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 شكر وعرفان
 
ت     ب امالت المقي الم المج ن ع دًا ع نهج        ...عي سًا ل ا تكري ة وإنم ة والنفعي اني التبعي ل مع ضًا لك ورف

دآتور              ...وتعبيرًا لحقيقٍة من جهد   ...سديد تاذ ال ى األس ان إل أتقدم وبكل سخاء بالشكر العظيم وخالص االمتن
ة              اديمي بداي د األآ سيرة الجه ن ا      ...أحمد فهيم جبر الذي واآبني م اد ف ذي أج صقل حين ساهم بصقل        وال ل

ه       ...شخصية الباحث األآاديمي آي تعبر عن ذاتها      ده ووقت ة في تكريس جه رار ونهاي بعيدًا عن عالم الالق
ه نحو                ى شق طريق ادر عل ل ق من أجل رسم منهجية وآلية عمل البحث العلمي وإنجاح مشروعية خلق جي

            .                                           األقوى واألفضل
اتذة   من   ) الكوآبة(أما تلك الثلة     ذين   األس ساعدين ال ا بمالحظاتهم         الم الة وأثروه ى الرس وا عل ذي    اطلع وال

ة   ة والعلمي آرائهم األآاديمي واء ب ذا س ي ه ال بحث ي إآم ساعدتي ودعم ارز بم دور الب م ال ان له  وأخص آ
ذا      مد مندور إذوالدآتور محبالذآر الدآتور عفيف زيدان، الدآتور جمال أبو مرق         ا واصلت به والهم لم ل

 . البحث وأتممت رسالتي هذه فلهم مني جزيل الشكر والتقدير واالمتنان
أمون    دآتور م ت، ال ز ثاب د العزي دآتور عب ذيب، ال ل ضحايا التع شكر مؤسسة عالج وتأهي سى بال وال أن

ن ا     تمارة م اء االس ي بن ابعوا مع ذين ت سيمان، وال ارتن اي سور م يض، البروفي صول  مب ًا ف ة، والحق لبداي
 .                                                                                         الدراسة

ة                              ا صنعوه من خدم اء م ع الحاالت الدراسية لق ان لجمي دير والحب واالمتن شكر والتق دم بعظيم ال آما أتق
رة ع  نهم غي م م ي ألعل ة، وإن ة أآاديمي ة ومعرف ع  علمي ان م در اإلمك اطي ق ذا البحث، والتع اح ه ى إنج ل

ت أث      زامهم بالوق يهم الت كر ف ة، وأش داث البحثي ات األح دم   متطلب ابالت وع اء المق ذارهمن اج اعت  إال آنت
 .                                                                                  لظروف قاهرة

شكر                    إلى جميع أصدقائي وزمالئي      ل ال ي جزي م من ات له ذي العملي سيق مع أسر منف الذين ساعدوني بالتن
 .                                                                                 واالمتنان

ى          نفسايوأقول لمثل هذا خلقت     ...أما أنا فعن نفسي أخاطبها     ان عل اة يقف ين أن الراحة والحي ى يق  وإني عل
 ...   فال تطلبي يا نفس شيئًا لم يخلقه اهللا على األرض قط...فال راحة مع الحياة ... طرقمفترق
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:مصطلحات الدراسة  
 

ة   د بها   ويقص: الحرآات السياسية  ة اإلسالمية       :الحرآات التالي ة المقاوم ا العسكري    ) حماس (حرآ بجناحه
ذراعها العسكري          اح  –، آتائب شهداء األقصى    )سرايا القدس  (عز الدين القسام، الجهاد اإلسالمي ب  الجن

 ).2003القاسم،) (فتح(العسكري لمنظمة التحرير الوطني الفلسطيني 
                                       

ديني شعبي يستخدم لتسمية الشخص الذي أقدم على وضع         فلسطيني ذو أساس     هو مصطلح    :االستشهادي
ر و            ستوطنة بهدف التفجي ام م ة أو اقتح يارة ملغم ادة س ة أو قي ة ملغم حزام ناسف على جسمه، حمل حقيب

 ).2003مصطفى، ( بتلك المنطقةإيقاع أآبر عدد من القتلى والدمار
                                                                         

شهادية ات االست عب: العملي ة مصطلح ش ى عملي ة عل ستخدم للدالل ةي ي المعنى تفجيري ست عسكرية ب  ولي
اد في سبيل اهللا              بتفجير نفسه يقوم بها شخص    التقليدي،   ًا وجه أرا وانتقام ، ويختلف    بقصد تفجير األعداء ث

 ).                                                 2003مصطفى، ( حسب طبيعة الهدفاألسلوب المستخدم
 

ه نحو                    : الدافعية ة، وتوجه هي حالة داخلية جسمية أو نفسية تدفع الفرد نحو سلوك معين في ظروف معين
                     ).  1967الطيب، ( إشباع حاجة أو هدف محدد، فهي بمثابة قوة محرآة منشطة وموجهة بوقت واحد

                                                                          
صية ز  :الشخ ي تمي ة الت ة واالجتماعي ة واالنفعالي سمية والعقلي صائص الج ل للخ ل المتكام ي التفاع ه

 ).2004 الحجوج،(ط فريد في سلوآه ومكوناته النفسية الشخص وتجعل منه نم
 

سمة فةأي : ال سير ص ن التف وع م أي ن ام ب ا االهتم ف فيه ن أن يختل سبي يمك ية ذات دوام ن  أو خاص
 ).                                                                 1996منصور، (التصوري لها 

 
ك          سبيل اهللا عز وجل بالنفس والمال واللس      بذل الوسع والطاقة في     : الجهاد ة في ذل ان أو غير ذلك والمبالغ

 ).                                                                          2003الرفاعي، (
                                                                      

 جماعة إسالمية عسكرية تسعى إلقامة دولة فلسطينية إسالمية حرة            ):سحما(حرآة المقاومة اإلسالمية    
ا  سكري له اح الع رائيلي، الجن تالل اإلس ن االح ر  : م ي أواخ ة ف سام، تأسست الحرآ دين الق ب عز ال آتائ

 ).2003، النيرب(الثمانينات على يد الشيخ أحمد ياسين 
                                                      

اد اإلسالمي ة الجه ل  : منظم سعى مث ا، ت ة منه دة جماهيري ل قاع ن حماس وأق ة عسكرية أصغر م حرآ
دآتور                        د ال ى ي ات، عل ل الثمانين حماس إلقامة دولة فلسطينية إسالمية حرة من االحتالل، تأسست في أوائ

       ).                                                    2003سواحل، ( فتحي الشقاقي
                                                          

، تقوم على أساس ) سبتمبر-2000( مجموعة مسلحة من حرآة فتح، تأسست عام:آتائب شهداء األقصى
 ).2003سواحل، ( الوطنية والقومية أآثر من الدينية، المؤسس الفعلي لها مروان البرغوثي

 
ر ف      شعبية لتحري سطين الجبهة ال سبب الفكر ا                 :ل سابقات ب ل شعبية من ال ة أق ة مدني ا    منظم اعي له ، الجتم

 ).     2002 ،  وجمعةعودة(أسسها جورج حبش في أواخر الستينيات 
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 الملخص 
 

قربائهم في الضفة الغربيةهة نظر أسرهم وأسمات االستشهاديين من وج  
 

ة     سمات ودوافع االستش   فحصهدفت الدراسة التعرف إلى      ة نظر         هاديين في الضفة الغربي ك من وجه وذل
تمارة التي أعد        . أسرهم وأقربائهم  اييس         ةها الباحث  توقد تم استخدام االس تعانة بمق  لموضوع الدراسة باالس

ى مجموعة من ا              ى جانب             ذات عالقة بالمجال، ومن ثم عرضها عل ين للتحقق من صدق األداة إل لمحكم
م                             م ت ة ألداة الدراسة، ومن ث رات األداة مع الدرجة الكلي اط فق التحقق من الصدق بحساب مصفوفة ارتب
ا      حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة الثبات آرونباخ ألف

""Cronbach Alpha م أخ د ت ن  ، وق ة م صديه مكون ة ق ى   )60( ذ عين ة عل شهاديا موزع است
تمارة        الخليل وبت لحم   رام اهللا،  جنين، نابلس، طولكرم،  :المناطق ، ُوزعت على أسرهم والمقربين لهم االس

منهم باستخدام مجموعة من األسئلة الموجهة التي تناولت    )51( المعدة لذلك، إلى جانب عقد مقابالت مع      
ذ    شهادي من اة االست ن         حي ة م تعانة بمجموع عها باالس م وض ي ت شهاد والت ى االست ة حت ل الطفول مراح

ك من أصل                   )150(القراءات للدراسات السابقة وعرضها بعد ذلك على مجموعة من المتخصصين، وذل
ة،        . )2006( استشهادي منذ بداية انتفاضة األقصى حتى أواسط       م حساب النسب المئوي ائج ت ل النت ولتحلي

وآيالمتوسطات الحساب  ار ت ة، اختب ات المعياري ات حسب  Tuky test ""ية، االنحراف ة الثب ، ومعادل
:                                         ، ومن تحليل النتائج تم التوصل للنتائج اآلتيةCronbach Alpha" "آرونباخ ألفا

صعوبة الترآيز، سرعة االنفعال، طيبة القلب بدرجة       : هي االستشهاديون أبرز السمات التي يتمتع بها       -1
ح        ة، مالم ة والمراهق ل الطفول ات بمراح ت لالحتياج ف ورأي، آب حاب موق رة، أص سمية آبي رب ج أق

دة مع المحيط واألسرة، أداء          عالقات اجتماع ين، الزهد والبساطة في الحياة،      لألوروبيين من الشرقي   ية جي
ي  صالة ف اال ذي    وقته ان ال سطين، حب المك ي فل ا يحدث ف ى م ة عل ة، النقم رطة الديني تماع لألش ، االس
 .                                                                          يعيشون به

شي،  : يوناالستشهادأما أقل السمات التي تمتع بها     الشعور بالقلق وعدم الراحة، السخط على الوضع المعي
ع         الح ل م ي التعام درة ف ذآاء والق وماتية، ال راض سيكوس ن أع اة م تمرار، المعان وت باس ن الم ديث ع

اد، حب التميّ    اتهم، العن ال هواي ي مج وق ف ف، التف ي  المواق ان  ف د اآلخرين،حرم ل لتقلي ل ز، المي مراح
ة م  ديث، محاول شارآتهم الح رة وم ع األس وس م اء الوقت للجل شباب، إعط ة وال ة والمراهق ساعدة الطفول

شاآلهم،   ل م رين ح شارةاآلخ شاآل است رة بالم واجههم األس ي ت ي  الت شارآة ف ًا، الم رآن يومي راءة الق ، ق
ة، صالة الفجر في المسجد، صال                 االحتفاالت ل،      الدينية، حضور حلقات الذآر والدروس الديني ام اللي ة قي

ي    تهم ف م وق ضاء معظ سجد، ق اظالم سفر ألي دو  االحتف ض ال شهداء، رف صور ال شاط    ب رى، الن ة أخ ل
 .                        التصفيةأو لالعتقالالسياسي، مطلوبين لإلسرائيليين سواء 

شهادهم     -2  ل است يهم قب رت عل ي ظه سلوآية الت رات ال رز التغي بوع( أب هر-أس تماع): ش اني االس  لألغ
شعور ب   صمت، ال ل لل وظ، المي شكل ملح دوء ب صالة، اله ن ال ار م رة، اإلآث ة بكث ة الوطني الحزن، محاول

 .                                                                             الشعور بالفرحإظهار
.النسيان بكثرة، العصبية، التدخين: أما أقل التغيرات السلوآية التي ظهرت عليهم فهي  

ات -3 ذ العملي دوافع وراء تنفي رز ال ش اال أب ر االست ا ذآ شهادية حسب م ي وصاياهمهاديونست دافع :  ف ال
ام   انتقامالديني والذي شكل الدافع الرئيس، دافع وطني،     شهاد  للعنف اإلسرائيلي، انتق ز،  الست را  عزي  وأخي

 .                                                                            اجتماعيدافع 
شهاديين في سمات  ) α=0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        -4 ة نظر    االست  من وجه

 .  األهل والمقربين تعزى لمتغير المحافظة
شهاديين في سمات  ) α=0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        -5 ة نظر    االست  من وجه

 .  األهل والمقربين تعزى لمتغير مكان السكن



 ذ 

ستوى-6 د الم ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف شهاديينفي سمات ) α=0.05(   التوج ة االست  من وجه
 .  نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير صلة القرابة

د المستوى         -7 ة إحصائية عن ة      ) α=0.05(   ال توجد فروق ذات دالل شهاديين من وجه في سمات االست
 .  نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

في سمات االستشهاديين من وجهة نظر       ) α=0.05(  ستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الم       -8
 .  األهل والمقربين تعزى لمتغير الوضع االقتصادي

اتهم      وقد أوصت الدراسة بأهمية عمل برامج إرشاد وتوجيه لفئة الم          ه طاق شباب وتوجي دراسة  . راهقين وال
ات  ار العملي شهاديةآث ر االست ى أس شهاديين عل راماالست ل الب دقائهم وعم ة  وأص ادية الالزم ج اإلرش

ساعدتهم شباب   . لم صية ال ى شخ رائيلي عل ف اإلس ر العن ة أث ة دراس ة بأهمي ت الدراس رًا أوص وأخي
 .                                                                             الوجهة اإليجابيةالفلسطيني وتوجيه هذا األثر
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Abstract 
 

Motives and Traits of Martyrs as viewed  families and relatives in 
The West Bank 

 
This study aims at knowing the most prominent traits and motivations of 
martyrs in The West Bank based on the views of their families and their 
relatives .The questionnaire prepared by the researcher has been used 
for the subject of the study using measurements related to the domain, 
then presented to a group of arbitrators to investigate the validity and 
reliability of the instrument in addition to investigating the validity and 
reliability based on the items connection matrix of the instrument with the 
overall degree of study instrument ,then calculating reliability for the 
study instrument in its various dimensions through internal coordination 
through calculating the formula of Cronbach Alpha. A puresive sample 
composed of (60) martyrs distributed on the previous areas whose 
families and relatives have answered a questionnaire prepared for this 
purpose in addition to holding interviews with (53) of them using a group 
of directed studied questions which has talked about the life of the martyr 
since childhood till martyrdom which have been set up by benefiting from 
a group of previous studies and presenting to a group of specialists from 
about (153) martyrs since the beginning of Al-Aqsa Intifada till the middle 
of (2006). To analyze the results, the percentage has been calculated, 
median, standard deviations, Tuky test, reliability formula according to 
Cronbach Alpha. Based on analyzing the results, the following findings 
have been reached: 
1-The major characteristics of martyrs is the difficulty in concentration 
,quickness in showing interactions, kind heated, have a situation and 
opinion, suppressing needs in the phases of childhood and adolescence, 
their features nearer to Europeans than Eastern, simplicity in life, good 
social relations with the family and peripheral, praying on time, listening 
to religious tapes, anger from the situations in Palestine, like place of 
residence. 
However, according to the least traits that martyrs have enjoyed: feeling 
in anxiety, not feeling in anxiety, anger from the living conditions, talking 
about death continuously, feeling from psychosomatic symptoms, 
intelligence and ability to deal with the situation, superiority in dealing 
with their talents, like to be discriminated, desire to imitate others, 
prohibition in the phases of childhood, adolescence and youth, giving 
time to sit with the family and participate them with talks, helping others 
to solve their problems, consulting family about problems facing them, 
reciting the Holy Quran daily, spending most of their day in mosques, 
participating in religious festivals, attending Quran recitation courses and 



 ز 

religious lessons, praying dawn in the mosque, keeping photographs of 
martyrs, refusing travel to any country, political activity, wanted for the 
Israelis whether for killing or detaining. 
2-The major behavioral changes that have been shown by them before 
martyrdom(a week- a month) ,listening to national songs, praying too 
much, quietness, likeness for silence, feeling in sadness, trying to show 
feeling in joyless. 
The least behavioral changes they show: Forgetting too much, smoking 
and nervousness. 
3-The major motivations for conducting operations as the martyrs 
mentioned in their recommendations: the religious motivation which has 
formed the major motivation, national motivation, revenge for the Israeli 
violence, revenge for the martyrdom of dear person, and finally a social 
motivation. 
4-There are differences of statistical significance on the level(0.05=α) 
concerning the traits of martyrs from the views of families and relatives 
attributed to the governorate variable. 
5-There are differences of statistical significance on the level(0.05=α) 
concerning the traits of martyrs from the views of families and relatives 
attributed to place of residence variable. 
6-There are no differences of statistical significance on the level(0.05=α) 
concerning the traits of martyrs from the views of families and relatives 
attributed to relatives variable. 
8-There are differences of statistical significance on the level(0.05=α) in 
the traits of martyrs from the views of families and relatives attributed to 
qualification. 
9-There are differences of statistical difference on the level(0.05=α) in 
the traits of martyrs from the views of relatives attributed to the economic 
factor. 
 
The study has recommended to make a counseling and guiding 
programs for the category of adolescents and youth. Moreover, it is 
necessary to study the effects of martyrdom operations on the 
psychology of martyrs families ,their friends, making the necessary 
counseling programs to help them. Finally, the study has recommended 
to study the effects of the Israeli violence on the character of the 
Palestinian youth and to direct this effect the positive direction. 
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لواألالفصل   
  الدراسة وأهميتهاخلفية

 
:مقدمة  1.1 

 
ذه المق     ،يائيلسر اإلحتالل   م اإل وايق  طيني الفلس والشعب ،يائيلسراإل بداية الصراع    منذ ة  واتطورت ه م

اً       أ منذ   الممتدعبر سنين الصراع     ر من خمسين عام اليب و  أتهت   ناو ،آث ة     أس ى شكال مختلف  ظهر   أن إل
د   ج جدي ننه صف األ  وا المقم ي الن سطينية ف ة الفل سعينيات لوم ن الت ا   ، م و م ه  أوه ق علي ذاك نآطل
ة           حيث ،اإلستشهادية بالعمليات عتبرت  او .يةائيلسر إ رآاب  قام شاب فلسطيني بتفجير نفسه داخل حافل

ة نموذج  ذه العملي دًاه سطينيةوا للمقًا جدي ة الفل ن  ،م ديراتولك سياسية واألالتق ة ل ال د م مني ا البع تعطه
ة  ليةعتبرت وقتها عبارة عن عم    أ حيث وم،الي إليهذاك لما وصلت    نآالحقيقي   سع       فردي ن تت ومحدودة ول
ات       أقصى  أل ا إنتفاضة بدايةومع   ،لهذا الحد  شهادية  خذ مثل هذا النوع من العملي د ب   اإلست ضطراد  إ يتزاي
ه ساط الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته   أو اصبحت ظاهرة تنتشر في      أن إلى ملفت للنظر    وبشكل  وطبقات

صادي اإلق و اإلجتماعية ا    ،ةت ار   أمم ين   إث ام المعني ا،  هتم ل           أ بحيث  به ا ب صبحت ظاهرة ال يمكن تجاهله
ا     الضوء تسليطيجب   ذه   نإومع    ، عليها والبحث فيه شار ه ساع دائرته      ت  اقتصارها وعدم    ،االظاهرة وات

اعي   إ أوعلى طيف سياسي     ين   أ أوجتم دلوجي مع ارت جدالً   أ ؛ي سياسية ساط   و واسعا في األ     ث  سواء   ال
ارت  أوقد   ،عن هذا الجدل الدائر حولها     ىأ بمن شريعةال ولم يكن علماء   ،قليميةاإل أو المحلية   أوالدولية   ث

ذه  اهرةه اء الظ يختصاص   اإلعلم م اإلف ال عل نفس بحيث  مج م ال اع وعل سبةصبحت أجتم م  لبالن ه
 حول   ثيرتأت  استفسارإ و تساؤالتتفسيرات علمية ل  أوابات  جأيجاد  إ يجب البحث فيه و    ُا علمي موضوعا

اهرة ذه الظ ذه  ،ه ن ه ساؤالتوم دفع ب :الت ذي ي ىشخاص أمال ر إل سادهم أ تفجي ىج صعب أ إل شالء ي
ؤدي بهؤالء      مالذي؟  مالمحها تحديد   أوجمعها   ى ي رار ب  إ إل اذ ق سبقا     ه نإتخ ة يعلمون م اتهم بطريق اء حي
ا يملكون   أجسادهم عزيزة عليهم و   أ ليستأ  وبشاعتها ؟  فظاعتها ى م ارون ا  ؟غل اذا يخت شهاد إلولم ؟هل ست

اة     الش شهاد     وهل    ؟هداء يحبون الموت ويكرهون الحي رار اإلست رار واعٍ    ق ى         ا هو ق م مجرد رد فعل عل
ود ع  دث األ وج دجج بأح ة ؟ دو م لحة الفتاآ باباألما س دوافع س ي وال ذلك؟أ الت ؤالء    دت ل م ه ن ه م

خاصاأل تالل هل اإل؟ش راإلح سبب المباش يائيلس و ال ي  ه ود المقر ف ة؟واوج ذلك ف و م تمرار إن ب إس
ه إ  تالل يرافق سطيني بالمق  اإلح شعب الفل تمرار ال ل واس ة بك ات   أساليبها م ا العملي كالهابما فيه وأش

                                  ).2003مصطفى، (اإلستشهادية 
ا وبواعث      لقد بات المواطن العادي في حالة من الشك والتنازع في تفسير هذه ا              لظاهرة وتحديد ما هيته

ون؟أ       وهل من يمارس  هذا النوع      ،همهداف وأ يهاممارس ة ومجرم م     من العنف السياسي قتل مناضلون  م ه
شعوب    ناسن الدموي المجرم المتناقض مع حقوق اإل      اإلرهابوما هو الحد الفاصل بين       ؟وثوار  وحق ال

صيرها   ر م ي تقري أ    ،ف ذي تلج شروع ال ف الم ن           والعن ات م شعوب والجماع ه ال ل   إلي ل ني أج
في  ونالحظ             ).2003 الحوالي،(  الفلسطيني اللها وتقرير مصيرها وخاصة نضال الشعب     ستقإ

ات         خيرة ترآيز النقاش بفلسطين،   الفترات األ  شهادية حول جدوى ومشروعية العملي ة التي     اإلست  الفدائي
شكل خاص المق        واتنفذها مختلف فصائل المق     سطينية وب ة الفل ة   وام ا ا  حيث يعت   ة،اإلسالمي م بعض  بره ل

ي المص  صب ف ضرة وال ت سطينيةحلم ذه   ،ة الفل ر ه ة النظ ذهب اصحاب وجه ىوي ك   أإل ن ذل د م بع
ي،    للنضال الفلسطيني ويفقد الفلسطينيين ال      هذا النوع من العمليات مسيئ     أنمعتبرين   وق األخالق ا   تف آم

دنيين          ،يائيلسراإلحتالل  يسمونه على اإل   ات الم ذه العملي دعو     .ينيائيلسر اإلحيث تستهدف ه الي ي وبالت
ام     األ  وترآيز النضال الفلسطيني على    سلوب فوراً  توقف هذا األ   إلىهؤالء   راضي الفلسطينية المحتلة ع

سطيني هو      أن معتبرين   )67( ائي للنضال الفل ك األ    ن إ الهدف النه ى تلل سطينية عل ة فل  ؛راضي شاء دول
                  ).  2003 الرفاعي،(ق منطقهم فوا ال يستهدف تحريرهراٍض عمليات على أةبأي للقيام لذلك ال داعي

رزح      وال تبدو هذه المبررات مقنعة للم      ذي ي سطيني ال ، ويتعرض   يائيلسر اإلحتالل    تحت اإل   واطن الفل
 حد اإلبادة الجماعية التي يمارسها      إلىف القمع والقتل الذي يصل في حاالت عديدة         شكال وأصنا لشتى أ 

فالمواطن الفلسطيني المغيب عن      والعنف الفلسطيني،  اإلرهابكافحة   تحت ستار م   يائيلسراإلحتالل  اإل
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سياسي،دا ل ال رة الفع رى أي أ ئ د ي م يع قول سالم وأ ف ة ال سمى بعملي ا ي ة للتف سياسي لم ض واي نتيج
 سنوات عشر  سلوب لمدة تزيد عن     لشعب الفلسطيني هذا األ    خبر ا  أن وخاصة بعد    ائيلسرإالسياسي مع   

ا     أودنى منها قد عادت      الحد األ  أومن حقوقه الوطنية     يًا أ أن يشعر ب  أو يلمس   أندون   ى هي في طريقه  إل
ضا     الظروف الحياتية والمعيشية للكثير من       أنليس هذا فحسب بل      ،ستعادةاإل  .الفلسطينيين لم تتحسن اي

ت والمناداة  عتراضامن اإل في الكثير                                             سمعنا لماذ :تي السؤال فهنايأ
  طريقةعلى  عتراضاإل بوقف هذه العمليات بينما لم نسمع ذلك

   ).2001الدجاني، ( ؟يةائيلسراإلالسياسة والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من الحكومة 
  
 

 :اريخيةنبذة ت 2.1
      
اريخ اإل     اإل اً  ناسن ستشهاد عميق في الت يس وقف    ي عموم ى أ   ًا ول ن      عل اء دي ا،   أ أوبن ة بعينه د  م القرن   ًاءب  ب

ى   وصوالً  اإلسالم بالمسيحية و  مرورًا ،الخامس عشر قبل الميالد    دي    إل اريخ الح ه        الت اذج من ث، فنجد نم
ب وخالل سنوات الحرب األهليه في إ      ،)1785(سية  ية الفرن ناسبفي الحرب اإل    ،)1936-1939( ياناس

الحرب العال     ناوفي عمليات الكاميكاز الياب    ة الث  ية التي عرفت ب ة، نامي ة ف إلىضافة إ ي ام    مواجه الحي فيتن
ةوالعمليات                ناللمحتلين الفرنسيين والتجربة اللبن    ة الوطني شكل المواجه وعي ب ية وما شهدته من تطور ن

ةنتحاراإل ي آي ة الت ؤن واألنا الجماعي ن وصول الم ع م لحة ت تمن ىس وات اإلإل د ن الق ي الهن ة ف جليزي
  ).2003مصطفى، ( طرق سكةالقطار يةإنتحارض مجموعة ت تعترنابحيث  آ

ذلك  رآ ات  األم سبة للعملي شهادية بالن ي إ   اإلست ا ه ي م سطين والت ي فل الل    ف ن خ وعي م ور ن ال تط
سلةالفدا سطيني،  سل شعب الفل اح لل د اإل ء والكف تالل البريط ض ام   ي،ناح صريح بلفورع ، )1917(وت
ابع اإل ة واألنوتت ات الجماهيري وًالتفاض سلحة وص ة الم ال الثوري ى عم رىإل ة الكب ورة الوطني         الث

ي تمثلت شرارتها األ )1939-1936( ى بإوالت رار ل ع صدور ق سام وم دين الق شيخ عز ال شهاد ال ست
ع        بدأ ،والنكبة )1947( التقسيم عام  ال األ  نإت حرب العصابات بهدف من ود،     تق سطينية لليه  راضي الفل

شن إلى  لتدمير مما أدىالنسف وا قتال الشوارع، متازت هذه الحقبة من مراحل الكفاح الفلسطيني ب       وقد إ 
ن األ ر م رةالكثي ة خالل الفت ر منظم ة الغي ة العفوي ال الفدائي د ).1918-1948(  عم ل أو وق قف العم
ذ  دائي من رأوالف ى) 1958(  اخ لأو إل اً ) 1965( ائ ود متقطع وًالليع ى  وص ة إل ة الكرام              معرآ

سبعين      عملية عسكرية أ  ) 800( ي هذه الفترة   ف حيث بلغ عدد العمليات    )1968/3/2( ي ما يزيد عن ال
هريًا ط ش ي المتوس ة ف سبعين .عملي رة ال زت فت ةوتمي ات الخاص ات  ،يات بالعملي ن العملي ضال ع ف

                ).2003 سواحل،(  ما بعدهاأو )1973/لأو تشرين (  النوعية اثر حرباإلستشهادية
ات     قبة  لك الح  تعد ت  سلو،أوتفاق  وبعد إ  شهادية بداية حقيقية للعملي ة العفول    ن ا حيث آ   اإلست ى  أو ةت عملي ل

ات  سلة العملي شهاديةسل رم اإلنإ اإلست ة الح ا لمذبح يبراهيتقام شريف ف ي ال دها  ).٢٥/٢/١٩٩٤( م بع
             ).٢٠٠٥( اسط عامأو  حتىاإلستشهاديةساليب بتنوع تنفيذ هذه العمليات وع األخذت تتنأ
ا  ن الناأم ة فم ة والعملي ة النظري كال وأنإحي ة أش ة آاف ل وصحية  مراجع ضال ضرورية ب اليب الن س

ى               ،طفات والمراحل السياسية المختلفة   وخاصة في المنع   ة تغليب شكل عل ة معين خر  آفقد تتطلب مرحل
ه   طبيعة العدو وشكل ممارسات إ     أنآما   . مختلفة تماما  شكاًالة أخرى أساليب وأ   فيما تفرض مرحل   حتالل

ا         ماطًاأن يفرض ستدعي التصدي له ه ف   . مختلفة من الصراع التي ت اليب واأل نإوعلي س   األس ت شكال لي
وبالتالي  ،نا والمك نا معينة تتغير بتغيرظروف الزم    هدافًامقدسة وال غايات بذاتها بل هي أدوات تخدم أ        

دم             من ناحي    اإلستشهادية نقاش موضوع العمليات     نإف ا يق ئلة حوله ة وطرح األس ات عن  اإلة نظري  جاب
اهؤالء        ما :من حيث  حولها العديد من التساؤالت المطروحة    شهادي   السمات التي يتصف به  ون؟مااإلست

سطيني    هذه اإلستراتيجية  تخدمذلك؟هل    وراء الدوافع شعب الفل ا    ال ه   سياسة شارون   تخدم    أم أنه  وتعطي
    ).Salib, 2003( وهكذا ب الفلسطيني؟في مجازره وحصاره للشع ستمراريةالمبررات لإل

 
 



 4

 
                                                                                                                

: الدراسةمشكلة  3.1   
 

هم وأ الدينية، الوطنية ،ةاإلقتصادي ،اإلجتماعية  النفسية،سماتال مشكلة الدراسة حول تمحورت
 تحليل ، وأسرهم والمقربيننظرمن وجهة يات والدوافع لهذه العمل نستشهادييإلل التغيرات السلوآية

أشكال ب نا جإلى .بالعملية لمعرفة أهم الدوافع لقيام اإلستشهادي  اإلستشهاديون ترآها التيالوصايا
يات والجرائم ين ظهور هذه العملالعالقة ما بالعنف اإلسرائيلي التي تعرض لها اإلستشهاديون، وما

يني طس الفلوما هو أثر غياب القدوة بالنسبة للشباب يني،ازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطجوالم
يات ثار هذه العملآما ستعرض الدراسة آ ،نظيمات السياسيةة وعالقة ذلك بتوجهه نحو التسرداخل األ

 .  عاملهم معهاوآيفية تمن الناحية النفسية واإلجتماعية واإلقتصادية واألمنية ين اإلستشهادي أسرعلى 
  

: الدراسةسئلةأ   4.1 
 

 :تسعى الدراسة الحالية االجابة عن التساؤالت االتية

 ؟  عنف اإلسرائيلي التي تعرض لها اإلستشهاديون ما أشكال ال-1

 الوصية؟  ستشهاديين بالعمليات آما ورد في  ما الدافع األساسي لقيام اإل-2

 ستشهاديين النفسية؟   ما أهم سمات اإل-3

  ما أهم سمات اإلستشهاديين اإلجتماعية؟  -4

 ستشهاديين الدينية؟   ما أهم سمات اإل-5

 ستشهاديين الوطنية؟   ما أهم سمات اإل-6

 ستشهاديين؟  ما أهم التغيرات السلوآية لدى اإل-7
 

 :فرضيات الدراسة 5.1
 

 :سعت هذه الدراسة لفحص الفرضيات الصفرية التالية
ى ية األول ستوى ال : الفرض د الم صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف مات ) α=0.05(توج ي س ف

 .  اإلستشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير المحافظة
ة ية الثاني ستوى  : الفرض د الم صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف مات ) α=0.05(ال توج ي س ف

 .   السكناإلستشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير مكان
ة ية الثالث ستوى  : الفرض د الم صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف مات ) α=0.05(ال توج ي س ف

 .  تعزى لمتغير صلة القرابةستشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين اإل
ة  ية الرابع ستوى     : الفرض د الم صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف مات   ) α=0.05 (ال توج ي س ف

 .  ربين تعزى لمتغير المؤهل العلمي األهل والمقستشهاديين من وجهة نظراإل
سة  ية الخام ستوى    : الفرض د الم صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف مات  ) α=0.05 (ال توج ي س ف

 .  مقربين تعزى لمتغير الوضع اإلقتصاديستشهاديين من وجهة نظر األهل والاإل
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: الدراسةهدافأ  6.1  
 

:إلى الدراسة فتهد  
 وهذه لهمقرب شخص أالوالدين و ، من وجهة نظر الزوجةوذلكين اإلستشهاديالكشف عن سمات  -1

 سمات -                                                                                 :   السمات هي
 )الخ النفسيةوالسلوآية،رابات طضاإل حباط،اإل(نفسية 

)الخ جتماعي، اإلغتراباإل ية،أسرمشاآل ( جتماعيةإ  سمات-  
)، الخ بالجنةز، الفوةاإلسالمي عن المقدسات ع، الدفاالجهاد(معتقدات دينية  -  
)الخ  الوطن،علىالغيرة  رض،تحرير األ(  مباديء وطنية-  
 السلبية وأيجابية سواء اإل ،يناإلستشهادي أسر على الظاهرةثار التي تترآها هذه الكشف عن اآل -2

 التعامل يةتماء الوطني، وآيفنواإل  التدين،مستوى ،اإلقتصادي جتماعي،اإل النفسي،على الصعيد 
 . ، والتي تم وضع مجموعة من األسئلة الخاصة بقياسها خالل المقابلةمعها

 
: الدراسةأهمية   7.1 

 
لمحلي والعالمي في هذه تعد ظاهرة العمليات اإلستشهادية من أبرز الظواهر التي تحظى باإلهتمام ا

الحقبة الزمنية، وقد ٌأشبعت بحثًا في الجوانب الدينية والفكرية والسياسية المعتمدة على التحليل الفردي 
ووجهة النظر الشخصية، مع غياب دراسة سيكولوجية جادة للدوافع التي تقف من خلف هذه العمليات 

 .عتبار رأي ووجهة نظر المحيطين بهوالسمات التي يتمتع بها اإلستشهادي، تأخذ بعين اإل
ف عن أبرز سمات اإلستشهاديين والتغيرات السلوآية عندهم بآخر الكشوتكمن أهمية هذه الدراسة في 

. وأبرز الدوافع التي تدفع بتنفيذ هذه العمليات من وجهة نظر أسرهم والمقربين، )شهر-أسبوع(فترة 
 مراحل النضال الفلسطيني حربه مع اإلحتالل وبهذه الدراسة توثيق ولو لجزء بسيط لمرحلة من

 إذا ما راجعنا الدراسات واألدبيات السابقة وما آتب حول هذه الظاهرة بموضوعية نجد و.اإلسرائيلي
 .اإلهتمام األآبر من قبل الجانب اإلسرائيلي على الجانب الفلسطيني

رشاد والصحة النفسية والمجتمعية ونتائج هذه الدراسة قد تساهم في وضع المؤسسات العاملة بمجال اإل
في صورة الوضع النفسي ألبناء الشعب الفلسطيني، لتاخذ بعين اإلعتبار في برامجها التخفيف من 

 أن تكون نتائج هذه الدراسة ةأمل الباحثآما وت .حالة اإلحتقان والضغط النفسي لدى الشباب الفلسطيني
 من جميع جوانبها حيث أنها أصبحت ظاهرة عالمية محفزًا إلجراء المزيد من األبحاث لهذه الظاهرة

                                                 .غير مقتصرة على دولة أو دين
 

 
 : الدراسةمحددات 8.1 
 

ى  إ - ة عل ذه الدراس صرت ه شهادي  ذويقت روا  يناإلست ذين فج سهم بأن ال تخداماف ف، س زام الناس       الح
رة، ة متفج ر  حقيب سلح وارة،سيتفجي تباك م ام اش ستوطنةاقتح                   . م

ين،    يناإلستشهادي  ذوي قتصرت هذه الدراسة على   إ -  ابلس،   من منطقة جن ل  رام اهللا،  طولكرم،  ن  الخلي
 .بيت لحمو

  .ستشهاديينلإل أقرب شخص ،صدقاءاأل اإلخوة واألخوات، الوالدين،قتصرت هذه الدراسة على إ -
ى  - ة عل ذه الدراس صرت ه شهادي  ذوياقت ة يناإلست رة الزمني الل الفت ة : خ طأو -2001( بداي  اس

2006.(   
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 الفصل الثاني
 االطار النظري والدراسات السابقة

 
:مقدمة  1.2 

 
ذا البحث    سيتم في    ة ه هذا الجزء من البحث الحديث عن ظاهرتي اإلستشهاديين واإلنتحار لنتمكن بنهاي

شكل   ين سمات هؤالء اإلستشهاديين واأل    وتحليل النتائج ايجاد الفرق العلمي ب      ام شخاص المنتحرين ب  ، ع
ات وإ    ذه العملي ى ه ت عل ي أطلق سميات الت دد الت ك لتع بعض عل وذل راض ال ات عت سميتها بالعملي ى ت

ستطيع   فبعيدا عن التحيزات الدينية أو الوطنية نحتاج لعرض لمحة عن آل طرف منهم             ،اإلستشهادية  لن
ي التوصل  ة ف ة علمي ة لنتيج صطلح إ   النهاي تخدام م صداقية إس دى م ول م ذه   ح سمية ه شهادي وت ست

ه من الدراسات               . العمليات باإلستشهادية وليس باإلنتحارية    إلى جانب الحديث عن أهم ما تم الوصول ل
 .ضوعالعربية واألجنبية السابقة التي آانت ذات عالقة مباشرة أو غير مباشرة حول المو

ة من التكيف والتجذر     قصى وتطورها ووصولها األإنتفاضةستمرار  حد يتوقع إ  ألم يكن     ذه المرحل  ، له
داياتها آ  ي ب ع انفف ستمر أأن المتوق بوعا  ت بوعينأوس ا أ ، اس ن   ولكنه ور م ي التط ذت ف تخدام خ إس

ل اإلحتالل وإ         للسكاآين وآ  شعبي لتعطي تنزافه ليات العمل ال م      ،س ى ومن ث سالح،  ا إستخدام  إل م    ل ومن ث
ه عمق الكي           طوروا سالح اإل    ذي ضربوا ب شهاد ال صهيوني  انست م      . ال ائل   إستخدام ومن ث وم ووس  العل

ة واإلاإل صال الحديث ة وصواريخ إ نت لحة فردي صنيع أس ت لت تهدفترن ي س ستوطنات والت دن والم ت الم
راً  ت أث ًاترآ ات وأ   هام ياق المواجه ي س ستوطنين    ف يش والم ات الج ى معنوي رت عل د  .ث ح أووق ض

رأ  تطالع لل ي اس ارط آاسأوي ف رون  أن )2005( ي سطينيين يعتب ذي  أن الفل ف ال تخدما العن اء  أس ثن
 لمفاوضاتآبر مما تمكنوا من تحقيقه في عشر سنوات من ا          مكنهم من تحقيق أهداف أ     يةان الث اإلنتفاضة

د اهللا وعوض،( د ).2003 العب ك يب ث اآلووذل ن حي ا م ا م ر موضوعي نوع ذ غي ار له اتث ، ه العملي
ى         فبالنسبة لآل  شديد الحصار عل ثار السلبية  التي نجدها قد تبعت هذه العمليات بالنسبة للفلسطينيين من ت

ال من دخول            انالشعب الفلسطيني وحرم    ات من العم اك    إسرائيل  المئ ى  ، والعمل هن ب اعطاء   ان  ج إل
ا والتي         والحق بجميع الجرائم والمجاز    سرائيل إل أمريكاالشرعية من وجهة نظر      ر التي قامت وتقوم به

ثار السلبية التي    تلك اآل  هم من ذلك  بل واأل  ،اإلسرائيليلة توفير الحماية للشعب     اوترتكز تحت مظلة مح   
د    سر فراد األ  أحد أ  انثار نفسية نتيجة فقد   ين من آ  اإلستشهادي أسرتترآها هذه العمليات على      ذي يزي ة وال

د       أن ب ن البعض منهم ال يصدق حتى اآل      أن صعوبة هو عدم تسلمهم الجثة لدرجة        األمر ك الشخص ق  ذل
ا آ         أنل  واخر يح   وآ ن،م عينه حتى اآل    الجثة بأُ   لم ير  نهاستشهد  أل   ه لم ه ل  يصنع قصة بخيال  مصير  إلي

