
 

 

 

 

 سراألمدخل معلوماتي إلى عالم 
 : سالمفي اإل سراأل  ❖

جانب المسكين واليتيم  إلى ، وإشارات لها معنى ومغزى، ووضع األسيرله داللة دينية وله إشارات في القرآن الكريم سراأل
من  الجادة الوقفة إلىه توعائل األسيرعلى احتياج  أيضا ةجانبه، ودالل إلىن تقف أل أمته إلى األسير ةهذا يدل على حاج

 ."ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا": وهللا عز وجل يقول ،األمة

، األسيروالعاني هو  ،“فكوا العاني واطعموا الجائع وعودوا المريض”: والسالم الصالةفي حديث النبي عليه  اإلشارة أيضا
، فمن سلك طريق المقاومة مثل ما قال عز الدين القسام هذا المريض جاء األمر بفك العاني وعيادةالجائع  إطعامقبل  أي

أو الشهادة أو اإلبعاد، وهناك آية قرآنية دلت على أن  سرأو األ رجهاد نصر أو استشهاد، فهذا طريق نهايته إما االنتصا
 أويقتلوك  أوكفروا ليثبتوك يمكر بك الذين  وإذ”أشد من ابتالء القتل وهو الشهادة، لقول هللا سبحانه وتعالى:  سرابتالء األ
داللة على أن هذا االبتالء  سرأو يقتلوك أي الشهادة أو يخرجوك أي اإلبعاد، ولتقديم األ ،سرمعنى يثبتوك أي األ “يخرجوك

 شديد الصعوبة على النفس البشرية. 

 سريحولون محنة األ سرى األ ، لذلك كانابن تيميةقالها  “، إن قتلي شهادة ونفيي سياحة وسجني خلوةبي أعدائيما يفعل ”
 إلى منحة، فكان سجنهم خلوة ومدرسة وجامعة.

قصرت يصبح فرض عين  وإذا ،األمةعلى  كفايةفرض نه إ مالك قال اإلمام، سرى األالعلم تحدثوا عن حكم تحرير  أهل
 مة. األعلماء  أشار إليههو واجب شرعي وديني كما  سرى األعلى كل المسلمين، لذلك العمل على تحرير 

 وتضحياتهم سرى نماذج من األ  ❖

  .بين يدي الموضوع السريعة األمثلةمن وال يتسع المجال لذكرها، وتضحياتهم  سرى نماذج من األهناك 

 اسنه، كان متزوج 12من مخيم الجلزون في رام هللا حكم عليه بالسجن  األسيرهذا  ،الفلسطيني األسيروليد الهودلي  ▪
تم  أنالمحتلة بعد  األراضيحسب القوانين الصهيونية في  اإلقامةوال يحق لها  ،يةاألردن الجنسيةتحمل  ةمن زوج

 وهذا جزء من ،هأسر يراهم خالل فترة  أنولم يستطيع  ،هأسر فترة  أثناء األردن إلى وأبنائهزوجته  إبعاد، تم هأسر 
 
 
 



 

 
 
 

قام االحتالل ف ،أهلهلرؤية  األردن إلىيذهب  أن حاول األسر، وعندما خرج من األسيرو عائلة  األسيرالمعاناة التي يعانيها 
ولكن قوات االحتالل منعتهم،  ،فلسطين ويجتمعوا بوليد إلىيعودوا  أن وأطفالها األردنيةوحاولت زوجته  ،بمنعه من السفر

ها في فترة وتم تحرير  ،في سجون االحتالل أسيرةوكانت  ،مناضلة ومجاهدة امرأة يتزوج، وتزوج من  أنوبعد فترة قرر وليد 
 عن اإلفراجيتم  أنحيث رفضن  ،في ذلك الوقت األسيرات وأخواتهاوكان لها موقف مشرف وبطولي هي  ،أوسلواتفاقيات 
عليهن كلهن،  اإلبقاء أوعنهن كلهن  اإلفراجيتم  أنعلى  ن وأصرر ، "اإلسرائيلية"على بعضهن في السجون  واإلبقاءبعضهن 

عنها  اإلفراجعنها، وبعد  اإلفراجبالمؤبد وتم  ةوكانت عطاف وقتها محكوم ،األسيراتعن  اإلفراجاالحتالل على  إجبارو تم 
تتجلى صورة االبتالء  أيضاوهنا  ،وعندما كانت عطاف حامل ،بفترة قرر وليد الزواج منها، وفعال تزوج وليد من عطاف

وليد بزوجتين وال يستطيع  وأصبححامل، وهي  األسروضعها في و تم اعتقال عطاف  ؛المركب والمستمر لشعبنا الفلسطيني
وال  ،األردنن في و موجود هاؤ وأبناوهو مثال صورة من صور ابتالء العائالت الفلسطينية زوجة  ،زوجة أييجتمع مع  أن

حملها وولدت عطاف في السجن مثلها مثل عدد  وأتمت ،والزوجة الثانية حامل وموجودة في السجن ،همبيجتمع  أنيستطيع 
وهذه البنت مكثت في السجن فترة معينة ثم خرجت  ،فاطمة وأسمتها ةوجاءتها ابن ،األسرالالتي ولدن في  راتاألسيمن 

 فأصبحتلترعاها وتربيها، وبعد فترة بسيطة قام االحتالل باعتقال وليد  أمه إلىهذه االبنة  أبوها وأعطى، أبيهاواجتمعت مع 
، األردن إلىن و مبعد اأبنائهوالزوجة الثانية مع  ،في سجن واألمفي سجن  باأل ،في السجن أبويها ،هذه البنت فاطمة يتيمة

 األسرى. والنماذج عظيمة جدا من تضحيات  األسرى وهذا مثال تضحيات 

اشتهر بقيادته فقد جهاده ب أوال ،الفلسطيني لألسير كان مثاالالشيخ جمال أبو الهيجا  سرى وأيضا من تضحيات األ ▪
أثناء مطاردة فقد بترت يده  ،بنفسه ىوضح 2001عام  بدأتالتي  ،األقصى ةل انتفاضفي معارك مخيم جنين خال

ورفض االعتراف  ،وعندما تم اعتقاله كان جبال شامخا في التحقيق ،جيش االحتالل، وبعد فترة قام االحتالل باعتقاله
وكان  ،يخطب في مهرجان مورس بحقه شتى أنواع التعذيب، حتى أنهم أروه شريط فيديو وهوأنه  حتى باسمه رغم

 وأنتتخطب وال تطلق النار  فأنت ،تخطب الصورةالموجود في  أنتأنه  اعترف أنت،هذا  أليسالمحققون يقولون له 
بالقمصان  ءالسوق ملي نإفقال لهم  ،اآلنموجود في المهرجان تلبس نفس البنطلون والقميص الذين تلبسهم عندنا 

قاموا باعتقاله من  أنهم أيضايعترف  أنورفض  ،عليه تلفيديو التي عرضا ةيعترف بصور  أنورفض  ،والبالطين
لقي القبض عليه وهو خارج من المسجد أ نهإاعتقلناك كان يقول لهم  أينوكانوا كلما سألوه من  ،داخل مكان لالختباء

 اعتقل أنهان يصر ولكنه ك ،لقي القبض عليهأ أينيعترف من  أنمنه فقط  واأرادمن صاله العشاء، جن جنونهم وقد 
  .لقي القبض عليه من داخل مخبأأيوم أنه  يعترف أنمن باب المسجد بعد صاله العشاء ورفض 

 



 

 

 

