظار التحرر
)الجهاد اإلسالمي( و)حماس( بقيتا أكثر تماسكًا من القوى األخرى، واستمرت برامجها التثقيفية 

عدم اإلفراج عن األسرى واإلدارية نتيجة موقفهما المعارض لهذه االتفاقية، وأمام حالة الترقب و 
المؤيدين التفاقية أوسلو وللضغط على القيادة السياسية الفلسطينية أعلن اإلضراب عن الطعام 

دون نتيجة،  م0112، كذلك عاد مؤيدو اتفاق أوسلو إلضراب سياسي آخر عام م0111عام 
خاض األسرى إضرابا حين عادت مصلحة السجون إلى سياسة العزل  4111وفي عام 

 نفرادي تجاههم. اال
 :م4104إلى م  4114المرحلة الثانية من

اعتقل االحتالل آالف األسرى في فترة قصيرة بداية االنتفاضة الثانية )انتفاضة  
األقصى(، األمر الذي أنتج واقعًا جديدًا غير متوقع وغير مهيأ له داخل السجون، لذلك 

دة بناء نفسها واستعادة عافيتها، ولكن في عام استغرقت الحركة األسيرة وقتًا طوياًل نسبيًا في إعا
حاول أسيران الفرار من سجن عسقالن ونجحا في ذلك ، وعلى إثر ذلك بدأت حملة  م4114

شرسة من إدارة السجون تجاه األسرى لسحب اإلنجازات، حاول األسرى صد هذه الهجمة؛ 
يدة، وهنا تمادت إدارة لكنه لم ينجح لعوامل عدم  4112فأعلنوا اإلضراب عن الطعام عام 

السجون في تعدياتها حتي أصلح االمر ال يطاق، لذلك كان البد للحركة األسيرة أن تنهض من 
 جديد في مواجه السجان وال يملك األسير في هذه المعركة إال أمعاءه الخاوية.

 
 
 

                                                           

 (.01م )ص 4104( أبو شلوف، في رحاب الجوع المقدس ملحمة الكرامة 0)
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 أنماط االعتقال اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين: :ثالثاا 
 االنتداب وتشريعات قوانينللفلسطينيين أنماطًا عدة وفق اتخذ االعتقال اإلسرائيلي 

 مورست أنها باعتبار بها وتشهر ترفضها الصهيونية والمنظمات الحركات كانت البريطاني؛ التي
 شدة أكثر لتصبح القوانين هذه قامت بتعديل حكومة االحتالل اإلسرائيلي نإ بل، أعضائها ضد

 (0) .الفلسطينيين تجاه وقسوة

 أنماط االعتقال التي يمارسها االحتالل الصهيوني باآلتي: وتتمثل
 االعتقال اإلداري .0

يعد االعتقال اإلداري نموذجًا صارخًا على االعتقال التعسفي؛ إذ يتم احتجاز الشخص لمدة 
ستة أشهر قابلة للتجديد دون توجيه تهمة ، ودون المثول أمام المحكمة؛ وهو ما يخل بقانونية 

وتلجأ سلطات  4تعسفيًا حسب المبادئ التي نصت عليها المواثيق الدولية. االعتقال ويجعله
 على القدرة عدم حال في اإلسرائيلي التعسفي اإلداري االعتقال سياسيةاالحتالل اإلسرائيلي إلى 

 (0).لألسير حقيقية تهم أي توجيه

 زالتماو  يلياإلسرائ االحتالل سلطات انتهجتها حديثة قديمة سياسة اإلداري االعتقال إن
الفلسطينية  األراضي في المطبقة اإلداري االعتقال إجراءات وتستند. الفلسطينيين المواطنين ضد

 االنتداب سلطات فرضتها التي الطوارئ لحالة الدفاع أنظمة من(  000)  المادة إلى المحتلة
 ،سواء حد ىعل والعرب اليهود بحق حينه في اتخذت والتي م0121 أيلول/سبتمبر في البريطاني

 األولى السنوات منذ متصاعد وبشكل السياسة هذه االسرائيلي االحتالل سلطات استخدمت ولقد
 (2)م.0117 عام غزة وقطاع الغربية الضفة الحتالل

لجأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أكثر من مرة لتمديد فترة االعتقال اإلداري لمدة سنة وقد 
، وذكر تقرير م0/2/0121بتاريخ  0420قرار العسكري رقم بداًل من ستة أشهر، بناًء على ال

                                                           

 (.11، المعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية )ص( البطش0)
 (.20ص) (  أبو هالل، معاناة األسير الفلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي4)
 (.41م )ص 4104( أبو شلوف، في رحاب الجوع المقدس ملحمة الكرامة 0)
ن في ضوء بعض المتغيرات ( نجم، السمات المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيي2)

 (.24)ص
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لنادي األسير الفلسطيني أن بعض األسرى قد ُجدد لهم االعتقال اإلداري ألكثر من خمس 
 (0)مرات.

 (4)أسباب االعتقال اإلداري:

االحتالل  أجهزة تملك ال التي الحاالت في السجن عقوبة عن بديالً  االعتقال هذا يشكل -
 .الحاالت هذه أصحاب بمعاقبة نفسه الوقت في وترغب اإلدانة، وادم يةاألمن

 ال وشايات بسبب اإلداري االعتقال رهن الفلسطينيين المعتقلين احتجاز سبب يكون ما غالباً  -
 المعتقلين لهؤالء وجهت لو يحصل قد الذي األمر أصحابها، بكشف اإلسرائيلية المخابرات ترغب
 .شاياتالو  حولها تدور التي التهم

 أمن على خطراً  يمثلون أنهم أو عالية، قدرات لديهم أن ترى فلسطينيين تغييب في رغبتها  -
 .إلدانتهم تصلح مواد األجهزة تلك لدى تتوفر وال صعبة، مرحلة في الحتاللا
 والتمديدات، االعتقاالت بكثرة واإلحباط اإلرباك من بحالة الفلسطيني المعتقل إصابة تعمد  -

 .خروجه حين المعتقل خارج نشاطه على سينعكس ذيال األمر

 .وعائالتهم الفلسطينيين للمعتقلين االقتصادي والضرر األذى مضاعفة -
 إثر الفلسطينيين من فالاآل طالت التي الكبيرة االعتقاالت حملة: ومثالها ،سياسية أسباب -

 الكبير العدد هذا تجازاح كان حيث ،م4114 آذار شهر أواسط منذ الذاتي الحكم مناطق اقتحام
 :بغرض إدارياً  المحكومين من

قناعه اإلسرائيلي الشارع إرضاء -    خطة ونجاح الفلسطينيين ضد العسكرية الحملة بجدوى وا 
 .الواقي السور

 مفاوضات أي بدء عند تستخدمها الحكومة بيد رابحة وورقة ضغط وسيلة المعتقلين اتخاذ -    
 .الفلسطيني الجانب مع

 ل التحقيق أو المحاكم:اعتقا .4

 اعتقال المواطن الفلسطيني للتحقيق معه بتهمة "أمنية"، وغالبًا ما تكون انتماء لتنظيم يعني
 مثل جماهيرية –سواء كانت هذه النشاطات عسكرية  لالحتاللمحدد والقيام بنشاطات "معادية" 

                                                           

 (.22( هالل، معاناة األسير الفلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي )ص0)
 (  الخفش ومقبول وعبيد، االعتقال اإلداري التعسفي أداة لتعطيل نمو المجتمع الفلسطيني )موقع إلكتروني(.4)
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لتقديمه ؛ في تنظيم مظاهرات أو مسيرات أو أية أنشطة أخرى ويكفي أن يكون المواطن عضواً 
يقوم  ، كما يقدم للمحكمة أي شخصاالحتالل لمحكمة حتى لو لم يقم بأية أنشطة ضد دولة

 (0)حتى لو لم يكن عضوًا في أي تنظيم فلسطيني. لالحتالل اإلسرائيليبأنشطة "معادية" 

 من وكان، إداري نظام وفق م0117وقد شكل االحتالل اإلسرائيلي المحاكم بعد حرب عام 
 كأسير منهم ستعامله الذي ومن العرب، األسرى من الكبيرة األعداد مواجهة عليه الصعب
 يلقى الذين العرب كل تدين العسكرية المحاكم كانت الحرب بعد أشهر عدة مرور ومع، حرب
 رفع أو منشورات توزيع أو تنظيم مقاوم إلى انتماء بين تتراوح"  أمنية بمخالفات"  عليهم القبض
 .أسلحة حيازة أو شعار

 تعريف ضمنها ومن عليها وقع التي الدولية بالمواثيق االحتالل اإلسرائيلي م يلتزمول 
، النزاع في طرفاً  ليست الفلسطينية المقاومة حركة بأن ذلك وعلل الحرب، ألسير جنيف اتفاقيات

 ال الفلسطينية المقاومة رجال وأن، بالدول يتعلق فيما إال تنطبق ال الثالثة جنيف اتفاقيات وأن
 وهيئات منظمات تجاه ملزم غير االحتالل اإلسرائيلي وأن، النزاع في طرفاً  تعتبر دولة يتبعون
، الحرب وقوانين أعراف عملياتها في تراعي ال الفلسطينية المقاومة حركة وأن، بها معترف غير
 كانت ألنها ؛بحر  أسرى ليسوا الفلسطينية المقاومة رجال آالف أن على االحتالل أصرت ولقد
 لمحاكم تقديمهم يجب وأنه ضدها، نشاطهم إلى سيعيدهم عنهم اإلفراج أن جيداً  تدرك

 (4).عسكرية
 : الجبرية اإلقامة  .1

 االنتداب سلطات قوانين عن الجبرية اإلقامة فرض أسلوب االحتالل اإلسرائيلي ورث 
 المحتلة المناطق في ربالع السكان على م0117 عام قبل األسلوب هذا رسو م وقد البريطاني،

 وبالذات ألخر مكان من التنقل من العرب المواطنين من الكثير نعمُ  وبموجبه ،م0122 عام
 اإلفراج يتم من حركة تقييد إطار وفى م0117 عام وبعد غزة، وقطاع الغربية الضفة دخول
 يتعلق الذين ةالقاد أولئك من أو السجون، داخل قادة يعتبرهم كيان االحتاللو  السجون من عنهم

 في بتوقيعه عليه الجبرية اإلقامة فرضي أناالحتالل  اختار السياسية، بالتصريحات نشاطهم
 .ليال بيته عنه المفرج يلتزم وأن للشرطة، مركز في يوميا مرات ثالث معين سجل

                                                           

  الفلسطينيين في ضوء بعض المتغيراتالسمات المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسرى ( نجم، 0)
 (.20)ص

 (.41ص) ( البطش، المعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية4)
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 :االحترازي االعتقال .2

ينة كإجراء إلى اعتقال المناضلين قبل مناسبات مع اإلسرائيلي االحتالل سلطاتتلجأ 
 انعقاد قبيلأو  ، يوم األرض، أو ذكرى انطالقة فصيل معين: قبل مناسبات معينة مثل احترازي

يكون  وغالبًا ما ،نشطاء بأي دور محددال هؤالءللحيلولة دون قيام  جماهيريةمؤتمر أو مسيرة 
 .((0رتحقيقات جدية إال ما ند هال يصحباالعتقال لعدة أيام فقط و هذا 

 الشخص منزل بمداهمة أو الشرطة لمركز حضور بمذكرة إما االعتقال فيذتن ويتم  
 مدة كانت ما وعادة، الثاني األسلوب إلى لجأي االحتالل اإلسرائيلي كان ما وغالبا واعتقاله،
 لدى للتحقيق بعضهم يحال وقد المعتقلين، عن يفرج ثم ؛أيام 01 –7 بين تتراوح االعتقال
 (4)يلي.حتالل اإلسرائاال مخابرات

 ؛ إجراءات ال إنسانية:رابعاا 
 من متواصلة سلسلة سجونه في األسرى حياة تفاصيل جعل اإلسرائيلي االحتالل تعمد 
 والنور، للهواء تفتقد التي الضيقة والغرف ومحيطها، السجون بأبنية فبدءاً  والمعاناة، العذاب
 ورداءة، والنظافة الصحية الشروط موانعدا والعفن، والرطوبة المتقشرة، والسقوف القذرة والجدران
 (0).حقوقهم أبسط من وحرمانهم المتعجرفة، المعاملة إلى باإلضافة الطعام،

وقد سجل األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي صمودًا أسطوريًا في مواجهة 
 ات الالإنسانيةواإلجراء ،سجانهم، وقد عجز االحتالل اإلسرائيلي بكل ما مارسه من أشكال الظلم

عن كسر إرادتهم. وفيما يأتي تستعرض الباحثة مجموعة من  والمخالفة للمواثيق الدولية القمعية،
 هذه اإلجراءات:

 سجون االحتالل اإلسرائيلي:التعذيب في  .0
تعد ممارسة التعذيب أثناء التحقيق واالعتقال من أشد الممارسات خطورة، وأكثرها  

ة لإلنسان، ومع القرارات واالتفاقيات الدولية، وقد أكدت الكثير من تناقضًا مع الحقوق األساسي
االتفاقيات والمعاهدات الدولية على ضرورة منع التعذيب لألسرى، واعتباره جرمًا يعاقب عليه 

 (2)القانون، بل وتجب محاكمة كل من يرتكب أعمال التعذيب؛ فالتعذيب ال تبرره األوامر.
                                                           

 (.21ص)( الفي، الضغوطات النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين وعالقتها ببعض المتغيرات 0)
 (.01( البطش، المعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية )ص4)
 (.12)ص  معاناة األسير الفلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أبوهالل( 0)
 .70( المرجع السابق، ص2)
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وعبر كل من جهاز األمن العام  م0117اإلسرائيلي منذ عاموقد دأبت سلطات االحتالل  
على إساءة معاملة أو تعذيب المعتقلين السياسيين اإلسرائيلي وجيش االحتالل وشرطته 

الفلسطينيين أثناء التحقيق واالحتجاز ما أدى إلى وفاة عدد كبير منهم، وأكدت على شيوع 
 (0)عدد من مؤسسات حقوق اإلنسان في العالم. التعذيب في السجون ومراكز التحقيق اإلسرائيلية

 الجهات بعض اهتمام اإلسرائيلية السجون في الفلسطينيين األسرى تعذيب قضية أثارت
 ، نشره االحتالل ورفض م0111 عام وفريقه" هوتشكين ادوارد"  أجراه تحقيق ففي الدولية،
 في فرنسا مارسته الذي ذلك من أقسى واعتبروه السجون في رأوه الذي التعذيب عن تحدث
 التعذيب استمر ، االنتقادات ورغم، فيتنام في المتحدة الواليات تمارسه كانت الذي أو الجزائر

 .اإلسرائيلية السجون في

 خمسة ومكث تايمز يالصاندا فريق المحتلة األرض إلى جاء م0177 عام وفي 
 صفحتها على اً تقرير  ونشر ين،الفلسطيني األسرى والتقى السجون، من عدًدا خاللها زار ،أشهر
 منظم بشكل يتم ذلك وأن الفلسطينيين، األسرى تعذب قوات االحتالل اإلسرائيلي بأن األولى
 األوجه، على األقنعة بوضع المتواصل الضرب يمارسون المحققين وأن متعمدة، وسياسة
 عضاءاأل على والضرب الجنسي االعتداء ويمارسون طويلة، مدة معاصمهم من وتعليقهم
 (4)لالعتداء عليهم. الكالب ويطلقون المعتقلين لصعق الكهربائي؛ التيار ويستعملون التناسلية،

 من جدهيو  رياألس هيالقي ما ثيح من واألقسى األشد بأنها التحقيق مرحلة توصفو 
 ووسائل أساليب شتى الشاباك ستخدمي المرحلة هذه ففي  ب،يوالتعذ المعاناة وألوان أشكال
 في هايخفي المعتقل أن عتقدي التي المعلومات على الحصول ةيبغ ؛والتنكيل والقهر بيالتعذ

 (0)وغير ذلك. والذهني، النفسي ومنها جسدي، هو ما منها، جدا كثيرة التحقيق بيوأسال صدره،

وقد تعرض األسرى الفلسطينيون خالل فترات التحقيق للتعذيب الجسدي والنفسي من 
 (2)خالل عدة وسائل:

رب المبرح بكوابل الكهرباء وبالعصي الغليظة، وبأرجل الكراسي، فضاًل عن الض -
 اللكمات والضرب بأرجل رجال التحقيق.

                                                           

 (.1( قراقع، التعذيب في سجون االحتالل اإلسرائيلي قانون الموت )ص0)
 (.01ص ) ( أبو قاعود، تجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيين وعالقتها بالتفكير األخالقي4)
 (.01أحكام األسير الفقهية دراسة تطبيقية على األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي )ص ( العقاد،0)
 (.22ص) التجربة الديمقراطية للحركة الوطنية األسيرة، ( الهندي2)
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 الصدمات الكهربائية، والرج العنيف بالرأس، مما أدى أحيانًا لنزيف في الدماغ. -
 الكي بالنار والسجائر المشتعلة. -
 أيام.التقييد بالسالسل، والربط في أوضاع التوائية لعدة  -
 الشد والتعليق لفترات طويلة. -
 صب الماء البارد والساخن على الجسم. -
رش العقاقير الكيميائية الخانقة والمدمعة على أماكن من الجسم، وفي كيس يغطي  -

 الرأس.
 التضييق على التنفس بوضع  رأس المعتقل في كيس أو عدة أكياس. -
 المنع من األكل والشرب. -
 يوضع في مؤخرة المعتقل.الحقن بالماء بواسطة أنبوب  -
 التعذيب بواسطة الكالب. -
 نتف الشاربين واللحية وشعر الجسد. -
 إدخال عصا في مؤخرة السجين. -
 حفالت السخرية واالستهزاء. -
 إطالق النار فوق الرأس وبين القدمين. -
 اإليداع في زنازين انفرادية حديدية ضيقة ال تتسع للمعتقل إال واقفًا ولعدة أيام. -
 اعات التشويش بصوت عاٍل داخل قسم التحقيق.استخدام سم -
 استغالل الجروح برش الملح عليها أو غير ذلك. -
 الضرب والضغط على األماكن الحساسة بالجسم. -
 قلع األظافر بالكماشة. -
 الحقن بمواد تسبب الحرارة وااللتهاب. -
 الضغط على القيود بحيث تدمى اليدين والرجلين. -
 ة وبأعداد كبيرة ال تسمح بالنوم او الحركة.إيداع المعتقلين في زنازين ضيق -
 الحرمان من الذهاب للحمام حتى يبول السجين في مالبسه. -

 العزل: .4
عد العزل من أقسى أنواع العقاب الذي تلجأ إليه إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي ضد يُ 

لفترات األسرى الفلسطينيين، حيث يتم احتجاز األسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة ضيقة 
طويلة من الزمن ال يسمح له خاللها بااللتقاء باألسرى، مما يسبب مضاعفات صحية ونفسية 
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 تهتصفيأسلوب إلذالل األسير و  هيلفترات طويلة العزل و  سياسةخطيرة على األسير. و تعتبر 
ر السياسة بحق األسرى الفلسطينيين على امتداد مسيرة األس هذه ورستمُ  جسديًا ونفسيًا، و لقد

منظمًا تقره السلطة  نهجاً باتت السياسة و  هذهبمرور الوقت ازدادت اإلسرائيلية، و  في السجون
القوانين اإلجراءات و  لهتضع و   التنفيذيةالسلطة  قهوتطب دولة االحتالل التشريعية في

 (0).الخاصة

 الحمام تشمل م؛437* م032 مساحتها تبلغ حيث الحجم صغيرةبأنها  العزل غرفوُتوصف  
 وحاجياته األسير ألغراض متسع يوجد ال وحتى للمشي متسع أو مكان يوجد وال المياه، ودورة
 والرطوبة التهوية قلة، باإلضافة إلى الزنزانة في أسيرين هناك كان إذا المأساة تتضاعف وقد

 باب بينما السقف من وقريب ومرتفع صغير واحد، شباك العزل زنزانة في يوجد حيث العالية
 األمراض انتشار في يتسبب مما سم؛2* سم 2 مساحته صغير شباك سوى فيه يوجد ال نةالزنزا

 (4).التنفسي الجهاز أمراض وبالذات

مرار جواز است مى عدلحو واضح عنى لع (001)ادة مبعة، الاالر  نيفصت اتفاقية جنوقد 
ى لادة عم، وقد شددت القام بهاخالفة التي مال نع نظربغض ال هرشعزل األسير أكثر من 

رائيلي؛ اإلس لاالحتال سلطات هو مالم تراعه، و من ذلكأكثر  لوب العز لأس ماستخدا جواز معد
 مالعالعن  هموعزل هموياتمعن لتدميرة لوات طوينولس حيث عزلت العديد من األسرى الفلسطينيين

 (0)ة من الطوق عليهم.الخارجي، وفرض حال

 األسير وهو نفرادي،اال العزل من فلسطيني أسير آخر خروج م4100 عام شهدوقد 
 م02/4/4100 في أوكرانيا دولة في اختطف والذي غزة، قطاع من سيسي أبو ضرار المهندس

 الشاباك جهاز من بقرار اإلسرائيلية السجون مصلحة ورفضت ،االنفرادي العزل في وضعه وتم
 بإخراج تمثل ساسياً أ مطلباً  رفع والذي ،م4104ة عام الكرام إضراب بعد إخراجه اإلسرائيلي

 أبو وضرار الصعيدي عوض األسيرين منه استثني الذي األمر المعزولين، األسرى جميع
 الحركة وساندته الطعام عن إضراباً  ليخوض السيسي وبقي بعدها الصعيدي فخرج سيسي،
 األسير خروج واعتبر، م1/01/4100 في نهائي بشكل االنفرادي العزل من خرج حتى األسيرة

                                                           

 (.20)ص الضغوطات النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين وعالقتها ببعض المتغيرات، ( الفي0)
 أسلوب ممنهج للموت البطيء )موقع إلكتروني(. -الدولية، أسرى العزل( منظمة أصدقاء اإلنسان 4)
 (.21( محسن، الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي )ص0)
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 تنهي أن استطاعت التي األسيرة، الفلسطينية للحركة يسجل كبيراً  إنجازاً  سيسي، أبو ضرار
 (0).اإلنساني الجسد داخل الروح قتل ورائها من ُيهدف التي االنفرادي، العزل سياسة

 التنقالت: .1
رار االستق عدم حالة هو مستمرة، ومشقة معاناة في جعلهيو  ر،ياألس صفو عكري ما أكثر

راب واضط استنفار حالة في دائما رياألس بقىي ثيبح السجون، مصلحة ضده تمارسها التي
 (4)جراء كثرة التنقالت بين السجون التي يتعرض لها.

 الحركة لقيادات ومستمرة دورية نقل عمليات إجراء إلى تعمد سرائيليةاإل السجون مصلحةف
يجاد األسرى أولئك إرهاق بهدف ، األسيرة الفلسطينية  ال حتى لهم، بالنسبة ستقرارا عدم حالة وا 

 الحركة في القيادات بعض وهناك المعتقلين عموم إلى خبرات من لديهم ما تقديم من يتمكنوا
 منهم األسير ينقل إن وما أشهر، ثالثة كل نقلهم على السجون مصلحة تعمدت األسيرة،
 السجن إلى معه ىأخر  مرة لحملها يعود حتى اعتقاله، فترة سنوات منذ تالزمه التي حاجياته
 (0).الجديد
 التفتيشات: .2

 والدورية اليومية التفتيش عمليات هي الفلسطينيين، األسرى بحق المتكررة العقاب أشكال من
 التفتيش عملية وتبدأ، عنيفة بطريقة الغالب في وتكون الوقت احترام فيها يتم ال والتي لغرفهم،
 واحدة، دقيقة مدته تتجاوز ال جدًا؛ سريع وقت في تقييدهم يتم ثم األسرى، لغرف مباغت باقتحام
 بشكل تفتيشه ويتم ،(المرحاض) إلى األسير يؤخذ ثم الغرفة، داخل أولي بشكل تفتيشهم ويتم
 يتم ثم ومن الجسد، أنحاء جميع على اآللي الجهاز وُيمرر البنطال، بإنزال يقوم أن بعد آلي،
 رأساً  محتوياتها قلب يتم حيث نفسها، للغرفة تيشالتف عملية تبدأ ذلك، بعد، أخرى غرفة إلى نقله
 التلفاز فك ويتم البعض، ببعضها األسرى حاجيات ُتخلط األحيان من كثير وفي عقب، على

 لألسرى ستفزازاً ا هذا وُيعد، مهربة أشياء عن بحث عملية في الغرفة داخل شيء وكل والمروحة
عادتها الغرفة ترتيب عملية رتستم حيث طويلة، لمدة إقالقهم ويتم بهم وتنكيالً   سابق إلى وا 
 (2) .عهدها

                                                           

 ( الخفش، إنسانية معذبة وأسوار مرتفعة )موقع إلكتروني(.0)
 (.44)ص األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيليدراسة تطبيقية على  -أحكام األسير الفقهية( العقاد، 4)
 ( الخفش، إنسانية معذبة وأسوار مرتفعة )موقع إلكتروني(.0)
 .المرجع السابق( 2)
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وترافق قوى التفتيشات الكالب واخصائي متفجرات وغيرهم، باإلضافة للتفتيش العاري العام 
والشامل لكافة األسرى، سواء للقادم أو المغادر للسجن، أو أثناء التفتيش العام في األقسام 

 (0)والغرف.

 :الحرمان من الزيارة .5
طات االحتالل على انتهاج سياسة ترمي إلى التضييق على زيارة أهالي المعتقلين دأبت سل

الفلسطينيين ألبنائهم داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، ووضعت العديد من العراقيل لتحقيق 
ذلك، ومع اندالع انتفاضة األقصى وتشديد الحصار على المدن الفلسطينية لم تسمح سلطات 

؛ متذرعًة بالحصار بزيارة ذويهم ألهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون االحتالل اإلسرائيلي
الشامل والمفروض على األراضي الفلسطينية حتى هذه األيام، مما زاد من معاناة األسرى 

 (4)والمعتقلين، وأثر سلبًا على نفسيتهم وذويهم.

األسرى ألبنائهم بعد  وقد اتبعت حكومة االحتالل سياسة جديدة بما يتعلق بزيارات أهالي
وتحت ذرائع ومبررات أمنية؛ حيث فرضت قوانين جديدة على الزيارة تتمثل بعدم  م0111عام 

السماح بالزيارة لذوي األسير إال من الفئة األولى، وهي األب واألم والزوجة واألوالد، أما األشقاء 
حرمان أقارب وأصدقاء عامًا، وهذا اإلجراء أدى إلى  01فيسمح فقط لمن تقل اعمارهم عن 

المعتقل من الزيارة، إضافة إلى حرمان األسير الذي فقد والديه وال يوجد له أشقاء من الزيارة، 
وصحب هذه اإلجراءات تحديد خط سير الباصات التي تقل أهالي األسرى ضمن نقاط وحدود 

شاق سفر طويل عسكرية ال يسمح بتجاوزها مما زاد من معاناة أهالي األسرى الذين يتحملون م
 (0)جدًا للوصول إلى السجون داخل الكيان.

