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:الملخص
، وإلنجاز أهداف الدراسة. وحرمانهم منها خالل األسر،هدفت الدراسة إلى معرفة مدى قدرة األسرى الفلسطينيين على المواءمة بين حاجتهم الطبيعية للحرية
 ) محررين أقاموا في قطاع غزة بعد تحريرهم133( ) من أصل%...5( ) محررًا371(  حيث تم اختيار عيّنة عشوائية بلغت،استخدم الباحث االستبانة
.)؛ لتحليل البياناتSPSS(  واستعان ببرنامج الرزم اإلحصائية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،م1333 ضمن صفقة وفاء األحرار عام
 وأن. يرتكز بالنسبة لألسرى الفلسطينيين إلى أولويّة التخلّص من االحتالل اإلسرائيلي، أن الحرية مفهم نسبي،ومن أبرز النتائج التي توصّلت إليها الدراسة
 كما أظهرت عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول. أدت دورًا مهمًا في صمود األسرى، واالجتماعية، والوطنية،العوامل الدينية
( أولويات مفهوم الحرية لدى األسرى الفلسطينيين) و(انعكاسات حرمان األسرى من حرياتهم) و(العوامل التي تساعد األسرى على تحمّل الحرمان من
 بينما أظهرت عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول.) الحالة االجتماعية، مجموع سنوات األسر، العمر، تُعزى إلى (محل اإلقامة،)حرياتهم
.) ُتعزى إلى متغير (عدد سنوات األسر، الثاني والثالث: في حين أظهرت وجود فروق معنوية بين استجاباتهم حول المحورين،المحور األول
، وزيادة االهتمام باألسرى وذويهم، وتقوية الرابطة االجتماعية،وأوصت الدراسة بالعمل على إعداد برامج وطنية تهدف إلى تعزيز االنتماء الديني والوطني
. وتعزيز الوعي األمني في المجتمع الفلسطيني؛ للح ّد من فرص الوقوع في األسر،والسعي لتحريرهم

 األَسْرى، المقاومة الفلسطينية، السجون اإلسرائيلية، االحتالل اإلسرائيلي،الحرية

:كلمات مفتاحية

. االنتماء الديني والوطني،الفلسطينيون

The remarks of Abi –Hiayyn Grammatical at " The ALtazeel wa ALtakmmeel "on The
ALTasheel and Sharhoh " - by Ibn Malek " - Descriptive study Analytical
Abstract
This study aims at identifying the Palestinian detainees abilities to adapt between their natural need of freedom and
their deprivation of it during the period of detention. The researcher used Questioner and selected a random sample of
(173) freed detainees )%..55( out of (310) living in Gaza after the prisoners swap in 2011. The researcher used the
analytic descriptive approach and (SPSS) to analyze data.
The main results:
Freedom concept in the Palestinian detainees thought depends on the priority of get rid of the Israeli occupation.
It proved that Palestinian detainees were able to harmonize their natural right to freedom and depriving them of it
during imprisonment. Furthermore, religious ,national, and social factors played an important role in their
steadfast.
No significant differences between the averages of the respondents' responses about (the priorities of the concept
of freedom), (the impacts depriving detainees from freedom) and (factors that help detainees to withstand the
deprivation of their freedom), due to the variables of residence place, age, number of imprisonment years and
social status.
Recommendation:
Increase attention to the detainees' issue and their families, striving to liberate them.
Preparing national programs for promoting religious and national identity, reinforcing the social bond.
Promoting security awareness in the Palestinian society to reduce chances of falling in imprisonment.

Keywords: Liberty, Israeli Occupation, Israeli Prisons (Jails), Palestinian Resistance, Palestinian
detainees, Religious and national Affiliation
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أشكاًل
برزت ظاىرة الصراع بين الجماعات والدول وأخذت
ا

األحيان  -إلى األ َْسر ،وما يصاحبو من آًلم وىدر لمحريات؛ من
أجل تحرير فمسطين ،والحصول عمى حّقيم في الحرية الشخصية،

عنو شيوع اًلستبداد ،واستباحة حرية الجماعات واألفراد .فبرز من

مشكمة الدراسة:

مقدمة:
متعددة ،كان من بينيا احتالل جماعة ما إقميم جماعة أخرػ ،أو
ُّ
تسمط فئة من الجماعة نفسيا عمى باقي أفرادىا؛ األمر الذؼ ترتّب

وحق شعبيم في حريتو وتقرير مصيره.

بين شعوب تمك الدول من آثر وطنو وشعبو عمى نفسو ،وأخذ

يعيش األسرػ الفمسطينيون بين متناقضين :حاجتيم الطبيعية

فضحى بنفسو
عمى عاتقو مقاومة اًلحتالل والنظم الدكتاتورية،
ّ
طمعا في
ومالو ،ومنيم من أمضى سنوات طويمة في السجون؛
ا

لمحرية؛ واختيارىم طريق المقاومة ،الذؼ أوصميم إلى األسر

حرّية وطنو وشعبو.
حاًل؛ فقد وقعت تحت
لم تكن فمسطين ،وًل شعبيا ،أحسن ا
اًلحتالل الصييوني ،ومنذ ذلك الحين ،عانى الفمسطينيون
أشكاًل
ا

عديدة من القير والتمييز والحرمان من الحقوق والحريات؛ فانبرػ
ا
من الشعب الفمسطيني من أخذوا عمى عاتقيم مقاومة اًلحتالل،
ضحوا بحريتيم،
فكان منيم الشيداء ،والجرحى ،واألسرػ الذين
ّ
وأمضوا سنوات طويمة في سجون اًلحتالل ،بكل ما صاحبيا من

طمعا أن تنعم فمسطين بالتحرير ،وشعبيا بالحرية
قير وحرمان؛
ا
وتقرير المصير.
امنا مع
ولم يرتبط وقوع الفمسطينيين في األسر بحقبة زمنية ،أو تز ا
احدا ،وانما مارسو اًلحتالل
محددة ،كما لم يأخذ ا
مناسبة ّ
شكال و ا
اإلسرائيمي ،منذ البداية ،بأشكال عديدة؛ بيدف إذًلل الفمسطينيين،
واًلنتقام منيم ،وسمبيم حقوقيم وحرياتو ،في إطار منظومة من

اإلجراءات والقوانين ،يشارك فييا الجندؼ والمحقق والقاضي

والسجان وطبيب السجن ،وغيرىم(.)1

في ىذه الدراسة ،سعى الباحث لدراسة جدلية مواءمة األسرػ
الفمسطينيين بين حقيم الطبيعي في الحرية وحرصيم عمييا،

يؤدؼ بيم  -في أغمب
واختيارىم طريق مقاومة اًلحتالل ،الذؼ ّ

والحرمان من الحرية .فأراد الباحث التعرف إلى مدػ مواءمة

األسرػ الفمسطينيين بين حاجتيم الطبيعية لمحرية ،وحرمانيم منيا
خالل األسر.

ويمكن التعبير عن المشكمة بالسؤال الرئيس اآلتي:

ما مدى مواءمة األسرى الفمسطينيين بين حاجتهم الطبيعية
لمحرية ،وحرمانهم منها خالل األسر؟
ويتفرع عنو األسئمة اآلتية:

 .1ما أولويات مفيوم الحرية لدػ األسرػ الفمسطينيين؟

تحمل
 .2ما العوامل التي تساعد األسرػ الفمسطينيين عمى ّ
الحرمان من حرياتيم الشخصية؟

 .3ما انعكاسات حرمان األسرػ الفمسطينيين من حرياتيم
الشخصية؟
فرضيات الدراسة:

إحصائيا عند مستوػ (،)α≤ 0.05
ً .1ل توجد فروق دالة
ا
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول (أولويات مفهوم
الحرية لدى األسرى الفمسطينيين) و(انعكاسات حرمان

األسرى من حرياتهم) و(العوامل التي تساعد األسرى عمى

تحمل الحرمان من حرياتهم) ،تعزػ إلى( :محل اإلقامة،
ّ
العمر ،عدد مرات األسر ،عدد سنوات األسر ،الحالة
اًلجتماعية).

1
( ) فروانة ،حرية األسرػ ما بين صفقات التبادل والعممية السممية (ص.)6-5
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 .2يؤثر المتغيران المستقالن (أولويات مفهوم الحرية لدى
األسرى الفمسطينيين) و(العوامل التي تساعد األسرى عمى

تحمل الحرمان من حرياتهم) ،تأثي ار إيجابيا ،عمى المتغير
ّ
ى
التابع (انعكاسات حرمان األسر من حرياتهم) ،عند
مستوػ (.)α≤ 0.05

الحرية  :قدرة اإلنسان الفمسطيني عمى الفعل واًلختيار بإرادة
كاممة ،بعد التخمص من اًلحتالل اإلسرائيمي ،دون اإلضرار

بحرية اآلخرين من الفمسطينيين أو غيرىم(.)3

االنتماء الوطني :ىو انتماء الفمسطيني وانتسابو إلى فمسطين،
والتعمق بيا ،وحب أىميا ،والحنين إلييا عند اًلغتراب عنيا،
واًلستعداد لمدفاع عن كيانيا ضد اًلخطار التي تيددىا ،والعمل

أهداف الدراسة:
تيدف الدراسة إلى ما يأتي:

 .1تحديد أولويات مفيوم الحرية لدػ األسرػ الفمسطينيين.

 .2الكشف عن انعكاسات حرمان األسرػ الفمسطينيين من
حرياتيم الشخصية.

 .3الوقوف عمى العوامل التي تساعد األسرػ الفمسطينيين

تحمل حرمانيم من حرياتيم الشخصية.
عمى ّ
حدود الدراسة:

الحد البشري :محررو صفقة وفاء األحرار عام 2011م (المرحمة
األولى) ،الذين أقاموا في قطاع غزة.

عمى تحسين معيشة أىميا وتطويرىا

()4

االنتماء الديني  :ىو انتماء الفمسطيني إلى دينو ،واًللتزام والتعمق
بو ،وحب أىمو ،واًلستعداد لمدفاع عنو.

العوامل االجتماعية :ىي مجموعة من الظروف التي تتعمق
بتكوين الجماعة وأنظمتيا ،والتي تساىم في تكوين الفرد وتربيتو،

ويكون ليا األثر الواضح في سموكو(.)5

األسير الفمسطيني :ىو الشخص الفمسطيني الذؼ تم اعتقالو من

قبل الـسمطات اإلسـرائيمية نتيجـة مقاومتـو لالحتالل أو الشروع أو
التفكير في ذلك عمى خمفية سياسية أو تنظيمية أو أمنية أو

الحد الزماني :تم تطبيق الدراسة الميدانية في مارس/آذار
2016م.

عسكرية(.)6

الدراسات السابقة:

مصطمحات الدراسة (التعريفات اإلجرائية):
الجدلية :العالقة المتبادلة بين متناقضين وذلك بتحديد اًلرتباط

 .1دراسة أبو عبيد ( ،)2013بعنوان :الرضا عن الحياة
وعالقته بقمق المستقبل لدى األسرى المحررين المبعدين

والتأثير المتبادل بينيما .والموضوع الجدلي ىو الذؼ تحكم

إلى قطاع غزة.

عناصره عالقات وخصائص متناقضة(.)1

التكيف حال وجوده في بيئة تحتوؼ
المواءمة :قدرة اإلنسان عمى ّ
عمى عناصر متناقضة أو متباينة(.)2

معجم

المعاني

(http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

.)ar/%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9

( )3مقتبس من تعريف الحرية وتحديد مفيوميا في ىذه الدراسة (ص .)8
( )1مقتبس من المعنى المغوؼ لمكممة ،وبما يتناسب مع المعنى الذؼ يريده الباحث.
معجم

المعاني

(http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A
.)/9

( )2مقتبس من المعنى المغوؼ لمكممة ،وبما يتناسب مع المعنى الذؼ يقصده الباحث.

( )4العرجا ،وعبد هللا ،األمن النفسي وعالقتو باًلنتماء الوطني لدػ قوات األمن الوطني
الفمسطيني (ص .)89

( )5حمد ،أثر العوامل اًلجتماعية في جنوح األحداث (ص .)100

( )6أبو قاعود ،تجربة التعذيب لدػ األسرػ الفمسطينيين وعالقتيا بالتفكير األخالقي
( ص .)8
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ىي دراسة ميدانية ىدفت التعرف إلى الرضا عن الحياة لدػ

األسرػ المحررين ،وعالقتو بقمق المستقبل ،وقد اعتمد الباحث

المنيج الوصفي التحميمي واستخدم اًلستبانة كأداة لجمع

مبعدا
اا
المعمومات ،وتم اختيار عينة عشوائية بواقع ()112
محرر ا
محررا ،وقد خمصت الد ارسة إلى أن
إلى غزة ،من أصل ()153
ا
مستوػ الرضا عن الحياة لدػ المحررين المبعدين بمغ

( ،)%77.04كما أظيرت أنو ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية

بين الرضا عن الحياة وقمق المستقبل لدػ أفراد العينة ،وأنو ًل

توجد فروق ذات دًللة إحصائية في مستوػ قمق المستقبل لدػ

أفراد العينة تُعزػ إلى متغي ارت( :العمر ،عدد مرات األسر ،سنوات
األسر ،والحالة اًلجتماعية).
 .2دراسة الجرجاوي والهمص ( ،)2013بعنوان :مفهوم
الذات لألسير الفمسطيني المحرر وعالقته ببعض
المتغيرات النفسية.

ىي دراسة ميدانية ىدفت الكشف عن الحالة الصحية لألسير
المحرر من صفقة وفاء األحرار ،والتعرف إلى أثر المعتقل عمى

الذات المثالية ،والذات الواقعية ،والذات المدركة لألسرػ

المحررين ،وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدم
اًلستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وطبق دراستو عمى عينة قصدية

أسيرا ،كما استخدما أداتي المقابمة والمالحظة،
مكونة من ( )15ا
وقد أوصت الدراسة بضرورة اًلىتمام بالوضع الصحي لألسرػ.
 .3دراسة عميان ( ،)2013بعنوان :مستوى االغتراب لدى
األسرى الفمسطينيين المحررين ضمن صفقة وفاء األحرار

 ..دراسة تطبيقية عمى عينة من األسرى المحررين ضمن
صفقة وفاء األحرار في قطاع غزة.

ىي دراسة ميدانية ىدفت التعرف إلى أبرز مظاىر اًلغتراب
ومصادره لدػ األسرػ الفمسطينيين المحررين ضمن صفقة وفاء

األحرار ،وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدم
اًلستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وطبق دراستو عمى عينة من
أسير محر ار ،حيث ّبينت النتائج شيوع ظاىرة اًلغتراب
( )167اا
لدػ األسرػ المحررين بدرجة عالية ( ،)%78وقد حصمت

المصادر الداخمية ًلغتراب األسرػ عمى نسبة ( ،)%8996في
حين كانت المصادر الخارجية ( ،)%8697وأن نسبة ()%50
يفضمون الخيار السموكي التمردؼ والثورؼ ،بينما نسبة ()%4099
يفضمون الخيار السموكي اًلنسحابي ،أما الخيار الخضوعي فقد
حصل عمي نسبة (.)%991
 .4دراسة فروانة ( ،)2010بعنوان :حرية األسرى ما بين
صفقات التبادل والعممية السممية.