وكان يتم  ،عليه الرصاص وأطلق، ةفلسطيني أمنية أجهزةبتواطؤ من  لألسفباعتقاله  االحتالل قام ةحسن سالم ▪
 اإلصابة أماكنبالضغط على  الصهيونيةابرات داخل غرفه العمليات، فقد قامت المخ إصابتهالضغط على مكان 

المقدس للمهندس  الثأرهو قائد عمليات  ةاليوم القائد حسن سالم وإلىوهو في غرفه العمليات،  ،وتعذيب واستجوابه
 مباشرةبناء على هذا التعذيب الذي مورس عليه  في بطنه آالمحتى هذا اليوم يعاني في سجنه من  ،يحيى عياش

وهي فقط على سبيل  ،ال يتسع المجال لذكرها كثيرة سرى لأل المعاناةو  التضحيةيات، طبعا صور في غرفه العمل
 وتضحياتهم. سرى األالمثال وليس الحصر. هذه كانت نماذج من 

 . بعض المصطلحات في عالم السجون  إلىنشير  أن، ضروري سراألعالم  إلىفي موضوع المدخل المعلوماتي  اآلن

 ون مصطلحات عالم السج  ❖

  .منيأ أسيرأنه العدو الصهيوني  يعتبرهاالحتالل، حيث  ةعلى خلفيه مقاوم هأسر هو الذي تم  :األمني األسير ✓

مثل سرقات مخدرات  جنائية ةلمعتقلين جنائيين يكون على خلفي أقسامفي بعض السجون يوجد  :الجنائي األسير ✓
  .".آخره إلى

ويجدد تلقائيا  ،ةاتهام سري الئحة بل بناء على ةاتهام محدد الئحةى علبناء وهو الذي يعتقل ليس  اإلداري:المعتقل  ✓
  ة.صوري ةعبر محكم أشهر ستةكل 

 حيث يكون مكبال ،سرى لألوهي تعتبر من صور التعذيب  ،ةبوكس تكون حديدي سيارةعن  عبارة يوه :البوسطة ✓
 من اليدين والقدمين، ويكون في وضع سيء جدا.  كثيرة أوقاتفي 

جب تو  الدوليةالقوانين ف ،والمشروبات والمأكوالت ،هو المكان الذي يتم فيه شراء الحاجيات داخل السجون  :الكانتين ✓
 سيئةعبر تقديم نوعيات  سرى األ بإجبارولكن االحتالل يقوم  ،توفر الطعام والشراب واللوازم أنعلى قوات االحتالل 

 سرى األويتم استغالل  ،يشتروا من الكانتين أن سرى األمن الطعام وتسليم المطابخ للجنائيين، وبالتالي يضطر  جدا
 .بشكل غير مباشر سرى األمن  األموالذا يعني مصادره وه األسعارمن خالل رفع 

على  ن ويمرو  ،ثالث مرات في اليوم سرى األ دبع ون جبنهم وخوفهم يقوم ةشد يقوم به االحتالل من إجراءوهو  :العدد ✓
والهروب من  األرضحفر ب سرى األيقوم  أن، وهذا من شده خوفهم من سرى األبعد جميع  ن ويقومو  ،األقسامكل 

 وهربت من سجون االحتالل ،هناك حاالت بالفعل نجحت في ذلك أن إال األمنية اإلجراءاتورغم كل هذه  ،السجن

 



 

 

 

وحفروا نبشوا  ،بسيطة بأدواتوالسكين و  بالملعقةفقد كانوا يقومون بفعل ذلك  ،جيش االحتاللل ةومخيف ةوكانت عمليات مرعب
 .بأيديهم األرض

 سرى.األبمعنى المتحدث الرسمي باسم  ةعبري ةوهي كلم ،الذي يتحدث األسيروهو  :الدوبير ✓

 .ليخدمهم ويقوم على احتياجاتهم سرى األيختاره أسير  أيضاوهو  :الشاويش ✓

وتتحدث باسم  ،السجون  ورأموتسير  سرى األ أقسامداخل  الموجودةتجمع الفصائل  ةوهي لجن :اللجنة الوطنية ✓
تجري  األموروليست  ،لها انضباطها وتنظيمها ةعن مؤسس عبارة األسيرة والحركة سرى األن أل ،جميعهم سرى األ

الموجودين داخل سجون  سرى األ عدادوأ فصائل حسب تواجد الهناك من يتحدث وهناك من يمثل  ،بشكل فوضوي 
 .هذه كانت بعض مصطلحات عالم السجون  ،االحتالل

 سررحلة األ  ❖
ممكن من ال أو أطفالهمن بين  إما ةتبدأ من االعتقال بطريقه وحشية، االعتقال بطريقه وحشي سراألرحله  :االعتقال ▪

بعد ذلك  تأتي ةمرحل إلىلخلق جو من الرعب للتمهيد  ه،وشتم هوسب تهإهان و هعن حاجز عسكري وضرب أخذه
  أخرى.ي محاضرات بالتفصيل ف تأتيسوف  األموروهي التحقيق، وهذه 

  .التحقيق ةبعد ذلك رحل تأتيثم  :التحقيق ▪
  الصهيونية.المخابرات  بأمرهي في غالبيتها صورية وتأتمر  :المحكمة ▪
 األسير ةالويالت رحل د  أش سرى األوالسجون التي يعاني فيها  ،العالية األحكام أصحاببعد ذلك  يأتيثم  :السجن ▪

ن الضغط والتعذيب يكون التحقيق. أل ةي مرحلهالمراحل  أصعبومن  ،سجن ة،محكم ،باختصار اعتقال تحقيق
 . المرحلةفي هذه  أشدهعلى 

 سراألفلسفة   ❖

بل لمحيطه وللشعب، الهدف من  لألسير، ليس فقط اإلرادةواالعتقال هو كسر  سراألهدف االحتالل من موضوع  :أوال
سنتين  هو يقوم بحبس ،محاكمه إلىيدينه ويحوله  أنالل يستطيع ما دام االحت إدانتهمن خالل  األسيروالتحقيق تحييد  سراأل
كان قياديا سواء على المستوى  خاصة إن ،األسيرنجح في تحييده والتخلص من نشاط هذا قد هو بذلك يكون و  ،أكثر أو

توى حتى على مس أو ،إعالميعلى مستوى  أوعلى مستوى سياسي  أو ،على مستوى المناطق أو ةالطالبي في الجامع
 .عسكري 

 



 

 

 

من خالل تلفيق التهم بوسائل  إدانتهمينجح في  أنمجرد فب األسيررفقاء  أي، إدانتهممن خالل  إخوانه إدانةوبنفس المستوى 
 م. ووضعهالصوريةالمستويات من خالل إدانتهم عبر المحاكم  ةعلى كاف التأثير أصحابيحيد  أن أيضاهو يحاول  ،مختلفة

 .األسرعبر وضعه داخل  تأثيرهمتخلص من في السجون لسنوات حتى ي

والتحقيق، الحصول على معلومات إلحباط نشاط  سرلأل امهم االمعلومات تعتبر هدف ،الحصول على المعلومات أيضا
سيدفع الثمن  المقاومةمن سيسلك طريق  أنالجميع  إلى الرسالةتصل  أنالشعب، وهو  أوه قرفقا أو األسيرردع و ، المقاومة
سوف يضيع مستقبله ودراسته ويخسر حياته في أنه  الرسالةمن خالل توصيل أنه  وبالتالي العدو يراهن على ،وسيعاني