 الظروف الصحية واإلهمال الطبي المتعمد: .2
سجون االحتالل اإلسرائيلي من سياسة اإلهمال الطبي، في نيون سطيلي األسرى الفنيعا

وسوء الرعاية الصحية، األمر الذي يزيد من معاناتهم، ويعرض حياتهم للخطر، وتنتشر بين 
نهم األمراض الجلدية، وااللتهابات الصدرية، وأمراض قرحة المعدة، والضغط، والقلب، العديد م

والسكر، وضعف النظر، واألمراض الصدرية، وهذه األمراض ماهي إال نتيجة لسوء الرعاية 
الصحية المناسبة، وانتشار العديد من الحشرات والزواحف، وافتقار الغرف والزنازين للتهوية 

ية، كما يساعد على انتشار هذه االمراض سوء ورداءة وجبات الطعام المقدم، ولقد واإلنارة الكاف
                                                           

 (.01)ص سالل الجوع الخيارات في صراع اإلرادات( الولي، 0)
 (.41)ص المنسيون في غياهب االعتقال الصهيوني ( أبو الهيجاء،4)
 .01ص المرجع السابق،( 0)
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اتخذت سلطات االحتالل من سياسة التسويف في تقديم العالج وسيلة للضغط على المعتقلين 
تحويلهم  الفلسطينيين وال سيما عن طريق تقديم العالج الالزم للمرضى، أو من خالل عدم

 (0)حقواًل للتجارب واالختبار لألدوية اإلسرائيلية. دامهمللمستشفيات، أو من استخ
 (4) اآلتي:وتتمثل الظروف المأساوية لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل في  

مما الغذائية،  متهقص قينظافة، إضافة إلى نوعًا و نًا و مسرى كلأل مقدمال مسوء الطعا -
 اض.مر تشار األوبئة واألنيؤدي إلى ا

 ة. لطوي مددل ماماالستح من مانالحر ظافة و نة اللق -
 قص الكبير في األلبسة واألغطية. نال -
فرشات م أو تقدي ،توافر فرشات ، أو عدمالقاسية نزانةالز بسبب ا مإ مو نال من مانالحر  -

 .نيئة بالرطوبة والعفملتسخة أو م
ان، وقد دأبت دولة االحتالل على استغالل المهنيين الطبيين من أجل انتهاك حقوق اإلنس

وذلك بوسائل مختلفة ، وأخطر دور كانوا يقومون به؛ تقويض السالمة البدنية والنفسية للمعتقلين 
 (0)الفلسطينيين.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           

 .42، صنفسه( المرجع 0)
 (.21ص) الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي( محسن، 4)
 (.10ص) ( بدر، أسرانا في سجون االحتالل اإلسرائيلي0)
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 الثاني  المبحث
 االحتالل سجون في األسرى إضرابات أهم

في سجون االحتالل اإلسرائيلي يمتلكون سالحًا يناضلون  الفلسطينيون لم يكن األسرى
المسلوبة، أو الحفاظ على كرامتهم سوى إرادة ال تلين وعزيمة ال  مهم النتزاع حقوقهبه ضد سجان

تُقهر، سنوات عجاف يقضيها مناضلو الشعب الفلسطيني داخل عتمة األسر؛ تُنتزع من ربيع 
أعمارهم وزهرات شبابهم. ولقد خاض األسرى الفلسطينيون على مدار سنوات من صراعهم مع 

تحقيق إنجازات عدة،  ، واستطاعوا بإضرابهم عن الطعام بأمعائهم الخاويةكثيرة  معاركالمحتل 
التي هي في الغالب مشروعة حيث كفلتها لهم لمطالبهم وأرغموا العدو مرات عدة على الرضوخ 

 .اإلسرائيلي األعراف والمواثيق الدولية، وخالفها السجان

وسيلة لتحقيق هدف وليس ويعتبر األسرى الفلسطينيون اإلضراب المفتوح عن الطعام 
غاية بحد ذاته، كما يعتبرونه من أكثر األساليب النضالية وأهمها من حيث الفعالية والتأثير 
على إدارة المعتقل والسلطات اإلسرائيلية والرأي العام لتحقيق مطالبهم اإلنسانية العادلة، وال يلجأ 

ألخرى كافة، وعدم االستجابة األسرى إلى هذه الخطوة إال بعد نفاذ الخطوات النضالية ا
 (0)لمطالبهم.

في  م0112وقد شهدت السجون اإلسرائيلية إضرابات عدة عن الطعام؛ أولها كان عام 
والذي  م؛4102اإلداريين عام  نسجن نابلس، أما أطولها فهو إضراب األسرى الفلسطينيي

اب الجماعي األطول يومًا، وهو موضوع الدراسة، وقد تأكدت الباحثة من أنه اإلضر  10استمر
 (4)في تاريخ الحركة الوطنية األسيرة، بعد اطالعها على عدة مراجع.

بوسائل  االحتالل إلفشال إضرابات األسرى  سعت مصلحة سجونمن ناحية أخرى 
فكانت تقوم  ؛فراغ اإلضراب من محتواهإلعديدة، وذلك من خالل قيامها بمجموعة من الخطوات 

وتشتيتهم في سجون متفرقة، وسحب وسائل اإلعالم كالتلفاز والراديو  بعزل قادة الحركة األسيرة
وكذلك بث  ،من غرفهم حتى تنقطع عنهم أخبار العالم، وسحب الملح والماء من األسرى

ولكن األسير الفلسطيني ، ال يمكن أن ترضخ لمطالب األسرى حكومة االحتاللالدعايات أن 

                                                           

 (.070( غادة بدر، أسرانا في سجون االحتالل اإلسرائيلي )ص 0)
 .071-070( المرجع السابق، ص ص4)
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على خوض معركتهم حتى رضوخ مصلحة السجون  وقيادته كانوا يتمسكون بمطالبهم ويصرون
 (0)لمطالبهم وتنفيذها.

وتتعرض الدراسة في هذا البحث ألهم اإلضرابات التي خاضها األسرى الفلسطينيون في 
 سجون االحتالل اإلسرائيلي كما يأتي:

 إضرابات األسرى قبل بروز التنظيمات واألطر النضالية داخل السجون: :أوالا 
 (4):م0224إضراب عام  .0

بعام؛ ليصبح  م0117كان أول إضراب في تاريخ الحركة الوطنية األسيرة بعد نكسة 
اإلضراب وسيلة النتزاع الحقوق، وقد ارتقى الشهيد )خليل رشايدة( وكان أول شهيد في تاريخ 
الحركة الوطنية األسيرة، خاض األسرى إضرابًا عن الطعام لمدة ثالثة أيام في سجن نابلس في 

؛ احتجاجًا على سياسة الضرب واإلذالل التي كانوا يتعرضون لها على يد م0112م أوائل عا
 جنود االحتالل، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم اإلنسانية والمعيشية.

 :0222عام  الرملة سجن إضراب .4
( 00) استمر وقد م0111( فبراير) شباط 04 انطلقت الشرارة من الرملة صبيحة

دخال القرطاسية ورفض وقد   (1).يوماً  كانت مطالب اإلضراب تحسين وزيادة كمية الطعام وا 
مناداة السجان بكلمة )حاضر سيدي( ورفض منع التجمع ألكثر من أسيرين في الساحة وكذلك 

.نةزيادة وقت الفورة. وانتهى بقمع األسرى وعزلهم وتعريضهم لإلها
 (2)  

 :0222عام  ريوناكفا معتقل إضراب .1
 (5).م0111( فبراير) شباط 02 بتاريخ أضرب األسرى بالتزامن مع إضراب سجن الرملة

السبب المطالبة بتغير" الجو مي" )فرشة بالستيكية و واستمر اإلضراب ثمانية أيام،  
دخال القرطاسية ورفض مناداة السجان و  رقيقة ينام عليها االسير( بتحسين وزيادة كمية الطعام وا 

                                                           

رادة تهزم االحتالل )موقع إلكتروني(.( الخفش0)  ، سنوات طوال وا 
 (42-40ص ص ) م4104( أبو شلوف، في رحاب الجوع المقدس ملحمة الكرامة 4)
 مرجع سابق( الخفش، 0)
 )موقع إلكتروني(.وفا، أشهر اإلضرابات عن الطعام  (2)
 (42)ص م4104( أبو شلوف، في رحاب الجوع المقدس ملحمة الكرامة 1)
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أجل كتابة الرسائل ة من من القرطاسي القليل  بإدخال(. ونتج عنة السماح بكلمة )حاضر سيدي
لغاء  ،لألهل  (0) .كلمة سيدي من قاموس السجونوا 

 :م0271عام  الفلسطينيات األسيرات إضراب .2
 م0171( ابريل) نيسان 42 بتاريخ ترتسا نفي سجن في أضربت األسيرات الفلسطينيات

ين ت منها العزل في زناز وقد تعرضن جراء اإلضراب لإلهانة والعقوبا (4) .أيام تسعة واستمر
 اً ب لكن ما تم تحقيقة هو القليل جدعدت إدارة السجون بفحص واالستجابة للمطالقد و و  ،انفرادية

دخال  .عبر الصليب بعض الحاجات الخاصة بالنساءمثل تحسين التهوية وزيادة وقت الفورة وا 
(1) 

 (2):م0271عام  عسقالن سجن بإضرا .5
 سبعة اإلضراب واستمر م0171( يوليو) تموز 1 بتاريخبدأ إضراب سجن عسقالن 

 00أيام، وقد استشهد على إثر هذه اإلضرابات )عبد القادر أبو الفحم( بتاريخ
 .م0171تموز)يوليو( عام 

 (5):م0270 عام عسقالن سجن إضراب .2
 األسر، مواقع داخل الحياة تنظم تنظيمية لهياك الوقت ذلك حتى السجون في يكن لم

 الطعام عن إضراباً  األسرى فخاض ضدهم، منهجي بشكل تمارس والقهر اإلذالل سياسة وكانت
 من قسم في والتحكم السياسة تلك وقف خالله من استطاعوا متواصلين، أسبوعين استمر

 ، وهي:ضدهم والسجانين السجون إدارات ممارسات

 ُيفرض قبل من كان فقد الصباحية، العد عملية بعد مبالنو  لألسرى ُسمح -
 ويظلوا أغطيتهم ويرتبوا السادسة الساعة في العدد قبل ينهضوا أن عليهم

 (.األسرى على اً ممنوع كان االستلقاء حتى) جالسين
 يظلوا أن عليهم مفروضاً  كان حيث السجن بمالبس البقاء بعدم لهم ُسمح -

 .للسجن الموحدة ةالرسمي المالبس في النهار طوال
 شرحات وزيادة كاملة بيضة إلى بيضة نصف من اإلفطار وجبة زيادة تم -

 .شابه وما والمربى الخبز
                                                           

 )موقع إلكتروني(.وفا، أشهر اإلضرابات عن الطعام  (0)
رادة تهزم االحتالل )موقع إلكتروني(.( الخفش، سنوات 4)  طوال وا 
 وفا، مرجع سابق.( 0)
 (.42م )ص4104 ( أبو شلوف، في رحاب الجوع المقدس ملحمة الكرامة2)
 مرجع سابق.( الخفش، 1)
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 .انتزاعها بطريقة كبيرة اعتبروها األسرى لكن ظاهرًا، قلتها على اإلنجازات هذه
 

 :السجون داخل النضالية واألطر التنظيمات بروز بعدثانياا: إضرابات األسرى 
 0)):م0271عام  عسقالن سجن إضراب .0

 م0170( سبتمبر) أيلول 00بتاريخ  أضرب األسرى عن الطعام في سجن عسقالن
 .م0170( أكتوبر) األول ـشرينت 7 وحتى

 (4):م0272إضراب سجن عسقالن عام  .4
( يومًا، وقد اعتبر نقلة نوعية في مسيرة 21لمدة ) م0171أضرب األسرى عام 
ًا للنضال اك، وشكلت هذه المحطة حجرًا أساسة البائسة آنذاالعتقال لتحسين شروط الحيا

راسخة، وألول مرة رافق هذا اإلضراب تفاعل شعبي  العتقالي المبني على أسس تنظيميةا
 جماهيري مناصر لمطالب األسرى.

 (1):م0277إضراب سجن عسقالن عام  .1
 في وماً ي( 41) لمدة واستمر م42/4/0177 بتاريخ  المفتوح اإلضراببدأ األسرى 

 .سبقه الذي لإلضراب امتداداً  ويعتبر ،عسقالن
 :م0241عام  نفحة سجن إضراب .2

 سجن أن المعلوم ومن ،م0121يوليو)تموز(02 بتاريخأضرب األسرى في سجن نفحة 
 مائة لحوالي يتسع وكان ،نفسه العام أي في م0/1/0121 في افتتاحه تم الصحراوي نفحة
 التي األسيرة، الحركة عن التنظيمي الكادر عزل تشغيله نم االحتالل سلطات هدفت وقد أسير،
 السبع وبئر عسقالن سجني في خصوصاً  األسرى بواقع والنهوض نفسها بناء من تمكنت
 حيث من للغاية، قاسية ظروف في نفحة سجن في البارزين األسرى تجميع تم وقد. المركزي
 كانت وقد غرفة، كل في األسرى من يرةكب بأعداد الزج وتم. باألتربة والمليء الفاسد الطعام
، صغيرة التهوية وفتحات اإلغالق محكمة األبواب حيثتهوية، ال إلى رتفتق المعتقل غرف

                                                           

رادة تهزم االحتالل )موقع إلكتروني(.الخفش، سنوات  (0)  طوال وا 
 (.42م )ص4104ملحمة الكرامة  رحاب الجوع المقدس( أبو شلوف، في 4)
 مرجع سابق.، ( الخفش0)
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 واحدة بساعة لهم وسمحت القرطاسية، أدوات من األسرى بحرمان كذلك السجون سلطات وقامت
 (0).لسيئةا المعاملة إلى إضافة السجن، ساحة في الفورة أجل من اليوم في فقط

لكن ؛ ضربين بقسوة وعنفالم هاجمت سلطات السجن، و يوماً  04اإلضراب استمر  وقد
 شاإلطعام القسري وبرابياألسرى استمروا في اإلضراب فاستعملت إدارة السجن أسلوب 

تم نقل دفعة من األسرى ممن و  ،فى معدة األسير من خالل فتحة األنإل الطعام بالستيكية تدفع
ساءت حالتهم الصحية إلى سجن نيتسان في الرملة، وتعرضت هذه الدفعة للتنكيل الشديد حيث 

تموز، واألسير علي الجعفري وكاد يلحق به األسير إسحق  40قضى األسير راسم حالوة يوم 
ي األسير إسحق الحقًا، بعد مراغة لوال وجود المحامية ليئا تسيمل في مستشفى السجن. وقد توف

 ((4.سنتين من ذلك متأثًرا بما أصابه. وقد قضى أيًضا خالل هذا اإلضراب األسير أنيس دولة

 حظي كما األسرى، وفاة بعد خاصة واسعة إعالمية بتغطية اإلضراب هذا حظي وقد
سناد تضامنية بحركة  اإلضراب هذا أحدث وقد ومناصريهم، األسرى ذوي قبل من واسع شعبي وا 
ن االحتالل سجون في األسرى حياة شروط في عيةنو  نقلة  (0).كافية تكن لم وا 

 ((2:م0242إضراب سجن عسقالن عام  .5
كان هذا اإلضراب جزئيًا بمعنى أن األسرى كانوا يتناولون الخبز والشاي فقط في هذا 

( 20اإلضراب؛ ممتنعين عن تناول أي طعام في مطبخ السجن، استمر هذا اإلضراب لمدة )
ى التوالي، استجابت فيه إدارة مصلحة السجون للكثير من المطالب الحياتية لألسرى؛ يومًا عل

دخال مالبس عن طريق األهل، واالعتراف بممثل المعتقل  أهمها الحصول على المذياع، وا 
 بشكل رسمي أمام إدارة السجن.

 (5):م0247إضراب سجن جنيد عام  .2
يوما؛  41، استمر م41/0/0127يخ دخل أسرى جنيد إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بتار 

ردًا على سياسة التنقالت الواسعة في صفوف المعتقلين  بهدف تفريغ السجون من الطاقات 
 الفاعلة.

                                                           

رادة تهزم االحتالل )موقع إلكتروني(.الخفش، سنوات  (0)  طوال وا 
 )موقع إلكتروني(.أشهر اإلضرابات عن الطعام  وفا،( 4)
 مرجع سابق. ( الخفش،0)
 (.41م )ص4104( أبو شلوف، في رحاب الجوع المقدس ملحمة الكرامة 2)
 (.01( أبو الهيجاء، المنسيون في غياهب االعتقال الصهيوني )ص1)
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 : م0224إضراب أيلول عام  .7
يوما؛ احتجاجًا على  01استمر  م47/1/0114خاض األسرى إضرابًا عن الطعام في 
 تسان في الرملة، ولقي تفاعاًل واسعًا وانتفاضاتسياسة العزل، وللمطالبة بإغالق قسم العزل ني

شعبية جماهيرية مساندة لألسرى، واستطاع األسرى بفعل هذه الخطوات النضالية حماية 
 (0)حقوقهم، وتحسين شروط حياتهم، ومنع إدارات السجون من االنقضاض عليها.

صفوة  شكل هذا اإلضراب قمة تطور الحركة الوطنية األسيرة؛ حيث سخرت لنجاحه
السجون  الفردية والجماعية على مستوىالتجربة االعتقالية، وُوضعت فيه مجمل الخبرات 

؛ حيث نقل الحركة األسيرة نقلة نوعية من حيث مستوى الحياة االعتقالية في كافة المركزية
 (4)جوانب شتى.

 ثالثاا: إضرابات األسرى بعد توقيع اتفاقية أوسلو:
  (0) :م0222اإلضراب السياسي األول عام  .0

خاضت الحركة األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي أول إضراب سياسي مفتوح عن 
أريحا أواًل( بتاريخ  -على إثر توقيع اتفاقية القاهرة )غزةم، 40/1/0112الطعام بتاريخ 

، وذلك احتجاجًا على اآللية التي ُنفذ بها الشق المتعلق باإلفراج عن خمسة آالف  م2/1/0112
 ، لكن صداه كان واسعًا؛ حيث ُيعدر فلسطيني، وكان إضرابًا قصيرًا انتهى بعد ثالثة أيامأسي

نقلة نوعية جريئة في أساليب نضال األسرى وصعود المطلب السياسي إلى مركز األولوية في 
 نضال الحركة األسيرة.

 (2)اإلضراب السياسي الثاني )معركة الكرامة والحرية(: .4
تحت  م02/1/0111ني اإلضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ أسير فلسطي 1111أعلن 

شعار "إطالق سراح جميع األسرى واألسيرات دون استثناء وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه 
ومقبول على الحركة األسيرة" وقد اعتبر من أكثر اإلضرابات السياسية في ذلك الوقت ومنذ 

، حيث دخلت الحركة األسيرة في كافة السجون تأثيرًا وقوة م0110توقيع اتفاقية أوسلو عام 
وضمن برنامج تدريجي هذا اإلضراب، إن األسرى الذين خاضوا اإلضراب هم من فصائل 

                                                           

 (.01أبو الهيجاء، المنسيون في غياهب االعتقال الصهيوني )ص (0)
 (.41ص )( الولي، سالل الجوع الخيارات في صراع اإلرادات 4)
 (.22( قراقع، التعذيب في سجون االحتالل اإلسرائيلي قانون الموت )ص0)
 (.10)ص المرجع السابق( 2)
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م.ت.ف، أما حركتا حماس والجهاد اإلسالمي فكانوا مساندين لإلضراب فقط، وكان األسرى قد 
لدولي يحذرون فيها من تجاهل وجهوا العديد من الرسائل والبيانات إلى الرأي العام المحلي وا

قضيتهم، استمر اإلضراب ثمانية عشر يومًا، وقد تم اإلعالن عن تعليق اإلضراب على إثر 
اجتماع تم بين الرئيس ياسر عرفات ووزير خارجية االحتالل في ذلك الوقت شمعون بيرس 

دريجي عن وصدور بيان أطلق  عليه "بيان التفاهم" الذي نص على أن ترتيبات اإلفراج الت
الفلسطينية التي شكلت لهذا الغرض وأن  -المعتقلين ستتم تحت مظلة اللجنة الوزارية اإلسرائيلية

 هذه الترتيبات ستكون جزءًا من االتفاق المرحلي.
 (0):م0224إضراب عام  .1

كان أيضًا إضرابًا سياسيًا للفت انتباه المفاوض الفلسطيني أن هناك أسرى في السجون 
 على اإلفراج عنهم، وكان على رأس هذا اإلضراب حركتا فتح والجبهة الشعبية. البد من العمل

 (4):م4111إضراب أيار عام  .2
 سياسة على احتجاجا ،م1/4111/ 4 بتاريخ الطعام عن الفلسطينيون األسرى أضرب

 الشهر، يقارب ما اإلضراب هذا استمر وقد. األهالي زيارات على المذلة والشروط والقيود العزل
 الجماهير انتفضت وقد. السالم عملية استحقاقات كأحد األسرى سراح إطالق شعار خالله فعور 

 اإلضراب، خالل متقاربة أيام في الفلسطينيين من ثمانية ارتقىو  األسرى مع تضامناً  الفلسطينية
 عن المحررين األسرى من العشرات أضرب وقد والخليل، اهلل ورام ونابلس قلقيلية مناطق في

 .بغزة األزهر جامعة قرب نصبت التي التضامن خيمة في مالطعا
 

 (0):م4110إضراب حزيران عام  .1
 عن تريستا نيفي سجن في الفلسطينيات األسيرات أضربت م41/1/4110 بتاريخ

 للتعامل األسيرات تعرضت، وقد السيئة أوضاعهن   على احتجاجاً  متواصلة، أيام 2 لمدة الطعام
 .اإلضراب خالل لسجونا سلطات قبل من وظلم بقسوة

 

 

                                                           

 (.42ص) م4104 ( أبو شلوف، في رحاب الجوع المقدس ملحمة الكرامة0)
رادة تهزم االحتالل 4)  موقع إلكتروني(.)( الخفش، سنوات طوال وا 
 المرجع السابق.( 0)
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 (0):م4112إضرابا عام  .2
 سجن في وخاصة – نتيجة سوء الظروف الحياتية الالمحدودة الضغط حالة ظل في

 بعض حققوقد  يوًما، 04 استمر والذي الطعام عن المفتوح اإلضراب في األسرى دخل –هداريم
 .اإلضراب تفجر هاأجل من التي اإلجراءات من األخيرة الموجات وأوقف البسيطة اإلنجازات

( أغسطس) آب 01 في هداريم؛ سجن في األسرى إضراب من ونصف شهرين مدة بعد
 الثامن في تأخرت التي السجون بها ولحقت الطعام، عن مفتوًحا إضراًبا السجون معظم بدأت
 التي وهي به البدء من أيام 01 بعد إضرابها أوقفت السجون بعض. نفسه الشهر من عشر
 في إضرابها أوقفت فقد ونفحة كيدار وأوهلي هداريم سجون أما. وجلبوع عسقالن متأخرة، دخلت
 .عشر التاسع اليوم في إضرابه إيشل سجن أنهى وقد عشر، الثامن اليوم

 (4) :م4112إضراب عام  .7
أيام. وذلك احتجاجا  1 اإلضراب واستمر 4111 -7-01أسرى سجن شطة بتاريخ  أضرب 
على  قالتضيي دبع وكذلك لتحسين ظروف المعيشة ،الزيارات ندهل المذل عى تفتيش األلع

 .وخصوصا التفتيش الليلي المفاجئ األسرى
 (1):م4117إضراب عام  .4

 .واحد يوم لمدة والمعتقالت السجون كافة في األسرى أضرب م4117 /00/ 02 بتاريخ
 (2):م4100إضراب الجبهة الشعبية  .2

 مسعاها في وتحديداً  غيرها من أكثر اإلضراب نحو مندفعةً  شعبيةال الجبهة كانت
 صولو ال في الفصائل تنجح لم وعندما االنفرادي، العزل من سعدات أحمد العام أمينها إلخراج

 الشعبية الجبهة فخاضت فردي، بشكل الدخول الشعبية الجبهة قررت اإلضراب، حول اتفاق إلى
 شاليط، صفقة مع متزامناً  جاء توقيته أن إالأسير،  ئتيام من أقل خاضه وحدها، مفتوحاً  إضراباً 

انهى  العزل، من سعدات أحمد القيادي بإخراج السجون مصلحة تعهد رغم ، شيء عن يثمر فلم
  في ذلك وكان ،عزله في سعدات وبقي ضراب،إلا من يوماً  (44) بعد مضرابهإ الجبهة أسرى
 .م4100 أول تشرين

                                                           

رادة تهزم االحتالل  (0)  موقع إلكتروني(.)الخفش، سنوات طوال وا 
 )موقع إلكتروني(.أشهر اإلضرابات عن الطعام  وفا، (4)
 الخفش، مرجع سابق.( 0)
 (.02إضراب الكرامة سنحيا كرامًا )ص ( الخفش وأبو صبحة،2)
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 (0):(مفجر معركة الكرامةخضر عدنان والذي ُعرف باسم )إضراب  .01
أشعل الشيخ خضر عدنان شرارة انتفاضة الكرامة بإضرابه األسطوري عن الطعام، الذي 

لقضية ( يوما، فقد كان إضراب الشيخ خضر عدنان هو البداية التي معها أصبح 11جاوز )
األسرى معنى آخر يتجاوز االعتصام أمام مقرات الصليب األحمر، يتجاوز تصريحات 
المسئولين، نقل إضراب الشيخ خضر عدنان وما تاله من إضرابات األسرى )هناء شلبي، بالل 
ذياب، ثائر حالحلة( وآخرين وصواًل إلى اإلضراب الكبير الذي خاضه األسرى بتاريخ 

 ادرة إلى أيدي األسرى؛ فأصبح األسرى في حالة إرادة الحرية.جانب المب م07/2/4104
  :م4104عام  الكرامة إضراب .00
 (ةولمد م02/1/4104 وحتى م07/2/4104  في اإلضراب األسيرة الحركة  بدأت

؛ نظيره قل   تاريخياً  إنجازاً بهذا اإلضراب   األسيرة الحركة سجلت ، وقدمتواصل بشكل اً يوم( 42
 األسرى جميع بإخراج تمثل أساسياً  مطلباً  رفعوقد  4) )ول حتى وقته.حيث اعتبر األط

 فخرج سيسي، أبو وضرار الصعيدي عوض األسيرين منه استثني الذي األمر المعزولين،
 خرج حتى األسيرة الحركة وساندته الطعام عن إضراباً  ليخوض السيسي وبقي بعدها الصعيدي

 0)).م1/01/4100 في نهائي بشكل االنفرادي العزل من
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.41-42م )ص ص4104 ( أبو شلوف، في رحاب الجوع المقدس ملحمة الكرامة0)
 (.1( الخفش وأبو صبحة، إضراب الكرامة سنحيا كرامًا ) ص4)
   ( الخفش، إنسانية معذبة وأسوار مرتفعة )موقع إلكتروني(.0)
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 المبحث الثالث
 م4102إضراب األسرى الجماعي عام 

 ما قبل اإلضراب: أوال:
، م4102إذا أردنا الحديث عن إضراب األسرى اإلداريين في سجون االحتالل عام 

إضراب المعتقل خضر عدنان؛ احتجاجًا على اعتقاله إداريًا، وبعد فالبد من تسليط الضوء على 
رت سلطات االحتالل إلطالق سراحه، وبذا فقد نجحت طيومًا، اض 11ر إضرابه مدة أن استم

صرخة المعذبين والمضطهدين في وضع حد مؤقت وفردي لالعتقال اإلداري، وفتحت بذلك بابًا 
جديدًا للحرية باألمعاء الخاوية، ليتبعه العشرات من المعتقلين اإلداريين الذين خاضوا إضرابات 

مجملها إلى تسليط الضوء على  االعتقال اإلداري وسوء استخدامه، وتعرية مماثلة، أدت ب
 (0)ممارسات االحتالل اإلسرائيلي.

شهدت إضرابات األسرى في تلك الفترة حراكًا واسعًا على كافة المستويات، كما أصدرت 
ل عدة جهات حقوقية بيانات إدانة لسياسة االعتقال اإلداري التي انتهجتها سلطات االحتال

 اإلسرائيلي.