ة    او سيتم رمي تلك الجثة بح     أنهين للعائلة ب  سرائيلياإل على تهديدات    تلك الجثة بناءً   ا   إ أويات النفاي طعامه
 الروح تتعذب بتعذيب الجسد حسب معتقدات      أنساس   اإلستمرار بتعذيب الجثة على أ     أوللكالب الضالة   

خرى حيث    ها واحدة على األ   أحداثال سلسلة متتابعة ترتكز      ذلك ما هو إ    أنودي وبالنهاية نجد    اليهالدين  
ه  حتالل بجرا اإلان الذي آاإلستشهاديتقاما لذلك إنخر قد خرج     آ ًا إستشهادي أنسنجد بعد بضع سنين      ئم

ذا، ذلك وهك ه ل سبب بدفع ة  ال دمير البني ك فحسب فت يس ذل صاديل ك األاإلقت ازلهم سرة لتل دم من ن ه  م
جن بعض أ راد األوس رف صاريح انهة وحرمس ن الت ى تأأوم م ول    حت ن ه د م ج تزي رائض الح ة ف دي

ذي يعطى أل           أنهالموضوع عليهم حيث     غ التعويض ال شهادي  سر  مهما بلغ مبل م      اإلست ود به ى إين ال يع  ل
ار اإل  و إلى جانب تل  ،السابقفي وا يعيشونه ان الذي آاإلقتصادينفس الوضع   ك اآلث ة ك هنال  التي  يجابي

ذي أ        هذه العمل حققتها   ستوطني   صبحنا نجده في       يات من حيث الرعب ال داد     صفوف الم ن والتراجع بأع
اً  دول أإلىعداد المستوطنين المهاجرين المستوطنين القادمين ألرض الميعاد مقابل اإلزياد بأ        خرى هرب

ه يالحق   من الموت الذي ب     ّدعاة إسرائيل رض م بكل نقطة من أ     ه اتوا يجدون شعب     ، الم ات ال ع معنوي رف
ى اإل        عطاء الضربات لإلسرائيل  درة على إ  الفلسطيني والشعور بالق   درة عل ام  نين آما يتلقونها منهم والق تق

                               .) 2003الزعاترة،(ي مبررن أين يتم قتلهم بشكل شبه يومي دوء الذايلدماء الشهداء األبر
ل وصحية وخاصة         نظرية والعملية فإن مراجعة آافة أشكال وأ      من الناحية ال   ساليب النضال ضرورية ب

ي المنع ةف سياسية المختلف ات والمراحل ال د ت ،طف ة تغلتطلفق ة معين ى آخرب مرحل ا  ،يب شكل عل فيم
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اً    شكاًالتعرض مرحلة أخرى أساليب وأ     ة تمام ا  ، مختلف اته وإ          آم دو وشكل ممارس ة الع ه   أن طبيع حتالل
ا،             ستدعي التصدي له ه  يفرض أنماطا مختلفة من الصراع التي ت اليب واألشكال ليست         وعلي إن األس  ف

دم أ     ي أدوات تخ ل ه ذاتها ب ات ب ة وال غاي دافًامقدس ر  ه ة تتغي روف ال  معين ر ظ ان  بتغي ان والمك زم
شعب               واأل ).2002 محادين،( رة في صفوف ال سلوب الذي تمارسه إسرائيل في إحداث الخسائر الكبي

ى إ           الفلسطيني شكل ضر   ات عل صميم لكل المراهن ى             بة في ال ودة إل اوض أو الع ى التف ودة إل ة الع مكاني
شارع    على األ ،)2000( من والعشرين من ايلول عام   ل الثا الفترة التي آانت سائدة قب     ى صعيد ال قل عل

شطاء اإلن   تل األطفال وإستخدام القناصة في إ     فعمليات ق  ،الفلسطيني وحجم الضربات     ،تفاضة ستهداف ن
ت آ  ي طال رة الت ة واإلصابات الخطي ًاالقاتل شبانالف ن ال ضًال ، م دبابات ف صواريخ وال تخدام ال  عن إس

رؤوس      والرصاص من العيار الثقي    م   ،ى مرآى المتظاهرين  حشاء عل    ويخرج األ   ل الذي آان يجتث ال ث
رف باإل  ا يع ال وم ات اإلغتي ة الف  عملي صائل المقاوم ن ف شطاء م ن الن دد م داني لع دام المي سطينيةع  ،ل

ق             وإ ،ا من هدم البيوت وإقتالع األشجار     وغيره ا خل اطق والحدود والحصار اإلقتصادي مم غالق المن
ة     وقد بلغ عدد     ).2001  واخرون، الشرعة( حالة غضب عارم في الشارع الفلسطيني      ذ بداي الشهداء من

نهم  شهيد ) 4009( إلى )2005( وحتى أواخر شباط عام  )2001( اإلنتفاضة سنة    وطفالً ) 742( بي
ا،  )44500( وطن جريح ر صادر عن مرآز المعلومات ال ة وذآر تقري ة العام سطيني في الهيئ ي الفل
ل من      فترة أن عدد الشهداء من     ك ال ستعالمات عن تل  لال ال أق غ    )18(  األطف ام بل ا  أ شهيدا،  )742( ع م

غ شهداء جراء القصف اإلسرائيلي فبل هيدا)732( ال ك ، ش اث و )261( وهنال  )344(شهيدة من اإلن
وطني،    شهيدًا اً  )817(و  في صفوف األمن ال اً طالب شهدوا برصاص اإل   ا ومعلم  .حتالل اإلسرائيلي  ست
شهداء من المرضى جراء اإل        آما بل   ى   عغ عدد ال ة عل ين    ،شهيدا  )130 (الحواجز اإلسرائيلية  اق ا ب م

ى، سرطان والكل ب وال ى القل ن مرض سن م يخ م يدة وش ل وس هيدًا )49(و طف راء إش داءات  ج عت
دني      فرمن أ شهيدا  ) 36(المستوطنين اليهود على المواطنين الفلسطينيين و      دفاع الم  ،اد األطقم الطبية وال

صحفيين )9( ين وال ن اإلعالمي هيدًا )220(و ،شهداء م ن أش ة الرياضية م اء الحرآ دد  .بن غ ع د بل وق
وا في سجون االحتالل            نهم  ،أسير  )7000 (األسرى والمعتقلين الذين ما زال وا   سير أ )644( م ا اعتقل

يراً  )6582( قبل اإلنتفاضة و   دى وزارة األسرى       اس وثقين ل ى    ، م تقالً  سجناً ) 24( وموزعين عل   ومع
دارس والجامعات      تقلين  فيما بلغ عدد المع    ،ومرآز توقيف  ة الم ة،    )1389( من طلب نهم  طالب وطالب  م

وزارة ال         ) 196( عتقال و من األطفال رهن اإل    )310( ابعين ل ة  معتقال من المعلمين والموظفين الت تربي
الي  يم الع يرا أ )800(و ،والتعل ن أم  س انون م ة و يع نهن  ) 126(راض مزمن يرة م يرة   )41( أس أس

ر أن        .داريأسيرات موقوفات توقيف إ    )10(أسيرة موقوفة و   )75(محكومة و  آما نالحظ خالل التقري
شكل تضررت ب  ) 7438( منزال منها  )69843( ي أو جزئي بلغ   عدد المنازل التي تضررت بشكل آل     

زالً  )63099( ما عدد المنازل المتضررة بشكل جزئي فبلغ      أ .بقطاع غزة ) 4595( آلي منها  ا  من   منه
زة )22879( ي قطاع غ غ  .ف د بل دد المبوق شآت األع اني والمن ة والمب ضررت اني العام ي ت ة الت مني

ي   ي وجزئ شكل آل رًا )590( ب ا مق شأة أ عام ةومن م إ   )12(، مني ة ت ة وجامع أوامر  مدرس ا ب غالقه
سكرية ة  ،ع سات التربي دد مؤس غ ع ا بل ي تعرضت للقصف آم يم الت ة ومد )316(  والتعل ة مدرس يري

ة   يم وجامع ة وتعل ب تربي سكرية   مدر )43(و ،ومكات ات ع ى ثكن ت إل ة حول و  .س التقرير ح د ب ل ونج
الي مساحة األ           ا بلغت         اإلنتهاآات للقطاع الزراعي أن إجم م تجريفه ا  )76471( راضي التي ت  ،دونم

 ،الف عامل    )287( لين عن العمل بلغ   ويفيد التقرير بأن عدد العاط     .قتالعهاشجرة تم إ  ) 2054121(
شعب ال     %)31.2( بنسبة سطيني من مجموع ال سطينية جراء               ،فل ر في األراضي الفل سبة الفق وبلغت ن
شهر    )%67.6( غالق والحصار اإلسرائيلياإل ائج المسح ل  Palestinian) (2005/12( حسب نت

Central Bureau of Statistics,2005(. ة خالل حياء السكنيقصف لألفيما بلغت عدد مرات ال
رة ى )2001/10/1( الفت رة، )31473( )2004/10/31( وحت ن الح  وأ م ا ع سكرية م واجز الع

نقطة عسكرية    )2924( ك الفترة فبلغ عددها   اإلسرائيلية التي أقامتها قوات اإلحتالل اإلسرائيلي عن تل       
دة ساحة األ ،جدي الي م غ إجم ذ وبل صري من صل العن دار الف ة ج صادرتها لخدم م م ي ت ي الت راض

                                                                 ). 2005 المدهون،(  دونما) 214127( )2003/3/29(
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:مفهوم الشهادة واإلستشهاد  2.2 
 

شهيد  تتعدد دالالت آلمة الش    :التعريف لغة  ه        ،هادة وال ي معاينت شيء تعن شهادة بال شيء       ، فال ال شهد ال يق
ي حضوره،      .ي عاينه أ ال شهد المجلس أي حضره         وشهادة المجلس تعن شيء       .يق ى ال شهادة عل ي أوال

ه     أي  أيضا شهد شهادة    أويقال   .ادة بالشيء تعني اإلقرار بالعلم    والشه  قاطعا، اإلخبار به خبراً   ا لدي دى م
ة     ،"شهيد" "شاهد"من هذه المعاني هو   " شهد"والفاعل للفعل    .من الشهادة   أو  ، فالشهادة إذن تعني المعاين
ضور ار،الح العلم ، أو اإلخب رار ب سان أو  ، أو اإلق دى اإلن ا ل شهادة   .اإلداء بم ي ال ذا تعن ياء "وآ األش
ه ح            .فهي عكس الغيب  "الظاهرة   ا تدرآ سان   وينحصر المعنى المعجمي للشهادة في مجموع م واس اإلن

ة أو         .مام القضاء أو في البيئة أ    ة فني ان أخرى ذات دالل شهادة مع ورت لل إصطالحية فهي تجيء    ثم تبل
ل في          بمعنى المنزلة أو الدرجة التي أ        قهًاوتجيء ف  ،جازة العلمية بمعنى اإل  ا اهللا لمن يقت عدها أو قرره
بيله، شهيد س شهد  وال ن است و م بيل اهللا  ه ي س بيل اهللا   ،ف ي س ل ف رض أن يقت شهادة اي تع ب ال   أو طل

 ).1999 سيط،المعجم الو(
                                                                

عدهما اهللا في الجنة    أهي المنزلة أو الجزاء والثواب اللذان       : ح الشرعي أو الفقهي   الشهادة في المصطل  
 ).2003، مصطفى( يقتل في سبيله من المؤمنينلمن 

 
شهيرة     ستيبدأ فعل إ   :لغة مفهوم اإلستشهاد  ى     التي  )ت س، ا،( شهد بحروف الطلب الثالثة ال دخل عل  ت

ول    .الفعل فتفيد طلب وقوعه    شهد   إفنق شهادة أل  أي طلب ا   ست سابقة ا       ل ا ال ذآر وبموضوع    ي من معانيه ل
شهد أ  :دراستنا هذه تعني  شها  إست ل في سبيل اهللا    ي طلب ال ش  .دة أو تعرض أن يقت ل في   هد أواسُت ي قت

شهاد       .سبيل اهللا أو نال درجة أو منزلة الشهادة التي طلبها فهو شهيد            المعجم  (وإستشهادي نسبة إلى إست
                                                                           .)1999 الوسيط،

                                     
المي    دين اإلس ي ال شهاد ف وم اإلست هيد ب   :مفه ظ ش رآن لف تخدم الق ى اس دد دالالت المعن تخدم فا تع س

شهادي إ        سبيل اهللا، مصطلح من يقتل في      سبة لإلست ه الق     آذلك األمر بالن ر عن شري    رآن ذ عب ه من ي بأن
بيل اهللا أ ي س سه ف هداء،  نف ذهم ش ؤمنين ويتخ اده الم ن عب ارهم اهللا م ؤالء يخت سه هللا وه ع نف ن يبي  ي م

ره عل          :المي هو وبالتالي فاإلستشهادي في الدين اإلس     ذي إستجمع أم ؤمن ال ار واحد    الم ع     ،ى خي  هو بي
ذا    و ،ي بذلها وتقديمها في سبيل اهللا  أ ،نفسه لربه  سه به زم نف د وإ  ال د أو العه ع حرصاً    العق ذا البي ام ه  تم

               ).2003 ،مصطفى( النفس المبذولة في سبيله عده اهللا لصاحب هذهعلى المقابل الذي أ
 
 
 
 

: ظاهرة العمليات اإلستشهادية في العالم وفلسطين 3.2 
 

ع   على أنها عنف ي ينظر المحللون السياسيون الغربيون وبعض المحللين العرب للعمليات اإلستشهادية    ق
ه متجاوزين األسباب              ،تحت مسمى العمليات اإلنتحارية    ة بحت وهذه العمليات ترتكز على أيدلوجية ديني

تبداد،  الظلم، ، مثل اإلحتالل الحقيقية وراء هذه الظاهرة    ر،  اإلس ا ليست م  اإل الفق ى   ذالل وأنه قتصرة عل
                                             ).2005 خليل،( جنس واحد أو دين بعينه
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وان   ُأ)Robert Bab( وبكتاب صدر حديثا لروبرت باب ستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو بعن
الم خالل           يموتون من أجل اإلنتصار صنف خالله العمليات اإلنتحارية حسب تسميته           التي تمت في الع

رة الي )1980-2003( الفت دد اإلجم ان الع د  )315( حيث آ ًاوعن دد جغرافي ذا الع ع ه ًاتوزي   وعرقي
عملية من   ) 75( حيث آانت   هو ما قامت به منظمات أو حرآات إسالمية،         نجد أن األقل عدداً    وسياسيًا

عملية قام بها حزب ) 36(نصيب نمور التاميل وهم هندوس وعلمانيون وهدفهم اإلحتالل السيرالنكي و         
ات وطن تهدفت     اهللا وحرآ ان واس ي لبن ة ف ة علماني ي،  اإلي رائيلي واألمريك تالل اإلس ك    ح د ذل م بع ث

سلم      دها م دة بع م القاع ا ث ا وحلفاءه تهدفوا أمريك ة واس و الهوي ون مجهول ردون عراقي شان متم ون شي
ة     ،هداف استراتيجية الكاتب بأن هذه العمليات لها أ     ويذآر   .وحزب العمال الكردستاني   دفها  فلكل عملي ه

تلخص بإ سياسي ي اني وال ار المحالعلم ومي جب نهم الق ن وط واتهم م ين سحب ق نهم .تل ن بي  )460( وم
اً         مجرمين، ،شخص ليسوا بفقراء   )333( إنتحاريًا ل      يائسين أو محبطين أو متعصبين ديني  أو جهالء ب

نهج  : وفي العراق  .بناء الطبقة المتوسطة  م متعلمون ونشطاء سياسيين من أ     على العكس على األغلب فه    
ي ف ع ف نهج المتب ون الم تخالعراقي سطين بإس دفاع عن أراضيهم ضد اإلل شرية بال ل الب تالل دام القناب ح

شرية حيث توصلت                            ة أو ب ع من خسائر سواء مادي م يكن يتوق ا ل والتي أوجدت لإلحتالل األمريكي م
ك أمريك   ى أن هنال ارير اإلحصائية إل ًاًايآخر التق ى جانب   يموت يومي ة إل دفاع العراقي ات ال  من عملي

ان   سارة األمريك بوعياً ١خ ون دوالراس وع  بلي ذا الموض يف،(  به                   .)2003 ش
دأت          ات ب ذه العملي أن ه شرين األول     والجدير بالذآر ب شرق األوسط في ت دما قتلت    )1983(  في ال عن

يعية إ ة ش دي بحري  )241( سالميةمجموع وم أجن ي هج ي ف انإمريك ي لبن شهادي لحزب اهللا ف  ،ست
ان له  تخدام لبن تراتيجية وقته وإس ن أ   ذه اإلس دفاع ع ران آ ن اي يط م ان بتخط ة  ا آ هم المحتل ن رض م
ريكيين واإل رائيلييناألم رى        ،س ة أخ ن ناحي ه وم رار ب دو واإلض اع بالع ستهدف اإليق ت ت ي آان والت
 .سبيل اهللا في وجه الظلم والعدوانجل نيل شرف الموت في ي من أخالقآواجب ديني وأ

يمكن القول أن المحاولة األولى على هذا الصعيد آانت عام  اإلسرائيليوفي سياق النزاع الفلسطيني 
وآان من المقرر أن تقود السيارة  ،آان يعرف بسرايا الجهاد اإلسالميمن خالل ما  )1986(

من  )415( اإلسرائيليةابعدت السلطات  )1992/10/17( وفي ،يانعل المفخخة المجاهدة عطاف
ررت آتائب القسام القيام بعملية وهنا ق ، إلى مرج الزهور في لبنان،القيادات اإلسالمية في فلسطين

سموها ة قيامهم بمسيرة نحو حدود الوطن أستشهادية تهدى إلى المبعدين من مرج الزهور بمناسبإ
وقد جرى ترتيب اآثر من محاولة لم تنجح إلى أن آانت البداية الناجحة حيث قام  ،آفانمسيرة األ

ى عياش الذي آان رائد هذا النوع من العمليات بتجهيز سيارة مفخخة قادها الشهيد المهندس الشهيد يحي
 ) آم15(ي مستوطنة ميحوالعلى بعد         ساهر حمد اهللا التمام وفجرها بين حافلتين عسكريتين ف

دى اإلنفجار إلى قتل وجرح عشرات وقد أ )1993 نيسان -16( وآان ذلك في ،نمن نهر األرد
ويالحظ أنها جاءت بعد مجيء السلطة الفلسطينية والتي إستخدمت أوًال من قبل . رائيليينالجنود اإلس

 ( الفترة وخالل حرآة المقاومة اإلسالمية حماس وحرآة الجهاد اإلسالمي وهما منظمتان إسالميتان،
 ،إسرائيلي )131( لية استشهادية قتلتعم )13 (هنالكآانت  )1996 -ذارآ ( حتىو )  1994-نيسان
ذ على األغلب والمنف . الفلسطينيون منفذ العملية باإلستشهادي وآذلك العرب والمسلمونوصفوقد 

 ،ط لعائلة آبيرة العددبن األوساإل ، وعلى األغلب أعزب،لة متدينةمن عائ )19-25(شاب بعمر ال 
 ئين وخصوصًاآثيرون منهم آانوا يعيشون  في مخيمات لالج وبالتالي العائلة غير معتمدة عليه ماليا،

 خ قتل في اإلنتفاضة أو ربما هو نفسه تعرض للعنف وقد وجد أن هنالك عامًاللديه أب أو أ ،في غزة
يندرج من  عدم توفر فرصة عمل، الفقر الشديد، ،الشعور باليأس: شخاص وهو عند هؤالء األمشترآًا

ماس أو الجهاد اإلسالمي حيث مجندون من قبل ح ،داخله الشعور بالهوية الفلسطينيةعائلة الجئة ّنمت ب
ت ألسر هؤالء اإلستشهاديين ن يتم دفع تعويضاخيرة آابالسنوات األ .حية الدينية بداخلهميتم تنمية النا

 فراد األسرةبعد العملية سواء هدم المنزل أوإعتقال أ ونضرار التي قد يحدثها اإلسرائيليعن األ
)Gordon, 2002.( 

  غير منشورة له أن الدين عامل مهم ولكنه ليس الوحيد في مثل في دراسة)2006( السراج ويذآر
الشعور بالهزيمة وعدم  اإلنتقام، ،خرى منها الحاجة للشعور بالقوةهذه العمليات حيث هنالك مكونات أ
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باء على الشعور بعدم مقدرة اآل نابل بشرية،المقدرة على مواجهة اإلسرائيليين فيحولون أنفسهم إلى ق
دد القليل من ونجد الع .فراد التنظيماتأمن فيبحثون عن قدوة لهم تكون على األغلب الي حمايتهم وبالت

هذا المجال وذلك إلعتبارات وال غرابة بقلة الفتيات المنتميات لتنظيمات إسالمية ب ،آبار السن والفتيات
 .مومةإجتماعية وإنحصار دور الفتاة باأل

ستمارات التي آانت مع أسر اإلستشهاديين نجد  واإلالدراسة التي تمت والمقابالتومن خالل هذه 
وجود بعض الحاالت التي ال ينطبق عليها أي من  النتائج التي توصل لها هؤالء الباحثون بل على 

 آغيرهم من الشباب لديهم حلم وتخطيط لمستقبلهم، فمنهم من آان يحلم بأن ًاشخاصالعكس نجد منهم أ
ومنهم من آان قد  خر يحلم بأن يتزوج وتكون له أسرة،آراج وآه منجرة وآخر بأن يكون له تكون ل

وهم ناجحون في  ،شهادهست زفافه بفترة قريبة من إًا آان مقرر ومنهم من،جهز المنزل وارتبط بفتاة
، منهم من حصل على المرتبة األولى بلعبة الشطرنج على مستوى منطقته ،حياتهم العلمية والعملية

فمن لم يقدم على هذه العملية  ، على مستوى العالم اإلسالمي قراءاتم بسبعخر بحفظ القرآن الكريوآ
وعن قناعة   للعنف اإلسرائيلي أو قتلهم لشخص عزيز عليه،ًا وإنتقامًالدافع ديني آان الدافع وطني

هميتها بتغير الواقع الذي فرضه اإلحتالل عليهم وعلى الشعب همية القيام بمثل هذه العمليات وأبأ
  و والشيوخ ووضع حد لهذه المعاناة اليومية التي يحيونها بشكل يومي من قتل األطفال،ينيالفلسط

ي طبيعة ليس باإلنسان فقط بل بجميع الكائنات الحية فالقطة اذا ما هوجم الشباب والنساء وهذه برأ
تمكن من سلوب قد توة بها وأي أأطفالها تهاجم للدفاع عنهم ودفع آيد المعتدي مستخدمة آل طاقة وق

ستشهادي سماته ودوافعه الخاصة المختلفة عن اآلخرين رغم اشتراآهم لكن تبقى لكل إ. إستخدامه
 .ياتمببعض العمو

سبة   استطالعات للراي أجرته الجزيرة نت حول دعم الفلسطينيين للعمليات اإلستشهادية، تصل          وفي    الن
يديعوت احرنوت   قامت به    خر آ وإستطالع دأدنى،آح %)60( آثر من وإلى ا  ،آحد أعلى  %)90( إلى

دي   "سرائيليةجريدة إ " ى أن مؤي شهادية حوالي   يشير إل ات اإلست سطيني   ) %78(  العملي شعب الفل  من ال
 ). 2003 الصوت العربي الحر،(
إلنسان الفلسطيني الظاهرة حول سيكولوجية اإلستشهاد لدى ابعض الدراسات التي تمحورت حلل وت

غالق نف آالقصف والقتل وهدم المنازل وإسرائيلي جميع وسائل العأن إستخدام الكيان اإل :بقولهم
بناء  نسبة الراغبين في رفع الظلم عن أالطرق ،الحصار وسياسة اإلبعاد وتكسير العظام تزيد من

 ،و حرمانوقتل الذات لدى هؤالء ال يرجع بالضرورة إلى رضى أو اآتئاب أو عجز أو يأس أ شعبهم،
على تسعة إستشهاديين من  )1998( مريكي يدعى بيل عامجراها باحث أودللوا على ذلك بدراسة أ

 التعاون وحب الحياة ظهرت أن معظم اإلستشهاديين يتصفون بالجّد والطموح،أقطاع غزة والتي 
 حدهم بسلوك مضاد في المجتمع آالعنف المخدرات ولم يشارك أوأنهم لم يشربوا الكحول أو ،والعمل

 ).2003 بو الغزالن،أ( مدرسةوالسرقة أو الهروب من ال
صبح جزءا من ثقافة المجتمع أن اإلستشهاد أ) 183ص : 2003سواحل، (نقال عن آناعنة ويشير 
د وقد وصل الفر ،بيرة من اإلستشهاديينعداد آتاج أة إلنوالبيئة الفلسطينية باتت مهيأ ،نيالفلسطي

 أو قام  على ما يواجهه يوميًا ساآتًاصبح الخاسر الوحيد سواء بقيالفلسطيني إلى حد الشعور بأنه أ
اإلسرائيلي أرئيل شارون المتبع واعتبر رئيس الوزراء  بعمل عسكري معين ضد هدف إسرائيلي،

 القيام بأعمال ضد الفلسطينيين ستراتيجية مبنية على الفكر الصهيوني القديم والمرتكزة علىإل
جانب اإلسرائيلي هو األقوى و المسؤول عن ساس أن ال على أستفزازهم ومن ثم معاقبتهم اذا ردواإل
وأشار آناعنة إلى أن حاالت القمع واإلذالل واإلهانة التي  ،صول الشعب الفلسطيني لهذا الشعورو

 .ي شيء للثأر من إنتهاك آرامتهدفعه بالنهاية إلى التفكير بعمل أ ييعيشها الفرد الفلسطيني يوميًا
عمليات غسل الدماغ من قبل التنظيمات التي ترسلهم حيث ورفض فكرة أن اإلستشهاديين يتعرضون ل

بل أن البيئة اإلجتماعية فرضت ظروفها إجراءات  أنه ال يوجد خبراء قادرون على ذلك لديهم،
 واعتبر أن هذا الوضع يوصل ،لها آل فرد فلسطيني بشكل يومياإلحتالل اليومية والتي يتعرض 

 الحياة مع الموت وتجعله مستعدًا للموت وايذاء المتسبب في وى فيهاإلى مرحلة تتساالفرد الفلسطيني 
 .)2003 سواحل،( خلق الظروف السيئة
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رهاب وإنتحار؟جهاد في سبيل اهللا أم إ :ستشهادية العمليات اإل 4.2 

 
ف بص  ربيين ينظرون للعن سياسيين الغ ين ال م المحلل شهادية معظ ات اإلست ة والعملي صورة ورة عام  ب

ا تر ز عخاصة أنه ا  تك ه متج ة بحت ة ديني ى ايدلوجي باب ال ل  وزين األس اهرة مث ذه الظ ة وراء ه لحقيقي
ر واإل   تبداد والفق م واإلس تالل والظل د   اإلح نس واح ى ج صرة عل ست مقت ا لي ه  ذالل وأنه ن بعين  أو دي

 ) .                                                                            2003 تكروري،(
سا  ه حرآات التحرر ال   والت وم ب ا تق ة اإل   ؤل حول م وة والعنف في مواجه ال الق حتالل وطني من أعم

ا        ب ا مدى مشروعية ت        حيث يقع ضحيتها في آثير من االحي دنيون هو م ات ومدى صلتها     ن م ك العملي ل
                                                        .   من الناحية الشرعية والقانونيةباإلرهاب

 
:من الناحية الشرعية  

ات اإل    اعتبروا   المعاصرين   شريعةالفقهاء  نجد أآثر    ذه العلمي شهادية ه ى اساس أن لكل      ، شرعية  ست عل
تناداً  عصر األ ك اس ه وذل بة ل ة المناس ات الجهادي اليب والتقني ن س ة م ى مجموع ات  إل ث  اآلي واالحادي
ارات أ     ،ة بالموضوع المرتبط دين   بحيث ضاقت الخي ام المجاه اد عنف الوسائل             م سطين مع ازدي  في فل

شهادية باعتبا    سلوب ال  أالمستخدمة من قبل اإلسرائيليين فطوروا         ات اإلست ا من أعظم الوسائل      رعملي ه
دم            هم لما لها من النكاية وايقاع اإل      عدائفعالية ضد أ   ل أو جرح أو ت م من قت وبث الرعب     ،يرصابات به

يهم   وتجرئة وتقوية قلوب   ،عداءوالقلق في نفوس األ    سلمين عل م      الم دائهم واإلثخان به وب اع  .وآسر قل
دافعون   على أن تكون ضمن الشروط الموضوعة باإلسالم والتي من اهمها نية الجها            د في سبيل اهللا اذ ي

ة      وامتهم، وعن دينهم وعرضهم،   ،رض اإلسالم ضد اإلحتالل عن أرضهم وأ     ة  ومن اآليات القرآني الدال
رعية  ى ش شهادي عل ات اإلست إلى  العملي ه تع اء      :" ة قول َسُه اْبِتَغ ْشِري َنْف ن َي اِس َم َن النَّ َوِم

ادِ       ُه َرُؤوٌف ِباْلِعَب رة، سورة   (" َمْرَضاِت الّلِه َوالّل ة  البق ه        و ،)207 آي ة قول من االحاديث النبوي
م    " :عليه السالم  شر به سه        :ثالثة يحبهم اهللا ويضحك إليهم ويستب ا بنف ل وراءه ة قات ذي اذا إنكشفت فئ ال

سه  أنظرو :أن ينصره اهللا ويكفيه فيقول اهللا     ما أن يقتل وإما     فا ذي   ،ا إلى عبدي هذا آيف صبر لي بنف وال
د،     : فيقول،اء وفراش لين حسن فيقوم من الليل      له امرأة حسن   و شاء لرق ذآرني ول ذي   يذر شهوته وي وال

راء     سحرفي ضراء وس ي ال ام ف وا فق م هجع سهروا ث ب ف ه رآ ان مع فر وآ ي س ان ف صحيح  ("اذا آ
اري اء .)البخ ن فقه سلمين وم ن  الم ات وأ م م القرب ن أعظ ا م واع اعتبره سن أن وفرت ح اد اذا ت الجه

 :الشروط التالية
  اذا آان في ذلك مصلحة المسلمين ومنفعة لهم -1
 النيل من العدو  -2
 تجرئة وتقوية قلوب المسلمين على العدو -3
 لى الموتقدامهم عاب العدو ليعلم صالبة المسلمين وإرهإ -4
 ).2003 مصطفى،(آسر قلوب الكفار وشوآتهم  -5

 
:من الناحية القانونية  

دأ      ،لمصير تقرير ا  أقرت األمم المتحدة منذ نشأتها مبدأ      شعوب       حيث ربط ميثاٌقها بين مب ين ال ساواة ب  الم
ر مصيرها          في الح  ا في تقري ين حقه أثير االحتالل                وأ .قوق وب رزح تحت ت شعوب التي ت قرت بحق ال
ة لأل          خدام أساليب الكفاح المسلح   بإست ة العام ه الجمعي ا أآدت رارات             وهو م د من الق م المتحدة في العدي م

اح المسلح من أ          ،)1945( صدرتها منذ عام  أالتي   وطني في        بحيث أصبحت أعمال الكف جل التحرر ال
نهم شرط               ا   نظر الغالبية الساحقة من فقهاء القانون الوضعي مشروعة من الناحية القانونية لك وا لجوازه

ستعمرة      هداف العسكرية وشبه العسكرية أو ضد المصالح الحيو           ن تكون موجهة ضد األ    أ ة الم ة للدول ي
ا،   ا ضد األ   وداخل حدود إقليمه ا توجيهه دها الم  أم ه يفق اء فإن ا صفة العمل   بري شروعية ويضفي عليه

          .                                                             جرامياإل
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ا          ن وراءه ي تكم دوافع الت باب وال ى األس النظر إل شهادية ب ات اإلست ى العملي م عل إن الحك الي ف وبالت
ات مشروعة من ا      ك     والظروف المحيطة بها يمكن القول بأن هذه العملي ة وذل شرعية والقانوني ة ال لناحي

                                                                                 :ستنادا إلى مايليإ
ر اإل -1 دولي يعتب انون ال را غ   الق ر أم سكري ألراضي الغي تالل الع شروع ح ر م إ  ،ي ك ف ى ذل ن وعل

دون ا  رائيليين يفق ي األ  اإلس ودهم ف ة لوج ررات القانوني سطينية،راضي لمب ستوجب   الفل ذي ي ر ال األم
صبة    وجو ي اإلعتراف بشرعية األعمال التي تقوم بها المقاومة ضد أ    ى اراضيها المغت  ،د إسرائيلي عل

ذا إن اإل     ه رى ف ة اخ ن ناحي ة وم ن ناحي ن عم    م صاحبه م ا ي تالل وم ات إح ن   لي دنيين م اب للم ره
 .                       سلوبهالمدنيين في مقاومته وصده وبنفس أالفلسطينيين يرتب حق هؤالء 

ود           إ -2 دنيين من اليه ل الم ة يحرم هؤالء من       ن مجرد قيام اإلسرائيليين بنق سطين المحتل ى فل صفة   إل
سطينيين في أرضهم،   خاصة وأنهم يحلون بالقوة ،البراءة المفترضة فيهم مسبقا    م    محل المدنيين الفل وه

اً       ،صليونأهلها األ  ل إنتهاآ ذي يمث راً  األمر ال دولي       خطي ساني ال انون اإلن ستوجب       ، للق ة ت ة دولي وجريم
داد         ومن ج  ب بمقتضى قوانين الحرب،   العقا دنيين إع داد هؤالء الم تم إع ه ي تم   ًاانب آخر فإن  عسكريًا وي

دهم باأل صية تزوي ايتهم الشخ لحة لحم رائيلي    ،س ع اإلس ول أن المجتم ن الق ذا يمك ع  ل ع مجتم ي الواق ف
 .عسكري بشكل آامل

صور القدي  -3 ذ الع ازت من سلحة امت شعبية الم ة ال د اإل   المقاوم ا ض ي قتاله ستخدم ف ا ت ة بأنه تالل م ح
ائل تختلف عن تل        اسا ة        ليب ووس ستخدمها الجيوش النظامي ا آانت           ،ك التي ت ذه الوسائل في جملته وه

شعبية         وذلك بالنظر إلى الظروف الخ      محل تسليم الفقه القانوني التقليدي،     ة ال  ،اصة التي تحيط بالمقاوم
ا  وخير ش والتي تقوم ضد عدو يفوقها في العدد والعدة من الناحيتين العسكرية والمادية،            اهد على ذلك م

ا،                 ،حصل خالل الحرب العالمية الثانية     ازي له ر الغزو الن ا اث  فالحرآات الثورية التي قامت في أوروب
ة        كل متزايد ليس فحسب إلى إستخدام أساليب تختلف عن أ         اتجهت وبش  ائل الجيوش النظامي اليب ووس س
ساليب ووسائل  جيوش واتيان أ  ك ال تي تفرض على تل   بل وإلى خرق بعض القيود واألنظمة ال       في القتال، 

 .جديدة يحرم على الجيوش النظامية نظريا إستخدامها
ر      فالمنتحر يقتل ن   ،شهادستفرق واضح بين اإلنتحار واإل    الجدير بالذآر بأن هنان وجود       -4 سه في غي ف

وى أ         ما جزعاً ما يرضي اهللا عز وجل إ      ى بل در،    صابته أو سخطاً     أو عدم صبر عل ى الق ائس      عل و ي فه
نفٍس فرحه       ما اإلستشهادي فيقدم على الموت تقربا إلى اهللا ع        أ ،ساخط ى      مسز وجل وب ة إل شرة متطلع تب

 ). 2003 الطعيمات،( الشهادة والجنة
ائل اإل      أن وس ي أو                    ونالحظ ب ا عرب ة مسلحة مرتكبه ة عنيف ة واإلسرائيلية تضخم أي عملي عالم الغربي

ات اإلر               ة العملي ل من أهمي ا تتجاهل أو تقل ا ج       مسلم ،بينم وم به ة التي تق ة آجماعة    هابي ماعات أوروبي
دا        سبالباسك في إ   ل في                ،انيا والجيش الجمهوري في ايرلن ة التامي ذي تمارسه حرآ العنف ال تم ب وال ته

 ).2002 ،ابراش( لعمال الكردستاني في ترآياسيريالنكا أو يمارسه حزب ا
د        لكتابابعض  ونجد   ات          اإلسرائيليين روني شاآيد و ارييه شابيط يؤآ ابين اإلنتحار والعملي رق م ان الف

ن ح شهادية م ا، اإلست ل منهم دف لك ث اله وم اإل ي ث يق وة وصمود   بحي يم ق اس تحط ى اس شهاد عل ست
را صاد وإاإلس دمير اإلقت رائيليةئيليين وت ات اإلس قاط الحكوم ار   ،س وم باإلنتح ذي يق ر ال بعكس المنتح

 )2003عامر، (بهدف قتل نفسه 
 
 :ين والفلسطينييناإلسرائيلي على ستشهاديةاإلآثار العمليات  5.2 

 على الصعيد العام :أوال
 :النتائج االيجابية

ائج اإل       من ا  رز النت ى أب ا جعلت                   لمالحظات عل ا  أنه دين له ة نظر المؤي ات من وجه ذه العملي ة له يجابي
ا    اإلسرائيليين ل  شعور باألم دون ال ى يفق رة األول وازين     ،نلم ا ساوت م ى جانب أنه وى الع إل سكرية الق
سطينيون،             آما أ  بشكل تقريبي،  ا الفل ا دفعه دم آم دفع ضريبة ال ضرب المشروع     شرآت اإلسرائيليين ب

 .منية والحربية لإلسرائيليينوالزلزلة األ ،اإلسرائيلي بالصميم
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اتهم وأ      عطت الفلسطينيي  آذلك فقد أ   ع معنوي االذالل          ن الشعوربالقوة ورف شعور ب ى ال ى التغلب عل  دت إل
 )2003 بو دقة،أ(

 :النتائج السلبية 
 .عطاء اإلسرائيلي المبررات للجرائم التي تقوم بها إ-
رائيلي   اإل- ي اإلس تهداف األمريك ى          س درتها عل سبب ق اء ب ا ج راغ وإنم ن ف ع م م ينب ات ل ذه العلمي له

    .                                                    ستنزاف المجتمع اإلسرائيلي بكل فئاتهإ
اء جدار الف      - دء ببن رر للب ذ     إعطاء اإلسرائيليين المب ه من رة( سنوات صل العنصري المخطط ل         الجزي

  ).2002 ،نت
 
على أسر اإلستشهاديين :نيا ثا  

:التأثيرات السلبية  
ا            ك من خالل م سلبية وذل ائج ال شهاديين هو النت بشكل عام فالشائع بتاثير هذه العمليات على أسر اإلست

دم م                تتع ة اإلسرائيلية من ه ازلهم، رض له أسرهم من تنكيل وعقاب جماعي من الحكوم ا  ن ر   اعتق ل اآب
رة راد األس ن أف ن م دد ممك وات، األب،( ع وة واألخ ة، اإلخ ة  الزوج ة الثاني ن الدرج ارب م واألق

ا  ذين تم ابعاده  لوال) س و ص  (خوين  وال ننسى إبعاد البعض اآلخر منهم آما تم بحق األ          ،)واألصدقاء م
ابالت                          إلى غزة،  ذي من خالل المق ى األسر وال ات عل ذه العملي ه ه ذي تترآ سي ال إلى جانب األثر النف

سليم اإلسرائيليين                  التي تمت مع األسر وجد أنه من الصعب أن تمحوه مرور السنين وخاصة مع عدم ت
               .  هادي التنكيل والتعذيب للجثةش اإلستةللجثة وتهديداتهم ألسر

تم اإل     ،تي السؤال هنا  أوي ساعد اإل    اءعالن عن اسم     لماذا إذن ي ذي ي شهاديين وال سرائيليين   هؤالء اإلست
أن            ؟على اإلنتقام من أسرهم     سياسية ب ذآر مسؤولو الحرآات ال ه من األفضل عدم           بحيث ي رون أن هم ي

ات ت   دالء بإاإل ذت جه د أن اخ ن بع شهادية ولك شهادي أو اإلست م اإلست ت  س ات قام ى عملي ذها تبن بتنفي
ق اإل          خرى وإنتساب هذه الع   جهات أ  ذيها ومن منطل ر منف ات لغي شهادي       ملي ك اإلست ة دم ذل رام لحرم حت
شهادي وللتأ  عالن عن اسم اإل   فضل اإل  العملية وجدوا أنه من األ     الذي نفذ  د عرض   ست ديو     آي  آاسيت الفي

 ).       2004 حيدر،( لوصية التي ترآها ذلك اإلستشهاديستشهاده مع االذي سجل له قبل إ
 الرد اإلسرائيلي والعقاب الجماعي الذي تقوم به الحكومة اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني باآمله