وهو بهذا واهم  ،الشعب بشكل عام أوه قأو رفقا األسيريردع  أنالسجن يستطيع  أنالسجن، وبالتالي هم يحلمون ويتوهمون 
 .في تحقيق هذا الهدف سراأل سياسةوعبر السنوات لم ينجح ولم تنجح  ،وهذا حلم بعيد المنال

ولكن هي  ،التحقيق بشكل عام لن نخوض فيها معركةهناك مفهوم  الصورةحتى تتضح  سراأل ةفيما يختص في فلسف أيضا
 ،الصهيونيةالمخابرات والسجون  أقبيةالتحقيق في  معركةباختصار هذا هو مفهوم  ،للمعلومةوتوظيف  المعلومةعلى  معركة
فهذه  ،التي ذكرناها سابقا، بشكل عام ومن باب الوعي األهدافوتوظيف المعلومات في تحقيق  علومةالمعلى  معركة

أمران ال  ،والتحقيق سرلأل االستعداد أهبةنشر الوعي حتى نكون على  أهدافها أهمالمحاضرات تساهم في نشر الوعي ومن 
الوعي تزيد بشكل عام  الدورة وهذه ،الوعي ةناعفي صالوعي وهذه المحاضرة تساهم  األول ثالث لهما من وجهة نظري 

 أسباب أهمومن  ،الصمود أسباب أهموبالتالي هذا الوعي هو من  ،ومخططات ووسائل العدو الصهيوني وأهداف بأساليب
وعلى مستوى شعبنا الفلسطيني  األمةعلى مستوى  أتحدث أنا،االنتصار أسباب أهمالنجاح ومن  أسباب أهمومن  ،الثبات
 .خاص بشكل

جدا لذلك نتحدث عن  ضرورية والتعبئةفي الجيوش لذلك المعنويات  المعنوية التعبئةلذلك نحن نقول  ؛التربية الثاني األمر
 أهموطرق ومن  أسبابوهذه لها  ،ةقوي وإرادة النفسية ةمن القو  ةيكون هناك حال أنن الوعي لوحده ال ينفع، يجب إ، فالتربية

الذات  ة، تقويوالصالةالذكر واالستغفار  مثل والدينية اإليمانيةوالنواحي  ،القضية بعدالة لتامةا ةالقناع واألسبابالطرق 
التي  األسباب أهمن حقيقية من االباب نامنك، هذ أقوى ترى عدوك  أالوالحرص على عدم االنهيار، وكيفيه  النفسيةوالمهارات 

 واالنتصار.  للمعركةتساهم في االستعداد 

 الصهيونيةالمخابرات  أنندرك  أنيجب  ،أشخاص أسماءجل المعلومات أمن  األسيرتعني استنطاق  لمعلومةاعلى  المعركة
 إليهمللعمل في الداخل ومراجعات تتم  ةوعبر التحقيق مع من يرغب في الحصول على بطاقات ممغنط أساليبهاعبر كل 

 

 



 

 

 

والحرب  ،ليوظفوها في الحرب على الشعب الفلسطيني، يحاولون الحصول على المعلومات الممغنطةإلعطاء البطاقات  
للمستشفيات كل شيء يتم عن  واإلدخال الطبيةحتى موضوع التصاريح  أيضا الصهيونية، لذلك المخابرات المقاومةعلى 

تعلق فيما ي وخاصة ،ةولو صغير  معلومة أي تأخذ أنتحاول  الصهيونيةن المخابرات إ، وبالتالي فالصهيونيةطريق المخابرات 
 .التي يسكن فيها هذا الشخص الذي يراجع المنطقةب

 إلىللوصول  ةالتحقيق العشوائي في محاول ةفي حال أوالعالج  أوبغرض العمل  ةمراجع أييستغل العدو الصهيوني  وأيضا
 أنك يجب لذل ،الصهيونيةيمر عليهم العمل مع المخابرات  إنسانالمحققون على كل  يقدمهتجنيد العمالء، العرض  ةمرحل

 اإليمانية التربيةاالحتالل و مخابرات االحتالل،  بأساليب للتوعية وظفهمن أنسالحان يجب  ةيكون هناك لدينا الوعي والتربي
 .والشحن المستمر هذا شيء مهم جدا اإلرادة ةوتربي والوطنية

ور الصديق والناصح العنيف بشكل عام مثل د الصهيونيةالمخابرات  أجهزةعمل  ةتعي بوسائل التحقيق كيفي أنيجب 
على مركز  يأخذونه ةفي البيت مباشر  أوتم االعتقال في حاجز أنه  مجرد األدوارهذه  الصهاينةواللطيف، يتبادل المحققون 

سوف  اآلنوالثاني يصبره و يقول  ،حدهم يكون عنيفا ويهدده بالضربأمحققين،  ستة إلى ةخمس أمامه األسيرالتحقيق وجد 
لك، وهكذا يفعل  أفضلسيكون  التكلم ،هؤالء مجرمون وسوف يقومون بضربك وتمزيقك أنلث يقوم بدور الناصح والثا ،تتكلم

 .األدوارمحققون يتبادلون ال

تعاونه معهم  ةفي حال بأنه األسيراالحتالل يتهم  أنمعتمد عند المحققين والسجانين، بمعنى  أسلوبالخداع هو  وأيضا 
 بأنهم إخوانك. التشكيك في آخره إلىقد اعترفوا  اآلخرينن أب إيهامه أو "إسرائيل"داخل  سوف يعطونه مثال تصريح عمل

التشكيك وضرب  إلى واؤ يلجولذلك هم  ،معلومات أعطوناقريبين منك  اأناسهناك  أن أو ،يعملون مع االحتالل أوجواسيس 
 ،بينهم واإليقاعبعضها البعض  الفلسطينيةتنظيمات ال بينالفصائل، ومحاوله الضرب  وأبناءوشعبه ورفاقه  األسيربين  الثقة

 أنيقنعوه أن يحاولون ضرب ثقتهم بمحيطهم قراهم ومدنهم، ويحاولون  الفلسطينيةوأبناء المناطق ، بين الشعب الثقةضرب و 
سوف  أنهمبعض المرضى  حيث عرضوا على ،الترغيب، فمن أسلحتهم مع االحتالل ون عن جواسيس يعمل عبارة الجميع

 .للعالج في مستشفيات الداخل مخرجونهي

 :الوهم ةصناعكوالسجانين،  الصهيونيةالمخابرات أسلحة  أهممن ؛ الترهيبو 

الكل اعترف عليه، لذلك  أن األسير إيهام أويعرف كل شيء عنه، أنه  األسير إيهامطريق  تتم عن صناعة الوهم •
 حد المراجعين قدأيكون  أنمكن ، ومن المعرفهاهو ي معلومةيتكلم، صناعه الوهم تتم عن طريق طرف  أنعليه 

 



 

 

 

 المعلومةهذه ن وبالتالي هم يستخدمو  ،معين أسيرمثل معرفة شيء معين عن  ،المعلومةحد رجاالت المخابرات هذه أ ىأعط
 يعلمون فعال أنهموقتها  األسير إلىيتبادر  أنيعرفون عنه كل شيء، فمن الممكن  ألنهم ،إيهامهعن طريق  باألسير لإليقاع

 .مثل هذه المواقف ةلم يكن محصنا بالوعي لمواجه إذا األسيربدي و ي أنعنه كل شيء، وهذا من الممكن 

 الحجارة إلقاءعن  عبارةن قضيته أن يتكلم و أب وإقناعه، بسيطةن قضيته أب لألسيرن يقال أب محاولة تصغير القضية •
 .سراحه بإطالق واه بالكالم لكي يقومونتنظيم، ويقنع أو