 قوية أرضية الفلسطينيين، األسرى من عدد خاضها التي الفردية اإلضرابات شكلتوقد 
. إدارياً  اعتقالهم استمرار على احتجاجاً  تصعيدية، بخطوات للبدء ؛اإلداريين معتقلينلل بالنسبة
 تتمثل ،م4100( أكتوبر) األول تشرين شهر بداية مع الخطوات من بجملة البدء وقرروا
 وعدم المحاكم تلك من الشرعية لسحب محاولة في عليها، يعرضون التي المحاكم طعةابمق

 وصوالً  لهم، المناسب العالج تقدم ال التي السجون عيادات مقاطعة وكذلك بها، االعتراف
 لإلضراب التحول ثم ومن ،01/04 تاريخ حتى األسبوع في واحد يوم لمدة الطعام عن لإلضراب

 (4).أسبوع كل من( والخميس ثنيناال) يومين مدة

ورغم ما قيل من أن سياسة االعتقال اإلداري قد تراجع منسوبها إال أن الواقع خالل 
خاض المعتقلون اإلداريون  م4102نيسان  42ففي ال جاء ليثبت عكس ذلك، م4102م العا

ة أو محاكمة، إضرابًا جماعيًا احتجاجًا على سوء ظروف احتجازهم واستمرار اعتقالهم دون تهم
وما تبع ذلك من تمديد اعتقال العشرات منهم لفترات طويلة، وقد استمر إضرابهم المفتوح عن 

                                                           

 (.11ى الفلسطينيون آالم وآمال ) ص( فروانة، األسر 0)
 ( الخفش، إنسانية معذبة وأسوار مرتفعة )موقع إلكتروني(.4)
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وترى الباحثة أن اإلضراب حقق نتائج  (0)( يوما دون أن يحقق نتائجه المرجوة.14الطعام لنحو )
 أخرى في غاية األهمية ال يجب إغفالها، وستبرزها في الصفحات اآلتية.

 (4)تقال اإلداري وتجاوز ما هو معمول به في دول العالم:** االع
ألي فيها ال تتجاوز مدة االعتقال اإلداري  تجدر اإلشارة إلى أن معظم دول العالم 
ة االحتالل لثالثة تعديالت ساعة، بينما خضع قانون االعتقال اإلداري في دول 42ــــــال ،شخص
 مجحفة:
هو الذي يصادق على  اإلسرئيلي ة االحتاللفي دول وزير الحربفي البداية كان  -

االعتقال اإلداري ألي شخص؛ بعد تقديم المستوى األمني أو قائد المنطقة الوسطى 
 تقرير له. وبناًء على ما سبق كان عدد المعتقلين اإلداريين قليل جدًا، ففي العام

 معتقال. 00كان عددهم  م0111
فاع أن يعطي صالحيات لقائد المنطقة بعد عملية السور الواقي ُطلب من وزير الد -

 الوسطى بشأن االعتقال اإلداري.
مؤخرًا انتقل القرار من قائد المنطقة الوسطى إلى قائد المنطقة؛ وهنا أصبح األمر في  -

بلغ عدد المعتقلين  م4117؛ ففي العام ةغاية السهولة، ويخضع العتبارات شخصي
قل االعتقال اإلداري إلى أن  م4104-م4100معتقال، وفي العام0411اإلداريين

؛ وصل عدد م4104، وبعد اغتيال القيادي أحمد الجعبري عام 11وصل إلى قرابة الـ
 تقريبا في أقل من شهر. 411المعتقلين إداريًا إلى 

 :بأسباب اإلضرا :ثانيا
وقف استمرار إصدار قرارات اعتقال إداري تعسفي بحق المواطنين والنخب  .0

 (0)الفلسطينية.
التمديدات لألسرى اإلداريين، والذي ينعكس سلبًا على نفسيتهم؛ بحيث يجهل كثرة  .4

األسير اإلداري موعد اإلفراج الحقيقي عنه، والتي يعتبرها جهاز الشاباك اإلسرائيلي 
 ((2انتصارًا لحظيًا على األسير، فتصبح معاناته النفسية مركبة.

                                                           

 (.11( فروانة، األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )ص0)
 م(.4101يناير  47دعاء مصلح )اتصال شخصي:  ،أسير محرر ومنسق اإلضراب -( مؤيد شراب4)
يا لإلضراب ونائب في المجلس التشريعي، دعاء مصلح )اتصال رئيس اللجنة العل -( عبد الجابر فقهاء0)

 م(.4101فبراير 1شخصي: 
 م(.4101يناير  47دعاء مصلح )اتصال شخصي:  ،أسير محرر ومنسق اإلضراب -( مؤيد شراب2)
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ت وكوادر في الضفة الغربية، فبمجرد ُتعد سياسة االعتقال اإلداري عملية استنزاف لقيادا .0
ممارسة أي نشاط بسيط؛ يكون الشخص هدفًا لالعتقال اإلداري، الذي يكون بمثابة 

 ((0سيف مسلط على أعمارهم.
اإلضرابات الفردية السابقة لألسرى اإلداريين وما حققته من إنجازات؛ شكلت حافزًا لدي  .2

إضراب جماعي إلنهاء سياسة االعتقال األسرى اإلداريين جميعًا لتوحيد الجهود بخوض 
 ((4اإلداري.

دارة السجون لتلبية  اً يعد اإلضراب عن الطعام نوع .1 من أنواع التحدي بين األسرى وا 
مطالب األسرى المشروعة، فبعد اإلضرابات الفردية؛ أصبح األسير اإلداري صاحب 

 ((0قرار.
 

 مراحل اإلضراب: :ثالثاا 
 مرحلة اإلعداد والتجهيز: .0

مرحلة اإلعداد والتجهيز لإلضراب قبل حوالي عام من البدء فيه؛ وكان ذلك بدأت 
بتشكيل لجنة المرجعية العليا، ُسبق اإلضراب بمقاطعة محاكم االحتالل، كانت النية لدى 

م، وقد كان األسرى قد بدأوا بمقاطعة العيادة بتاريخ 1/0/4102األسرى بخوض اإلضراب في 
م رفضوا استقبال األدوية؛ لكن إدارة 1/00/4100ب، وبتاريخ م تمهيدًا لإلضرا41/01/4100

السجون قامت ببث اإلشاعات بين األسرى لثنيهم عن خوض اإلضراب، كما قامت بتجميع 
األسرى في قسم، وسمحت بخروجهم للفورة ساعة واحدة فقط في اليوم، وصادرت الطعام، 

تي مارس تقريبا، كان األسرى قد وأغلقت القسم، واستمرت هذه اإلجراءات من شهر يناير ح
 (2)أجمعوا على تأجيل اإلضراب لشهر ابريل نظرًا للبرد الشديد في سجن عوفر في ذلك الوقت.

اإلسرائيلية، االحتالل حكومة حقوق اإلنسان، و سبق اإلضراب مراسالت لمؤسسات 
 ن، للنظر فيوالكنيست اإلسرائيلي باإلضافة إلى سلطات القضاء اإلسرائيلية، ومصلحة السجو 

                                                           

  م(.4101يناير  47دعاء مصلح )اتصال شخصي:  ،أسير محرر ومنسق اإلضراب -مؤيد شراب (0)
 م(.4101يناير  47محرر وصحفي، دعاء مصلح )اتصال شخصي: أسير  -( محمد منى4)
 م(.4101يناير  47دعاء مصلح )اتصال شخصي:  ،( مؤيد شراب، أسير محرر ومنسق اإلضراب0)
 المرجع السابق.( 2)
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سياسية االعتقال اإلداري وتجاوزات االحتالل اإلسرائيلي، وبسبب عدم االستجابة لتلك 
 (0)المراسالت، قام األسرى بخطوات تكتيكية وبرنامج تصعيدي؛ شمل اآلتي:

 مقاطعة المحاكم. -
 إرجاع الوجبات. -
 إضراب متقطع. -

 (4)واجهت إدارة السجون هذه الخطوات بإجراءات صارمة تضمنت:

 تجميع األسرى في األقسام ومنع الخروج للفورة. -
 سحب األجهزة. -
 فرض غرامات مالية. -
 نقل األسرى للعزل. -
 أسير إداري بالنقب من الزيارة. 11منع الزيارة؛ حيث ُمنع  -

 

 :(1)تشكيل لجنة مرجعية 
 (024جدول رقم )

 عدد أعضاء لجنة المرجعية العليا عدد األسرى اإلداريين السجن

 2 12 النقب

 1-2 21 عوفر

 فوضت أمرها للجنة 2 مجدو

 
 
 
 
 

                                                           

 م(.4101يناير  47أسير محرر وصحفي، دعاء مصلح )اتصال شخصي: -( محمد منى0)
 ( المرجع السابق.4)
 م(.4101يناير  47دعاء مصلح )اتصال شخصي:  ،ير محرر ومنسق اإلضرابأس-( مؤيد شراب0)
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 ((0أهداف لجنة المرجعية العليا:
أشخاص،  7لجنة المرجعية العليا تنتخب لجنة الحوار العليا وعددها  -

 1وهدفها محاورة اإلدارة فيما يتعلق باإلضراب، والقرار كان ُيتخذ بأغلبية 
 ؛ ليكون القرار أكثر صوابية.7من 

 وية لألسرى.بث الروح المعن -
 إقناع األسرى بأهمية اإلضراب. -
 تعريف األسرى الجدد بماهية اإلضراب والخطوات. -
تشكيل لجنة صحية توعوية؛ لبث المعلومات الصحية، وقد تولى الدكتور محمود  -

الرمحي وهو أخصائي تخدير وأمين سر في المجلس التشريعي رئاسة اللجنة 
 الصحية.

 بث تعاميم داخلية ومنشورات لرفع الروح المعنوية.تشكيل لجنة التواصل الداخلي؛ ل -
 تشكيل لجنة إعالمية؛ وكان اآلتي: -

 

 :كسر االعتقال اإلداري. هدف اإلضراب 
 :ثورة الحرية. االسم 
 :رادة حياة. الشعار  األسرى اإلداريون ثورة حرية وا 
 :خطوات قبيل اإلضراب 

، مع تنظيم برنامج 02الـ تم تحييد المرضى وكبار السن ليلتحقوا باإلضراب في اليوم -
 ((4مواٍز لهم.

 ((1تم إعالم إدارة السجون بقرار اإلضراب. -
 ((2في اليوم التالي رفض األسرى الدواء. -
 ((5بعدها امتنع األسرى عن الخروج للعيادات. -
 (1)سلم األسرى كتبهم إلدارة مصلحة السجون معلنين اإلضراب قبل يوم. -

                                                           

 م(.4101يناير  47دعاء مصلح )اتصال شخصي:  ،أسير محرر ومنسق اإلضراب-مؤيد شراب (0)
 (المرجع السابق.4)
 .نفسه( المرجع 0)
 م(.4101فبراير 1أسير محرر وصحفي، دعاء مصلح )اتصال شخصي:  -( محمد منى2)
 ع السابق.( المرج1)
رئيس اللجنة العليا لإلضراب ونائب في المجلس التشريعي، دعاء مصلح )اتصال -( عبد الجابر فقهاء1)

 م(.4101فبراير 1شخصي: 
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 مرحلة خوض اإلضراب: .4
 من األسرى اإلدارة نقلت مجتمعين؛ الطعام عن إضرابهم كتب رىاألس سلم أن بعد

 تشبه ألنها بورا تورا تسمى لزنازين مجدو أسرى ونقلت الرملة، في أيالون إلى عوفر سجن
 باإلضافة هناك، بالمأساوي الوضع ُيوصف حيث للخيم؛ النقب سجن أسرى ونقلت القبور،
 (0).التفتيشات لتكثيف

 إدارياً  فلسطينياً  معتقالً  041 نحو بدأ م4102 إبريل /نيسان من والعشرين الرابع فيف
 استمرار على احتجاجاً  الطعام؛ عن المفتوح اإلضراب' النقب'و' عوفر' ،'مجدو' سجون في

 إليهم وانضم.  اإلداري االعتقال سياسة بإلغاء مطالبين محاكمة، أو تهمة دون اإلداري اعتقالهم
 تضامنية كخطوة والموقوفين والمحكومين اإلداريين ألسرىا من العشرات الحقة أوقات في

سنادية  .أسيًرا 441 الطعام عن المضربين عدد تجاوز حتى لمعركتهم، وا 

 :مطالب األسرى المضربين 
توصلت لجنة الحوار العليا إلى أن كسر االعتقال اإلداري مستحيل؛ على اعتبار أن  -

ة لحماية أمنه، لكن المشكلة الفعلية االحتالل اإلسرائيلي يصر على استخدامه كوسيل
تتمثل في كثرة التمديدات، فقد كان من صالحيات قائد المنطقة الوسطى أن يمدد 
لخمس سنوات، وبعد اإلضرابات الفردية نزل سقف اإلداري فأصبح ال يتجاوز 
الثالث سنوات تقريبًا، عندما زادت اإلضرابات أصبح التمديد ال يتجاوز السنتين إال 

 (4)ندر؛ طالبت اللجنة بتمديد واحد ال يتجاوز الـستة شهور. فيما
 (0)طالبت لجنة الحوار العليا بأن ال تزيد مدة االعتقال اإلداري عن سنة. -
طالبت لجنة الحور العليا بحقوق األسير اإلداري؛ والتي تتمثل بتوفير غرف خاصة،  -

الموحد لألسرى(،  ووجبات طعام مضاعفة، وبعدم إجبارهم على لبس الشاباص )الزي
 (2)والزيارة تكون كل أسبوع لمدة نصف ساعة.

                                                           

 م(.4101يناير  47دعاء مصلح )اتصال شخصي:  ،أسير محرر ومنسق اإلضراب-( مؤيد شراب0)
في المجلس التشريعي، دعاء مصلح )اتصال رئيس اللجنة العليا لإلضراب ونائب -( عبد الجابر فقهاء4)

 م(.4101فبراير 1شخصي: 
 م(.4101يناير  47دعاء مصلح )اتصال شخصي:  ،أسير محرر ومنسق اإلضراب-( مؤيد شراب0)
 م(.4101فبراير 1أسير محرر وصحفي، دعاء مصلح )اتصال شخصي:  -( محمد منى2)
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نقل األسير مباشرة للمحكمة، ألن عملية نقل األسرى في البوسطة كان يستغرق مدة  -
طويلة لتجميعهم من عدة سجون، فأحيانًا تصل عملية النقل ألسبوع، وتحسين 

 (0)الكانتين.
ى حتى اللباس وأعطوهم لباس صادرت إدارة مصلحة السجون جميع مقتنيات األسر 

بني، وقاموا بتفتيشهم تفتيشًا مذاًل، وكان األسير محمد منى والذي أجرت الباحثة المقابلة معه 
واحدًا من األسرى الذين نقلوا للخيام في النقب؛ وقد وصفها بأنها عبارة عن خيم مهجورة في 

خراج األسرى  يشاتغاية القذارة، والحمامات غير صالحة لالستخدام، وبسبب التفت المستمرة وا 
إلى أقفاص حديدية، وكذلك إخراجهم إلى ساحات النقب المفتوحة للعدد؛ تضاعفت مقيدين 

ثومة في المعدة المعاناة، كما أن األسير محمد كان واحدًا من األسرى الثمانية الذين أصيبوا بجر 
 (4)صحية.بسبب الظروف الال

 منذ اإلضراب بدأوا أسير 011 تقريباً  أسيرًا، 021 قرابة اإلداريين األسرى عدد كان
 السياسات أبشع السجون سلطات مارست وقد موازية، بخطوات بدأوا واآلخرون األول، اليوم

 يكن لم لإلضراب 01الـ اليوم وحتى ابتزازهم؛ فحاولت إضرابهم، عن األسرى لثني التعسفية
 (0).سكر تقريبا شهر وبعد بالملح، لسجونا مصلحة إدارة زودتهم وبعدها الماء، بأخذ إال مسموحاً 

م، ليلتحق بهم األسرى المرضى 4102/ 42/2بدأ األسرى إضرابهم موحدين بتاريخ 
 02لإلضراب؛ والذين يعتبر ضعفهم مصدر قوتهم، وفي اليوم الـ 02كبار السن في اليوم ال

سرى على سجن أيضًا أبلغت إدارة السجون األسرى المضربين بأنه سيتم توزيع كل أربعة أ
جنائي، وعن تجربته هو يقول األسير المحرر مؤيد شراب؛ وقد كان ممثل األسرى في النقب: 

( مع ثمانية أسرى جنائيين، وقد كانوا يصرخون بشكل 2بأنه ُوضع في عزل بئر السبع )قسم 
 (2)يوما. 01متواصل، وقضى فيه 

إلى  21نوا بحدود الـعوفر عزلت إدارة مصلحة السجون األسرى والذين كاسجن وفي 
سجن أيالون، ويتحدث األسير المحرر والنائب في المجلس التشريعي عبد الجابر فقهاء عن 

ة معه: بأن السجن كان قديمًا جدًا وغير مستخدم من زمن تجربته في المقابلة التي أجرتها الباحث
                                                           

 م(.4101يناير  47)اتصال شخصي:  دعاء مصلح ،أسير محرر ومنسق اإلضراب-( مؤيد شراب0)
 م(.4101فبراير 1أسير محرر وصحفي، دعاء مصلح )اتصال شخصي:  -( محمد منى4)
رئيس اللجنة العليا لإلضراب ونائب في المجلس التشريعي، دعاء مصلح )اتصال -( عبد الجابر فقهاء0)

 م(.4101فبراير 1شخصي: 
 م(.4101يناير  47ء مصلح )اتصال شخصي: دعا ،أسير محرر ومنسق اإلضراب-( مؤيد شراب2)
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بعيد، وقد زادتهم معاناتهم بوجود حشرة البق في المكان والتصاقها بأجسادهم، باإلضافة إلى 
 (0)رة األغراض الشخصية والتفتيشات العارية بشكل يومي.دمصا

اإلسرائيلية، وقد في اليوم الثالثين لإلضراب؛ أصبح األسرى تحت مسئولية وزارة الصحة 
نقلوا لمستشفيات مدنية مقيدي األرجل واليد، ومعهم سجانون، فقط تُفك اليد عند ذهابهم للحمام. 

 (4)لإلضراب بدأ الحوار مع موفد عن مصلحة السجون والحكومة. 21وفي اليوم 

 من النيل تستطع لم ولكنها بالقوة؛ اإلضراب كسر البداية منذ السجون مصلحة حاولت
صرارهم األسرى عزيمة  إضرابهم اإلداريون األسرى علق يوًما 10 بعد. مطالبهم تحقيق على وا 
 بوقف يقضي اإلسرائيلية، السجون استخبارات قيادة مع اتفاق على بناءً  الطعام؛ عن المفتوح

لغاء اإلضراب عادتهم اإلضراب، بداية مع األسرى على فرضت التي العقوبات كافة وا   بعد وا 
 االتفاق إلى إضافة اإلضراب، فترة خالل منها نقلهم تم التي السجون إلى الستشفاءا فترة انتهاء
 (0) .اإلداري االعتقال قضية بشأن السجون مصلحة مع الحوار استمرار على

لإلضراب، ولم يعرف  10حدثت عملية خطف المستوطنين الثالثة بالخليل في اليوم الـ 
األجواء في الضفة في غاية التوتر، وأصبح الحديث  أيام، وقد كانت 01األسرى بذلك إال بعد 

 (2)يدور عن قرارات بإبعاد قيادات اإلضراب، وبات الحديث يدور عن حرب جديدة على غزة.
 مرحلة إنهاء اإلضراب: .1

اجتمعت اللجنة المخولة بفك اإلضراب والمكونة من سبعة أشخاص؛ بعد أن ُنقلت 
ن استمروا الصورة بأن األمور تتجه لحرب على غزة،  واألوضاع الميدانية متوترة في الضفة؛ وا 

في اإلضراب فلن يلتفت لهم أحد، وقد كان األمر في غاية الصعوبة على األسرى الذين خاضوا 
يومًا بأمعائهم الخاوية؛ فمنهم من بكى ومنهم من رفض فك اإلضراب؛  10هذه المعركة لمدة 

الفعل بعدها بأيام شن االحتالل اإلسرائيلي م، وب41/1/4102لكن اللجنة أجمعت على فكه يوم 
 (1)عدوانه على غزة.

                                                           

رئيس اللجنة العليا لإلضراب ونائب في المجلس التشريعي، دعاء مصلح )اتصال -( عبد الجابر فقهاء0)
 م(.4101فبراير 1شخصي: 

 م(.4101يناير  47دعاء مصلح )اتصال شخصي:  ،أسير محرر ومنسق اإلضراب-( مؤيد شراب4)
 ة وفا، أشهر اإلضرابات عن الطعام )موقع إلكتروني(.وكالة األنباء الفلسطيني( 2)
 م(. 4101فبراير 1أسير محرر وصحفي، دعاء مصلح )اتصال شخصي: -( محمد منى2)
 م(.4101يناير  47دعاء مصلح )اتصال شخصي:  ،أسير محرر ومنسق اإلضراب-( مؤيد شراب1)
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 اإلنجازات التي حققها األسرى بإضرابهم عن الطعام:  رابعاا:
البعض اعتبر أن اإلضراب  فشل في تحقيق أهدافه؛ ألنه شكل تحديًا تجاوز كل 

ن لم يكن قد حقق أهدافه؛ إال أنه كان األطول من حيث المدة،  واألكثر تنظيما الممكنات، وا 
 لألسرى من خيار في فكه ألن الظروف الخارجية باتت أقوى منهم. وتوافقًا، ولم يكن 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا اإلضراب قد حقق شيئًا من أهدافه رغم الظروف التي أدت 
ت الباحثة مقابالت مع عدد اإلضراب، فقد أجر  هذايراه األسرى الذين خاضوا  إلنهائه، وهذا ما

، كما أنها كانت تتابع قضيتهم، وما يتعلق بمجريات اإلضراب يوميًا، من (0)ك األسرىأولئ من
من أهم اإلنجازات لهذا اإلضراب  خالل تغطيتها اإلعالمية عبر إذاعة القدس؛ فتوصلت إلى أن

 ما يأتي:

 بدء اإلضراب بشكل موحد وبتوافق من الجميع. -
 شكل باهر،  ويتضح ذلك من خاللنجح اإلضراب في تسخين الشارع الفلسطيني ب -

 الفعاليات الواسعة المساندة له.
كسر اإلضراب حاجز الخوف في الضفة الغربية، فكان التضامن يفوق عدوان  -

 م على غزة.4104
 رفع الروح المعنوية لألسرى. -
 كسر أنف إدارة مصلحة السجون؛ فكان بمثابة التحدي األكبر. -
بعض يرجع عملية خطف المستوطنين الثالثة تدحرج الكرة إلى ساحة المقاومة، فال -

في الخليل إلضراب األسرى، وقد صرح األسير حجازي القواسمي شقيق حسن 
 المسئول عن العملية بأنه اعترف أن السبب هو رؤيته لشقيقه يموت.

 لم ُيعتقل أحد إداري في فترة اإلضراب إال بعد عملية الخليل. -

                                                           

 األسرى هم: عبد الجابر فقهاء، ومؤيد شراب، ومحمد منى. (0)
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بية إلضراب معالجة الصحف العر  

األسرى الفلسطينيين عن الطعام في 
عام  اإلسرائيليسجون االحتالل 
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 الفصل الثالث
معالجة الصحف العربية إلضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون 

 م4102عام  اإلسرائيلياالحتالل 
 

 مبحث األولال
ى الفلسطينيين عن فئات تحليل المضمون لمعالجة الصحف العربية إلضراب األسر 
 م4102الطعام في سجون االحتالل االسرائيلي عام 

 

 الموضوعات التي تناولت اإلضراب في كل صحيفة من صحف الدراسة: :أوالا 
( عدد الموضوعات التي تناولت موضوع اإلضراب في كل صحيفة 030يوضح الجدول رقم )
 من صحف الدراسة.

 راب األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل: عدد الموضوعات المتعلقة بإض(120جدول )

 % ك الصحيفة

 2431 10 الدستور

 0231 21 الشرق

 4431 04 االتحاد

 011 024 المجموع

تشير بيانات الجدول السابق أن صحيفة الدستور كانت األكثر اهتمامًا بموضوعات 
إذ حازت الموضوعات  إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي

صحيفة   وتبعتها%( من إجمالي عدد الموضوعات في صحف الدراسة 2431فيها على نسبة )
 %(.4431%(، وأخيرًا صحيفة االتحاد بنسبة )0231الشرق بنسبة )

بحكم الجوار بينها وبين وترجع الباحثة سبب اهتمام صحيفة الدستور األردنية، 
لعالقات الفلسطينية األردنية تحسنت فترة حكم الرئيس محمود األراضي الفلسطينية، وكذلك كون ا

عباس، وأصبحت األردن تتابع وتراقب العديد من الملفات الفلسطينية من أهمها ملف 
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المفاوضات مع االحتالل، وكذلك مطالبات األردن بإدراج أسرى أردنيين في سجون االحتالل 
دي "أرون شاؤول" األسير لدى كتائب القسام في قائمة المفرج عنهم في ملف التفاوض على الجن

في العدوان األخير على غزة، وكون النسبة األكبر من الالجئين الفلسطينيين في األردن، لذلك 
 جاء اهتمام الصحيفة بقضية إضراب األسرى. 