:يكمن بما يلي  
جزاء حيث تم عن الضفة وتقسيم الضفة وغزة إلى أمنية وعزل القدس زيادة عدد الحواجز األ -1

قامة المتاريس على مداخل لى جانب إوغزة إلى عدة أجزاء إ ،جزء )64( بية إلىتقسيم الضفة الغر
 .ى والمدن الفلسطينية ومنع التجولالقر

 غتيال الموجه لقادة ونشطاء اإلنتفاضة اإل -2
 تدمير وحصار مراآز تابعة للسطة الفلسطينية  -3
 القتل العشوائي   للمناطق،محاصرة الغزو المؤقت للمناطق من قصف، -4
ك،         والمجاز جتياح الكامل للمناطق  اإل -5 وقفين           ر التي ارتكبت خالل ذل ك م ا نجد أن هنال الي فإنن وبالت

ات لدر  ذه االعملي د له نهم المؤي سطينيين م ب الفل ن جان ات م ذه العملي ىله صل إل ة ت دج ا  ح د له  التمجي
ذونها و ذين ينف ن اإل ،لألشخاص ال شوارع   م ي ال ازل وف ل المن صق صورهم داخ صورهم ول اظ ب حتف

ى شاشات  ات وعل فوالطرق داليات، ،الهوات ر األ أو المي ذ يبتك بعض اآلخر أخ ر عن وال اليب للتعبي س
شهاديينتق ؤالء اإلست بهم له د  .ديرهم وح نفس الوقت نج اتوب ذه العملي د له ر مؤي ا آخر غي ن ،طرف  م

ة لآل   االت المبين ة المق الل آتاب شعب ال     خ سبة لل ات بالن ذه العملي ا ه ي تحمله سلبية الت ار ال سطيني ث فل
رأ         ،دة لذلك بحاث والدراسات المؤي  وعمل األ  واإلسرائيلي معا،  ر عن ال العات ي باستط  أو مجرد التعبي

    ).2003 سواحل،( الراي أو اللقاءات الصحفية
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:  معايير اختيار اإلستشهاديين في فلسطين  6.2 
 

:تي وهي آاآلربعة معايير يتم اختيار اإلستشهادي وفقا أل  
  .تزام الديني ورضا الوالدينل اإل-1
 .بويهوأن يكون له اخوة آخرون وليس وحيد أ ،عيل ألسرتهأن ال يكون اإلستشهادي الم -2
 .هميتهاواستيعاب خطورتها وأ تي توآل إليه، القدرة على تنفيذ المهمة ال-3
 تشجيعا للجهاد في نفوس الناسوه وخرين ألن يحذوا حذأن يكون إستشهاده دعوة وحافزاًً لآل -4

رتبط آل واحدة      ا،أو مفصولة عن بعضه  ،ن هذه المعايير ليست قوالب جامدةوالجدير بالذآر أ   ا ت وإنم
ا      مع تفضيل  ،خرىمنها باأل  زوجين دائم ر مت سهل إ     . الغي ا ي شهادي هو أ      ومم ار اإلست ود من     ختي ن اليه

شه      .لوان مختلفة وأاقوام شتى وبيئات     تم ترشيح اإلست از العسكري         وي ة في الجه ادة المنطق ر قي ادي عب
 .)2003 سواحل،(للحرآة التي تقوم بدورها بترشيحه إلى القيادة ثم يتخذ القرار بشأن الموافقة عليه 

                                                                             
 :خطوات اعداد اإلستشهادي 7.2 

 
:هادي بعدة مراحل هييمر اعداد االستش  

اإلعداد الروحي: المرحلة االولى   
تتكون هذه المرحلة من الصيام ،الصالة،قيام الليل،والتقرب إلى اهللا،وتعتمد باألساس على المجهود 

.الذاتي أآثر منه على الجانب المادي  
التدريب البدني  :ثانيةالمرحلة ال  

جاهد لم يسبق له اإلنخراط في العمل العسكري        فاذا آان الم   ،خص آلخر تختلف مرحلة التدريب من ش    
ى مرحل اج إل ه يحت دريبفإن ن الت ة م سالح،  ،ة طويل تخدام ال دون إس ن يجي س م ى عك ر  عل ويم

ا  ة منه درريبات مكثف شهادي بت ري،  :اإلست ة والج ة البدني ام  ويت اللياق ل نظ ا عم ر احيان ب األم طل
                                                                              .قاس)ريجيم(تخسيس

اإلعداد العسكري :المرحلة الثالثة  
داره       وهنا يبدأ اإلستشهادي التدريب على إ      رة،     طالق النار والتصويب بما مق اج     ساعتين آل م د يحت وق

ر للخروج أ  تقن إ             آث ى ي اليوم الواحد حت رة ب ار والتصويب     من م ى      ،طالق الن د عل ة تعتم ذه المرحل وه
ادي ال ب الم ينجان ة ب راوح التكلف ث تت ة  دوالر، )400-500( باألساس حي ات الناري ن الطلق و ثم وه

 ).                                2003سواحل، ( دريبه على إستخدامهاوالقنابل اليدوية التي يتم ت
 

:الوصايا التي ترآها اإلستشهاديون دوافع العمليات اإلستشهادية من خالل  8.2 
 

) 1( مرفق نموذج بملحق رقم -تم العمل على تحليل مضمون الوصايا التي ترآها االستشهاديون لقد 
 :حيث تم الخروج بالدوافع التالية

  محاربة الغزاة من منطلق ديني ووطني-1
 عالء راية اإلسالم والعلم الفلسطيني تحرير االرض وإ-2
  الدفاع عن حرمات اإلسالم واعراض النساء-3
 حتالل اإلسرائيليللظلم القائم والممارس من قبل اإلم اإلنتقا -4
 لهم على يد اإلحتالل اإلسرائيلي  اإلنتقام إلستشهاد أعزاء تم قت-5
 ). 2003 ابو الغزالن،(
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 :يناإلستشهادين من جثث إنتقام اإلسرائيليي 9.2
    
 تفكر  باتت األسرة التي   حتجاز جثث اإلستشهاديين وعدم تسليمها لذويهم يزيد من هول المصيبة على           إ

ك     ما آل إليه مصير ت    في  ارًا وتكرارًا   مر ى اهللا حيث أن روح ذل لك الجثة ليسلموا أمرهم بنهاية األمر إل
سماء،  ى ال عدت إل د ص شهادي ق د اإلست د م فق ك العدي ت هنال رائيلية  آان دات اإلس ر ن التهدي ألس

سكك  أو رميها نفايةاإلستشهاديين برمي جثث ابنائهم بحاويات ال      ا    .بالعراء آطعام لكالب ال يس غريب ول
شهاديين    أن يمتد الحقد اإلسرائيلي إ     د ورد في   ،لى اإلنتقام من جثث اإلست اريف في أحد     فق  صحيفة مع

نهم،             )2003-نيسان( أعدادها في  ل دف ر قب د الخنزي ك    اقتراح بأن تغطى جثث اإلستشهاديين بجل ألن ذل
                            .      بحسب زعمهم سيحرمهم من دخول الجنة

شه                  دفن ال ستخدمهاإسرائيل ل ام ت رة ارق داء  وبفضل جهود مجموعة من المهتمين تم التوصل لوجود مقب
ة    ل جث ى لك ام تعط شهاديين بأرق ولين أو اإلست ا  ،المجه ذه المق ن    وه ة م اء متفرق ى أنح وزع عل بر تت

ع إ  سطينية اذا تق صايل  األراضي الفل ة ف وار قري داها بج ة ق وا ،ح ور   لثاني ي غ ك ف ة الجفتل رب منطق
ا،    أ االردن، رة طبري ام قرب بحي ة وادي الحم ة ففي قري ا الثالث ذي شهد   حوبالت م ل ال د في سفح الجب دي

ان وسوريا،                         معرآة حطين،  سطين ولبن د ملتقى حدود فل ة عسكرية عن ة في منطق ع الرابع  في حين تق
ذه ا صهيوني ه ان ال يط الكي سرية وويح ن ال وع م ابر بن ان إلمق م  الكتم ضنية ت ود الم ة الجه ه نتيج ال أن

 ).                      2004، مرآز غزة للحقوق والقانون(الكشف عن اثنتين منها بشكل رسمي 
 

 10.2                                                            :الدراسات السابقة
            

:العربيةالدراسات : أوًال   
 

 ،)سمات ودوافع اإلستشهاديين من وجهة نظر أسرهم        (والتي آانت بعنوان    ) 2006 (بو راس أ دراسة
ذلك        إستخدم تمارة المخصصة ل ا اإلس رز سمات الشخصية                 ، خالله ى الكشف عن أب هدفت الدراسة إل

ة         اإلستشهادية والدو  ذ العملي ة نظر أسرهم        ،افع التي تقف وراء تنفي تفاد الباحث من         ، من وجه د اس وق
                     :لجامعات بتنفيذ هذه الدراسة بتوزيع وتعبئة االستمارة على افراد العينة والتي آان من نتائجهاطلبة ا

شهاديون     من أبرز ال  -1 ا اإلست ع به ار  :سمات التي يتمت ا صفة التوا  ، التضحية وااليث اء   ،ضع  تاله الوف
د، ة بالعه ي تلبي سارعة ف ر اهللا،الم ه،ابجتنوا  أوام ي   نواهي ان واإلخالص ف لاإلتق ل  .العم وآانت اق

ان،  اخذ العقاقير المهدئة في ب     :مات التي يتمتع بها اإلستشهاديون    الس رة واحدة         عض األحي و لم عانى ول
ر   من مشاآل نفسية استدعت ذهابه للشيخ أو األخصائي النفسي،         رك األسرة      آانت ت ة بت ان   ،اوده رغب آ

 .آان يعبر عن خوفه من األمراض الخطيرة مثل السرطان يفسر األمور على غير معناها،
رز ال -2 شهادية أب ات اإلست شعب    :دوافع وراء العملي اء ال ا اإلحتالل ضد ابن وم به ي يق الممارسات الت

سطيني، ديني الفل دافع ال ن اإلح ،ال سطين م ر فل ي تحري ة ف ع الرغب شعب تالل،داف ة ال صار لكرام  اإلنت
دوافع          .التضحية بالنفس من اجل العيش الكريم لشعبه من بعده         ،الفلسطيني ل ال آما اثبتت الدراسة أن أق

ي  يالت شهادية ه ات اإلست شهادي، :تقف خلف العملي شه اإلست ذي يعي ن التفكك األسري ال دام األم  إنع
اطفي ل  ،الع عبه مث ا بحق ش وب ارتكبه ر عن ذن ة لإلحتالل،التكفي زمن، العمال ن مرض م اة م  المعان

.                            والتخلص من الحياة بسبب مشاآل اجتماعية التخلص من الحياة بسبب مشاآل نفسية يمر بها،
ام    ال توجد عالقة في استجابات ذوي اإلستشهاديين بين سمات الشخصية اإل    -3 م للقي ستشهادية ودوافعه

 .بالعمليات
                                                

ر دراس     ) اإلنتحارية إستشهادية أم إرهابية   العمليات  (بعنوان  ) 2005 (عكودراسة   ة وصفية   وهي تعتب
ة    ا العمل وعينته  ،سة العمليات اإلنتحارية المعاصرة    ومجتمع الدرا  ،أداتها اإلستبانة تحليلة   ات اإلنتحاري ي

وع               ،في فلسطين  ذا الن ار حول ه ذي يث ذي ال ر ال ى اللغط الكثي ات خاصة في     حيث رآز عل  من العملي
 مجال الفتاوي
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راً      ا معتب ا            والموقف الشرعي منه ره له د خصوصيتة وتبري ة   مؤآ  ، أن لكل بل ات اإلنتحاري دًا أن للعملي
ة              حافال سجال ان بداي شعوب واألدي رن الخامس ق    من ال   في تاريخ الكثير من ال رورًا بالمسيحية   .م.ق  ،م
الم،اإل ديث س اريخ الح ى الت وًال إل سية  ،وص رب الفرن ي الح اذج ف ض النم اك بع بانية –وهن  اإلس
بانيا  فضال عن  ،)1785( ة في اس از   ).1936-1939(  سنوات الحرب األهلي ات الكاميك ذا عملي وآ

الفرنسيين التي  إلى مواجهة فالحي فيتنام للمحتلين إضافة  ،عروفة في الحرب العالمية الثانية   اليابانية الم 
والعمليات اإلنتحارية الجماعية التي آانت تحد من            )1945( عام )ديان بيان فو  ( توجت بمعرآة قلعة  

 مجموعة إنتحارية طرق     وصول المؤن واألسلحة إلى القوات اإلنجليزية في الهند بحيث آانت تعترض          
ات اإلنتحاري    ،سكة القطار   ام الخميني       والعملي ا اإلم ا إليه د . ة التي دع رر    الباحث وأآ  أن اإلسالم ال يب

سلمين،          ،اإلنتحارية التي تستهدف األبرياء   العمليات   ر الم ألن  سواء أآان هؤالء من المسلمين أم من غي
رم     اس  اإلسالم يحت سياس                   ،أرواح الن ة هو ال صاعد العنف في المنطق ر عن ت ة فالمسؤول األول واألخي

ة واإلستعراضية     ها إسرائيل واللوبي اليهودي في أميرآا،     من ورائ األمريكية و  من خالل العقلية اإللغائي
ذين يواجهون                      ،لتي تسيطر على اإلدارة األمريكية    ا ة بعض ال د ال تختلف في العمق عن عقلي والتي ق

ا مع األ       ناها هؤالء   ة وفق القاعدة المشترآة التي يتب     أميرآا في المنطق   ذلك   ،عداء واولئك إما معنا وإم ول
أتي                            ذين ت اء ال م األبري اء ه ة والعمي ذه الحرب المجنون نجد أن الذي يدفع الثمن في آثير من ساحات ه

رب تح     رب وأن الح ود الح م وق زعم أنه اك لت ا وهن ن هن رات م صد  التبري ا تح اء آم صد األبري
                                                                                        .المستهدفين

:وآان من أبرز النتائج لهذه الدراسة  
دن              %) 60(  حوالي -1 دنيين اإلسرائيليين في الم ات العسكرية ضد الم من أفراد العينة يؤيدون العملي

 .                                                                                  اإلسرائيلية
والي-2 ات        )%70(  ح ذ عملي ن تنفي ة م سياسية المعني وى ال دف الق دون أن ه ة يعتق راد العين ن أف م

 .                               سرائيلية هو متابعة ضرب اإلحتاللإستشهادية داخل المدن اإل
والي-3 ادة      )%54(  ح رارات القي ن ق روج ع وى الخ بعض الق ه يحق ل دون أن ة يعتق راد العين ن أف م

 .                                                ومتابعة تنفيذ العمليات اإلستشهاديةالفلسطينية 
والي-4 ات    )%42(  ح سبب العملي ة ب دة الوطني صدعت الوح ه إذا ت دون أن ة يعتق راد العين ن أف م

 .                         اإلستشهادية فالمسؤولية تقع على السلطة الفلسطينية والمعارضة معا 
رائيلية ال -5 دن اإلس ذ داخل الم ي تنف شهادية الت ات اإلست دون أن العملي ة يعتق راد العين ي أف  حوالي ثلث

 .                                                  تضر بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع
 .من أفراد العينة يعارضون هدنة مؤقتة مع إسرائيل %)49(  حوالي-6
صف -7 والي ن ة        ح اطة العربي ود الوس نح جه ى م سطينية إل سلطة الفل اه ال دون إتج ة يؤي راد العين  أف

 .                                                والدولية فرصة لتحقيق تقدم في عملية السالم
                                               

اول امح ح ة ) 2004 (س اريي(دراس يكولوجية اإلنتح ة   ) نس ذه الدراس الل ه ن خ ام الباحث م ث ق حي
ات             بتحليل السلوك اإلنتحاري وسيكولوجية اإلرهابيين والميول المازوآية والسادية للذين يرتكبون عملي

 .                                                   تفجير إنتحارية في السعودية والعراق
ه بعض           ذي يرتكب ًا من                  اعتبر العنف واإلرهاب ال ه نمط شكل في مجمل ا ت ذه الجماعات إنم ابعين له الت

سلوك  سادي(ال ازوآي-ال ك) الم د بتل دوره بالتوح رتبط ب ذي ي اتال ل  ، الجماع العنف واإلرهاب والقت ف
ربط والتوحد،         ع وال لوبا للتجمي ة                يعتبر ُأس ة المتعلق ا من التخيالت الممتع ا يتضمن نوع ذات هن ل ال فقت

 .                                                                الموتبالرضا والسعادة التي تلي
رد المرتكب لجرائم              و وى وتتصارع داخل الف حلل الباحث ديناميات السلوك اإلنتحاري حيث تتدافع الق

ع      ( العنف وخطف وذبح الرهائن، إلى ذلك السلوك المتضمن إلحاق األذى بالذات أي ما             ى دواف شير إل ي
ادية         (نون  والمتضمن إلحاق الضرر باآلخرين وجعلهم يعا      )مازوآية ع س ى دواف شير إل يكون   )وهو ماي

ا             سادية واألهداف التي تحققه ة وال من الضروري التعرف على المحددات النفسية في آل من المازوآي
 .                                            تلك الدوافع المازوآية والسادية
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رد جزءًا من                     مشيرا أن الس   ا أن يصبح الف ًا، وم ًا أو حب لطة أو الكيان يمكن أن يكون شخصًا أو تنظيم
رد اإلنتحاري                     إن الف ا ف ا والتغلب عليه درة ال يمكن قهره وة أو ق ا ذات ق شعر بأنه السلطة أو القوة يست

ا ومجدها،       شعور               يشارك في قوته دة من ال اًال جدي ه يكتسب ح ه إال أن ه وإرادت د ذات دها يفتق األمن  عن  ب
سلطة أو زاز بال ازوآي واإلعت ا الم دمج فيه ي إن وة الت ن    ، الق رارات وم اذ الق ن إتخ ه م ي ذات ذا يعف به

رارات،            المسؤولية الخاصة بقدره ومصيره،    ا إتخذ من ق شك حول م سه من ال ويعفي   ومن ثم يعفي نف
ه يحددها الكل و                  ذي      الذاته ايضا من معنى الحياة بالنسبة له وهو يحس أن حياته وهويت ان األعظم ال كي

ى                            .انغمست به ذاته   ة عل سيادة الكامل ه ال رد في أن تكون ل دى الف ع أساسية ل ى دواف سادية إل وترجع ال
شاء، ا ي ه يفعل م ه وأن يجعل ق علي اآم المطل صبح الح ذا  شخص آخر، وأن ي ا أن ه دوا ظاهري د يب وق
ا                  ى العكس تمام ة إال أن        الميل لجعل الفرد السيد المطلق على شخص اخر هو عل ول المازوآي من المي

إن آال الميلين هما نتاج لحاجة واحدة أساسية     ،ى اإلرتباط الوثيق ببعضهما البعض واقع األمر يشير إل   
  .تنبع من عدم القدرة على إحتمال العزلة وضعف ذات المرء

 
و معال   أوفي دراسة    وان   ) 2004 (ب سطيني         (بعن شباب الفل ين ال شباب      )سيرة الموت ب ع ال وسيرة  فواق

ذه الدراسة         الموت التي تطغى على أية حوار هو ما دفع         ام به ى القي التي حاولت أن ترصد        ، الباحث إل
 .                     واقع الشباب بما يعتمله من أحداث آارثية ومأساوية وبطولية من جهة اخرى

رض تلبي        رامج لغ سياسات والب وير ال ي تط هام ف ى اإلس ضا إل ة اي دف الدراس شباب  ة حوته ات ال اج
ة مية ،اليومي ات الرس ادة الهيئ ى إف ة، ، الخاصة، إضافة إل ة والمحلي ضمان ح والعالمي يط ل وق للتخط ق

 .                                                   ومعاناتهم النفسية ،شبابنا وإنتشالهم من أزماتهم
ر من      )18-33(واستهدف البحث الشباب ممن هم من ضمن الفئة العمرية      شكل أآث ة ت وهي فئة عمري

 :                                               هدف الباحث إلىحيث  ،مجتمع الفلسطينيثلث ال
ل - يهم من قب شونه مفروضًا عل ًا يعي شكل واقع ذ ي ذي اخ سطيني للموت ال شباب الفل ة تصور ال  معرف

                                          .                                      قوات اإلحتالل
 .                                                    البحث في وعي الشباب حول قضية الموت-
ستلزم سياسات وخطط             - ة التي ت يء باإلنكسار           ًا محاولة تحديد المشكلة بالدق ع مل ة لمعالجة واق  منهجي

                                                             .                         والتراجع
. بحث أثر سيرة الموت على حياة الشباب بتشعباتها-  
. معرفة مواقفهم من الموت والحياة-  
. محاولة مشارآة الشباب في تشخيص مشاآلهم ومعاناتهم-  

ابالت الش    ا المق رق منه دة ط ى ع ة عل ذ الدراس د الباحث لتنفي د اعتم صية،وق ة و خ ة الميداني المالحظ
د  .    واإلستبانة التي يرتكز البحث عليها للحصول على المعلومات األساسية حول موضوع البحث               وق

ام الباحث باستخد ةق ة منتظم ة عشوائية احتمالي ة ،ام عين ع الدراسة مدين ان مجتم ينوآ ا جن  ، ومخيمه
س           ين        وهنا لجأ الباحث إلى تقسيم مجتمع الدراسة إلى ثالثة أق ة جن د "ام هي مدين شرقي،    ،"البل  والحي ال

شكل منفصل     ومخيم جنين على اعتبار أن آل قسم منها يمثل اطارًا جغرا  ه ب م   ،فيا يمكن التعامل مع وت
سكان،     دد ال سبة ع اس ن ى أس ك عل ع ذل ل م ن      التعام ين م دد مع ى ع ا عل سم منه ل ق صل آ ث ح حي

ك ب   استبانة، )200(والتي بلغ عددها     اإلستبانات، ع              وذل ات مفصلة عن الواق ى بيان هدف الحصول عل
م   .ة المتوقع  جوللحصول على تفسير واقعي للعوامل المرتبطة، والنتائ       الفعلي للظاهرة في آل قسم،     وأه

 : التي توصلت لها الدراسةالنتائج
ائج أن    -1 ل الموت           أظهرت النت م وتتخي ة تحل سبة عالي ة،        ، ن شارك في طقوسه المختلف ر     وت سبة اآب ون

 .مواقف آادت أن تفقد حياتها فيهاتعرضت ل
رض طرق     -2 شباب وتعت ه ال ي تواج ات الت داث والمعوق ين األح ة ب ك العالق ود تل ائج وج دت النت  أآ

 .    تطبيق أحالمهم
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ه                -3 ون عن وت ويتكلم ون للم ا المبحوث ى خالله ي يتمن ة الت ن الحال سؤال ع ر ال ائج عب رت النت  أظه
ذي    سكري ال اجز الع ان للح ث آ ومي،  حي ر الي ذل والقه اتهم لل رض حي سطيني ال         يع ان الفل إذا آ ف

 .  يتعرض للذل والقهر أمام عينيهيرى الموت يوميًا
                                                                                      

ى الطريق  ( نا بعنو )2004 (العيسة دراسة ل   نا عم إل م    )وئي شرها ت اب تط       عل  ن ا   ى شكل آت رق خالله
ديث نللح اهرة ا ع شهاد إل ظ ا ست اوالمعارضةوالمواقف المناهضة وتحليله د خالل قرا ، له ا ءونج تن
اب  ذه   إللكت اهض له د والمن ف المؤي سة موق اذ العي اهرةتخ ستغربًاالظ ن األ  م دًام خاص وتحدي  ش

دافع    نتيجة أو ًاإنتحارعتبارهم لها   إالفلسطينيين   اط اإل ل دي  أو حب ستدالً ،ن الت د      م اة العدي ذلك دراسته لحي  ب
نهم        ،اإلجتماعيةحياتهم العلمية والعملية و   في   ناجحينوا  ناين والذين آ  اإلستشهاديمن   بل قد تميز عدد م
                                                                              .والتخطيط للمستقبل الحياةقباله على إب

    
تها     ) اإلنتحار في فلسطين(قدمتها لجامعة لندن بعنوان     ) 2003 ( الدباغ دراسة شير خالل دراس حيث ت

سطين  ي فل ار ف دين لإلنتح ك بع ى أن هنال أن  : إل رى ب ث ت شهاد، حي المي واإلست المفهوم الع ار ب اإلنتح
سابقة         ل ال ن العوام ة ع سية الناتج ضغوط النف صادي، ال ع اإلقت وء الوض ة، وس ضغوط اإلجتماعي ال

شعب         . والمعاناة من اإلحتالل تشكل األسباب الرئيسية للمفهومين       أن ال ة ب رى الباحث وفي نفس الوقت ت
تعداد                        سر اس د يف ذا ق ًا، وه دثًا عادي الذي يعيش في ظل القتل اليومي والدمار يصبح الموت بالنسبة له ح

ذه الظروف        ل ه ات في مث شارآة في العملي شبان للم رة من ال داد آبي إن نسب  وفي نفس ا . أع لوقت ف
ى ود إل ذا يع ة وه دول االخرى قليل ع ال ة م سطين مقارن ي فل وازع : اإلنتحار ف اعي، ال التماسك االجتم

 .                                                الديني، الشعور الدائم باإلنتماء
 

ة  استعرض الباحث في بدا ) سيكولوجية اإلستشهادي (بعنوان  ) 2003 (النابلسيدراسة   ية بحثه المرحل
ًا                   اثر جسده فتات سه ليتن ه ففجر نف م طموحات ه وعق ة آمال أدرك عبثي سطيني ف التي وصل إليها الشاب الفل

 .                                                                 بعدد أحالمه الضائعة
تهم                شهيد وتلعب بقي بهم ال م        مرّآزًا على األطفال الذين يمثلون في لع رًا أنه ه معتب شيعين لجثمان دور الم

ال سيكون أشد                    ام هؤالء األطف رًا أن إنتق  وطاة من     حولوا بذلك الموت إلى لعبة تعطيهم اإلعتراف، ُمِق
اثرة        ،محاوالت آبائهم الخجولة   ى أشالء متن د  .             عبر اختيار تفجير النفس وتحويل الجسد إل وق

دافع تعرضه           .ت له سيكولوجية خاصة   سان عادي ليس  عرف اإلستشهادي بأنه إن    سه ب وهو إنما يفجر نف
 .                                                                           لكارثة معنوية

ى                    ادرة عل وأآد أن الظاهرة اإلستشهادية قد تسربت إلى الحضارة الغربية بحيث لم تعد هذه الحضارة ق
قا    اهرة وإس ذه الظ ل ه سية،   تجاه االت النف صنيفاتها للح ي ت ذه     طها ف ة له ات القادم رًا أن الطبع معتب

 :                 التصنيفات سوف تضم مراجعات جذرية تتضمن تحديدًا الفئات اإلفتراضية التالية
 .التي تقتضي زيادة ظاهرة اإلستشهاد : فئة اإلنتحار-1
 . اإلرهابي ستضم بندًا اضافيًا هوالت :ئة معاداة المجتمع ف-2
 .التي ستحتاج إلى التخلي عن بساطتها الحالية : فئة اإلضطراب عقب الصدمة-3
 . ضرورة التأآيد على مراعاة الفروق الثقافية في آافة الفئات التصنيفية-4

ى جانب الموت الشخصي،                 زًا عل سيكولوجية مرآ ة ال ة    وقد عرض الظاهرة من الوجه اط الثقافي األنم
ين          .ماط اإلستشهاد أن للكارثة المعنوية،  ا ب ة تجمع م وقد أوصى بضرورة دراسة الظاهرة دراسة تكاملي

دا  الموقف من الموت ا   (السيكولوجيا الفردية    ة الثقاف  واألنث) لشخصي تحدي ا والمقارن ة خاصة  ربولوجي  ،ي
سياسية      ،متابعة تطور الظاهرة عبر التاريخوصوًال إلى   صادية وال ة واإلقت وربطها بالعوامل اإلجتماعي

                                      . حتى نستطيع فهم واستيعاب الظاهرة اإلستشهادية
  

سية    وفي دراسة أجراها     شيخ         برنامج غزة للصحة النف وان    ،)2003(وردت في دراسة ال ار (بعن  اآلث
رون              )النفسية لإلعتداءات اإلسرائيلية   ذآور ي سطينيين من ال ال الفل  أن حل    أشارت إلى أن غالبية األطف
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حيث أجريت الدراسة على ألف طفل من خالل بحث           .المشكلة الفلسطينية هو القيام بعمليات إستشهادية     
دها،                    ى ي ا عل ة ترتكز بوجهه سطينية اسمها فاطم دما   تعليقاتهم على صورة عرضت عليهم لفتاة فل وعن

ال      توآيف تستطيع أن تحل مشكلتها ومشكلة مجتمعها؟آان       ؟ بماذا تفكر فاطمة   :لواُسئ  اإلجابة من األطف
سبة    :الذآور هي  ات اإلستشهاديةوبن ال  %) 66(  وأن %).67.8( العملي ا،    ،من األطف ا مع ورا وإناث  ذآ

رح   رأوا أن تواصل فاطمة اإلهتمام بدراستها،      شهادية،       %) 24.7( فيما إقت ة است وم بعملي أن تق ورأى  ب
                                              .                        أن تساعد في العملية السلمية%) 7.8(

د ذآور المؤي سبة ال ت ن شهاديةوآان ات اإلست دات   ،%)67.8( ين للعملي اث المؤي سبة اإلن ت ن ا آان فيم
ات اإلست ةللعملي ة فاطم شكلة الطفل ار،)%32.2( شهادية آحل لم شجيع  )%8.7(  واخت اث ت من اإلن

سية           )%32.7( وأشارت الدراسة إلى أن    .عملية السالم  من األطفال في القطاع يعانون من أعراض نف
 .                                               حادة بسبب تعرضهم لصدمات حادة تتطلب العالج

ف     ة للعن ر عرض م األآث ات ه كان المخيم رائيلي وأوضحت أن س دوان اإلس سبة   ،والع ت ن ث آان حي
صدمة ال          ذين تعرضوا ألعراض ال نهم   األطفال ال ادة م سكنون         ،)%84.1( ح يمن ي سبة ف بينماآانت الن

دن ى    %)12.9( الم دن إل ي الم دة ف اء الجدي ي األحي سبة ف ا وصلت الن افت أن       %).2.9( ، فيم واض
ة           )55.1%( وط الهدن ى خط ستوطنات أو عل ن الم القرب م ة ب اطق الواقع اس بالمن كان التم ن س م

 . أعراض صدمة حادةعانون من ي الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل،
                                                                            

ة  سيندراس وان ) 2003 (ح شهادية    (بعن ات اإلست ة والعملي رعية المقاوم رائيلي وش اب اإلس  )اإلره
رًا إيا               شهادية معتب ات اإلست ى العملي ل        وتعتبر الدراسة تحليلية تطرق خاللها الباحث إل ا تجسد أنب ا أنه ه

تيطاني ال    تعمار اإلس صدي لإلس ي للت ضال العرب اريخ الن ي ت رت ف ي ظه واهر الت نس الظ ودي، وآ يه
تهم وعق             ،اإلحتالل اإلسرائيلي  دتهم ينفذها أبطال يقدمون حياتهم في سبيل شعبهم وام ًا من       ،ي يس هرب ل

ة والحرة،          اة الكريم ًا بالحي اروا خط التضحية و         الحياة بل حب م اخت ارهم        فه شهادة لتحقيق أفك داء وال الف
ل على  اإلحتالمبالغةظهرت وتصاعدت العمليات اإلستشهادية بعد      وتحرير شعبهم ونيل ثواب اآلخرة،    

د   وبعد توقيع إتفاقيات اإلذعان في أوسلو،      وتهويد المقدسات اإلسالمية،   ،بناء المستعمرات اليهودية   وبع
ة و          صهيوني األسلحة الفتاآ دو ال ا   إستخدام الع ة دولي ى           . المحرم ويلخص الباحث األسباب التي أدت إل

                      :ة القنابل البشرية بالتاليتصاعد ظاهر
تيطاني   -1 تعمار اإلس رائيلي واإلس اب اإلس ة اإلره سجد اإلبراهيم -2 شراس د الم ل   تهوي ي الخلي ي ف

ن  ر م دمير اآث سجد، )200( وت صى وتهوي  م سجد األق دمير الم ساعي لت ليمان  والم ل س اء هيك ده وبن
ه   ى أنقاض وم عل ى      -3. المزع رائيل العظم اء إس تيطان وبن ل واإلس رة والترحي ى الهج رار عل  اإلص

ده  تالل وتخلي رعية اإلح ل -4. وش رق القت االت( ف ه   ) اإلغتي ن قوات رائيلي م يش اإلس كلها الج ي ش الت
ش      ات اإلست ًا     . هاديةالنظامية خالفًا لإلتفاقيات الدولية تدفع باستمرار العملي ضًا قاطع ورفض الباحث رف

سط     ى أن اب شيرًا إل ة م سطين بإنتحاري ي فل شهادية ف ات اإلست ة للعملي ضائيات العربي سمية بعض الف ت
تيطاني، تعمار اإلس ل واإلس دو المحت ة الع سانية والحضارية هي مواجه ات اإلن اد فرض  الواجب والجه

اتهم،  علينا طالما هنالك احتالل وعدوان واغتصاب ألرض المس           ه ال يجوز          لمين ومقدس ر أن ذلك يعتب ل
را   وأمريكا،" إسرائيل  "على اإلطالق تسمية العمليات اإلستشهادية باإلنتحارية أو إدانتها إلرضاء           معتب

دفع الظالم     العمليات اإلستشهادية بأنها أعلى درجات التضحية والفداء والشهادة واإلستبسال والبطولة،          ل
 .      بي عن الوطن والدين واألرض والعرض والكرامةوالمعتدي والعنصري واإلرها

ات اإل         ذي العملي ر أن منف شر         وقد اعتب ي الب شهادية شهداء وأفضل بن ذلك تح   ،ست يهم     ل د عل "  إسرائيل "ق
 .                                                                                        هاوعمالؤ

ر الباحث أن دو ي ويعتب شهادية ه ات اإلست ع العملي وطن  -1:اف ن ال دفاع ع ل ال ن أج ن  م ره م  وتحري
ستعمرين      -3  من أجل الدفاع عن الدين والمقدسات،       -2 ،اإلحتالل اإلسرائيلي  ابيين والم ة اإلره  مواجه

شكل     . من أجل وقف المشروع الصهيوني     -4 ،رمي الحرب اإلسرائيلي  والعنصريين ومج  ويعتبر هذا ال
اد في س         من المقاومة وال   ة والجه واع المقاوم سان   جهاد ورد العدوان من أرقى أن وطن واإلن بيل اهللا وال

ي ا     ،العرب شرعية إنطالق سب ال شهادية تكت ات اإلست ررًا أن العملي م   مب دة رق م المتح راري االم ن ق  م
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م )194( و )181( دولي رق ن ال راري مجلس األم تخدام  ،)338(و )242( وق رائيل"وإس وة " إس للق
سكرية  ة،الع روب العدواني سطيني،   والح شعب الفل اء ال ن ابن ون م والي ملي ا ح ضها  ولطرده ورف

م المتحدة،         م المتحدة ومجلس األمن       اإلنسحاب من األراضي المحتلة وتطبيق قرارات االم وعجز األم
 . عن تطبيق القرارات الدولية ووقف اإلرهاب اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني

                                                                                                 
ة  لدراس و) 1996 (هيك شرعية   لجا( :نابعن سياسة ال ي ال ال ف اد والقت س  )ه ام   ق ع القي ا دواف م خالله
د       ستشهاد المبرر والذي يد   لها اإل أوسام  ق اربعة ا  إلى اإلستشهادية بالعمليات ات به ذه العملي ف فع للقيام به

اع األ        ستشهاد في سبيل اهللا وال    اإل سلمين وايق ار الم سلمين ع         دفاع عن دي وب الم ة قل دو وتقوي ى  ذى بالع ل
تناداً والمقتول هنا شهيد بالدنيا واآلخرة    هذا النوع مبرر   أن إلىوتوصل   ،عداءاأل ى   اس  مجموعة من   إل

 أوه مجموعة من المتفجرات  تخدامإس فالذي يقتل به المسلم بينا الث ما النوع أ .حاديث النبوية اآليات واأل 
عداء وهذه يختلف   عداء وهنا يكون قد قتل على يده هو وليس على يد األ           القنابل يفجر نفسه بها وسط األ     

عداء آما لقتال األخرى الة لم تكن هنالك أي وسيلة أُ    ختالف الحاالت واعتبرها مشروعة بح    بها الحكم بإ  
ات         أ .لتضحية بارواح المسلمين  ضرورة ل  وغير ذلك اعتبر ال      ،لوبالنوع األ  وع الثالث من العملي ما الن

دو    أسر فسهم حتى ال يقعوا ب    أن المحظور والذي يقدم به المقاتلون على قتل         نتحاراإلفهو   تخلص   أو الع  لل
ر منتحراً          ،ونهاناالم وجراح يع   ليستريحوا من آ   أومن تعذيب واقع بهم      ا يعتب ذا الشخص هن  وتحرم   وه

دو              أنبع والذي تتعدد به وجهات النظر آ      لراالنوع ا  .عليه الجنة  ه الع ه ب ى  يفر المسلم من موت يوقع  إل
تنادا       هأنموت والتي بالنهاية يرى الباحث       ى ا تعتمد على الشخص اس ا األ نإ" : الحديث  إل ات   م ال بالني عم

                                                                         .)صحيح البخاري، 54 ("ما لكل امريء ما نوىنإو
 

:تعقيب على الدراسات العربية السابقة  
 

و راس -1 ة اب ر       )2006(  دراس و نظ ن وجه شهاديين م ع االست مات ودواف ة س ا دراس اول خالله ح
ضحية          زوا بالت شهاديين تمي ى ان االست ل ال ث توص ذلك حي ده ل ذي اع تبيان ال ستخدما االس رهم م اس

ان واالخالص في العمل                وااليثار،الت ه، االتق اب نواهي ان  .واضع،الوفاء بالعهد،تلبية اوامر اهللا واجتن وآ
    .الدافع االساسي هو الدافع الديني، تاله الدافع الوطني والرغبة بالعيش الكريم

ى أن             ) 2003( دراسة الدباغ    -2 ا إل سطين والتي توصلت خالله اد اإلنتحار في فل ا أبع درست خالله
اة            الضغوط اإل  سابقة والمعان جتماعية، سوء الوضع اإلقتصادي، الضغوط النفسية الناتجة عن العوامل ال

 . من اإلحتالل تشكل األسباب الرئيسية لإلنتحار في فلسطين
و -3 ة عك ذه     ) 2005( دراس اريخي له سرد الت ري وال ب الفك ى الجان ات عل ب الدراس ا أغل ز آم رآ

ستعرضًا         الظاهرة، معتبرًا أن السبب الرئيس هو ا       ة، م لسياسية األمريكية اإلسرائيلية في المنطقة العربي
ة،                ا الحقيقي ا وبيئته توجهات الشعب الفلسطيني نحو العمليات اإلستشهادية، آقراءات للظاهرة من واقعه

ات ال                  %) 60(حيث أورد أن أآثر من       رى أن العملي ة ت ة، وأن ثلثي العين شكل من المقاوم ذا ال تؤيد ه
 .ب الفلسطينيتضر بمصلحة الشع

امح -4 ة س لوك   ) 2004( دراس ا س ا هم اب انم ف واالره را العن اريين معتب يكولوجية االنتح ول س ح
 .يمكن وضعه ضمن السوآيات السادية والمازوآية

ال   -5 و مع ة أب ة        ) 2004( دراس ا وذات عالق ور عليه م العث ي ت دة الت ة الوحي ة الميداني ي الدراس ه
ي واق    ت ف ا بحث ا، ألنه ات     بموضوع بحثن سبب ممارس دورهم ب ل ص ا يعتم سطيني وم شباب الفل ع ال

شعب    اء ال د ابن تالل ض ات اإلح داعيات ممارس ديهم، وت وت ل يرة الم ى س زت عل تالل، ورآ اإلح
د الحواجز                    ون الموت عن ل الموت، ويتمن م وتتخي ة تحل سبة عالي الفلسطيني، حيث أظهرت النتائج أن ن

ي ة ف ة ومقبول ائج منطقي ذه النت سكرية، وه صبح الع ان وي سانية لإلمته ة اإلن ا الكرام ة تتعرض فيه  حال
 .اإلنسان يتنفس موتًا ويصبح ويمسي عليه
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ة -6 س دراس اهرة اإل)2004 (ةالعي ل ظ ى تحلي ا عل ز خالله اة  رآ ة حي الل دراس ن خ شهاد م ست
ة و       نام آ هأن إلىين والتي توصل من خاللها      اإلستشهادي اتهم العملي اجحين بحي ة وا ن جوز   وال ي  اإلجتماعي