حبس بالمؤبد لكي يسهل على  ىعل مقبلنه أ، و ةن قضيته كبير أب األسير إيهامعن طريق  محاول تعظيم القضية •
، وهم يعظمون آخره إلى أوفيها قتل مثال  ةلم يساهم في عمليأنه  وكل شيء عنده حتى يثبت ،يعترف أن األسير
 .التفاصيل أو األموردون تلك وهم يري ة،صغير  األسيرلكي يعترف األسير بأمور قد يظنها  القضية

عظمى ومن هو  ةيقاوم قو أنه  األسير إيهاممحاوله  ،“الدراجة“بأنك ضعيف في مواجهة قوة عظمى إيهامكمحاولة  •
ع يصموده تضي أون مقاومته أب األسيريقنع  أنوبالتالي يحاول  ة،ينتصر على هذه القو  أويغير  أنحتى يستطيع 

على طريق  ةهوائي بدراجةمثل شخص يمشي  المقاومة أواك مثل يشبه المقاوم ، وهنفائدة أووقت من غير طائل 
ينادي على  الشاحنةوعندما اقتربوا من بعضهم البعض سائق  ة،سائق شاحنه كبير  ةيصطدم به مباشر  وآخر ،سريع

علم لماذا ت أنت ألسيرلويقول  ،القصةويقول له قف، وهنا المحقق الصهيوني الذي يتكلم عن هذه  الدراجةسائق 
بدم سائق  الشاحنة ةال تتسخ مقدمأ أجلفقال من  ؟وقال له قف الدراجةسائق  باتجاه رأسه الشاحنةسائق خرج أ

نقوم  أنن على و نحن قادر  ،الهوائية الدراجةالمقاوم  أيها وأنت ،الشاحنة "ائيلسر "إ ة، فنحن دولالهوائية الدراجة
في ذهن  رسخ فإذا، عاتيةعظمى  ةقو  أمامضعيف  أنه  األسيريرسخ في ذهن  أنبصدمك ونظل سائرين، ويحاول 

بشحن ذاتي، لذلك المعاني  األسيريقوم  أنحتما، لذلك يجب  األسيرسينهار  ةوال قو  له ضعيف وال حولأنه  األسير
 إن معنا، هللا نأقضيته وبدينه  بعدالةنفسه  األسير، ويثبت القضية عدالةومعاني  الوطنيةوالمعاني  الدينية اإليمانية

يظل  أنيجب  ة،معين أيدلوجية أو ةفكر  أو مبدأعنده  األسيركان هذا  إذا أومنوا، واالستغفار، آهللا يدافع عن الذين 
العضالت بقدر  ةوليس هناك اعتماد على قو  ةليست سهل المعركةهذه  ألنيشحن نفسه بها حتى يستطيع الصمود، 

 .اإلرادة ةاالعتماد على قو 

 

 

 



 

 

 

 للمواجهة السالح  ❖

لذلك فإن الثقة باهلل حيث  ،، فإن األسير بالميزان المادي ليس لديه شيءثم بالنفس ثم برفقاء المقاومة أوالالثقة باهلل  •
ثم  ،، سوف تؤدي إلى الثقة بالنفس التي سوف تقويك للمواجهةمنواآهللا يدافع عن الذين  إن يقول سبحانه وتعالى:
 الثقة برفقاء المقاومة.

إياك أن تصدق أن المحقق  ،صديق أن تصدقهأنه  ، ال يجوز مهما مثَّل المحقق من طريقةالمحقق يكذب أنة القاعد •
 يصدق معك، هو له هدف، فالقاعدة التي يجب أن تكون في عقل األسير هي أن المحقق يكذب. 

، فإن كان األسير وقع هاالنتصار وعدم تسجيل نقطة سلبية في تاريخ حياتبالرغبة يجب أن يكون في داخل األسير  •
وأال ينهزم أمام المحقق بل يجب  عليه أي انتصار خالل معركة التحقيق. افيجب أال يسجلو  ،في أيدي االحتالل

 عليه أن ينتصر عليه ويصمد. 

 ،، هذه الثقافة يجب أن تكون ليست فقط أثناء التحقيق وخالل وجودك داخل السجون المعلومة على قدر الحاجة •
 نا وحماية المقاومة.نتكون ثقافة عامة لحماية أنفسنا وحماية إخواولكن يجب أن 

 هذا يدخلنا في شيء يستخدم خالل مرحلة التحقيق وما بعد التحقيق بشيء اسمه غرف العار أو العصافير.

 غرف العار )العصافير(

ف العار، في البداية يتم وهذا خدم العدو الصهيوني ومعظم العمل والنتائج تتم من خالل غر  ،حد الجواسيسأاختراع  •
من  %90إرسال جواسيس مكشوفين، غرف العار حاليا من أهم الوسائل التي تؤتي ثمارها للعدو الصهيوني فوق 

 المعلومات يتم الحصول عليها من خالل غرف العار والعصافير 
 بعض منهم. فردي يتعمد كشف ال وفي مرحلة من المراحل خالل زنازين التحقيق يتم إرسال جواسيس بشكل •

  جواسيس بشكل فردي يتم تعمد كشف البعض منهم إرسالخالل زنازين التحقيق  أواليتم  •

 إلىفإنه سينتقل  ؛األماناتبأنه عندما يبصم ويأخذ  لألسيرفكرة  إيصالجواسيس في زنازين التحقيق مهمتهم  إرساليتم  •
 .إخوانهالسجن الحقيقي بين  إلىانتقل أنه  هو يظنو  ،غرف العار إلى األسيرحيث ينتقل  ،وهذا ما يتم بالفعل ،السجن

 

 



 

 

 

  ومن حيث التنظيم الداخلي ،يتم تصميم غرف العار بنفس شكل السجن من حيث المبنى •

، فإذا القومي الظاهري ويتحدثون بنفس اللهجة أوالوطني  أو الديني موااللتزاجواسيس يحملون نفس الفكر  إرساليتم  •
تحاويا تكلموا معه بنفس النهج الثوري لحركة فتح، أو إذا كان من حماس تحدث بنفس لهجة كان من رام هللا أو كان ف

، فإذا كان من نابلس ويعرفون جغرافيا البلد التي ينتمي لها وتنظيم وثقافة تنظيم حماس وبلهجة القرية إذا كان قرويا، 
ويتقنون تمثيل دور  ل على ثقة هذا األسير،من منطقة قريبة ويصفها له جغرافيا حتى يحصأنه  مثال يشرح له ويخبره

األمنية. فاألسير ن ويعطي الدروس آويتلو القر  ،ل ولديه ثقافة دينية وثورية/المجاهد الذي يصوم النهار ويقوم اللي األسير
  يكون في مبنى شبيه بشكل السجن. 

الصهيونية من انتزاعها خالل جوالت مهمة هؤالء الجواسيس هي انتزاع االعترافات التي لم يتمكن ضباط المخابرات  •
  .التحقيق والتعذيب

بأن هذه المعلومات التي في حوزته ال  األسير بإقناعيحاول الجواسيس في غرف العار الحصول على المعلومات  •
التي من خاللها استطاع العدو كشف خليتهم  األمنيةلكشف الثغرة  إخوانهومن  ،بد من معرفتها بالتفصيل منه

يعطي كل فرد  أنلذلك ال بد من  ،في خليتكم اهناك اختراق نإكذلك يقول الجواسيس  ،أعضائهااعتقال وتصفية و 
تكشف لنا  أنال بد من نه إ كذلك يقول الجواسيس في الخلية كل المعلومات التي لديه لمعرفة العنصر المدسوس،

 إلىترشدنا  أنال بد من أنه  كذلك يقولون  المسيرة، إلكمال أخرى خاليا  إلىمواقع السالح والذخيرة كي يتم توصيلها 
  في الخارج للتواصل معهم وتأمينهم والتعاون معهم. أو المقاومين أو المناضلين بقية المجاهدينأماكن 

شخص يطلب أي و  ،بأي عمل قمت بهأبوك حتى ولك أو ؤ مسولو كان األرض على وجه أي إنسان ال تخبر  الحل:
  منك ذلك فهو مشبوه.