 :اإلضرابقضايا  :ثانياا 
 تكرارات ونسب قضايا اإلضراب في صحف الدراسة  يوضح :(124جدول )

 الصحيفة               الدستورصحيفة    الشرقصحيفة  االتحادصحيفة  العام االتجاه

 ك % ك % ك % ك % قضايا اإلضراب

 الفعاليات التضامنية 04 26.4 41 27.3 41 26.3 20 28.4

األوضاع الصحية لألسرى  01 13.2 40 21.6 02 23.6 17 20
 المضربين

 العزل 2 6.6 00 2.2 01 14.9 00 10.8

 قمع الفعاليات التضامنية 02 11.5 7 6.6 2 5.2 41 8.7

 تصريحات سياسية 02 14.8 01 9.4 02 18.4 24 8.4

 التغذية القسرية 01 8.2 7 6.6 0 3.9 41 7

 التفتيشات 0 2.4 2 3.7 4 2.6 1 3.1

مفاوضات األسرى مع إدارة  1 4.1 4 1.8 1 0 7 2.4
 السجون

 أهالي األسرىمعاناة  0 2.4 0 2.8 1 0 1 2.1

 فك اإلضراب 0 2.4 0 0.9 1 0 2 1.4

 أخرى 1 7.4 7 6.6 1 6.5 40 7.3

 المجموع 040 011 012 011 72 011 111 011

 

                                                           


 
 

المجموع أكبر من عدد تكرارات الموضوعات، ألن هذه الفئة اعتمدت على وحدة الموضوع )القضايا(، والموضوع الواحد قد 

 يتضمن أكثر من فئة.
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 :في صحف الدراسة اإلضراباالتجاه العام لقضايا  . أ

المرتبة األولى في قضايا االضراب تصدر الفعاليات التضامنية بتبين نتائج الجدول السابق 
%(، وجاء 41%(، يليه األوضاع الصحية لألسرى بنسبة )4232الدراسة بنسبة ) في صحف

%(،  يليه قمع الفعاليات التضامنية في المرتبة الرابعة 0132العزل في المرتبة الثالثة بنسبة )
%(، ثم التغذية 232في المرتبة الخامسة بنسبة )%(، ثم التصريحات السياسية 237) بنسبة

%(، يليها مفاوضات 030، وجاءت التفتيشات في المرتبة السادسة بنسبة )%(7القسرية بنسبة )
%( ثم معاناة أهالي األسرى في 432األسرى مع ادارة السجون في المرتبة السابعة بنسبة )

%(، في 032%(، وجاء فك اإلضراب في المرتبة األخيرة بنسبة )430المرتبة الثامنة بنسبة )
 %(.730ى بنسبة )حين جاءت قضايا االضراب األخر 

يتضح من الجدول أن صحف الدراسة أعطت أولوية للتركيز على الفعاليات التضامنية 
ضمن موضوعات إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام 

 م.4102
، كون الفترة وترى الباحثة سبب اهتمام صحف الدراسة بالفعاليات التضامنية مع األسرى

سعًا تضامنًا مع األسرى، أما فيما يتعلق الزمنية التي جرت بها الدراسة شهدت حراكًا جماهيريًا و ا
بقضية العزل االنفرادي فقد اهتمت بها صحف الدراسة؛ بسبب إحالة قوات االحتالل العديد من 
ن األسرى إلى العزل االنفرادي بسبب نشاطاتهم داخل السجون وبسبب إضرابهم عن الطعام، وكو 

العزل االنفرادي جريمة بشعة يعاقب عليها القانون الدولي اإلنساني، أما اهتمام صحف الدراسة 
باألوضاع الصحية لألسرى جاء بالمرتبة الثالثة، ذلك لشح المعلومات عن أوضاع األسرى 

ة التكتيم اإلعالمي حتالل، فاالحتالل يعتمد على سياسداخل السجون وحتى في مستشفيات اال
 ما يتعلق بالوضع الصحي لألسرى الفلسطينيين داخل القضبان. في كل 

وتتفق نتائج فئة قضايا اإلضراب مع دراسة أسماء محسن، والتي أظهرت أن أطروحة نصرة 
األسرى والتضامن معهم جاءت بالمراتب األولى في الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه قضايا 

 حتالل.ينيين داخل سجون االاألسرى الفلسط
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 كل صحيفة على حدة: . ب
 :في صحيفة الدستورقضايا اإلضراب  .0

ضراب في تصدر الفعاليات التضامنية بالمرتبة األولى على قضايا اإلتبين نتائج الجدول 
%(، تلتها التصريحات السياسية في المرتبة الثانية بنسبة 4132صحيفة الدستور بنسبة )

%(، ثم قمع 0034ثالثة بنسبة )%(، ثم األوضاع الصحية لألسرى في المرتبة ال0232)
%(، وجاءت التغذية القسرية في المرتبة 0031الفعاليات التضامنية في المرتبة الرابعة بنسبة )

%(، يليها مفاوضات 131%(، ثم العزل في المرتبة السادسة بنسبة )234الخامسة، بنسبة )
ا التفتيشات التي تساوت %(، وتلته230األسرى مع إدارة السجون  في المرتبة السادسة بنسبة )

%(، في حين جاءت 432بة )مع معاناة أهالي األسرى وفك اإلضراب  في المرتبة السابعة بنس
 %(.732ضراب األخرى بنسبة )قضايا اإل

 في صحيفة الشرق: اإلضرابقضايا  .4
ضراب في بالمرتبة األولى في قضايا اإل تبين نتائج الجدول تصدر الفعاليات التضامنية 

في المرتبة الثانية بنسبة  %(، يليه األوضاع الصحية لألسرى4730لشرق بنسبة )صحيفة ا
%(، ثم قمع الفعاليات 132%(، وجاءت التصريحات السياسية في المرتبة الثالثة بنسبة )4031)

%(، وجاءت التفتيشات 131التغذية القسرية بنسبة )ي المرتبة الرابعة وقد تساوت مع التضامنية ف
%(، ثم معاناة أهالي األسرى في المرتبة السادسة بنسبة 037لخامسة بنسبة )في المرتبة ا

%(، تلتها مفاوضات األسرى مع إدارة 434%(، ثم العزل في المرتبة السابعة بنسبة )432)
السجون في المرتبة الثامنة، ثم مفاوضات األسرى مع إدارة السجون  في المرتبة التاسعة بنسبة 

%(، في حين جاءت قضايا 131ب في المرتبة التاسعة بنسبة )%(، ثم فك اإلضرا032)
 %(.131االضراب األخرى بنسبة )

كونها قضية إنسانية وتعتقد الباحثة سبب اهتمام صحيفة الشرق بقضية إضراب األسرى، 
ركز على قضية اإلضراب تفهي  ؛وأن التركيبة السكانية لدول الخليج تختلف ،من الدرجة األولى

ي االحتالل ووحشيته ف سجون االحتالل، وكذلك تعري دى معاناة األسرى داخلكونها تبرز م
 .بها الكثير من الجاليات األجنبيةكون دولة قطر التعامل مع األسرى الفلسطينيين، و 

 :في صحيفة االتحادقضايا اإلضراب  .1
ي قضايا االضراب ف تبين نتائج الجدول تصدر الفعاليات التضامنية بالمرتبة األولى على

%(، تلتها األوضاع الصحية لألسرى في المرتبة الثانية بنسبة 4130صحيفة االتحاد بنسبة )
%(، ثم العزل في 0232%(، وجاءت التصريحات السياسية في المرتبة الثالثة بنسبة )4031)
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%(، يليه قمع الفعاليات التضامنية في المرتبة الخامسة بنسبة 0231المرتبة الرابعة بنسبة )
%(، وجاءت التفتيشات في 031ثم التغذية القسرية في المرتبة السادسة بنسبة ) %(،134)

%(، يليها مفاوضات 432%(، ثم معاناة أهالي األسرى بنسبة )032المرتبة السابعة بنسبة )
%(، ولم تتطرق صحيفة االتحاد في موضوعات 431األسرى مع إدارة السجون بنسبة )
ع إدارة السجون أو معاناة أهالي األسرى وفك اإلضراب اإلضراب لقضايا مفاوضات األسرى م

 %(.131فكانت النسبة صفر، في حين جاءت قضايا اإلضراب األخرى بنسبة )

 :القيم المتضمنة :ثانياا 
 في صحف الدراسة.( االتجاه العام لتكرارات ونسب القيم المتضمنة 030يوضح الجدول رقم )

 في صحف الدراسة ت إضرار األسرى في موضوعاالقيم المتضمنة : (121جدول )

 الصحيفة              صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % القيم المتضمنة  

 التضامن 21 41.6 00 46.3 40 41.1 94 42.9

 المطالبة بالحقوق 01 15.6 04 17.9 00 23.2 40 18.3

 اإلصرار 02 18.7 7 10.4 00 19.6 36 16.4

 الوحدة والتوافق 04 12.5 2 5.9 1 0 16 7.3

 الثقة 0 1 0 4.4 0 5.3 7 3.2

 غير واضح 1 9.3 2 8.3 1 8.9 22 10

 أخرى 0 1 4 2.1 0 1.8 4 1.8

 المجموع 96 100.0 67 100 56 100 402 011

 
 

                                                           


 
 

هذه الفئة اعتمدت على وحدة الموضوع )القيم(، وقد تتضمن بعض  المجموع أكبر من عدد تكرارات الموضوعات، ألن

 الموضوعات أكثر من قيمة.
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 :في صحف الدراسةاالتجاه العام للقيم المتضمنة  . أ
القيم المتضمنة في تصدر التضامن بالمرتبة األولى على  السابق إلى تشير بيانات الجدول

في بالحقوق  %(، يليه المطالبة2431موضوعات إضراب األسرى في صحف الدراسة بنسبة )
%(، وجاءت 0132%(، ثم اإلصرار في المرتبة الثالثة بنسبة )0230بنسبة ) المرتبة الثانية

%(، 034%(، تلتها الثقة بالمرتبة الخامسة بنسبة )730سبة )الوحدة والتوافق بالمرتبة الرابعة بن
%(، في حين جاءت القيم األخرى 01وجاءت الموضوعات التي لم تتضح فيها القيم بنسبة )

 %(. 032بنسبة )

يتضح من الجدول أن صحف الدراسة أعطت األولوية لقيمة التضامن من بين القيم 
سطينيين عن الطعام في سجون االحتالل المتضمنة في موضوعات إضراب األسرى الفل

 م، وترجع الباحثة ذلك ألهمية هذه القيمة.4102اإلسرائيلي عام 
 كل صحيفة على حدة: . ب

 القيم المتضمنة في صحيفة الدستور: .0
 القيم المتضمنة في صحيفةبالمرتبة األولى على تصدر التضامن تشير بيانات الجدول إلى 

%(، ثم المطالبة 0232صرار في المرتبة الثانية بنسبة )%(، يليه اإل2037الدستور بنسبة )
%(، وجاءت الوحدة والتوافق في المرتبة الرابعة بنسبة 0232في المرتبة الثالثة بنسبة ) بالحقوق

%(، وجاءت الموضوعات التي لم تتضح 0%(، تلتها الثقة في المرتبة الخامسة بنسبة )0431)
 %(. 0ت القيم األخرى بنسبة )%(، في حين جاء132فيها القيم بنسبة )

 القيم المتضمنة في صحيفة الشرق: .4
القيم المتضمنة في صحيفة المرتبة األولى على إلى تصدر التضامن بتشير بيانات الجدول 

صرار اإل %(، ثم0731%(، يليه المطالبة بالحقوق بالمرتبة الثانية بنسبة )2130الشرق بنسبة )
%(، 1(، وجاءت الوحدة والتوافق في المرتبة الرابعة بنسبة )%0132في المرتبة الثالثة بنسبة )

%(، وجاءت الموضوعات التي لم تتضح فيها القيم 231يليها الثقة في المرتبة الخامسة بنسبة )
 %(. 0%(، في حين جاءت القيم األخرى بنسبة )0031بنسبة )في المرتبة السادسة 

 القيم المتضمنة في صحيفة االتحاد: .0
القيم المتضمنة في صحيفة بالمرتبة األولى على  تقدم التضامن إلىت الجدول تشير بيانا

%(، ثم 4030%(، يليه المطالبة بالحقوق في المرتبة الثانية بنسبة )2030االتحاد بنسبة )
%(، 132في المرتبة الرابعة بنسبة )%(، وجاءت الثقة 0131لثة بنسبة )االصرار في المرتبة الثا
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%(، في حين جاءت القيم األخرى 231لتي لم تتضح فيها القيم بنسبة )وجاءت الموضوعات ا
 %(. 032بنسبة )

 :أسباب االضراب :ثالثاا 

 .في صحف الدراسة( االتجاه العام لتكرارات ونسب أسباب االضراب 032يوضح الجدول رقم )
 أسباب االضراب في صحف الدراسة. : (122جدول )

 الشرق صحيفة صحيفة االتحاد االتجاه العام
صحيفة 
 الصحيفة              الدستور

 أسباب االضراب    
 ك % ك % ك % ك %

 االعتقال االداري 01 52.7 00 58.5 01 54.3 89 54.9

 االضرابات الفردية 1 8.1 1 0 4 5.7 8 4.9

 كثرة التمديدات 4 2.7 2 7.5 0 2.9 7 4.3

 غير واضح 40 31.1 01 30.2 00 31.4 50 30.9

 أخرى 2 5.4 4 3.8 4 5.7 8 4.9

 المجموع 74 011 53 011 35 011 162 011

 
 :في صحف الدراسةاالتجاه العام ألسباب االضراب  . أ

المرتبة األولى من أسباب االضراب بنسبة تبين نتائج الجدول تقدم االعتقال اإلداري ب
م كثرة التمديدات في %(، ث231%(، تليه اإلضرابات الفردية في المرتبة الثانية بنسبة )1231)

%(، وجاءت الموضوعات التي لم تتضح فيها أسباب اإلضراب 230المرتبة الثالثة بنسبة )
 %(. 231%(، في حين جاءت األسباب األخرى بنسبة )0131)

                                                           


 
 

المجموع أكبر من عدد تكرارات الموضوعات، ألن هذه الفئة اعتمدت على وحدة الموضوع )األسباب(، وقد يتضمن الموضوع 

  الواحد أكثر من سبب.
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يتضح من الجدول أن صحف الدراسة أعطت أولوية للتركيز على االعتقال اإلداري كأحد 
يين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام أهم أسباب إضراب األسرى الفلسطين

 م.4102
عن الحراك الواسع الذي قام به أسرى االعتقال اإلداري من اإلضراب وترجع الباحثة ذلك؛ 

نسانية في التعامل مع أسرى االعتقال القانونية والالإغير الطعام بسبب سياسة االحتالل 
 اً شهدت الفترة الزمنية التي أجريت بها الدراسة عدداإلداري؛ وإلنهاء االعتقال اإلداري، كما و 

 .من اإلضرابات التي خاضها األسرى اإلداريون اً كبير 
 

 كل صحية على حدة: . ب
 أسباب اإلضراب في صحيفة الدستور: .0

ضراب في أسباب اإل بالمرتبة األولى على  االعتقال اإلداري تبين نتائج الجدول تصدر  
%(، 230تليه اإلضرابات الفردية في المرتبة الثانية بنسبة ) %(،1437صحيفة الدستور بنسبة )

%(، وجاءت الموضوعات التي لم تتضح فيها 437ثم كثرة التمديدات في المرتبة الثالثة بنسبة )
 %(. 132%(، في حين جاءت األسباب األخرى بنسبة )0030أسباب اإلضراب بنسبة )

 أسباب اإلضراب في صحيفة الشرق: .4
ضراب في أسباب اإل المرتبة األولى علىتصدر االعتقال اإلداري بجدول تبين نتائج ال

%(، 731%(، تليه كثرة التمديدات في المرتبة الثانية بنسبة )1231صحيفة الشرق بنسبة )
%(، في حين جاءت 0134وجاءت الموضوعات التي لم تتضح فيها أسباب اإلضراب بنسبة )

 %(. 032األسباب األخرى بنسبة )
 إلضراب في صحيفة االتحاد:أسباب ا .1

ضراب في اب اإلأسبالمرتبة األولى على باالعتقال اإلداري  تصدر تبين نتائج الجدول
%(، 137%(، تليه اإلضرابات الفردية في المرتبة الثانية بنسبة )1230صحيفة االتحاد بنسبة )

تي لم تتضح فيها %(، وجاءت الموضوعات ال430ثم كثرة التمديدات في المرتبة الثالثة بنسبة )
 %(. 137%(، في حين جاءت األسباب األخرى بنسبة )0032أسباب اإلضراب بنسبة )
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 :فئة االتجاه :رابعاا 
 في صحف الدراسة.( االتجاه العام لتكرارات ونسب فئة االتجاه 3.5يوضح الجدول رقم )

 فئة االتجاه في صحف الدراسة :(3.5جدول )

 الصحيفة          صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % االتجاه     

 محايد 49 80.3 34 69.4 27 84.4 110 77.5

 إيجابي 12 19.7 15 30.6 5 15.6 32 22.5

 سلبي 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

 المجموع 61 100 49 100 32 100 142 100

 
 :راسة لعامفي صحف الداالتجاه العام لفئة االتجاه  . أ

االتجاه بنسبة  اتفئ على األولىتصدر االتجاه المحايد بالمرتبة  الجدول نتائج تبين
، بينما خلت الصحف %(4431بنسبة ) في المرتبة الثانية يجابي%(، يليه االتجاه اإل7731)

 تمامًا من أي موضوعات تحمل االتجاه السلبي.
في يحتاج إلى موضوعية كبيرة، وكذلك كون العمل الصحترجع الباحثة سبب هذه النتيجة، 

كون صحف الدراسة مقربة من الحكومات التي تصدر في بالدها، فهي تعبر عن لسان 
 الحكومة وبالتالي التزمت الحياد في تغطيتها كونها تعكس سياسة الحكومة. 

 كل صحيفة على حدة: . ب
 فئة االتجاه في صحيفة الدستور: .0

االتجاه في صحيفة  اتفئ علىالمرتبة األولى ب محايد االتجاه التصدر  تبين نتائج الجدول
 %(.0137%(، يليه االتجاه االيجابي بنسبة )2130الدستور بنسبة )

 فئة االتجاه في صحيفة الشرق: .4
االتجاه في  اتفئ علىلمحايد على المرتبة األولى استحواذ االتجاه اتبين نتائج الجدول 
 %(.0131ه االيجابي بنسبة )%(، يليه االتجا1132صحيفة الشرق بنسبة )
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 فئة االتجاه في صحيفة االتحاد: .1
االتجاه في  اتفئ علىاه المحايد على المرتبة األولى استحواذ االتج تبين نتائج الجدول
 %(.0131االتجاه االيجابي بنسبة )%(، يليه 2232صحيفة االتحاد بنسبة )

 

 خامساا: فئة األهداف:
 .في صحف الدراسةالعام لتكرارات ونسب فئة األهداف  ( االتجاه031يوضح الجدول رقم )

 فئة األهداف في صحف الدراسة: (122)جدول 

 الصحف               صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % فئة األهداف    

 إنهاء االعتقال االداري 00 41.9 41 42.6 02 34.1 71 40.3

 كسب التضامن مع قضيتهم 01 21.6 44 36.1 07 41.5 55 31.3

 تحسين ظروف االعتقال 1 8.1 4 3.3 0 2.4 9 5.1

 وقف التمديدات 1 0.0 1 0.0 0 2.4 1 0.6

 غير واضح 41 27.0 00 18.0 2 19.5 39 22.2

 أخرى 0 1.4 1 0.0 1 0.0 1 0.6

 المجموع 74 100 61 100 41 100 176 100

 
 :(م4102في صحف الدراسة لعام )لعام لفئة األهداف االتجاه ا . أ

األهداف  اتفئ علىالمرتبة األولى بداري نهاء االعتقال اإلإهدف  تقدم تبين نتائج الجدول
%(، 0030بنسبة )في المرتبة الثانية  %(، يليه كسب التضامن مع قضية األسرى 2130بنسبة )

في المرتبة  %(، ثم وقف التمديدات130سبة )بنفي المرتبة الثالثة ثم تحسين ظروف االعتقال 

                                                           


 
 

)األهداف(، وقد يتضمن الموضوع  المجموع أكثر من عدد تكرارات الموضوعات، ألن هذه الفئة اعتمدت على وحدة الموضوع 

  .الواحد أكثر من هدف
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%(، 4434بنسبة ) وجاءت الموضوعات التي لم تتضح فيها األهداف%(، 4434بنسبة ) الرابعة
 %(.131في حين جاءت األهداف األخرى بنسبة )

لكون الفترة الزمنية للدراسة جرت تعقيباا على ذلك ترى الباحثة أن السبب في ذلك يرجع 
ل فعاليات اإلضراب عن الطعام إلنهاء االعتقال اإلداري من قبل أسرى االعتقا فيها العديد من

ظروف االعتقال كون الفترة شهدت انتهاكات متكررة بحق  اإلداري، أما بالنسبة لسبب تحسين
األسرى، مثل: التفتيش الليلي المتكرر، وكذلك العزل االنفرادي، وكذلك حرمانهم من أبسط 

 حقوقهم.
 حدة: كل صحيفة على . ب

 صحيفة الدستور: فيفئة األهداف  .0
األهداف  اتفئ علىالمرتبة األولى بنهاء االعتقال االداري إهدف  تصدر تبين نتائج الجدول

في المرتبة  %(، يليه كسب التضامن مع قضية األسرى 2031في صحيفة الدستور بنسبة )
%(، 230بنسبة )لثة في المرتبة الثا%(، ثم تحسين ظروف االعتقال 4031بنسبة )الثانية 
%(، في حين جاءت 47بنسبة ) الموضوعات التي لم تتضح فيها أهداف اإلضرابوجاءت 

 %(.032األهداف األخرى بنسبة )
 صحيفة الشرق: فيفئة األهداف  .4

األهداف ات المرتبة األولى من فئبداري نهاء االعتقال اإلإاستحواذ هدف  تبين نتائج الجدول
 في المرتبة الثانية %(، يليه كسب التضامن مع قضية األسرى2431في صحيفة الشرق بنسبة )

%(، وجاءت 030بنسبة ) في المرتبة الثالثة %(، ثم تحسين ظروف االعتقال0130بنسبة )
 %(.02) الموضوعات التي لم تتضح فيها األهداف بنسبة

 صحيفة االتحاد: فيفئة األهداف  .1
 اتفئ علىاألولى  بالمرتبةقضية األسرى هدف كسب التضامن مع تقدم  تبين نتائج الجدول

 في المرتبة الثانية هاء االعتقال االداريإن%(، يليه 2031األهداف في صحيفة االتحاد بنسبة )
%(، وتساوت 432بنسبة ) في المرتبة الثالثة %(، ثم تحسين ظروف االعتقال0230بنسبة )

 م تتضح فيها األهداف بنسبةالموضوعات التي لمعها بنفس النسبة وقف التمديدات، وجاءت 
(0131)%. 
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 :فئة الوسائل المتبعة :سادساا 
 الوسائل التي اتبعها األسرى داخل السجون: .0

( االتجاه العام لتكرارات ونسب الوسائل التي اتبعها األسرى داخل 037يوضح الجدول رقم )
 في صحف الدراسة: السجون

 سجون في صحف الدراسةالوسائل التي اتبعها األسرى داخل ال :(127)جدول 

 الصحف                  صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % الوسائل التي اتبعها األسرى

انضمام األسرى وكبار السن  11 16.7 14 28.0 9 20.9 34 22.7
 والمرضى

 االمتناع عن تناول المدعمات 4 6.1 4 8 3 7 11 7.3

 رفض التعامل مع ادارة السجون 2 3.0 0 0 1 2.3 3 2

 مقاطعة العيادات والمحاكم العسكرية 2 3.0 0 0 0 0 2 1.3

 غير واضح 47 71.2 32 64.0 21 48.8 100 66.7

 المجموع 66 100 50 79.1 34 100 150 100

 
 ة:راسفي صحف الد االتجاه العام للوسائل التي اتبعها المتضامنون داخل السجون . أ

وكبار السن والمرضى لإلضراب بالمرتبة األولى  انضمام األسرىتقدم تبين نتائج الجدول 
%(، يليه االمتناع عن تناول 4437الوسائل التي اتبعها األسرى داخل السجون بنسبة )على 

%(، ثم رفض التعامل مع إدارة السجون في المرتبة 730المدعمات في المرتبة الثانية بنسبة )
%(، ثم مقاطعة العيادات والمحاكم العسكرية في المرتبة الرابعة بنسبة 4ثة بنسبة )الثال
%(، وجاءت الموضوعات التي لم تتضح فيها الوسائل التي اتبعها األسرى داخل السجون 030)
(1137.)% 

                                                           


 
 

المجموع أكبر من عدد تكرارات الموضوعات، ألن هذه الفئة اعتمدت على وحدة الموضوع )الوسائل( وقد يتضمن الموضوع 

  الواحد أكثر من وسيلة.
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ركزت على قضية إثارة غضب الشارع الفلسطيني كونه هو ويمكن القول أن صحف الدراسة 
فال يكاد يخلو بيت ول واألكبر، وكذلك التجربة التي مر بها الشعب الفلسطيني صاحب الهم األ

، وكذلك من أجل العمل تنظيم حراك جماهيري واسع نصرة لألسرى من أسير أو شهيد
الفلسطينيين، ومساندتهم، أما فيما يتعلق بلفت انتباه العالم لقضية األسرى فصحف الدراسة 

 أجنبية بشكل كبير.تصدر من مناطق تقنطها جاليات 
 كل صحيفة على حدة: . ب

 :في صحيفة الدستور الوسائل التي اتبعها األسرى داخل السجون .0
بالمرتبة األولى انضمام األسرى وكبار السن والمرضى لإلضراب  تقدم تبين نتائج الجدول

%(، يليه 0137في صحيفة الدستور بنسبة )على الوسائل التي اتبعها األسرى داخل السجون 
%(، ثم رفض التعامل مع إدارة 130متناع عن تناول المدعمات في المرتبة الثانية بنسبة )اال

%(، وتساوت بذلك مع مقاطعة العيادات والمحاكم العسكرية، وجاءت الوسائل 0السجون بنسبة )
 %(.7034الغير واضحة بنسبة )

 :في صحيفة الشرق الوسائل التي اتبعها األسرى داخل السجون .4
 بالمرتبة األولى انضمام األسرى وكبار السن والمرضى لإلضراب تصدر الجدول تبين نتائج

%(، يليه 42في صحيفة الشرق بنسبة )على الوسائل التي اتبعها األسرى داخل السجون 
%(، وجاءت الموضوعات التي لم 2االمتناع عن تناول المدعمات في المرتبة الثانية بنسبة )

 (.%12تتضح فيها الوسائل بنسبة )

 :في صحيفة االتحاد الوسائل التي اتبعها األسرى داخل السجون .1
 بالمرتبة األولي انضمام األسرى وكبار السن والمرضى لإلضراب تصدرتبين نتائج الجدول 

%(، يليه 4131في صحيفة االتحاد بنسبة )على الوسائل التي اتبعها األسرى داخل السجون 
%(، ثم رفض التعامل مع ادارة 7ة الثانية بنسبة )االمتناع عن تناول المدعمات في المرتب

%(، وجاءت الموضوعات التي لم تتضح فيها الوسائل 430السجون  في المرتبة الثالثة بنسبة )
 %(.2232التي اتبعها األسرى داخل السجون بنسبة )

 الوسائل التي اتبعها المتضامنون خارج السجون:
تكرارات ونسب الوسائل التي اتبعها المتضامنون داخل ( االتجاه العام ل032يوضح الجدول رقم )

 .في صحف الدراسة السجون
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 في صحف الدراسة  الوسائل التي اتبعها المتضامنون خارج السجون :(124)جدول 

 الصحيفة          صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 الوسائل 

التي اتبعها 
 المتضامنون

 ك % ك % ك % ك %

 مسيرات احتجاجية 18 23.7 18 26.5 13 24.1 49 24.7

وقفات تضامنية  17 22.4 13 19.1 11 20.4 41 20.7
 واعتصامات

 بيانات  14 18.4 7 10.3 12 22.2 33 16.7

 ضرابات تضامنيةإ 11 14.5 10 14.7 8 14.8 29 14.6

11.6 23 7.4 4 13.2 9 13.2 10 
الموضوع  تفعيل

 عالمياا إ

 غير واضح 6 7.9 11 16.2 6 11.1 23 11.6

 المجموع 76 100 68 100 54 100 198 100

 
 :في صحف الدراسة السجون خارجاالتجاه العام للوسائل التي اتبعها المتضامنون  . أ

تبين نتائج الجدول تقدم المسيرات االحتجاجية على الوسائل التي اتبعها المتضامنون خارج 
%(، تليها الوقفات التضامنية واالعتصامات في 4237ولى بنسبة )السجون في المرتبة األ
%(، ثم اإلضرابات 0137%(، ثم البيانات في المرتبة الثالثة بنسبة )4137المرتبة الثانية بنسبة )

%(، يليها تفعيل الموضوع إعالميًا في المرتبة 0231التضامنية في المرتبة الرابعة بنسبة )
وجاءت الموضوعات التي لم تتضح فيها الوسائل بنسبة %(، 0031الخامسة بنسبة )

(0031.)% 

 
                                                           


 

 
المجموع أكبر من عدد التكرارات، ألن هذه الفئة اعتمدت على وحدة الموضوع )الوسائل(، وقد يتضمن الموضوع الواحد أكثر من 

  وسيلة.
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 كل صحيفة على حدة: . ب
 :صحيفة الدستورفي  السجون خارجلوسائل التي اتبعها المتضامنون ا .0

تبين نتائج الجدول تقدم المسيرات االحتجاجية على الوسائل التي اتبعها المتضامنون خارج 
%(، تليها الوقفات التضامنية 4037ألولى بنسبة )السجون في صحيفة الدستور في المرتبة ا
%(، ثم االتحادات في المرتبة الثالثة بنسبة 4432واالعتصامات في المرتبة الثانية بنسبة )

%(، يليها تفعيل 0231%(، ثم اإلضرابات التضامنية في المرتبة الرابعة بنسبة )0232)
، وجاءت الموضوعات التي لم تتضح %(0034الموضوع إعالميًا في المرتبة الخامسة بنسبة )

 %(.731فيها الوسائل بنسبة )
 :صحيفة الشرقفي  السجون خارجلوسائل التي اتبعها المتضامنون ا .4