 .تسميتهم باالنتحاريين
شهاديين        ) 2003(النابلسي  دراسة   -7 سير المناسب لظاهرة اإلست والذي حاول بدراسته أن يضع التف

سياسة اإلحتالل ضد                 من األسباب والظروف التي يعيشها اإلستشهادي الفلسطيني على األرض مملثة ب
ا ال          ا          أبناء الشعب الفلسطيني، مبررًا اإلشكالية التي يقع فيه ذه الظاهرة وعالقته م ه ون في عدم فه غربي

 .بالدين اإلسالمي والكارثة الجماعية التي أصيبت بها األمة العربية
 دراسة برنامج غزة للصحة النفسية فقد حاولت إستقراء واقع الظاهرة من خالل قراءتها في وجدان     -8

ة    اج البيئ اهرة هي نت ذه الظ نهم أن ه ًا م سطين، إيمان ال فل ول أطف ة وعق ضغوط اإلجتماعي ة وال الثقافي
ر                 والسياسية و اإلقتصادية التي يعيشها اإلنسان الفلسطيني، أظهرت دراستهم أن سكان المخيمات األآث
ول العنف                  تعرضًاللعنف، وأن الحل لمشاآلهم عبر العمليات اإلستشهادية، وإنسجامًا مع القاعدة التي تق

 .ية آرد فعل طبيعي ما دامت ثقافة األطفال تؤآدهاال يولد إال العنف، تأتي العلميات اإلستشهاد
شهاديين،               ) 2003( دراسة حسين    -9 ة لظاهرة اإلست سياسية والقانوني ة وال ات الفكري ا الخلفي رصد فيه

يح    ي تت روت، الت ي بي اء اإلسالم ف ؤتمر علم رارات م دة وق م المتح رارات األم ارير وق ى تق ستندًا إل م
دوافع          ا تعرض ل ستعمرات               مقاومة المحتل، آم اء الم دوافع هي بن رًا أن ال شهادية، معتب ات اإلست العملي

 .وتهويد المقدسات وإستخدام اإلحتالل األسلحة الفتاآة ضد أبناء الشعب الفلسطيني
ة     ) 1996( دراسة أبو هيكل     -10 وردًا أربع تناول خاللها العمليات اإلستشهادية من الناحية الشرعية م

ى أن               أنواع من اإلنتحار واإلستشهاد     ورأي الدين اإلسالمي بكل واحدة منها، متوصًال خالل دراسته إل
ى مجموعة من األحاديث                             تنادًا إل ك إس شهاد، وذل ك إنتحار أو إست ار ذل ى إعتب شكل األساس عل النية ت

 .واآليات القرآنية
 

:الدراسات االجنبية :ثانيًا    
 

ات ا ( بعنوان ),Margaret 2005(مارغريت  دراسة   ة ثقافة العملي ه بع     ،)إلنتحاري ه أن ستهًال بحث د م
بتمبر ن س ادي عشر م داءات الح اذا  ) 2001( اعت ة لم دوائر األمريكي اط وال ن األوس ر م ساءل الكثي ت

ا                        ادة للنقاشات والحوارات والدراسات التي تباينت في طروحاته ى م سؤال إل ذا ال يكرهوننا؟وتحول ه
ا،      ات        ومنطلقاتها وايضا في نتائجه ى العملي ًا إل ة التي وقعت ف       منوه ة   اإلرهابي وعرض   ،ي دول عربي

شاب        ؤدي ب التساؤالت التي تطرح وعالمات اإلستفهام التي تطلب ردودًا واضحة حول األسباب التي ت
ى  ره إل ن عم ة عشرة م اوز الثامن م يتج يخ "ل اة "تفخ باب الحي ك أس دس يمتل سه ؟وآيف يتحول مهن نف

ا          وآيف تحول  المستقرة إلى ثقافة تفخيخ السيارات؟      طالب طب إلى قاتل مدمر يغتال أحالم األبرياء؟وم
شر طرق صناعة ال     ة ون ة اإلنتحاري سويق الثقاف ع اإلنترنت في ت بال  هو دور مواق شعبية لألش ل ال قناب

سيرات التحليلي        أآد الباحث أن هناك الكث    !؟الجهاديين رؤى والتف ذه     ة التي طرحت في      ير من ال سير ه  تف
ا إنتقلت                 وقد ذهب  ،اإلعتداءات اإلرهابية  ا وتكتيكاته اليب القاعدة وفكره ى أن أس  الكثير من الخبراء إل

اً             – ًا ومحاصرته مالي ه أمني ة صغيرة في             - بعد إضعاف التنظيم وإنهاآ ى تنظيمات وجماعات محلي  إل
ر تاب               الكثير من دول العالم،    ى تحريض تنظيمات وعناصر غي ى    وأن القاعدة باتت ترآز عل ا عل ة له ع

ان عن أن                   ،ابيةتنفيذ عمليات إره   ويشير الباحث أنه من المالحظ أن التحقيقات آشفت في بعض األحي
وأن بعض هذه الجماعات     فئة ال بأس بها من هؤالء اإلنتحاريين ال ينتمون إلى تنظيم أو جماعة معينة،             

                         .              يستغل هذه اإلعتداءات وينسبها إلى نفسه ليحقق من خاللها نصرًا اعالميًا مزعوما
شرية                           ل الب ذه القناب رًا أن ه خ اإلرهاب أمر وارد ومطروح،معتب شباب في ف ويرى أن سقوط بعض ال

وال   ة وتح رات ايديولوجي هدت تغي ات ش تقرار المجتمع دد اس ي ته ة الت ر المتحرآ ة تغي ة فجائي ت فكري
ا   ا      ،مجرى حياته ًا م ر دقيق                      وغالب سر في إطار مجتمعي غي ر ملحوظة أو تف رات غي ذه التغي تكون ه
 .                                                                                 وربما غير واع
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ؤال  م ه د أوضح أن معظ ا وق سورة مادي اط مي ى أوس ون إل اة ،ء ينتم ي الحي دة ف ون فرصا جي  ، ويمتلك
شل في العمل أو                         وبالتالي تسقط ع   ل الف يالت تحصر الظاهرة في ضوء عوامل محددة مث نهم أي تحل

 .                                                         الدراسة أو ضغوط الفقر والحاجة المادية
 

و  ),Shalom 2005( شالوم  دراسة   اب  (نا بعن ذه الدراسة للبحث في           ،) المنتحر  ياإلره وتهدف ه
ة الشخصية للمنتحرين والعوامل     الدوافع   ا نا المس اإلجتماعي ذا البحث يظهر      .دة له  يوجد في   هأن من ه

    : وهما ناروري ضنا عامنا شرطييننتحاراإلظاهرة الساحة الفلسطينية ل
وا في معظم االحوال      ،يةإنتحار إرهابية إستعداد األفراد في المجتمع لتنفيذ عمليات  -1 وهؤالء لم يكون

 .ئسينمن اليا
ك قاعدة تقني        وينشأ من أ   ستراتيجيًا إ  سالحاً نتحاراإل التنظيم الذي يرى في      -2 ه     جل ذل ة تؤهل ة وتنظيمي

                                              .يةإنتحارلتنفيذ عمليات 
ة اإلجتم البيئة   لهاأو يةنتحاراإلدة لتنفيذ العمليات    نا يوجد ظروف مس   هنإ هذين الشرطين ف   إلىإضافة    اعي
سك   أودة واإلعالم الذي ينشر المعلومات في         ناالمس ى ضافة    إ ناساط ال ة المشجعة   إل   الزعامات الروحي

س ة ودة ناوالم ةالمالي شهداء اإلجتماعي ائالت ال اعي إل ي التأناوالث . لع د اإلجتم اب يي اراإلره         .ييننتح
                                                                              

  :وعلى ضوء معطيات البحث توصل الباحث للنتائج التالية
                           . لن يختفي من المنطقة خالل الفترة المنظورةييننتحاراإل ارهاب أن -1
 . منتحر ليس بالضرورة مناسب لغيرهرهابي واحد ما هو مناسب لنموذج إ-2
س      الصعوب -3 ا الفل ات       طينيون من أ   ات التي يالقيه ذ العملي ة نتحاراإلجل تنفي دفعهم إل   ي ائل   ستخدام  ت  وس

                                             .هدافهملة للحصول على أواآبر في محقاتلة بصورة أ
رإ -4 ضطرة ألائيلس ا ب    ن م ة لموقفه ة ومتابع ون ثابت اك أي أ أن تك ون هن ل   ال يك ل بالتوص ىم  إل
ت    جازات  نإ سطينيين      أنو ،مرار ارهاب المنتحرين    من خالل اس ازل سيثبت للفل  التضحية هي   أن أي تن

                                                                                           .السبيل
ي أ  -5 رين ف اب المنتح شرق األ   إره ى ال صر عل ر مقت ذه غي ا ه ط،ويامن ي  س ود ف و موج اطق  فه من

                                                                         .زاع المختلفة والنالصراع
سطينيون يعت-6 ات   الفل رون العلمي ةنتحاراإلب الحًاي تراتيجيًا س ول   اس تطاعته الوص ى باس وازن إل  ت

 . وبين القدرة الفلسطينيةائيلسرإعسكري وتكنولوجي لدولة 
: وهي على النحو التالييةنتحاراإل ويستعرض الباحث سمات الشخصية  

ين      )%81( أن هم من الشباب و    "المنتحرين" معظم   -1 ا ب نهم م نهم   )%19( أنسنة و   )17-23( م م
                           ).عمارهمأ من 48 و 46وا في نا فقط آنياإنتحار( سنة )24-48( مابين

م  -2 اراإل"معظ ة"ييننتح ضفة الغربي ن ال اؤوا م زة )%15(و  )%48(  ج ن غ اؤوا م ط  ،ج وفق
                                                                 .إسرائيل واحد من داخل يإنتحار

                     .متزوجون  )%7(و ،)%93( غير متزوجين أيآانوا "ييننتحاراإل"معظم  -3
ة   ق الث ،)%14(االساسية   الثقافة   ، مستوى التعليم  -4 الي    ،)%51( المتوسطة اف يم الع  أي  )%32(  التعل
ربين آ   أن ث المخ ا  نا ثل ات   أووا طالب ي جامع ستوى أ  – خريج ذا الم راً   وه ى آثي ن ا عل ستوى   م لم
                                                                      . الفلسطينيينناآاديمي لمجموع السكاأل

ى شهر آ      هأنويرى الباحث    دين إلرهاب المنتحرين أ         ن ا آ )2001( لأون  ونا حت سبة المؤي ل من   ت ن    ق
رأ  )50%( سب ال هر آ   ح ي ش سطيني فف ام الفل ز   )2003( لأوون ناي الع تطالع المرآ سب اس  وح

 في   يةنتحاراإل يجب مواصلة العمليات     هأنم السؤال قالوا    إليهمن الذين وجه     )%69.4( نإالفلسطيني ف 
                                                              .قفها يجب وهأنقالوا  )%30.6( مقابل

ى     ث عل ل الباح د عم ع   وق اهرة ودواف سير ظ اراإلتف ث ييننتح ن حي ضر : م سي،ال ة، ر النف  الكرام
ديني،    البحث عن العواطف،     التطور النفسي،  يرة الجماعة، مسا حراف،ناإل نهج ال اعي،    ال نهج االجتم  ال

رى الباحث      .ني الوط النهج السياسي  ذا            أنوي ا آتب به شير بج   األمر  استعراض مجموعة م  هأن ب  ن ا ي
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سطيني  اليوجد نمط حياة نفسي ل    ذ         ب آن ا ومن ج "المنتحر "لفل ة لتنفي ع معين ك دواف خر يوجد مع آل ذل
                                                  . وظروف بيئية معينة تشجع على التنفيذنتحاراإلعمليات 

 
ة سا دراس وانب ),Conesa 2004( آوني ة( عن ات اإلنتحاري ذور العملي ة ) ج رف العملي ث ع حي

ارة عن فعل  ا عب ة بأنه دنييناإلنتحاري ضحايا الم الي بال د  ،عنيف ال يب د بعي ى ح ا مشروط إل ونجاحه
        .                                                            بموت اإلرهابي أو اإلرهابيين

ة      وأشار الباحث إلى ما يزيد على أربع وثالثين دولة أو م           ات إنتحاري ا أن    .نطقة أزمات شهدت عملي آم
دل        .إثنتين وأربعين دولة استهدفت العمليات مصالحها في الخارج           ات بمع رة العملي د أن آانت وتي  وبع

امين   ين الع ا ب داء م شرة اعت ن األعم  ،)1982( ست ع وع م ذا الن ور ه اريخ ظه ام ،ال ت سان ع  وني
 .    ارتفعت وتيرة اإلعتداءات من ذلك إلى معدل تسع وثالثين عملية سنويا ،)2000(

الي ضد                             ه نهج قت ى أن ة في األساس عل ة اإلنتحاري وم العملي سا مفه وعن تاريخ الظاهرة أضاف آوني
ام             م في سيرال     ) 1982( المحتل اإلسرائيلي ثم ضد قوات األمم المتحدة في لبنان في الع ام     ث  نكا في الع

ل،     )1994( ثم في فلسطين في العام     )1987( ا     بعد مجزرة المسجد االبراهيمي في الخلي م في ترآي ث
يا    )2000( وفي الشيشان في العام    )1999( وآشمير في تموز عام    )1995( في العام  لتمتد إلى روس
ام        )2002( في العام  ى العراق في الع ى            ).2003( وإل وع إل ذا الن د تحول ه ر      وق ة غي ة إرهابي طريق

ام       مباشرة ضد الواليات الم    سا في        ،)2001( تحدة في آينيا وتنزانيا في الع ستان وضد   الوضد فرن  باآ
ام      ام            ووص  ،)2003( استراليا في أندونيسيا في الع ار ع سان واي ى المغرب في ني ا   ).2002( ل إل آم

ة الواحدة                 اء الديان ين ابن ة أو ب ذ          شكل وسيلة قتالية في الحروب األهلي ستان من سعودية أو في باآ  في ال
ام  ذ الع راق من ي الع دة وف نوات عدي ه اصبح  ).2003( س ا أن اآم ز  ،معروف ى مرآ داء عل ي اإلعت فف

        . التجارة العالمي اشترك إنتحاريون من ست جنسيات،وآان الضحايا من حوالي مائة جنسية مختلفة
ه          واعتبر الباحث أن الظاهرة هي إلى حد بعيد ذات منش          ا ليست محصورة في ذ    .ا إسالمي لكنه  )9(فمن

ة عن حزب اهللا                    ،بدأ نمور التاميل   )1987( تموز عام  ة المنقول ذه التقني وا ه د أتقن دوس ق وهم من الهن
ذا       .ضى فيه أربعون جنديًا سريالنكياً    وذلك لدى تنفيذهم اإلعتداء الذي ق      الشيعي اللبناني،  ى ه  آما لجأ إل

ك            مع أنه علماني ولينيني،    ستاني،اُألسلوب حزب العمال الكرد    في مراحل من الضعف العسكري وذل
 .                                                   من أجل إعادة تعبئة مجموعاته

شهادات      )ايلول-11(  عمليات فمنفذو اما فيما يتعلق بشخصية منفذ العملية اإلنتحارية،       آانوا من حملة ال
ة، دورن م الجامعي ات اوينح ضالي ن الطبق اض ن اريخ وم م ت يس له زو بعض  ،لوسطى ول ن ع ويمك

                            . ة والتجربة الصعبة التي مروا بهاالحاالت إلى الدوافع الشخصي
ة          مشيرًا إلى أن تضاعف هذا النوع من اإلعتداءات يجد تفسيره أوالً           شل سائر األشكال اإلرهابي  ، في ف

امين  ين الع ا ب دًا    ،)2000-2002( فم ة واح ات اإلنتحاري كلت الهجم ات   ش ن العملي ة م ي المئ ف
ام    من ا %) 44(  لكنها أوقعت  ،الفلسطينية ة من   )59) (2003( لقتلى وقد شهدت إسرائيل في الع عملي

ة  )62( الل السنوات الثماني السابقة   هذا النوع أي ما يعادل عدد العمليات خ        الرغم من أن        .عملي لكن ب
ة    "فعالية"ثر  الشكل األآ اإلنتحاري يمثل    ل اإلرهابي ى اختي        ،من القناب ادرًا عل ه ق ار اللحظة الفضلى     آون
                                                  .إال أن قيمته العسكرية ليست مؤآدة دائما ،والمكان األفضل

ات المنف                  ال من العملي م اإلنتق ابي       وتعرض الباحث لتطور هذا األسلوب خالل سنوات ت د إره ى ي ذة عل
ول  11( في إعتداءات ) 19(إرهابيا في المغرب و    )11(  فكان هناك  واحد إلى العمليات الجماعية،    )  ايل

ا        تاميليا في الهجوم على القاعدة      )14(و   ة العسكرية في آولومبي ا   ).2001- تموز  24(  في   الجوي آم
ن        ،زمنة العمليات المرتبطة بأزمات م    :بين نمطين من هذا النوع    آونيسا  ز  مي دو معل وتللك المرتبطة بع

 ...).                                الغرب ،إليهود( احدة يتخذ طابع الشمولية مثلمن جهة و
:وعن األسباب التي تغذي هذه الظاهرة  

 . الرئيسي ثقافة العنف والموت نفسها هي المغذ-1
منظمة التحرير ( ،ام حزبيًا) في الشيشانآما( أزمة التمثيل السياسي التقليدي سواء أآان عشائريًا -2

 ).الفلسطينية أو جبهة تحرير آشمير
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 . مشاآل عائلية وأسرية-3
 . ردات الفعل الشخصية الناتجة عن تجربة مؤلمة تعرض لها المنتحر-4

سطينيين،          دى الفل أآثر ل ر ف دما أآث زًا متق ومي       وأشار أن المرأة تحتل مرآ سوري الق ا في الحزب ال آم
ل التي         ي الذي أشرك خمس نساء في إثنتي عشرة عملية إنتحارية،         اإلجتماع أو لدى منظمة نمور التامي

 ).                   النمرات السود(شكلت آتيبة لها من النساء المتطوعات تحت اسم 
 : أن الشبكات التي تنسب إليها عادة هذه العمليات اإلنتحارية من ثالث عينات من األجيالواعتبر

ل-1 ا جي دامى المح روس ق اتلوا ال ذين ق ان ال ل األ-2 .ربين األفغ نة  الجي اتلي البوس ن مق غر م ص
 .                                  جيل ثالث من المعجبين بهؤالء المقاتلين-3. والشيشان
ى         ورآز ة عل صفة المرآزي فاء ال د وإض ة ودور القائ ى أهمي اهرة عل ذور الظ ه لج شيخ "تحليل ال
د زعي/المرش د  /مال الم عن ذا الع ي ه واء ف د أفضل س د يع ن أجل تجسيد الوع ر أساسي م و أم ر ه األمي

سماء        وم    وتعرض . إنتصار القضية أو في ال ى مفه ى اإلرهاب       (  إل ة عل ره خطأ     )الحرب العالمي واعتب
             .                                                  سياسيا أن توضع المنظمات اإلسالمية في سلة واحدة 

ي      ورأى شان وف ي الشي ة ف ات اإلنتحاري د للعملي ل الوحي و الح ر المفاوضات ه سياسي عب ل ال  أن الح
ذي اتخذه حزب                    .فلسطين وغيرهما  رار ال ذي عزز الق ان ال ويدلل بإنسحاب القوات اإلسرائيلية من لبن

اً        اهللا بوقف العمليات اإلنتحارية،    ستهدف أساس داف  إالّ والتي لم تكن ت ة   ًا أه يس مدني وأنهى  .  عسكرية ول
سيرالنكية أو اإلسرائيلية                   ة أو الروسية أو ال الباحث دراسته بالترآيز على وحشية قوى اإلحتالل الهندي

مما يعطي ذريعة لتشريع  .مما تتسب به العمليات اإلنتحارية  التي تتسبب بسقوط عدد من الضحايا أآبر        
 .مكن تجنيد المزيد من اإلنتحاريينالعمل اإلرهابي ويغذي األرضية الحاضنة حيث ي

 
ة  نحمآدراس وان )Kimhi&Even, 2004( ي وايف م؟  ( بعن ن ه سطينيون م اريون الفل  ،)اإلنتح

ل أبيب         للدرا الباحثان يعمالن بمرآز يافا   و ة ت ابالت مع          ،سات اإلستراتيجية بجامع ك من خالل مق وذل
اتهم       إستشه ذ عملي ان ي       ،اديين لم ينجحوا بتنفي شهاديون  ترآه الوصية التي آ ام وعددهم      ا اإلست شكل ع   ب

ى أداة        "اإلنتحاريين"يقوالن في مستهل الدراسة أن ظاهرة        ،)60( سطينيين تحولت إل اإلستشهاديين الفل
ة الراهنة،وأصبح            سطينيين وإسرائيل في المرحل ين الفل دائرة ب فعل سياسية فاعلة ومهمة في الحرب ال

سبة         دًا بالن شرية          هذا النمط من الحرب يشكل تهدي ات من خسائر ب ذه العملي ه ه ا تلحق سبب م إلسرائيل ب
 .ومادية ومعنوية بالسكان والمجتمع واإلقتصاد وتاثيره على الحياة اليومية في إسرائيل

سطينيين اريين الفل اط اإلنتح ى بحث أنم سميهم-وتطرق البحث إل ا ي ة ال- آم ة  من ناحي ات العام معطي
اف     ،وأنواعهم ونماذجهم  ى ثق ة تحاول الوصول                 تهم،باإلضافة إل سية تحليلي شكل البحث دراسة نف ا ي فيم

 .م إسرائيل إلى هذا العمل الممنهجإلى األسباب التي تدفع بالمنتحرين اإلرهابيين آما تسميه
الم  "ظاهرة إرهاب اإلنتحاريين "فيذآر الباحثان ان ،جذور اإلرهاب اإلنتحاري  أما   دة   في الع  ليست جدي

دأ      ، ظاهرة قديمة جديدة    فهي ،في التاريخ اإلنساني   ا ب ى أنه رن     مشيرين إل ذ الق اريخ اإلسالمي من ت بالت
شاشين،   ة بالح المية المعروف ة اإلس د الطائف شر عن ادي ع ال ا  الح ورت لتط تمرت وتط ن واس ر م لكثي

ة في              .مواقع الصراع في العالم    ومثلت ظاهرة الكاميكازي التي قادها الطيارون اليابانيون عقب الهزيم
رب ال  اهرة  عاالح ن الظ زءًا م ة ج ة الثاني ة     ،لمي ي مليئ ائراتهم وه سهم وط رون أنف انوا يفج ث آ حي
المتفجر يب وق األسطول البحري األميريك ات  .ات ف ت مجموع رين عمل دين األخي ه خالل العق ى أن  إل

صفانه،             ا ي ذه التنظيمات           وتنظيمات في العالم على طريقة اإلرهاب اإلنتحاري آم ين ه رز ب ان األب وآ
ا وا          حزب اهللا  ال الكردي في ترآي لجماعة اإلسالمية    في لبنان ونمور التاميل في سيرلنكا وحزب العم

 .والتنظيمات المختلفة في العراق بعد سقوط نظام صدام حسن  الشيشان في روسيا،في مصر ومقاتلو
رى  بنوي وات ال آمحي واي ان ضد ق ي لبن ة ف ات حزب اهللا اإلنتحاري ي  أن عملي ذت ف ي نف ارينز الت م

شرق األوسط،         )1982 -تشرين األول (رشه ات        ح آانت بداية إنتشار الظاهرة في ال ل في العملي يث قت
و ذآورة نح ا و )241(الم ا اميرآي سيا )58(مظلي ديا فرن ى  ،جن ات ادت إل ذه العملي ى أن ه شيرين إل م

 .خروج القوات األميرآية والمتعددة الجنسيات من لبنان
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ة   را إلى أن تفجير برجي التجارة ا      وأشا وم لعالمي ول – 11( ي وع من           )2001 -ايل ذا الن ة له أعطى دفع
اريخ توجه         ".اإلرهاب اإلنتحاري    "بل أنه اصبح نقطة تحول معاصرة في تاريخ          ،العمل ذا الت ذ ه ومن

اهتمام الباحثين والخبراء في اإلرهاب نحو هذه الظاهرة التي باتت تستحق الدراسة والمراقبة عن آثب               
الم أجمع     وإ يدًا شامًال وآامًال ليس لقطر معين فحسب،      لكونها باتت تشكل تهد    ا للع راء      ،  نم د حذر خب وق

 .الواليات المتحدة في اإلرهاب من تنامي وإنتشار هذه الظاهرة
رون أنه ات ي ذه العملي ذوا ه ا هي منف ارا وإنم ست إنتح ضحية ا لي شهاد وت دين اإلسالمي است حسب ال

تالل،  رعية لإلح ة ش النفس ومقاوم ر ا ب ةويعتب ان أن أول عملي ة"لباحث ي  "إنتحاري ت ف شهادية وقع است
رق             "و"هي التي نفذها     العمق اإلسرائيلي،  ى مفت الناشط في حرآة حماس عندما فجر نفسه في حافلة عل

رق والم"ط ي "ح ام     و ).1993 -4 -16(ف ن ع سان م ى ني ين وحت ك الح ذ ذل ذ  ،)2004( من نف
اتلو آتائب شهداء          )135( شهادية،إست" إنتحارية"عملية   )336( لسطينيون اآثر من  الف ذها مق ة نف عملي

تح ة لف صى التابع يم"األق سطين  "التنظ ر فل شعبية لتحري ة ال ن الجبه ا أعضاء م ام به الث ق  )198( .وث
 اممن القدس ومن أراضي ع      ) 7(و من القطاع، ) 54(و ،ستشهاديا قدموا من الضفة الغربية    ا"إنتحاريا"
ؤالء  ).1948( ث ه ضيف أن ثل ار"وي امعيونيين اإلاإلنتح م ج شهاديين ه سبة ،ست نهم  )45( وأن ن م

دًا ح   ،حصلوا على التعليم الجامعي أو الثانوي على األقل        يم اعدادي     وأن نسبة ضئيلة ج ى تعل صلت عل
ة        "اإلنتحاريين "فهذه العينات بالنسبة لهما تشير إلى أن         .أو ابتدائي  سبة المتعلم ون الن شهاديين يمثل اإلست

ع ا  ى في المجتم سطيني،األعل ان ا لفل دد الباحث ذلك"اإلنتحاري"لشخص ويح شهادي ب الشخص " :اإلست
وأن هذا التحديد " الواعي الحر الذي قرر التضحية بحياته من أجل الحاق أآبر قدر من األضرار بعدوه            

 .لحياةعلى قيد ا"المنتحر"ال يشمل أي فعل مقصود ينطوي على أي فرصة لبقاء 
 :آليات اإلختيار

ة                 لة تجنيد  مسأ ى دراسة متأني  اإلنتحاريين ليست مسألة شكلية مبسطة وإنما هي مشروع معقد يحتاج إل
ذا الن       ى           ،وع من الموت عن قناعة وسبق اصرار            للبحث عمن يتقنون ه ى الوقوف عل اج إل ذا يحت وه

 نوا في معظم   وهؤالء لم يكو   األولى استعداد الفرد في المجتمع لتنفيذ عملية عسكرية إنتحارية،         نقطتين،
 .ولكنهم رأوا في أنفسهم مقاتلين يضحون بأنفسهم من اجل شعبهم ،األحيان من اليائسين

ا إل            ى تحويله تراتيجياً    اما ثانيتهما فحرص التنظيم المشرف على الظاهرة عل ة تصبح سالحًا اس  ،ى ثقاف
ة ولهذا فليس من السهل أن يختار ويرشح    ة  أناسًا لتنفيذ العملي ذه الطريق ذا مشروع نف    ، به اج  فه سي يحت

 .إلى عبقرية في اإلنتقاء واإلختيار حتى يتحقق النجاح
سموا                     د ق ام وق شكل ع وقد اعتمد الباحثان على ما نشرته الصحافة ووسائل اإلعالم حول هذه الظاهرة ب
ًال                        ذا الفعل فع ه لكي يجعل من ه العمليات اإلنتحارية إلى أربع نماذج أساسية حسب الدافع الذي يحرآ

 :قصوداواعيًا م
ة،              : النموذج الديني  -1 ة قوي ع ديني ك دواف شهاد في سبيل        وهو نموذج يتمثل في شخص يمتل وأن اإلست

وطن، ًا    اهللا وال ه دافع ل ل ة   يمث ي الجن ًا ف شهاد طمع صيًا لإلست ع   ،شخ ي جمي ى   وتنتم اذج إل ذه النم ه
 .حماس والجهاد اإلسالمي ،الحرآات الدينية

ى التنظيمات       ،افع وطنية وقومية وسياسية    لهم دو   النموذج الذي يشمل استشهاديين    -2 وينتمي هؤالء إل
ومي        التي تبرر القيام بمثل هذه العمليات بناء عل        وطني والق سالم       ،ى حقها في التحرر ال ة ال شل عملي وف

سطينية،               ة الفل ة الدول م       واستمرار اإلحتالل والنضال ضد اإلحتالل ومن أجل إقام وينتمون في معظمه
ات العلمان ى التنظيم ة،إل صىي هداء االق يم – آتائب ش ر  -التنظ شعبية لتحري ة ال تح والجبه ة ف ي حرآ ف

 .فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
دافع       -3 شهادية ب ة إست  نموذج يمثل اولئك األشخاص الذين يقدمون على تنفيذ هجمات إرهابية وإنتحاري

ام، دت  اإلنتق ائالت فق ى ع وذج إل ذا النم راد ه م أف ي معظ تالل  وينتم وات اإلح ل ق ن قب ا م د أفراده  أح
س    اإلسرائيلية،  ة فل ادرة ا     وهي طريق رز من خالل مب دأت تب سطينيين     طينية ب ا من الفل أس به داد ال ب ع

تخلص من اإلسرائيليين،                 وقعهم لل ذه         للقيام بمثل هذه العمليات تعبيرًا عن آرههم وت أثر ه ى جانب ت إل
 .عمال التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيينالنماذج المباشر بالممارسات واإلجراءات واأل
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ة "ت باولئك األشخاص الذين يتم استغاللهم من قبل من أسماهم بالمنظما    يحدد  نموذج -4 سواء  "اإلرهابي
رد         أو بدافع الظروف اإلجتماعية والمادية الصعبة،      ،بدافع صغر سنهم   أو بدافع الظروف الشخصية للف
 .المنوي إستغالله

ث إ  ستوى     ويخلص البح ى الم ح عل دعم آاس ى ب ة تحظ اذج األربع ذه النم ى أن ه شعبي  ل وطني وال ال
سياسية   الفلسطيني وعلى تأ   وى ال ا    ييد ومساندة الق ة بم سطينية آاف ة الفل ائل اإلعالم     واإلجتماعي ا وس  فيه

ديم مختلف أ               ورجال الدين وحتى المجتمع برمته،     ذا المجتمع بتق ام ه ادي      من خالل قي دعم الم شكال ال
روالم وي ألس رين"عن شهاديين"المنتح ك.اإلست شير ذل ان   وي ى اتق اريين"إل ة "اإلنتح شهاديين لثقاف اإلست

ة       اإلستشهاد التي باتت سمة بارزة من سمات       ذه المرحل ة       ، الشعب الفلسطيني في ه اذج األربع ذه النم  فه
ن اريين"م دوا األ     "اإلنتح ذين فق سين أو ال داد اليائ ي ع سها ف ر نف شهاديين ال تعتب ل،اإلست ا م موإنم   ه

دون" ام"مجاه ق هدف س سهم لتحقي اوى و .ومناضلون يضحون بأنف شجيعًا هي فت ر ت ضية األآث أن الق
هذه الفتاوي التي     ،ةالعلماء المسلمين التي تبيح لهؤالء الشبان أن يتسابقوا نحو الموت بطريقتهم الخاص           

شريعة     دين وال اتذة ال ن أس رة م وع آبي ن جم الم اإلسالمي م ي الع ي الجصدرت ف د ف ات والمعاه امع
ذه              ،والمراآز الدينية  ا يصف المؤلف أن ه ل األخطر، آم اد ضد اليهود،ب وع من الجه ذا الن فأباحت ه

م        ف خلفه ن يق شباب وم ؤالء ال ع له ائق ومراج زات ووث بحت مرتك اوي أص يين   الفت ادة سياس ن ق  م
 .وفصائل تنظيمية

 
ى قاعدة معلومات           ي) التعطش إلى النصر  ( بعنوان   ),Pape 2005( بيبدراسة   عتمد في دراسته عل

ة،      رات اإلنتحاري داث التفجي ن أح ة ع ائق موثق ذ وحق ر   )1980( من ت الحاض ى الوق ) 2004( وإل
د         وبواسطة إستخدام هذه المعلومات،    ى موضوع       في دراسة موضوع اإلرهاب اإلنتحاري ي خل بيب إل

سؤال مفصلي    )التعطش للنصر ( دراسته اذا اإلرهاب؟    :ب ه جمع الباحث معلومات        وآي يجيب ع    !لم لي
ة               وأدلة، سياسية واإلجتماعي ي المنهجي للعوامل ال ه العمل ا تحليل ي عليه دة ليبن ائع مؤآ إستنتجها من وق

 .المسؤولة عن إنتشار خطر اإلرهاب المتصاعد
ة الهجم  ب طبيع ة( اتدرس بي ة اإلنتحاري ا )اإلرهابي ذ الع ام) 1980( ممن ى الع شكل  ،)2004( إل ب

اب،         تحليلي حيث أع   وم اإلره ايرًا لمفه ى مغ ي،          طى معن ر مطروح في الخطاب الغرب ى     غي تنادًا إل إس
ة ائق دامغ اً   ،حق ل نتاج ي األص ست ف ة لي ات اإلنتحاري ت أن العملي ي تثب صورًا ف ولية ( مح األص

المية د ) اإلس تخدمهافق ور التااس ريالنكا،مي نم ي س ة    ل ف ى خلفي ة عل سية لينيني ات مارآ ي جماع وه
ة،     هندوسية بل أن   ات اإلنتحاري انيون        سنة الماضية،    )25(  خالل   نصف العملي ا اشخاص علم ام به  ،ق

الم        في المائة من العمليات     ) 95( وأن دين،      ،اإلنتحارية التي حدثت حول الع صلة بال ر مت وأن نحو    غي
ام          تسعين بالمائة من الهجمات     ذ ع ة التي وقعت من ا         )1980(  اإلنتحاري ة وراءه ات منظم آانت عملي

ات  سكرية منظم ع ع عبي واس د ش ى تأيي ستند إل رة ت ان، ( آبي ي لبن ى حزب اهللا ف ل إل ور التايم ن نم  م
سطين  ي فل اد ف اس والجه ر أن   ...).وحم اهرة تظه ذه الظ صحيحة له ة ال ة التحليلي وأن المعادل

ة واضحة،         ) اإلرهابيين( ار    يهدفون من وراء العمليات اإلنتحارية إلى أهداف سياسية دنيوي ا إجب غايته
دانهم،       القو ة،             ات األجنبية على اإلنسحاب من بل ذه المعادل ة القاعدة عن ه ى رأس   وال تخرج منظم فعل

ثم  الحجاز وبقية دول الخليج،   وأهداف تنظيم القاعدة إجبار الواليات المتحدة على سحب قواتها من نجد            
راق،  ا الع ات أضيف إليه ات والهجم ضيف أن العملي ة(  وي ستمر  )اإلرهابي ستمرة وست ن ،م رف م  ط

 .دون أن يكون لهم اتصال مباشر معه أو مع تنظيمه بالضرورة الموالين ألسامة بن الدن وأفكاره،
أ أو ال                    وبناءًا على هذا التحليل يعرض بيب وسائل ومباديء محددة تتكهن أو تنذر بالزمان الذي قد تلج

ة      بعض الجم فيه  تلجأ   ات إرهابي ك  ،اعات إلى القيام بعملي ا من درا     وذل املة      إنطالق من   ،سة إحصائية ش
ضوء سليطها ال دامهم حيث ت ات وأسباب إق ة حيثي اريين لمعرف ذين اإلنتح سيرة الشخصية للمنف ى ال  عل

ابي،  ار اإلره ى اإلنتح د عل ن   واعتم صية ع ات شخ ى معلوم ه عل ي بحث ن ق  )460(  ف ردًا مم اموا  ف
رة،        شخصًا،) 333( بهجمات إرهابية فوجد بينهم    ة فقي سين        ولي  لم يأتوا من بيئ دي األمل أو يائ سوا فاق

اتهم، ن حي ة،  م وابق إجرامي م س ست له ين  ولي ر متعلم ا غي صبين ديني رد متع سوا مج اأآثرهم ،ولي  إنم
يمهم  ى لتعل د األدن دًا فالح ون جي انيون، متعلم و علم ة،ه ة العام ينالثانوي ارهم ب دل أعم  )30-22(  مع
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إرادتهم    ،سطى وينتمون إلى أوساط الطبقة الو     ولديهم وعي سياسي،   عامًا، م   ،وهم متطوعون ب ومعظمه
 .ومعظمهم ليس لديهم تجارب في ممارسة العنف المسلح  جدد،منظمون

شه حيث         !)لماذا اإلرهاب؟ ( السؤال المرآزي يطرح الباحث    نهاية التحليل بو الذي طرحه لدارسته وناق
بح     د يك سكري ق ار الع رى أن الخي صيرة  ي ة ق ة لمرحل ات اإلرهابي ل  ،العملي ن الح اهرة  لك دائم لظ  ال

د،     ة األم املة طويل ة ش ب معالج اب يتطل سها      اإلره ن نف صورها ع ن ت ا ع ى أمريك شترط أن تتخل  ت
دة      ،)روما جديدة ( بحسبانها إمبرطورية آونية وحيدة    وترتكز بدًال من ذلك على وضع استراتيجية موح

ويشير في دراسته إلى     .رجية بالطاقة ال يعتمد على مصادر خا      ًا ذاتي وتحقيق إآتفاءً  قوية لألمن القومي،  
ار ا     )الحرب على اإلرهاب  ( أن إستراتيجية أمريكا الحالية في     اقم الوضع     ،لعسكري القائمة على الخي تف

و   .وال تعالجه  ة في العراق        فبقاء الق ة القتالي ابيين (ألن   ، سيجعل حسب الخطرأشد      ،ات األمريكي  )اإلره
ويظهر بيب من خالل المعلومات         .لواليات المتحدة سيسعون إلى تنفيذ عمليات لقتل األمريكيين داخل ا       

ريكيين      ،"اإلرهابية"المتوفرة لديه أن الدافع الحقيقي وراء العمليات         ستهدف األم شكل خاص    ، التي ت  ، ب
 .وتواجد قواتها العسكرية في العالم العربي واإلسالمي ،هو رفض الهيمنة األمريكية

ته عن  ا بيب في دراس ي توصل إليه ائج الت ذآل النت الم من ) 1980( هجوم إنتحاري حدث حول الع
ام  دايات ع ى ب ون       ،)2004( وحت ة وينتج اتهم المحلي ام مجتمع وا أم ا فعل رون بم ا يفخ ادة م ث ع حي

 .الملصقات والصور والبيانات التي تساعد الجمهور على فهم وتفهم العمليات اإلرهابية
وجد أن ليس بينهم من ) 2004( إلى )1995( إلنتحاريين التابعين للقاعدة منذوتوصل البحث إلى أن ا    

يها  القاعدة ينتمون إلى دول يوجد على أراض       يينتمي إلى دولة إسالمية آبرى آما وجد أن ثلث إنتحاري         
ام ذ ع ة من ة قتالي وات أمريكي ر  ،)1990( ق يوظه زو األمريك ل الغ راق قب ه أن الع دًا  ،ل م يعرف أب ل

ات  صاعدت العملي ا ت ة بينم ات إنتحاري ن عملي ضاعفة م زوه مت ذ غ ة من ام  )20(  اإلنتحاري ًا ع هجوم
ام   )40(  إلى ،)2002( ر من     ) 2003( هجومًا ع ى أآث ام    )48( إل ًا ع ى    ،)2004( هجوم   وصلت إل
 ).2005( الل الخمسة األشهر األولى من عامهجومًا خ) 50(

ديني         تالف ال ون اإلخ ة يك ات اإلنتحاري ف العملي ف خل ذي يق ديني ال ل ال ن العام ا ع ين  أم حًا ب واض
ستعمرين  ستعِمرين والُم راق          .الم ان أو الع سطين أو لبن ل فل اآن مث ى أم ق عل ة ال تنطب ذه الحقيق وه

ؤخرًا، ريالنكا،  م ى س ضا عل ق أي ا تنطب ل   ولكنه وذيين والتامي سنهاليين الب ين ال ة ب ث المواجه حي
يين دين  .الهندوس تالف ال د اإلخ دما يوج سَتعمرين وعن ستعِمرين والُم ين الم ادة   ،ي ب ن الق ك يمَك إن ذل ف