 الخالصة

وبالتالي أمور مخفية ال يطلبها منك إال  ،في السجون الحقيقية إخوانك ال يطلبون منك معلومات أو أعمال قمت بهانه إ
وهذه ليست السجون الحقيقية، وهذا ال يعني أن من تصادفه في  ،إنسان مشبوه، وبالتالي هكذا تعرف أنك عند العصافير

 ال تنفي الحذر، حتى لو رأى األسير أباه ليس هناك داع للحديث معه عن شيءالسجن تضعه موضع الشك، ولكن الثقة 
 فيجب أن تكون هناك ثقافة وخلق التواضع، الحذر وليس الشك ليس هناك داع للحديث عن أي شيء قمت به. ،قمت به

 

 



 

 

   

 :العزل االنفرادي

جلسوا في زنزانة انفرادية لمدة وصلت  ،وثيعبارة عن سجن داخل سجن، محمود عيسى أو حسن سالمة أو عبد هللا البرغ
 إلىيخرج أن تأتي عليه أيام العيد يصلي لوحده، ممنوع  ،سنة، زنزانة انفرادية ال يصلي الجمعة مع أي إنسان 14إلى 

ممكن أن يأتيه الساعة السادسة صباحا في من اللوحده لمدة ساعة واحدة فقط، ويتم اختيارها من السجان،  التشميس إال
 أو الساعة الثانية ظهرا صيفا ويقول له ساعة التشميس.       ،ويقول له اخرج للتشميس ،شتاءال

، فالعزل يعني األسرى بقية مع المنع من االختالط ليس فقط العالم الخارجي ولكن ؛ في السجون األسير عقوبة على  شدأ •
ن من ، داخل سجن اسجن معزول ليس ، واألسير ي هذا الصندوق فف قضاء الحاجة، أما متر 2.8متر * 1.7زنزانة مكو 

الشمس إلى يمنع من الخروج ، كما األسرى يمنع من صالة العيد والجمعة مع و ، فقط عن العالم الخارجي بل عن األسرى 
 المعزولين إضراب إخراجفي كل األول المطلب لذلك كان ، ساعة واحدة تحدد بمزاجية ومنفرداإال 

  العزل:

، 1995عملية رائد زكارنة في حدودمنفذ ، محمد الرشق من منطقة قباطية، مصلحة السجون بأمر  أوبأمر المخابرات إما 
انتسب  ،ودرس اللغة العبرية وأتقنها بجدارة ،وقدم التوجيهي بالسجن ،ولم يكن قد تقدم المتحان التوجيهي، حكم بالمؤبد أسر

في الطابق العلوي  وجد ،آن الكريم، أصر على الهروب من السجنوأتم حفظ القر  ،وأتقن اللغة اإلنجليزية ،إلى الجامعة العبرية
وبدأ ينشر بالحديد شيئا  ،من عمال كانوا يعملون في السجن وأخفاه حماية واحدة، استطاع أن يأخذ منشار حديد ناذة لها

السجن في  ساحةكان يعمل في  ،سوف يكون مقابل السياج الشائك الذي على سور السجن الشبكعندما يقوم بفتح  ،فشيئا
 25يصنع حبال طوله حوالي  أنالحقائب ويخيطهم حتى استطاع  أيديويقطع  ى سر حقائب األ يأخذفكان  ،سرى األ ةخدم
قطعة ويمسك بها فقام بقص  ،الشائكة األسالك إلىالحبل من عند الشباك يصل  ألقى إذاينقصه ثقل حتى  وأيضا ا،متر 

 2002رمضان عام  27وكان في  ،للهرب اوحدد يوم ،وربطها بالحبل، T شكل حرف السجن على حرففي عربة  منحديد 
فك  ،27 ةيديه، انتظر حتى ليل ةلتقوي العقلةتمرين  ىيدرب يديه عل أشهر ستةالمغرب، مكث حوالي  ةتقريبا وقت صال

حبل وكان ظهره وفعال تعلق بال ،لسلك الشائكبا Tفعال الحديدة على حرف  وأمسكت ،القضيب الحديدي ومباشره الحبل
ووضعه  ،أخرى  ةالتنسيق أعيد اعتقاله مر  ءلسو  لألسفولكن  ،أغاظت االحتالل ةونجح في الهروب وكانت عملي ،للكالب

 .في العزل االنفرادي

 األهاليأن األهالي لهم احترامهم، في خالل زيارات  ؛اتفاقيات مع إدارة السجون  كانوا قد وصلوا إلى ةسرى في سجن نفحاأل

 



 

 

 

فقام جيش االحتالل بتفتيشها  ،تهريب موبايل انها تحاولأو  معها، إحدى النساء اشتبهوا بوجود موبايل ةسجن نفح في 
 .عليها وأغميفاحتدت وغضبت  ،وإهانتها

 إلىوعادوا  ،الزيارة سرى األوقاطع  ،بتفتيشها جنود االحتالل وقام ،ةه للزيار جاءت زوجت الذيمع األسير  سرى األتكافل 
 إلىالمسؤول عن هذا السجن، وانظروا  األمنأهدروا فيه دم ضابط  ابيان ةفي سجن نفح األسيرة الحركة أصدرتو  ،زنازينهم

انا البواسل داخل سجون االحتالل، انظروا السجين يهدر دم السجان، وكان هناك استنفار في أسر يعيشها  التيالعز حالة 
ولكن األسير  ،يقف األسير أنكان هناك أسير اسمه هاني جابر، وعندما جاء العدد فكان من المفروض  ةوبعد فتر  ،نالسج

الضابط  أنمن سوء حظك نه إ له واخبروه وقالأرفض القيام، ف ألنه عقوبة ةمحكم أي ةفورا لعقد محكم فأخذوههاني لم يقف، 
على المدير  انقض  عندما دخل على مدير السجن شعر بالسرور لذلك مدير السجن، و على سنعرضك غير موجود ولكن 

فعل  ةالسجون قامت برد إدارة أنرغم  "اإلسرائيلية"السجون  إلدارة اوكان درس ،األسير ةزوج للمرأة انتقام  ةوطعنه في عملي
كانوا فرحين، وصلت  ى سر األ أن إالوقمع السجن  ،الكهربائيات ة، وقاموا بمنع ومصادر ةسجن نفحفي  سرى تجاه األ عنيفة

تم نقل مدير سجن  العمليةحمر، وبناء على هذه أخط  وأعراضنانا ءنسا  نأب "،ةسرائيلياإل"مصلحه السجون  إلى ةقوي سالةر 
 .ثالث سنوات تقريبا ةتم عزل هاني جابر في سجن انفرادي لمدو  ،وعزله ةنفح