تبين نتائج الجدول تقدم المسيرات االحتجاجية في صحيفة الشرق على الوسائل التي اتبعها 
ليها الوقفات التضامنية %(، ت4131المتضامنون خارج السجون في المرتبة األولى بنسبة )

%(، ثم البيانات في المرتبة الثالثة بنسبة 0130واالعتصامات في المرتبة الثانية بنسبة )
%(، يليها تفعيل 0237%(، ثم اإلضرابات التضامنية في المرتبة الرابعة بنسبة )0130)

لم تتضح %(، وجاءت الموضوعات التي 0034الموضوع اعالميًا في المرتبة الخامسة بنسبة )
 %(0134فيها الوسائل بنسبة )

 :صحيفة االتحادفي  السجون خارجلوسائل التي اتبعها المتضامنون ا .1
تبين نتائج الجدول تقدم المسيرات االحتجاجية في صحيفة االتحاد على الوسائل التي 

%(، تليها البيانات في 4230اتبعها المتضامنون خارج السجون في المرتبة األولى بنسبة )
%(، ثم الوقفات التضامنية واالعتصامات في المرتبة الثالثة بنسبة 4434مرتبة الثانية بنسبة )ال
%(، يليها تفعيل 0232%(، ثم اإلضرابات التضامنية في المرتبة الرابعة بنسبة )4132)

%(، وجاءت الموضوعات التي لم تتضح 732الموضوع إعالميًا في المرتبة الخامسة بنسبة )
 %(.0030بنسبة ) فيها الوسائل
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 :فئة نتائج االضراب :سابعاا 
في صحف ضراب لعام لتكرارات ونسب فئة نتائج اإل( االتجاه ا031يوضح الجدول رقم )

 الدراسة.
 نتائج االضراب في صحف الدراسة: (122)جدول 

 الصحيفة                     الدستورصحيفة  صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % نتائج اإلضراب   

 إثارة غضب الشارع الفلسطيني 21 24.1 16 34.8 22 31.0 59 28.9

 لفت انتباه العالم لقضية األسرى 22 25.3 13 28.3 23 32.4 58 28.4

 الوحدة واالجماع 14 16.1 6 13.0 9 12.7 29 14.2

 تفعيل العمل المقاوم 6 6.9 2 4.3 4 5.6 12 5.9

 رفع الروح المعنوية لألسرى 6 6.9 0 0 3 4.2 9 4.4

 وقف االعتقاالت والتمديدات 1 1.1 0 0.0 1 1.4 2 1.0

 انتصار األسرى وتحقيق مطالبهم 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 غير واضح 17 19.5 9 19.6 9 12.7 35 17.2

 المجموع 87 100 46 100 71 100 204 100

 
 :في صحف الدراسة لعامالضراب االتجاه العام لفئة نتائج ا . أ

المرتبة ب على فئات نتائج اإلضراب ارة غضب الشارع الفلسطيني تقدم إث تبين نتائج الجدول
في  %(، يليه لفت انتباه العالم لقضية األسرى4231ضراب بنسبة )األولى من فئة نتائج اإل

%(، ثم 0234بنسبة ) ثالثةفي المرتبة ال جماع%(، ثم الوحدة واإل4232بنسبة ) المرتبة الثانية
في  %(، وجاء رفع الروح المعنوية لألسرى131بنسبة )في المرتبة الثالثة  تفعيل العمل المقاوم 

                                                           


 
 

المجموع أكبر من عدد تكرارات الموضوعات، ألن هذه الفئة اعتمدت على وحدة الموضوع )النتائج(، وقد يتضمن الموضوع 

  الواحد أكثر من نتيجة.
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بنسبة في المرتبة الخامسة %(، ثم وقف االعتقاالت والتمديدات 232بنسبة ) المرتبة الرابعة
 %(.0734) الموضوعات التي لم تتضح فيها النتائج بنسبة%(، في حين جاءت 0)

 كل صحيفة على حدة: . ب
 في صحفية الدستور:فئة نتائج االضراب  .0

نتائج االضراب  اتنتباه العالم لقضية األسرى على فئا تقدم فئة لفت تبين نتائج الجدول
في  ثارة غضب الشارع الفلسطينيإ يليها%(، 4130صحيفة الدستور بنسبة ) في المرتبة األولىب

%(، ثم 0130بنسبة )في المرتبة الثالثة (، ثم الوحدة واالجماع %4230بنسبة ) المرتبة الثانية
%(، وتساوت بذلك مع رفع الروح المعنوية 131بنسبة ) في المرتبة الرابعة تفعيل العمل المقاوم

%(، في حين 030بنسبة ) في المرتبة الخامسة لألسرى، وجاء وقف االعتقاالت والتمديدات
 %(.0131) ا النتائج بنسبةموضوعات التي لم تتضح فيهجاءت ال

 في صحفية االتحاد:فئة نتائج االضراب  .4
فئات نتائج اإلضراب  ثارة غضب الشارع الفلسطيني علىإ تبين نتائج الجدول تقدم فئة

%(، يليه لفت انتباه العالم لقضية األسرى 0232األولى  في صحيفة االتحاد بنسبة )بالمرتبة 
%(، 230%(، ثم تفعيل العمل المقاوم بنسبة )00بنسبة ) %(، ثم الوحدة واالجماع4230بنسبة )

 %(.0131في حين جاءت النتائج الغير واضحة بنسبة )
 في صحفية الشرق:فئة نتائج االضراب  .1

يبين االتجاه العام للنتائج استحواذ لفت انتباه العالم لقضية األسرى على المرتبة األولى من فئة 
%(، يليه اثارة غضب الشارع الفلسطيني بنسبة 0432بة )نتائج االضراب في صحيفة الشرق بنس

%(، وجاء 131%(، ثم تفعيل العمل المقاوم بنسبة )0437%(، ثم الوحدة واالجماع بنسبة )00)
%(، 032%(، ثم وقف االعتقاالت والتمديدات بنسبة )234رفع الروح المعنوية لألسرى بنسبة )

 %(.0437نتائج الغير واضحة بنسبة )في حين جاءت ال
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 :فئة مسارات البرهنة واالقناع :ثامناا 

( االتجاه العام لتكرارات ونسب فئة مسارات البرهنة واالقناع في 0301يوضح الجدول رقم )
 صحف الدراسة.

 قناع في صحف الدراسةمسارات البرهنة واإل :(1201جدول )

 الصحف                    صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % مسارات البرهنة واإلقناع

 عرض جانب واحد فقط 42 38.4 29 68.8 22 56.9 79 50.6

28.8 45 15.6 5 31.4 01 32.9 42 
استخدام البيانات واألرقام 

 واالحصاءات

 عرض جانبي الموضوع 02 24.7 5 9.8 5 15.6 28 17.9

2.6 4 0 0 2.0 1 4.1 3 
تماد على شعارات بالغية االع

 ووصفية

 المجموع 73 100 51 100 32 100 156 100

 :في صحف الدراسةقناع ه العام لفئة مسارات البرهنة واإلاالتجا . أ
فئات مسارات البرهنة واإلقناع في عرض جانب واحد فقط على  تبين نتائج الجدول تقدم
حصاءات بنسبة واألرقام واإل تبيانا%(، يليه استخدام ال1131المرتبة األولى بنسبة )

%(، في حين جاء االعتماد على شعارات 0731%(، ثم عرض جانبي الموضوع بنسبة )4232)
 %(.431بالغية ووصفية بنسبة )

 كل صحيفة على حدة: . أ
 الدستور:في صحيفة قناع فئة مسارات البرهنة واإل .0

رهنة واإلقناع بالمرتبة تبين نتائج الجدول تقدم عرض جانب واحد فقط على فئات مسارات الب
%(، يليه استخدام البيانات واألرقام واإلحصاءات  في 0232األولى في صحيفة الدستور بنسبة )

                                                           


 
 

المجموع أكبر من عدد تكرارات الموضوعات، ألن هذه الفئة اعتمدت على وحدة الموضوع )مسارات البرهنة واإلقناع(، وقد 

  وع الواحد أكثر من مسار.يتضمن الموض
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%(، 4237%(، ثم عرض جانبي الموضوع بالمرتبة الثانية بنسبة )0431المرتبة الثانية بنسبة )
 %(.230بنسبة ) في حين جاء االعتماد على شعارات بالغية ووصفية  في المرتبة الثالثة

 االتحاد:في صحيفة قناع فئة مسارات البرهنة واإل .4
تبين نتائج الجدول تقدم عرض جانب واحد فقط على فئات مسارات البرهنة واإلقناع بالمرتبة 

(، يليه استخدام البيانات واألرقام واإلحصاءات في 1232األولى في صحيفة االتحاد بنسبة )
 ، وتساوى بذلك مع عرض جانبي الموضوع.%(0131المرتبة الثانية بنسبة )

 الشرق:في صحيفة قناع فئة مسارات البرهنة واإل .1
تبين نتائج الجدول تقدم عرض جانب واحد فقط على فئات مسارات البرهنة واإلقناع بالمرتبة 

%(، يليه استخدام البيانات واألرقام واإلحصاءات في 1131األولى في صحيفة الشرق بنسبة )
%(، 132في المرتبة الرابعة بنسبة ) %(، ثم عرض جانبي الموضوع0032ة )الثة بنسبالمرتبة الث

 %(.4في حين جاء االعتماد على شعارات بالغية ووصفية في المرتبة الخامسة بنسبة )
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 :فئة أهداف المعالجة الصحفية :تاسعاا 
معالجة الصحفية في صحف ( االتجاه العام لتكرارات ونسب فئة ال0300يوضح الجدول رقم )

 الدراسة.
 أهداف المعالجة الصحفية في صحف الدراسة: (1200جدول )

 الصحيفة                      صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % أهداف المعالجة الصحفية

 غير محددة الهدف 44 72.1 28 54.9 28 87.5 100 69.4

 تفسيرية 9 14.8 8 15.7 3 9.4 20 13.9

 دعائية 5 8.1 11 21.6 0 0.0 16 11.1

 نقدية 3 4.9 4 7.8 1 2.1 8 5.6

 المجموع 61 100 51 100 14 100 144 100

 
 :في صحف الدراسةاالتجاه العام لفئة أهداف المعالجة الصحفية  . أ

المرتبة ب المعالجة الصحفيةأهداف  محددة علىالاألهداف غير  تبين نتائج الجدول تقدم
%(، ثم 13.9بنسبة ) في المرتبة الثانية التفسيرية ليها األهدافت%(، 69.4األولى بنسبة )

في  %(، في حين جاءت األهداف النقدية0030بنسبة ) في المرتبة الثالثة األهداف الدعائية
 %(.131بنسبة ) المرتبة الرابعة

  كل صحيفة على حدة: . ب
 في صحيفة الدستور:لصحفية أهداف المعالجة ا .0
المرتبة بمحددة على أهداف المعالجة الصحفية الاألهداف غير  تبين نتائج الجدول تقدم 

بنسبة  بالمرتبة الثانية ليها األهداف التفسيريةت%(، 7430األولى في صحيفة الدستور بنسبة )
في  هداف النقديةاأل ثم%(، 230بنسبة )بالمرتبة الثالثة ثم األهداف الدعائية %(، 0232)

 %(.231المرتبة الرابعة بنسبة )
                                                           


 

 
المجموع أكبر من عدد تكرارات الموضوعات، ألن هذه الفئة اعتمدت على وحدة الموضوع )أهداف المعالجة(، وقد يتضمن 

  الموضوع الواحد أكثر من هدف.
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 في صحيفة الشرق:فئة أهداف المعالجة الصحفية  .4
تبين نتائج الجدول تقدم األهداف غير المحددة على أهداف المعالجة الصحفية بالمرتبة 

%(، تليها األهداف الدعائية بالمرتبة الثانية بنسبة 1231األولى  في صحيفة الشرق بنسبة )
%(، في حين جاءت األهداف 0137%(، ثم األهداف التفسيرية  بالمرتبة الثالثة بنسبة )4031)

 %(.732النقدية بالمرتبة الرابعة بنسبة )
 في صحيفة االتحاد:أهداف المعالجة الصحفية  .1

المرتبة أهداف المعالجة الصحفية بمحددة على الهداف غير تبين نتائج الجدول تقدم األ
بنسبة  في المرتبة الثانية ليها األهداف التفسيريةت%(، 2731التحاد بنسبة )األولى في صحيفة ا

 %(.430بنسبة )في المرتبة الثالثة %(، ثم األهداف النقدية 132)

 :فئة أسلوب العرض :عاشراا 
( االتجاه العام لتكرارات ونسب فئة أسلوب العرض في صحف 0304يوضح الجدول رقم )

 الدراسة.
 ب العرض في صحف الدراسةأسلو  :(1204جدول )

 الصحف                        صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % أسلوب العرض    

 عرض االحصائيات 19 28.4 5 15.6 5 35.4 41 27.9

 عرض اآلراء فقط 15 22.4 4 12.5 4 8.3 23 15.6

 نسانيةإقصص  1 1.5 0 0.0 0 6.3 4 2.7

 عرض المشكلة وحلولها 1 1.5 2 6.3 2 0.0 3 2.0

 غير واضح 31 46.3 21 65.6 1 50.0 76 51.7

 المجموع 67 100 32 100 32 100 147 100

 
                                                           


 

 
وقد يتضمن  المجموع أكبر من عدد تكرارات الموضوعات، ألن هذه الفئة اعتمدت على وحدة الموضوع )أسلوب العرض(،

  الموضوع الواحد أكثر من أسلوب.
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 :في صحف الدراسةاالتجاه العام لفئة أسلوب العرض  . أ
ولى المرتبة األب على فئات أسلوب العرضحصائيات عرض اإلتبين نتائج الجدول تقدم 

%(، ثم القصص 0131بنسبة ) بالمرتبة الثانية %(، يليه عرض اآلراء فقط4731بنسبة )
في المرتبة الرابعة %(، يليها عرض المشكلة وحلولها 437بنسبة ) في المرتبة الثالثة نسانيةاإل

 %(.1037بنسبة ) غير الواضحة%(، في حين جاءت األساليب 437بنسبة )
حصائيات لها تأثير الم مما سبق يمكن القول أن علومات المعروضة على شكل أرقام وا 

على الرأي العام بشكل كبير، فترى الباحثة أن عرض المعلومات على شكل إحصائيات يرجع 
إلى الجهات التي أصدرت الخبر وهي عادة جهات مخولة مثل نادي األسير الفلسطيني أو وزارة 

على شكل  سرى، فهي تصدر المعلومات غالباً ألاألسرى والعديد من المؤسسات المعنية بشؤون ا
 تقارير يتخللها إحصائيات، وأرقام.

 كل صحيفة على حدة: . ب
 في صحيفة الدستور:فئة أسلوب العرض  .0

المرتبة األولى في ب فئات أسلوب العرض حصائيات علىعرض اإل تبين نتائج الجدول تقدم
%(، 4432بنسبة )مرتبة الثانية في ال%(، يليه عرض اآلراء فقط 4232صحيفة الدستور بنسبة )

%(، وتساوت بذلك مع عرض المشكلة 031القصص االنسانية في المرتبة الثالثة بنسبة ) ثم
 %(.2130بنسبة ) غير الواضحةوحلولها، في حين جاءت األساليب 

 في صحيفة الشرق:فئة أسلوب العرض  .4
بالمرتبة األولى في تبين نتائج الجدول تقدم عرض اإلحصائيات على فئات أسلوب العرض 

%(، ثم 230%(، يليه عرض اآلراء فقط بالمرتبة الثانية بنسبة )0132صحيفة الشرق بنسبة )
 غير الواضحة%(، في حين جاءت األساليب 130القصص االنسانية بالمرتبة الثالثة بنسبة )

 %(.11بنسبة )
 في صحيفة االتحاد:فئة أسلوب العرض  .1

حصائيات على فئات أسلوب العرض بالمرتبة األولى من تبين نتائج الجدول تقدم عرض اإل
%(، يليه عرض اآلراء فقط في المرتبة الثانية بنسبة 0131في صحيفة االتحاد بنسبة )

ت %(، في حين جاء130%(، ثم عرض المشكلة وحلولها في المرتبة الثالثة بنسبة )0431)
 %(.1131بنسبة ) غير الواضحةاألساليب 
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 :المصادر االعالميةفئة  :الحادي عشر
( االتجاه العام لتكرارات ونسب المصادر اإلعالمية في صحف 0300يوضح الجدول رقم )

 الدراسة.
 المصادر اإلعالمية العامة في صحف الدراسة : (1201جدول )

صحيفة  صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام
 الصحف                الدستور

 المصادر اإلعالمية   
 ك % ك % ك % ك %

 المندوب 0 231 1 1 1 1 0 4300
المصادر 
 الخاصة

 المراسل 7 0031 02 0137 0 030 41 0230

 كاتب مصاحف 2 131 1 0134 0 030 01 731

 وكاالت محلية 0 1.6 1 0 0 0 1 0.7

وكاالت 
 أنباء

 وكاالت فلسطينية 4 3.3 1 0 0 0 2 1.4

 ربيةوكاالت ع 2 6.6 0 2 4 12.5 9 6.3

 وكاالت دولية 2 6.6 00 26.5 14 2032 00 21.8

 صحف فلسطينية 4 3.3 1 0 0 0 2 1.4
صحف 

 0 1.6 1 0 0 0 1 0.7 ذاعاتا  و 
صحف واذاعات 

 إسرائيلية

مواقع  مواقع عربية 0 1.6 1 0 0 0 1 0.7
 لكترونيةإ

 أكثر من مصدر 00 50.8 1 1 12 37.5 52 36.6

 مصدر دون 0 1.6 0 2 0 0 2 1.4

 أخرى 1 0 4 9.8 0 0 4 1.4
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صحيفة  صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام
 الصحف                الدستور

 المصادر اإلعالمية   
 ك % ك % ك % ك %

 المجموع 20 100 22 100 32 100 142 100

 االتجاه العام للمصادر اإلعالمية العامة في صحف الدراسة: . أ
تبين نتائج الجدول تصدر الموضوعات التي اعتمدت أكثر من مصدر في صحف 

رتبة الثانية بنسبة %(، ثم الوكاالت الدولية في الم0131الدراسة بالمرتبة األولى بنسبة )
في المرتبة  %(، يليه الكاتب المصاحف0230بة )%(، ثم المراسل في المرتبة الثالثة بنس4032)

%(، يليها المندوب 130%(، ثم الوكاالت العربية في المرتبة الخامسة بنسبة )7الرابعة بنسبة )
بة السابعة بنسبة %(، ثم الوكاالت الفلسطينية في المرت4300في المرتبة السادسة بنسبة )

دون مصدر، وجاءت فلسطينية، والموضوعات التي جاءت %( وتساوت معها الصحف ال032)
الموضوعات التي اعتمدت في مصادرها على الوكاالت المحلية في المرتبة الثامنة بنسبة 

%(، وتساوت معها الموضوعات التي اعتمدت على الصحف واإلذاعات اإلسرائيلية، 132)
قع العربية، أما الموضوعات التي اعتمدت على مصادر أخرى فقد جاءت بنسبة وكذلك الموا

(032.)% 

وتختلف نتائج الجدول السابق مع نتائج دراسة رياض األشقر والتي جاء فيها اعتماد 
على مصدر الصحافة  بالدرجة األولىالمواقع اإللكترونية العربية على شبكة اإلنترنت 

لقضية األسرى الفلسطينيين فقد جاءت في المراتب المتقدمة واألولى، "اإلسرائيلية" في معالجتها 
الدراسة فقد جاء نسبة االعتماد على الصحاف "اإلسرائيلية" بنسبة متدنية وفي المراتب هذه أما 

  األخير.
 كل صحيفة على حدة: . أ
 في صحيفة الدستور:المصادر اإلعالمية العامة  .0

تي اعتمدت على أكثر من مصدر على المصادر تبين نتائج الجدول تصدر الموضوعات ال
%(، ثم المراسل في المرتبة 1132اإلعالمية العامة بالمرتبة األولى في صحيفة الدستور بنسبة )

%(، وتساوت 131%(،  ثم الكاتب المصاحف في المرتبة الثالثة بنسبة )0031الثانية بنسبة )
%(، 231المندوب في المرتبة الرابعة بنسبة )بذلك مع الوكاالت العربية، والوكاالت الدولية، ثم 
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%( وتساوت معها الصحف 030تلتها الوكاالت الفلسطينية في المرتبة الخامسة بنسبة )
واإلذاعات اإلسرائيلية، والمواقع العربية، أما الموضوعات التي لم تتضح فيها المصادر فجاءت 

 %(.031بنسبة )
بحكم الجوار ؛ على مصدر المراسل الصحفياعتماد صحيفة الدستور  سبب وترى الباحثة

الجغرافي فهي لصيقة بالضفة الغربية؛ والتي شهدت العديد من الفعاليات التضامنية مع األسرى 
  الفلسطينيين داخل سجون االحتالل. 

 في صحيفة الشرق:المصادر اإلعالمية العامة  .4
لى قائمة المصادر تبين نتائج الجدول تصدر الموضوعات التي كان مصدرها المراسل ع

بالمرتبة  %(، تلتها الوكاالت الدولية0137)العامة بالمرتبة األولى في صحيفة الشرق بنسبة 
%(، ثم الكاتب المصاحف بالمرتبة الثالثة في صحيفة 4131الثانية في صحيفة الشرق بنسبة )

رق بنسبة %(، وجاء الوكاالت العربية بالمرتبة الرابعة في صحيفة الش0134الشرق بنسبة )
%(، 4%(، أما الموضوعات التي لم يتضح فيها المصدر في صحيفة الشرق فجاءت بنسبة )4)

%(، والتي اعتمدت على 0والموضوعات التي اعتمدت على أكثر من مصدر فجاءت بنسبة )
 %(.132مصادر أخرى فنسبتها )
الصحيفة  اعتماد صحيفة الشرق على مصدر الوكاالت الدولية؛ كونوترجع الباحثة سبب 

لديها القدرة على تغطية تكاليفها المالية، وكونها مقربة من الحكومة والتي توفر لها ميزانية 
خاصة؛ وبالتالي تشترك في خدمة األنباء من الوكاالت األنباء العالمية التي تقدم الخدمات 

 الصحفية بمقابل باهظة يصعب على الصحف المتواضعة تسديده. 

 في صحيفة االتحاد:عامة ال اإلعالميةالمصادر  .0

تبين نتائج الجدول تصدر الوكاالت الدولية بالمرتبة األولى على المصادر االعالمية العامة 
%(، ثم الموضوعات التي اعتمدت أكثر من مصدر بالمرتبة 2032في صحيفة االتحاد بنسبة )

المرتبة الثالثة %(،  ثم جاءت الوكاالت العربية في 0731الثانية في صحيفة االتحاد بنسبة )
%(، وجاء 030%(،  ثم المراسل بالمرتبة الرابعة في صحيفة االتحاد بنسبة )0431بنسبة )

 الكاتب المصاحف بنفس النسبة.
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 :وليةفئة المصادر األ  :الثاني عشر
( االتجاه العام لتكرارات ونسب فئة المصادر األولية في صحف 0302يوضح الجدول رقم )

 الدراسة.
 المصادر األولية في صحف الدراسة.: (1202جدول )

 الصحف           صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % المصادر األولية   

 المسئولون الفلسطينيون 01 22.2 1 34.6 01 40 35 0031

 الجمعيات والمؤسسات 01 42.2 4 7.7 2 10 25 4431

 المحامون 1 13.3 7 26.9 7 17.5 20 0231

 المصادر االسرائيلية 0 6.7 4 7.7 1 15 11 131

 وزارة األسرى 4 4.4 1 19.2 0 7.5 10 131

 أسرى محررون 0 6.7 1 0 0 2.5 4 031

 الصليب األحمر 0 2.2 0 3.8 0 2.5 3 437

 األسرى أنفسهم 0 2.2 1 0 4 5 3 437

 المجموع 45 100 26 100 40 100 111 011

 
 :في صحف الدراسة لعاماالتجاه العام لفئة المصادر األولية  . أ

المصادر األولية ، على المرتبة على ن يالفلسطينيتبين نتائج الجدول تصدر المسؤولين 
%(، يليها 4431بنسبة )بالمرتبة الثانية ثم الجمعيات والمؤسسات  ،%(0031األولى بنسبة )

بنسبة  في المرتبة الثالثة سرائيلية%(، ثم المصادر اإل02بنسبة )في المرتبة الثانية المحامون 
في %(، يليها األسرى المحررون 1بنسبة ) في المرتبة الرابعة %(، وجاءت وزارة األسرى131)

                                                           


 
 

 مجموع أقل من عدد تكرارات الموضوعات، الن بعض الموضوعات تخلو من المصادر األولية.ال
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%(، 437بنسبة ) في المرتبة السادسة %(، ثم الصليب األحمر031بنسبة )المرتبة الخامسة 
 وتساوت بذلك مع األسرى أنفسهم.

 لى حدة:كل صحيفة ع . ب
 في صحيفة الدستور:فئة المصادر األولية  .0

األولية في صحيفة الدستور  تبين نتائج الجدول تصدر الجمعيات والمؤسسات المصادر
 نيي%(، ثم المحام4434بنسبة )في المرتبة الثانية  نين الفلسطينيي%(، ثم المسئول2434بنسبة )

%(، 137بنسبة ) في المرتبة الرابعة سرائيلية%(، ثم المصادر اال0030بنسبة ) في المرتبة الثالثة
في المرتبة  %(، ثم وزارة األسرى137بنسبة )بالمرتبة الخامسة  وجاء األسرى المحررون 

%(، وتساوى 434بنسبة ) في المرتبة السابعة %(، يليها الصليب األحمر232بنسبة ) السادسة
 بذلك مع األسرى أنفسهم.

 الشرق:في صحيفة فئة المصادر األولية  .4
المرتبة األولى في بين فئة المصادر األولية ين الفلسطينيالمسئول تبين نتائج الجدول تصدر

%(، وجاءت 4131بنسبة ) في المرتبة الثانية نيي%(، ثم المحام0231بنسبة ) صحيفة الشرق
 عةفي المرتبة الراب %(، ثم الجمعيات والمؤسسات0134بنسبة ) في المرتبة الثالثة وزارة األسرى

سرائيلية، في حين جاء الصليب األحمر بنسبة %(، وتساوت بذلك مع المصادر اإل737بنسبة )
(032.)% 

 في صحيفة االتحاد:فئة المصادر األولية  .1
ن فئة المصادر األولية في صحيفة االتحاد ين الفلسطينييالمسئول تبين نتائج الجدول تصدر

%(، وجاءت 0731بنسبة ) لمرتبة الثانيةبا نيي%(، ثم المحام21المرتبة األولى بنسبة )ب
في المرتبة  %(، ثم الجمعيات والمؤسسات 01بنسبة )في المرتبة الثالثة  المصادر االسرائيلية 

%(، يليها 731بنسبة )في المرتبة الخامسة  %(، وجاءت وزارة األسرى 01بنسبة )الرابعة 
 في المرتبة السادسة ى المحررون%(، ثم األسر 1بنسبة ) في المرتبة الخامسة األسرى أنفسهم

 %( وتساوى بذلك مع الصليب األحمر.431بنسبة )
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 المبحث الثاني
فئات تحليل الشكل لمعالجة الصحف العربية إلضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام  

 4102في سجون االحتالل االسرائيلي عام 
 :فئة شكل المادة :أوالا 

 العام لتكرارات ونسب فئة شكل المادة في صحف الدراسة ( االتجاه0301يوضح الجدول رقم )
 (1205جدول )

 شكل المادة في صحف الدراسة 

 الصحف             صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % فئة شكل المادة     

 الخبر الصحفي 11 82 04 65.3 00 96.9 113 79.6

 الكاريكاتير 2 6.6 01 20.4 1 0 14 9.9

 المقال الصحفي 1 8.1 1 10.2 0 3.1 11 7.7

 التقرير الصحفي 4 3.3 1 0.0 1 0.0 2 1.4

 الحديث الصحفي 1 0.0 4 4.1 1 0 2 1.4

 المجموع 20 100 49 100 32 100 142 100

 
 :(م4102في صحف الدراسة لعام )االتجاه العام لفئة شكل المادة  . أ

المرتبة األولى بنسبة  فيالخبر الصحفي شكل المادة  لجدول تصدر فئةتبين نتائج ا
في المرتبة  %(، ثم المقال الصحفي131بنسبة ) في المرتبة الثانية %(، يليه الكاريكاتير7131)

%(، وتساوى 032بنسبة ) في المرتبة الرابعة %(، وجاء التقرير الصحفي737بنسبة ) الثالثة
 بذلك مع الحديث الصحفي.
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يتضح من الجدول السابق أن صحف الدراسة أعطت األولوية الستخدام الخبر الصحفي  
عند تناولها إلضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام 

4102 . 