ل        ى شيطان شرير وحشي           –اإلرهابيين من شيطنة المحت ه إل ك يتطلب أو يقضي أن         ،-أي تحويل وذل
 .يكون اإلحتالل مباشرًا وحاضرًا في حياة الشعب المحتل

ل                  رة بمث ويرى بيب أن هناك قلقًا متزايدًا عند الكثيرين بأن اإلرهابيين اإلنتحاريين يتزايدون بأعداد آبي
ا م ى اإلره ضاء عل صعب الق ث ي ة بحي اتهم اإلرهابي د عملي سنو ،با تتزاي داث ال ن أح شرين لك ات الع

ا                    ،الماضية تبين عكس ذلك    اطق التي يحتله سحب اإلحتالل العسكري من المن ا ين فمن الثابت أنه حالم
 . على االغلبفإن اإلرهابيين يتوقفون عن عملياتهم

 
ة  توردراس وان),Pastor 2004(باس اريين (  بعن ريين اإلنتح سية للتفجي باب النف د تطرق  ،)األس وق

اس يتمسكون   الباحث إلى وجود عدة أسباب أولها السبب الوجودي والذي يقوم على أساس أن معظم الن              
يم يصبح ضرورة               ،بأمور أغلى من حياتهم    ذه الق وحين تهدد هذه القيم فإن التضحية بالنفس من أجل ه

لة فإن  في هذه الحا   لى حياة المجتمع وليس فقط أحد المهام المعقولة،       حيوية ومهمة من مهمات الحفاظ ع     
ة      الشهيد شبيه اولئك الذين ي     دي             .قدمون حياتهم لهدف أعلى ذي قيم سبب العقائ و ال اني فه سبب الث ا ال ام

دة        والذي يقوم على أساس اإلعتقاد با      اة أخرى خال وي يكون         ،إلستشهاد من أجل حي سبب دني رك  او ل بت
ه وأن           .لآلخرينعنهم  ة  ذآرى إيجابي  راد آخرين ب أثر شباب وأف شهادي بت أسباب تعود لتوقع ذلك اإلست

ى،         يذآروه بعد إستشهاده،   اة الشخص معن شهرة أو تأسيس أسطورة     وبدون هذا العمل ال يكون لحي فال
 فالقدرة السيكولوجية على قتل اآلخرين      ،أسباب ودوافع شخصية  وهناك   .ًا قوي ًاعن الشخص تشكل دافع   

ة                 ،ليست األمر المميز لإلستشهاديين    انون والخدم ق الق ات لتطبي ا هيئ ا فيه ة بم هناك مؤسسات إجتماعي
داني     اط الوج ك االرتب ستخدم لف سكرية ت ل  الع ة القت ي عملي ل     .ف صية أو تفاع ين شخ ل ب اك عوام هن
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شكل متكرر في الدراسات البح            ، وإنشغال بالماضي وثارات تاريخية    شخصي ة  هذه المغازي تظهر ب ثي
صية   واريخ الشخ ة  والت ل اإلنتحاري رين أو القناب با .للمنتح رين  أس شهداء المنتح صية ال ود لشخ  ،ب تع

شهادية م               ى ان العنصرية في جماعة إست وين            فقصص اإلنتحاريين تشير إل نقص في تك ة في سد ال هم
سية فالعضوية في مجمو  ،الهوية ات ( عة إستشهادية تعطي مردودات نف جات  للشخص ذي اإلحتيا ) مكآف

ة  سين المكان ك تح ي ذل ا ف سية بم اريونوأخي .النرج ة فاإلنتح ل البيئي رون رًا العوام ذين يفج سهم  ال انف
ى جانب عدم م       ة من حولهم إل م للبيئ ك دور مه ده    هنال ك من وح ذ ذل ى تنفي رد عل درة الف د من   ق  فال ب

 .جماعة تسانده
 

ابرات االسرائيلية  وفي دراسة    وان    ),The Israeil Intelligence 2004( المخ  4(تحت عن
ة ن المواجه نوات م ا أن) س اء فيه ي هج رائيل  ) 29/9/2000( ف ين إس الي ب صراع العنيف الح دأ ال ب

سطينين، عب      والفل ة ش فات إنتفاض صراع مواص ل ال ة حم ي البداي ة،  ،يةف سيرات جماهيري ذف  وم وق
شعبية لإلنتفاضة     وبسرعة ه   وخرق النظام،  الحجارة، دأت ال  ،دأت المواصفات ال ة   وب منظمات اإلرهابي

ى               السلطة بدأت بالضعف،   تحديد مستوى الصراع،   ذا الضعف حت أثرت به ى األحداث ت وسيطرتها عل
 .أصبح دورهامساندًا وداعمًا ألعمال العنف ضد إسرائيل

ان للم ان األولي ام العام ي ع رين فف ة حصدت ضحايا آثي ل) 2001( واجه رئيلي) 207( قت ي  ،إس وف
ى ل ) 2002( دد القتل ى       ،)452( زاد ع ر عل ى م ن الجرح دد م ر ع صاء أآب م إح ام ت ذا الع ي ه وف

 .مصاب )2309( إسرائيل منذ بداية المواجهة
ة     ة المواجه ذ بداي ى من وع القتل والي  ) 1017(مجم ل ح رائيليون ) %70(قتي ون إس نهم مواطن و  ،م

 .هذا المعطى يشمل سياحا اجانب من القتلى هم من الجيش اإلسرائيلي،%) 30(
نهم     ،إسرائيلي) 5598( بداية المواجهة    لمصابين منذ  ا حصيلةو ون إسرائيليون   %) 82(من بي  ،مواطن
رائيلي %)18(و ن الجيش اإلس صابين م ن الم سنوات  .م ة خالل ال ات اإلنتحاري دد العملي وع ع ومجم

ذت     ي نف ة الت ة للمواجه ة )138(األربع ي        .عملي ة ه ة المواجه ذ بداي ار من الق الن ات إط دد عملي ع
 .ليةعم) 13730(

ام            ) 2004( وقد استعرض البحث أمثلة لعمليات بارزة نفذت في إطار التعاون بين التنظيمات خالل ع
خلية تم  ) 102(وقد شارآوا في     إضافة لمشارآة مواطني عرب إسرائيل في العنف منذ بدء المواجهة،         

 .الكشف عنها
ة   ذ بداي ه من اء أن د ج ات فق ي العملي دس ف رقي الق كان ش شارآة س ا عن م ل ام ة اعتق ) 150( المواجه

ا     ) 20(مواطنًا مقدسيًا آانوا مشارآين في أآثر من    ل خالله ) 163(عملية قتل جماعي في إسرائيل قت
 .آخرين )1000(واصيب أآثر من 

واطني ال                   سبة لم سطينية للمقدسيين مزدوجة بالن د التنظيمات الفل إنهم    ويأتي الدافع للتجنيد على ي قدس ف
ة إسرائيلية        ،يحصلون على بطاقة هوية    ادة مرآب ة،          ، ورخص قي ة الحرآ ة لحري ذا يعطيهم اإلمكاني  وه

ود،                صادية مع اليه ة وإقت ات إجتماعي  والعيش في   والتوجه لمجموعة مختلفة من المناطق إلجراء عالق
ق        ومن ناحية اخرى فه    ،أوساطهم رابط وثي ى ت اطق شرق         ،م يواصلون الحفاظ عل ة واسعة للمن ومعرف
ا،           وقد أقاموا ف   القدس، رة مجموعةمن المنظمات والخالي ا     ي مناطقهم خالل السنوات األخي وحتى ورش

 .لصناعة المتفجرات تابعة لكافة التنظيمات الفلسطينية
سطينيات     ) 2000(وتعرض البحث لمشارآة النساء في العمليات منذ سبتمبر          ساء الفل حيث انضمت الن
ى تنفي            ساعدات عل ات أو آم اير        .ذ العنف  لدائرة العنف آمنفذات للعملي ة ين ظهرت  ) 2004(ومن بداي

 ).2003(زيادة ذات مغزى في مشارآة النساء في مجاالت األعمال الفدائية المختلفة بالمقارنة للعام 
س      ) 2000(منذ سبتمبر    ة        إزدادت ظاهرة إستخدام الن ات إنتحاري ذ عملي ات في     ،اء الهداف تنفي وعملي

 .حادث شارآت فيه نساء ضد اهداف إسرائيلية )53(مسارات اخرى لدى أجهزة األمن معلومات عن 
و     ) 2004(في الفترة ما بين يناير     ساء في               ،)2004(وحتى يولي شارآة الن رة في م ادة آبي ظهرت زي

رة     ،)2003( المجاالت الفدائية المختلفة بالمقارنة لمشارآتهن في العنف عام        وهكذا سجلت في هذه الفت
ساء     ).2003( حادث خالل عام  ) 14(اريات مقابل   حادث آانت مشارآة به نساء إنتح     ) 23( وقد آن ن
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ة واسعة أو               مثقفات صاحبات مهن ومتحررات،    ديهن ثقاف يس ل سلمات وشعبيات ل ساء م ل ن وفي المقاب
 .مهن

ة في       مميزات النساء الالتي آن مشارآات في عمليات فدائية أو آمساعدات يمكن وضع التفاصيل اآلتي
 :هذا المجال

ة اإلجتما ةالحال ات :عي ر متزوج ب غي ات،  ،االغل نهن مطلق ل م دد قلي بن دور  وع ال لع ات ألطف وأمه
 .المساعدات في العمليات

 .والمنفذات أصغر من المساعدات ،نساء في سنوات العشرينات لحياتهنأغلب ال :العمر
ة هن           %) 34(حسب ما هو معروف فإن       :التعليم ات اإلرهابي من مجموع النساء المشارآات في العملي

ات    والباقي غير معروف، ،منهن حصلن على تعليم ثانوي    %) 36 (صاحبات تعليم عال،   ذه المعطي وه
ن        اريين م ة باإلنتح ر بالمقارن ات أآث ن المتعلم ن م ات ه ساء اإلنتحاري أن الن روف ب و مع ا ه د م تؤآ

 .الرجال
سبب األ   (الدافع األساسي لمشارآة النساء في عمليات العنف هو شخصي           :الدافع دافع    لجانب ال ساسي ال
شطاء العسكريين،               )الوطني ة مع الن باإلضافة   هكذا مثًال يظهر الدافع العاطفي بمعنى العالقات العاطفي
 .مثل معارضة أولياء األمور لزواج البنت ،ضائقة الشخصيةإلى ال

ار ا جون    وأش صبية الناض شارآة ال ى م ث إل ذين يح ،لبح ذين    ملوال ضل وال ستقبل أف أملون بم ون وي
ل         يتطلعون   ة والقت اع           .للعيش بسعادة يتم جذبهم إلى داخل الكراهي سطينية بإقن وم المنظمات الفل حيث تق

ون،  دما يموت رة عن دار اآلخ ي ال ة ف اة الكريم ينعمون بالحي أنهم س صبية ب ؤالء ال ون  ه ويقوم
إقتالع" ام     "ب ة ويحرضونهم للقي ة أو الوطني دعوة الديني طة ال رهم بواس وتهم وأس ن بي ؤالء األوالد م ه

اغ إذ يتم عمل غسيل      .بالعمليات يم،     دم  وخاصة في فصل     لهؤالء األوالد ضمن إطار مؤسسات التعل
صيفية       اهيم وأمور         ،الصيف من خالل المخيمات ال يم األوالد مف تم تعل اد         ًاوي ى الجه شجع عل  إسالمية ت

دفعونهم لتقلي                   .ضد إسرائيل   ا ي ائهم وأحيان سمحون ألبن ذين ي اء ال ذا إضافة لتصرفات اآلب شهداء، ه  د ال
ك،  ر ذل رة تظه االت آثي ى    ح ضعون عل ا مالبس وي سون فيه سيرات ويلب ي م شارك األوالد ف ث ي حي

 .أجسامهم لعب تشبه األحزمة الناسفة وشعارات تدل على الشهداء
 

وان ،),.Ami,et al 2003( آمي وآخرون  دراسة   ة  (  بعن ة والقدري خصائص اإلنتحاريين    :اإليثاري
سطينية        بأن طريقة اإلنتحار أخذت       حثونيذآر البا  ،)الفلسطينيين ة الفل اليب المقاوم سود أس وا   ،ت وتطرق

راد اإلنتحاريون          :خالل دراستهم لإلجابة عن االسئلة     م هؤالء األف ل           من ه ام بمث دفعهم للقي ذي ي ا ال  وم
ا     هذه األعمال؟ولإلجابة على هذين ا     اري،   :لسؤالين إعتمد الباحث محورين هم واإلنتحار   اإلنتحار اإليث

سطينيين عددها    حسب تقسيم دورآايم للسلوك اإلنتحاري،  القدري،  وقد أخذوا عينة من اإلنتحاريين الفل
نمط ا         ) 1999-2002(خالل الفترة   ) 819( يهم ال ق عل ه ينطب نمط        وجد أن اري وبعض عناصر ال إليث

 .وبالنهاية يمكن القول بأن هذا النمط من اإلنتحار هو نمط إيثاري قدري ،القدري
 

وان     ) ,Poland 2003( بوالنددراسة   ون اإلنتحاريون   (والتي بعن ة    التفجيري هدفت   ،) ظاهرة عالمي
داف و :الدراسة لعرض عأه ة" الجماعات دواف ذها حول  في الهجومات اإل"اإلرهابي ي تنف ة الت نتحاري

رات متقا  هجوم إنتحاري في     ) 300(تنظيمًا ارهابيًا والذين نفذوا     ) 15(تناولت الدراسة    ،العالم ة فت  .رب
ي    ة الت ى أن اإلصابات العالي تطالع رأي إل ارة عن إس ت عب ي آان ته والت ذآر الباحث خالل دراس وي
د                        ات يول ذي ب ى آامل اهتمامات الصحافة واإلعالم وال نتجت عن الهجومات اإلنتحارية قد حازت عل

ن          ل م ك بك ة وذل رات اإلنتحاري وع التفجي ل وق شعوب قب ة ال دى عام الخوف ل شعور ب يرلنك :ال  ا،س
 .                                                                               ترآيا والواليات المتحدة  إسرائيل،

 
ة  ردراس وان ),Repeater 2003( ريبيت ت عن الح ( تح اتي س رات ..حي ر للتفجي اريخ معاص ت

ويخلص الباحث في     ،هذه الدراسة نتحار أم إستشهاد؟في    حاول الباحث اإلجابة على سؤال إ     ) اإلنتحارية
د من الحاالت                بحثه أدمغة صورة ال يمكن أن تفسر هذه الظاهرة،         رى أن اإلنتحاريين في العدي وهو ي
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تقم من                    شرية لتن هم من الصفوة المتعلمة التي تختار بملء إرادتها وبحماسة بالغة أن تتحول إلى قنابل ب
ستبد  الم م ر وظ ا  .عدو متجب ى أن اإلنتح ذهب إل ى إحداث وي سهم إل ر أنف ريين يتوخون من وراء تفجي

 .وبقطع النظر عن آلفة ذلك تغيير ولو مرة واحدة في حياتهم،
ة ؟       رى وعن آيفية التعاطي مع الهجمات اإلنتحاري شكل     ي ك يتوقف ب ة      أن ذل دوافع القائم ى ال ر عل آبي

ا،    فال بد حينها من رد      ،ضنا أنها ارتكبت نتيجة يأس سياسي     فإذا إفتر  ،وراءها د من      سياسي عليه وال ب
سياسي،     أس ال ذا الي ع ه سببات ودواف ي م ث ف ة      البح ر والمقاوم رى للتعبي سبل األخ ت ال اذا اغلق ولم

خاص    ول أش ن عق ة م ا نابع اد بأنه رى اإلعتق ه؟أما إن ج الينأمام رفين ض ى   ، منح ثًال عل صرون م ي
ذارى              ين،    الوصول إلى الجنة ألجل التمتع بعالقات جنسية غير محددة مع الع ولهم     والحور الع وأن عق

ا                 متحجرة وال يمكن التفاهم معهم،     د من إعتقاله ة ال ب ارهم مجموعة مجرم فحينها تعلو الدعوات إلعتب
دا             و.ومحاربتها ا آ ين وأهميته ى     يبدي توازنًا في تعامله مع قضية الحور الع فع يحرض اإلنتحاريين عل
عًا          فهو يقول أن الدوافع الجنسية المفترضة لإل       ،الشهادة ًا واس ًا إعالمي نتحاريين من الشباب القت إهتمام

 ).2001(في إسرائيل والواليات المتحدة منذ عام 
سها        و المية نف سيرات اإلس ي التف تمعن ف ي ال ل ف الف يتمث ذا الخ ي ه صل ف ر الفي ا أن األم ضي هن يق

ة      .ألوصاف الجنة آما جاءت في القرآن      ْرفِ     (ويوثق هنا بآي َراُت الطَّ يِهنَّ َقاِص ْثُهنَّ     ِف ْم َيْطِم  َل
ذَِّبانِ        ،ِإنٌس َقْبَلُهْم َوَلا َجانٌّ    ا ُتَك اء َربُِّكَم َأيِّ آَل انُ     ،    َفِب اُقوُت َواْلَمْرَج َأنَُّهنَّ اْلَي سورة  ( )َآ

وينقل عن السيوطي وغيره التفسيرات القرآنية التي تؤآد وجود حور عين في                ،)58-56،آية  الرحمن
 .الجنة

ا                   ه  ،إذًا هناك حور عين    سهم آم ل أنف ام بقت ى القي ذي يحمل اإلنتحاريون عل دافع ال ل التمتع بهن هو ال
زعم   ة  ت ه اإلنتحاريون من              ؟)C B C(وآال ا يخلف زعم هي فيم ذا ال ى أن مشكلة ه ذهب الباحث إل ي

ة              وصايا خلفهم،  ذه المتع ويقول أن هذه الوصايا نادرًا ما ترد فيها أية أشارة إلى شهوة الحصول على ه
. 

دهم من    وتحٍد لإلسرائيليي  تلك الوصايا دائما ما تعبر عن دعم للنضال السياسي،  وأن ر بل ن وتوق لتحري
 .والرغبة في لقاء الشهداء السابقين ،اإلحتالل

ويرى أن التمعن في العديد من تللك الوصايا يقود إلى استكشاف أنه من الصعب جدًا أن يخلص المرء               
 .دد آبير من النساء هو السبب الرئيسي وراء ما أقدموا عليه إلى أن التمتع لممارسة الجنس مع ع

اول   د تن ثبع ات اإلنتحالباح المي    العملي ي واإلس سياق العرب ي ال ة ف زب اهللا    ،اري ايران وح ثال ب مم
رًا، دة اخي اس والقاع ي واإلسالمي  وحم سياق العرب ارج ال اهرة خ ذه الظ ة ه صلين لمعالج  .خصص ف

ازي، ر الطيارين اليابانيين    اهرة إنتحا وأشار الباحث إلى ظ    سفن       وا الكاميك ى ال نقضاضهم بطائراتهم عل
 .الحربية األميريكية في الحرب العالمية الثانية 

ن         م م ن له اع وط ل القتط ور التامي ذها نم ي نف ة الت ات اإلنتحاري ن العملي ر ع صل آخ ي ف دث ف وتح
ا           ولخص    .االراضي السيرالنكية  ة التي قامت به ر ارض        عدد الهجمات اإلنتحاري ة نمور تحري  منظم

شخص   )500(هجوما راح ضحيتها   )168(حوالي  )2000(التاميل خالل عشرين عامًا وحتى عام   
 .وجرح اآلالف

و       يس ال ى رئ افة إل شمل باإلض ا ت ضحايا فإنه ة ال ا قائم دي زرأم دي (اء الهن ف غان ن  )راجي رًا م آثي
رئيس      هم ال ى رأس سرالنيكيين وعل وميين ال سؤولين الحك ن(الم اراش ة    )غ برماداس ل بعملي ذي إغتي ال

 .ووزراء وضباط وسياسيين )1993(إنتحارية عام 
ذ             قد  و سيريالنكا بال ل ب ة التامي ة        حاول دراسة أسباب لجوء أقلي ات اإلنتحاري ى سالح العملي ا   ،ات إل فيم

سيا       مثل سكان جزي     هناك عشرات األقليات األخرى المضطهدة في القارة اآلسيوية،        شه في أندوني رة آت
 .م هذا السالحوالتي أمسكت عن إستخدا وأهل تيمور الشرقية وغيرهم، ،أهل التبتو

ى شخصية المؤسس األسطوري            ة المطاف إل ويعتبر أن آل محاوالت تفسير هذا األمر تؤول في نهاي
ه وهو         ) فلبيآلي براباآاران (لنمور تحرير ارض التاميل المدعو       الذي يتمتع بسلطة مطلقة داخل منظمت

 .لذي يضع إستراتيجيتها وآليات تنفيذها واختيار المرشحين لإلنتحارالوحيد ا
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دريبهم              و يذآر أن المجندين للعمليات اإلنتحارية من التاميليين يتعرضون لغسل األدمغة في معسكرات ت
ل،    ر أرض التامي ور تحري ة نم ة لمنظم ن      التابع ون م م متزوج الزواج ألنه م ب سمح له ضية (وال ي ق

ه                    آما ال ي   ،)التاميل ة فإن ه المنوي دخر حيوانات ك وي سمح لهم بممارسة الجنس ألن آل من يتعفف عن ذل
 . جبارة فيتحرروا في اللحظة الحاسمة هيةيمنحها قوة سحرية أو يخلع عليها قوة إل

شترآة                      تعداد للموت من أجل القضية الم و اإلس وحسب   .أما الهدف األسمى الذي يسعى إليه هؤالء فه
ا في أسر األعداء،                ) آارانبرابا( تعاليم زعيمهم  وع حي ر هو الوق ار األآب شرف األعظم       فإن الع ا ال ام

وهي مأدبة فاخرة ال يشارك فيها إال من يجري          )العشاء األخير (من القائد لتناول    فيتمثل في تلقي دعوة     
 .ارهم لشرف تنفيذ عمليات إنتحاريةإختي

دوس، ن الهن ل م صفة التامي ة ب وب ود جن ون بوج إنهم ال يؤمن وت،ف د الم ول الباحث ع ا يق ا ( :وهن بينم
ينالون سريعا                   م س دهم  يعرب اإلنتحاريون المسلمون وبثقة ال يشوبها أي ريب في وصاياهم من أنه مقع

ة  ي الجن ب اهللا ف ى جان ا ،إل ز هن إن الترآي ل (  ف ة التامي ي حال ي    ،)ف ل ف ي يتمث از الحقيق و أن اإلمتي ه
 .لى مأدبة عشاءوع ، ألول وآخر مرة،انب الزعيمالحضور إلى ج

ق                    سلمين ال تتعل ة الم ولهذا فهناك فارق أساسي في الحالتين من زاوية الجائزة النهائية التي هي في حال
دافع األساسي هو            ،نتحاري إلرضائه بشخص ما في الحياة والقيام بالعمل اإل       لكن في آال الحالين فإن ال

 .سياسي ووجود قضية معينة وهو األمر األهم
ى المص             في ت  واستبعد    تمكن من التغلب عل رة ال ة      وصيته األخي سية للهجمات اإلنتحاري من   ،ادر الرئي

دة،    رورًا بالقاع سطين م شان وفل ا        الشي ل جبروته ة بك سكرية الغربي وة الع ى الق اد عل رد اإلعتم بمج
سميهم بمس         .وتقدمها المي      وال يرى سبيًال لدحر من ي رفض والخوف الع ن الدن     ،تغلي ال ل ب إال من    ، مث
 .جتمعاتهم وثقافاتهمداخل م

شهادة          ى ال دام عل ة واإلق ات اإلنتحاري ى العملي ر في زمن الخميني عل اعي الكبي ال اإلجتم ر اإلقب ويعتب
سكرية  الطرق الع ف ب م يتوق ة ل ة اإليراني رب العراقي الل الح رائيل (خ دى إس ضل ل لوب المف األس

سطينيين و      اديين الفل ا     ) القاعدة والواليات المتحدة في مواجهة خصومهم من الجه اس عنه ل إنفض الن ب
 .بعدما عايشوا بأنفسهم قصور الدولة اإلسالمية الدينية وتناقضاتها

 
ديني لإلرهاب     ( بعنوان   ),Schbley 2003( سكبليدراسة   ارات أ     :التعريف ال ة أسباب ومخت ، )دبي

اب           انبي اإلره ى ج ته عل الل دراس ب خ ز الكات صراع يرآ اب وال وم اإلره ول مفه ة ح ي دراس وه
يص وال ة لتقل ي محاول ة  صراع ف اطق بالدراس الث من ين ث وة ب و     ، الفج ا ه ف م ادة تعري م إع ن ث وم

ة تعريف ر         ى طريق ابيين    اإلرهاب بالترآيز عل رح     .جال اإلرهاب لمجرميهم اإلره ذه الدراسة يقت وبه
م     ن ث المي وم يم الع م التقي ساعد بفه ذي ي اب وال د لإلره المي موح ف ع ك تعري ون هنال الباحث أن يك

ة اإلرهاب        صل لجيش وإجم  التو المي لمواجه انوني ع وي التع      ،اع ق رح أن يحت انون      ويقت ى الق ريف عل
ابيين مسؤولياتهم             ،المجتمعات ،الدولي المتبادل  ساومة المجرمين اإلره دون م سياسي ب ا   .اإلطار ال ثاني

ريين إنتحاريين من                    ثالث تفجي سي ل اس النف ارب المقي ذين   يعرف البحث ما هو اإلرهاب بإستخدام تق  ال
ة ل زوا بتضحيات ذاتي ابي و) 15 (:تمي ةمتط) 918(اره ة مثلث ارات ادبي ى جانب مخت ومن  .رف إل

زة ل                   ة من المعلومات الشخصية الخاصة والممي خالل المخرجات ودمج الوسائل المستخدمة والمجمع
شكل إرادي وودي        بشك والذين هم متدينون أثنيون   " إرهابي"متدين  ) 32( ستخدمون ب ا   .ل خاص وي ثالث

المي  وم الع ى المفه وي البحث عل اب"يحت ستقبلية ذات "لإلره داءات بأبحاث م  اإلسالمي المخطط ون
 .القضاء على اإلرهابيين العالمييننزعة إسالمية عالمية بكارثة عالمية والقابلة للنجاح ب

 
ار دراسة   وان   ) ,Lachkar 2002(الآ ريين اإلنتحاريين    (بعن سية للتفجي ة النف ذ )الترآيب آر الكاتب    ي

سية                    ة النف ة الترآيب بأنه منذ تفجيرات برج التجارة العالمي وهنالك إهتمام وصل لدرجة الفضول لمعرف
ه لوصف                   ألوف ممكن رؤيت لإلنتحاريين التفجيريين، وذلك ألنه اليوجد حتى اآلن اي تفسير واضح وم

ه        .تتاريخ من حاال  وشرح دوافع العنف والقوة لمثل هذه الظاهرة وما سبقها بال          حيث تطرق خالل بحث
دفع بهؤالء                    دوافع التي ت للحديث حول خرافات التفجيرات اإلنتحارية ويقصد هنا من حيث األسباب وال
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ؤالء      دفع به ي ت ات الت دوافع والمغري ك ال رًا تل اتهم معتب ذ عملي ى تنفي خاص إل رد األش خاص مج األش
ذه الظاهرة من حيث الوضع             والتحليل التاريخ النفسي لهذه الظاهرة،    ،خرافات ال أساس لها    سي له  النف

ات        النفسي الغير مستقر لهؤالء األشخاص وما يؤثر على حياتهم         ذه العملي ام به م للقي آوصف   . ودوافعه
صراع ر ال شابكةلعم رات المت ة التعبي ات،  ، وديناميكي ذه العملي ذ ه ستخدمة بتنفي كل األدوات الم ن  ش م

ى         عدم الجدية،  دية،الشعور باإلعتما  ،سائل الدفاع األولية  خالل و  عقدة أوديب والتي ترآز باألساس عل
النقص،    خاص ب ؤالء األش عور ه سلطة   ش خاص ذوي ال ار األش دين    و .إنك ى دور ال ث عل ز البح رآ

م من اإلسالميين حسب                        المي ه رج التجارة الع رات ب ذي تفجي اإلسالمي بهذه الظاهرة وخاصة أن منف
بغياب األب داخل األسرة ويقصد هنا من حيث التواصل مع  النتائج النهائية وربط ذلك من ناحية نفسية        

ل التنظيمات                           ستغل من قب د ت زل والتي ق آخرين من خارج المن داء ب األبناء وبالتالي لجوء األبناء لإلقت
 .                          والحرآات اإلرهابية بإنتقائهم للشخصيات التي يتم تنظيمها لتنفيذ مثل هذه العمليات 

 
لكية لألمراض العقلية في      وهو طبيب أمراض عقلية بالكلية الم      ),Spencer 2002( سبنسر ةدراس

ى                ،آنج دوم  ريين وتوصل إل حيث قارن ما بين المرضى العقليين اإلنتحاريين لديه واإلنتحاريين التفجي
دات   إلنتحاريين التفجيريين والذين يرتكزون بإنتحارهم عل       أقرب ل أن اإلنتحاريين اإليثاريين هم      ى معتق

ة                 اة الوجوديةالدائم ة للحي ه ومقدم اة مؤقت ا هي إال حي ود (بأن هذه الحياة م أن مصطلح     ) الخل ا ذآر ب آم
وطب األمراض    اإلنتحار تكتنفه العديد من الجوانب الغامضه مازالت لديه العديد من األسئلة حول ذلك            

 . وقائي يمكن  أن يحد من ذلك التوجهالعقلية آعالج
               

ة   ردراس دور وآخ وان (El Bedour et al,.2002)ون الب اريون : (بعن ون اإلنتح التفجيري
) 19-25( إنتحاريين ممن تتراوح أعمارهم ما بين     )9( ، حيث تم مقابلة أقارب وعائالت     )الفلسطينيون

سلوآية           ،)1993-1996(سنة، والذين نفذوا عمليات إنتحارية خالل الفترة         م بحث الجوانب ال حيث ت
ديهم  وا ة ل سية واإلجتماعي ك         .لنف دى اولئ ادمة ل رات ص ود خب ى وج تهم إل الل دراس لوا خ د توص وق

دان،      : اإلنتحاريين آانت الدافع لديهم لإلنتحار والناتجة عن عوامل      ة مع الفق ة، متفاعل ية، إجتماعي سياس
                       .      تطابق الجنس، الدين، العاطفية الزائدة، التشاؤم الناتج عن سوء الوضع السياسي

                                                                       
ة وآافار دراس ارد آورس ر  فارده ة ميلل ي دراس ي وردت ف و) Mellar, 2005( والت  نابعن

ذي   بحث في دوافع العلميات اإلنتحارية طارحًا السؤال م          هأنحيث   ) الشهداء الجدد  أوون  ينتحاراإل( ا ال
ا يج       ناذا آ  خاصة إ  يةإنتحار عملية    يدفع أي شخص لتنفيذ    ه؟    لديه من العلم والمال م شبث بحيات ه يت  ،عل

ون ركوي ذريا، اد يك ث ج ن األُ   د الباح يض م ى النق رى   عل ي ت سابقة الت ات ال اراإل أنطروح  ييننتح
ادة   رون ع ىيفتق ة والحدا إل م المدني ة    فه صر العولم رف بع ات يع صر ب ي ع ة ف ر ،ث  بعض أنى وي

ات    رويع .ته من نتاج هذا العصر ذا    ييننتحاراإل ا للعملي يال تاريخي ة نتحاراإلض تحل اج    ي  ويدمجه مع نت
 .)ايلول-11(روبا قبل وبعد أوجريت مع شباب عرب اعتقلوا في مقابالت أ

 : الشهداءأو ييننتحاراإلفرق بين نوعين من وقد 
رى         هدفب الذين يقومون بهذه العمليات      ولئكا لوالنوع األ  ل  ه أن نشر الخوف بين االعداء وي ه   م حائ  بين

ه،      ه ووطن وع الث     أ وبين شعوره بقوميت ا الن ذين                ي وهو األ   نام ادة ال اع الق م اتب ى حد وصفه فه خطر عل
                    . يرونه منبع الشر وهو الغرب قاض ماأنبناء مجتمع دولي على ل يهدفون

ات       ة نتحاراإلوعن الدافع وراء العملي را    ي ول ( تفي تفجي ر  ،)2001-ايل   غطرسة الغرب هي      أن اعتب
اراضي نجد    يكي على   األمرة بسبب وجود الجيش     نا يشعرون بالمه  ييننتحاراإل أنالدافع الرئيس حيث    

ذا         .  والبوسنة والعراق    ناستنا وافغ وبسبب قضايا فلسطين  والحجاز ي ه د       أنولكن هل يعن ي ق  آل عرب
شعر بال الغرب نامهي شرق أوة ب ي ال أ ف د يلج ى ق ات إل ةنتحاراإل العملي                   ؟ي

د   هأنال  ل العربية عادة ال تؤيد بن الدن إ        الغالبية في الدو   أن ناقش هذا السؤال ملخصاً   و ون بعض   م قد يب
ع  اطف م اراإلالتع ار أييننتح الهم رد وإعتب ة عم ى الغطرس ل عل ةاألمرود فع ضيف         .يكي وي

اة في                 ا ممن عاشو  ييننتحاراإل أنرسوآافار  آو زلين عن الحي سوا بالضرورة منع ة لي  في الدول الغربي
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ة خا  ات الغربي ة  المجتمع ن الناحي ة م صاديص اك اإلقت شعرون بالمهأنة فهن هم  نااس ي سبب تعرض ة ب
ة      خر وهو األ  اآلة لكن البعض    اإلقتصاديالعزلة   أوللعنصرية   ة الثقافي  آثر آفاءة يشعر بالعزلة من الناحي

                                         .قتصاديادماجه في المجتمع الغربي إنإرغم 
ث   رى الباح ات أ   أنوي ة ب ذه الطريق ى ه وت عل رًا الم هًالم ديًال س ن مو وب ر   ع سؤولية تغيي ة م اجه
ا   ،لحالة طريقة لتجنب هذه المسؤولية واطنين بالغرب بهذا ا  محيث يكون قتل ال    ،صليةالمجتمعات األ  آم

رى  ي    أني ا يحدث ف ين م ة وب دول العربي ي ال ا يحصل ف ين م صل ب صعب الف ن ال ت م ة جعل  العولم
رون       على الفلسطينيين وحدهم،    القضية الفلسطينية حكرٌ   أنفال احد يصدق اليوم      الغرب، د الكثي ل يعتق ب

واء آ  واب ام ال  ناس ى ص دة أن عل ات المتح ب دوراً األمر الوالي ة تلع ًايكي ضية  هام ذه الق ي ه           . ف
                                                                                 

ا اذا آ         ا عم بباً          ن ا شعور بعض العرب بالمه       ناوترك السؤال مفتوح ر س ة يعتب  ة في المجتمعات الغربي
اً  ة أ نأ للتطرف اذ آافي ات عربي اك فئ ة الغرخراط في المجتمعات  نخرى نجحت في اإل هن وحققت بي

  .نجاحات في عدة مجاالت
 

ة ار  )2003 ،أورون ( دراس وادث اإلنتح تالل  والمختص ببحث ح رطة اإلح ي ش سي ف ر النف  والخبي
ستطيع      أ ينطوي على    لإلنتحار  أن الدافع السيكولوجي   يرى س اإللم نفسي ال ي رر ا    نان ه فيق إلنتحار   تحمل

ه،  دما يضيق عالم د   ،لينحصر في هدف واحد  عن ه،هو وضع ح و لحيات شعور  فه ى ال ادر عل ر ق  غي
ة آن بدوافعلذلك نجده يتصرف مدفوعا      خر،آمل أو رؤية مستقبل     باأل ا   أ ، محضة  ي رى    إلام شهادي في ست

د       بتنفيذأورون بأن دافعه الوحيد يتمثل       ر أوضاع      عمليته اإلستشهادية التي يعتبرها فرصته الوحي ة لتغيي
شهادي          .خرى دائمة أ بالوقت نفسه حياة     مختارًا ،السيئةبناء شعبه   أ ين الشخص اإلست ويقارن بدراسته ب

ستقبل     بأن الشخص الذي ينوي اإلنتحار ينظر للحي       والمنتحر ذا ال  وهو  ،اة التي عاشها وال ينظر للم  به
زاً  ،يفكر بتكوين أسرة   اة   إلوالتي تعتبر رم شهادي ا م أ ،ستمرارية الحي ذآر أورون مس  اإلست ى  ندًات في  إل

اة      مع ماجريتتحليل مقابالت تلفزيونية أو تسجيلية أو مكتوبة   د الحي ى قي وا عل ات بق حيث   ،نفذي عملي
ا        ، بالموت يرغبوااستنتج أن غالبية هؤالء لم       اديون     أويقارن ذلك مع رسائل ترآه  ،نتحروا اشخاص ع

داً  فا جذريا لدى اإلستشهاديين عنها لدى المنتحرين        النفسية تختلف اختال   الدوافعفيستنتج أن    ول   ، مؤآ  بق
شهادية                  "احد الشبان الفلسطينيين أنه      ات إست ذ عملي اك حاجة لتنفي ا آانت هن لو أقيمت دولة فلسطينية لم

                  ".                                                    لكن ما دام اإلحتالل مستمراً فستبقى المقاومة مستمرة
                                                       

ة سوريد دراس ة   هت و دق ة أب ي مقال ي وردت ف دث  )2003(والت ذه  تح دايات ه ن ب ته ع الل دراس  خ
ات "حيث اطلق عليها اسم       ،)1993/نيسان(الظاهرة   ة نتحاراإل العملي رى    والتي  ،"ي ى     ه أن ي د عل ا تعتم

ذ    هأن ويذآر خالل دراسته ب    .فجارن لإل  الوقت المالئم  اختيارقنبلة الذآية من حيث     ال ات    نإ من طالق العملي
ة      اإلستشهادية ام     " مع عملي ام "ساهر التم ل        )1993( ع ا قب   األقصى سجلت    إنتفاضة الع  دن إوحتى م

رة من      ،عملية) 24(لة تم منها تنفيذ     وامح) 30( ا الفت ول  (ام ة     ) 2000 -ايل ام وحتى نهاي  )2001( ع
رقم خالل األ          ،ليةعم) 48( فقد سجلت  ة األ  شهر األ  في حين تضاعف ال ام     وربع ى من ع  ،)2002  (ل

ل   )51( وتم ضبط ) 102 (نفذ منها) 2003 -نانيس(  ل منولة حتى األ  وامح )153 ( سجلت حيث قب
ة نتحاراإل متوسط عدد المصابين في العمليات       أن إلى الدراسة   أشارتو .التنفيذ في   )17.6(        هو  ي
رقام وال تشمل هذه األ    ،ية أضعاف تقريبا  ناي ثم أ ،)2.4( يةإنتحارز في العملية الغير     وا لم يتج  هأنحين  

ون  ي يك ات الت اراإلالعملي ستوطنة نتح واجزأو داخل م ى الح ة ف . عل ة هنإوحسب الدراس ى نهاي  وحت
ع ناآ) 2001( لوون األناآ اراإل جمي االً ييننتح ام  ، رج ي ع ع  ناآ )2002( وف اك أرب ت هن
شهاديات،إ ة ست ى نهاي ًاناآ) 2001( وحت ي وا جميع ن حرآت اد، م ام  حماس والجه هد ) 2002( ع ش
شعبية للقانإ ة ال تح والجبه شطاء ف ةضمام ن ر  ،ئم ا وتظه دد القأنآم ضفة أا ع سبة آبدمين من ال ر بالن

زة ينناذ آإ ،لغ ن ب شهاديًا )153(  م ن) 92 (است ضفة وم رق ) 54( ال زة وش ن غ دسم  نااثن ، الق
دما سطينيان ق ن األفل ن عرب  م د م رإردن وواح ين  .ائيلس ن ب اراإلوم ات  )53( ييننتح ذوي دراس

ة         ممن شملتهم الدرا   ) 103( ،غير متعلمين ) 42( ،وينا تعليم ث  )58( عليا، ة العمري -23(سة من الفئ
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نة) 17 ن ،س ة م نة )30-40( وثالث زوجين و) 134 (.س ر مت زوجين) 13(غي ذآر  .مت ة وي بنهاي
ات   الفلسطينيون يشكل السبب الرئيسي   المفروض على   غالق والحصار    اإل أندراسته   ومع   ، لهذه العملي

                    .مة باتت مسالة غير ممكنةوا تحطيم البنية التحتية للمقأن يرى الباحث بالعملياتة بهذه أمشارآة المر
 

ة الجوالني         ،في جامعة تل ابيب    )ستراتيجية للدراسات اإل  يافا مرآز(دراسة عن    والتي وردت في مقال
صف     ، )2002( ث ت شهادية حي ات اإلست اهرة العملي ول ظ ة ح ة األهمي ة وبالغ صلة ومعمق ة مف دراس

سهل إستخدامه وتصعب مقاوم        بانه  الدراسة سالح العمليات اإلستشهادية      ه وحشي فتاك ي ز     .ت وهو يتمي
وع خسائر فادحة           ة    ،في األرواح في الجانب اإلسرائيلي    في الوقت ذاته بأنه يتسبب في وق شيع حال وي