 مزدوجأو منفرد  إماالعزل  •

 شهور 6محكمة العزل تجدد تلقائيا كل  •

 على سبيل المثال ال الحصر...ن االحتاللوسائل التعذيب في سجو

محقق  يأتيثم  ،عصرا الرابعة إلىصباحا  الثامنة الساعةمثال من  ،عن طريق التحقيق المتواصل الحرمان من النوم •
 ،صباحا في اليوم التالي الثامنة إلىمساء  ةعشر  الثانيةثم محقق ثالث من  ،مساء ةعشر  الثانية الساعة إلى ثان

 وأيضا، األسيرعلى  وكل شيء غال ،ن والشرف وغيرهاآوالرسول والقر  اإللهيةيسب الذات  ،يسب ويشتم كان فقطف
من قله  اللحظةفي هذه  واألسير ا،جاكيت أو اوهو يكون يلبس معطف ،يقوم بتشغيل التكييفو  ،جدا ايكون الجو بارد

 سرى أللكان ف، ةعينيه يضرب مباشر يغمض  أنيغمض عينيه، فمجرد  أن هأمنيات أقصىو تكون  ،النوم يفقد التركيز
 خطوط سوداء تحت عيونهم.النوم  ةمن قل

 .التهوية السيئةيء، السالطعام  ،السب ،الضرب •

 

 



 

 

 

 ؟األسرى لقضية  أولوية إعطاءلماذا يجب علينا 

  من بقية المفردات في قضيتنا أعظم اإلنسانألن قيمة  .1

من  أعظمعند هللا  المؤمنةالنفس  ةقيم ألن ،”ال نفس مؤمنةعند هللا من زو  أهون ألن تهدم الكعبة حجرا حجرا " .2
 .الكعبةهدم 

 اثنين أوجندي  أجلشن ألجلها حربين في غزة ولبنان من  ،جنوده قيمة عظيمة أعطى ... هإنسان أعطىن عدونا أل .3
 .وبعضهم جثث

ك الذين كفروا ليثبتوك أو :"وإذ يمكر بخبر عنه هللا تعالىألما  ،شد نكاية ووقعا على النفسأواالعتقال  سراألن أل .4
  واإلبعادعلى القتل  سراألفقدم وهللا خير الماكرين"  ويمكر هللايقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 

 ،الساعةمستمر على مدار  سرى األوجهاد  دالحي للجها هم المثال سرى األ ،“الجهاد في سبيل هللا اإلسالمذروة سنام . ”5
 .للتضحية آخرن ميدا إلى للتضحيةوهم انتقلوا من ميدان 

كما فعل  ،بين يدي العدو والواجب الشرعي والغيرة على العرض والشرف يقتضي االنتفاضة للكرامة أسيرة 60ألن هناك  .6
معتصماه" فسير افصاحت "و ،لطمت على خدها  ،عند الروم أسيرةالمعتصم عندما سير جيشا كامال ألجل امرأة مسلمة واحدة 

  لها المعتصم جيشا كامال لتحريرها

طعموا ألقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:"فكوا العاني و  ،الجائع وعيادة المريض إطعاممن  وأولى واجب سرى األتحرير  .7
  الجائع وعودوا المريض"

و المسلم ال يخذله وال أخلما ورد في الحديث الشريف:"المسلم  ،اآلخرةألن من خذل أخاه المسلم في الدنيا خذله هللا في  .8
 في سجون االحتالل الصهيوني سرى األ لنخذ أن يجب علينا فال ”يسلمه

قد يولدون ويموتون دون  وأطفال وأم وأب ةسر ألولكن  ،لوحده لألسيرفي السجن هو استمرار لمعاناة ليست  األياممرور  .9
وهذا واجب  ،معاناةوالبد من وقف هذا العداد من ال ،أمنيةمعيلهم وهذه المعاناة نفسية اجتماعية اقتصادية  أو ،أبيهمرؤية 

  .وإنساني على األمة كاملةشرعي ووطني 

 

 



 

 

 

الالجئين هم  وإعادةفالذي سيقوم بتحرير القدس  ،األرضالطريق لتحرير  ألنه ،اإلنسانلتحرير  أولوية إعطاءال بد من  .10
 .سرى األالمجاهدون هم هؤالء 

نتفقدهم لذلك كانت قوات  أنويجب  ،م بخيرنخلفه أنيجب  سرى األعائالت ، “بخير فقد غزا أهلهمن خلف غازيا في ” .11
كان  األسير ةلعائل ةعيدي أو ةيعطي هدي واحد أيفكان  ،األعيادفي  سرى األاالحتالل تستهدف حتى الذي يتفقد عائالت 

 .اإلداري ويتعرض لالعتقال  "،سرائيلياإل"يستهدف من جيش االحتالل 

 وإعالميةي والعربي والمسلم من قيادات دينية وسياسية الشعب الفلسطين أبناءهم صفوة وخيرة  سرى األألن هؤالء  .12
لذلك يتعنت عدونا في  ،لهم دور حاسم في الصراع مع العدو أنويعلم عدونا  ،وعسكرية وعلماء من شتى التخصصات

  عنهم. اإلفراج

 

 األسيرةوالدة الحركة 

قدمت وما زالت  األسيرة الحركةات عبر تاريخ كثير من التضحي ،لتضحياتل، وهي نتاج 1965سنه  األسيرة الحركةولدت 
 العدو الصهيوني على التعامل معها ومع قياداتها وأجبرتهيكلت نفسها  ،تقدم

 السنوك؟ما 

 أرادت نإ األسير إليهداخل سجون االحتالل، وهو ما يشبه صندوق يسحب  سرى األالسنوك من العقوبات التي يعاقب بها 
 إلىدخل السنوك ال يسمح له بالخروج  إذاللتبول،  واألخرى ن واحده للشرب ايوجد به قارورت ر،األسي ةالسجن معاقب إدارة

السنوك يبرمج أكله حسب موعد الحمام، المكان ضيق جدا  إلىالذي يسحب  األسيرفي اليوم، فكان  ةواحد ةمر  إالالحمام 
 .سرى األ معاناةوهي من صور  ،ن يثني رجليهيضطر أل طويال األسيركان  وإذا ،بشكل مريح بالصالةال يسمح 

 

 

 

 

 



 

 

 

 والسجون  سرى األ أعداد

 أسير  7000حوالي  إلىوصل  2017مع نهاية  سرى األعدد  •

 من قطاع غزةأسير  330 •

 48 وأراضيمن القدس أسير  680 •

 من الضفة الغربية المحتلة أسير 6000 •

 من العرب اأسير  34 •

ون وجلبوع وشطة والنقب وعوفر ومجدو وهداريم : نفحة وريم أبرزها 22عدد السجون والمعتقالت ومراكز التوقيف  •
 وهشارون والرملة وعسقالن وبئر السبع..