مما سبق نجد أن نتائج الجدول تتفق مع نتائج دراسة رياض األشقر والتي توصلت إلى أن 
ية العربية لم تول اهتمامًا كبيرًا للفنون التفسيرية في معالجة قضايا األسرى، وقد قع اإللكتروناالمو 

 اهتمت بفن الخبر الصحفي بشكل كبير فقد جاء بالمرتبة األولى من بين الفنون الصحفية.
 كل صحيفة على حدة: . ب
 :في صحيفة الدستورفئة شكل المادة  .0

صحيفة في المرتبة األولى بلمادة شكل افئات الخبر الصحفي  تبين نتائج الجدول تصدر
 %(، ثم الكاريكاتير230بنسبة ) في المرتبة الثانية %(، يليه المقال الصحفي24الدستور بنسبة )

 %(.030بنسبة ) في المرتبة الرابعة %(، وجاء التقرير الصحفي131بنسبة )في المرتبة الثالثة 
الصحيفة وضعت ضمن  اهتمام صحيفة الدستور بفن الخبر كونويمكن تفسير سبب  

 أولوياتها الصحفية رصد األحداث الجارية وليس الكشف عن حيثياتها أو تتبعها أو تفسيرها،
ويمكن إرجاع اهتمامها بفن المقال لكونها تمتلك نخبة من الكتاب والمختصين بالقضايا 

أصول الفلسطينية، باإلضافة إلى أن عدد من كتاب المقاالت في صحيفة الدستور هم إما من 
 .فلسطينية أو هم فلسطينيين

 :في صحيفة الشرقفئة شكل المادة  .4
تبين نتائج الجدول تصدر الخبر الصحفي فئات شكل المادة الصحفية بالمرتبة األولى في 

%(، ثم 4132%(، يليه الكاريكاتير في المرتبة الثانية بنسبة )1130صحيفة الشرق بنسبة )
%(، في حين جاء الحديث الصحفي في 0134نسبة )المقال الصحفي في المرتبة الثالثة ب

 %(.230المرتبة الرابعة بنسبة )
 :في صحيفة االتحادفئة شكل المادة  .0

تبين نتائج الجدول تصدر الخبر الصحفي فئات شكل المادة الصحفية بالمرتبة األولى في 
 %(.030%(، يليه الكاريكاتير في المرتبة الثانية بنسبة )1131صحيفة االتحاد بنسبة )
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 :فئة موقع المادة :ثانياا 
 الموقع من الصحيفة: .0

( االتجاه العام لتكرارات ونسب موقع المادة من الصحيفة في صحف 0301يوضح الجدول رقم )
 .الدراسة

 موقع المادة من الصحيفة في صحف الدراسة: (1202جدول )

 الصحف         صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % الموقع من الصحيفة 

 الصفحات الداخلية 11 90.2 21 100.0 04 100.0 001 95.8

 الصفحة األولى 1 9.8 1 0.0 1 0.0 6 4.2

 الصفحة األخيرة 1 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0.0

 المجموع 20 100 22 100 14 100 142 100

 :حف الدراسةفي صتجاه العام لموقع المادة من الصحيفة اال  . أ
 اتالصفح تشير بيانات الجدول السابق أن صحف الدراسة نشرت معظم موضوعاتها بين

، %(234بنسبة )سوى ما الصفحة األولى  بينما لم تنشر في%(، 95.8) وذلك بنسبة الداخلية
أما الصفحة األخير فهي لم تنشر أي موضوع يتعلق باإلضراب األسرى داخل سجون االحتالل 

 .اعلى صفحاته

حيث جاء نشر  رياض األشقروقد اتفقت نتائج الجدول السابق مع ما توصلت إليه دراسة 
في الصفحات الداخلية بالمرتبة األولى، أما الطفال الموضوعات المتعلقة بقضية األسرى 
 (0)الصفحة األولى فقد جاءت بالمرتبة الثانية.

الصفحات الداخلية في  يتضح من الجدول أن صحف الدراسة أعطت األولوية الستخدام
 ،م4102تناولها إلضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام 

 التي أبرزتها في صفحاتها األولى.موضوعاتها المحلية األولوية ل بينما كانت

 
                                                           

 األشقر، التغطية الصحفية لقضايا األسرى األطفال في الصحف الفلسطينية( 0)
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 كل صحيفة على حدة: . أ
 في صحيفة الدستور:موقع المادة من الصحيفة  .0

األولى في  بالمرتبةالداخلية موقع المادة من الصحيفة  اتصفحال الجدول تصدر تبين نتائج
 %(.132%(، تليه الصفحة األولى بنسبة )1134صحيفة الدستور بنسبة )

 في صحيفة الشرق:موقع المادة من الصحيفة  .4

المرتبة األولى في بالداخلية موقع المادة من الصحيفة  اتالصفح تبين نتائج الجدول تصدر
 %(011نسبة )صحيفة الشرق ب

 في صحيفة االتحاد:موقع المادة من الصحيفة  .1
الصفحة الداخلية موقع المادة من الصحيفة في صحيفة االتحاد  تبين نتائج الجدول تصدر

 %(.011بنسبة )
 موقع المادة من الصفحة: .4

لمادة من الصفحة في صحف ( االتجاه العام لتكرارات ونسب موقع ا0307يوضح الجدول رقم )
 .الدراسة

 موقع المادة من الصفحة في صحف الدراسة :(1207جدول )

 الصحف                   صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % موقع المادة من الصفحة

 أعلى اليمين 41 42.7 1 18.4 1 28.1 44 31

 أعلى اليسار 07 27.9 4 4 01 31.3 29 20.4

 وسط 2 13.1 01 38.8 7 21.9 34 23.9

 أسفل اليسار 7 11.5 04 24.5 0 9.4 22 17.1

 أسفل اليمين 0 4.9 7 14.3 0 9.4 13 9.1

 المجموع 61 100 49 100 32 100 142 100
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 :في صحف الدراسة لعاماالتجاه العام لموقع المادة من الصفحة  . أ
ة األولى من موقع المادة من الصفحة تبين نتائج الجدول تصدر جهة أعلى اليمين بالمرتب

%(، ثم جهة الوسط 4132%(، تليها جهة أعلى اليسار في المرتبة الثانية بنسبة )00بنسبة )
%(، 0730%(، تلتها جهة أسفل اليسار بالمرتبة الرابعة بنسبة )4031في المرتبة الثالثة بنسبة )

 %(.130) في حين جاءت جهة أسفل اليمين في المرتبة الخامسة بنسبة

يتضح من الجدول أن صحف الدراسة أعطت األولوية لموضوعات األسرى مقارنة 
بالموضوعات الدولية األخرى حيث كانت النسبة األكبر الستخدام موقع أعلى اليمين في تناولها 

 م.4102إلضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام 

 كل صحيفة على حدة: . ب
 في صحيفة الدستور:وقع المادة من الصفحة م .0

تبين نتائج الجدول تصدر جهة أعلى اليمين بالمرتبة األولى من موقع المادة من الصفحة في 
%(، تليها جهة أعلى اليسار في المرتبة الثانية بنسبة 2437صحيفة الدستور بنسبة )

اءت جهة أسفل اليسار في %(، وج0030%(، ثم جهة الوسط في المرتبة الثالثة بنسبة )4731)
%(، في حين جاءت جهة أسفل اليمين ف المرتبة الخامسة بنسبة 0031المرتبة الرابعة بنسبة )

(231.)% 
 في صحيفة الشرق:موقع المادة من الصفحة  .4

تبين نتائج الجدول تصدر الوسط بالمرتبة األولى من موقع المادة من الصفحة في صحيفة 
%(، ثم جهة 4231جهة أسفل اليسار في المرتبة الثانية بنسبة ) (، تليها0232الشرق بنسبة )

%(، في حين جاءت جهة أسفل اليمين  في 0232أعلى اليمين في المرتبة الثالثة بنسبة )
 %(.2%(، ثم جهة أعلى اليسار في المرتبة الخامسة بنسبة )0230المرتبة الرابعة بنسبة )

 في صحيفة االتحاد:موقع المادة من الصفحة  .1
تبين نتائج الجدول تصدر جهة أعلى اليسار المرتبة األولى من موقع المادة من الصفحة في 

%(، 4230%(، تليها جهة أعلى اليمين في المرتبة الثانية بنسبة )0030صحيفة االتحاد بنسبة )
%(، وجاءت جهة أسفل اليمين  في المرتبة 4031ثم جهة الوسط في المرتبة الثالثة بنسبة )

 %(، وتساوت بذلك مع جهة أسفل اليسار.132بنسبة ) الرابعة
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 :فئة العناصر التيبوغرافية :ثانياا 
 العناوين: .0

 ( االتجاه العام لتكرارات ونسب العناوين في صحف الدراسة.0302يوضح الجدول رقم )
 أنواع العناوين المستخدمة مع موضوعات اإلضراب في صحف الدراسة  :(1204جدول )

 الصحيفة صحيفة الدستور صحيفة الشرق حيفة االتحادص االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % العناوين

 ممتد 01 60.3 41 52.4 47 84.4 87 66.9

 عمودي 01 27.6 00 28.6 1 15.6 02 26.1

 عريض 7 12 4 4.8 1 0 9 6.9

 المجموع 58 100 40 100 32 100 130 100

 االتجاه العام للعناوين في صحف الدراسة: . أ

%(، 1131المرتبة األولى من العناوين بنسبة )في العنوان الممتد  تبين نتائج الجدول تصدر
في  في حين جاء العنوان العريض، %(4130بنسبة ) في المرتبة الثانية يليه العنوان العمودي

 %(.131) بنسبة المرتبة الثالثة
 كل صحيفة على حدة: . ب
 في صحيفة الدستور:العناوين  .0

 الدستور في المرتبةفي صحيفة  على العناوينالعنوان الممتد تصدر  دولتبين نتائج الج
%(، ثم العنوان 4731بنسبة ) في المرتبة الثانية %(، يليه العنوان العمودي1130األولى بنسبة )

 .%(04بنسبة )في المرتبة الثالثة  العريض 

 في صحيفة الشرق:العناوين  .4
المرتبة األولى ب العناوين في صحيفة الشرق علىالعنوان الممتد  تبين نتائج الجدول تصدر

%(، في حين جاء 28.6بنسبة ) في المرتبة الثانية %(، يليه العنوان العمودي1432)من بنسبة 
 %(.4.8بنسبة ) في المرتبة الثالثة العنوان العريض

                                                           


 
 

  ر.بعض الموضوعات جاءت بدون عناوين كالصور والرسوم والكاريكاتي
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 في صحيفة االتحاد:العناوين  .1
لمرتبة األولى في صحيفة االتحاد اعلى العناوين ب العنوان الممتدتبين نتائج الجدول تصدر 

 %(.15.6%(، ثم العنوان العمودي بنسبة )2232بنسبة )

 الصور والرسوم: .4

 .( االتجاه العام لتكرارات ونسب الصور والرسوم في صحف الدراسة0301يوضح الجدول رقم )

 الصور والرسوم في صحف الدراسة :(1202جدول )

 الصحيفة       صحيفة الدستور قصحيفة الشر صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % الصور والرسوم

 إخبارية 04 88.9 02 64.3 02 011 68 81.9

 الكاريكاتير والرسوم 4 6.6 1 21.4 1 1 8 9.6

 شخصية 1 0.0 0 10.7 1 1 3 3.6

 موضوعية 0 2.8 0 3.6 1 1 2 2.4

 تعبيرية جمالية 4 5.6 1 0.0 1 1 2 2.4

 المجموع 36 100 44 011 04 100 83 100

 :في صحف الدراسةاالتجاه العام للصور والرسوم  . أ
تبين نتائج الجدول تصدر الصور اإلخبارية على الصور والرسوم بالمرتبة األولى في 

ثم %(، 131بنسبة ) بالمرتبة الثانية %(، ثم الكاريكاتير والرسوم2031بنسبة )صحف الدراسة 
 في المرتبة الرابعة %(، ثم الصور الموضوعية031بنسبة ) الثالثة في المرتبة الصور الشخصية

 %(، وتساوت بذلك مع الصور التعبيرية الجمالية.432بنسبة )

ألن الصورة الخبرية هي العنصر األساس في العمل الصحفي فهي وترجع الباحثة ذلك 
تير، وهي تعكس الواقع تعادل آالف الكلمات ولها تأثير على المتلقي أكثر من الرسوم والكاريكا
 كما هو وبشكل موضوعي؛ لذلك جاء اهتمام الصحف بالصورة الخبرية.

                                                           


 
 

  المجموع أقل من عدد تكرارات الموضوعات، ألن بعض الموضوعات تخلو من الصور والرسوم.
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 كل صحيفة على حدة: ب.

 :في صحيفة الدستورالصور والرسوم  .0
في صحيفة  المرتبة األولىبالصور والرسوم لصور اإلخبارية على اتبين نتائج الجدول تصدر 

(، ثم الصور 131ة )بنسب في المرتبة الثانية والرسوم يليها الكاريكاتير%(، 2231) بنسبة الدستور
ف  في حين جاءت الصور الموضوعية %(،131التعبيرية الجمالية في المرتبة الثالثة بنسبة )

 %(.432بنسبة ) المرتبة الرابعة
 :في صحيفة الشرقالصور والرسوم 

بنسبة  ة الشرقعلى الصور والرسوم في صحيف خباريةالصور اإل تصدر تبين نتائج الجدول
%(، يليه الصور الشخصية 4032بنسبة )في المرتبة الثانية %(، ثم الكاريكاتير والرسوم 1230)

 %(.031%(، في حين جاءت الصور الموضوعية بنسبة )0137بنسبة )
 :في صحيفة االتحادالصور والرسوم  .4

موضوعات  تبين نتائج الجدول بأن صحيفة االتحاد لم تستخدم سوى الصور اإلخبارية في
 %(.011) اإلضراب بنسبة

 عناصر إبراز أخرى: .1
عناصر اإلبراز المستخدمة مع  ( االتجاه العام لتكرارات ونسب0341يوضح الجدول رقم )

 .موضوعات اإلضراب في صحف الدراسة
 عناصر إبراز أخرى :(02.3جدول )

 ةالصحيف        صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد االتجاه العام

 ك % ك % ك % ك % عناصر اإلبراز   

 األلوان 07 1134 42 21 41 1131 81 17

 اإلطار 0 730 1 0137 2 0430 12 231

 األرضيات 0 432 0 030 1 4734 11 737

 المجموع 41 100 30 011 33 100 012 100

                                                           


 
 

  المجموع أقل من عدد تكرارات الموضوعات، ألن بعض الموضوعات تخلو من عناصر اإلبراز.
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 االتجاه العام لعناصر اإلبراز في صحف الدراسة: . أ
مع  صحف الدراسة التي استخدمتها  لوان على عناصر اإلبرازتبين نتائج الجدول تصدر األ

موضوعات إضراب األسرى الفلسطينيين الجماعي عن الطعام، فقد استخدمت األلوان مع ما 
%( من موضوعات 231من الموضوعات، بينما استخدمت اإلطارات مع ) %(17نسبتها )

 موضوعات في صحف الدراسة. %( فقط من ال737األسرى وأخيرأ ثم استخدمت األرضيات مع )
استخدمت األلوان أكثر من عناصر اإلبراز صحف الدراسة  أنتبين نتائج الجداول السابقة 

إلى أن المواقع اإللكترونية العربية ، وقد اختلفت مع دراسة رياض األشقر التي خلصت األخرى
 .االلكترونية بالمواقع الخاصة أو العامة سواء اإلبراز لم تهتم بعناصر

ومن الممكن أن يعكس التباين في االهتمام  ما بين الدراسة السابقة ودراسة الباحثة، أن 
اهتمام الصحافة العربية بموضوعات األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي  
اهتمام موسمي )أي يرتبط بأحداث معينة فقط(، حيث إن دراسة الباحثة تناولت حدثًا بارزًا وهو 

 ب عن الطعام بشكل جماعي ولفترة طويلة.اإلضرا
 كل صحيفة على حدة:. ب
 عناصر اإلبراز في صحيفة الدستور: .0

تبين نتائج الجدول تصدر األلوان على عناصر اإلبراز في صحيفة الدستور بالمرتبة األولى 
%(، ثم األرضيات بالمرتبة 730%(، تلتها اإلطارات في المرتبة الثانية بنسبة )1134بنسبة )

 %(.432الثة بنسبة )الث
 عناصر اإلبراز في صحيفة الشرق: .4

تبين نتائج الجدول تصدر األلوان على عناصر اإلبراز في صحيفة الشرق بالمرتبة األولى 
%(، ثم األرضيات في المرتبة 0137%(، تلتها اإلطارات في المرتبة الثانية بنسبة )21بنسبة )

 %(. 030الثالثة بنسبة )
 يفة االتحاد:عناصر اإلبراز في صح .1

تبين نتائج الجدول تصدر األلوان على عناصر اإلبراز في صحيفة الدستور بنسبة 
%(، ثم اإلطار في المرتبة الثالثة 4734%(، تلتها األرضيات في المرتبة الثالثة بنسبة )1131)

 %(.    0430بنسبة )
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 المساحة التي شغلتها موضوعات اإلضراب في الصحف عينة الدراسة: .2
 مساحة الموضوعات المتعلقة بإضراب األسرى في صحف الدراسة( 0340ح الجدول رقم )يوض

 مساحة موضوعات اإلضراب في صحف الدراسة(: 1240جدول )

 صحيفة الدستور صحيفة الشرق صحيفة االتحاد اإلجمالي
 الصحيفة              

 سم/عمود المساحة

1111 4010 4111 1121 
مساحة موضوعات 

 /عمود(األسرى )سم

 مساحة الصحيفة 212212 0010014 212212 4224221

130% 130% 134% 131% 
نسبة الموضوعات 
 بالنسبة للصحيفة

 

 مساحة الموضوعات في صحف الدراسة:االتجاه العام ل . أ

تشير نتائج الجدول إلى أن مجمل مساحة الموضوعات في صحف الدراسة بلغت 
اإلجمالية ألعداد الصحف عينة الدراسة، وتبين  %( من المساحة130سم/عمود بنسبة  ) 1111

بنسبة %(، تلتها صحيفة االتحاد 131أن صحيفة الدستور أفرزت مساحة أكبر للموضوع بنسبة )
على الرغم من أن مساحة الموضوعات وعددها %(؛ 134%(، ثم صحيفة الشرق بنسبة )130)

 كان أكبر في صحيفة الشرق.
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 المبحث الثالث 
 والتوصيات النتائجخالصة 

توصلت إليها الدراسة التحليلية لقضية التي يتضمن هذا المبحث عرضًا ألهم النتائج 
إضراب األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل في صحف الدراسة، باستعراض المحتوى 

 بهذا اإلضرابوالشكل التي قدمت من خالله الموضوعات المتعلقة 

 أوالا: خالصة النتائج:
اهتمام صحف الدراسة إزاء القضايا المتعلقة بإضراب األسرى الفلسطينيين  نسبة تفاوتت .0

نسبة عن الطعام داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، فقد بلغ اهتمام صحيفة الدستور 
%(، فيما جاء اهتمام صحيفة االتحاد 0231، تلتها صحيفة الشرق  بنسبة )%(2431)

 عدد الموضوعات. ي%( من إجمال4431بنسبة )

 المعالجة الصحفيةفي  المرتبة األولى من القيم المتضمنةبالتضامن  اءت قيمةج .4
المطالبة  قيمة اتلته%(، 2431موضوعات إضراب األسرى في صحف الدراسة بنسبة )ل

 .%(0132المرتبة الثالثة بنسبة )باإلصرار قيمة %(، ثم 0230بالحقوق بنسبة )
كبيرًا في معالجتها الصحفية المتعلقة  أولت صحف الدراسة االعتقال اإلداري اهتماماً  .1

بأسباب إضراب األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي فقد جاء بالمرتبة 
%(، وبالمرتبة 231%(، ثم قضايا اإلضرابات الفردية بنسبة )1231األولى بنسبة )

 ية.%(، من إجمالي المعالجة الصحف230الثالثة قضايا كثرة التمديدات بنسبة )

اهتمام صحف الدراسة في معالجتها على  اإلدارينهاء االعتقال قضايا إ حظيت .2
 ثم %(،2130بنسبة ) اإلضراب المرتبة األولى من فئة أهدافالصحفية فقد جاءت ب

 وبالمرتبة الثالثة%(، 0030كسب التضامن مع قضية األسرى بنسبة )القضايا المتعلقة ب
فيما جاءت القضايا %(، 130بنسبة ) تقالتحسين ظروف االعالقضايا المتعلقة ب

، من إجمالي التغطية %(4434بنسبة ) في المرتبة الرابعة وقف التمديداتب المتعلق
 الصحفية.

جاء االتجاه المحايد في المعالجة الصحفية لقضايا إضراب األسرى الفلسطينيين داخل   .5
في  يجابياالتجاه اإل مث%(، 7731المرتبة األولى بنسبة )سجون االحتالل اإلسرائيلي ب
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، بينما خلت الصحف تمامًا من أي موضوعات تحمل %(4431بنسبة ) المرتبة الثانية
 االتجاه السلبي.

كبار السن والمرضى لإلضراب حيث اسة بقضايا انضمام األسرى اهتمت صحف الدر  .1
حظيت على المرتبة األولى من الوسائل التي اتبعها األسرى داخل السجون بنسبة 

القضايا المتعلقة بامتناع األسرى الفلسطينيين عن تناول المدعمات  ا%(، يليه4437)
%(، وبالمرتبة الثالثة وبنسبة متدنية القضايا المتعلقة 730في المرتبة الثانية بنسبة )

برفض األسرى الفلسطينيين التعامل مع إدارة سجون االحتالل في المرتبة الثالثة بنسبة 
(4.)% 

متعلقة بالمسيرات االحتجاجية في فئة الوسائل التي اتبعها حظيت القضايا ال .7
المتضامنون خارج السجون على اهتمام صحف الدراسة فقد جاءت بالمرتبة األولى 

%(، تليها القضايا المتعلقة بالوقفات التضامنية واالعتصامات بنسبة 4237بنسبة )
 %(.0137%(، وبالمرتبة الثالثة البيانات بنسبة )4137)

المرتبة األولى في فئة نتائج ارة غضب الشارع الفلسطيني ت القضايا المتعلقة بإثاحتل .2
وبنسبة متقاربة %(، 4231بنسبة ) إضراب األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل

وبالمرتبة %(، 4232بنسبة ) لفت انتباه العالم لقضية األسرىالقضايا المتعلقة ب جداً 
 %(.0234بنسبة ) جماعوحدة واإلالالقضايا المتعلقة ب الثالثة

فيما يتعلق بأهداف المعالجة الصحفية لقضية  التفسيرية األهدافجاء اهتمام الصحف ب .1
بنسبة  األهداف الدعائية وبنسبة متقاربة%(، 13.9بنسبة )إضراب األسرى الفلسطينيين 

من إجمالي المعالجة  %(131%(، في حين جاءت األهداف النقدية بنسبة )0030)
 .حفية لقضية إضراب األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتاللالص

على اهتمام كبير من قبل صحف الدراسة حصائيات عرض اإلحظي أسلوب  .01
المعالجة الصحفية للقضايا المتعلقة بإضراب األسرى  في فئات أسلوب عرض

عرض  ثم أسلوب%(، 4731بنسبة )الفلسطينيين عن الطعام في سجون االحتالل و 
بنسبة  نسانيةالقصص اإل تلته وبالمرتبة الثالثة أسلوب%(، 0131) بما نسبته فقط اآلراء

(437)%. 

على األشكال الصحفية المستخدمة في المعالجة الخبر الصحفي فن  تصدر .00
بنسبة  الصحفية لقضايا إضراب األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل
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 المقال الصحفيفن %(، ثم 131ة )بنسب الكاريكاتيرفن  والمرتبة الثانية%(، 7131)
اهتمامًا كبيرًا فقد  التقرير الصحفي بنما لم تول صحف الدراسة فن%(، 737بنسبة )

 .%(032بنسبة ) جاءت نسبته متدنية 

حف الدراسة للموضوعات المتعلقة بقضايا إضراب األسرى صجاء عرض  .04
 تلتها %(،95.8) بنسبة الداخلية اتالصفحفي الفلسطينيين داخل سجون االحتالل 

أي  صحف الدراسة  الصفحة األخير لم تنشر بينما، %(234الصفحة األولى بنسبة )
داخل سجون االحتالل على الفلسطينيين تعلق باإلضراب األسرى ت اتموضوع
 .صفحاتها

تصدر األلوان على عناصر اإلبراز التي استخدمتها الدراسة نتائج بينت  .00
سرى الفلسطينيين الجماعي عن الطعام، فقد صحف الدراسة مع موضوعات إضراب األ

%( من الموضوعات، بينما استخدمت اإلطارات 17استخدمت األلوان مع ما نسبته )
%( فقط من 737%( من موضوعات األسرى وأخيرًا األرضيات بنسبة )231مع )

 الموضوعات في صحف الدراسة.
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 ثانياا: التوصيات:
الحالية عدد من النقاط وقد وضعت الباحثة على إثرها عدد  يتضح من نتائج الدراسة

 نتائج الدراسة، ومن أهمها اآلتي:من التوصيات التي توصلت إليها من خالل 

الصحف العربية بقضايا األسرى الفلسطينيين داخل سجون  زيادة اهتمامضرورة   -0
حات ، وتخصيص مسااالحتالل اإلسرائيلي وباألخص قضايا اإلضراب عن الطعام

 .في معالجتها الصحفيةأوسع لها 

ضرورة أال تكون المعالجة الصحفية لقضايا األسرى الفلسطينيين ذات طابع موسمي،  -4
بل يجب أن تكون من أولويات المعالجة الصحفية للصحف العربية، فهي قضية حق 

  وقضية عادلة.

ضية يجب أن تتعامل الصحف العربية مع قضايا األسرى الفلسطينيين بوصفها ق -0
 .إنسانية من الدرجة األولى

على صحف الدراسة االهتمام بالممارسات الوحشية التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي  -2
 بحق األسرى الفلسطينيين في سجونه.

ضرورة زيادة وعي الجمهور العربي بقضايا األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل  -1
 .اإلسرائيلي من خالل إفراد صفحات كاملة لها

األسرى الفلسطينيين تعريف الجمهور العربي بأوضاع تضافر الجهود المختلفة لضرورة  -1
داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي في القانون الدولي اإلنساني، وما ينطبق عليهم من 
اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكوالت الدولية، ومقارنتها بممارسات االحتالل المنتهكة 

 وللقانون الدولي لحقوق اإلنسان بحقهم.للقانون الدولي اإلنساني، 

باألشكال التفسيرية في المعالجة الصحفية لقضايا األسرى الصحف اهتمام زيادة  -7
الفلسطينيين داخل سجون االحتالل، لما لها من متابعة مكثفة ورصد دقيق ألوضاع 

 األسرى داخل سجون االحتالل.