 .رعب آبيرة في أوساطهم تؤدي إلى ارباك الحياة في الدولة
ور اإلعالن عن تأسيسها في      وأنها ف  تقول الدراسة أن حماس تشكل األب الروحي للعمليات اإلنتحارية،        

دة           ) 1987(ل  تشرين او  اد ضد إسرائيل آقاع بعد أيام معدودة من إندالع اإلنتفاضة السابقة تبنت الجه
حددت الحرآة أن الجهاد هو دربها والموت في سبيل           ) 1988-آذار(وفي ميثاقها في     أساسية لوجوده، 
 .اهللا هو طموحها

ة في        وراء العمليات الفتاآة جدًا مشيرة إلى ت       تقف حرآة حماس وتضيف الدراسة أن     ة لعملي نفيذ الحرآ
ا ع         ارك في نتاني د الفصح     "شية  فندق ب سان  -27(في   "عي ر عدد من            ) 2002 -ني ا أآب التي سقط فيه

ا           ل فيه ات           إسرائيليًا،  )29( اإلسرائيليين في عملية واحدة حيث قت ة أخرى لعملي وتعطي الدراسة أمثل
ى والجرحى،            رة من القتل ر    نفذتها الحرآة واسقطت أعدادًا آبي ر من تل     أآب ذتها حرآات       بكثي ك التي نف

 .فلسطينية اخرى
ول          ر من           " :تفسر الدراسة سبب قوة عمليات حماس مقارنة باآلخرين فتق ة حماس تحرص اآث أن حرآ

 ".وتؤهلهم بصورة جيدة جدا الحرآات االخرى على إختيار المرشحين لتنفيذ العمليات،
 :وتقسمها إلى المراحل التالية ،زمنيةيات اإلستشهادية وفق مراحل  الدراسة مسار العملتلخصو

 :قبل اتفاق أوسلو :أوًال
قرب غور األردن حين       ) 1993-4-16( األولى تم تنفيذها في       "اإلنتحارية"تقول الدراسة أن العملية     

ة       ،بجروح )7( عن قتل إسرائيلي واصابة   فجر فلسطيني سيارة مفخخة أسفرت       ة اإلنتحاري وهي العملي
 ).13-9-1993( ل اتفاق أوسلوالوحيدة التي نفذت قب

ا ة خالل   ):1993-1996: (ثاني ات اإلنتحاري ذ العملي م تنفي يةت الث موجات أساس ي ث رة ف ذه الفت  .ه
اءت ى ج ي األول لو ف اق أوس ى اتف ول(  ردًا عل ة   ،)1993 -ايل ى مذبح ذت ردًا عل ة نف ة الثاني والموج

ات         فيما جاءت الثالثة و      ،)1994(الحرم اإلبراهيمي في يناير      دس العلمي ال مهن األعنف ردا على إغتي
اني   ( ادية يحيى عياش في   اإلستشه شرين الث ا،             ،)1996 -ت ة آانت األقصر زمني  ومع أن الموجة الثالث

شرآة   ) 18( فإنها آانت األشد عنفًا حيث وقعت عمليتان شديدتان في باصات خط        ة ل د (التابع في  ) ايغ
ا     )3-3-1996(والثانية في     إسرائيليا، )25(وقتل فيها    )25-2-1996( األولى في  ،القدس ل فيه وقت

ل ابيب في                       إسرئيليا، )17( ينتر في ت -3-4(والعملية الثالثة آانت في المجمع التجاري ديزنغوف س
 .إسرائيليا ) 13(وقتل فيها  )1996
 ):1996-2000: (ثالثا

سلطة الفل        يس ال ذ رئ اش اتخ ال عي ام إلغتي ية لإلنتق ات القاس ة العملي د موج ات  بع ر عرف سطينية ياس
تراتي       اد اإلسالمي        واجهزته األمنية ألول مرة قرارًا إس سحق حماس والجه طرأ بالفعل إنخفاض       ،جيًا ب

 .آبير في عدد العمليات اإلستشهادية استمر حتى إندالع اإلنتفاضة في سبتمبر
 :إنتفاضة األقصى :رابعا

شهادية وت  ات اإلست تأنفت العملي ة اس سبوقة وإزدا خالل اإلنتفاضة الثاني ر م اد غي ى أبع دت ضخمت إل
ارس   د م و خاص بع ى نح ا عل ق  ،)2001( وتيرته ذه ووف ة ه ة   "الدراس دون عملي بوع ب ر أس م يم ل

 ".واحيانا آانت تنفذ عمليتان أو ثالثة خالل أسبوع  إنتحارية،
و   ب التط ى جوان ة إل صى    وتعرض الدراس الل إنتفاضة األق شهادية خ ات اإلست هدتها العملي ي ش  ر الت

 :وتصنفها ضمن النقاط التالية
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ذا اال        : عدد العمليات  ارتفاع -1 ى حجم ه اع وآمؤشر عل ة مع الف  رتف رة التي سبقت اإلنتفاضة      مقارن ت
شخيص  ) 1993(تذآر الدراسة أنه منذ بدء عهد اإلنتحاريين في ابريل           ،األخيرة ا  ) 149(تم ت إنتحاري

 .منهم خالل إنتفاضة األقصى )102(
م التخطيط       :يدة من هذه العمليات   ظهور انواع جد   -2 ار التي ت  وقصدت بها الدراسة عمليات إطالق الن

ة  ة إنتحاري ت عملي و آان ا ل ا آم ل    ،له دوا وصاياهم قب اريين وأع سهم آإنتح ذون أنف ر المنف ث أعتب حي
شهادية           وبعضهم آتب وصيته      خروجهم للمهمة وصوروها بالفيديو،    ات اإلست ذو العملي ا يفعل منف  مثلم

ة،التفجير م يخطط لو  ي ا ل ه  آم ذ عمليت د تنفي رب بع ائل اله هس اة  إلدارآ رص النج ي أن ف ذه ف ل ه  مث
 .قليلة جداالعمليات 

ة  -3 وى علماني ضمام ق ى التنظي    :  إن رًا عل شهادية حك ات اإلست ت العملي د أن آان المية فبع ات اإلس  ،م
 .أنضمت حرآة فتح بصورة خاصة إلى هذا النمط من العمليات

 .شخصت الدراسة خمس نساء نفذن عمليات إنتحارية جميعهن من حرآة فتح :ت نساء إنتحاريا-4
ل             )48( وهو شاآر حبيشي  ): 1948( إنضمام فلسطينيي    -5 سبب بقت ا وت عامًا في محطة قطار نهاري

 .آخرين )30(ثالثة إسرائيليين وجرح 
ى   ات إل ع العملي ة دواف ذه الدراس سمت ه دلوجي :ق ديني األي دافع ال ة باإل، ال امالرغب سي ، نتق دافع النف ال

 .واإلقتصادي
" اإلنتحاريون" الدراسة لقد تحولوتقول  

سطيني    ع الفل ي المجتم طورة ف ى أس اريخ      ،إل ن ت زءًا م اري ج م اإلنتح اتهم وعمله يرة حي ر س وتعتب
سطينية، ة الفل شوارع، المقاوم ساحات وال ي ال ع صورهم ف اريينوترف روي قصص اإلنتح د  ، وت وتؤآ
  .من الفلسطينيين للعمليات اإلنتحارية%) 90(ن الدراسة دعم أآثر م

 
ا     ام به د          نايائيلسر إ نا ضابط  دراسة ق د الحمي داد بحث من     بإ)1998( والتي وردت في دراسة عب ع

ين في سجن           ات المعتقل سبب األ           ، غزة  خالل مقابالت مع مئ ذا البحث عن ال دالع ن ساسي إل  وآشف ه
ين     أشار و .حتالل مواطنون من قوات اإل   لتي تلقاها ال  ات ا ناهاإل :قصى وهو  األ إنتفاضة ة المعتقل ت غالبي

ود اإلإلى ا نقطة اإل تصرفات الجن رز باعتباره ي حاجز اي ديهمنضطهادية ف سار ل ر نااذا آو ،ك  القه
ال المق   الردع العنيف أل    نإف ،مةوا على المق  ناذالل يحفز واإل ة واعم ؤرة إ     ،م ة ب الموقع   ناستيط آإقام ية ب

ات العنف        ف منزل ا  ونس ،الذي يقتل به مستوطن    شارآون في عملي ال أ   ،لذين ي اربهم وممارسة    وإعتق ق
ى وآل المناطق ،آل هذا قاد       ،مدن آل ال  أوعقاب جماعي بحق مدينة      شكل األ     إل ى للعنف     ممارسة ال عل

                                                  .    "يةنتحاراإل "اإلستشهاديةوهو العمليات 
 

 :جنبية السابقةراسات األتعقيب على الد
ت - ة مارجري ة،    ) Margaret, 2005(   دراس ات المتعلم ن الفئ شهاديين م ى ان اإلست توصلت ال

 .مؤآدة أن دراسة تكوينهم الفكري واإلجتماعي واإلقتصادي ينفي عنهم الميول اإلنتحارية
يس دي     حدد ) Shalom, 2005(  شالوم - ه سياسي ول ات بان ى جانب    الدوافع من وراء العملي ي، ال ن

 .وجود دوافع نفسية، إجتماعية وسياسية القومية
سا   -  ا الباحث آوني ل    ) Conesa, 2004(  أم ي يمارسها المحت ة العنف والموت الت ر أن ثقاف اعتب

و        ات ه ن وراء العملي ائي م دف النه ا أن اله ات، آم دافع للعملي سبب وال ي ال صية ه ارب الشخ والتج
 .سياسي وليس ديني

ات  )Kimhi & Even, 2004 (ن وايف دراسة قمحي-  حيث أشارا إلى الدوافع التي تقف خلف العملي
 .اإلستشهادية، وهي دوافع دينية ووطنية قومية ودوافع اإلنتقام ودوافع الظروف واإلستغالل

سوا         ) Pape, 2004( دراسة بيب - م لي ى  أنه ة، حيث توصل ال سمات الشخصية اإلنتحاري تطرق ل
يمهم               فقراء، غير يائسين م    ى لتعل ن حياتهم، ليست لهم سوابق إجرامية، غير متعصبين دينيًا، الحد األدن

د              )٣٠-٢٢(الثانوية العامة، معدل أعمارهم من        ديهم وعي سياسي وذوي وضع اقتصادي جي ًا، ل عام
 . ومتطوعون بإرادتهم
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 لخصها   خصائص اإلنتحاريين الفلسطينيين والتيهاعرض خالل) Pastor, 2004(باستور دراسة  -
ة                       ي ورغب دافع دين ة ل وم بعملي د يق شهادي ق ة، فاإلست سية وبيئي بخصائص وجودية، دينية، شخصية ونف
ه         د موت ة من بع بحياة أفضل تكون بجنة الخلود او لدوافع شخصية من أجل الشهرة وترك ذآرى إيجابي

ا طوال     واألهم هو التهديد للقيم العليا والتي من أجلها يضحي الشخص بحياته التي حرص ا              لحفاظ عليه
 .حياته وآانت أغلى ما يملك

رائيلية - ابرات االس ة المخ ي ) The Israeil Intelligence, 2004( دراس ساء الالت بعض الن ل
ن      شرين م نوات الع ي س ات، وف البيتهن عازب ى أن غ شهادية وتوصلت ال ات اإلست ي العملي ارآن ف ش

 .عمرهن، وثلثهن يحملن الشهادات الجامعية
الفلسطينيين " االنتحاريين"توصلوا الى ان االستشهاديين ) Ami, et., 2003(ي وآخرون دراسة آم -

 .هم من النمط االيثاري القدري حسب تقسيم دورآهايم للسلوك االنتحاري
ات       ) Poland, 2003(بوالند دراسة  - ة ب رات االنتحاري شعوربالخوف من التفجي ان ال والذي ذآر ب

 . سيرلنكا، اسرائيل، ترآيا والواليات المتحدة:من يسيطر على عامة الشعب في آل 
ر  - ة ) Repeater, 2003(دراسة ريبيت ات االنتحاري ى ان العملي ته ال ة دراس ذي توصل بنهاي وال

ل      اوض والح ال بالتف صل ه ل االف ع سياسي والح ي ذات داف ا ه المي انم ى صعيد ع ت تحصل عل الي
 .السياسي ال بالقمع الذي قد يزيد منها

المي متفق لالرهاب         ) Schbley, 2003( سكبلي   دراسة - رح بدراسته وجود تعريف ع ذي اقت وال
 .ومن ثم وجود جيش واجماع عالمي لمواجهة االرهاب

ار- دوة ) Lackar, 2002(  دراسة الآ اب الق دين االسالمي وغي ى دورال ته عل ز بدراس ذي رآ وال
 .تنفيذ عمليات تفجيريةداخل االسرة يشكل عامل مهم بتوجه االفراد نحو التنظيمات و

سر  - ة سبن ين      ) Spencer, 2002( دراس ى العقلي ن المرض رين م ين المنتح ارن ب ذي ق وال
اريين                    م أقرب لإلنتحاريين اإليث ريين ه ى أن اإلنتحاريين التفجي واإلنتحاريين التفجيريين وقد توصل إل

 ). الخلود(الذين يقدمون على ذلك من أجل حياة دائمة 
لمان ال  - دور وآخرون    دراسة س ا بدراسة     ) El Bedour et al,. , 2002(ب اموا خالله والتي ق

ا  ي مر به صادمة الت رات ال ى أن الخب م بحيث توصلوا إل ة له سية واإلجتماعي سلوآية والنف الجوانب ال
 . هؤالء اإلستشهاديون آانت ذات عالقة وثيقة بدافعهم لإلستشهاد

ي م  - ي وردت ف وآافار والت ارد آوس ة فارده ر دراس ى ان  ) Mellar, 2005(يلل ذي توصل ال وال
 .االنتحاريين انما يقدمون على ذلك نتيجة ظروف العصر الحالي

ة أورون - ى هن) 2003( دراس ذي توصل ال شهاد وال ار واالست ين االنتح رق ب ك ف اس اال ى اس ن  عل
 .االستشهادي يقدم على ذلك بدافع تغيير االوضاع السيئة المفروضه عليه وعلى ابناء شعبه

شهادي     حيث درس ) 2003( والتي وردت في مقالة ابودقة       يدهتسور دراسة   - خلص أن   و سمات اإلست
ة     %) 40(أغلبيتهم من المتدينين،    ة العمري بهم من الفئ -23(منهم من حملت الشهادات الجامعية، وأغل

  .وأغلبهم عازبون) 17
دوافع      )  2002(والني   أما مرآز يافا للدراسات االستراتيجية والتي وردت في مقالة الج          - ر ال د إعتب فق

 .اإلقتصادي تشكل الدوافع لدى االستشهاديينوالدينية، الرغبة باإلنتقام، الدافع النفسي 
مع المعتقلين بغزة والتي     ) 1998(والتي وردت في مقالة عبد الحميد       ليان  يائسردراسة الضابطان اإل   -

و   أشاروا بها إلى اإلهانات التي آان        ا المواطن رز والقهر واإلذالل آانت الح             يتلقاه ى حاجز إي افز ن عل
ة،   م للمقاوم رئيس له اليب العنف اإل وتطور أ ال ة أ سرس ات  ائيلي بأشكاله المختلف ور العملي ى ظه دت إل

 .اإلستشهادية
 
 
 
 
 



 38

 
ءاتجراالطريقة واإل:الفصل الثالث  

 
مقدمة   1.3 
   منهج الدراسة 2.3

 3.3 مجتمع الدراسة
 4.3 الدراسة  عينة

     داة الدراسة صدق أ 5.3
داة الدراسة  ثبات أ 6.3 

 وصف اداة الدراسة  7.3
 جراءات تطبيق الدراسةإ8.3 

حصائيةالمعالجة اإل  9.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 39

 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات 

 
:مقدمة  1.3 

 
ات األ   ، اداة الدراسة   ، الدراسة عينة ، تضمن هذا الفصل مجتمع الدراسة     رات  متغ ،داةصدق األ   ،داةثب ي

                          .الدراسة التي اتبعت في هذه حصائيةاجراءات الدراسة والمعالجة اإل ،ة والتابعةالدراسة المستقل
 

 :منهج الدراسة 2.3
 

ذ            ت الباحثة في هذه ال    إستخدم ر ه  حسب   نا المنهج  نادراسة المنهج الوصفي الكمي والكيفي حيث يعتب
اهي مات  أ )2002( ب ة س ة لدراس ة مالءم اهج البحثي ر المن شهاديآث ة اإلست ة نظر الزوج ن وجه ين م

ة لتح   وبالتالي فهما األ   ،قرب شخص لهم  وأوالوالدين   ق أ  آثر مالءم ذه الدراسة     قي بحيث يعمل     .هداف ه
ا هي،      على وصف الحقائق المتع    المواقف آم ائن وجمع البي           أو لقة ب ا هو آ ات والمعلومات   ن ا وصف م

ا ذه البي ،عنه صنيف ه ا باألات والمعلناوت ر عنه ا والتعبي ات وتنظيمه شكل  ،امرقوم سيرها بال وتف
ا      ن اوقد اتخذت طرق جمع البي      المطلوب، دة طرق منه تب ة ، واإل  المقابل  :ات ع  ي،واوملك عوده   (ات  ناس

1992.(                                                                                           
                                                                                

:مجتمع الدراسة  3.3 
 

ي  أسرجميع  تكون مجتمع الدراسة من      شهادي   ومقرب ين،      اإلست ة جن ا  طولكرم،  ين في منطق رام  بلس،ون
ا عن ا     .أسرة ) 150( سر وقد بلغ عدد هؤالء األ      .بيت لحم  ، الخليل ،اهللا ان من الصعب        أم ربين فك لمق

دد محصر الع د  الخاصة به ذا وق ك، ه صعوبة ذل امل ة ع ع بداي ة م دء بالدراس م الب ى ) 2005(  ت وحت
                                                                                      .)2006(  عامسطأوا

 
: الدراسة عينة  4.3 

غ عدد اإل   ين   شست بل سبته أ )35(هاديين في محافظة جن ا ن وفي  ،مجتمع الدراسة  من   %)0.23( ي م
ابلس        ،مجتمع الدراسة   من   %) 0.08(ي ما نسبته    أ) 13(محافظة طولكرم    أي ) 55( وفي محافظة ن

رة     ظة   محافوفي    ، من مجتمع الدراسة    %)0.36(مانسبته   سبته       )6(رام اهللا والبي ا ن  %)0.04(اي م
دد    في   ،مجتمع الدراسة من   غ الع سبته       )25( الخليل بل ا ن وبيت   ،مجتمع الدراسة   من    %)0.16(اي م
ك  ،القرى والمخيماتموزعين على المدن و .مجتمع الدراسةمن %) 0.1( اي ما نسبته  ) 16(لحم    وذل

رة  الل الفت ى -2001( :خ ط أوحت د .)2006اس م  وق ي    ت الي ومقرب ن أه ة م ة طبقي ار عين إختي
ر المحافظة       ًا لمتغي غ عددهم      .اإلستشهاديين وفق د بل سبته   أ )60(وق ا ن ي    %)39(ي م دد الكل  .من  الع

  :يبين خصائص العينة الديمغرافية) 1( ول رقموالجد
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 )1(جدول رقم 

 خصائص العينة الديمغرافية
 )60=ن(

 القيم الناقصة النسبة المئوية المتغيرات
  صلة القرابة

 25.0 والده
 33.3 والدته

 41.7 أقرب شخص له

 
 
- 

  المؤهل العلمي
 60.0 أساسي
 20.0 ثانوي
 20.0 دبلوم

 
 
- 

  الوضع االقتصادي
 43.3 جيد
 40.0 مقبول
 16.7 سيئ

 
 
- 

  المحافظة
 40 شمال
 10 وسط
 50 جنوب

 
 
- 

  مكان السكن
 58.3 مدينة
 13.3 قرية
 28.3 مخيم

 
 
- 

 
:دوات الدراسةأ  5.3 

 
:دوات التالية األإستخدام بة الباحثتدراسة قامهداف الفي ضوء أ  

  يناإلستشهادي سمات انةاستب -
:مقياسين الذين تمكنت الباحثة الحصول عليهما وهما إلى ستنادًا إةه الباحثتوهذا صمم  

ك لإلم اس بي ون قي اس مك و مقي اب وه شاعر وأ) 21(آتئ يس م رة تق ار الفق ة باإلفك رد المتعلق اب ف آتئ
سية المتخصصة،       ( األمل   ناوفقد م أ     ،)2002مجلة الثقافة النف رات   ) 5(خذ   حيث ت سمات    فق سبة لل بالن

ر ء بعض التعديالت عليها لكي تصبح أ       جرامع إ  ،تشهاديين والوضع النفسي لهم   سالنفسية لإل  ة   آث  مالءم
ات   رات ومعلوم رلخب شهادي أس م اإل  ين،اإلست ا ت صد  آم اس ال ن مقي تفادة م باط  س د ض سية عن مة النف
و  ذي ه عاف وال واداإلس داد ع ن إع أ ،)2002( م دى ت اس م م وضعه لقي ذي ت واقم  وال ثر وإصابة ط

اتج عن                اإل صدمة والن د ال ا بع سطين باضطراب م اس    ،قصى  األ إنتفاضة  أحداث سعاف بفل ذا المقي  وه
رة  )36( مكون من  م     ،فق رة  ) 15(خذ  أحيث ت ق بالج  فق ا يتعل سي واإل ن افيم اعي واإل ب النف الي  نجتم فع

ا لتتناسب      سعاف وإ والديني لطواقم اإل   سي والوضع الخاص         جراء بعض التعديالت عليه  والهدف الرئي
بعض وإ          ومن ثم د   لإلستشهاديين ا في     مج هذه الفقرات مع بعضها ال تب اإلدخاله د لل  ةناس د   .بحث  المع بع

ى المتغيرات الخاصة بالمعلومات الشخصية        رفقت صفحة   ذلك أ  تب  اإل إل م عرضها      ،ةناس ة     وت ى لجن عل
ي  ين المتخصصين ف ن المحكم م اإلم نفس وعل م ال ة وعل ال التربي دسمج ة الق ن جامع ل م اع بك -جتم
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ذيب،     جامعة ميزوري،  زيت،جامعة بي  ابوديس، ل ضحايا التع ة ترمسو   ومؤسسة عالج وتأهي  ن،جامع
م   ق رق ين،  ) ٢(والمحل اقم المحكم ماء ط وي اس ة اإل يح م ترجم ث ت تبي حي اله وإناس د  رس ر البري  عب
ارات   اوما يندرج فيه    الباحثة ا أعدته لتيا ستبانةاالمدى صالحية   في  يهم  لألخذ برأ  اإلآتروني،  ، من عب

ي وضعت  لذومدى مالءمة الفقرات للمجال ا  ، ومدى وضوح التعليمات   وفحص صياغة الفقرات لغويا،   
 مرفق برسالة طلب تحكيم الداة الدراسة         بشكل عام  نا المدرجة للعنو  بعادوآذلك مدى مالءمة اال    تحته،

م استرجاع     وبعد أ  .)٣(موضحة بملحق رقم     بعض ب     رأ ناوآ  هاسبوع ت اس مناسب ويفي       أني ال  المقي
أ ةب بعض اآلناوآ ،غراض الدراس سجم أنخر ب رأي ال رات تن ع انإ الفق ا م  أناال  ين،والعنسجاما تام

ة ووضوحا     عادة صياغة حتى تكون أ     إ إلىبعض الفقرات تحتاج     ر دق ارات التي         .آث ديل العب ذلك تع وآ
ين حول      اآثرمن   اتفاق   أن ة الباحث توقد اعتبر  توحي صياغتها باجابة معينة للمجيب،     اثنين من المحكم

ديلها       ك في إ       ناوآ  ،صياغة العبارة مبرر آاف لتع تم ذل اتهم  طار مالحظاتهم    ي ) ٤( والملحق  . واقتراح
                                                                     . التي تم تبديلهاأوعادة صياغتها يبين العبارات التي تم إ

 
 

:داة الدراسةصدق أ   6.3 
 من تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين الذين أبدوا عددًا

عتبار عند إخراج األداة بشكلها الحالي، هذا من ناحية، ومن ات حولها والتي تم أخذها بعين اإلالمالحظ
ناحية أخرى، تم التحقق من الصدق بحساب مصفوفة ارتباط فقرات األداة مع الدرجة الكلية ألداة 

                                           ).2(الدراسة، وذلك آما هو واضح في الجدول رقم 
 )2(رقم جدول 

Pearson correlation  أداةاترتباط فقرامصفوفة ل ) (رتباط بيرسونمل اإلمعانتائج   
ع الدرجة الكليةالدراسة م  

حصائيةالداللة اإل قيمة ر الفقراتحصائيةالداللة اإل قيمة ر الفقرات  
.1 0.51** 0.0 22.  0.58** 0.0 
.2 0.27* 0.032 23.  0.44** 0.0 
.3 0.56** 0.0 24.  0.52** 0.0 
.4 0.39** 0.0 25.  0.43** 0.0 
.5 0.35** 0.0 26.  0.48** 0.0 
.6 0.41** 0.0 27.  0.25* 0.054 
.7 0.52** 0.0 28.  0.26* 0.038 
.8 0.42** 0.0 29.  0.32* 0.013 
.9 0.54** 0.0 30.  0.53** 0.0 
.10 0.39** 0.0 31.  0.55** 0.0 
.11 0.49** 0.0 32.  0.49** 0.0 
.12 0.30* 0.018 33.  0.54** 0.0 
.13 0.62** 0.0 34.  0.40** 0.0 
.14 0.38** 0.0 35.  0.46** 0.0 
.15 0.66** 0.0 36.  0.65** 0.0 
.16 0.64** 0.0 37.  0.43** 0.0 
.17 0.54** 0.0 38.  0.27* 0.036 
.18 0.60** 0.0 39.  0.54** 0.0 
.19 0.62** 0.0 40.  0.45** 0.0 
.20 0.69** 0.0 41.  0.43** 0.0 
.21 0.62** 0.0    

 ارتباط اقوى** ارتباط قوي     *
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ألداة                    ة ل رات مع الدرجة الكلي ة   تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن جميع قيم ارتباط الفق  دال
 نستشهادييسمات اإل تساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معًا في قياس          إحصائيًا، مما يشير إلى اإل    

رة وال  راد األس ر أف ة نظ ن وجه ربين م ه  مق ى أساس ت األداة عل ذي بني ار النظري ال ي ضوء اإلط         .ف
                                                                               

 
:ةداة الدراسثبات أ   7.3 

 
  اسة بأبعادها المختلفة بطريقة اإلتساق الداخلي بحساب معادلةتم حساب الثبات ألداة الدر

 الثبات آرونباخ ألفا(Cronbach Alpha) جاءت النتائج آما هي واضحة في الجدول       وقد
 ).     3(رقم 

 )3(رقم جدول 
أداة الدراسة بأبعادها المختلفة ،) Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات آرونباخ ألفا  

بعاداالالرقم  
 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات

 0.60 7 النفسي1
جتماعياإل2  7 0.69 
 0.92 9 الديني3
 0.63 8 الوطني4
 0.69 10 التغيرات السلوآية5
 0.77 41 الدرجة الكلية6

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن أداة الدراسة بأبعادها المختلفة تتمتع بدرجة جيدة من 
. الثبات  

 
 :داة الدراسة وصف أ8.3

:دواتوفيما يلي وصف لهذه األ ،ة والمقابالتناستب اإلة الباحثتإستخدم  
:ةناستباإل -  

:قسام هية من أربعة أناستبتكونت اإل  
يء اإل     أوويشمل معلومات    :لوالجزء األ  ت لية متعلقة بالشخص معب ة ب     :مارةس شهادي صلة القراب  ،اإلست
ر، ة، العم سكن،نامك المحافظ ة   ال ةالحال يم، ،اإلجتماعي ستوى التعل ي، م نالوضع المهن وع المه  ، ن

).                     ٥(وقد قيست إجرائيًا آما هو واضح في ملحق أداة الدراسة رقم .معدل الدخل ،اإلقتصاديلوضع ا
شهادي لية متعلقة ب  أوويشمل معلومات    :يناالجزء الث  سكن،  ناالعمر،مك  :اإلست ة،     ال ة المدني ة   الحال الحال
ةاإلجتماع دد األ ،ي ات،وع دد اإل الد والبن وات، ع وة واألخ وة واأل  خ ين اإلخ ه ب وات،ترتيب ع  خ الوض
ي، ة،  المهن وع المهن يم،  ن ستوى التعل صاديالوضع  م وع األ ،اإلقت رن ل    ة،س ن قب ف م رض للعن التع

شهاد سطريقة اإل  تماء لتنظيم سياسي،  ناإل الدافع للقيام بالعملية،   ة للتهجير، سرتعرض األ  ين،يائيلسراإل  .ت
م ة رق ق أداة الدراس ي ملح ح ف و واض ا ه ًا آم ست إجرائي د قي                   ).٥( وق

 :داة الدراسة بمجاالتها الخمسة وهي مقياس أويشمل :الجزء الثالث
سية   -1 سمات النف طرا    ال راض اض ود اع ى وج ة عل سمات الدال ه ال صد ب دى  ويق سي ل ب نف

 )1-2-3-4-5-6-7: (التي شملت الفقرات التالية واالستشهادي
شاآل              اإلجتماعية السمات   -2 اعي وم سحاب اجتم  ويقصد بها السمات الدالة على وجود اعراض ان

  ).8-9-10-11-12-13-14: (اجتماعية لدى االستشهادي والتي شملت الفقرات التالية
ة   ويقصد بها معرفة السمات الدينية   -3 رات التالي -23: ( درجة تدين االستشهادي والتي شملت الفق

22-21-20-19-18-17-16-15.( 



 43

ة -4 سمات الوطني سياسية       ال داث ال شهادي باالح اثر االست راط وت ة انخ ة درج ا معرف صد به  ويق
 ).24-25-26-27-28-29-30-31: (والتي شملت الفقرات التالية وتاثيرها عليه

شهادية         ويقصد بها   ستشهاد  إلالتغيرات السلوآية قبل ا    -5 معرفة التغيرات التي رافقت سمات االست
ة           رات التالي -36-37-38-39-40-41: (خالل مرحلة االنتقال نحو االستشهاد، والتي شملت الفق

35-34-33-32(. 
اس ليكرت الخماسي        فقرة يستجيب الفرد لكل    )41(وبذلك اشتمل مقياس الدراسة على        ، فقرة طبقا لمقي

 : الفقرات آما يلينازأوت ناوآ
  درجات 5: دائما
  درجات3: أحيانا
  درجات4: غالبا
درجتان: نادرا  

درجة واحدة  :بداأ  
 :وهيمفتوحة السئلة  من األ) 3 (واشتمل على :الجزء السادس

 ؟اإلستشهاديةما موقفك من العمليات  -1
 ؟ستشهاد ماذا آنت ستفعلنت تعلم بإقدامه على اإللو آ -٢
 رى؟خإضافات أ -3

 
 

:المقابلة -  
ة مع     هاديين حيث أ   ش اإلست  أسرة من   أسر )17( وهذه تمت مع   م   أ،ةأسر من آل     )3( جريت مقابل ي ت

د ة )51( عق م   ،مقابل ث ت تخدامحي ع     األإس م وض د ت ة وق ة الموجه ئلة المفتوح سية   أ)7( س ئلة رئي س
ة       درجت ف نا ئلة الفرعي م     -ي طياتها مجموعة من األس ئلة حول مراحل      وتمحورت األ   ،-)٦(ملحق رق س

ه،   وأستشهادي  لإلالنمو التطورية    ى  ساليب التربية المتبعة مع ا    ألحداث لب التطرق   ن ا جإل  التي مر به
م التطرق        وفي   .هم تلك التغيرات التي حصلت     أ اثيرات في حياته وم   ت بعض التأ  حدثوأ ة ت ة المقابل نهاي
سي   ا قد تلقت هأنتشعر بة وآيف تعاملت مع ذلك وهل  سراألثر ذلك الحدث في      أي مدى أ   إلى دعم النف ال

                                                                               .الكافي بهذا المجال
                                                                             

 :جراءات تطبيق الدراسةإ 9.3 
ى     ة الباحث  تقام  ،االستبانة  آد من صالحية    والتأة  بعد تحديد عينة الدراس    ع اإلستمارات عل ة   بتوزي  عين

تبانات  ومن العينة التي تم توزيع    . عادة جمعها  وإ سرشراف بنفسها على تعبئتها مع األ     الدراسة واإل   االس
 ).2002 ،باهي(.االستباناتعليها قامت الباحثة باختيار عينة طبقية وإجراء المقابالت معهم بعد تعبئة 

 
:حصائيةالمعالجة اإل   10.3 

 لحساب نتائج الدراسة  للحاسوبإلدخالها بمراجعتها تمهيدًا ةحثا البتماق بعد جمع بيانات الدراسة
لحاسوب أدخلت إلى او، SPSSواجراء عمليات التحليل االحصائي المناسبة بواسطة برنامج 

 )5(دائمًا اإلجابة  أعطيتلى رقمية، حيث  اللفظية إاإلجاباتبإعطائها أرقامًا معينة، أي بتحويل 
درجة (أبدًا ، وأعطيت اإلجابة )درجتان(نادرًا درجات،  )3( أحيانًادرجات،  )4(غالبًادرجات، 

جتماعية والدينية درجة شيوع السمات النفسية واإلادت دز ااتالدرج  مجموعاددزابحيث آلما  ،)واحدة
                                 .صحيحوالعكس هاديين ستشطنية والتغييرات السلوآية لدى اإلوالو
ة توتم صائية المعالج ات اإلح ة للبيان داد   الالزم تخراج األع ة،  وباس سب المئوي              الن
سابية،  و طات الح ة اإلوالمتوس ات المعياري ص. نحراف د  توفح ة عن يات الدراس ستوى  فرض الم
α)=0.05(ق اإل ارات ، عن طري ة الاإلحصائيةختب ار ت: تالي اين و، )t-test(اختب ل التب ار تحلي اختب

وآي    ،)One way analysis of variance( األحادي  ار ت معامل  ، و)Tukey test(واختب
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ون اإل اط بيرس ا   ، و)Pearson correlation( رتب اخ ألف ات آرونب ل الثب تخدام  معام ك باس ، وذل
رزم    امج ال تخدام برن وب، باس وم اإل الحاس صائية للعل ةجتماإلح م   ).SPSS (اعي د ت ابالت فق ا المق أم

 .حسابها يدويا وذلك من خالل تكرار السمات عند افراد العينة التي تم مقابلة اسرهم واقربائهم
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نتائج الدراسة  :رابعالفصل ال  

 
 مقدمة  1.4

  التوصيات 2.4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 46

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة 

 
 : مقدمة1.4

 
ين اإلستشهاديوالتي بحثت في سمات  ،تعلقة بفرضيات الدراسة ومناقشتهالفصل النتائج الميشمل هذا ا

وقد  . الخليل وبيت لحمرام اهللا، نابلس، طولكرم، ، جنين:هم والمقربين لهم بمناطقأسرمن وجهة نظر 
ضع مستوى التعليم والو صلة القرابة، السكن،نامك ،آل من المحافظةأثرسة استقصاء لت الدراواح

وذلك لإلجابة عن تساؤالت  ، ودوافعهميناإلستشهاديسمات على ين اإلستشهادي سر ألاإلقتصادي
            .    الدراسة وأهدافها والتحقق من صحة فرضياتها باستخدام التقنيات اإلحصائيةالمناسبة

 سؤال الدراسة األول

؟  ستشهاديونعنف اإلسرائيلي التي تعرض لها اإل النواعما أ  
تخرجت ل سابق اس ة ال ؤال الدراس ن س ة ع ذإلجاب ة ال راد العين داد أف ابواين أع تمارةأج ى اإلس   عل

سابية واإل طات الح كال الوالمتوس م أش ة أله ات المعياري ا  نحراف رض له ي تع رائيلي الت ف اإلس عن
 ).4(، وذلك آما هو واضح في الجدول رقم ستشهاديوناإل

 )4(جدول رقم 
تعرض لها نحرافات المعيارية ألهم أشكال العنف اإلسرائيلي التي ية واإلاألعداد والمتوسطات الحساب

ستشهادييناإل  
 )53=ن(

 المتوسط الحسابي أشكال العنف
 

 اإلنحراف المعياري

 0.50 1.57 معاملة سيئة على الحواجز
 0.50 1.55 إستشهاد عزيز

 0.50 1.53 إصابة
 0.48 1.38 إعتقال
 0.48 1.36 الضرب
 0.42 1.23 غير ذلك
 0.26 1.08 هدم بيت

 
شهاديون     أهم أشكال العنف اإلسر   )4(يوضح الجدول رقم    ا االست د جاء في    ائيلي التي تعرض له ، وق

ضابطين اإلس              :مقدمتها ه دراسة ال  التي وردت في   رائيليينالمعاملة السيئة على الحواجز وذلك ما أآدت
ات     ممن (ن غزة  سج التي أجرياها مع معتقلي)1998(مقالة عبد الحميد   ذهم عملي ل تنفي الهم قب تم اعتق

شكل        ضطهاديةلين أن تصرفات الجنود اإل    حيث أشار معظم المعتق    ،)ستشهاديةإ  في حاجز إيرز آانت ت
ة والضغط   نقطة الشعور باإل   ز،      ،هان شهاد عزي اله است د             ت سابقة تأآي ونالحظ خالل النظر للدراسات ال

دوافع اإل      وبعض الدراسات على مدى دور وإسهام العنف           دام   الممارسات اإلسرائيلية ب شهاديين لإلق ست
سور    على تنفيذ عملياتهم،   ة         آدراسة يدهت و دق ة أب ) 2003( واورون ،)2003( والتي وردت في مقال

                                                                     .)2004 (وأبو معال
دها م         ي اإل  ع اسر وم   ومن خالل المقابالت التي تم عق شهاديين نجد آيف       قرب شكل الحواجز      ست آانت ت

ذهاب   لنسبة لهم سواء خالل تنقالتهم لمناطق عملهم خارج مناطقهم أو    با نقطة ضغط وشعور باإلهانة    لل
ية  رحالت المدرس ى ال ة أو حت شهادي  ،للجامع ة الت  )ل(فاإلست شاآل اإلجتماعي ن الم رغم م ى ال ي  عل
ش ا للم روج منه رر الخ ا ق صابين ارآعاناه ى والم عاف الجرح ي باس ساني والمجتمع ل االن ة بالعم
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قع أشد مرارة على الحواجز العسكرية التي آانت         اومساعدة المرضى عله يجد حياة أفضل ليصطدم بو       
ل الجرحى في       مع عدم السماح لهم   منتشرة هنا وهناك     ات أو نق  من الوصول للمرضى في بعض األوق

رى، ان أخ اة  أحي يش معان روف     االحوليع ن الظ ة ع اة الناتج ن المعان أة م د وط ت أش ي آان تالل والت
                                                     .شعبه على الحواجز من االنتظار والمنع من العبوراالجتماعية،معاناة 

ز       ستشهاديين بان جمي    شخص عزيز فقد ذآرت والدة احد اإل       أما عن استشهاد   سطيني عزي شعب الفل ع ال
دمائهم الطاهرة     بنها الذي قرر دفع حياته ثمنا لإل      على ا  ام ل رر اإل           ،نتق ابالت من ق ا فنجد خالل المق م نتق

زواج                 ستشهاد قريبه شهاد صديقه العزيز ومنهم إل    ستإل ى ال ذي حرمت حت ا ال يم او حبيبه  او جاره الحم
سه      حيات  نقطة التحول في         آانت  والتي ،منه سية     (ه ليجهز نف ة نف سبب        لإل )من ناحي انوا ال ام ممن آ نتق

صغ   أما عن اإلصابة واإل    .ه أمام عينيه  بحرمانه منه وقتل   ك أوال ل ر سن  عتقال فنجد أنهم آانوا األقل وذل
ه               ستشهادي الذي يقدم على تنف    مجموعة منهم إلى جانب أن اإل      ة ال يجب أن ال يكون مشكوآًا ب ذ عملي ي

م ج ،طي الحواجز والوصول لمنطقة الهدف حتى يستطيع تخ   من اإلسرائيليين  ا   لكن ذلك ال يعني أنه ميع
ذلك اك اإل. آ شهادي فهن سه     ) أ(ست ز نف ان يجه د خطب وآ ستقبله وق ه وم اء حيات ح بن ان يطم ذي آ ال

وات     ه من إ             ب  اإلحتالل أ   للزواج ولكن ق ا ذهب ومنع ضفة        ت إال أن تطارده أينم ى ال ه إل حضار خطيبت
 .             مام لتنظيم الجهاد اإلسالمي ومن ثم قيامه بالعملية اإلستشهادية واإلنضللعمل السياسيفتوجه 