ىي دراسة مكتبية نظرية تابعت الجيود التي ُبذلت لتحرير
األسرػ ،وقد غطت الدراسة الجيود التي ُبذلت في الفترة (1948

–  ،)2009اعتمدت المنيج الوصفي التحميمي ،وجمع البيانات
اإلحصائية من مصادرىا ،وجاءت في فصمين ،عالج األول

عمميات تبادل األسرػ خالل فترة الدراسة ،وعالج الثاني الجيود

وختمت
التي ُبذلت لإلفراج عن األسرػ من خالل العممية السمميةُ ،
الدراسة ببعض اإلحصاءات.
 .5دراسة "أبو قاعود" ( ،)2008بعنوان تجربة التعذيب لدى
األسرى الفمسطينيين وعالقتها بالتفكير األخالقي.

ىي دراسة ميدانية ىدفت إلى الكشف عن أثر تعذيب األسرػ،

وعالقتو بمستوػ التفكير األخالقي .وقد اعتمد الباحث المنيج
الوصفي التحميمي واستخدم اًلستبانة كأداة لجمع المعمومات،

وبمغت عينة الدراسة ( )300محرر ،وأظيرت النتائج وجود عالقة

ومدة األسر ،ومستوػ التفكير األخالقي،
شدة التعذيب ّ
عكسية بين ّ
ووجود فروق بين المستويات التعميمية ومستوػ التفكير األخالقي،
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هشام المغاري

(دراسة ميدانية)

كما لوحع عدم وجود فروق بين نوع المواطنة ومستوػ التفكير
األخالقي.
 .6دراسة شهوان ( ،)2007بعنوان :البناء النفسي لشخصية
األسير الفمسطيني وعالقته ببعض المتغيرات.

ىي دراسة ميدانية ىدفت إلى الكشف عن أكثر مكونات البناء

النفسي لدػ األسرػ الفمسطينيين ،والفروق الجوىرية بينيا ،وقد

اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدم اًلستبانة كأداة
لجمع المعمومات ،وطبق الباحث دراستو عمى عينة مكونة من

( )502من األسرػ ،وأثبتت وجود فروق دالة في البعد الجسمي
واًلجتماعي والعقمي والروحي ،وعدم وجود فروق تُعزػ إلى متغير
العمر.
 .7دراسة أبو سممية ( ،)2007بعنوان :مفهوم الحرية من
المنظور اإلسالمي.

ىي دراسة نظرية ىدفت إلى تحديد مفيوم الحرية من المنظور

اإلسالمي ،وقد اعتمدت المنيج الوصفي التحميمي ،كما اعتمد
الباحث منيج تحميل المضمون لكنو لم يشر إليو .وقد خمصت

بين األسرػ والذين لم يتعرضوا لألسر ،بينما أظيرت أن المحررين
لدييم توافق اجتماعي يفوق الذين لم يتعرضوا لألسر ،وأن شعور

األسرػ باًلنتماء أكبر من الذين لم يتعرضوا لألسر ،وأن ىناك
عالقة إيجابية بين التوافق النفسي واًلجتماعي والشعور باًلنتماء.

 .9دراسة Children in Israeli ( :)2013( UNICEF
Observations

Detention:

Military

and

)Recommendations

في

المعتقالت

(األطفال

العسكرية اإلسرائيمية :مالحظات وتوصيات)

ىي دراسة مسحية اعتمدت أسموب المالحظة ،وىدفت التعرف إلى

الظروف التي يعيشيا األطفال الفمسطينيون في المعتقالت
العسكرية اإلسرائيمية ،وقد خمصت إلى أن سوء معاممة األطفال
في المعتقالت اإلسرائيمية واسع اًلنتشار ،ويسير بصورة منظمة،

من لحظة اًلعتقال حتى محاكمة الطفل .وقد خمصت الدراسة إلى
اما باتفاقية
( )38توصية ،ركزت عمى ضرورة حماية األطفال التز ا
حقوق الطفل والقوانين الدولية ذات العالقة.
التعميق عمى الدراسات السابقة:

الدراسة إلى أن اإلسالم يضمن الحرية لألفراد في مجالين :حريات

عالجت الدراسات موضوعات عديدة متعمقة باألسرػ الفمسطينيين،

وأورد تحت كل منيما مجموعة من الحريات التفصيمية.

والبناء النفسي ،والتوافق النفسي واًلجتماعي ،واًلنتماء ،والرضا

متعمقة بحقوق الفرد المادية ،وحريات متعمقة بحقوقو المعنوية،
 .8دراسة الطالع ( ،)2004بعنوان :التوافق النفسي
واالجتماعي وعالقته باالنتماء لدى األسرى الفمسطينيين

المحررين من السجون اإلسرائيمية.

مثل :تحرير األسرػ من خالل صفقات التبادل ،وتجربة التعذيب،
عن الحياة ،ومفيوم الذات ،لكنيا لم تعالج أولويات مفيوم الحرية
لدييم ،أو العوامل التي تساعدىم عمى المواءمة بين حاجتيم

لمحرية ،وحرمانيم منيا خالل األسر ،أو انعكاسات حرمانيم من

ىي دراسة ميدانية ىدفت التعرف إلى درجة التوافق النفسي

لسد تمك الثغرات ،وقد
حرياتيم الشخصية ،وقد جاءت ىذه الدراسة ّ
استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مشكمة البحث،

وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدم اًلستبانة

واشباع اإلطار النظرؼ.

واًلجتماعي لدػ المحررين ،وعالقتو بدرجة شعورىم باًلنتماء،
كأداة لجمع المعمومات ،وتم اختيار عينة من ( )200أسير،

وأظيرت النتائج عدم وجود فروق في التوافق النفسي واًلجتماعي

المبحث األول :اإلطار النظـري
مفهوم الحرية:
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هشام المغاري

(دراسة ميدانية)

عما يريده مستخدموىا .وتقترب
اا
التاريخ"( ،)6وًل تعدو كونيا
تعبير ّ
األلفاظ والكممات في دًللتيا عند أىل المغات المختمفة كمما زاد

 .1الحرية لغة:
و(الحّرة) :نقيض
(الحّر) :نقيض العبد،
ُ
ورد في لسان العرب أن ُ
الحّر
األمة .وتحرير الولد :أن ُيفرد لطاعة هللا وخدمة المسجد .و ُ

التواصل بينيم .ومع ذلك؛ فإن المغتين تتفقان في بعض المعاني

من الناس :أخيارىم وأفضاليم " .)1(...وتطمق الحرية عمى

تدل عمييا الكممتان ،مثل :عدم اإلكراه ،واستقاللية اإلرادة،
التي ّ
حرر من الحبس والسجن ،كما تتفقان حول المعنى المعاصر؛
والت ّ

الخموص من القيد واألسر .كما تُطمق عمى الرضا واًلختيار،
ُ
()2
حر في تصرفاتو ،أؼ غير ُم ْك َره" " .وقد وردت كممة
فيقال :فالن ٌّ

الخموص من اًلستبداد وسيطرة األجنبي.
كونيما ّ
تدًلن عمى ُ
اصطالحا:
 .2الحرية
ً

لتدل عمى ُخموص األمم من استبداد
الحرية في عصرنا ىذا
ّ
المسيطرين عمييا"(.)3

عرف (بن عاشور) الحرية بأنيا" :عمل اإلنسان ما يقدر عمى
ّ
()7
عرفيا
عممو حسب مشيئتو ًل يصرفو عن عممو غيره"  .كما ّ
ِ
قررىا الشرع لألفراد
(فتحي الدريني) بأنيا" :الم َ
كنة العامة التي ّ
تمكينا ليم من التصرف عمى ِخَي َرة من أمرىم ،دون
عمى السواء،
ا

ويوضح (الفقيه دمحم الطاهر بن عاشور) معنى الحرية بقولو:
ّ
ضد
"جاء لفع الحرية في كالم العرب مطماقا عمى معنيين ،األولّ :

صُّرف العاقل في شؤونو باألصالة
العبودية ،وىي أن يكون َت َ
تصرافا غير متوّقف عمى رضا أحد آخر .والثاني :ناشئ عن

اإلضرار بالغير من الفرد أو المجتمع ،وىي عمى نوعين :الحريات
التي تتعمق بالمصالح المادية ،كحرية التجارة والصناعة والتممك،

التصرف في نفسو وشؤونو كما
تمكن الشخص من
األول ،وىو ّ
ّ
يشاء دون م ِ
عارض"(.)4
ُ

والحريات التي تتعمق بالمصالح المعنوية ،كحرية العقيدة والعبادة

والتفكير والرأؼ  .)8("...وفي تعريف مشابو يرػ (رحيل غرايبة) أن
ِ
كنة المتوافرة لممكّمف التي تسبق الفعل؛ بحيث
أن الحرية ىي" :الم َ
قادر عمى الفعل أو الترك بدرجة سواء .فيي وصف إلرادة
تجعمو اا

التحرر من
ومن معاني الحرية في المغة اإلنجميزية (:)liberty
ّ
ونيل اًلستقالل بعد التخّمص من اًلحتالل
الحكومات
ّ
المستبدةَ ،

التحدث وغيرىا من األشياء باختيار
األجنبي،
وحق التفكير و ّ
ّ
التحرر من الحبس أو السجن(.)5
كامل ،و ّ

المكّمف عندما تكون خالية من القيد أو اإلكراه"(.)9

يتبين أن معنى الحرية في المغة العربية يختمف في
مما سبقّ ،
بعض الجوانب عن معناىا في المغة اإلنجميزية ()liberty؛ إذ إن

وقد جاء في (إعالن حقوق اإلنسان والمواطن) الصادر عن

المغة بألفاظيا وكمماتيا "تعكس ثقافة مجتمع في حقبة من حقب

أحدا".
يضر ا
الرابعة أن الحرية ىي" :إباحة كل عمل ًل ّ
أما في اإلسالم ،فإن مفيوم الحرية ينصرف إلى مجالين :حريات

الجمعية التأسيسية الفرنسية في آب/أغسطس 1789م ،في المادة

مادية ،مثل :الحرية الشخصية ،حرية التنقل ،حرية المأوػ

( )1ابن منظور ،لسان العرب (.)181/4
( )2القرشي ،نظام اإلسالم السياسي (ص.)184–183
( )3وجدؼ ،دائرة معارف القرن العشرين (ص.)40

( )6العروؼ ،مفيوم الحرية (ص.)14

( )4ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية (ص.)390
)dictionary

(تاريخ اًلطالع

(online

dictionary.com

)(5

)(http://dictionary.reference.com/browse/liberty?s=t

.)2016/6/15

7

( ) ابن عاشور ،أصول النظام اًلجتماعي في اإلسالم (ص.)160
( )8الدريني ،خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم (ص.)339
( )9غرايبة ،الحقوق والحريات السياسية في الشريعة اإلسالمية (ص.)36
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هشام المغاري

(دراسة ميدانية)

والمسكن ،حرية التممك ،حرية العمل .وحريات معنوية ،مثل :حرية

وىكذا ،فإن لكل مجتمع نظرتو لمحرية من حيث أبعادىا وترتيب

بعد استعراض المعاني المغوية واًلصطالحية لمحرية ،يتبين أن

أولوياتيا ،حتى في المجتمع الواحد ،فإن اختالف زاوية النظر
ّ
ممكنا بحسب ما تشعر بو كل طبقة من حاجات.
لمحرية يبقى
ا

اًلعتقاد ،حرية الرأؼ ،حرية التعمم ،الحرية السياسية(.)1

مختمفا
وىذا ما يجعل مفيوم الحرية في الفكر الفمسطيني المعاصر
ا

الحرية مفيوم نسبي ،من جانبين :فيي من حيث إرادة اإلنسان

التعدؼ عمييا،
كنتو مقّيدة بعدم اإلضرار بحقوق اآلخرين أو
ّ
و ِم َ
فيمتنع اإلنسان ،من تمقاء ذاتو ،عن التعدؼ عمى حقوقيم ،وىو ما

عن مفيوميا لدػ المجتمعات التي ًل تعيش تحت اًلحتالل ،فقد

ذكر (عبد الستار قاسم) و(خضر عباس) و(سمير زقوت) ،أن
الحرية بالنسبة لمفمسطيني تعني التخمص من اًلحتالل وأعوانو(،)3

أشار إليو (جاك روبير) عند وصفو الحرية" :بأنيا مسؤولية أمام

وأعوانو( ،)3وأيدىما (عبد الفتاح العويسي) الذؼ يرػ أن "الحرية

()2
ولما كان اإلنسان – بطبعو -
الذات ومسؤولية أمام الغير" ّ .
يميل نحو مصالحو ،فإن ضمان حرية األفراد ُيوجب عمى السمطة

تعني تحرير فمسطين ،وعودة الفمسطيني إلى مدينتو أو قريتو التي
ُى ّجر منيا"( ،)4في حين يرػ (طالل خمف) أن الحرية ىي" :رفض
"رفض الذل واليوان واًلستعباد لممستعمر"(.)5

الحاكمة حمايتيا ،وضمان عدم التعرض ليا ،واذا تخمت السمطة
الحاكمة عن دورىا ،فقد ُيجبر األفراد عمى الدفاع عن حرياتيم،
والثورة في وجو من يسمبونيا.