ين ومن هم أصحاب األقالم تعاقد الصحف العربية مع نخبة من األسرى الفلسطيني -2
 القوية؛ لكتابة المقاالت كونهم لديهم الخبرة  بممارسات االحتالل داخل السجون.

ضرورة االهتمام بالعناصر التيبوغرافية في معالجة قضايا األسرى الفلسطينيين داخل  -1
 سجون االحتالل؛ لما لها تأثير على جمهور المتلقين.
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 مراجعالمصادر وال
  مالقرآن الكري

 أوالا: المراجع العربية:
م(. المعالجة الصحفية لقضايا 2012إبراهيم، محمد، وعبد الشافعي مؤمن، ومحمد، إبراهيم. )

مجلة دراسات الطفولة، االقتصاد المصري الموجهة لقراء الصحف دراسة تحليلية. 
01(11 ،)11-10.  

لمواقع االلكترونية العربية على شبكة االنترنت في التوعية دور ا(. م4104األشقر، رياض. )
معهد  .)رسالة ماجستير غير منشورة( بقضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 القاهرة.والدراسات العربية،  البحوث
. التغطية الصحفية لقضايا األسرى األطفال في الصحف (م4100األشقر، رياض. )

 غزة: وزارة اإلعالم. ،إلى المؤتمر اإلعالمي األولة ورقة مقدم. الفلسطينية
االعتقال اإلداري التعسفي أداة لتعطيل نمو المجتمع  .(م4112. )أصدقاء اإلنسان الدولية

 فيينا: مركز أحرار لدراسة األسرى.. الفلسطيني
ن إنسانية معذبة وأسوار مرتفعة منظمة أصدقاء اإلنسا(. م4100. )أصدقاء اإلنسان الدولية

 فيينا: مركز أحرار لدراسات األسرى. .الدولية
. عمان: دار الحامد للنشر 0. طأسرانا في سجون االحتالل اإلسرائيلي(.  م4111بدر، غادة. )
 والتوزيع.

غير )رسالة دكتوراه  المعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية(. م4111البطش، جهاد. )
 لعربية، القاهرة.معهد البحوث والدراسات ا .(منشورة

. غزة: جمعية واعد لألسرى 0. طالمعتقلون في السجون اإلسرائيلية. (م4117البطش، جهاد. )
 والمحررين.

. القاهرة: دار 4. طتحليل مضمون الدعاية في النظرية والتطبيق(. م0121التهامي، مختار. )
 المعارف.
الفلسطينية في ترتيب أولويات الشباب دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية (. 4101جبريل، ريم. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. الجامعي نحو قضايا األسرى
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أبريل(، األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل  02، 4100جمعية نادي األسير )
م، الموقع اإللكتروني: 4101مايو  1اإلسرائيلي، تاريخ االطالع: 

(raya.pshttp://www.) 
معالجة الصحافة العربية للعدوان اإلسرائيلي على غزة في المدة م(. 4111)الحازمي، مبارك. 

دراسة حالة على صحيفة الشرق  -م4111يناير  44إلى  م4112ديسمبر  47من 
 .22-40(. 02)ع  ،المجلة المصرية لبحوث اإلعالماألوسط. 

 . عمان: دار جرير للنشر والتوزيع.4.  طفي الكتابة الصحفية(.  م4100حداد، نبيل. )

 . عمان: دار زهران.4. طإخراج الصحف والمجالت(. م4111الحسن، عيسى. )

 . القاهرة: عالم الكتب.0. طتحليل المضمون(. م0120حسين، سمير. )
. القاهرة: 4. طبحوث اإلعالم دراسات في مناهج البحث العلمي. (م4111حسين، سمير. )
 عالم الكتب.

حماية أسرى الحرب والمعتقلين في األراضي الفلسطينية المحتلة دراسة (. م4101ي. )حلس، عل
) رسالة ماجستير غير  م0121تحليلية تطبيقية في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 

 غزة. ،منشورة(. جامعة األزهر
. القاهرة: 0. طوسائل اإلعالم والسياسة دراسة في ترتيب األولويات. (م0117حمادة، بسيوني. )

 دار نهضة الشرق.
رادة تهزم االحتالل .(يوينو 2م، 4104الخفش، فؤاد. )    0تاريخ االطالع:  .سنوات طوال وا 

م، الموقع اإللكتروني: 4102مايو 
(98http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=173 .) 

. رام اهلل: 0. طإضراب الكرامة سنحيا كراماً (.  م4100أبو صبحة، محمد. )و  ،الخفش، فؤاد
 مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان.

استقرار وتغير أساليب المواجهة والشخصية لدى أسرى النضال  (. م4110دحالن، جليلة. )
 غزة.، جامعة األزهر .)رسالة ماجستير غير منشورة( الفلسطيني المحررين

غزة: دار البشير للطباعة  .1ط الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية.  .(0111الدلو، جواد. )
 والنشر.

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=17398
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الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو إبريل(.  -01-01م، 4102الدلو، جواد، ومحسن، أسماء. )
قدمة إلى ورقة مقضية األسرى في سجون االحتالل االسرائيلي دراسة تحليلية مقارنة. 

 مؤتمر األسرى الفلسطينيون نحو الحرية، غزة: الجامعة اإلسالمية.
 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.0.  طالتحرير الصحفي(. 4104الدليمي، عبد الرزاق. )

رمضان، نائل. )د.ت(. أحكام األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي. )د.ط( بيروت: مركز 
 ستشارات.الزيتونة للدراسات واال

(. اآلثار النفسية والجسمية بعيدة المدى م4101. )، وأبو دقة، مريم، والسراج، إيادزقوت، سمير
مجلة . }النسخة اإللكترونية{ للتعذيب لدى األسيرات الفلسطينيات المحررات بقطاع غزة.

  .21-0، (2)ع، جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية
 : عالم الكتب.القاهرة 4فن الكتابة الصحفية. ط (. م0111أبو زيد، فاروق. )
 . القاهرة: عالم الكتب.4. ط فن الخبر الصحفي(. م4111أبو زيد، فاروق. )

. اآلثار بعيدة المدى للتعذيب لدى المحررين الفلسطينيين وعالقتها (م4110الزير، محمد. )
 غزة. ،مية. )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالببعض المتغيرات

يناير  47دعاء مصلح )اتصال شخصي: بتاريخ  ،أسير محرر ومنسق اإلضراب-مؤيد، شراب
 (.م4101

. غزة: 0. طم4104ملحمة الكرامة  (. في رحاب الجوع المقدسم4100أبو شلوف، طارق. )
 مؤسسة مهجة القدس.  
األفكار (. اإلخراج الصحفي والتصميم بين األقالم و م0112الصويعي، عبد العزيز. )

 . بيروت: دار الملتقى للطباعة والنشر.0والحواسيب.  ط
الضغوط النفسية وعالقتها باألمراض السيكوسوماتية لدى (. م4111الطالع، عبد الرؤوف )

. )رسالة ماجستير غير منشورة(. األسرى الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية
 غزة.، جامعة األقصى
 جدة: دار الشروق. .4ط. تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم(. م0120عبد الحميد، محمد. )
 . القاهرة: عالم الكتب.4ط بحوث الصحافة.(. م0117عبد الحميد، محمد. )

الرضا عن الحياة وعالقته بقلق المستقبل لدى األسرى المحررين (. م4100أبو عبيد، دعاء. )
 غزة. ،. الجامعة اإلسالمية)رسالة ماجستير غير منشورة( المبعدين إلى قطاع غزة
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تصميم وتنفيذ استطالعات وبحوث الرأي العام واإلعالم (. م4114عبيد، عاطف عدلي العبد. )
 . )د. ط(. القاهرة: دار الفكر العربي. األسس النظرية والمناهج التطبيقية

رى دور إذاعة األقصى في التوعية بقضية األسإبريل(.  -01-01م، 4102أبو عرام، إيمان. )
ورقة مقدمة إلى مؤتمر األسرى الفلسطينيون نحو الحرية، غزة: الجامعة الفلسطينيين. 

 اإلسالمية.

دراسة تطبيقية على األسرى الفلسطينيين في  -أحكام األسير الفقهية(. م4104العقاد، مؤنس. )
 غزة.، )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية سجون االحتالل اإلسرائيلي

أبريل(. األسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية شهداء مع  01م، 4112ونة، كمال. )عال
  (http://alasra.ps):م ، الموقع اإللكتروني4101/ 1/1وقف التنفيذ، تاريخ االطالع 

سياسة االعتقال اإلسرائيلية وانعكاساتها االجتماعية واالقتصادية على (. م4104علي، ناصر. )
رسالة ) دراسة عينة من أسر المعتقلين في قطاع غزة –الفلسطينيين  أسر المعتقلين

 غزة.، ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر

دراسة تحليلية.  -(. معالجة الصحف اليومية الفلسطينية لقضايا البيئةم4112عيسى، طلعت. )
 .104-271 ،(01)4 ،مجلة البحوث اإلعالمية

. القاهرة: جامعة الدول 0. طآالم وآمال -سرى الفلسطينيوناأل(. م4101فروانة، عبد الناصر. )
 العربية.

 دعاء مصلح  ،رئيس اللجنة العليا لإلضراب ونائب في المجلس التشريعي-فقهاء، عبد الجابر
 .(م4101فبراير 1اتصال شخصي: )

فكير تجربة التعذيب لدى األسرى الفلسطينيين وعالقتها بالت(. م4112أبو قاعود، عبد الناصر. )
 غزة. ، )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية األخالقي

 -م0110األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية بعد أوسلو (. م4110قراقع، عيسى. )
 بيرزيت: معهد الدراسات الدولية. . )د. ط(.م0111

 (.د.ط. )ن الموتقانو  -في سجون االحتالل اإلسرائيلي التعذيب (.م4110قراقع، عيسى. )
 بيت لحم: نادي األسير الفلسطيني.

الضغوطات النفسية لدى زوجات األسرى الفلسطينيين وعالقتها ببعض (. م4111الفي، باسم. )
 .، غزة)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية المتغيرات
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سجون الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية األسرى في (. م4101محسن، أسماء. )
 غزة. ،)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية االحتالل اإلسرائيلي

 . عمان: دار كنوز المعرفة.0. طبحوث اإلعالم األسس والمبادئ(. م4101مزاهرة، منال. )
 ، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.0، طنظريات اإلعالم(. م4101المشاقبة، بسام. )
دور نشطاء مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل إبريل(.  -01-01م، 4102المصري، نعيم. )

ورقة مقدمة إلى مؤتمر األسرى الفلسطينيون نحو الحرية، غزة: الجامعة قضية األسرى. 
 اإلسالمية.

م(. المعالجة الصحفية للشئون الثقافية في صحيفتي الرأي والدستور. 2013منصور، تحسين. )
 .017-072(، 4)1الجتماعية، المجلة األردنية في العلوم ا

أسلوب ممنهج  للموت  -(. أسرى العزلم4117منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية. )
  .01-0، (2ع)مجلة أصدقاء اإلنسان الدولية،  .]النسخة اإللكترونية[البطيء

 م(. 4101فبراير 1)اتصال شخصي:  دعاء مصلح ،أسير محرر وصحفي-منى، محمد

 م(.4101يناير  47دعاء مصلح )اتصال شخصي:  ،فيأسير محرر وصح-منى، محمد
م، 4101أبريل  2تاريخ االطالع : عن االتحاد. أبريل(  2م، 4101) موقع صحيفة االتحاد.

  (. http://www.alittihad.ae/aboutus.php) الموقع اإللكتروني: 
م، 4101أبريل  01تاريخ االطالع: من نحن. أبريل(  2م، 4101) .موقع صحيفة الدستور

 (.http://www.addustour.comالموقع اإللكتروني: )

م، 4101أبريل  01. تاريخ االطالع: بوابة الشرق أبريل( 01، 4101. )موقع صحيفة الشرق
 (.sharq.com-http://www.al) الموقع اإللكتروني 

السمات المميزة لشخصية زوجات األسرى وغير األسرى الفلسطينيين  (.م4101نجم، أمل. )  
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. غزة: الجامعة اإلسالمية. في ضوء بعض المتغيرات

 -الصحفي في عصر المعلوماتالتحرير (.  م4110عبد الرحمن، سناء. )و  ،نصر، حسني
 . العين: دار الكتاب الجامعي.0. طالخبر الصحفي

)رسالة ماجستير غير  حقوق األسير المسلم على المسلمين(. م4117أبو هاني، رفيق. )
 غزة. ، منشورة(، الجامعة اإلسالمية

.  0. طمعاناة األسير الفلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي(. م4111أبو هالل، فراس. )
 بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.

http://www.alittihad.ae/aboutus.php
http://www.addustour.com/
http://www.al-sharq.com/


 

118 
 

 -. رام اهلل: مواطن0. طالتجربة الديمقراطية للحركة الوطنية األسيرة(. م4111الهندي، خالد. )
 المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية.

مركز  . الجيزة:0. طالمنسيون في غياهب االعتقال الصهيوني(. م4112أبو الهيجاء، إبراهيم. )
 اإلعالم العربي.
اآلثار النفسية الناجمة عن األسر وعالقتها (. أغسطس 41م، 4101أبو هين، فضل. )

تاريخ . باستراتيجيات التوافق لدى أسرى قطاع غزة المحررين من السجون اإلسرائيلية
م، الموقع اإللكتروني 2014ديسمبر  40االطالع: 

(http://www.ctccm.ps/ar/index.php?act=Show&id=53 .) 
رام اهلل: الرعاة  0.  طسالل الجوع الخيارات في صراع اإلرادات(.  م4111الولي، سيطان. )

 للدراسات والنشر.
. ن()فلسطيأشهر اإلضرابات عن الطعام  م، سبتمبر(. 4101األنباء الفلسطينية وفا. )وكالة 

  م، الموقع اإللكتروني: 4101سبتمبر00االطالع:تاريخ 
(http://www.wafainfo.ps). 

م، 4101أبريل  01. تاريخ االطالع: صحيفة الشرق )قطر( فبراير(. 41م، 4101. )ويكبيديا 
  ).ihttp://ar.wikipedia.org/wik) الموقع اإللكتروني: 

http://www.ctccm.ps/ar/index.php?act=Show&id=53
http://ar.wikipedia.org/wiki
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 التعريفات اإلجرائية لفئات تحليل المضمون(: 0ملحق )

 

 :فئات المضمون أوال:

: وتتناول الموضوعات المتعلقة بموضوع إضراب األسرى الفلسطينيين عن قضايا اإلضراب .0
 مثل: :م4102الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام 

: ُيقصد بها الموضوعات المتعلقة بنقل األسرى المضربين إلى أقسام العزل العزل .0/0
 العزل داخل لها يتعرضون التي القاسية والظروف ، أو مؤقت دائم بشكل االنفرادي؛ سواء

 .ونفسيته صحة األسير على العزل خطورة ومدى
ها األسرى : يقصد بها الموضوعات المتعلقة بالتفتيشات التي يتعرض ل. التفتيشات0/4

المضربون بشكل يومي كالتفتيش العاري وتفتيش الغرف، والتي قد تتكرر عدة مرات 
 باليوم، ويتعمد االحتالل  إهانة األسرى المضربين والتضييق عليهم بهذه السياسة.

وهي الموضوعات التي تتناول الحالة . األوضاع الصحية لألسرى المضربين: 0/1
م، 4102ل يومي نتيجة إضراب األسرى عن الطعام عام الصحية التي كانت تتراجع بشك

 أو عدم عالج األسرى، أو نقلهم للمستشفى.
ُيقصد بها الموضوعات التي تناولت . مفاوضات األسرى مع إدارة السجون: 0/2

 .م4102المفاوضات التي جرت بين األسرى واالحتالل في فترة اإلضراب عام 
موضوعات المتعلقة بالفعاليات التضامنية الشعبية : وتشمل ال. الفعاليات التضامنية0/5

المساندة إلضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام 
 سواء أكانت محلية أو عربية أو دولية. م4102

وتعني الموضوعات المتعلقة بمعاناة أهالي األسرى . معاناة أهالي األسرى: 0/2
ومشاعرهم وردود  م، 4102في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام المضربين عن الطعام 

 أفعالهم ومشاركتهم أبنائهم المحنة التي يعيشونها، ومنعهم من الزيارات.
وتشمل الموضوعات التي تناولت إنهاء إضراب األسرى الفلسطينيين . فك اإلضراب: 0/7

 .م4102عام  عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي
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وتشمل التصريحات السياسية والحزبية التي تناولتها صف  يحات سياسية:. تصر 0/4
الدراسة فيما يتعلق بإضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون االحتالل 

 .م4102اإلسرائيلي عام 

 سجون االحتالل في الفلسطينيين باألسرى الخاصة الموضوعات كافة وهي :. أخرى0/2
ضرابهم اإلسرائيلي  .السابقة الفئات في تذكر لم والتي م؛4102لطعام عام ا عن وا 

األسرى  متطلبات التي تلبي الروحية، أو المادية وهي الظواهرالقيم المتضمنة:  .4
 وتخدم م4102الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام 

ب األسرى الفلسطينيين وأهدافهم؛ والتي تضمنتها الموضوعات التي تناولت إضرا مصالحهم
 ؛ مثل:إلسرائيلي في الصحف موضع الدراسةفي سجون االحتالل ا

: تعني الموضوعات التي تتناول توافق األسرى ووحدتهم في الوحدة والتوافق. 4/0 
 اتخاذ القرار في كل ما يتعلق باإلضراب.

ي لدى تعني الموضوعات المتعلقة بقوة العزيمة واإلصرار والتحد . اإلصرار:4/4 
 األسرى في مواصلة إضرابهم عن الطعام.

وتشمل الموضوعات التي تناولت ثقة األسرى وثباتهم ويقينهم باهلل أواًل  . الثقة:4/1
 وبالنصر القريب وتحقيق اإلنجازات.

 وتشمل الموضوعات التي شملت مطالبة األسرى بحقوقهم.. المطالبة بالحقوق: 4/2

التي تناولت أي شكل من أشكال التضامن مع وتشمل الموضوعات  . التضامن:4/5
 .م4102قضية األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام 

وتشمل القيم األخرى غير التي سبق ذكرها والتي أفرزتها صحف الدراسة  . أخرى:4/2
لي عام فيما يتعلق بإضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائي

 م.4102

: الموضوعات التي تتناول إضراب األسرى الفلسطينيين في سجون . غير واضح4/7
 م، وال تظهر فيها أي قيمة.4102االحتالل اإلسرائيلي عام 

وتشمل األسباب التي دفعت األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل أسباب اإلضراب:  .1
 الدراسة؛ مثل: م كما أوردتها صحف4102لإلضراب عن الطعام عام 
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 لدى اإلداري باالعتقال تتعلق التي الموضوعات بها : ويقصد. االعتقال اإلداري1/0
 لفترات اعتقالهم وتجديد محاكمة، أو تهمة دون األسرى احتجاز استمرار "وهو االحتالل
 (0)اتهام بحقهم" لوائح تقديم دون أخرى

خاضها مجموعة من األسرى ويقصد بها اإلضرابات التي  . اإلضرابات الفردية:1/4
اإلداريين بشكل فردي قبل اإلضراب الجماعي؛ مثل إضراب الشيخ خضر عدنان مفجر 

 معركة الكرامة، وهناء شلبي، وغيرهم.
وهي الموضوعات المتعلقة بتمديد فترات اعتقال األسرى . كثرة التمديدات: 1/1

 .اإلداريين
ى اإلداريين في سجون االحتالل وتشمل األسباب األخرى إلضراب األسر . أخرى: 1/2

 التي أوردتها صحف الدراسة.
هي الموضوعات التي تتعلق بإضراب األسرى الفلسطينيين في . غير واضح: 1/5

 .سجون االحتالل التي أوردتها صحف الدراسة ولم تتطرق ألسباب اإلضراب ودوافعه

 :االتجاه فئة .2
 هذا محتوى اتجاه عن للكشف تهدف كونها االتصال، موضوع بفئة الفئة هذه ترتبط

 التأييد للجانبين يعرض أم ،(معارض) سلبي أم ،(مؤيد) إيجابي اتجاه هو هل االتصال،
 يكون االتصال مادة فمضمون(: واضح غير) بالمطلق له اتجاه ال أم ،(متوازن) والمعارضة

 على زالتركي مع السلبية النواحي ويتجنب. مؤيدة بصورة للموضوع يعرض عندما إيجابياً 
 (4)الحال. بطبيعة صحيح والعكس المشرق، المستقبل

 تحر ي على الباحثة من وحرصاً  الفئة، هذه حول الباحثين بين خالفات لوجود ونظراً 
 هذه فإن والدقة، بالصدق تمتاز نتائج إلى وصوالً  االتجاه، درجات تحديد في والدقة الموضوعية

 درجات من لكل ومحددة ودقيقة ومنطقية جامعة( مؤشرات) تعريفات وضع إلى لجأت قد الدراسة

                                                           

 (.موقع إلكتروني)م 2010 تقرير حول االعتقال اإلداري مركز أحرار لألسرى ، (0)
 (.24تحليل مضمون الدعاية في النظرية والتطبيق )ص  التهامي،( 4)

  لقد استخدمت دراسات عديدة هذه الفئة، ولكنها تثير خالفًا الرتباطها بالتقدير الذاتي للباحث، وليس
من السهل إخضاعها للتحليل الموضوعي، فكثير من المصادر ال تعلن عن اتجاهاتها )مواقفها( تجاه 

يد الصعوبات أمام الباحث، خاصة في ظل عدم حدوث )مؤشرات( الموضوع بشكل واضح، مما يز 
 واضحة ودقيقة بين اتجاهات التأييد أو المعارضة.
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 وتداعياته، ألحداثه ومتابعتها يوميات اإلضراب، الباحثة لمعايشة استناداً  وذلك االتجاه،
 :يلي ما إلى االتجاه درجات تقسيم وتم. أجرتها التي االستكشافية بالدراسة واسترشاداً 

 إلضراب األسرى يجابيةاإل الجوانب تعكس التي الموضوعات ويشمل: إيجابي .2/0
 صمود :مثل عليها، يترتب أو بها يرتبط وما الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي

الظلم والقهر،  وجه في استسالمهم وعدم السجان اإلسرائيلي، وجه األسرى الفلسطينيين في
طال، األب) بهم تليق التي اإليجابية الصفات عليهم أو ُتضفي تمجد بطوالت األسرى، أو

 ، أو الدعوة لنصرتهم والتضامن معهم....( الجنراالت،
 على األشياء تصور أو ـ السلبية الجوانب تعكس التي الموضوعات ويشمل :. سلبي2/4
 بإضراب األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي يتعلق فيما سلبية أنها

الصهيوني،  والبطش للقهر وخضوعهم الفلسطينيين، األسرى استسالم :وتداعياته مثل
 والتقليل من أهمية اإلضراب، واتهام األسرى المضربين عن الطعام بقتل أنفسهم.

 .متواز بشكل والسلبي اإليجابي للجانبين تعرض التي الموضوعات ويشمل. محايد: 2/1

 :أهداف اإلضراب فئة .5
ي سجون التي يسعى األسرى الفلسطينيون ف األهداف تشمل الموضوعات التي تتضمن

 وتشمل: االحتالل اإلسرائيلي لتحقيقها بإضرابهم عن الطعام؛
 اإلداري االعتقال سياسة التي تتضمن إنهاء الموضوعات :اإلداري االعتقال إنهاء .1/0

 .التعسفية وهي هدف لإلضراب
التي تظهر سعي األسرى  الموضوعات بها ُيقصد :االعتقال ظروف . تحسين5/4

 المعتقالت داخل الحياتية ظروفهم لتحسين الحتالل اإلسرائيليالفلسطينيين في سجون ا
 .اإلداري االعتقال قانون تطبق التي األخرى الدول في به معمول هو لما وفقاً 
 لألسرى التمديدات بوقف بالمطالبة المتعلقة الموضوعات وهي :التمديدات . وقف5/1

 .اإلداريين

 المطالبة عن تتحدث التي تالموضوعا جميع :قضيتهم مع التضامن كسب .1/2
 .عام بشكل واألسرى اإلداريين األسرى قضية حول وااللتفاف بالتضامن

وتشمل األهداف األخرى إلضراب األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل  . أخرى:5/5
 عن الطعام كما أوردتها صحف الدراسة.
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 في طينيينالفلس األسرى بإضراب تتعلق التي الموضوعات هي. غير واضح: 5/2
 ألهداف اإلضراب. تتطرق ولم الدراسة صحف أوردتها التي االحتالل سجون

 (:األهداف تحقيق طرق) المتبعة الوسائل فئة  .2
 الفاعلون يسعى التي األهداف أو الغايات لتحقيق اللجوء يتم التي الطرق أو الوسائل وتعني
اخل سجون االحتالل اإلسرائيلي وتضم الوسائل التي اتبعها األسرى الفلسطينيون د لتحقيقها،

 لنيل حقوقهم؛ وتشمل:
. الوسائل التي اتبعها األسرى الفلسطينيون داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي؛ 2/0

 وهي:

وتشمل الموضوعات التي تناولت  . مقاطعة العيادات الطبية في السجون:2/0/0
 اإلسرائيلي. مقاطعة األسرى الفلسطينيين للعيادات الطبية في سجون االحتالل

امتناع  تناولت التي الموضوعات وتشمل. االمتناع عن تناول المدعمات: 2/0/4
عن تناول المدعمات   م4102 اإلسرائيلي عام االحتالل في سجون الفلسطينيين األسرى

وهي عبارة عن مواد تحافظ على أمعاء األسرى من التحلل كالماء والملح وتساعدهم على 
 مواصلة إضرابهم.

رفض  تناولت التي الموضوعات وتشمل.  رفض التعامل مع إدارة السجون: 2/0/1
 م4102 عام اإلسرائيلي االحتالل سجون في الفلسطينيين المضربين عن الطعام األسرى

 التعامل مع إدارة السجون اإلسرائيلية.
 التي الموضوعات وتشمل.  انضمام األسرى كبار السن والمرضى لإلضراب: 2/0/2

إضراب كبار السن والمرضى من األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل  تناولت
 م. 4102اإلسرائيلي عام 

 في الفلسطينيين األسرى بإضراب تتعلق التي الموضوعاتهي . غير واضح: 2/0/5
للوسائل التي اتبعها األسرى  تتطرق ولم الدراسة صحف أوردتها التي االحتالل سجون

 داخل السجون.
 ل التي اتبعها المتضامنون خارج السجون؛ وتشمل:. الوسائ2/4
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: وتضمن جميع الموضوعات التي تناولتها صحف الدراسة . مسيرات احتجاجية2/4/0
وتحدثت عن المسيرات التي نظمها المتضامنون مع األسرى الفلسطينيين المضربين عن 

 . بيًا أو دولياً ؛ سواًء محليًا أو عر  م4102 الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام

جميع الموضوعات التي حوتها صحف الدراسة . وقفات تضامنية واعتصامات: 2/4/4
م،  4102 فيما يتعلق بإضراب األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام

وتناولت الوقفات التضامنية واالعتصامات التي نظمها المتضامنون معهم خارج السجون؛ 
 دوليًا. أو عربياً  وأ محلياً  سواءً 
 بإضراب يتعلق فيما الدراسة صحف حوتها التي الموضوعات جميع. بيانات:  2/4/1

البيانات التي  م، وتناولت4102 عام اإلسرائيلي االحتالل سجون في الفلسطينيين األسرى
صدرت في فترة إضرابهم عن الطعام عن الجهات المختلفة سواًء عن وزارة األسرى أو 

 .ية أو غير ذلكجهات حقوق

هي الموضوعات التي تناولت اإلضرابات عن الطعام التي  . إضرابات تضامنية:2/4/2
قام بها المتضامنون كتعبير عن تضامنهم مع األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام 

 .  م4102 عامفي سجون االحتالل اإلسرائيلي
ي تناولتها صحف الدراسة فيما وهي الموضوعات الت. تفعيل الموضوع إعالمياا: 2/4/5

م 4102يتعلق بتفعيل قضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام 
 عبر وسائل اإلعالم المختلفة.