لقدس أن ا األمريكيالرئيس  إعالنثر إ 926حيث بلغت ، 12كانت في شهر  2017نسبة اعتقاالت خالل  أعلى •
 األمةبحق و  ،بحق الشعب الفلسطيني األمريكي اإلجرامفعل على هذا  ةوكان هناك رد ،عاصمة للكيان الصهيوني

 واإلسالمية العربية

  طفال 85نساء و 9حالة اعتقال خالل شهر شباط الماضي بينهم  450 •

 ن والنواب والصحفي سرى األ

 14النواب  سرى األعدد  •

  22الصحفيين  سرى األعدد  •

 اعتقاالت الفيسبوك

  2017فلسطيني على هذه الخلفية خالل  300اعتقال  •

  اابيين وكت  وصحف وأطفاالشملت االعتقاالت نساء  •

 

 



 

 

 

بسبب  وأحيانا، “ فيسبوك”نشر بوسترات وصور شهداء على صفحات مواقع  أو، : ترويج منشورات وشعاراتالذريعة •
  .آخرينلمنشورات  إعجابمشاركة وتسجيل 

 غلبهم من القدسأ  •

 الطالب سرى األ

 كخاصة الطالب النشيطين في المجالس الطالبية والطالبات كذلو يستهدف الطالب بشكل كبير  •

 العمل الطالبي اعتقال رئيس مجلس الطلبة في بيرزيت من قبل قوات المستعربين وأهميةخير دليل على االستهداف  •

  اإلعالمالطالبة عال مرشود طالبة  تمؤخرا اعتقل •

 بيرزيتالتميمي سكرتيرة مجلس الطلبة في جامعة  إستبرق وقبلها  •

لذلك تم استهدافهم باستمرار من قبل  ،ل وجهاد شعبنا الفلسطينيونضا ةثور  ةطالب الجامعات لهم دور كبير جدا في تغذي
 "سرائيلياإل"قوات االحتالل 

 اإلداري االعتقال 

  550 نياإلداريي سرى األعدد  •

 ،يتم اعتقاله إدارياشخص  أياالنتداب البريطاني،  أيامموروثة من  سياسةوهي  ة،هو اعتقال بدون تهم اإلداري االعتقال 
 ةاالطالع على التهم لألسيرال يحق و  "،ائيلسر إ"من أخطر على  ة،اتهام سري الئحة ذريعةت تح ةتهم هو معتقل بدون 

يتم بشكل غير قانوني  اإلداري ن االعتقال إوبالتالي ف ة،االطالع على تفاصيل التهم األسيرعن وال يحق للمحامي 
 .الغاب شريعةولكن هي  ،والدولية القانونيةومخالف لكل الشرائع 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لاألطفا سرى األ

 قاصرات  9بينهم  طفال 450 األطفال سرى األعدد  •

 وإسقاطهمانحرافهم  ةعليهم ومحاول التأثيرحتى يتم  ،الجنائيين سرى األيتم وضعهم بالقرب من  ةسن 18قل من أ األطفال
 منياأو  أخالقيا

 األسيرات

 فتاة وامرأة  أسيرة 58 األسيراتعدد  •

 جريحة أسيرة 13بينهن  •

 قاصرة أسيرة 15 •

 ألبسط ةهناك مخالف الوالدة أثناء ،جدا ةعظيم معاناةهي  األمهات األسيرات معاناة ،أبناءولديهن  مأ أسيرة 18 •
 .تنتفض لكرامة هؤالء أنالتي يجب عليها  ةاألم ةوهناك اعتداء على كرام ،اإلنسانحقوق 

 امناسب امختلفة وال يتلقين عالج أمراضمريضات يعانين من  أسيرات 10 •

 إلى، وتم نقلهن نية تنفيذ عملية طعن أو، بحجة تنفيذ بالرصاص الحي إصابتهن من القاصرات اعتقلن بعد 4 •
 .للعالج المستشفيات

 بينما ال تزال الجريحة الرابعة في المستشفى  ،لسجون إلى ا نهنم جريحات 3تم نقل  أسابيع 3وبعد  •

 فصيل؟ أليالذين ال ينتمون  سرى األلبعض  إهمالهل هناك 

مهما كان  األسير ،الفصائلي أوبغض النظر عن انتمائه السياسي  أسير بأياالهتمام من واجب المؤسسات أنه  الحقيقة
بغض  سرى األكل  ةوخدم ،سرى األتمييز بين  أيال يكون هناك ألذلك يجب  ،وطنه وشعبه ألجلانتماؤه فهو يضحي 

 السياسية.النظر عن انتماءاتهم 

 

 

 



 

 

 

 اء الجعابيصسر إاألسيرة 

 عالج في سجون االحتالل أي، ولم تتلق شديدة في جسدها تعاني من حروق  •

 واعتقالها إصابتهاقد مضى عامان على   •

 الشروع في قتل جندي صهيوني لفق االحتالل لها تهمة •

فهو حادث  ،متر من حاجز زعيم 500غاز ناتج عن خلل في سيارتها على بعد  أنبوبةسببه انفجار  األمرحقيقة  •
 عابر

 الطبي  اإلهمالسياسة  اتمارس عليه •

 أو أسير أييز بين يوال يجب التم ،سرى واأل األسيراتوكل  اءسر إو  ،عهد التميمي األسيراتب التركيز على جميع يج
 .حقها تأخذ أنالجعابيص يجب  اءسر إ، أسيرة

 عبلة العدم األسيرة

 ال يتجاوز العامين والنصف  أصغرهم ،أبناء 9 ـل أمسنة  47عمرها  •

 ا بشكل كبيرثر على نفسيتهأما متعاني من وضع صحي سيء  •

، ما يجعلها تعاني صعوبة في األيمنوجود خلع في الكتف  إلى إضافة، األيمنتعاني من كسر في الجمجمة والفك  •
 .النوم

 مسكنات غير مفيدة للعالج  بإعطائهاالسجون  إدارةالمتكرر، وتكتفي  لإلغماءتتعرض  •

 المرضى سرى األ

 :على سبيل المثال وليس الحصرف ة،كبير  لمعاناةوا ،كثيرة ةمثلاألو  ،المرضى سرى األ ىعلنأخذ أمثلة 

 رياض العمور من بيت لحم ، والمحكوم بالسجن المؤبد، يعتبر من الحاالت المرضية الصعبة في سجون االحتالل، •
 تلف الشرايين، واستئصال جزء من  إلى أدتبالرصاص في الظهر  وإصاباتويعاني من ضعف عضلة القلب، 

 

 



 

 

 

 استبدال إلىالذي يحتاج  من خالل جهاز منظم القلب، إالوقلبه ال يعمل  ثني عشر،الصمام اواستبدال  والكبد، ،األمعاء

 المستشفى إلىولم يتم نقله  ،في القلب احاد ابسام السائح يعاني سرطانين وقصور  •

خبيثة  أورامعاما، يمر بوضع صحي حرج بعد ظهور  20حكوم بالسجن مال ،يسري المصري من دير البلح في غزة •
 .بدفي الك

مثل  ةصعب ةومنها حاالت مرضي ،األلف إلىالمرضى  سرى األيصل عدد  أناحتمال  ،المرضى سرى لأل أمثلههذه 
 السرطان والشلل.

 األسيرةشهداء الحركة 

 )هم محمد الجالد وفاطمة طقاطقة ورائد الصالحي ( 2017خالل  سرى األشهداء من  3ارتقى  •

 شهيدا وشهيدة 212 أصبح 2017مع نهاية  األسيرةعدد شهداء الحركة  •

بناء على  أو ،سراأل أثناءطبي  إهمالعن  ةكون ناتجت أن أو ،تكون تصفية لحظه اعتقال أن إما الشهادة أسباب
 التحقيق ةالتعذيب خالل مرحل

 جنراالت الصبر

 اأسير  511المحكومين بالمؤبد  سرى األعدد  •

 سنة بشكل متواصل 20من  أكثرمضى على اعتقالهم  اأسير  46 •

 سنة 25من  أكثرى على اعتقالهم مض اأسير  23 •

 عاما 30من  أكثرمضى على اعتقالهم  سرى األمن هؤالء  10 •

 عاما 35كريم وماهر يونس المعتقالن منذ  سرى األ أقدم •

سراحهم ضمن  إطالقوهؤالء ممن كان يفترض  ،أوسلومنذ ما قبل اتفاقية  معتقال اأسير  29يوجد  سرى األمن هؤالء  •
 رهائن في سجونها وأبقتهمحكومة االحتالل تنصلت من االتفاقيات  أن إال ،2014/آذارالدفعة الرابعة في 