وأضاف (رامي عبدو) سمات أخرػ لمفيوم الحرية ،وربطيا

والحرية نسبية من حيث سعة مفيوميا ،وترتيب أولوياتيا،

باستقالل القرار وتحقيق السيادة الوطنية عمى كامل التراب
الفمسطيني( ،)6أما (إبراهيم أبو ندا) و(إبراهيم أبراش) َفَي َريان أن
"الحرية تعني العيش بكرامة ،في ظل وطن مستقل ،خال من

وعالقتيا باألفراد والشعوب ،حيث يؤثّر الزمان والمكان والمغة

والثقافة وطبيعة الحال في ذلك كمو .فمفيوم الحرية عند العبد أن

اًلحتالل"( .)7بينما يرػ (رياض األسطل) و(فؤاد الرازم) أن الحرية

يتخمص من حكم سيده ،ومفيوميا عند السجين أن يتخمص من

قيد السجن ،ومفيوميا عند الالجئ أن يعود إلى وطنو .واذا كانت

آمنا في وطن مستقل ،وفي ظل
الحرية تعني أن يعيش اإلنسان ا
حكم يعرف لإلنسان قدره ويحفع حقوقو ويصون كرامتو"(.)8

المجتمعات الديمقراطية تعطي األولوية لحرية الفكر ،وابداء الرأؼ،
والحصول عمى المعمومات ،فإن الشعوب الواقعة تحت حكم

المستبد ،وحرية
استبدادؼ قد تُعطي األولوية لمخالص من
ّ
اًلنتخاب والتصويت ،وحرية تشكيل األحزاب .بينما األقميات التي
تعيش تحت حكم طائفي ،قد ترػ أن حرية العقيدة وأداء الشعائر

الدينية ،ليا أولوية عمى باقي الحريات .أما الشعوب الواقعة تحت

المحتل ،وتحرير األرض
أولوياتيا ىي التخمص من
اًلحتالل ،فإن ّ
ّ
واإلنسان.
( )1أبو سممية ،مفيوم الحرية من المنظور اإلسالمي (ص.)15 - 9
( )2مناصرية ،الحرية النقابية في الجزائر (ص.)8

3

( ) عبـ ــد الس ـ ــتار قاس ـ ـم ،مقابم ـ ــة :عبـ ــر البري ـ ــد اإللكترونـ ــي ( 15أغس ـ ــطس/آب .)2016
وخضــر عبــاس ،قابمــو :الباحــث ( 26أغســطس/آب  .)2016وســمير زقــوت ،قابمــو:

الباحث ( 20يوليو/تموز .)2016

( )4عبد الفتاح العويسي ،مقابمة :عبر البريد اإللكتروني ( 15يوليو/تموز .)2016
( )5طالل خمف ،قابمو :الباحث ( 15يوليو/تموز .)2016
( )6رامي عبدو ،قابمو :الباحث ( 17أغسطس/آب .)2016

( )7إبـ ـراىيم أب ــو ن ــدا ،قابم ــو :وائ ــل المبح ــوح ( 19أبريل/نيس ــان  .)2016وابـ ـراىيم أبـ ـراش،
قابمو :وائل المبحوح ( 18مايو/أيار .)2016
) (8رياض األسطل ،قابمو :وائل المبحوح ( 18يونيو/حزيران  .)2016وفؤاد الرازم،
مقابمو :الباحث ( 22يونيو/حزيران .)2016
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هشام المغاري

(دراسة ميدانية)

وانمائيا اًلقتصادؼ واًلجتماعي والثقافي ،كما أجازت لجميع

مما سبق ،يمكن القول :إن مفيوم الحرية في الفكر الفمسطيني

الحر بثرواتيا ومواردىا الطبيعية ،دون اإلخالل
الشعوب
التصرف ّ
ّ
بالبنود األخرػ لمقانون ومصالح الغير ،وطالب الدول التي تمارس

المعاصر يرتكز عمى أولوية التخمص من اًلحتالل اإلسرائيمي،
وحصول الفمسطينيين عمى حقيم في تقرير مصيرىم في األمور

كّميا ،وان ّأية حريات أخرػ ،رغم أىميتيا ،لن يكون ليا قيمة أو
قائما ،وا ًّل ،فما قيمة أن يحصل
أثر ُيذكران ،ما دام اًلحتالل ا

اًلحتالل ،باحترام حق تقرير المصير وفاقا ألحكام ميثاق األمم

المتحدة(.)3

باًل،
الفمسطيني عمى حرّية الرأؼ في ظل احتالل ًل ُيمقي لرأيو ا
وما قيمة أن يمتمك حرية اختيار ممثميو ،في الوقت الذؼ يمنعيم

الحق في
وقد أعطت المواثيق الدولية الفمسطينيين – صراح اة -
ّ
أكدت الفقرة الثالثة من قرار األمم المتحدة
مقاومة اًلحتالل؛ حيث ّ

اًلحتالل من ممارسة أدوارىم وأداء واجباتيم ،ويتج أر عمى اعتقاليم

الحق في
رقم ( )3236لسنة 1974م عمى "أن لمشعب الفمسطيني
ّ
استعادة حقوقو بكل الوسائل ،وفاقا لميثاق األمم المتحدة ومبادئو،

والزّج بيم في السجون ،وما قيمة أن يحصل عمى حرّية إنشاء
يدمره اًلحتالل عند أول صدام
مرفق صناعي في الوقت الذؼ ّ
معو.

بما في ذلك الكفاح المسمح"(.)4

دوافع مقاومة الفمسطينيين لالحتالل اإلسرائيمي:

تعدايا عمى حقوق الغير ،ولم
إن مقاومة اًلحتالل اإلسرائيمي ليست ّ
يختر الفمسطيني طريق المقاومة ،رغم عممو بما يمكن أن يؤول

حق الشعب الفمسطيني في مقاومة االحتالل حتى نيل الحرية
وتقرير المصير:

أكدت المواثيق الدولية عمى حق الشعوب في تقرير مصيرىا؛ فقد
ّ
جعل الرئيس األمريكي (وودرو ويمسون  )1924-1856تقرير

إليو مصيره ،إًل وىو يدرك أن حريتو الفردية ،وحرية شعبو ووطنو،
ًل يمكن أن تتحققا إًل بزوال اًلحتالل اإلسرائيمي"( .)5ويرػ

نص واضح جاء فيو:
المصير و ا
احدا من مبادئو األربعة عشر في ّ
"يجب رعاية مصالح السكان ورغباتيم عند الفصل في الطمبات

(أبراش) أن دافع الفمسطينيين إلى ذلك ىو حب الوطن،
واًلنتصار لمشعب ،واًلستعداد لمتضحية في سبيميما ،فحرية

الخاصة بالسيادة وتبعية األراضي"( ،)1كما اعتبر (مرسوم السالم)،

الوطن والمواطنين َّ
مقد َمة عمى الحرية الشخصية( .)6وأما (زقوت)
و(عبدو) َفَي َريان أن الشعور بالظمم واًلضطياد الذؼ يمارسو

الصادر عن (الثورة البمشفية) الروسية عام 1917م ،أن َسْمب

الشعوب حقيا في تقرير المصير جريمة عظمى في حق

اًلحتالل ،ىو الدافع األول لكل إنسان ليناضل من أجل رفع الظمم

()2
اضحا في العيدين الدوليين حول حقوق
اإلنسانية  .وورد ذلك و ا
اإلنسان المدنية والسياسية واًلقتصادية واًلجتماعية والثقافية لعام

عن نفسو وعن شعبو ،بغض النظر عن التضحيات التي يمكن أن

1966م ،حيث أعطت المادتان األولى والثانية المشتركتان ،ليذين
العيدين ،الشعوب الحق في تقرير مصيرىا ،ومركزىا السياسي

( ( Woodrow Wilson: "Speech on the Fourteen Points" (pp. 680-681).
2
( ) عبد العزيز ،موسوعة مقاتل من الصحراء (تاريخ اًلطالع )3127/9/23
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Atrikia51/Thblshfia/sec06.doc_cvt.htm
1

( ) العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .مادة  ،2الفقرات (.)4 ،3 ،2
3

(.)http://www.un.org
( ) قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ). A/RES/3246 (XXIX
4

(.)http://www.un.org
) (5قاسم ،مرجع سبق ذكره.
) (6أبراش ،مرجع سبق ذكره.
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السكان في األراضي الفمسطينية( ،)6فيما يبمغ متوسط من يتم

يقدميا"( .)1أما (أبو ندا) فيرػ أن الدافع وراء ذلك "ىو إرادة
ّ

فضال
أسرىم والتحقيق معيم نحو ( )800حالة متجددة شيرايا.
ا
عن أن عدد الذين يخضعون لمتحقيق يبمغ نحو ( )200أسير في

العيش بكرامة ،لو ولألجيال من بعده ،وكذلك الحب في نيل ما

عند هللا من أجر الجياد"(.)2

ويمخص (األسطل) و(الرازم) الدوافع التي تدفع الفمسطينيين
ّ

()7
يتعرض األسرػ الفمسطينيون ألشكال عديدة من
أؼ وقت  ،كما ّ
ّ
()8
انتياك الحقوق والحريات .

وفاء
من الغزاة ،والبعد الديني الذؼ يرػ في مقاومة المحتل
ا
لفريضة دينية (الجياد) ،ورغبة في الحصول عمى رضا هللا بالدفاع
عن ِح َمى الدين والوطن(.)3
واقع األسرى الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية:

أسير حتى عام
اا
السجناء الفمسطينيين وحرياتيم ،وفاة ()196
()9
أكدت دراسة
2014م؛ نتيجة التعذيب أو اإلىمال الطبي  ،وقد ّ
أجريت عمى األسرػ الفمسطينيين بعد اإلفراج عنيم ،أن ()%26

لمقاومة اًلحتالل في أمرين :البعد الوطني الذؼ يغرس في

ومن أبرز المؤشرات الداّلة عمى انتياك اًلحتالل اإلسرائيمي حقوق

المواطن الصالح رغبة جامحة لمحرية والخالص الفردؼ والجماعي

آًلما في الخصيتين ،و( )%12يعانون صعوبات في
منيم يعانون ا
أوجاعا عامة .كما
آًلما في المعدة و ا
التنفس ،و( )%13يعانون ا

قررت األوامر العسكرية اإلسرائيمية أن بعض األنشطة ،مثل:
ّ
توزيع الممصقات أو كتابة الشعارات السياسية ،والمشاركة في

يعاني الكثير منيم مشاكل نفسية ،حيث يعاني ( )%46ردود فعل

شكاكة ،و( )%17يعانون الحصر واًلكتئاب ،و( )%19يعانون
ّ
العصبية الزائدة ،و( )%16يعانون أوجاع الرأس ذات األصل

المظاىرات ،واًلنتماء إلى األحزاب السياسية ،أو تعريض
تيدد أمن
تعد من األنشطة التي ّ
اإلسرائيميين لألذػ ،وغيرىاّ ،
عرض كل من يمارسيا لالعتقال( .)4وبحسب تمك
إسرائيل ،وتُ ّ

النفسي ،و( )%32يعانون عوارض نفس ـ ـ جسدية( .)10كل ذلك
رغم أن األسير أنسان يتمتع بحماية القانون الدولي اإلنساني،

الذرائع فقد "سجل تاريخ القضية الفمسطينية اعتقال مئات آًلف
المواطنين الفمسطينيين؛ الذين ليس ليم ذنب سوػ أنيم رفضوا
الخنوع واًلنصيار في سياسة اًلحتالل ،ليحمل السجن في قاموس

الفمسطينيين معان عديدة ،لعل ّأوليا الحرية والكرامة"( ،)5وفي
ضوء ذلك ،خاض تجربة األسر في السجون اإلسرائيمية نحو
 %20من الفمسطينيين ،وىو ما يعادل  %40من الذكورُّ ،
وتعد

نسبة األسرػ الفمسطينيين ىي األكبر في العالم إذا ما قيست بعدد

6

) ) Addameer, Palestinian Political Prisoners in Israeli Prisons
(Report), (P3).

7
عاما من اًلحتالل :تقرير حول أوضاع
( ) المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان ،أربعون ا
األسرػ الفمسطينيين في سجون اًلحتالل ( ...ص.)8

Addameer, Defending Palestinian prisoners (P8).
( )8مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،صرخات من وراء القضبان :انتياكات حقوق األسرػ

األسرػ الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية( ،صفحات متفرقة في التقرير)؛

) (1زقوت ،مرجع سبق ذكره .وعبدو ،مرجع سبق ذكره.

البطش ،المعتقمون في السجون اإلسرائيمية (ص.)68

) (2أبو ندا ،مرجع سبق ذكره.

( ) موق ـ ـ ــع مرك ـ ـ ــز المعموم ـ ـ ــات الفمس ـ ـ ــطيني (وف ـ ـ ــا)( .تـ ـ ـ ـاريخ اًلط ـ ـ ــالع .)3127/8/28
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3794
9

( )3األسطل ،مرجع سبق ذكره .والرازم ،مرجع سبق ذكره.
(4) Addameer, Defending Palestinian prisoners (Report), (P7).
( )5عمي ــان ،مس ــتوػ اًلغتـ ـراب ل ــدػ األس ــرػ الفمس ــطينيين المح ــررين ض ــمن ص ــفقة وف ــاء
األحرار ( ...ص .)45

( )10عبــاس ،رحمــة العــذاب فــي أقبيــة الســجون اإلس ـرائيمية (ص)285 – 283؛ والزيــر،
اآلثـار بعيـدة المـدػ لمتعـذيب لـدػ المحـررين الفمسـطينيين وعالقتيـا بـبعض المتغيـرات

(ص.)24
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تحمل األسرى الفمسطينيين ظروف األسر
العوامل التي تسهم في ّ
القاسية.

واليدف من أسره ليس العقاب ،بل الحيمولة دون مشاركتو في

القتال"(.)1

ادعا يمنع الفمسطينيين من استمرار
ما دام إن األسر لم ّ
يشكل ر ا
مقاومة اًلحتالل ،فإن ذلك يثير تساؤاًل حول العوامل التي تساعد

تأثير ظروف األسر عمى إرادة الفمسطينيين ومواصمة مقاومة
االحتالل:

رغم ما يعانيو األسرػ الفمسطينيون في السجون اإلسرائيمية ،فإن

تحمل الحرمان من حرياتيم الشخصية
األسرػ الفمسطينيين عمى ّ
خالل األسر .وفي ىذا السياق ،أشار (قاسم) إلى أن "الوعي

ذلك لم يردعيم عن مواصمة مقاومة اًلحتالل ،حيث يعيش معظم

التحدؼ الدائم لالحتالل،
األسرػ الفمسطينيين ،حالة من
ّ
ويؤكد (قاسم) عمى ذلك
ار عمى مقاومتو.
ويصبحون أكثر إصراا
ّ
بقولو" :إن نسبة عالية من األسرػ الفمسطينيين استمروا في

بالقضية الفمسطينية ،واًلنتماء الديني والوطني من أىم عوامل

صمود األسرػ في السجون اإلسرائيمية"( ،)6وىو ما أكد عميو
(األسطل) بقولو" :إن الوعي بالواجبات األخالقية (الوطنية

نضاليم الوطني بعد تحريرىم من األسر"( ،)2فيما يشير (أبراش)

تحمل آًلم حرمانيم من
والدينية) من أىم ما ُيعين األسرػ عمى ّ
حقوقيم وحرياتيم خالل األسر"(.)7

و(العويسي) إلى أن "األمر يختمف من أسير إلى آخر ،ومن

حزب إلى آخر ،فكثيرون عادوا لمنضال بعد اإلفراج عنيم وتم

وأضاف (زقوت) و(أبراش) أن الظروف اًلجتماعية المرتبطة

مجددا ،وآخرون يقومون بدورىم الوطني بأساليب أخرػ"(.)3
أسرىم
ا
أخرػ"(.)3

بنشأة األسير ،وتجربة األسرػ النضالية ،واحتضان الشعب
لممقاومة ،واىتمامو بقضية األسرػ وذوييم ،والبناء النفسي

ويرػ (عبدو) و(أبو ندا) أن المؤشرات تؤكد أن السجن لم يكن

والسمات الشخصية لمسجين ،من بين العوامل التي تؤثر في

صمودىم( .)8أما (العويسي) و(عبدو) فيعتقدان أن اىتمام قيادة

ادعا ،وأن غالبية عمميات المقاومة نّفذىا أو أشرف
أبدا
ا
ا
عامال ر ا
()4
عمييا أسرػ سابقون"  .ومع ذلك فقد أضاف (الرازم) و(أبو

ميمان
المقاومة باألسرػ ،وحرصيا الدائم عمى تحريرىم ،عامالن ّ

شييدا في ساحات النضال بعد اإلفراج
مرة ،وىناك من ارتقى
ا
ّ
()5
عنو ،وبعضيم يترك طريق المقاومة ،فالتجربة مريرة وقاسية" .