 في الفلسطينيين األسرى بإضراب تتعلق التي الموضوعات هي. غير واضح: 2/4/2
للوسائل التي اتبعها  تطرقت ولم الدراسة صحف أوردتها التي اإلسرائيلي االحتالل سجون

 .األسرى خارج السجون
 : اإلضراب نتائج فئة .7

إضراب  على والمترتبة الدراسة، موضوعات أبرزتها التي النتائج أهم على التعرف وتستهدف
 :وتشمل م؛4102 األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام

صحف الدراسة وتناولت إجماع  هي الموضوعات التي حوتها . الوحدة واإلجماع:7/0
م، وتوافقهم 4102 األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام

 ووحدتهم في خطواتهم ومواقفهم 
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هي الموضوعات التي تناولت الفعاليات وحالة  الفلسطيني: الشارع . إثارة غضب7/4
شارع الفلسطيني مع األسرى الغليان  التي عبرت عن الحالة الشعبية التضامنية في ال

  م.4102 الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام

هي الموضوعات التي تناولت كل ما من شأنه رفع  لألسرى: المعنوية الروح . رفع7/1
الروح المعنوية لدى األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل 

 في صحف الدراسة.  م4102 عاماإلسرائيلي
هي الموضوعات التي تحدثت عن أي عمل مقاوم ضمن  . تفعيل العمل المقاوم:7/2

موضوعات صحف الدراسة التي تناولت إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في 
 .  م4102 عامسجون االحتالل اإلسرائيلي

ناولت وقف حمالت هي الموضوعات التي ت . وقف االعتقاالت والتمديدات:7/5
االعتقال والتمديدات لألسرى اإلداريين ضمن موضوعات إضراب األسرى الفلسطينيين 

 م.4102 عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي عام

هي الموضوعات التي تناولت لفت انتباه العالم  . لفت انتباه العالم لقضية األسرى:7/2
ضمن  م4102 تالل اإلسرائيلي عاملقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االح

 موضوعات األسرى في صحف الدراسة.

هي الموضوعات التي تناولت انتصار األسرى . انتصار األسرى وتحقيق مطالبهم: 7/7
 م، وتحقيق مطالبهم.4102 عامالمضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 في الفلسطينيين ألسرىا بإضراب تتعلق التي الموضوعات هي. غير واضح: 7/4
 تتطرق ولم الدراسة صحف أوردتها التي ؛ م4102 االحتالل اإلسرائيلي عام سجون

 لنتائج اإلضراب.

 :واإلقناع البرهنة مسارات فئة .4
 صحة على للتدليل الصحفية المادة منتج إليها يلجأ التي المختلفة الطرق بدراسة الفئة هذه وتهتم
 أو استراتيجية، أو حضارية عناصر أو دينية أقوال أو ريخيةتا بأحداث يستشهد فقد أفكاره،
 األدلة أو المسارات تلك صحفية مادة كل تتضمن أن بالضرورة وليس (0).رسمية ووثائق بيانات

                                                           

 .(044ص ) ، تحليل المضمون في الدراسات اإلعالميةعبد الرحمن وآخرون( 0)
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 ويكتفي أفكاره، صحة على التدليل الكتاب بعض يتجاهل فقد طروحاتها، على للبرهنة المنطقية
 :التالية المسارات الفئة هذه وتشمل اإلنشائي، بالكالم

 لها منطقية وبراهين أدلة استخدام وتعني: والحجج والبراهين باألدلة . االستشهاد4/0
 التاريخية األدلة وتشمل الكاتب، له يدعو الذي الطرح بصحة القارئ إقناع في دور

 .وغيرها والدينية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية والسياسية والقانونية
الصحفية  المادة منتج لجوء وتعني :واإلحصاءات واألرقام البيانات م. استخدا4/4

 لتأكيد وغيرها العام، الرأي أو استطالعات األسرى أعداد مثل رقمية بيانات الستخدام
 .الكاتب له يدعو الذي الطرح بصحة القارئ إقناع في ممارسهم يقوم ما صحة

 بيان أو المختلفة النظر هاتلوج الكاتب إظهار وتعني :الموضوع جانبي . عرض4/1
 يلجأ وقد الصحفية، المادة موضوع للقضية( الفلسطيني، اإلسرائيلي) الموضوع جانبي
 ال مع االحتالل اإلسرائيلي، الصراع قضايا في ولكن الحياد، أساس على لذلك الكاتب
 اتهمتبرير  على تعتمد كونها ذلك للظهور،( المحتلين) نظرهم لوجهات الفرصة إتاحة ينبغي

 .لظلمهم المتصاعد تجاه الشعب الفلسطيني

 من لطرف واحدة رؤية على الموضوع تركيز وتعني :فقط واحد جانب . عرض4/2
 .الصراع أطراف

 على التركيز على الفئة هذه تعتمد :ووصفية بالغية شعارات على . االعتماد4/5
 ذلك، على االستدالل نبدو  النعوت، إطالق من واإلكثار اإلنشائية أو البالغية الشعارات

 .المنطقية غير اإلقناع مسارات من وهذه

 أدلة استخدام على الصحفية المادة منتج اعتماد وتعني: خاطئة أدلة على . االعتماد4/2
 .بها ُيحتج وال صحيحة غير
 حقائق أنها على صحيحة غير كاذبة معلومات بإيراد وذلك :الحقائق . تزييف4/2

 وذلك اإلعالمية، الدعاية في المنطقي غير المسار هذا خدمُيست ما وكثيراً  مزعومة
 .منتجيها نظر في حقيقة تصبح حتى الخاطئة المعلومات تكرار على باالعتماد

 :الصحفية المعالجة أهداف فئة ـ2

 القائم إليها يهدف الصحفية والتي المادة في المتضمنة األهداف عن بالكشف الفئة هذه تهتم
 :التالية الفرعية فئاتال وتشمل باالتصال،
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 على القائمة اإلقناعية المعالجات على باالتصال القائم اعتماد وتعني :. تفسيرية2/0
 بشكل خلفياتها وعرض األحداث شرح خالل من الموضوعي، والتحليل التفسير

 .موضوعي

 والترويج معينة، فكرة أو لموقف الدعوة هنا، الصحفية المعالجة تستهدف :. دعائية2/4
 الدعوة: مثل وهذه بالتحيز، الدعائي ببعدها المعالجة تتسم ما وعادة الدعاية، قبيل من اله

 المقاطعة لتفعيل الدعوة أو جانبهم، إلى والوقوف األسرى الفلسطينيين مع للتضامن
 .وغيرها لالحتالل اإلسرائيلي العربية

: مثل أقواله، أو عالهألف أو ما لطرفٍ  النقد بتوجيه المعالجة أهداف تتمثل :. نقدية2/1
 أو األسرى الفلسطينيين، ضد االحتالل قوات تتخذها التي الصهيونية الممارسات انتقاد
 .وغيرها المتواطئ، الدولي الموقف انتقاد أو المتخاذل العربي الموقف انتقاد
 للمعالجة واضح هدف فيها يظهر ال التي الموضوعات تضم: الهدف . غير محددة2/2

 .الصحفية

 فئة أسلوب العرض:   .01
موضوعات األسرى المضربين عن الطعام في سجون  تقديم تم الذي األسلوب به ويقصد

 :الفئات اآلتية إلى وتنقسم م،4102االحتالل اإلسرائيلي عام 
وشرح  إنسانية، قصص عبر األسرى قضية تعرض خاللها ومن . قصص إنسانية:01/0

 تثير مما آلبائهم، واألبناء أبنائهم، الحتضان لاأله ولهفة األسرة، عن األب أبعاد غياب
 القارئ. عواطف

 عرض على الصحفية فقط المعالجة تقتصر أن بمعنى. عرض اإلحصائيات: 01/4
 أوضاع على ونتائجها وحياتهم، األسرى على ألثارها التطرق دون اإلحصائيات واألرقام،

 .األسرى
 الشخصي الرأي عرض على معالجةال تقتصر أن بها ويقصد . عرض اآلراء فقط:01/1
 أو المعاناة تفاصيل في الدخول دون لألسرى، المختلفة في القضايا معينة جهة أو

 .وذويهم األسرى على المحتملة ونتائجها سياسة االحتالل، تحدثها التي لآلثار التعرض
أن تعالج الصحيفة المشكلة من كل جوانبها وتقدم . عرض المشكلة وحلولها: 01/2
 لول لها.الح
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 المضربين األسرى موضوعات هي األساليب التي اسُتخدمت في تقديم . أخرى:01/5
م، ولم تذكر ضمن الفئات 4102 عام اإلسرائيلي االحتالل سجون في الطعام عن

 السابقة.
 فئة المصادر اإلعالمية:  .04

 تحريرها، هيئة على الصحيفة فيها تعتمد التي المصادر وهي. مصادر خاصة: 00/0
 :إلى وتنقسم خاصة بها، كونوت
هو صحفي من هيئة تحرير الوسيلة اإلعالمية يعمل لحسابها داخل . مندوب: 00/0/0

المدينة أو الدولة التي تصدر منها، ويتولى وفقًا لتوجيهات إدارة تحرير الوسيلة جمع 
عدادها للنشر ونقلها إلى الوسيلة، ك ما األخبار من جهة محددة بصفة دائمة أو مؤقتة وا 

يقوم بأداء المهام الصحفية وتغطية األحداث والقضايا التي ُيكلف بها، ونقل تفاصيلها إلى 
 ((0الوسيلة.

هو الشخص المكلف بنقل األخبار من األماكن األخرى خارج الحدود . مراسل: 00/0/4
 (4)الجغرافية التي تتواجد فيها المؤسسة اإلعالمية )مدن أو أقاليم أو قارات أخرى(.

هو الشخص الذي يكتب بشكل دائم للصحيفة، وهو من غير . كاتب مصاحف: 00/0/1
 العاملين فيها.

 وسائل ومع اإلعالم، وسيلة مع تتعامل التي المصادر وهي. مصادر عامة: 00/4
 :إلى وتنقسم اإلعالم، وسائل لجميع متاحة وهي مصادر أخرى، إعالمية

ذية لوسائل اإلعالم؛ تقوم بجمع هي إحدى الصناعات المغ . وكاالت أنباء:00/4/0
المواد اإلعالمية وتوزيعها على الصحف المشتركة فيها، وتسعى إلى تحقيق الربح، أو 

 ((1تحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية.

هي وكاالت األنباء التابعة لنفس الدولة التي تصدر . وكاالت أنباء محلية: 00/4/0/0
 فيها الصحيفة عينة الدراسة.

                                                           

 (.10الخبر الصحفي ) ص لتحرير الصحفي في عصر المعلومات، انصر (0)
 (.10ي )صالدليمي، التحرير الصحف (4)
 (.041)ص مرجع سابقنصر،  (0)
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وكاالت أنباء فلسطينية: .00/4/0/4  تنشر التي الفلسطينية األنباء وكاالت وهى
 وغيرها. صفا وكالة معًا، وفا، وكالة األسرى؛ مثل: وكالة قضايا
 الشرق أنباء وكالة: مثل العربية، األنباء وكاالت وهي. وكاالت عربية: 00/4/0/1

 .السعودية، وغيرها واس و األردنية، وبترا المصرية، األوسط

 جميع فتغطي عالمي بشكل تعمل التي الوكاالت وهي. وكاالت دولية: 00/4/0/2
 ووكالة البريطانية، رويترز ووكالة األمريكية، أسوشيتدبرس وكالة أشهرها ومن العالم أنحاء
 (0)األلمانية. األنباء الفرنسية، ووكالة األنباء

ذاعات:00/4/4 لألسرى وتشمل مجموع الصحف التي تنشر أخبار  . صحف وا 
 الفلسطينيين؛ وتنقسم إلى:

 الدارسة مواقع تحصل التي الفلسطينية الصحف : وهى. صحف فلسطينية00/4/4/0
 .األسرى أخبار على منها
األسرى  قضايا بنشر تهتم التي العربية الصحف هي. صحف عربية: 00/4/4/4

 .عنها النقل ويتم الفلسطينيين
 بعض ترجمة يتم التي الغربية بيةاألجن الصحف وهي. صحف أجنبية: 00/4/4/1

 .عنها باألسرى عالقة لها التي الموضوعات

ذاعات إسرائيلية: 00/4/4/2  تتم التي اإلسرائيلية الصحف واإلذاعات وهي. صحف وا 
 عنها. باألسرى تتعلق التي الموضوعات بعض ترجمة
 مل:مجموع المواقع التي تنشر أخبار األسرى؛ وتش. مواقع إلكترونية:  00/4/1

هي مواقع اإلنترنت العاملة بنفس البلد الذي تعمل . مواقع إلكترونية محلية: 00/4/1/0
 فيه الصحيفة عينة الدراسة.

هي مواقع اإلنترنت الفلسطينية التي تهتم . مواقع إلكترونية فلسطينية: 00/4/1/4
 بقضايا األسرى.

لة في الدول العربية هي مواقع اإلنترنت العام. مواقع إلكترونية عربية: 00/4/1/1
 وتهتم بقضايا األسرى.

                                                           

 (.017فن الخبر الصحفي )ص، أبو زيد (0)
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هي مواقع اإلنترنت اإلسرائيلية وتتم ترجمة . مواقع إلكترونية إسرائيلية: 00/4/1/2
 األخبار عنها.

هي الموضوعات التي تناولت موضوع األسرى ونسبت ألكثر  . أكثر من مصدر:00/1
 من مصدر.

 سرى ولم تنسب لمصدر معين.هي الموضوعات التي تناولت األ. دون مصدر: 00/2

النشرات : مثل السابقة، الفئات في تذكر لم التي المصادر كافة وهي. أخرى: 00/5
 .وغيرها والسنوية، الشهرية الدورية والوثائق، والتقارير األسبوعية،

 عليه اعتمدت الذي األساس المصدر إلى تشير التي الفئة وهي فئة المصادر األولية: .01
 الفرعية الفئات إلى وتنقسم في الحصول على المعلومات، الدراسة ينةع اإلنترنت مواقع
 :اآلتية
 لقضية والممثلة الراعية الحكومية الرسمية الجهة وهى. وزارة األسرى الفلسطينية: 04/0

 اإلسرائيلي. االحتالل سجون في األسرى الفلسطينيين
 الجمعيات وهى. الجمعيات والمؤسسات المختصة باألسرى في فلسطين: 04/4

 واعد كجمعية األسرى اجل من وأنشأت خصيصاً  بل األسرى بقضية المهتمة والمؤسسات
 األسرى األسرى، ومركز ر لدراسات أحرا ومركز الفلسطيني، األسير ونادي لألسرى،
 .واألبحاث للدراسات

 وهى الدولي األحمر الصليب منظمة به ويقصد. منظمة الصليب األحمر: 04/1
 بشكل األسرى يزور مندوب ولها االحتالل، سجون في يارة األسرىز  عن المسئولة
 .مستمر
 الدرجة من وأقرباؤهم االحتالل سجون في األسرى ذوو وهم. أهالي األسرى: 04/2

 . معهم ويتواصلون السجون، في أبنائهم يتابعون قضايا والذين األولى

 االحتالل، محاكم امأم األسرى عن يدافعون الذين المحامون : وهم. المحامون04/5
وظروف  معاناتهم عن ويستمعون منهم مباشر بشكل معهم والجلوس بزيارتهم، ويتوكلون
 .اعتقالهم
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وجهدهم  وقتهم وهبوا الذين والباحثين األشخاص بعض وهم . باحثون ومختصون:04/2
 االحتالل ممارسات فضح بهدف عليها، الضوء وتسليط األسرى قضية تفعيل أجل من

  بحقهم.

هم األسرى الذين أفرج عنهم ويتابعون أخبار األسرى في  . أسرى محررون:04/7
 السجون بشكل مستمر.

هم األسرى القابعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، . األسرى أنفسهم: 04/4
 ويخوضون اإلضراب دفاعًا عن صوتهم ورفضًا إلجراءات المحتلين.

ات الحكومية والبرلمانيين وقادة تشمل الشخصي . المسئولون الفلسطينيون:04/2
 األحزاب السياسية والتنظيمات.

تشمل كل الشخصيات اإلسرائيلية التي كانت تعطي  . المصادر اإلسرائيلية:04/01
معلومات أو تصريحات بشأن إضراب األسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون 

 م.4102االحتالل اإلسرائيلي عام 
 الفئات ضمن تذكر ولم األسرى، بقضية تهتم التي مصادرال وهى. أخرى: 04/2

 السابقة.
 ثانياا: فئات الشكل:

 تتعلق التي الموضوعات بها نشرت التي الصحفية الفنون وهيفئة الفنون الصحفية:   .02
 :اآلتية الفرعية الفئات إلى الدراسة، وتنقسم عينة اإلنترنت مواقع في باألسرى
عن واقعة أو حادثة، أو فكرة ترتبط بمصالح غالبية تعبير .  الخبر الصحفي:  01/0

القراء، وتثير اهتمامهم، وهو في ذلك يقوم بعملية النقل ورصد الحدث بموضوعية 
 ((0كاملة.

اآلراء  بإبراز يسمح ألنه والتحقيق؛ الخبر بين يقع فن هو. التقرير الصحفي: 01/4
 واألشخاص، والمكان، لزمان،ا وصف يستوعب كما للمحرر، الذاتية والتجارب الشخصية،
 ((4بالحدث. المرتبطة والظروف

                                                           

 (.021ص)الدليمي، التحرير الصحفي  (0)
 (.001أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص (4)
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هو فن صحفي يقوم به صحفي محترف يفترض وجود . التحقيق الصحفي: 01/1
واقعة، أو ممارسة، أو عمل غير شرعي يتعارض مع مصلحة المجتمع أو في األقل ال 

واجبها، مع تقبله أغلبية الناس، من ثم ينبغي الكشف عنه من جانب الصحافة ألن ذلك 
وجود جهة ما لها مصلحة في بقاء هذه الممارسة المنحرفة؛ تقاوم أي محاولة للكشف 

 ((0عنها.

 عدة أو وشخصية الصحفي بين الحوار على يقوم فن هو. الحديث الصحفي: 01/2
 معينة، نظر وجهة شرح أو جديدة، معلومات أو أخبار، على بهدف الحصول شخصيات،

 ((4الشخصية. حياة سلبية في أو مسلية، مواقف تقرير أو

 آراء وعن الصحيفة، سياسة عن تعبر التي الصحفية األداة هو . المقال الصحفي:01/5
 أو المحلي، العام الرأي تشغل التي والقضايا الجارية، اليومية األحداث في كتابها بعض
 (1)الدولي.

الساخر في التعبير عن هي المادة الصحفية التي تعتمد على الرسم . الكاريكاتير: 01/2
 موضوع ما أو حدث ما.

: هي المادة الصحفية التي تعتمد على الصورة الخبرية . الصورة الخبرية المستقلة01/7
 المستقلة في التعبير عن الموضوع.

ُيقصد بها موقع المادة التي تتناول قضايا إضراب األسرى الموقع من الصحيفة:   .05
 سرائيلي من الصحيفة؛ وتشمل:الفلسطينيين في سجون االحتالل اإل

ذا كانت الخبر  . الصفحة األولى:02/0 تعتبر الصفحة األولى في غاية األهمية، وا 
 بالصفحة األولي فهو مهم بالنسبة للصحيفة.

: آخر صفحة من الصحيفة، وُتعد تاليًا في األهمية بعد الصفحة . الصفحة األخيرة02/4
 األولى.
 صفحات الصحيفة باستثناء األولى واألخيرة. جميع. الصفحات الداخلية: 02/1

 

                                                           

 (.011-012 ص حداد، في الكتابة الصحفية )ص (0)
 (.20بيقاته العملية ) صالدلو، الحديث الصحفي وتط( 4)
 (.071أبو زيد، فن الخبر الصحفي )ص  (0)
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المكان الذي تقع به المادة الصحفية من تكوين الصفحة؛  موقع المادة من الصفحة:  .02
 وتشمل:
وهي أكثر المواقع على الصفحة أهمية حيث أنها المنطقة التي  . أعلى اليمين:05/0

 تقع عليها عين القارئ العربي.
 ة التالية في األهمية ألعلى اليمين على الصفحة.هي المنطق. أعلى اليسار: 01/4

هي الجهة التي تقع في أسفل يمين الصفحة وتحوي الموضوعات  . أسفل اليمين:05/1
 األقل أهمية.

 الموضوعات وتحوي الصفحة يسار أسفل في تقع التي الجهة : هي. أسفل اليسار05/2
 .أهمية األقل
 هي منطقة وسط الصفحة. . وسط:05/5

يقصد بالعناصر التيبوغرافية عوامل جذب القارئ المرتبطة عناصر التيبوغرافية: فئة ال .07
 بالشكل وتشمل:

 تعد العناوين من أهم العناصر التيبوغرافية وتأخذ أشكال عدة:. العنوان: 02/0

هو العنوان العريض الذي يمتد على عرض الصفحة األولى، والذي . مانشيت: 02/0/0
 (0)ر أو القصة اإلخبارية األهم في الصحيفة.يقوم بإبراز الخبر الكبي

العنوان العريض على امتداد الصفحة الداخلية والذي يعطي أهمية . عريض: 02/0/4
 للموضوع.

يمتد على الصفحة بحيث يزيد عن عمود وال يصل إلى  العنوان الذي. ممتد: 02/0/1
 عرض الصفحة كاماًل.

 داد العمود الواحد في الصحيفة.العنوان الذي يكون على امت. عمودي: 02/0/2

عبارة عن أربعة خطوط وأربع زوايا متقابلة  تضم مادة كالمية معينة  . إطار:02/4
 (4)وبحجم معين.

 .ُيقصد بها خلفية المادة الصحفية. أرضيات: 02/1

                                                           

 (.12الحسن، إخراج الصحف والمجالت )ص (0)
 (.002الصويعي، اإلخراج الصحفي والتصميم بين األقالم واألفكار والحواسيب )ص (4)
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 . الصور؛ وتشمل:02/2

 .لحظة وقوعه هي الصورة الحقيقية التي تعبر عن الحدث. إخبارية: 02/2/0
 وهي الصورة التي تصاحب التحقيقات والموضوعات التفسيرية.. موضوعية: 02/2/4

 صورة لشخص ما يكون محور المادة الصحفية.. شخصية: 02/2/1

 وهي الصورة التي تعطي بعد جمالي وتعبيري عن الموضوع.. جمالية تعبيرية: 02/2/2

ور الفوتوغرافية للفت والتي يمكن استخدامها كبديل للص. الكاريكاتير والرسوم: 02/2/2
 (0)االنتباه للمادة، وقد تكون مادة مستقلة بذاتها.

 الموضوع. عناصر من عنصر أي مع استخدام األلوان. ألوان: 02/5 

 وتشمل المساحة التي شغلها الخبر من الصفحة ككل.فئة المساحة:  .04
العرض وحدة قياس المادة الصحفية وتشمل الطول الذي يقاس بالسنتيمتر و سم/عمود:  . أ

 الذي ُيقاس بالعمود.

                                                           

 (.072الدليمي، التحرير الصحفي )ص (0)
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 : استمارة تحليل المضمون(4ملحق )

 ..........................  استمارة حتليل املضمون للمادة الصحفية موضع الدراسة يف صحيفة
األعداد:التاريخ:

 قضايا اإلضراب
 القيم المتضمنة

 
 فئة الوسائل المتبعة ففئة األهدا فئة االتجاه أسباب اإلضراب
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 ..........................  الدراسة يف صحيفة استمارة حتليل املضمون للمادة الصحفية موضع
األعداد:التاريخ:

 تابع فئة المضمون

 فئة مسارات البرهنة واالقناع فئة نتائج اإلضراب فئة الوسائل المتبعة
 فئة أهداف

 المعالجة الصحفية
 فئة المصادر اإلعالمية فئة أسلوب العرض

عياالمتضامنونالوسائلالتياتب

 خارجالسجون

ماع
الج

ة وا
وحد

ال
 

ني
طي
فلس
ع ال
شار

ب ال
ض
 غ
ثارة
ا

 

رى
ألس

ة ل
نوي
لمع
ح ا
رو
ع ال

رف
 

اوم
لمق
ل ا
لعم
ل ا
فعي
ت

 

ات
ديد
لتم
ت وا

قاال
العت

ف ا
وق

رى 
ألس

ة ا
ضي

م لق
عال
ه ال
نتبا
ت ا

لف
بهم 

طال
ق م

حقي
 وت
رى
الس

ر ا
صا

انت
 

ضح
ر وا

غي
 

جج
والح

ن 
راهي

والب
لة 
ألد
د با

شها
الست

ا
 

م ال
خدا

است
ت 
اءا
ص
إلح

م وا
ألرقا

ت وا
يانا
ب

 

ضوع
مو
ي ال

جانب
ض 

عر
قط 

د ف
واح
ب 
جان
ض 

عر
 

فية
وص

ة و
الغي

ت ب
عارا

 ش
على

اد 
عتم

اال
 

طئة
 خا

دلة
ى أ

 عل
ماد
العت

ا
 

ئق
حقا
ف ال

تزيي
 

رية
فسي
ت

 

ئية
دعا

 

دية
نق

 

دف
 اله

ددة
مح
ير 
غ

 

نية
نسا
ص ا

ص
ق

 

ات
صائي

إلح
ض ا

عر
 

قط
ء ف
آلرا
ض ا

عر
 

ولها
وحل
لة 
شك
 الم

ض
عر

 

رى
أخ

 مصادر خاصة 

سير 
م

جية
تجا
 اح

ات
 

ات
صام

واعت
ية 
امن
ض
ت ت

وقفا
 

ات
بيان

 

نية
ضام
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ا

 

ميا
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ع ا
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فعي
ت

 

ضح
ر وا
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مند
ال

سل 
مرا

حف 
صا
ب م

كات
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 ..........................  سة يف صحيفةاستمارة حتليل املضمون للمادة الصحفية موضع الدرا
األعداد:التاريخ:

 ثانياا: فئات الشكل تابع فئات المضمون

 فئة موقع المادة فئة شكل المادة فئة المصادر األولية فئة المصادر اإلعالمية

 مصادر عامة

رى
ألس
رة ا
وزا

 
ات
سس

مؤ
 وال
ات
معي
الج

 
مر
ألح
ب ا

صلي
ال

 
رى
ألس
ي ا
هال
أ

 
ون
حام

الم
 

ون
حرر

ى م
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أ
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 انف
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ألس
ا

 
ون
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 الف
ون
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ال
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رائي
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الم
 

رى
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في
صح
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لخب
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في 
صح
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قري
الت

في 
صح
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حقي
الت

في 
صح

ث ال
حدي

ال
 
في
صح

ل ال
مقا
ال

 
تير
ريكا

الكا
 الموقع من الصحيفة 

ذاعات وكاالت أنباء  مواقع إلكترونية صحف وا 

در
ص
ن م

ر م
أكث

 

ن م
دو

در
ص

 

  
رى
أخ



لية
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ت  

كاال
و
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أل
ا
ة
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 ..........................  استمارة حتليل املضمون للمادة الصحفية موضع الدراسة يف صحيفة
األعداد:التاريخ:

 تابع فئات الشكل

 ئة العناصر التيبوغرافيةف تابع فئة موقع المادة

 العنوان موقع المادة من الصفحة فئة المساحة ) سم/عمود (

 األرضيات اإلطار

 الصور والرسوم

 األلوان

مين
 الي
على

أ
سار 

 الي
على

أ
 

مين
 الي
سفل

أ
سار 

 الي
سفل

أ
 

سط
و

يت 
انش
م

ض 
عري

 

متد
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دي 
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ع
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إ
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