ا سواء من                               سطيني به شعب الفل د إصابة اغلب ال سية التي من المؤآ دا عن اإلصابة النف خالل  هذا ع
            .األراضي الفلسطينيةرائم والعنف اإلسرائيلي المرتكب في و المعايشة للجالمشاهدة أ

 

 سؤال الدراسة الثاني

الوصية؟  ستشهاديين بالعمليات آما ورد  في ما الدافع األساسي لقيام اإل  
نحرافات المعيارية األعداد والمتوسطات الحسابية واإللإلجابة عن سؤال الدراسة السابق استخرجت 

هو واضح آما الوصية، وذلك ستشهاديين بالعمليات آما ورد في م اإلألهم الدوافع األساسية وراء قيا
                                                                               ).5(في الجدول رقم 

 )5(جدول رقم 
م الدوافع األساسية وراء قيام نحرافات المعيارية ألهاألعداد والمتوسطات الحسابية واإل

ستشهاديين بالعمليات آما ورد بالوصيةاإل  
                           )           58=ن(

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدافع
 0.49 1.60 ديني
 0.50 1.57 وطني

 0.50 1.50 انتقام للعنف اإلسرائيلي بشكل عام
 0.45 1.28 انتقام إلستشهاد عزيز

 0.18 1.03 إجتماعي
 

م  دول رق ح الج ام اإلأه) 5(يوض ية وراء قي دوافع األساس شهام ال ي ست ا ورد ديين  ف ات آم العملي
دمتها       بالوصية، ى متوسط حسابي                :وقد جاء في مق ديني حيث حصل عل دافع ال ا     ،)1.60(ال ك م وذل

و راس   )2003(أآدته دراسة الباحثين حسن       ابالت التي تمت،      )2006( وأب ث ذآر حسين     حي   والمق
ي  )2003( ن أج        ف ان م شهادية آ ات اإلست دوافع للعملي م ال ن أه ته أن م دين   دراس ن ال دفاع ع ل ال

ات، و راس وأ والمقدس د )2006(ب كل ال ث ش دى اإل حي رئيس ل دافع ال ديني ال شهاديينافع ال ن  .ست وم
ة ال         )م( ستشهاديالتي تم عقدها حيث ذآرت والدة اإل      قابالت  مخالل ال  بان ولدها آان يعيش حياة مرفه

در       ك،اليه القيام بذل  ينقصه شيء ولكن واجبه الديني نحو عقيدته ودينه وفرض الجهاد دعا             م تكن لتق ول
شية أ  ه خ ده   ان تمنع ع ول الق بمن صت الخ د ع ون ق اد  ان تك داء الجه ة ن ن تلبي                   . م
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ابالت التي   واذا ما تعمقنا بال    اة اإل           مق دها والتي تناولت حي م عق شه  ت ى          ست ة حت ذ مراحل الطفول اديين من
ش        سرة متديّ أنجد ان منهم من تربى في        ،ستشهاداإل ة فرائضه والن دين وتلبي وء نة زرعت بداخله حب ال

 آانت   حياته والتي   بعد نقطة تحول حصلت في       حياتههم نقطة في     أ صبح الدين وآخرين من أ   بالمساجد،
وم     و شعبه ال  تعود ألسباب ناتجة عن جرائم وعنف اإلحتالل بحق ذلك اإلستشهادي أ            ذي يراه يقتل آل ي

  .جتماعية محيطة بهمخرين آانت ناتجة عن ظروف إياء من األطفال والنساء وآوخاصة األبر
 )2002(ؤآد يدهتسور وي ،)1.57( الوطني حيث حصل على متوسطتي بالمرتبة الثانية الدافع ويأ

 ، يشكل السبب الرئيسي لهذه العملياتق والحصار الذي يعايشه الفلسطينيونغالبدراسته ان اإل
ا آانت قيمت دولة فلسطينية لملو أ(نه  بمقولة أحد الشبان الفلسطينيين أمستشهدًا) 2003(ن واورو

وذلك )  فستبقى المقاومة مستمرةحتالل مستمرًاهناك حاجة لتنفيذ عمليات إستشهادية لكن ما دام اإل
 على آالمهم رضهم وردًا عن أستشهادية دفاعًاشبان الوطنية لتنفيذ عملياتهم اإليؤآد دوافع أولئك ال

والتي ) 1.28( على متوسطسرائيلي بشكل عام والتي حصلت أتي اإلنتقام للعنف اإلثم ي .ومعاناتهم
 حصلت على متوسط ستشهاد عزيز والتيذلك اإلنتقام إلقوية بينها وبين الدافع الوطني وآنجد صلة 
والذي من خالل ) 1.03( جتماعي والذي حصل على متوسط وأخيرا يأتي الدافع اإل،)1.28( حسابي

آما  رهم،سن يشكل نقطة بداية لحالتين من اإلستشهاديين الذين تم إجراء مقابالت مع أالمقابالت آا
نه تراآمت على صديقه المشاآل من المحيط االجتماعي فحاول بأ )و( ستشهادي صديق اإلذآر

 على بات يشاهدها يوميًا حتالل التيه صدم بمآسي وجرائم اإلال انفضل إللعمل لعله يجد األالخروج 
قل نسبة بالنسبة والدافع اإلجتماعي هنا آان األ .داخل المخيم فقرر القيام بعملية إستشهاديةالحواجز و

 ًاسباب بان الضغوطات اإلجتماعية شكلت أ)2005( رت دراسة الدباغلبقية الدوافع على عكس ما ذآ
لى أساس ان ا أغلب اإلستشهاديين من اإلناث علو آان هذا الدافع رئيسي لوجدناذا  ستشهادرئيسية لإل

سبة األآبر من  الذآور ولكننا نجد ان النناث منقوى منها على اإلالضغوطات اإلجتماعية أ
 .ذآوراإلستشهاديين 

 سؤال الدراسة الثالث

ستشهاديين النفسية؟  ما أهم سمات اإل  
 واإلنحرافات المعيارية ألهم سمات األعداد والمتوسطات الحسابيةسؤال استخرجت هذا اللإلجابة عن 

 ).6(ستشهاديين النفسية مرتبة حسب األهمية، وذلك آما هو واضح في الجدول رقم اإل
 
 

)٦(جدول رقم   
ستشهاديين النفسية مرتبة سمات اإلنحرافات المعيارية ألهم ألعداد، والمتوسطات الحسابية واإلا

 حسب األهمية
 )60=ن(

نحراف المعيارياإلط الحسابيالمتوس السمات النفسية  
الترآيزيعاني من صعوبة في   2.07 1.33 

نفعالسريع اإل  2.03 1.16 
)عدم الراحة(يشعر بالقلق   1.98 1.26 

 1.32 1.95  على وضعه المعيشيساخطًا
 1.38 1.80 يتحدث عن الموت باستمرار

يعاني من مشاآل جسدية مثل رجة،االم 
...بالمعدة،الساقين،  

1.78 1.55 

)متشائم(المستقبلمل  في ضعيف األ  1.73 1.24 
 0.71 1.90 الدرجة الكلية
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م   دول رق سب األ  ) 6(يوضح الج ة ح سية مرتب شهاديين النف مات اإلست ا س د ج ة وق دمتها همي ي مق ء ف
تمت نجد ان من خالل المقابالت التي     و ،) 2.07(ت على متوسط حسابي      حصل صعوبة الترآيز والتي  

ل األ        مر بأحد التفكير المست  ات وقت ذنب     اث العنف التي تحصل من حولهم واإلهان شعور بال ل وال اء ب بري
ك اه ذل العجز عن فعل أي شيء تج شعور ب نهم وال بعض م دى ال ى جانب ط ،ل بعض اآلخر إل موح ال

اة اء حي ه ببن كوحلم ى ذل ه عل ة اإلحتالل دون مقدرت ه وحيلول ك ا ، أفضل ل ز ذل ى ترآي ؤثر عل رد ي لف
اةب ةأمور الحي أ.  المختلف ة الثاوي رعة اإلتي بالمرتب ة س اني ط لنفع ى متوس ي حصلت عل سابي والت   ح
ل   ) 2.03( د والتفاع ث التوح ن حي واء م ك س ف اإل   وذل رض للعن ي تتع ضحايا الت ع ال رائيلي او  م س

ابالت التي    فمن خالل ا     .ستشهاديتمي له ذلك اإل   و التنظيم الذي ين   التماشي مع المجموعة أو الشلة أ      لمق
شهادي تمت ت  دة اإلست ول وال أن إ )و(ق رًاب د حزن آثي ا ق رئيس ياسر بنه ات ومجزرة  لحصار ال عرف

ك نه البد ان يفعل شيئا تجاه آل  اث على التلفاز باستمرار ويردد بأ  حدجنين وآان يتابع األ    ان    ،ذل د آ وق
الحي ال          ا ب أ لشلته التي ينتمي اليه شارآة بالمظاهرات وال       ت شده نحو الم ه ب ر علي مواجهات مع   ثير الكبي

          ).٧(ود االسرائيليين وقيامه بالعمليه وذلك آما هو واضح بملحق رقم الجن
و معال  وذلك ما أآد عليه أ  ة حاجات         ) 2004( ب رامج لتلبي ى ضرورة تطوير سياسات وب بدراسته عل

ة  شباب اليومي ن أال شالهم م وقهم وانت اتهم وضمان حق سيةوزم اتهم النف و راس بأ،معان ذلك أب ة  وآ همي
ات اإل  سية لممارس ار النف ة اآلث ى شخصيدراس تالل عل اد  ح رامج إرش م ب يط ودع سطيني وتخط ة  الفل

                                                         .جتماعي لفئة الشباب في فلسطيننفسي وإ
 :قل داللة فهيللسمات األ ما بالنسبةأ
ة         )1.98( حسابي  حة ومتوسطها ال  ارالشعور بالقلق وعدم ال     ى المالحظات الخارجي  وهذه اعتمدت عل

شي ومتوسطها الحسابي            عن سمات االستهادي لدى االهل،     ى الوضع المعي ، والتي   )1.95(السخط عل
يما ان                          شي وال س ديهم رضى عن وضعهم المعي ان المعظم ل ابالت حيث آ ظهرت واضحة خالل المق

د          لحديث عن الموت باستمرار ومتوسطها الحسابي            ا،  غالبيتهم آانوا من اسر وضعهم االقتصادي جي
ديثهم عن الموت                     )1.80( ر من ح ا اآث شهادة ومناقبه ان الحديث عن ال شاآل      .، حيث آ اة من م المعان

ساقين     آالم المعدة،ال ى العكس       )1.78( ومتوسطها الحسابي      )أعراض سيكوسوماتية    (جسدية آ ل عل  ب
ائهم   رهم واقرب ذآر اس م ي دة ول صحة جي بهم ب ع اغل سدية،  تمت شاآل ج ن م انوا م بق ان ع د س انهم ق  ب

ا        وأ ، لحظة آلفحياة يتهددها الموت في      )1.73(م ومتوسطها الحسابي    التشاؤ ام حواجز تتكسر عليه م
ك اأ ي حالم اولئ شباب ف شكلل ت ت وم آان ل ي ك اإلآ الم اولئ دق ع ذي ي اقوس ال شهاديين الن ادة ست  وزي

ك        ي رد يدل على رفضهم    دوافعهم بضرورة القيام بأ    ى عكس األ     .وعدم خضوعهم لكل ذل شخاص  عل
شاؤالمن ان الت ذين آ ل بالم وضعف األتحرين ال ل أم اب يمث ل باإلآتئ ستقبل المتمث مم مة له م س ي  ،ه فف
ةدا رت أ) (Siclair,et, 2005رس ار أ ذآ ورة اإلنتح ديها خط اب ل ة ن مرضى اإلآتئ ن عام ى م عل

 .نتحاركتئب أعلى محاوالت إبدراسته ان الشخص الم) 2005(آما ذآر العوضي  .الشعب
ى هذه العمليات لعدم وجود سمة نتحار علمما يؤآد عدم مصداقية أو موضوعية إطالق مصطلح إ

خطط مستقبلية وتوجه نحو  ، بل آان لديهم طموح وأمل بالحياة،ستشهادييناإلآتئاب لدى هوالء اإل
آخر آان ينفق النقود بسخاء لشراء الحياة، فمنهم من آان يحلم بالسفر لدولة أخرى إلآمال دراسته، و

اضيًا متفوقا بمجال هوايته، ولم ومنهم من آان العبًا ري المالبس والعطور للظهور بأجمل مظهر،
ذين يقفون عند المشاآل المواجهة لهم بل آانوا يحاولون تخطيها وإيجاد الحلول كونوا من األشخاص الي

دة اآلخرين حل المشاآل المواجهة لهم ضمن الى جانب محاولة مساع البديلة بحال عجز الحل،
بدأ  لي،فون عاجزين عند المشاآل المواجهةعلى عكس المنتحرين الذين يق اإلمكانيات المتوفرة لديهم،

ًا إلى أن يصلوا إلى الخيار األسهل لهم هو انهاء حياتهم يإهتمامهم بالحياة وبأنفسهم يقل تدريج
 .باإلنتحار
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 سؤال الدراسة الرابع

جتماعية؟  ما أهم سمات اإلستشهاديين اإل  
سابق استخرجت    ة عن سؤال الدراسة ال ات ا األعدادلإلجاب ة والمتوسطات الحسابية واإلنحراف لمعياري

 ).7(جتماعية مرتبة حسب األهمية،وذلك آما هوواضح في الجدول رقماإلألهم سمات اإلستشهاديين 
 

 )7(جدول رقم 
جتماعية مرتبة واإلنحرافات المعيارية ألهم سمات اإلستشهاديين اإلألعداد، والمتوسطات الحسابية ا

 حسب األهمية
 )60=ن(

جتماعيةالسمات اإل نحراف المعيارياإل المتوسط الحسابي   
)المحيط واألصدقاء(جتماعية جيدة عالقات إ  4.63 0.95 

 1.30 4.43 عالقات أسرية جيدة
 1.13 4.42 وضع أسري مستقر

)األقارب واألصدقاء( اإلجتماعيةيشارك بالمناسبات  4.25 1.14 
 1.06 3.87 يعطي الوقت للجلوس مع أسرته ومشارآتهم الحديث

 1.42 3.78 يحاول مساعدة اآلخرين حل مشاآلهم
 1.54 3.20 يستشير أسرته بالمشاآل المواجهة له

 0.73 4.06 الدرجة الكلية
 

م   دول رق مات اإل ) 7(يوضح الج م س شهاديين اإلأه ي    ست اء ف د ج ة وق سب األهمي ة ح ة مرتب جتماعي
أ دمتها ب انوامق ات إ نهم آ ي  ذوي عالق يط والت ع المح دة م ة جي ىجتماعي سابي  حصلت عل ط ح  متوس

شهادي    بمحبة اآلخرين لهم وإرتياحهم لهم فيذآر والد اإل        فقد تمّيز اإلستشهاديون  ) 4.63( خالل  ) د(ست
ه     بأنه من الجميع فلم يذآر يومًاًان محبوب آاقدها معه بأن اإلستشهادي  المقابلة التي تم ع    د حصلت مع  ق

ع يحبو          ع والجمي ب الجمي ان يح س آ ى العك ل عل يط ب ن المح د م ع أي اح شكلة م اول  أي م ه ويح ن
ع            و ،مساعدتهم بحل مشاآلهم  أن جمي شهيد ذآر ب شكل أصدقاء ال ة التي آانت ت حين تم سؤاله عن الفئ

ي انوا أصدقاءشباب وش ة آ ال المنطق يهوخ وأطف ته، وصفة التواضع الت و راس بدراس ا أب   توصل له
م سمات اإلو ي آانت أه شهاديينالت ري ست مة تحبب اآلخ ذه ن وهي س شخص صاحب ه ن ال ربهم م تق

 . هذه النتيجة التي تم التوصل لهاؤآدالسمة ت
) 4.25(سرية جيدة والتي حصلت على متوسط حسابي         الثانية بأنهم آانوا ذوي عالقات أ     يأتي بالمرتبة   

را              سمات والتي تت ذه ال ا لتصب بكون    ونالحظ مدى تقارب المتوسطات التي حصلت عليها ه بط جميعه
ذه     يجابية على عكس ما ذآرت بعض الد    اإلجتماعية  اديين آانوا من الفئة اإل    ستشهاإل راسات من آون ه

نهم لكنه       ن وجدت بعض العوامل     ة حيث وإ  جتماعيالفئة قامت باإلنتحار لمشاآل إ     بعض م د ال سبة   عن ا بن
داً  ة ج ك   قليل ى ذل دامهم عل سية إلق ر رئي ي     ، وغي كاليات ف ن بعض اإلش ة م ع أو ثقاف و مجتم  وال يخل

شون ضمنه باإل            إستراتيجيته ونظامه ولكن    دفع من يعي ك ال ي د             ذل م يع ك بدرجة ل أزم ذل نتحار إال إذا ت
ي ال  ا والت در تحمله رد يق سطيني  الف ع الفل ي المجتم دها ف ة الثالث .نج شارة أوبالمرتب أتي إست رته ة ي س

ا ذآر األهل خالل       ) 4.20( حسابي بالمشاآل المواجهة له والتي حصلت على متوسط   ذه ترجع آم وه
رة                  المقابالت إعتمادية اإل   شاآل الكبي ك الم ستشهاديين على ذاتهم بحل مشاآلهم إلى جانب عدم وجود تل

سرة ومشارآتهم الحديث  للجلوس مع األعطاء الوقت إوبالمرتبة الرابعة    .التي تحتاج للمشاورة والنقاش   
ة المراهق       ) 3.87(حسابي حيث حصلت على متوسط      ذا طبيعي بمرحل شباب أن يقضي معظم        وه ة وال

شاآلهم    مساعدة اآلحاولوبالمرتبة الخامسة م .صدقائه ومجموعته التي ينتمي لها وقته مع أ   خرين حل م
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ى جانب دور     ة اإل لمحدودي وذلك نظراً  ) 3.78(والتي حصلت على متوسط حسابي       ة إل ات المادي مكاني
عطاء الحلول والمساعدة بحل المشكالت المواجهة حسب       ي يحول دون المقدرة على التدخل إل      العمر الذ 

  .ثقافة المجتمع الفلسطيني الذي يعطي الحق لكبار السن بهذا المجال

 سؤال الدراسة الخامس

ستشهاديين الدينية؟   اإلما أهم سمات  
األعداد والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ستخرجت ال الدراسة السابق أعن سؤلإلجابة 

 ). 8(ستشهاديين الدينية مرتبة حسب األهمية، وذلك آما هو واضح في الجدول رقم ألهم سمات اإل
 )8(جدول رقم 

ة مرتبة ستشهاديين الديني المعيارية ألهم سمات اإلنحرافاتألعداد، والمتوسطات الحسابية واإلا
 حسب األهمية

 ) 60=ن(
نحراف المعيارياإل المتوسط الحسابي السمات الدينية  

 1.35 4.22 يؤدي الصالة في وقتها
 1.40 4.00 يستمع لألشرطة الدينية

 1.48 3.88 يحرص على أداء الصالة في المسجد
 1.29 3.87 يقرأ القران يوميًا

 1.62 3.75 يشارك باإلحتفاالت الدينية
 1.68 3.52  حلقات الذآر والدروس الدينيةيحضر

 1.59 3.40 يصلي الفجر في المسجد
 1.43 3.37 يصلي قيام الليل

 1.68 2.73 يقضي معظم أوقاته في المسجد
 1.19 3.63 الدرجة الكلية

 
همية وقد جاء في مقدمتها ألينية مرتبة حسب ادستشهاديين الأهم سمات اإل) 8(يوضح الجدول رقم 

 ،سالميوالتي هي عمود الدين اإل) 4.22(ي الصالة في وقتها والتي حصلت على متوسط حسابتأدية 
ستشهاديين من  خالقه ورعايته له وقد آان من اإلبها يطمئن قلب المؤمن ويشعر بالقوة وقربه من

 خرين بعد نقطة تحولة متدينة، وآروخاصة من نشأ بأس) بعد سن السابعة تقريبا ( يصلي منذ طفولته 
حصلت بحياتهم وخاصة مع بداية انتفاضة األقصى والتي شكلت نقطة تحول لحياة معظم أفراد الشعب 

 والتي حصلت على متوسط حسابيستماع لألشرطة الدينية ويأتي بالمرتبة الثانية اإل .طينيالفلس
 رتبة الثالثة وبالم.، واألناشيد الدينيةينيةد، الدروس الكريمه يقصد بها أشرطة القرآن الوهذ) 4.00(

وذلك منهم من آان ) 3.88( حسابيداء الصالة في المسجد والتي حصلت على متوسط الحرص على أ
فراد سرائيلين على األ، أو لسوء الوضع السياسي وترآيز اإلجود مسجد بالمنطقة التي يسكن بهالعدم و

 حسابي حصلت على متوسط  والتيقراءة القرآن يوميًابالمرتبة الرابعة  ثم .المترددين على المساجد
ته للدراسة حيث آان  يدرس بالمدرسة أو الجامعة ومعظم وقفقد آان منهم من لم يزل طالب) 3.87(

 أو لعدم وجود ن لضعف بالقراءةوآخري ،توفر ما بين أوقات الدراسةالوقت الذي ي القرآن فييقرأ 
 حسابي والتي حصلت على متوسط دينيةحتفاالت الالمشارآة باإلوبالمرتبة الخامسة .الوقت الكافي لذلك

سراء وى بأوقات محددة بالسنة آذآرى اإلحتفاالت الدينية التي تتم س تلك اإلفلم تكن )3.75(
حضور حلقات الذآر والدروس الدينية والتي  المرتبة السادسة .لمعراج أو السنة الهجرية الجديدةوا

 وصالة الجمعة وبعض الدروس تصرت على خطبوالتي اق) 3.52(  حسابيحصلت على متوسط
صالة الفجر بالمسجد والتي حصلت على  وبالمرتبة السابعة. التي تعقد بعد الصالة في المسجدالدينية

 حسابيصالة قيام الليل والتي حصلت على متوسط  وبالمرتبة الثامنة .)3.40( حسابيمتوسط 
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 لكونهم يكونون شهادي بها نظرًاستيام اإلشك في مدى قيام او عدم قوهذه آان األهل على ) 3.37(
ستشهادي يقوم خالل الليل لتأدية الصالة فذلك يكون دون معرفتهم ئمين بتلك الفترة فحتى لو آان اإلنا
قضاء معظم وقته بالمسجد والتي حصلت واخيرا بالمرتبة التاسعة  .ونهم يكونون نائمين بتلك الفترةآ

قل داللة سمات والتي حصلت على أالنسبة لبقية القل بوالتي آانت األ) 2.73(توسط حسابي على م
 .المتدينين بدرجة متوسطة دون تشددفراد  لكونهم من األبالنسبة للمتوسطات الحسابية وذلك نظرًا

 سؤال الدراسة السادس

ستشهاديين الوطنية؟  ما أهم سمات اإل  
لمعيارية نحرافات ا واإلاألعداد والمتوسطات الحسابيةلإلجابة عن سؤال الدراسة السابق استخرجت 

 ). 9(ستشهاديين الوطنية مرتبة حسب األهمية، وذلك آما هو واضح في الجدول رقم ألهم سمات اإل
 

 )9(جدول رقم 
نحرافات المعيارية ألهم سمات االستشهاديين الوطنية مرتبة ألعداد، والمتوسطات الحسابية واإلا

 حسب األهمية
 )60=ن(

حسابيالمتوسط ال السمات الوطنية نحراف المعيارياإل   
 0.58 4.72 ناقمًا على ما يحدث في فلسطين
 1.40 4.27 يحب المكان الذي يعيش فيه

) تابينات-جنازات(يشارك في المسيرات السياسية  4.22 1.29 
 1.45 3.85 ينتمي لحزب سياسي
 1.57 3.83 يحتفظ بصور الشهداء

 1.66 3.60 يرفض السفر ألي دولة أخرى
ياسيًانشيط س  3.22 1.61 

سرائيليينلوب لإلمط  1.63 1.26 
 0.58 3.66 الدرجة الكلية

 
ة حسب األ        يوضح الجدول السابق أهم سمات اإل      ة مرتب شهاديين الوطني دمتها         ست د جاء في مق ة وق  :همي

ده أ     ) 4.72(على متوسط حسابي    النقمة على ما يحدث في فلسطين والتي حصلت          ا أآ و معال    وذلك م ب
سطيني          ود عالقة وثيقة ما بي    بوج) 2004( ن األحداث والمعوقات من قبل اإلسرائيليين بحق الشعب الفل
ات إ        قدام الشبا وإ ام بعملي ى القي ى           ب الفلسطيني عل ى جانب حاالت يتمن شهادية إل ون   ست ا المبحوث  خالله

ومي    الموت ويتكلمون عنه آالحاجز العسكري والذي يعرض حياتهم        د تأ     . للذل والقهر الي ذلك فق دت آ آ
ابالت      دها مع أ         هذه النقطة خالل المق م عق شهاديين   س اإل سر  التي ت ربيهم   ت ى دور       ومق زوا عل ذين رآ ال

وق اإل            سط حق ى أب سانية ا اإلحتالل بدفع أبنائهم نحو اإلستشهاد من خالل حرمانهم حت ا  ن ي يحتاجونه  ،لت
ى اإلحتال   قدنه  بأ) ن( فقد ذآرت والدة اإلستشهادي    ده عل د أ  تحولت حياته وازداد حق ى جاره  ن رأل بع

د أن اخترقت صدره رصاصةُ             غيرة داخل منزل  الذي يحمل طفلته الص    ه بع ا بدمائ ا    ه غارق دة أطلقه  حاق
سا     والتي أ  ما آان يحمل طفلته بمنزله،    سرائيلي عليه بين  قناص إ  ك الت أ  خذت تزيد من تل ه ب ي ؤالت بداخل

أي حق تحرم تل        ذنب يقتل ذلك األ    ان األ     ب وب ة حن وة ك الطفل شهادي    وصد  .ب أ ) ر(يق اإلست ام  ن  ب إهتم
دأ  ديقه ب ستقبله إل    ص يط لم دم والتخط رة الق ن آ ول م ة األ  يتح سيرات ومتابع شارآة بالم داى الم ث ح

شهداء واإل ع صور ال سياسية وجم ر من ال د يغي ة عمل أي شيء ق شهاديين وآيفي ذي ست م ال ع الظل واق
د أ شه بع ل برصاص اإل ى ن رأيعاي ورد تقت ام ال ة ره تالل الطفل ا ح سم بينم ه  ليق ين يدي ا ب ان يحمله آ
 .        ن ينتقم لها حتى لو آان الثمن حياتهبالمستشفى بأ
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أ ة اوي ه تي بالمرتب شون في ذي يعي ان ال ة حب المك سابي  لثاني ى متوسط ح ي حصلت عل ) 4.27( والت
ى وأ                      وبا اتهم من أجل حب أغل ا يملكون وهو حي سمى وهو    لتالي فمن السهل عليهم التضحية بأغلى م

ب  ه    ح شون ب ذي يعي ان ال وطن والمك أ .ال ي ا   وي شارآة ف ة الم ة الثالث سياسية  تي بالمرتب سيرات ال لم
ة ال  . )4.22( والتي حصلت على متوسط حسابي        بينات المقامة للشهداء  والجنازات والتأ  ة وبالمرتب                   رابع

فجميعهم قد انتمو ألحزاب سياسية     ) 3.85(حسابي  لى متوسط   االنتماء لحزب سياسي والتي حصلت ع     
ذلك اإل   ، وعلى األغلب لم يكن أستشهادهمخالل فترة قريبة من إ  م ب ا حد يعل شبهات    نتم ر ال ى ال يثي ء حت

ه وب  ن حول اطق اإل  التم ه للمن ة دخول سهل عملي ة الي ت ذ العملي رائيلية لتنفي ي .س ة ال وف سةالمرتب  خام
ى متوسط حسابي          حتفاظ بصور الشهداء  اإل نهم من وجد ل        ) 3.83( والتي حصلت عل ل وم ه أُ  ب وم  دي لب

ا              وآخرين أ  ،ستشهاديينآامل لصور الشهداء واإل    ون به ز التي يزين شكل البراوي شهداء ت  خذت صور ال
ه       ما حرصاً لم يستطع ذلك ا  خر  ولكن نجد البعض اآل    ،جدران غرفهم  شكوك من حول ارة ال دم إث ه لع  من

ار أل       سرائيليين الذين محيط أو اإل  الو  سواء من األهل أ    ة   يقتحمون منازل الفلسطينيين دون إعتب  .ي حرم
ى متوسط حسابي          رفض السفر ألي دولة أ    سادسة  وبالمرتبة ال  نهم  )3.60( خرى والتي حصلت عل  فم

ى             من آانت هنالك فرصة امامه للسفر للواليات المتحدة وآخر لالردن لكن فضلوا البقاء في فلسطين عل
س   بعة وبالمرتبة السا  .لة اخرى السفر لدو  ى متوسط حسابي     النشاط ال ، )3.22 (ياسي والتي حصلت عل

شك    ول ،ستشهاديين آانوا منظمين ونشيطين سياسياً    وهنا جدير بالذآر أن أغلب اإل       دون أن   سّري  لكن ب
ستطيع        يعلم أحد بهم والتي هي أمر طبيعي أل           ى ي ذ مخططه بنجاح      ي تنظيم سياسي حت ة  . تنفي بالمرتب

ة ال ان اذا ثامن ًا لإل آ ى  مطلوب ي حصلت عل ذه آانت األ) 1.63(متوسط حسابي سرائيليين والت ل وه ق
ا تفضل    ماختيار التنظيين جميع السمات والتي إذا رجعنا لعملية إ  ب داللة من  شهادي نجد أنه  أن ت لإلست

 . حو حتى تحت الشك من قبل اإلسرائيليين حتى يتم تنفيذ العملية بنجا يكون مطلوبًا أال
 

 سؤال الدراسة السابع

ستشهاديين؟  ما أهم التغيرات السلوآية لدى اإل  
سابق استخرجت          داد والمتوسطات الحسابية واإل      لإلجابة عن سؤال الدراسة ال ة   األع ات المعياري  نحراف

م   ألهم التغيرات السلوآية لدى اإل     ستشهاديين مرتبة حسب األهمية، وذلك آما هو واضح في الجدول رق
)10 .( 

    )10(جدول رقم  
ستشهاديين ة ألهم التغيرات السلوآية لدى اإلنحرافات المعياريألعداد، والمتوسطات الحسابية واإلا

 مرتبة حسب األهمية
 )60=ن(

)شهر-اسبوع(التغيرات السلوآية نحراف المعيارياإل المتوسط الحسابي   
 1.57 3.52 يستمع لألغاني الوطنية بكثرة

مناقبهايتحدث عن الشهادة و  3.42 1.57 
 1.62 3.20 يصلي بكثرة قبل إستشهاده

 1.64 3.00 يبدو هادئا بشكل ملحوظ قبل إستشهاده
 1.43 2.88 يميل للصمت بشكل واضح قبل إستشهاده
 1.48 2.63 يبدو عليه الشعور بالحزن قبل إستشهاده
 1.30 2.08 يبدو عليه الشعور بالفرح قبل إستشهاده

 1.20 1.90 ينسى آثيرًا
صبح عصبيًا قبل إستشهادهأ  1.88 1.40 

 1.10 1.67 أصبح مدخنا قبل إستشهاده
 0.74 2.61 الدرجة الكلية
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دى اإل      يوضح الجدول السا   د جاء            بق أهم التغيرات السلوآية ل ة، وق ة حسب األهمي شهاديين مرتب ست

والتي   ،)3.52(ابي  ت على متوسط حس     حصل اإلستماع لألغاني الوطنية بكثرة والتي    : في مقدمتها 
الفن     ا دور   أ نجد في العالج ب ع الحماس    ًان له ة ع   ة برف شخص،    والدافعي د ال ابالت     ن ومن خالل المق

ى جانب   "  ياشهيدفتنت روحي"من سماع نشيد  أيمن الحالق ستشهاديين التي تمت وجد إآثار اإل    إل
يد واأل اني الواألناش ة غ شهاديين وأ   طني شهيد واإلست د لل ا تمجي ي به ن   ،رهمسالت ديث ع اله الح ت

ق بأ         تط والتيالشهادة ومناقبها  اغ لهؤالء           رقت لها بعض الدراسات من منطل تم عمل غسيل دم ه ي ن
ام     حول إنتفاضة األ   سرائيليةبها المخابرات اإل  التي قامت   سةستشهاديين آالدرا اإل ) 2004(قصى ع

رت الد  ث ذآ سطينية بإ  حي ات الفل ام المنظم ة قي أ  راس صبية ب ؤالء ال اع ه ينعنقن اة هم س مون بالحي
دآتور شريف   ،ة عندما يستشهدون  خرالكريمة في الدار اآل    ة بدراسته التي   والتي نفاها ال ام   آناعن  ق

ام  ا ع اغ   ) 2002(به سيل دم ل غ ى عم ادرين عل راء ق ا خب سطين آله د بفل ه اليوج ة . بأن ودراس
وم    ستشهاد السبب ال  ن من أسباب إندفاع الشباب لإل     أوالذي ذآر ب  ) 2004( باستور عقائدي والذي يق

ه يطلب         ،إلستشهاد من أجل حياة أخرى خالدة     لى أساس اإلعتقاد با   ع آما ذآرت دراسات أخرى بأن
ردد أ         ادي خالل   ستشهمن اإل  ه           نتوجهه لتنفيذ العملية إذا ما شعر بأي ت ينعم ب ا س ة وم ستذآر الجن  ي
رة والتي          وبالمرتب .ستشهادهبعد إ  ان الصالة بكث ة آ ى م     ة الثالث  )3.20(توسط حسابي      حصلت عل
شهادي و  لتي بها تثبيت لإل   وا ذه           ست ى تنفي يقدم عل ا س ة ورضى عم ة      .طمئن ة الرابع دوء  وبالمرتب اله

نشغال التفكير بالموضوع والتي تعود إل) 3.00(متوسط حسابي    حصلت على    بشكل ملحوظ والتي  
ن الوق    ذر م ة والح ب الحيط ى جان رهم،   إل شف أم تم آ ديث في الل الح الكالم خ م فم وع ب عظ

د م    اإل م عق ابالت مع أسرهم   ستشهاديين ممن ت أ   ق روا ب ربيهم ذآ ات يظهر    ومق دوء   نهم ب يهم اله عل
ل إ      عتيادي في   بشكل غير إ   رة قب شهادهم آخر فت ة الخامسة    .ست شكل         وبالمرتب ل للصمت ب ان المي  آ
ى متوسط           ) 2.63( حصلت على متوسط حسابي      واضح والتي  الفرح والتي حصلت عل فالشعور ب

اه             والتي عزاها بعض األ   ) 2.08(حسابي   دم لفت اإلنتب سر إلى محاولة إظهار الفرح أمام األهل لع
                        .هلله وتوديعه للحياة واأل

:قل داللة فهيما عن التغيرات السلوآية األأ  
 ).1.90(النسيان بكثرة والتي حصلت على متوسط حسابي 1- 
 ).1.88(ي  حصلت على متوسط حسابالعصبية والتي2- 
 ).1.67( حصلت على متوسط حسابي ن والتيالتدخي3- 

 
   األولىالفرضيه

ستشهاديين من وجهة في سمات اإل ) α=0.05  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى
 نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير المحافظة

 one way analysis of( ألحاديللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل التباين ا
variance(مات اإل ي س روق ف ر   للف زى لمتغي ربين تع ل والمق ر األه ة نظ ن وجه شهاديين م ست

 ).11(المحافظة، وذلك آما هو واضح في الجدول رقم 
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 )11(جدول رقم 
 للفروق في سمات )(one way analysis of varianceنتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 تشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير المحافظةساإل
 األبعاد

 
درجات  مصدر التباين

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.74 1.492 2 بين المجموعات
 0.498 28.378 57 داخل المجموعات

 النفسية

 - 29.870 59 المجموع

1.411 0.232 

 1.105 2.211 2 بين المجموعات
 0.520 29.644 57 داخل المجموعات

جتماعيةاإل  

 - 31.854 59 المجموع

2.125 0.129 

 6.601 13.202 2 بين المجموعات
 1.256 71.584 57 داخل المجموعات

 الدينية

 - 84.787 59 المجموع

5.256 0.008 

 0.305 0.610 2 بين المجموعات
 0.345 19.661 57 داخل المجموعات

 الوطنية

 - 20.271 59 المجموع

0.884 0.419 

 1.090 2.180 2 بين المجموعات
 0.535 30.470 57 داخل المجموعات

التغيرات 
 السلوآية

 - 32.650 59 المجموع

2039 0.140 

 0.971 1.952 2 بين المجموعات
خل المجموعاتدا  57 9.496 0.167 

الدرجة 
 الكلية

 - 11.438 59 المجموع

5.828 0.005 

 
ستوى د الم ة إحصائية عن روق ذات دالل سابق وجود ف في سمات  ) α=0.05( يتضح من الجدول ال

ر الم   اإل زى لمتغي ربين تع ل والمق ر األه ة نظ ن وجه شهاديين م ة،ست ة  حافظ ة الكلي ت الدرج حيث بلغ
ة احصائية          ،  )0.005(اسة  للداللة االحصائية لمجموع ابعاد الدر     ى دالل وحصل البعد الوطني على اعل

ه االحصائية  ي  )0.419(حيث آانت داللت ة احصائية والت ل دالل ى أق اعي عل د االجتم ، وحصل البع
للمقارنات الثنائية ) Tukey test(ستخدم اختبار توآي  واليجاد مصدر هذه الفروق ا)0.129(آانت 
ي سمات اإلالبع روق ف ة للف شهدي ة، ست ر المحافظ ربين تعزى لمتغي ة نظر األهل والمق ن وجه اديين م

 ).12(وذلك آما هو واضح في الجدول 
 )12(جدول رقم 

 للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في سمات االستشهاديين  )Tukey(نتائج اختبار توآي 
 من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير المحافظة

لالشما المقارنات السمات  الجنوب الوسط 
 0.7778* 1.4074*  الشمال
 -0.6296   الوسط

 
 

    الجنوب  الدينية 
 0.3555* 0.4157  الشمال
 -0.0602   الوسط

 
 

    الجنوب  الدرجة الكلية
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ة نظر     دول السابق أن الفروق في سمات اإل   تشير المقارنات الثنائية البعدية في الج      شهاديين من وجه ست
ل وال ة،  األه ر المحافظ زى لمتغي ربين تع ت آ مق يمآان ة   :ا يل سمات الديني ي ال ين  ف روق ب ت الف آان

شمال والوسط،        اإل وب   ستشهاديين في محافظات ال شمال والجن صالح  وال ي    ل شهاديين  اإلأسر ومقرب ست
ستشهاديين في محافظات     اإل  أسر ومقربي  آانت الفروق بين  وبالنسبة للدرجة الكلية     بمحافظات الشمال، 

شمال،   اإلأسر ومقربي   لصالح  مال والجنوب   الش ذي  ستشهاديين بمحافظات ال ة    ال سمات المختلف ن آانت ال
  ).13( على وذلك آما هو واضح في الجدول رقمعندهم األ

 )13(جدول رقم 
ستشهاديين األعداد، المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لسمات اإل  

تغير المحافظةمن وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لم  
 )60=ن(

نحراف المعيارياإل المتوسط الحسابي المحافظة السمات  
 0.57 1.94 الشمال
 0.66 2.33 الوسط

 النفسية

 0.80 1.79 الجنوب
 0.41 4.29 الشمال
 0.14 3.97 الوسط

 االجتماعية

 0.93 3.89 الجنوب
 0.74 4.16 الشمال
 1.24 2.75 الوسط

 الدينية

 1.32 3.38 الجنوب
 0.62 3.71 الشمال
 0.47 3.89 الوسط

 الوطنية

 0.57 3.57 الجنوب
 0.74 2.81 الشمال
 1.04 2.18 الوسط

 التغيرات السلوآية

 0.65 2.55 الجنوب
 0.31 3.39 الشمال
 0.45 2.97 الوسط

 الدرجة الكلية

 0.46 3.03 الجنوب
 

د    منطقة جنين،  ستشهادية آانت من الشمال وتحديداً     اإل نطالق للعمليات وهنا جدير بالذآر ان نقطة اإل      فق
ق اإل شهادي انطل ه اإل )ر(ست ذ عمليت شهادية انتقاملتنفي دماء الست رم ا ل ة الح فكت بمذبح ي س شهداء الت

ى الزراعة             اة وبساطتها عند أهالي الشمال األ     طبيعة الحي  براهيمي،اإل د عل رى التي تعتم اة الق قرب لحي
ة                    إلى جانب طبيعة الت    سكان وتنمي روح العاطف ة شخصية ال ى طبيع نعكس عل سهلية التي ت ضاريس ال
ديهم ساسية ل روالح ارة     أآب ى التج اتهم عل د حي ذين تعتم ط ال الجنوب والوس سكان ب ن ال ي م ق الت  تخل