وبذلك ،فإن اًلنتماء الديني ،واًلنتماء الوطني ،والعوامل

تحمل األسرػ الحرمان من حرياتيم الشخصية خالل
يسيمان في ّ
األسر(.)9

شمالة) أن بعض األسرػ يواصل طريقو ويتكرر أسره ألكثر من

دور
اًلجتماعية ،والعوامل النفسية ،والسمات الشخصية ،تؤدؼ اا
وتكيفيم مع حالة األسر
ميما في صمود األسرػ الفمسطينيين،
ّ
ا

كثير من حقوقيم وحرياتيم الشخصية.
التي يفقدون من خالليا اا

( )1أبـ ــو النصـ ــر ،مكانـ ــة أسـ ــرػ الحـ ــرب والمعتقمـ ــين فـ ــي القـ ــانون الـ ــدولي اإلنسـ ــاني ...
(ص.)24
) (2قاسم ،مرجع سبق ذكره.

6

( ) قاسم ،مرجع سبق ذكره.

) (3أبراش ،مرجع سبق ذكره والعويسي؛ مرجع سبق ذكره.

7

( ) األسطل ،مرجع سبق ذكره.

) (4رامي عبدو ،مرجع سبق ذكره؛ أبو ندا ،مرجع سبق ذكره.
( )5ف ــايز أب ــو ش ــمالة ،قابم ــو :الباح ــث ( 30أغس ــطس/آب )2016؛ والـ ـرازم ،مرج ــع س ــبق
ذكره.

8

( ) زقوت ،مرجع سبق ذكره؛ أبراش ،مرجع سبق ذكره.
( )9عبدو ،مرجع سبق ذكره؛ العويسي ،مرجع سبق ذكره.
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المبحث الثاني :منهجيـــة الدراســـة واجراءاتهـــا
اتبع الباحث جممة من اإلجراءات لتنفيذ ىذه الدراسة ،وفيما يمي

2

وصف لتمك اإلجراءات.

معادلة ريتشارد جيجر

منهج الدراسة:

حيث  Nحجم المجتمع Z ،الدرجة المعيارية المقابمة لمستوػ

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،لوصف الظاىرة

الدًللة  0.95وتساوؼ  d ،1.96نسبة الخطأ.

وصفا دقياقا ،وتحميل بياناتيا ،وبيان العالقة بين
موضوع الدراسة
ا
مكوناتيا؛ من أجل تفسيرىا واستخالص النتائج منيا.

مجتمع الدراسة:

المحررين في صفقة التبادل عام
يتكون مجتمع الدراسة من
ّ
( 2011الدفعة األولى) ،الذين أقاموا في قطاع غزة بعد اإلفراج

أدوات الدراسة:
مستفيدا
خصيصا ليذه الدراسة،
أعدىا الباحث
 .1االستبانةّ :
ا
ا
مما طالعو من أدبيات حول موضوع الدراسة ،وقد اختار

الباحث التدرج ِب َحسب مقياس (ليكرت الخماسي (- 1
دل عمى الموافقة العالية
 .))5وكمما اقتربت اًلجابة من ّ 5

محرر من أبناء
اا
عنيم" ،ويبمغ عددىم ( )310محررين)168(( ،
محرر
اا
الضفة الغربية أو األراضي المحتمة عام 1948م ،و()142

عمى ما ورد في الفقرة المعنية ،وكل تدرج لو وزن نسبي

.%20

من أبناء قطاع غزة)"(.)1

موافق

عينة الدراسة:

بمغت عينة الدراسة ( )173مفردة ،بواقع ( )%55.8من المجتمع
األصمي ،وذلك باستخدام معادلة (ريتشارد جيجر) لحساب حجم

()2
عينة استطالعية مكونة من ()30
العينة  .كما استخدم الباحث ّ
مفردة بواقع ( )%9.68من المجتمع األصميً ،لختبار اًلتساق

الداخمي ،والصدق البنائي ،وثبات اًلستبانة ،وقد تم احتسابيا

ضمن العينة الفعمية.

z
2
   0.50 
d
 
n
2

1  z 
2
1
   0.50   1
N  d 


االستجابة

المقياس

بدرجة
كبيرة
جدا

5

موافق

بدرجة
كبيرة

4

موافق

بدرجة

موافق

بدرجة

متوسطة

قميمة

3

2

موافق

بدرجة
قميمة

جدا

1

وقد تكونت اًلستبانة من جزأين:

الجزء األول :احتوػ عمى البيانات الشخصية لألسير.

الجزء الثاني :احتوػ عمى ثالثة محاور (أولويات مفهوم الحرية

لدى األسرى الفمسطينيين ،وفيو ( )12فقرة .وانعكاسات حرمان
األسرى الفمسطينيين من حرياتهم الشخصية ،وفيو ثالثة مجاًلت

( )1رسالة موجية من رابطة األسرػ المحررين في غزة لمباحث ،بتاريخ .2016/3/10

اشتممت عمى ( )39فقرة .والعوامل التي تساعد األسرى

( )2الصيرفي ،البحث العممي :الدليل التطبيقي لمباحثين (ص.)208
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هشام المغاري

(دراسة ميدانية)

الفمسطينيين عمى تحمل الحرمان من حرياتهم الشخصية ،وفيو
 الصدق البنائي:

أربعة مجاًلت ،اشتممت عمى ( )18فقرة)
 .2المقابمة :أعد الباحث أسئمة المقابمة بالتشاور مع مجموعة

من اًلختصاصيين ،وأجرػ المقابمة مع ( )11من الخبراء،
واألكاديميين؛

الحقوقيين،

والنفسيين،

والسياسيين ،ومعظميم خاضوا تجربة األسر.

واًلجتماعيين،

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل مجال من مجاًلت
اًلستبانة والدرجة الكمية لممحور التابع لو ،فكانت النتائج مقبولة؛

تبين أن معامل ارتباط المجال مع المحور التابع لو ،تراوح
حيث ّ
إحصائيا عند
بين ( ،)0.792 – 0.670وىي معامالت دالة
ا
مستوػ (.)α≤ 0.05

تم تفريغ اًلستبانة وتحميل بياناتيا باستخدام برنامج التحميل
اإلحصائي

Statistical Package for the Social

.(SPSS) Sciences

 .2ثبات االستبانة:

أجرػ الباحث خطوات التأكد من ثبات اًلستبانة ،وذلك بعد

تطبيقيا عمى أفراد العينة اًلستطالعية بطريقتين ،ىما :التجزئة
النصفية ،ومعامل ألفا كرونباخ ،وقد تراوحت نتائج اختبار الثبات

 .1صدق االستبانة:

أ .صدق المحكمين "الصدق الظاهري":

بطريقة التجزئة النصفية بين ( ،)0.754 – 0.621كما تراوحت

عرض الباحث اًلستبانة في صورتيا األولية عمى ( )10من

اًلختصاصيين والخبراء ،وقد استجاب الباحث لمالحظاتيم
(حذف ،تعديل ،إضافة) ،حتى خرجت اًلستبانة في صورتيا

النيائية.

نتائج اختبار الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ بين (0.648
– )0.867؛ ما يعنى أن معامل الثبات مرتفع.

تأكد من صدق استبانة الدراسة وثباتيا،
وبذلك يكون الباحث قد ّ
وصالحيتيا لتحميل النتائج واإلجابة عن أسئمة الدراسة ،واختبار

فرضياتيا.

ب .صدق المقياس:
 صدق االتساق الداخمي:

جرػ التحقق من صدق اًلتساق الداخمي لممقياس بتطبيق
اًلستبانة عمى عينة استطالعية من ( )30مفردة من مجتمع

الدراسة ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات
مجاًلت اًلستبانة والدرجة الكمية لممجال نفسو ،فكانت النتائج
مقبولة؛ حيث تبين أن معامل اًلرتباط لمفقرات مع مجاًلتيا قد

إحصائيا عند
تراوح بين ( 0.433ـ  ،)0.869وىي معامالت دالة
ا
مستوػ (.)α≤ 0.05

 .3اختبار التوزيع الطبيعي:

تم استخدام اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ))K-S Test

ًلختبار التوزيع الطبيعي ،وقد تراوحت نتائج اًلختبار بين

( ،)1.175 – 0.791كما تراوحت القيمة اًلحتمالية بين
( ،)0.558 – 0.102وىي أكبر من مستوػ الدًللة (،)0.05
وبذلك فإن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي.
المبحث الثالث :نتائج الدراسة (اإلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار

فرضياتيا)
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(دراسة ميدانية)

يبين توزيع أفراد العينة بحسب محل إقامتيم.
جدول (ّ )2

تم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات باستخدام برنامج الرزم
اإلحصائية لمدراسات اًلجتماعية ) ،(SPSSوفيما يأتي تفصيل
ذلك:

المتغير

محل اإلقامة

أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:
 .1صالحية االستبانات:
الصالحة منيا.

جدول ( )1يبين مدػ صالحية اًلستبانات لمدراسة.

تصنيف اًلستبانات

التكرار

النسبة

استبانات تم قبوليا (صالحة)

169

%97.7

4

%2.3

173

100.0

استردادىا
المجموع

يتضح من الجدول ( )1أن نسبة اًلستبانات الصالحة لمدراسة

بمغت ( ،)%97.7وىي نسبة مناسبة لتطبيق األداة واجراء

الدراسة ،فيما تم استبعاد ( )%2.3من اًلستبانات؛ بسبب عدم
صالحيتيا.

 .2الوصف اإلحصائي بحسب البيانات الشخصية:

الجداول ( )6 ،5 ،4 ،3 ،2تصف عينة الدراسة بحسب البيانات
الشخصية ،عمى النحو اآلتي:
أ .الوصف بحسب محل اإلقامة:

يتّضح من جدول ( )2أن  %58من األسرػ كانوا يقيمون ،قبل
أسرىم ،في (الضفة الغربية أو األراضي المحتمة عام  ،)1948في
حين كان  %42منيم يقيمون في قطاع غزة.

غزة

71

الضفة الغربية/

%

%42

األراضي المحتمة عام

98

%58

المجموع الكمي

169

%100

1948

يوضح جدول ( ) 1عدد اًلستبانات التي تم توزيعيا ،واًلستبانات

استبانات غير صالحة أو لم يتم

البيان

التكرار

النسبة

ب .الوصف بحسب عدد مرات ،ومجموع سنوات األسر:
مرة
ّيتضح من جدول ( )3أن  %53.3من أفراد العينة اعتقموا ّ
مرات،
مرتين ،و %10.7اعتقموا ثالث ّ
واحدة ،و %26.6اعتقموا ّ

مرات ،في حين اعتقل  %4.1منيم أكثر
و %5.3اعتقموا أربع ّ
يوضح جدول ( )3أن  %36.6من األسرػ
مرات .كما ّ
من أربع ّ
أمضوا في السجن (بين  5وأقل من  10سنوات) ،و%24.3

أمضوا (بين  10وأقل من  15سنة) ،و %19.5أمضوا (بين 15
وأقل من  20سنة) ،و %15.4أمضوا (بين  20وأقل من 25
سنة) ،في حين أمضى  %2.4منيم  25سنة فأكثر ،و%1.8

أمضوا أقل من ( )5سنوات.

نستنتج من ذلك أن تكرار الوقوع في األسر ،ومجموع عدد سنواتو،

ادعا يمنع األسرػ من مقاومة اًلحتالل .ويمكن
ًل ّ
يشكالن ر ا
تفسير ذلك بأن الفمسطينيين يكونون عمى قناعة عالية بصحة

توجييم لمقاومة اًلحتالل ،وأن الوقوع في األسر والحرمان من
ّ
الحقوق والحريات ،يؤدؼ ،في كثير من األحيان ،إلى اإلصرار
التحدؼ لالحتالل ،كما إن تجربة األسر تصقل قدرات
وزيادة
ّ
األسير ،وتزيد من وعيو السياسي وانتمائو لوطني(.)1
( )1انظـ ــر" :واقـ ــع األسـ ــرػ الفمسـ ــطينيين فـ ــي السـ ــجون اإلس ـ ـرائيمية" (ص  )10مـ ــن ىـ ــذه
الدراسة.
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يبين توزيع أفراد العينة بحسب عدد مرات ،ومجموع سنوات األسر.
جدول (ّ )3
النسبة %
التكرار
البيان
المتغير

عدد مرات األسر

مرة واحدة

90

%53.3

أقل من  5سنوات

3

%1.8

مرتان

45

%26.6

 5إلى أقل من  10سنوات

62

%36.6

 3مرات

18

%10.7

 10إلى أقل من  15سنة

41

%24.3

 4مرات

9

%5.3

 15إلى أقل من  20سنة

33

%19.5

أكثر من  4مرات

7

%4.1

 20إلى أقل من  25سنة

26

%15.4

من  25فأكثر

4

%2.4

المجموع الكمي

169

%100

المجموع الكمي

169

%100

ت .الوصف بحسب العمر( :الحالي ،واعند األسر األول):

يتضح من جدول ( )4أن  %41.4من األسرػ تبمغ أعمارىم الحالية
(وقت إجراء الدراسة)( ،بين  30وأقل من  40سنة) ،و( %38.5بين
 40وأقل من  50سنة) ،و( %10.1بين  50وأقل من  60سنة)،

المتغير
مجموع سنوات األسر

البيان

التكرار

النسبة %

يبين توزيع أفراد العينة بحسب العمر الحالي ،والعمر عند األسر األول.
جدول (ّ )4
العمر عند أول اعتقال
العمر الحالي
البيان
النسبة %
التكرار
النسبة %
التكرار
أقل من 20

و( %7.7بين  20وأقل من  30سنة) ،و( %1.8أقل من  20سنة)،

سنة

و 60( %0.6سنة فأكثر) .أما أعمارىم عند األسر األول ،فإن

( 20إلى أقل

 %62.1منيم كانت أعمارىم (بين  20وأقل من  30سنة) ،و%30.2

 30سنة)

(أقل من  20سنة) ،و( %6.5بين  30وأقل من  40سنة) ،و%0.6

( 30إلى أقل

(بين  40وأقل من  50سنة) ،و( %0.6بين  50وأقل من  60سنة)،
عاما فأكثر) عند اعتقالو في
في حين لم يبمغ أحد من األسرػ ( 60ا
المرة األولى.