 

 



 

 

  

 عبر مسيرتها الجهادية األسيرةنجازات الحركة إ

 والتالوةدورات التجويد  إقامةكتاب هللا عز وجل، ل اظاحف خر جوا سرى األمعاهد وجامعات،  إلىحولوا السجون  سرى األ
من تعلم  العبرية اللغةدورات  نجليزيةاإل اللغةدورات  ة،وشرعي ةدورات علمي ةيوتوعو  تثقيفيةوتحفيظ القران الكريم، دورات 

، لذلك كان األسير ةفي بناء شخصي أيضاتساهم من شرهم، حتى موضوع التثقيف السياسي و جلسات الحوار أقوم  لغة
يدخل في  األسيرا يحدث في ، وهذا فعال ماكبير  اويخرج مخرب ا،صغير  االسجن مخرب إلىيدخل  األسير نإيقولون  الصهاينة

 كبرأ المقاومةوبإرادة على أعلى ويخرج بمستوى  ،مستوى تعليمي وتدقيق معين

 األسيرةدروس من الحركة 

وكتبت داخل سجون  ،كبيرة ألفت أمنية، هناك دراسات ةواجب األمنيةاالحتياطات  األمنيةمن الدروس  أمنية:دروس  •
، األمنيةالضربات  دراسةخارج السجون، تم  الفلسطينية األحزابو فصائل وال المقاومة إلىتم تسريبها و  ،االحتالل

 وتعليمها. قراءتهاتم تالخارج حتى  إلى وإخراجهاتم تهريبها وتداولها داخل السجون، و  ،كراسات تأليف

العكس الكف صارعت المخرز، استطاعت على بل  ،منطق أن الكف ال تصارع المخرز تم نقضه :دروس عسكرية •
 وتراكم من خبراتها وتلقن العدو الدروس. ،ى المستوى العسكري أن تطور من نفسهاالمقاومة عل

يعطي  األسيرمثل دروس اإليثار والتكافل والتضحية،  ،سركان هناك دروس اجتماعية داخل األ :دروس اجتماعية •
، اجتماع ةرائع ةفي السجن، هناك دروس اجتماعي اكان مريض إذا أخيه راحة، يسهر على األسير ألخيهمالبسه 

هناك مزيج رائع جدا من التعارف وتبادل  أصبحغزه مع الخليل،  أهلفلسطين، اجتماع  أنحاءثقافات من شتى 
، "سرائيلياإل"داخل سجون االحتالل  والتنشيطية والصيفية التثقيفيةالمخيمات  إلىقرب أوتبادل الثقافات كان  ،الخبرات

 هاأن حقيقةويجتمع ابن فتح مع ابن حماس ومع ابن الشعبية،  ،لسومع ابن ناب ،كان يجتمع ابن غزة مع ابن الخليل
 األسيروأذابت سايكس بيكو فكان هناك  ،اإلقليميوالتعصب  الحزبيةالفروقات والتعصبات  أزالت رائعة اكانت دروس

روس ضد االحتالل وكانت هذه من الد المقاومةمع  سرى األالسوري، كان جميع  واألسير ،الفلسطيني األسير األردني
 .الجمةومن الفوائد  العظيمة

 

 

 



 

 

 

 سرى األواجبنا نحو 

الوحيد بعد  األمل ،المؤبدات أسرى دعم صفقات التبادل  المقاومةهنا دعم  ،سرى األالعمل على تحرير  سرى األواجبنا تجاه 
كان يعطي  المقاومةني من قبل جندي احتالل صهيو  أسر ،األكسجينصفقات التبادل كانت  ،هللا عز وجل صفقات التبادل

مستوطن عندما يقال  أووفي نفس الوقت كانت تسليم أي جندي صهيوني  ،من التفاؤل داخل السجون  وأجواء اوروح أمال
 أصحاب خروجل األمل ةطاق "سرائيلياإل"الجندي  أسر، مكان يعتبر سرى األكان يعتبر طعنة في ظهور  بالخطأدخلها  لألسف
الوحيد بعد هللا عز وجل هو صفقات التبادل، لذلك نحن من  األمل العالية واألحكامالمؤبدات  أسرى ن أل ،العالية األحكام

للمؤبدات  أولوية إعطاءو  ،في عمليات المقاومةالتمسك والثبات والتمسك بمعايير  إلىوندعوهم  المقاومة أيديعلى  نشد  
التي نحن نحددها كمقاومة  العادلة، حسب المقاييس المرضى سرى واأل واألطفال ،واألسيرات سرى األ العالية األحكام أصحاب

عدم خروج البعض من مع  ة،مشرف ةكانت صفق األخيرة األحراروال يحددها العدو الصهيوني، لذلك صفقه وفاء  أسرى أو ك
بنا االحتالل على اختراق الخطوط الحمراء للعدو، فواج أجبرتحققت اختراقات رائعة جدا،  أنها إال ؛العالية األحكام أصحاب
 .دعم المقاومة في عمليات وصفقات التبادل سرى نحو األ

تفقد األهالي كمؤسسات مجتمع مدني وكشعوب وكأحزاب على مستوى فلسطين وعلى مستوى خارج فلسطين، تفقد ودعم 
 " بخير فقد غزا أهلهمن خلف غازيا في " سرى أهالي األ

في  سرى ، تفقد عائالت األ21/4العربي  األسيريوم  17/4ني الفلسطي األسيرمثل يوم  سرباأل المرتبطةالمناسبات  إحياء
 ،وأوالدنا إخوتنا سرى ن هؤالء األأو  ،كمؤ أبنانحن أنه  وإشعارهمالميدان، في ليسوا وحدهم  أنهم شعارهمإو  ،والمناسبات األعياد

ن وأ ،في رمضان وأ األعيادفي  أهلهاالهتمام بتم أنه  األسيرداخل السجون، عندما يعلم  سرى وبالتالي هذا يعزز صمود األ
كل  ،ى سر األ بناءأل ةلهم وتعليم نوادي صيفي ةصالح بيئةمن توفير  األبناء، حتى في موضوع وأوالده بأهلهالمجتمع مهتم 

 ".سرائيلياإل"في وجه االحتالل  سرى هذا سوف يصب في تعزيز صمود األ

لضرب  ةها في محاولأسر تم  ،وتساعدهم أخبارهموكانت تنقل  ،األردنيين سرى لأل ةشيرين العيساوي كانت محامي ةاألسير 
تقوم بدورها بالضغط على العدو  أنيجب  العربية، لذلك الحكومات األردنيين سرى األ أهاليو  ،األردنيين سرى معنويات األ
عالقات  األردنية للحكومةيكون  أنال يعقل  ،ةالحكومات التي لها عالقات تطبيع وعالقات دبلوماسي وخاصةالصهيوني 

بعضهم من  اوعندنا حوالي ثالثين مفقود ا،أردني اأسير  25حوالي  ،أردنيين أسرى وفي نفس الوقت لدينا  العدو، ة معماسيدبلو 
 األمنيبالتنسيق  الفلسطينية السلطة، فكيف تقوم الفلسطينية السلطةو  ،المصرية للدولة بالنسبة، ونفس الشيء األردنيالجيش 

 

 



 

 

 

تذكر هؤالء ن أنقل الواجب أقل شيء و أ األخير، وفي سرى من األ ةمؤلف آالفوتصنع عالقات وفي نفس الوقت عندنا  
 ندعو لهم. أن و  سرى األ

 