يظير من النتائج أن ( )%92.3من أفراد العينة كانت أعمارىم عند
األسر األول ،أقل من ( )30سنة ،وىذا يدل عمى أن األغمبية العظمى
من الذين ي ِ
قدمون عمى المقاومة ىم من فئة الشباب ،فإذا ما عممنا أن
ُ
()1
عاما"  ،فإن
" %30من الفمسطينيين من الفئة العمرية ( )29 - 15ا
ذلك ّيدل عمى أن الفمسطينيين لدييم مخزون بشرؼ كبير ،لديو

ميما لممقاومة.
اًلستعداد لمتضحية ،يمكن أن يمثل
ا
رصيدا ا

العمر

 40سنة)
( 40إلى أقل
 50سنة)
( 50إلى أقل
 60سنة)
 60سنة
فأكثر

3

1.8

51

30.2

13

7.7

105

62.1

70

41.4

11

6.5

65

38.5

1

0.6

17

10.1

1

0.6

1

0.6

0

0.0

ث .الوصف بحسب الحالة االجتماعية (الحالية ،وعند األسر
األول):

يتّضح من جدول ( )5أن  %30.2من األسرػ كانوا متزوجين عندما
اعتقموا في المرة األولى ،و %68.6غير متزوجين ،و %1.2مطمقين،
بينما عند إجراء ىذه الدراسة تبين أن  %92.3منيم متزوجون،

( )1بيـان صــحفي بمناســبة اليــوم العــالمي لمشـباب ،صــادر عــن الجيــاز المركــزؼ لإلحصــاء
الفمسطيني ( .)2015/8/12تمت الزيارة ()2016/6/2

&http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512

و %7.1غير متزوجين ،و %0.6مطّمقين.

يشكل عائاقا يحول دون
ّيدل ذلك عمى أن الزواج
وتحمل مسؤوليات األسرةً ،ل ّ
ّ
تكرر
مقاومة اًلحتالل،
ّ
ًلسيما إذا عممنا أن ( )%46.7من أفراد العينة ّ

lang=ar&ItemID=1186&mid=3265&wversion=Stagin g
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(دراسة ميدانية)

عن أنيم يدركون عدم قدرتيم عمى التمتّع بحقوقيم وحرياتيم الشخصية في
ظل اًلحتالل"(.)2

وقوعيم في األسر أكثر من مرة( ،)1وقد يكون بعضيم تزوج بعد اإلفراج عنو

في المرة األولى .فإذا أضيف أولئك المتزوجون إلى ( )%30.2ممن كانوا

دل ذلك عمى أن نسبة من يعتقمون وىم متزوجون
متزوجين قبل األسر األولّ ،
تصل إلى أكثر من (.)%30.2

جدول ( )6أولويات مفيوم الحرية لدػ األسرػ الفمسطينيين.
أولويات الحرية لدى األسرى

يبين توزيع أفراد العينة بحسب العمر الحالي ،والعمر عند األسر األول.
جدول (ّ )5
الحالة عند أول اعتقال
الحالة االجتماعية الحالية

الحالة

االجتماعية

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

أعزب

12

%7.1

116

%68.6

متزوج

156

%92.3

51

%30.2

مطمق

1

%0.6

2

%1.2

المجموع

169

%100

169

%100

الكمي

ثانيا :اإلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار الفرضيات:
ً

لإلجابة عن السؤال األول والثاني والثالث من أسئمة الدراسة ،تم استخدام

(اختبار Tلعينة واحدة) ،بحيث ُعَّدت الدرجة ( )3ىي الحياد ،وىي تمثل
 %60عمى مقياس الدراسة .بحيث تكون درجات الموافقة حسب اآلتي:
موافقة بدرجة كبيرة

موافقة بدرجة متوسطة

موافقة بدرجة ضعيفة

مستوػ الدًللة يكون اقل

مستوػ الدًللة يكون اكبر من

مستوػ الدًللة يكون اقل

من 0.05

0.05

من 0.05

المتوسط > المتوسط العام

المتوسط = أو قريب من المتوسط

المتوسط < المتوسط العام

المفترض()3

العام المفترض()3

المفترض()3

 .1السؤال األول :ما أولويات مفهوم الحرية لدى األسرى
الفمسطينيين؟.

يتبين من جدول ( )6أن الوزن النسبي اإلجمالي لمحور "أولويات مفيوم
ّ
ػ
الحرية لدػ األسر الفمسطينيين" بمغ  ،%85.60وأن الفقرة الثامنة (من

الفمسطينيين

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

نفسيا من األىمية) المرتبة األخيرة ،بوزن نسبي .%78.60

11

لكنيم
يدل عمى أن األسرػ الفمسطينيين ُيولون مفيوم الحرية أىمية كبيرةّ ،
وىذا ّ
يفضمون حرية فمس طين والشعب الفمسطيني عمى باقي الحريات ،بما في ذلك 12
ّ
حرياتيم الشخصية .ويمكن تفسير ذلك بأن لدػ األسرػ دوافع وطنية ودينية

فضال
يضحون بحرياتيم في سبيل حرية شعبيم ووطنيم،
واجتماعية ،تجعميم
ا
ّ

( )1بحسب جدول (.)3

ضغط أو إكراه.
من واجبي اًلمتناع عن فعل
تضر باآلخرين.
األشياء التي ّ
من حق غيرؼ التصرف كما يشاء
دون اإلضرار باآلخرين.

أرػ أن أشكال الحرية كثيرة
ومتعددة.

أعتقد أن الحريات ليست عمى
الدرجة نفسيا من األىمية.

أعتقد أن أىمية الحريات وأولوياتيا
تختمف من شخص آلخر.

من حقي الدفاع عن حريتي
الشخصية.
من واجبي الدفاع عن حرية
وطني وشعبي.
يتقدم في أىميتو
تحرير فمسطين ّ
عمى باقي الحريات.
أعمم أن مقاومة اًلحتالل

اإلسرائيمي قد تحرمني حريتي
الشخصية.

الحسابي

االختبار

4.31

16.76

86.20

7

النسبي  %الفقرة

pvalue
0.00

4.66

32.84

93.20

2

0.00

4.26

15.33

85.20

10

0.00

4.40

23.88

88.00

5

0.00

3.93

11.24

78.60

12

0.00

4.26

21.84

85.20

9

0.00

4.62

37.03

92.40

3

0.00

4.75

42.01

95.00

1

0.00

4.55

4.36

26.60

19.51

91.00

87.20

4

6

0.00

0.00

األولوية في مفيوم الحرية في

واجبي الدفاع عن حرية وطني وشعبي) احتمت المرتبة األولى ،بوزن نسبي

 ،%95بينما احتّمت الفقرة الخامسة (أعتقد أن الحريات ليست عمى الدرجة

من حقي التصرف كما أشاء دون

الوسط

قيمة

الوزن

ترتيب

المعنوية

الفكر الفمسطيني المعاصر ،ىي
لتحرير فمسطين ،والحصول عمى

4.28

19.49

85.60

8

0.00

حق تقرير المصير.

أتوقع ظيور أبعاد جديدة لمفيوم
الحرية في الفكر الفمسطيني بعد
تحرير فمسطين.

إجمالي محور أبعاد مفهوم الحرية
لدى األسرى الفمسطينيين

4.18

4.28

20.27

92.67

83.60

11

85.60

0.00

0.00

( )2أنظر( :ص )12-11من ىذه الدراسة.
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 .2السؤال الثاني :ما العوامل التي تساعد األسرى الفمسطينيين

يبين عامل اًلنتماء الديني.
جدول (ّ )7

تحمل الحرمان من حرياتهم الشخصية؟
عمى ّ
اختار الباحث أربعة عوامل ثبتت أىميتيا في المقابالت مع
اًلختصاصيين والخبراء واستعراض األدبيات ،ويمكن توضيحيا فيما

يأتي:

االنتماء الديني

5

بوزن نسبي  ،%94.67بينما احتمت الفقرة الثالثة (التربية الوطنية التي
تمقيتيا أسيمت في صمودؼ) المرتبة األخيرة ،بوزن نسبي .%90.42

يدل ذلك عمى أن العامل الديني لو أىمية كبيرة في قدرة األسرػ
ّ
تحمل الحرمان من حرياتيم أثناء األسر .ويعزو
الفمسطينيين عمى ّ

يدل ذلك عمى أىمية اًلنتماء الوطني في تعزيز قدرة األسرػ
ّ
تحمل الحرمان من حرياتيم أثناء األسر ،وىذا أمر
الفمسطينيين عمى ّ

بالتدين ،وأن اإلنسان
الباحث ذلك إلى أن المجتمع الفمسطيني يوصف
ّ
لكن المالحع أن الفقرة األولى
بطبعو يكون أقرب إلى هللا في الشدائدّ .

طبيعي؛ إذ إن المقاوم ًل يسمك ىذا الطريق دون أن يكون لديو انتماء
وطني عميق .ويتبين كذلك ،أن اًلنتماء الوطني قريب في أىميتو من

(أؤمن أن فمسطين أرض مقدسة والتضحية من أجميا واجبة) ،حصمت

اًلنتماء الديني.

عمى المرتبة األولى ،بوزن نسبي ( ،)%97.16رغم أن تعبيرىا عن

يبين عامل اًلنتماء الوطني.
جدول (ّ )8

اًلنتماء الديني أقل صراحة من باقي الفقرات ،ويمكن تفسير ذلك بأن

االنتماء الديني

1
2
3
4

أؤمن أن فمسطين أرض مقدسة والتضحية

الوسط

قيمة

الحسابي

االختبار

الوزن

النسبي
%

الفقرة

value

4.86

63.13

97.16

1

0.00

قدرىا هللا لي.
ّ
خير يوم القيامة عن
أؤمن أن هللا سيجزيني اا

4.84

59.31

96.77

2

0.00

4.81

53.98

96.21

3

0.00

شكل من أشكال الرباط
أعتقد أن األسر ٌ

4.79

49.95

95.74

5

0.00

من أجميا واجبة.

أثق أن األقدار بيد هللا ،وأن فترة السجن قد

تضحيتي.

4.76

50.36

95.27

0.00

خيرات وطني وشعبي يوجب عمي التضحية) احتمت المرتبة األولى،

لمتطير من الذنوب والمعاصي) في المرتبة األخيرة ،بوزن نسبي
ّ
.%94.46

ترتيب

الذنوب والمعاصي.

4.72

9.59

94.46

6

0.00

الوطني بمغ ( ،)%92.72وأن الفقرة الخامسة (اغتصاب اًلحتالل

( ،)%97.16بينما جاءت الفقرة السادسة (األسر بالنسبة لي فرصة

p-

األسر بالنسبة لي فرصة لمتطير من

4.79

43.84

95.78

4

0.00

يتبين من جدول ( )8أن الوزن النسبي اإلجمالي لفقرات مجال اًلنتماء

مقدسة والتضحية من أجميا واجبة) في المرتبة األولى ،بوزن نسبي

المعنوية

الحسابي

االختبار

%

الفقرة

value

ب .االنتماء الوطني:

الديني بمغ ( ،)%95.27وجاءت الفقرة األولى (أؤمن أن فمسطين أرض

يبين عامل اًلنتماء الديني.
جدول (ّ )7

قربي من هللا ساعدني عمى الصمود.

إجمالي محور االنتماء الديني

يظير من جدول ( )7أن الوزن النسبي اإلجمالي لفقرات عامل اًلنتماء

معا ،وأن األسرػ الذين
ىذه العبارة تمزج بين العاممين الديني والوطني ا
ضعيفا (وىم قميمون) ،استجابوا ليذه
تأثير
اا
يؤثّر فييم العامل الديني
ا
فضال عن البعد الديني.
الفقرة؛ بسبب ما احتوتو من بعد وطني
ا

قيمة

p-

والجياد.

6

أ .االنتماء الديني:

الوسط

الوزن

النسبي

ترتيب

المعنوية

االنتماء الوطني

1

إيماني بعدالة قضيتي (الفمسطينية) ساعدني عمى

الوسط

قيمة

الحسابي االختبار

الوزن

النسبي
%

ترتيب
الفقرة

المعنوية
p-

value

4.70

93.96 44.36

2

0.00

2

حبي لفمسطين ساعدني عمى الصمود.

4.68

93.57 42.08

3

0.00

3

التربية الوطنية التي تمقيتيا أسيمت في صمودؼ.

4.52

90.42 29.50

6

0.00

4
5
6

الصمود.

شعورؼ بالظمم الواقع عمى شعبي زاد من إصرارؼ
وصمودؼ.

اغتصاب اًلحتالل خيرات وطني وشعبي يوجب عمي
ّ
التضحية.
تَ َخّمِي العالم عن نصرة شعبي ووطني يمزمني
التضحية بنفسي وحريتي.

إجمالي محور االنتماء الوطني

4.66

93.25 38.21

4

0.00

4.73

94.67 45.61

1

0.00

4.66

93.17 39.24

5

0.00

4.63

92.72 44.25
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ث .العوامل النفسية:

ت .العوامل االجتماعية:

يتضح من جدول ( )9أن الوزن النسبي اإلجمالي لفقرات العوامل

يظير من جدول ( )10أن الوزن النسبي اإلجمالي لفقرات العوامل

وبدورؼ في المقاومة) احتمت المرتبة األولى ،بوزن نسبي ،%90.06

التحدؼ عندؼ ضد اًلحتالل) احتمت المرتبة األولى ،بوزن نسبي

النفسية بمغ  ،%76.4وأن الفقرة اًلولى (وقوعي في األسر زاد من روح

اًلجتماعية بمغ  ،%81.83وأن الفقرة الثالثة (افتخر أىمي وأسرتي بي

بينما احتمت الفقرة الثانية (توافرت ألسرتي عوامل الراحة المادية

 ،%93.05بينما احتمت الفقرة الخامسة (استسممت لمواقع وحاولت

كبير في
ور اا
يدل ذلك عمى أن العوامل اًلجتماعية ،في مجمميا ،أدت د اا
ّ
تحمل الحرمان من حرياتيم أثناء
مساعدة األسرػ الفمسطينيين عمى ّ
األسر ،وأن الدعم المعنوؼ الذؼ تمقاه األسرػ من ذوييم كان لو دور

يدل ذلك عمى أن األسرػ الفمسطينيين كانوا يتمتّعون ،خالل األسر ،بإرادة قوية يصعب
ّ
يعانون
اعتقالية قاسية( ،)1وأن روح التحدؼ كانت سائدة
أوضاع
من
أنيم
غم
ر
ىا،
كسر
ّ

والمعنوية أثناء األسر) ،المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%66.14

التكيف معو) المرتبة األخيرة ،بوزن نسبي .%61.20

حد كبير ،أن يكونوا قد استسمموا لواقع السجن .جدول
عندىم ،كما إنيم رفضوا ،إلى ّ
يبين العوامل النفسية.
(ّ )10

كبير في ذلك .لكن المالحع أن الوزن النسبي لمفقرة الثانية (توافرت
كثير عن
ألسرتي عوامل الراحة المادية والمعنوية أثناء األسر) ابتعد اا
األوزان النسبية لباقي الفقرات ،وىو تعبير عن أن األسرػ لم يكونوا
راضين بدرجة كافية عن ظروف ذوييم المادية والمعنوية.
يبين العوامل اًلجتماعية.
جدول (ّ )9
العوامل االجتماعية

1
2
3
4
5
6

تمقيت الدعم المادؼ والمعنوؼ من أىمي
وأسرتي خالل فترة األسر.

توافرت ألسرتي عوامل الراحة المادية
والمعنوية أثناء األسر.

افتخر أىمي وأسرتي بي وبدورؼ في
المقاومة.
وصمتني إشارات مشجعة من أصدقائي
وجيراني خالل مرحمة األسر.
كانت عالقتي مع زمالئي في األسر كأننا
أسرة واحدة.

لألسير الفمسطيني مكانة مميزة بين أبناء
شعبو ومجتمعو.

إجمالي محور العوامل االجتماعية

الوسط

قيمة

الوزن

الحسابي االختبار

النسبي
%

العوامل النفسية

1

ترتيب
الفقرة

المعنوية
p-

وقوعي في األسر زاد من روح
التحدؼ عندؼ ضد اًلحتالل.

يصا عمى عدم الظيور
كنت حر ا
بمظير الضعيف ومكسور
2

الوسط

قيمة

الحسابي االختبار
4.65

4.60

الوزن

النسبي
%

93.05 36.18

91.95 32.98

ترتيب
الفقرة
1

2

المعنوية
p-

value
0.00

0.00

اإلرادة.

value

كنت واثاقا أن المقاومة ستتم ّكن

4.18

83.52 17.66

4

0.00

3.31

66.14 3.73

6

0.00

4.50

90.06 28.75

1

0.00

4.10

82.04 16.94

5

0.00

4.43

88.62 30.52

2

0.00

4.40

87.90 26.66

3

0.00

غيرؼ.

4.09

81.83 16.58

0.00

إجمالي محور العوامل النفسية

3

عني في الوقت
من اإلفراج ّ

4.47

89.34 24.48

3

0.00

المناسب.

أنقذني األسر من أعباء
4

مسئولياتي التي كنت أتحمميا

3.66

6.28

73.21

5

0.00

خارج السجن.
5

استسممت لمواقع أثناء األسر
وحاولت التكيف معو.

3.06

6.59

61.20

6

0.00

كنت أشعر أن ظروفي  -رغم
 6صعوبتيا  -أفضل من ظروف

4.17
3.82

83.45 19.26

4

76.40 16.66

0.00
0.00

( ) عباس ،مرجع سبق ذكره.
1
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(دراسة ميدانية)

 .3السؤال الثالث( :ما انعكاسات حرمان األسرى الفمسطينيين من
حرياتهم الشخصية؟)

اختار الباحث ثالثة مجاًلت يمكن أن ينعكس عمييا حرمان األسرػ

أنو مطمئن أن أسرتو وأىمو سيمقون الحد المقبول من الرعاية"()1؛ بفضل
ما يتمتع بو المجتمع الفمسطيني من قيم ومبادغ وأخالق كريمة.
جدول ( )11اًلنعكاسات عمى المشاعر والقناعات.

الفمسطينيين من حرياتيم الشخصية ،وذلك عمى النحو اآلتي:

المشاعر والقناعات

أ .االنعكاسات عمى المشاعر والقناعات:

يظير من جدول ( )11أن الوزن النسبي اإلجمالي لفقرات (اًلنعكاسات

ضمت األولى سبع فقرات ( ،)8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1تراوحت أوزانيا
ّ
مقتنعا بصعوبة
النسبية بين ( )%30.12لمفقرة السابعة (أصبحت
ا

ىزيمة اًلحتالل اإلسرائيمي) ،و( )%47.39لمفقرة السادسة (ًلزمتني
مشاعر الغربة والوحدة أثناء األسر) .وضمت الثانية ( )8فقرات (،9 ،3

 ،)15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10تراوحت أوزانيا النسبية بين

1

2

3

زمالئي األسرػ وضرورة تحريرىم).

يدل ذلك عمى أن مشاعر األسرػ وقناعاتيم ،بشكل عام ،كانت
ّ
كل ما من شأنو اإلشارة إلى الضعف
إيجابية ،لكنيا ّ
عبرت عن رفض ّ

أو كسر اإلرادة ،مثل :الشعور بالندم ،أو قمق المصير ،أو النقص

معبرة عن الفخر
والدونية ،وغيرىا .وفي الوقت ذاتو ،جاءت إجاباتيم ّ
واًلعتزاز ،والثقة بالنفس ،واًلنتماء الوطني ،وضرورة تفعيل المقاومة

األسر ،كوني سمكت
طريق المقاومة.

ًلزمني الشعور بالقمق
عمى مصيرؼ أثناء
األسر.

ًلزمني الشعور بالقمق
عمى أسرتي وأىمي

1.54

2.31

3.19

-18.09

-7.09

1.77

30.72

46.18

63.73

14

10

8

0.00

0.00

0.05

أثناء األسر.
4

ًلزمتني مشاعر

النقص والدونية أثناء

1.97

-11.11

39.39

11

0.00

األسر.

( )%63.73لمفقرة الثالثة (ًلزمني الشعور بالقمق عمى أسرتي وأىمي
أثناء األسر) ،و( )%95.62لمفقرة الرابعة عشرة (أشعر بالمسئولية نحو

الحسابي

االختبار

النسبي %

الفقرة

p- value

شعرت بالندم ،أثناء

عمى المشاعر والقناعات) بمغ ( ،)%64.55وىي نسبة متوسطة .ومع
ذلك؛ فإن األوزان النسبية لمفقرات توزعت إلى مجموعتين متباينتين،

الوسط

قيمة

الوزن

ترتيب

المعنوية

ًلزمني الشعور
5

باليأس واإلحباط
تغير
وصعوبة ّ

1.89

-14.79

37.74

12

0.00

األحوال.

6

ًلزمتني مشاعر

الغربة والوحدة أثناء

2.37

-7.18

47.39

9

0.00

األسر.
7

مقتنعا
أصبحت
ا
بصعوبة ىزيمة

1.51

-21.09

30.12

15

0.00

اًلحتالل اإلسرائيمي.

واستمرارىا.

أعتقد أن خيار

أما من حيث شعورىم الخاص نحو زمالئيم األسرػ وضرورة العمل

المحررين ىم أكثر من يمكنيم إدراك
الجاد لتحريرىم ،فيمكن تفسيره بأن
ّ
حقيقة معاناة زمالئيم ،وحرمانيم من الحقوق والحريات ،كونيم عانوا
فضال عن العالقة القوية والشعور المشترك ،الذؼ نشأ
التجربة نفسيا،
ا

بينيم في ظل ظروف األسر المؤلمة.

ُس ِرىم وأىميم ،فيمكن تفسيره
وأما من حيث ضعف شعورىم بالقمق عمى أ َ
طن نفسو وىيأىا ،منذ التحاقو بالمقاومة ،عمى
بأن "األسير الفمسطيني و ّ
فضال عن
تقبل ما يمكن أن يمحق بأسرتو وأىمو من تضحية ومعاناة،
ا
ّ

8

الدولتين حل مناسب
إلنياء الصراع مع

1.54

-20.38

30.83

13

0.00

اًلحتالل.

9

10

أشعر بالفخر

واًلعتزاز كوني
مقاوما أسي ار.
ا
زادت ثقتي بنفسي بعد
تجربة األسر.

4.62

4.49

24.74

23.30

92.46

89.82

5

7

0.00

0.00

( )1الرازم ،مرجع سبق ذكره.
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(دراسة ميدانية)

جدول ( )11اًلنعكاسات عمى المشاعر والقناعات.
المشاعر والقناعات

الوسط

قيمة

الوزن

ترتيب

المعنوية

الحسابي

االختبار

النسبي %

الفقرة

p- value

زاد األسر من
11

إحساسي باًلنتماء
لفمسطين وضرورة

4.57

25.60

91.48

6

0.00

فضال عن أن
التكيف معيا ،بما في ذلك حسن التعامل فيما بينيم،
ا
ّ
"حياة األسرػ في السجون منضبطة ،تحكميا أعراف نضالية راسخة،
وىم يشغمون أوقاتيم في برامج ثقافية ،وتربوية ،وسياسية يشرف عمييا
()2

يعزز العالقة بينيم.
قيادات في الحركة األسيرة"  ،ما من شأنو أن ّ
جدول ( )12اًلنعكاسات عمى العالقات بين األسرػ أنفسيم.

الدفاع عنيا.

العالقات بين

زاد األسر من قناعتي
12

بضرورة تفعيل

المقاومة وتطوير

األسرى أنفسهم
4.64

28.41

92.81

4

0.00
1

أدائيا.

13

14

أرػ ،كصاحب تجربة
اعتقالية ،ضرورة

استمرار المقاومة.
أشعر بالمسئولية نحو
زمالئي األسرػ

وضرورة تحريرىم.

4.75

47.58

94.97

3

0.00

4.78

53.99

95.62

1

0.00

15

األنسب لتحرير

األسرػ ىو المقاومة

3

عمى المشاعر

4.42

30.94

88.33

5

0.00

تعّممت أثناء األسر
كيف أحترم
اآلخرين.

استثمرت وقتي

أثناء األسر ،في

4.31

4.39

21.52

30.74

86.19

87.76

9

6

0.00

0.00

مساعدة غيرؼ.
4.76

43.02

95.21

2

تحسنت قدرتي،
ّ

0.00
4

وأسر اإلسرائيميين.

إجمالي االنعكاسات

عمى التفاعل مع

الحسابي

االختبار

النسبي %

الفقرة

p- value

اآلخرين.

2

أعتقد أن الحل

ساى َمت فترة األسر
َ
في زيادة قدرتي

الوسط

قيمة

الوزن

ترتيب

المعنوية

3.23

40.22

64.55

ب .االنعكاسات عمى العالقات بين األسرى أنفسهم:

شاركت أثناء
5

تحمل المسئولية تجاه اآلخرين) احتّمت المرتبة
تحسنت قدرتي عمى ّ
( ّ
األولى ،بوزن نسبي  ،%90بينما احتّمت الفقرة العاشرة (تأثّرت بأفكار
اآلخرين أثناء األسر) المرتبة األخيرة ،بوزن نسبي .%70.06

يدل ذلك عمى أن األسرػ تم ّكنوا من بناء عالقات قوية داخل األسر،
ّ
وىو ما كشفتو دراسة (الطالع) ،حيث أثبتت أن المحررين لدييم توافق

اجتماعي يفوق الذين لم يتعرضوا لألسر( .)1ويمكن تفسير ذلك بأن
السجن يمثّل بيئة مميئة بالصعاب والمعاناة ،تفرض عمى األسرػ

( )1عباس ،مرجع سبق ذكره؛ خمف ،مرجع سبق ذكره.

األسر في

اإلصالح بين

4.35

28.52

86.95

8

0.00

المتخاصمين.

يتضح من جدول ( )12أن الوزن النسبي إلجمالي فقرات (اًلنعكاس
عمى العالقات بين األسرػ أنفسيم) بمغ ( ،)%84.65وأن الفقرة الرابعة

المسئولية تجاه

4.50

32.99

90.00

1

0.00

اآلخرين.

0.00

والقناعات

عمى تحمل

أسيمت في
6

7

8
9

التخفيف من آًلم

زمالئي في األسر.
عّممتني خبرة

األسر العدل بين
الناس.

زاد حرصي عمى

حفع أسرار غيرؼ.
كنت أحرص عمى
حضور حمقات

4.46

34.47

89.10

4

0.00

4.46

31.36

89.16

3

0.00

4.49

28.23

89.76

2

0.00

4.38

27.30

87.52

7

0.00

( )2الط ــالع ،التواف ــق النفس ــي واًلجتم ــاعي وعالقت ــو باًلنتم ــاء ل ــدػ األس ــرػ الفمس ــطينيين
المحررين من السجون اإلسرائيمية (ص (ت)).
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هشام المغاري

(دراسة ميدانية)

جدول ( )13اًلنعكاسات عمى أوضاع األسير العامة.

النقاش في األسر.
10

11

12

تأثّرت بأفكار

اآلخرين أثناء
األسر.

تعّممت التأني في
إصدار األحكام
أثناء األسر.

كنت أميل إلى
اًلنطواء عمى

نفسي أثناء األسر.

3.50

5.75

70.06

12

0.00

4.31

22.49

86.11

10

0.00

1
4.02

11.67

80.37

11

0.00

إجمالي
االنعكاسات عمى
العالقات بين

4.23

22.69

84.65

0.00

األسرى أنفسهم

ت .االنعكاسات عمى أوضاع األسير العامة:

يتبين من جدول ( )13أن الوزن النسبي إلجمالي فقرات (اًلنعكاسات
عمى أوضاع األسير العامة) بمغ  ،%61.75وأن الفقرة الثانية عشرة
(استطعت اًلندماج مع المجتمع بسيولة بعد اإلفراج عني) جاءت في
المرتبة األولى ،بوزن نسبي  ،%75.21بينما جاءت الفقرة السابعة

أضر األسر بحالتي النفسية) في المرتبة األخيرة ،بوزن نسبي
( ّ
.%48.12

يدل ذلك عمى أن السجن أثّر عمى األوضاع العامة لألسرػ
ّ
الفمسطينيين بدرجة متوسطة ،بما في ذلك سرعة اندماجيم مع المجتمع.
ويمكن تفسير ذلك بغياب األسرػ فترة طويمة في السجن ،وحدوث

تغيرات في بيئتيم اًلجتماعية ،لم تكن موجودة قبل وقوعيم في األسر،

3

أضر األسر بأوضاعي
ّ
اًلقتصادية.

3.16

4

أضر األسر بأوضاعي
ّ
اًلجتماعية.

2.99

5

( ) عباس ،مرجع سبق ذكره( ،ص .)285-283

%

63.83 2.09

63.59 2.03

63.13 6.93
59.76 5.10

الفقرة

6

7

8
9

value
.038

.044

0.00
0.00

3.26

65.18 2.69

4

0.008

6

أضر األسر بوضعي
ّ
الصحي.

3.56

71.15 5.55

2

0.00

7

أضر األسر بحالتي
ّ
النفسية.

12 48.12 -6.13 2.41

0.00

5

0.019

64.70 2.37

أضر األسر بأسرتي وأىمي3.23 .
8
ّ
تقدمي في
ّ
أخر األسر ّ
0.001 11 53.61 -3.55 2.68
9
الرتب التنظيمية.

أما من حيث اإلضرار بالحالة النفسية لألسرػ ،فال غرابة في ذلك ،فقد

كبير ليم.
تحديا اا
األسر ،تُمثّل ا

النسبي

ترتيب

p-

أضر األسر بفرصي
ّ
التعميمية.

11

الفمسطينيين بين حاجاتيم الطبيعية لمحرية ،وحرمانيم منيا خالل

كافيا بيم أثناء وجودؼ في
ا
األسر.

3.19

كافيا بي من جيات 3.18
2
اىتماما ا
ا
اًلختصاص.

إًل أن انتماءىم إلى مجتمعيم ،وتقدير المجتمع الفمسطيني ليم ،وافتخاره

عدة( ،)1كون الحياة داخل السجن حياة تتنافى مع
أ ّكدت عمييا دراسات ّ
طبيعة اإلنسان وفطرتو ،وىو ما يبرىن عمى أن مواءمة األسرػ

اىتماما
لقي أىمي وأسرتي
ا

الحسابي االختبار

وجدت ،أثناء األسر،

10

بيم ،أسيم في تقصير فترة اندماجيم.

1

أوضاع األسير العامة

الوسط

قيمة

الوزن

المعنوية

تم تعويضي عن فترة األسر
مناسبا.
تعويضا
ا
ّ

حصمت عمى مصدر دخل
مناسب بعد اإلفراج عني.

2.93
3.34

10 58.66 4.61
66.75 4.04

استطعت اًلندماج مع

 12المجتمع بسيولة بعد اإلفراج 75.21 10.12 3.76
عني.

االنعكاسات عمى أوضاع
األسير العامة

3

1

61.65 66.60 3.08
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هشام المغاري

(دراسة ميدانية)

 .4الفرضية األولى:

العينة

إحصائيا عند مستوػ ( ،)α≤ 0.05بين متوسطات
ًل توجد فروق دالة
ا
استجابات المبحوثين حول (أولويات مفيوم الحرية لدػ األسرػ
الفمسطينيين) و(انعكاسات حرمان األسرػ من حرياتيم الشخصية)

تحمل الحرمان من حرياتيم
و(العوامل التي تساعد األسرػ عمى
ّ
الشخصية) ،تعزػ إلى( :محل اإلقامة ،العمر ،عدد مرات األسر ،عدد
سنوات األسر ،الحالة اًلجتماعية).

المحور الثاني:
انعكاسات حرمان

األسرػ الفمسطينيين من
حرياتيم الشخصية.
المحور الثالث :العوامل
التي تساعد األسرػ

أ .الفروق بحسب محل اإلقامة.

يوضح جدول ( )14أن القيمة اًلحتمالية) (Sig.المقابمة ًلختبار

 (Independent Sample T. testأكبر من مستوػ الدًللة 0.05

تحمل الحرمان من
عمى ّ
حرياتيم الشخصية.

األسر األول).

يعزو الباحث ذلك إلى أن  %92.3من األسرػ كانت أعمارىم عند

األسر األول (أقل من  30سنة) ،وىي أعمار متقاربة .أما بالنسبة

مكان اإلقامة
قيمة

القيمة االحتمالية

االختبارt

()Sig.

لمعمر الحالي (عند إجراء الدراسة) ،فإن ( )%41.4من أفراد العينة،
وقعت أعمارىم بين ( 30وأقل من  40سنة) ،و( )%38.5وقعت (بين
 40وأقل من  50سنة) ،وىي أعمار متقاربة .ولما كان تقارب األعمار

48

مفيوم الحرية لدػ

األسرػ الفمسطينيين.

اًلنحراف
حجم

غالبا ،تقارابا في مستوػ التجربة ،فإن العمر يؤثر في استجابات
يعكس ،ا
األسرػ لممحاور الثالثة(.)1

4.25 4.34
0.63 0.46
71

98

العينة

71

98

المبحوثين حول المحاور الثالثة تعزػ إلى متغير العمر (الحالي ،وعند

بحسب متغير محل اإلقامة.

المحور األول :أولويات

حجم

تحمل الحرمان من حرياتيم
و(العوامل التي تساعد األسرػ عمى
ّ
الشخصية)؛ مما ّيدل عمى عدم وجود فروق معنوية بين استجابات

جدول رقم ( )14نتائج اختبار ()Independent Sample T. test

الحسابي

اًلنحراف

0.627 0.47 0.31

0.531

الفمسطينيين) و(انعكاسات حرمان األسرػ من حرياتيم الشخصية)

إقامتيم.

الوسط

الحسابي

 α ≥ 0.05إلجمالي المحاور( :أولويات مفيوم الحرية لدػ األسرػ

اًلحتالل اإلسرائيمي من حقوقيم وحرياتيم ،دون أؼ اعتبار ألماكن

العينة)

الوسط

4.31 4.35

"التباين األحادؼ" ( )One Way ANOVAأكبر من مستوػ الدًللة

أوضاعا متشابية ،ويتعرضون
واألراضي المحتمة عام 1948م ،يعيشون
ا
لممعاناة ذاتيا ،وينسحب ذلك عمى األسرػ الفمسطينيين ،حيث يحرميم

غزة

العينة

71

98

يتبين من الجدول ( )15أن القيمة اًلحتمالية ) (Sig.المقابمة ًلختبار

محل اإلقامة.
المبحوثين حول المحاور الثالثة تعزػ إلى متغير ّ
ويعزو الباحث ذلك إلى أن الفمسطينيين في قطاع غزة ،والضفة الغربية،

وأراضي

حجم

ب .الفروق بحسب العمر (الحالي ،وعند األسر األول):

تحمل الحرمان من حرياتيم
و(العوامل التي تساعد األسرػ عمى
ّ
يدل عمى عدم وجود فروق معنوية بين استجابات
الشخصية)؛ مما ّ

المحــــــور ( /الوسط ،االنحراف ،حجم

اًلنحراف

0.41

035

0.149

0.882

()0.05

الفمسطينيين) و(انعكاسات حرمان األسرػ من حرياتيم الشخصية)

الغربية

الحسابي

حيث قيمة ( )tالجدولية =  1.97عند عينة ( )167ومستوػ دًللة

≥  ،αبالنسبة إلجمالي المحاور( :أولويات مفيوم الحرية لدػ األسرػ

الضفة

الوسط

3.88 3.89

1.086

0.279
( ) اًلحصاءات بحسب جدول (.)5
1
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جدلية المواءمة بين الحرية واألسر لدى األسرى الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية

هشام المغاري

(دراسة ميدانية)

جدول ( )15نتائج اختبار "التباين األحادؼ  "ONOVAبحسب العمر الحالي ،والعمر عند األسر األول.
المتوسطات
المحــــــــــور

العمر

المحور األول:

العمر

اقل من
 20سنة

أولويات مفيوم

الحالي

الحرية لدػ األسرػ
الفمسطينيين.

العمر عند

األسر األول

المحور الثاني:

العمر

انعكاسات حرمان

األسرػ الفمسطينيين
من حرياتيم
الشخصية.

المحور الثالث:

الحالي
العمر عند

األسر األول
العمر

العوامل التي تساعد

الحالي

الحرمان من حرياتيم

العمر عند

تحمل
األسرػ عمى ّ
الشخصية.

األسر األول

 20إلى

 30إلى

 40إلى

 50إلى

 30سنة

 40سنة

 50سنة

 60سنة

أقل من

أقل من

أقل من

أقل من

 60سنة
فأكثر

قيمة

االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

4.33

4.48

4.24

4.32

4.23

3.92

0.561

0.730

4.32

4.25

4.47

5.00

4.00

ًل يوجد

0.917

0.456

3.91

3.92

3.88

3.90

3.78

3.54

0.463

0.804

3.89

3.88

3.86

4.21

3.26

ًل يوجد

0.845

0.498

4.60

4.33

4.37

4.32

4.16

3.63

1.592

0.165

4.33

4.33

4.25

4.46

4.25

ًل يوجد

0.137

0.969
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هشام المغاري

(دراسة ميدانية)

بمغت قيمة ( )fالجدولية ( )2.65عند عينة ( )167ومستوػ دًللة ()0.05
ت .الفروق بحسب عدد مرات األسر:

يتبين من جدول ( )16أن القيمة اًلحتمالية ) (Sig.المقابمة ًلختبار
"التباين األحادؼ" ،أكبر من مستوػ الدًللة  α ≥ 0.05لمحور( :أولويات

يدل عمى عدم وجود فروق
مما ّ
مفيوم الحرية لدػ األسرػ الفمسطينيين)؛ ّ
معنوية بين استجابات المبحوثين حول ىذا المحور ،تعزػ إلى متغير عدد

مرات األسر.

يعزو الباحث ذلك إلى أن مفيوم الحرية ثابت إلى حد كبير ،وقد ًل يختمف

عميو الناس ،أما أولوياتو فتتغير بحسب الزمان والمكان واألشخاص

ولما لم تتغير ظروف الفمسطينيين تحت اًلحتالل اإلسرائيمي منذ
والظروفّ .
التحرر من
تركز عمى
عام 1948م ،فإن أولوياتيم لمفيوم الحرية ،التي ّ
ّ
اًلحتالل ،بقيت دون تغيير ،وبالتالي فإن عدد مرات األسر لم يؤثّر في
استجابات المبحوثين نحوه.

أما عند محورؼ (انعكاسات حرمان األسرػ من حرياتيم الشخصية)

تحمل الحرمان من حرياتيم
و(العوامل التي تساعد األسرػ عمى
ّ
الشخصية) ،فقد تبين أن القيمة اًلحتمالية ) ،(Sig.المقابمة ًلختبار "التباين

يدل عمى وجود فروق
مما ّ
األحادؼ" أقل من مستوػ الدًللة α ≥ 0.05؛ ّ
معنوية بين استجابات المبحوثين حول المحورين ،تعزػ إلى متغير عدد

مرات األسر .وجاءت الفروق بخصوص (انعكاسات حرمان األسرػ من
حرياتيم الشخصية) لصالح (أكثر من أربعة مرات) ،بينما جاءت لصالح

تحمل الحرمان
(أربع مرات) عند محور (العوامل التي تساعد األسرػ عمى ّ
من حرياتيم الشخصية).
يدل عمى أن
يعزو الباحث ذلك إلى أن الوقوع في األسر مرات متكررةّ ،
مؤشر
األسير واصل طريقو في مقاومة اًلحتالل بعد اإلفراج عنو ،وىذا ّ
عمى أن قناعتو بضرورة مقاومة اًلحتالل لم تتغير ،وأن لديو من عوامل
الصمود واحتمال الحرمان من الحرية الشخصية ما يكفي لمواصمة طريقو،

فضال عن أن تكرار تجربة األسر تُكسب األسير خبرة أكبر ،وبالتالي قدرة
ا
أعمى عمى التكيف مع تجربة األسر ،والتخفيف من انعكاساتو .وبالتالي ،فإن

ادعا يدفعو لمتراجع عن مقاومة
تكرار وقوع األسير في األسر لم يشكل ر ا
اًلحتالل.
جدول ( )16نتائج اختبار "التباين األحادؼ  "ANOVAبحسب عدد مرات األسر.
المتوسطات
المحور

مرة
واحدة

مرتان

ثالث

اربع

مرات

مرات

أكثر
من

أربع

قيمة
االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

المحور األول:
أولويات مفيوم
الحرية لدػ
األسرػ

4.28

4.39

4.04

4.36

4.27

1.267

0.285

الفمسطينيين.
المحور الثاني:
انعكاسات

حرمان األسرػ
الفمسطينيين من

3.89

3.89

3.66

4.07

4.09

2.636

0.036

حرياتيم

الشخصية.
المحور الثالث:
العوامل التي

تساعد األسرػ
تحمل
عمى ّ

الحرمان من

4.36

4.31

4.06

4.56

4.42

3.102

0.017

حرياتيم

الشخصية.

بمغت قيمة ( )fالجدولية ( )2.65عند عينة ( )167ومستوػ دًللة ()0.05
ث .الفروق بحسب مجموع سنوات األسر:

يتبين من الجدول ( )17أن القيمة اًلحتمالية ) (Sig.المقابمة ًلختبار
"التباين األحادؼ" ،أكبر من مستوػ الدًللة  α ≥ 0.05إلجمالي المحاور:

(أولويات مفيوم الحرية لدػ األسرػ الفمسطينيين) و(انعكاسات حرمان
تحمل
األسرػ من حرياتيم الشخصية) و(العوامل التي تساعد األسرػ عمى ّ

يدل عمى عدم وجود فروق معنوية
الحرمان من حرياتيم الشخصية)؛ مما ّ
بين استجابات المبحوثين حول المحاور الثالثة ،تعزػ إلى متغير مجموع
سنوات األسر.

يعزو الباحث ذلك إلى أن معظم األسرػ ( )%98.2أمضوا في األسر أكثر

ليتكيفوا مع ظروف
من  5سنوات(" ،)62وىي كافية ،إلى حد كبير،
ّ
أحكاما عالية( ،)64أو تكرر
األسر"( ،)63كما إن معظميم ممن ُحكموا
ا
()65
طنوا أنفسيم عمى حياة
اعتقاليم أكثر من مرة ( ، )%46.7وبالتالي ،و ّ
لممدة التي يقضونيا.
األسر وما فييا من معاناة ،دون اعتبار ّ

( ) جدول ( )4من ىذه الدراسة.
62

( ) زقوت ،مرجع سبق ذكره.
63

المحررين في صـفقة شـاليط (الدفعـة األولـى) ،وىـم مـن
( ) مجتمع الدراسة يتشكل من
ّ
أصحاب األحكام العالية.
64

( ) جدول ( )4من ىذه الدراسة.
65
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(دراسة ميدانية)

جدول ( )17نتائج اختبار "التباين األحادؼ"  –ANOVAمجموع سنوات األسر.
المتوسطات
المجال

أقل من
5

سنوات
المحور األول :أولويات مفيوم الحرية لدػ
األسرػ الفمسطينيين.

المحور الثاني :انعكاسات حرمان األسرػ
الفمسطينيين من حرياتيم الشخصية.
المحور الثالث :العوامل التي تساعد األسرػ
تحمل الحرمان من حرياتيم الشخصية.
عمى ّ

 5إلى
أقل من
10

سنوات

 10إلى

 15إلى

 20إلى

 15سنة

 20سنة

 25سنة

أقل من

أقل من

4.50

4.26

4.26

4.42

4.28

3.90

3.70

3.90

3.86

3.99

3.76

3.73

1.302

0.266

4.42

4.30

4.45

4.33

4.23

3.94

1.846

0.107

ج .الفروق بحسب الحالة االجتماعية (الحالية ،وعند األسر
األول):

سموك يراه الفمسطينيون
طبيعيا؛ لتخميص أنفسيم وأىمييم ومجتمعيم
ا
من اًلحتالل ،الذؼ يسمبيم حقوقيم وحرياتيم .وبالتالي ،فإن الحالة
اًلجتماعية ًل تمثّل عائاقا أمام مقاومة اًلحتالل والتعرض لموقوع في
األسر.
جدول ( )18نتائج اختبار "التباين األحادؼ"  –ANOVAالحالة اًلجتماعية الحالية.

يتبين من الجدول ( )18أن القيمة اًلحتمالية ) (Sig.المقابمة ًلختبار

"التباين األحادؼ" ،أكبر من مستوػ الدًللة  α ≥ 0.05إلجمالي
المحاور( :أولويات مفيوم الحرية لدػ األسرػ الفمسطينيين)

و(انعكاسات حرمان األسرػ من حرياتيم الشخصية) و(العوامل التي

يدل
مما ّ
تحمل الحرمان من حرياتيم الشخصية)؛ ّ
تساعد األسرػ عمى ّ
عمى عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول المحاور

الثالثة ،تعزػ إلى متغير الحالة اًلجتماعية (الحالية ،وعند األسر

األول).
يعزو الباحث ذلك إلى أن "المجتمع الفمسطيني  -بشكل عام وأىالي

األسرػ بشكل خاص  -يفتخرون باألسرػ وتضحياتيم"( ،)66كما أن

يشجعون أبناءىم عمى المقاومة ،حتى وان أدػ ذلك
"األىالي ،ذاتيمّ ،
فضال عن أن التعاون والتكافل صفتان
َس ِرىم،
ا
إلى استشيادىم أو أ ْ

تميزان المجتمع الفمسطيني"( .)67إضافة إلى ذلك كمو ،فإن أولوية
ّ
التخمص من اًلحتالل تأتي في مقدمة أولويات مفيوم الحرية لدػ

الفمسطينيين .والتضحية بالحرمان من الحرية من خالل األسر ،ىو

المحـــــور
المحور األول:
أولويات مفيوم
الحرية لدػ
األسرػ

الفمسطينيين.
المحور الثاني:
انعكاسات

حرمان األسرػ
الفمسطينيين من
حرياتيم

67

المتوسطات

الحالة

االجتماعية
الحالية
عند األسر
األول
الحالية

عند األسر
األول

أعزب
4.52

4.31
3.86

3.88

متزوج
4.27

4.21
3.89

3.90

قيمة

مطمق
4.50

4.67
3.46

3.85

االختبار
1.198

1.068
0.620

0.070

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.304

0.346
0.539

0.932

الشخصية.
المحور الثالث:
العوامل التي

الحالية

4.33

4.33

3.92

0.500

0.607

تساعد األسرػ
تحمل
عمى ّ

الحرمان من
( ) عباس ،مرجع سبق ذكره.

F

()Sig.

0.907

()0.05

66

فأكثر

االختبار

االحتمالية

0.478

بمغت قيمة ( )fالجدولية ( )2.65عند عينة ( )167ومستوػ دًللة

( ) أنظر :جدول ( ):من ىذه الدراسة.

أقل من

 25سنة

قيمة

القيمة

حرياتيم

عند األسر
األول

4.35

4.28

4.33

0.592

0.554

الشخصية.
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هشام المغاري

(دراسة ميدانية)

بمغت قيمة ( )fالجدولية ( )2.65عند عينة ( )167ومستوػ دًللة

معامالت االنحدار

()0.05

غير القياسية

الفرضية الثانية:

يؤثر المتغيران المستقالن (أولويات مفهوم الحرية لدى األسرى

تحمل الحرمان
الفمسطينيين) و(العوامل التي تساعد األسرى عمى ّ
إيجابيا عمى (انعكاسات حرمان
تأثير
ًا
من حرياتهم الشخصية)،
ً

األسرى من حرياتهم الشخصية) ،عند مستوى (.)α≤ 0.05

اختبر الباحث ىذه الفرضية من خالل اختبار ثالث فرضيات فرعية

تابعة ليا ،كما يأتي:

أواًل  :يؤثر المتغير المستقل (أولويات مفيوم الحرية لدػ األسرػ
الفمسطينيين) عمى المتغير التابع (انعكاسات حرمان األسرػ من

حرياتيم الشخصية) عند مستوػ دًللة (.(α ≤ 0.05

ًلختبار ىذه الفرضية؛ استخدم الباحث أسموب اًلنحدار البسيط،

وتبين من الجدولين ( 19و )20أن (معامل اًلرتباط  )Rيساوؼ
ّ
مستوػ
الدًللة
( ،)0.487وأن القيمة اًلحتمالية ( ،)Sig.أقل من

خطأ معياري

الثابت

2.465

.199

مفهوم الحرية

.331

.046

معامالت
االنحدار

القياسية
.486

قيمة اختبار
T

Sig.

12.386

.000

7.181

.000

تحمل
ً
ثانيا :يؤثر المتغير المستقل (العوامل التي تساعد األسرػ عمى ّ
الحرمان من حرياتيم الشخصية) عمى المتغير التابع (انعكاسات
حرمان األسرػ من حرياتيم الشخصية) عند مستوػ دًللة ( ≤ (α

.0.05
ًلختبار ىذه الفرضية استخدم الباحث أسموب اًلنحدار المتعدد ،حيث
تبين من الجدولين ( 21و )22أن (معامل اًلرتباط  )Rيساوؼ
ّ
( ،)0.665وأن القيمة اًلحتمالية ( ،)Sig.أقل من مستوػ الدًللة
يدل عمى وجود عالقة ذات دًللة إحصائية بين
 ،α ≥ 0.05وىذا ّ
(العوامل التي تساعد األسرػ عمى تحمل الحرمان من حرياتيم

الشخصية) و(انعكاسات حرمان األسرػ من حرياتيم الشخصية)،

عند مستوػ دًللة (.(α ≤ 0.05

يدل عمى وجود عالقة ذات دًللة إحصائية بين
 ،α ≥ 0.05وىذا ّ
(أولويات مفيوم الحرية لدػ األسرػ الفمسطينيين) و(انعكاسات

أيضا ،أن (معامل التحديد  )R2يساوؼ ( ،)0.442وىذا يعني
وتبين ،ا
التغير في (انعكاسات حرمان األسرػ من حرياتيم
أن ( )%44.2من ّ

.0.05

الحرمان من حرياتيم الشخصية) ،والباقي ( )%55.8يعود إلى

حرمان األسرػ من حرياتيم الشخصية) ،عند مستوػ دًللة ( ≤ (α

أيضا ،أن (معامل التحديد  )R2يساوؼ ( ،)0.237وىذا يعني
وتبين ،ا
التغير في (انعكاسات حرمان األسرػ الفمسطينيين
أن ( )%23.7من ّ

الشخصية) ،يعود إلى تأثير (العوامل التي تساعد األسرػ عمى تحمل

أيضا ،أن النموذج جيد لمتطبيق؛ حيث إن
عوامل أخرػ ،ويتضح ،ا
قيمة اختبار  Fتساوؼ ( ،)43.588وقيمة المعنوية أقل من .0.05
جدول ( )21تحميل اًلنحدار ومعامل اًلرتباط والتحديد.

من حرياتيم الشخصية) ،يعود إلى تأثير (أولويات مفيوم الحرية لدػ

أيضا ،أن
األسرػ) ،والباقي ( )%76.3يعود لعوامل أخرػ ،ويتضح ،ا
النموذج جيد لمتطبيق؛ حيث إن قيمة اختبار  Fتساوؼ (،)51.847
وقيمة المعنوية أقل من .0.05
مجموع

المربعات
االنحدار 8997.922

درجات

1

8997.922

الحرية

األخطاء 167 28982.718

المربعات

معامل

معامل

Fاختبار المعنوية االرتباط

التحديد

R
a

.487 0.000 51.847 173.549

المجموع 168 37980.639

0.442 0.665 .000c 43.588 5597.382

المجموع 168 37980.639

R2

.237

3

R

R2

Fاختبار المعنوية االرتباط التحديد

األخطاء 128.415 165 21188.492

جدول ( )22تحميل اًلنحدار المتعدد لمعامالت اًلنحدار.
معامالت
المتغيرات
المستقمة

جدول ( )20تحميل اًلنحدار المتعدد لمعامالت اًلنحدار.

المربعات

الحرية

المربعات

االنحدار 16792.147

جدول ( )19تحميل اًلنحدار ومعامل اًلرتباط والتحديد.
متوسط

النموذج

مجموع

درجات

متوسط

معامل

معامل

االنحدار
غير

القياسية

خطأ

معياري

معامالت
االنحدار

القياسية

قيمة

اختبار T
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المقدار الثابت

1.185

.237

االنتماء الوطني

.288

.054

.374

.184

.041

.280

4.464

االنتماء الديني

.128

.044

.201

2.932

.004

العوامل نفسية

.061

.907

.366

.071

.739

العوامل

اجتماعية

5.000

.000

5.364

.000
.000

معادلة التأثير:

يتضح من جدول ( )22أن القيمة اًلحتمالية المقابمة لـ (عوامل

.1

حد كبير ،بين
استطاع األسرػ الفمسطينيون المواءمة ،إلى ّ
حقيم الطبيعي في الحرية ،وحرمانيم منيا بسبب األسر.

.2

تختمف أولويات الحرية لدػ الشعوب باختالف الزمان والمكان،
والثقافة والفكر ،وطبيعة الظروف ،والعالقة التي تربط مكونات
المجتمع ذاتو ،وعالقتو بغيره من المجتمعات .وىو ما ينعكس

عمى مفيوم الحرية لدييا.
.3

المصير ،ىي الركيزة األساسية لمفيوم الحرية في الفكر

نفسية) أكبر من مستوؼ الدًللة  ،α ≥ 0.05وىذا يدل أن العامل
النفسي ًل يسيم في تفسير التغير في (انعكاسات حرمان األسرػ
الفمسطينيين من حرياتيم الشخصية)؛ لذلك يمكن استبعاده من معادلة

الفمسطيني.
.4

التأثير ،وبناء عميو يمكن صياغة معادلة التأثير عمى النحو اآلتي:

اجتماعية) ( 0.128 +اًلنتماء الديني).

التابع (انعكاسات حرمان األسرػ الفمسطينيين من حرياتيم الشخصية)
يزيد بمقدار (.)0.288

وفي حال تثبيت قيمة (اًلنتماء الديني) و(اًلنتماء الوطني) ،وزيادة
(العوامل اًلجتماعية) بمقدار وحدة واحدة ،فإن المتغير التابع

الحرية.
.5
.6
.7

(انعكاسات حرمان األسرػ الفمسطينيين من حرياتيم الشخصية) يزيد
بمقدار (.)0.184
وفي حال تثبيت قيمة (العوامل اًلجتماعية) و(اًلنتماء الوطني)،
وزيادة (اًلنتماء الديني) بمقدار وحدة واحدة ،فإن المتغير التابع

(انعكاسات حرمان األسرػ الفمسطينيين من حرياتيم الشخصية) يزيد

بمقدار (.)0.128

النتائج العامة والتوصيات

أوالً :النتائج العامة
فضال عن النتائج التي أشارت إلييا الدراسة في مواضعيا من
ّ

المبحث الثالث( :نتائج الدراسة) ،فقد خمصت الدراسة إلى

النتائج العامة اآلتية:

ذلك من أولويات مفيوم الحرية لدييم ،إلى جانب انتمائيم

وتكيفيم مع ظروف األسر،
الفمسطيني حوليم ،في صمودىم ّ
وفي التخفيف ،بدرجة كبيرة ،من اآلثار السمبية لحرمانيم من

( 0.288 + 1.185اًلنتماء الوطني) ( 0.184 +عوامل

الديني) ،وزيادة (اًلنتماء الوطني) بمقدار وحدة واحدة ،فإن المتغير

أسيم إيمان األسرػ بضرورة التخمص من اًلحتالل ،واعتبار

الديني والوطني ،وشعورىم بالتفاف ذوييم وعموم الشعب

انعكاسات حرمان األسرػ الفمسطينيين من حرياتيم الشخصية =

وىذا يعني :في حال تثبيت قيمة (العوامل اًلجتماعية) و(اًلنتماء

التخمص من اًلحتالل اإلسرائيمي والحصول عمى حق تقرير

.8

ادعا يمنع الفمسطينيين من
لم يش ّكل األسر ،في الغالب ،ر ا
مقاومة اًلحتالل.
وتحمل مسؤولية األُسرة عائاقا يحول دون مشاركة
عد الزواج
ًل ُي ّ
ّ
الفمسطيني في أنشطة المقاومة ضد اًلحتالل.
لم يكن األسرػ راضين ،بقدر كاف ،عن الدعم المادؼ

والمعنوؼ الذؼ تقدمو تنظيماتيم وأحزابيم لذوييم وعائالتيم

َس ِرىم.
خالل فترة أ ْ

األسرػ المحررون ىم أكثر من يشعر بيموم زمالئيم األسرػ

في السجون اإلسرائيمية ،وىم األقدر عمى حمل ىموميم
وقضيتيم والدفاع عنيا.

ثانيا  :التوصيات
ً
مكوانا
 .1اًلىتمام الجاد بقضايا الحقوق والحريات كافة ،وجعميا ّ
ركنا مركزايا
ئيسا في منظومة الثقافة والقيم الفمسطينية ،واعتبارىا ا
ر ا

في العالقات الفمسطينية الداخمية ،عمى المستويات الحكومية،

والحزبية ،والفردية.

 .2زيادة اًلىتمام باألسرػ الفمسطينيين ،والسعي بكل السبل
لتحريرىم ،واحياء قضيتيم في الوجدان الفمسطيني والمحافل
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ئيسا في الخطط الوطنية
اا
العربية والدولية ،وجعميا
محور ر ا
والحزبية ،وتضمينيا كبند رئيس في البرامج السياسية لألحزاب
والفصائل الفمسطينية.
 .3قيام المؤسسات والتنظيمات واألحزاب الفمسطينية بدورىا
ومسؤولياتيا ،بفاعمية أكبر ،تجاه ذوؼ األسرػ وعائالتيم؛ لما
لذلك من أثر إيجابي عمى األسرػ أنفسيم.

 .4تعزيز الوعي األمني في المجتمع الفمسطيني ،وزيادة اًلىتمام
الحد من وقوع المقاومين
أمنيا؛ لحماية المقاومة و ّ
بتأىيل المقاومين ا
في األسر.
 .5العمل عمى إعداد برامج وطنية تيدف إلى تعزيز اًلنتماء الديني
والوطني ،وتقوية الرابطة اًلجتماعية ،والحفاظ عمى تماسك
الجبية الفمسطينية الداخمية ،بحيث تتكامل األطراف والجيات
الفمسطينية كافة في تنفيذىا.

 .6تمكين األسرػ المحررين؛ بحيث يصبحون
المكون الرئيس في
ّ
الييئات والمؤسسات التي ترعى شؤون األسرػ ،واشراكيم بشكل
خصوصا صفقات
فاعل في صناعة الق اررات الخاصة باألسرػ،
ا
التبادل.
ِ
الباحِثين في مجال األسرػ إلى دراسة عوامل أخرػ – لم
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