ة          ،خرين ا أآثر من اآل    نبداخلهم الميل لحب األ    ة التضاريس الجبلي ة   ع التي تج   ناهيك عن طبيع ل طريق
ز العنف اإل      هم أصعب،   تفكيرهم وإقناع  شمال أ        إلى جانب ترآي اطق ال ى من ر من     سرائيلي عل ة  آث منطق

  . وخاصة منطقة نابلس والتي آان فيها أعلى نسبة استشهاديينوالوسطالجنوب 
 

 الفرضية الثانية
ستشهاديين من وجهة في سمات اإل )α=0.05 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 .  ربين تعزى لمتغير مكان السكننظر األهل والمق
 one way analysis of)ستخدم اختبار تحليل التباين األحادي للتحقق من صحة الفرضية السابقة إ

(varianceستشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير مكان  للفروق في سمات اإل
 ).14( آما هو واضح في الجدول رقم السكن، وذلك
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 )14( رقم جدول
للفروق في  ) one way analysis of variance (ختبار تحليل التباين األحادينتائج إ

 ستشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير مكان السكنسمات اإل
 األبعاد

 
درجات  مصدر التباين

 الحرية
مجموع 
المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 3.874 7.748 2 بين المجموعات
 22.1220.388 57 داخل المجموعات

 النفسية

 -29.870 59 المجموع

9.982 0.000 

 0.043 0.086 2 بين المجموعات
 31.7680.557 57 داخل المجموعات

االجتماعية

 -31.854 59 المجموع

0.077 0.926 

 2.917 5.834 2 بين المجموعات
 78.9531.385 57 داخل المجموعات

 الدينية

 -84.787 59 المجموع

2.106 0.131 

 1.893 3.787 2 بين المجموعات
 16.4840.289 57 داخل المجموعات

 الوطنية

 -20.271 59 المجموع

6.547 0.003 

 0.343 0.685 2 بين المجموعات
 31.9640.561 57 داخل المجموعات

التغيرات 
 السلوآية

 -32.650 59 المجموع

0.611 0.546 

 0.056 0.111 2 بين المجموعات
 11.3260.199 57 داخل المجموعات

الدرجة 
 الكلية

 -11.438 59 المجموع

0.280 0.756 

 
ستوى  د الم ة إحصائية عن روق ذات دالل سابق وجود ف في سمات  )α=0.05 (يتضح من الجدول ال

سلوآيةمن        النفسيةستشهاديين  اإل رات ال ة والتغي ة والديني   والوطنيةوال توجد فروق من الناحية اإلجتماعي
ار           روق استخدم اختب ذه الف اد مصدر ه سكن، واليج ان ال وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير مك

وآي ات الث)Tukey test( ت ي سمات اإل للمقارن روق ف ة للف ة البعدي ة نظر نائي شهاديين من وجه ست
 ).15(مقربين تعزى لمتغير مكان السكن، وذلك آما هو واضح في الجدول رقم األهل وال
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 )15(جدول رقم 
  للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في سمات االستشهاديين )Tukey(نتائج اختبار توآي 

 من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير مكان السكن
 مخيم قرية مدينة المقارنات السمات

 *0.7522- 0.1827  مدينة
 *0.9349-   قرية

 
يةالنفس  

    مخيم
 *0.5555- 0.0107  مدينة
 0.5662-   قرية

 
 الوطنية

    مخيم
 

سية              شهاديين النف مات االست ي س روق ف سابق أن الف دول ال ي الج ة ف ة البعدي ات الثنائي شير المقارن ت
ا        ر مك زى لمتغي ربين تع ل والمق ر األه ة نظ ن وجه ة م ين   والوطني ت ب سكن آان ي  ن ال ر ومقرب أس

ين  ات، وب صالح المخيم ات ل دن والمخيم شهاديين من سكان الم ي االست شهاديين من أسر ومقرب االست
ا هو                     ك آم ى، وذل سكان القرى والمخيمات لصالح المخيمات الذين آانت هذه السمات عندهم هي األعل

  ).16(واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 
 

    )16(م جدول رق 
ستشهاديين األعداد، المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لسمات اإل  

 من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير مكان السكن
 )60=ن(

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي مكان السكن السمات
 0.60 1.71 مدينة
 0.55 1.53 قرية

 النفسية

 0.68 2.47 مخيم
 0.75 4.04 مدينة
 0.55 4.16 قرية

اعيةاالجتم  

 0.80 4.05 مخيم
 1.14 3.89 مدينة
 0.93 3.36 قرية

 الدينية

 1.32 3.22 مخيم
 0.55 3.51 مدينة
 0.63 3.50 قرية

 الوطنية

 0.43 4.06 مخيم
 0.68 2.60 مدينة
 0.79 2.87 قرية

التغيرات 
 السلوآية

 0.85 2.52 مخيم
 0.46 3.16 مدينة
 0.31 3.09 قرية

 الدرجة الكلية

 0.45 3.23 مخيم
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حيث نالحظ حصول المخيم على اعلى متوسط حسابي بالدرجة الكلية البعاد الدراسة حيث حصل على               
بالدرجة الكلية، فيما حصلت المدينة على متوسط  ) 0.45(وانحراف معياري   ) 3.23(متوسط حسابي   

سابي  اري ) 3.16(ح راف معي سابي  ) 0.46(وانح ى متوسط ح ة عل ة والقري ة الكلي ) 3.09(بالدرج
ى متوسط         .بالدرجة الكلية لمجموع االبعاد   ) 0.31(وانحراف معياري    آذلك فقد حصل المخيم على أعل

ل متوسط حسابي                )3.23( حسابي وهو   ى أق ة عل ا حصلت القري ة       )3.09(، فيم ا حصلت المدين ، فيم
  .جموع متوسطات االبعادبالدرجة الكلية لم) 3.16(على متوسط حسابي 

فإذا ما نظرنا للقضية الفلسطينية نجدها   وذلك أمر ال بد منه اذا ما تم النظر للموضوع من عدة جوانب،            
سي بقضية ا      شكل رئي ين وعودتهم،  لمرتبطة ب د         الجئ دن والمخيمات فق رى والم ين الق ا ب ا تجولن وإذا م

دخل المخيمات      نقدر تجاهله ولو لدقيقة عن       اإلحتالل لفترة بالمدن والقرى ولكننا ال      ستطيع تجاهل ن دما ن
سطين،  صغيرة المتالص فتل  في فل وت ال ة  ك البي سودها الرطوب بعض ت ضيقة  ،قة ببعضها ال شوارع ال ال

والتي ترسم للشخص آم من المعاناة يعيش سكان هذه          ،ساسيةفرة وعدم توفر الخدمات الصحية األ     المح
ات،          م،المخيمات وآم من الحرمان يعايشون آل يو       داخل المخيم ى م آل   النقاط العسكرية المتواجدة عل
 اللجوء التي     وقصص  ، الذي تربى به اولئك اإلستشهاديون     ذلك يشعرنا بمدى صغر وسوء ذلك السجن      

ان فمن               آان يرويها لهم آباؤ    ة رم هم واجدادهم والتي شكلت حكايات الطفولة بدل حكايات سندريال وحب
يم،          الطبيعي ان يؤثر آل ذلك على نف       ذا المخ شأ به ألوا     سية ذلك الطفل او الشاب الذي ن ا س ذين طالم وال

وت          اهاليهم لماذا نعيش بمخيم؟    وت آبي ا بي اذا ال نمتل         ولماذا ال يوجد لن دن والقرى؟لم ك ساحة    أهل الم
الم؟             أمام المنزل نلعب بها؟    ال الع ة أطف ذي      !لماذا ال يوجد عندنا حدائق ومناطق للعب آبقي ل ال ذا الطف ه

ا؟      ينحصر تفكيره بقضية فُ     بات   ه العيش به دت            رض علي ساؤالت تول دة ت اذا ؟ع اذا ولم ك    لم ذاآرة ذل ب
ر، ين يكب ا ح درك أجوبته ه لي ر مع ر وتكب ل وأخذت تكب و  الطف م فه ةنع سلوب األرض والهوي ا  ،م آم

ه آ  ه وحقوق لبت أحالم سان،طس ل وإن ت     ف ي ارتكب رائيلية الت رائم اإلس ازر والج ك المج د ذل أتي بع لت
رى                      وت ر من الق ى المخيمات أآث سيطرة عل ة ال الي المخيمات نظرًا إلمكاني ى جانب     ،رتكب بحق أه  إل

ازال     اولئك المقاومون   القرى والمدن،  بر من المقاومين داخل المخيمات عنه في      وجود أعداد أآ   ذين م  ال
ازل    أهاليهم د      هم يحتفظون بمفاتيح من ا والل ا وياف ر          .  بحيف دن والق ه ال نجده بالم ذا آل ى مع       وه ى التي حت

و للحظات،                         سيان اآلالم ول ا ون ا م دة نوع اة بعي م لحي ذ له وفر    وجود اإلحتالل لكن يبقى المنف ائل  لت وس
ضية      ر بالق ن التفكي شغلهم ع د ت ي ق ة الت ذي      الرفاهي ان ال ضغط واإلحتق ة ال ن حال ف م ى تخف  أو حت

شاب      ، فذلك الشاب الذي يعيش بالقرية على ارضه وفي بيته تختلف نظر           يعايشونه ته للقضية عن ذلك ال
  . الذي فقد ارضه وبلده وفرض عليه العيش بذلك المخيم

 
  الفرضية الثالثة

ديين من وجهة في سمات االستشها) α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 . تعزى لمتغير صلة القرابةنظر األهل واألقرباء

 one way analysis of(اختبار تحليل التباين األحادي للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم 
variance (ديين من وجهة نظر األهل واألقرباء للفروق في سمات االستشها) الذين آان يقضي

 تعزى لمتغير صلة القرابة، وذلك آما هو واضح في الجدول رقم )معهم االستشهادي اغلب اوقاته
)17.( 
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 )17(جدول رقم 
 للفروق في ) one way analysis of variance (التباين األحاديختبار تحليل نتائج إ

 صلة القرابةستشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير سمات اإل
 األبعاد

 
درجات  مصدر التباين

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠٫١٤٦ ٠٫٢٩٢ 2 بين المجموعات
 ٠٫٥١٩ ٢٩٫٥٧٨ 57 داخل المجموعات

 النفسية

 - ٢٩٫٨٧٠ 59 المجموع

 
٠٫٢٨٢ 

 
٠٫٧٥٦ 

 ٠٫١١٧ ٠٫٢٣٤ 2 بين المجموعات
 ٠٫٥٥٥ ٣١٫٦٢٠ 57 داخل المجموعات

االجتماعية

 - ٣١٫٨٥٤ 59 المجموع

 
٠٫٢١١ 

 
٠٫٨١٠ 

 ٠٫٢٣٧ ٠٫٤٧٤ 2 بين المجموعات
موعاتداخل المج  57 ١٫٤٧٩ ٨٤٫٣١٣ 

 الدينية

 - ٨٤٫٧٨٧ 59 المجموع

 
٠٫١٦٠ 

 
٠٫٨٥٢ 

 ٠٫٠٣٤ ٠٫٠٦٨ 2 بين المجموعات
 ٠٫٣٥٤ ٢٠٫٢٠٢ 57 داخل المجموعات

 الوطنية

 - ٢٠٫٢٧١ 59 المجموع

 
٠٫٠٩٧ 

 
٠٫٩٠٨ 

 ٠٫٢٨٩ ٠٫٥٧٩ 2 بين المجموعات
 ٠٫٥٦٣ ٣٢٫٠٧١ 57 داخل المجموعات

التغيرات 
 السلوآية

 - ٣٢٫٦٥٠ 59 المجموع

 
٠٫٥١٤ 

 
٠٫٦٠١ 

 ٠٫٠٢٩ ٠٫٠٥٩ 2 بين المجموعات
 ٠٫٢٠٠ ١١٫٣٧٩ 57 داخل المجموعات

الدرجة 
 الكلية

 - ١١٫٤٣٨ 59 المجموع

 
٠٫١٤٧ 

 
٠٫٨٦٤ 

 
      الواردة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىتشير المعطيات 

)α=0.05( اديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير صلة القرابة، فقد في سمات االستشه
آان هناك تقارب في وجهة نظر األهل والمقربين وعلى اختالف صلة قرابتهم في سمات االستشهاديين، 

 ).18(وذلك آما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 
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 )18(جدول رقم 
نحرافات المعيارية لسمات االستشهاديين األعداد، المتوسطات الحسابية واال  
  تعزى لمتغير صلة القرابةقرباءمن وجهة نظر األهل واال

 )60=ن(
 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي صلة القرابة السمات

 ٠٫٧٣ ١٫٨٦ والده 
 ٠٫٦٦ ١٫٨٣ والدته

 النفسية 

 ٠٫٧٥ ١٫٩٨ أقرب شخص له 
 ٠٫٧٩ ٤٫٠٢ والده 
لدتهوا  ٠٫٧٧ ٤٫٠٠ 

 االجتماعية 

 ٠٫٦٨ ٤٫١٣ أقرب شخص له 
 ١٫١٩ ٣٫٧٦ والده 
 ١٫١٢ ٣٫٦٦ والدته

 الدينية 

 ١٫٢٩ ٣٫٥٤ أقرب شخص له 
 ٠٫٦٦ ٣٫٧٢ والده 
 ٠٫٦٠ ٣٫٦٤ والدته

 الوطنية 

 ٠٫٥٤ ٣٫٦٥ أقرب شخص له 
 ٠٫٦٨ ٢٫٧٢ والده 
 ٠٫٦٦ ٢٫٦٨ والدته

التغيرات 
 السلوآية 

 ٠٫٨٤ ٢٫٥٠ أقرب شخص له 
 ٠٫٤٥ ٣٫٢٢ والده 
 ٠٫٤٦ ٣٫١٦ والدته

 الدرجة الكلية 

 ٠٫٤٢ ٣٫١٤ أقرب شخص له 
 

راد                 وهذه آانت واضحة خالل المقابالت بالتقارب القوي بين المعلومات التي تم الحصول عليها من األف
م سواء من األسر               ابالت معه د مق م عق ربين  وأ )، أم أب( الذين ت ل، ز ،ق، صدي  ت، أخ  أخ(  المق  ،...)مي

ى مدى مصداقية اال              دل عل ا ت ات وهذه إن دلت فإنم ى             .جاب سها عل ة بنف ود أوال الشراف الباحث ك يع وذل
ل نقطة،   وب من آ ا والهدف المطل ودة به اط الموج ى شرح النق ل عل تمارة، والعم ة اإلس ع وتعبئ توزي

ت             ى جانب ان االس سمات   والتي ساعدت بفهم اإلستمارة من قبل المبحوثين بشكل موحد، إل مارة تبحث ب
ة                 ات مختلف األم، : اإلستشهاديين بفترة زمنية زمنية محددة من حياة  اإلستشهادي واليت تعامل بها مع فئ

ابالت التي      .األب، األخ، األخت، الصديق، الجيران، وغيرهم     ائج المق وذلك تم التأآيد عليه من خالل نت
ذين          تم عقدها، حيث تم مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها           عن آل استشهادي من الثالث أشخاص ال

ى مدى مصداقية                             دل عل رق بالمعلومات المعطاة والتي ت ك الف م يكن ذل ابالت معهمحيث ل تم عقد المق
 .وموضوعية األشخاص الذين أجابوا على االستمارات أو اسئلة المقابلة

 
  الفرضية الرابعة

في سمات االستشهاديين من وجهة  )٠٫٠٥=α ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى
 . نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

اين األحادي      ل التب ار تحلي  one way analysis ( للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختب
of variance(مات اإل ي س روق ف ر   للف زى لمتغي ربين تع ل والمق ة نظر األه ن وجه شهاديين م ست

 ).١٩(علمي، وذلك آما هو واضح في الجدول رقم المؤهل ال
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)١٩(جدول رقم   
 للفروق في سمات )one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

 ستشهاديين من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير المؤهل العلمياإل
 األبعاد

 
درجات  مصدر التباين

 الحرية
مجموع 
تالمربعا  

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠٫٧٩١ ١٫٥٨٢ ٢ بين المجموعات
 ٠٫٤٩٦ ٢٨٫٢٨٩ ٥٧ داخل المجموعات

 النفسية

 - ٢٩٫٨٧٠ ٥٩ المجموع

 
١٫٥٩٤ 

 
٠٫٢١٢ 

 ٠٫٦٦٧ ١٫٣٣٤ ٢ بين المجموعات
 ٠٫٥٣٥ ٣٠٫٥٢٠ ٥٧ داخل المجموعات

 االجتماعية

موعالمج  ٣١٫٨٥٤ ٥٩ - 

 
١٫٢٤٦ 

 
٠٫٢٩٥ 

 ٣٫٤٤٢ ٦٫٨٨٥ ٢ بين المجموعات
 ١٫٣٦٧ ٧٧٫٩٠٢ ٥٧ داخل المجموعات

 الدينية

 - ٨٤٫٧٨٧ ٥٩ المجموع

 
٢٫٥١٩ 

 
٠٫٠٨٩ 

 ٠٫١٣٨ ٠٫٢٧٦ ٢ بين المجموعات
 ٠٫٣٥١ ١٩٫٩٩٥ ٥٧ داخل المجموعات

 الوطنية

 - ٢٠٫٢٧١ ٥٩ المجموع

 
٠٫٣٩٣ 

 
٠٫٦٧٧ 

 ٠٫٧١٨ ١٫٤٣٥ ٢ بين المجموعات
 ٠٫٥٤٨ ٣١٫٢١٥ ٥٧ داخل المجموعات

التغيرات 
 السلوآية

 - ٣٢٫٦٥٠ ٥٩ المجموع

 
١٫٣١٠ 

 
٠٫٢٧٨ 

 ٠٫١٠٨ ٠٫٢١٥ ٢ بين المجموعات
 ٠٫١٩٧ ١١٫٢٢٣ ٥٧ داخل المجموعات

الدرجة 
 الكلية

 - ١١٫٤٣٨ ٥٩ المجموع

 
٠٫٥٤٦ 

 
٠٫٥٨٢ 

 
سا   دول ال ي الج واردة ف ات ال شير المعطي ستوى    ت د الم صائية عن ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع بق إل

α)=د                      )٠٫٠٥ ر المؤهل العلمي، فق ربين تعزى لمتغي في سمات االستشهاديين من وجهة نظر األهل والمق
مات         ي س ة ف ؤهالتهم العلمي تالف م ى اخ ربين وعل ل والمق ر األه ة نظ ي وجه ارب ف اك تق ان هن آ

 ).٢٠(متوسطات الحسابية في الجدول رقم االستشهاديين، وذلك آما هو واضح من ال
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)٢٠(جدول رقم   
ستشهاديين األعداد، المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لسمات اإل  

 من وجهة نظر األهل والمقربين تعزى لمتغير المؤهل العلمي
 )60=ن(

 اإلنحراف المعياريالمتوسط الحسابي المؤهل العلمي السمات
 ٠٫٦٦ ١٫٧٨ أساسي 
 ٠٫٧٠ ١٫٩٦ ثانوي

 النفسية

 ٠٫٨٢ ٢٫٢٠ دبلوم
 ٠٫٧٦ ٤٫١٥ أساسي 
 ٠٫٥٢ ٤٫٠٧ ثانوي

جتماعيةاإل  

 ٠٫٧٨ ٣٫٧٧ دبلوم
 ١٫٠٩ ٣٫٩١ أساسي 
 ١٫٢٤ ٣٫٢١ ثانوي

 الدينية

 ١٫٢٩ ٣٫٢٣ دبلوم

 ٠٫٥٧ ٣٫٦١ أساسي 
 ٠٫٥٤ ٣٫٧٠ ثانوي

 الوطنية

 ٠٫٦٧ ٣٫٧٨ دبلوم
 ٠٫٧٣ ٢٫٥٨  أساسي
 ٠٫٩٢ ٢٫٤٤ ثانوي

التغيرات 
 السلوآية

 ٠٫٥١ ٢٫٩٠ دبلوم
 ٠٫٤٢ ٣٫٢٠ أساسي 
 ٠٫٥٠ ٣٫٠٥ ثانوي

 الدرجة الكلية

 ٠٫٤٤ ٣٫١٧ دبلوم
 

ع    ساعدت بفهم الهدف والمطلوب من اإلس  على تعبئة اإلستماراتإشراف الباحثة بنفسها   تمارة من جمي
ة  ستجيبين بتعبئ سب م     الم ل ح ستوى آ نفس الم تمارة ب ي، اإلس سبة     ستواه التعليم ن ن ت م ي قلل والت

ة من اإلستمارات              الخطأبفهم المستجيبين السئلة اإلستمارة      ات متقارب ى بيان وهذه ساعدت الحصول عل
الى جانب انه لم يتم باالستمارة استخدام مصطلحات علمية         .على اختالف المستوى التعليمي للمستجيبين    

م          جامدة أعلى من مستوى المبحوثين، وبعض العب           تمارة ت ود االس ا خالل بعض بن ا الحظن ارات إذا م
م       سهيل فه ك لتوضيح وت لية وذل ارة االص ب العب اس بجان ين الن تخدامه ب شائع اس صطلح ال وضع الم

شائم "العبارة من قبل المستجيبين، مثل ضعف االمل بالمستقبل اضيف بجانبها بين قوسين مصطلح               " مت
شكل           اس ب وب              والتي متعارف عليها بين عامة الن م المطل اج لفه تمارة تحت م تكن اإلس الي فل ر، وبالت أآب

ان           ان بإمك ى            منها لمستوى تعليمي معين،حيث آ ة عل ة اإلجاب ة المختلف ستوياتهم التعليمي ستجيبين بم الم
 .االستمارة دون أي مشكلة

 
الخامسةالفرضية   

ن من وجهة ستشهاديي في سمات اإل)٠٫٠٥=α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى
 .  قتصادي والمقربين تعزى لمتغير الوضع اإلنظر األهل

 one way analysis of(للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي 
variance(والمقربين تعزى لمتغير الوضع ستشهاديين من وجهة نظر األهل للفروق في سمات اإل 

 ).٢١(اضح في الجدول رقم قتصادي، وذلك آما هو واإل
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)٢١(جدول رقم   
 للفروق في سمات )one way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

 قتصادي والمقربين تعزى لمتغير الوضع اإلستشهاديين من وجهة نظر األهلاإل
 األبعاد

 
درجات  مصدر التباين

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 ١٫٨٨٣ ٣٫٧٦٦ ٢ بين المجموعات
 ٠٫٤٥٨ ٢٦٫١٠٤ ٥٧ داخل المجموعات

 النفسية

 - ٢٩٫٨٧٠ ٥٩ المجموع

 
٤٫١١٢ 

 
*٠٫٠٢١  

 ٣٫٣٦٨ ٦٫٧٣٦ ٢ بين المجموعات
 ٠٫٤٤١ ٢٥٫١١٨ ٥٧ داخل المجموعات

االجتماعية

 - ٣١٫٨٥٤ ٥٩ المجموع

 
٧٫٦٤٤ 

 
*٠٫٠٠١  

 ٣٫٢٧٤ ٦٫٥٤٨ ٢ بين المجموعات
 ١٫٣٧٣ ٧٨٫٢٣٩ ٥٧ داخل المجموعات

 الدينية

 - ٨٤٫٧٨٧ ٥٩ المجموع

 
٢٫٣٨٥ 

 
٠٫١٠١ 

 ٠٫١٧١ ٠٫٣٤٢ ٢ بين المجموعات
 ٠٫٣٥٠ ١٩٫٩٢٩ ٥٧ داخل المجموعات

 الوطنية

 - ٢٠٫٢٧١ ٥٩ المجموع

 
٠٫٤٨٩ 

 
٠٫٦١٦ 

 ١٫١٠٠ ٢٫٢٠١ ٢ بين المجموعات
 ٠٫٥٣٤ ٣٠٫٤٤٩ ٥٧ داخل المجموعات

التغيرات 
 السلوآية

 - ٣٢٫٦٥٠ ٥٩ المجموع

 
٢٫٠٦٠ 

 
٠٫١٣٧ 

 ٠٫٢٢٧ ٠٫٤٥٥ ٢ بين المجموعات
 ٠٫١٩٣ ١٠٫٩٨٣ ٥٧ داخل المجموعات

الدرجة 
 الكلية

 - ١١٫٤٣٨ ٥٩ المجموع

 
١٫١٧٩ 

 
٠٫٣١٥ 

 )α=0.05(ذات داللة احصائية عند مستوى * 
 اردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىتشير المعطيات الو

α)=المقربين تعزى لمتغير الوضع ستشهاديين من وجهة نظر األهل وفي سمات اإل )٠٫٠٥
، فيما حصل بعد التغيرات )0.616(حيث حصل البعد الوطني على داللة احصائية قتصادي،اإل

، وحصل )0.101(وحصل البعد الديني على داللة احصائية ، )0.137(السلوآية على مستوى داللة 
واخيرا البعد االجتماعي فقد حصل على داللة احصائية ) 0.021(البعدالنفسي على داللة احصائية 

 واليجاد مصدر هذه الفروق استخدم )0.315(،وآانت الداللة االحصائية لمجموع االبعاد )0.001(
ستشهاديين من وجهة نائية البعدية للفروق في سمات اإلت الثللمقارنا )Tukey test(اختبار توآي 
، وذلك آما هو  ألسر ومقربي اإلستشهاديينقتصادي والمقربين تعزى لمتغير الوضع اإلنظر األهل

 ).٢٢(واضح في الجدول رقم 
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)٢٢(جدول رقم   
 ديين ستشهانائية البعدية للفروق في سمات اإل للمقارنات الث)Tukey(نتائج اختبار توآي 

قتصادي والمقربين تعزى لمتغير الوضع اإلمن وجهة نظر األهل  
 سيئ مقبول جيد المقارنات السمات 

-٠٫١٠٤٤  جيد  *٠٫٦٠٩٩-  
 ٠٫٧١٤٣   مقبول

 النفسية

    سيء
-٠٫٦١٦٨*  جيد   *٠٫٧٨٤٦-  
-٠٫١٦٧٩*   مقبول  

 اإلجتماعية 

    سيئ
 

ي الج ة ف ة البعدي ات الثنائي شير المقارن ي سمات اإلت روق ف سابق أن الف سيةدول ال شهاديين النف ن ست  م
ر الوضع اإل             ربين تعزى لمتغي ين       وجهة نظر األهل والمق شهاديين  أسرومقربي   قتصادي آانت ب اإلست

دقتذوي الوضع اإل صالح صادي الجي سيئ ل ي  وال شهاديين ذوي الوضع اإلاإلأسر ومقرب صادي ست قت
د دهم هالجي سمات عن ذه ال ذين آانت ه ى ال سبة لل. ي األعل ةوبالن ين سمات اإلجتماعي روق ب  آانت الف

ول         د والمقب ة أخرى        اإلستشهاديين ذوي الوضع اإلقتصادي الجي سيءمن جه صالح    من جهةوالجيدوال  ل
ى،  ن ذوي الوضع اإل  ستشهاديياإلأسر ومقربي    قتصادي الجيد الذين آانت هذه السمات عندهم هي األعل

 ).٢٣(الحسابية في الجدول رقم وذلك آما هو واضح من المتوسطات 
)٢٣(جدول رقم   

ستشهاديين األعداد، المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لسمات اإل  
قتصادي والمقربين تعزى لمتغير الوضع اإلمن وجهة نظر األهل  

 )60=ن(
 اإلنحراف المعياريالمتوسط الحسابي الوضع اإلقتصادي السمات  

 ٠٫٨٦ ١٫٩٦ جيد 
 ٠٫٤٣ ٢٫٠٧ مقبول

 النفسية

 ٠٫٥٦ ١٫٣٥ سيء
 ٠٫٩٠ ٣٫٦٨ جيد 
 ٠٫٣٦ ٤٫٣٠ مقبول

جتماعيةاإل  

 ٠٫٤٥ ٤٫٤٧ سيء
 ١٫٤٠ ٣٫٢٧ جيد 
 ١٫٠٠ ٣٫٨٣ مقبول

 الدينية

 ٠٫٧٩ ٤٫١٠ سيء
 ٠٫٦٥ ٣٫٦٢ جيد 
 ٠٫٥٥ ٣٫٧٥ مقبول

 الوطنية 

 ٠٫٤٩ ٣٫٥٦ سيء
 ٠٫٥٥ ٢٫٨٣ جيد 
لمقبو  ٠٫٨٦ ٢٫٤٩ 

التغيرات 
 السلوآية 

 ٠٫٧٨ ٢٫٣٦ سيء
 ٠٫٥٥ ٣٫٠٨ جيد 
 ٠٫٣٤ ٣٫٢٧ مقبول

 الدرجة الكلية 

 ٠٫٢٥ ٣٫١٦ سيء
 



 66

ا              ى عكس م ر، عل وذلك يدل على أن الدافع للقيام بهذه العمليات لم يكن سوء الوضع اإلقتصادي والفق
امهم     ذآرت بعض الدراسات السابقة ان سوء الوضع االقتصادي لدى أسر اإلستشهاديين آ             دافع لقي ان ال

شهاديين آانت                 . بعمليات استشهادية  ا اولئك االست بل أن الجانب الوطني والديني والتجارب التي مر به
ه دراسة آل من حسين                    ا أآدت ك م شهادية وذل ذي  ) ٢٠٠٣( االساس بتوجههم نحو تنفيذعمليات است وال

شهادية          ان من أجل ا      توصل خالل دراسته بأن الدافع للعمليات اإلست ره من          آ وطن وتحري دفاع عن ال ل
ات     دين والمقدس ن ال دفاع ع ل ال ن أج رائيلي، وم تالل االس ت  . اإلح ذلك مارغري ذي ) ٢٠٠٥(وآ وال

ات      ذون عملي ذين ينف م ال ان معظ ته ب الل دراس ة"توصل خ اط  " انتحاري ون ألوس شهادية ينتم او است
ذلك باستور              اة، وآ دة للحي ذي رأى بدراسته أن توجه        وا) ٢٠٠٤(ميسورة ماديا، ويمتلكون فرصا جي ل

ات   ذ عملي و تنفي شباب نح ة"ال اة    " انتحاري ن حي دين والبحث ع وطن وال يم ال رتبط بق شهادية م أو إست
 .آريمة

 
:نتائج المقابالت  

 
راء  م اج د ت ع ) ٥١(لق ة م رمقابل ي أس شهادي ومقرب راء  ،يناإلست م اج ث ت ع ) ٣(بحي ابالت م رمق  أس

ابلس،  طولكرم،  ، جنين:استشهادي من محافظات  )١٧(غ عددهم    آل استشهادي بالعينة والبال    يومقرب  ن
 ).٢٤(موضحة بالجدول رقم  ، الخليل وبيت لحمرام اهللا،

 )٢٤(جدول رقم 
 ين الذين تم اجراء مقابالت معهم اإلستشهادي ومقربي أسرتوزيع محافظات 

 النسبة المئوية العدد المحافظة
 ٠٫٠٣ ٣ جنين
 ٠٫٠٢ ٢ طولكرم
 ٠٫٠٢ ٢ نابلس
 ٠٫٠٢ ٢ رام اهللا
 ٠٫٠٣ ٣ بيت لحم
 ٠٫٠٥ ٥ الخليل
 ٠٫١٧ ١٧ المجموع

 
يروا بشكل عشوائي  ي اختوامقابلة مع مجموعة من المعتقلين بسجن النقب الصحر    ) ٣٥(آما تم اجراء    

اء    خلفية اعتزامهم القيام بعمليات إستشهادية وتم القاء القبض عليهم أ          من المعتقلين على   ذ    أوثن ل تنفي   قبي
م من خال م التواصل معه ذين ت سجن وال ذا ال ين به ين من المعتقل ساعدة اثن ك بم ة وذل اتف العملي ل اله

سجن  وفر بال ارات،المحمول المت زة ب ، الزي ائل المرم تم إلحاق الرس ى الي م حت ا معه ق عليه وز متف رم
أ ضرر ب نهم ولال ه أل لي م تم التنوي ن ي سه ل الل البحث سبب نف مائهم خ ة وتحل .س د دراس ذه وبع ل ه ي
دويا   المقابالت   ة اإل  ي ة         جاومقارن ة الدقيق ات للوصول للمعلوم راد            ب د اف رار عن ر تك سمات االآث واخذ ال

 :الخروج بالنتائج التاليةتم العينة 
 :يناإلستشهاديسمات  :الأو

 :وناإلستشهاديابرز السمات التي يتمتع بها 
 طيبة القلب لدرجة آبيرة  -١
 ي صحاب موقف ورأأ -٢
 حتاللرة على اإلالحقد بدرجة آبي -٣
 )حتاللة واإلسرمن األ(حتياجات بمراحل الطفولة والمراهقة آبت لإل -٤
 جمال الهيئة بطريقة مميزة  -٥
 الزهد والبساطة بالحياة -٦
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 :وناإلستشهاديقل السمات التي يتمتع بها أ
 الذآاء والقدرة على التعامل مع المواقف  -١
 )نآالقرحفظ  سم،الر آرة القدم، الشطرنج،(مجال هواياتهم التفوق في  -٢
  العناد -٣
 حب التميز -٤
 خرينالميل لتقليد اآل -٥
 )مادي ،ناالحب والحن ،اللعب(لطفولة والمراهقة والشباب  بمرحلة اناحرم -٦

ئلة     اة  والمواقف في   وقد تم استخالص هذه السمات من خالل مجموعة من االس شهادي حي حيث   ،اإلست
ابالت آ      )٢(م  تم وضع مجموعة من االسئلة الموجهة الموضحة بملحق رق            ك   ن اومن خالل المق ت هنال

 :العينة واهمهاين في اإلستشهاديعوامل مشترآة اثرت على سمات وشخصية 
ة وأ -١ دى الظروف البيئي ة ل ة المتبع اليب التربي رس شهادي أس ام  ،يناإلست دم اهتم وحظ ع ث ل حي

 ألحداث اسواء بتوضيح     ، والتواصل معهم بشكل سليم    ،ةسر الكافي بهم داخل األ    سروعناية األ 
 وآيفية تأثيرها عليهم وتعاملهم مع تلك       األحداثك   تل أسباب ،ات من حولهم  والمجريات والتغير 

سية اآل واء النف ار س ة أوث ك،اإلجتماعي ن ذل ة ع الظروف  أو  الناتج وائهم ب م واحت ى دعمه  حت
صعبة  ا    األأوال رون به د يم ي ق ات الت ن آ   .زم نهم م ل   ناوم ي ظ يش ف ر يع لطوية أس ة س

د    وضغوطات ال  ة عادات والتقالي ة      سواء في      اإلجتماعي أدق       أومراحل المراهق شباب وحتى ب  ال
 .مور التي تحوي تقرير مصير حياتهم آالزواجاأل

سياسية -٢ ين  :الظروف ال دة ب ة وطي ي يةائيلسراإل العنف والجرائم أحداثحيث وجدت عالق  ف
ى ناالعيش داخل مخيمات وما تخلقه من حرم    و ،فلسطين  شخصية وسمات    التاثير الواضح عل

شهادي دأاإلست نهم ب ي م ن آ ين والت ة وخاصة م ذ مراحل الطفول ي صقل شخصيته من  نات ف
ضيقة المتالصقة        تناالمخيمات والتي آ  يعيش منهم في     ة ال ا الرطب صغيرة     ، بيوته  شوارعها ال
الحفر ة ب ي آ ،المليئ صناوالت م قف سبة له شكل بالن سط ًا صغيرًات ت ه حرمهم من اب شون ب  يعي

ع        حقوق ال  ا جمي ع به ال  طفولة التي يتمت الم آاللعب     أطف ق        ن اوالتي آ   ، الع وم تخل دى ت بكل ي  ل
ى  تساؤالت يتوجهون بها بطفولتهم البريئة       األطفاللئك  وا دنا مك        "م  إليهه  أ إل ا في عن  ناالش م

ل    ناالش ما في عندنا مك " ،"طفال اللي بنشوفهم على التلفزيوناألنلعب فيه متل   ه مت  نلعب في
شهادي  عن طفولة     يتم سؤالهم  ناهم حين آ  أسرجابات  ت آذلك بإ  اتوالتي ب  ،" المدن أطفال  اإلست

وي            ت تنطلق اإل  نابحيث آ  شكلها العف نهم وب بعض م دى ال ة       "جابة ل ن هي الطفول ا  ...وي اي هم
ا   !.. عندهم طفولة ؟   ناوالدنا آ  وا من أ    ناوالدن ي       حرم ة الل وق الطفول سط حق ع في   ب ة    بيتمت ا بقي ه
ر التي آ             نا ج ىإل...". العالم أطفال د شكلت قصص اللجوء والتهجي ا األ ناب ذلك فق هل   يرويه

ارآين وراء        هم عن أرضهم ال   طفالأل ا ت ى ترآه م أ  تي ُأرغموا عل سعيدة   ه اتهم ال م وذآري  ،حالمه
 .ين حتى آبروااإلستشهاديت هذه قصص الطفولة التي يسمعها بعض ناآ

شاهد ا   تن ا المدن والقرى فك   ناين سك اإلستشهادياما عن    ة مباشرة          م لعنف والمجازر سواء بطريق
ى شخصياتهم و      ) الراديو الجرائد، التلفاز،( غير مباشرة    أو ؤثر عل ا سماتهم وز  الم ى     ي دهم عل دة حق
واإل د ي ا بع م يوم ر معه ذي آب سكرية،(م حتالل وال زاء ليهاه أذاللتعنيف وإ الحواجز الع م واألع

صابتهم التي  وإ ية داخل السجون،  ناسنإيقة ال   تهم بطر ناهتعذيبهم وإ  قتل أحبائهم وأصدقائهم،   عليهم،
جسدهم قنبلة تفجر    تقام لكل ذلك بجعل     نليتحينوا الفرصة لإل   ،)لمها ذلك الحقد آلما هدأ    ت يوقظ أ  ناآ

 .حتالل وجرائمه والحقد المتوهج بدواخلهم على اإلذلك الغضب المكبوت
ا   وإ ع به ي يتمت سمات الت ذه ال ا له ا نظرن شهاديذا م ذه  ين وقاراإلست ات له ار التنظيم ع اختي ا م ناه

صي  ذه الشخ ة ه صيات وموافق ىاتالشخ ا   عل اموا به ي ق ة الت ذ العملي د  ، تنفي ة هأننج ا ذات عالق
حة شخص         .واض ك ال ذاب ذل ات اجت ى التنظيم سهل عل ن ال ل م رة تجع ة آبي ب لدرج ة القل فطيب

د إ     هدافهوتنظيمه وإقناعه بمبادئها وأ   ا بع زات التي سيحظى به ش ا والممي ى ا ،هادهست ادة  ن ا جل ب زي
شاهد              أ .يائيلسر اإلثره مع ضحايا العنف      حساسيته وتأ  دواخلهم من م د والكبت المخزون ب ا الحق م

م        ت تشكل نقطة أ نا والتي آ يائيلسراإلالعنف   ز دافعه رتهم ليحف ارق ذاآ دواخلهم ال يف ستمرة ب م م ل
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ساعدهم  لم المستمر الذي لم يجدوا من    تقام والشعور بالراحة من ذلك األ     نلإل سير    أو ي ى يجد التف  حت
 .لهم لماذا حدث

ة   ح غربي ي آ مالم زة والت ة ممي اطق   نابطريق ول المن يهم دخ سهل عل راإلت ت ى يةائيلس م هأن عل
ى قرب   خلقية أ  مع ما يتمتعون به من مالمح      وروبيين أ أون  يائيلسرإمواطنين   ين  األ  مالمح  إل  وروبي

ة ال          أ ات التجميلي ة بحيث اليمكن             ن اتي آ  آثر منها للعرب مع بعض العملي ابهم للعملي ل ذه تم قب ت ت
شك ب أنالحد   ك الشخص إأن ي ة نظر    ذل ابي من وجه ابي ذين يرسمون لإلن ال ييائيلسراإلره ره

 .صورة الشخص المتدين ذي اللحية والوجه الجامد المالمح
في التعامل والقدرة بدرجة مميزة ء  فنجد سمة الذآايناإلستشهاديمتع بها  قل السمات التي ي   أما عن أ  

ا         ،مع المواقف   ذا الشخص اليجعل موقف ابراً    أوفه ه ع ه    أن دون  موضوعا يمر عن ر ب د التفكي  يعي
دفاع  اإلستشهادية بالنسبة لهم العمليات نا والذي آ وحالً ًا حتى يجد له تفسير     وتكراراً مرارًا  آحل لل

دمائهم  نعن آرامتهم وآرامة شعبهم واإل     سم بالعن       .تقام ل نهم من ات ذ    ادونجد م ى تنفي  واإلصرار عل
اتهم وآ ممخطط اتهم، رائه ن حي ة م ف مختلف ده بمح   بمواق ك نج رالت األواوذل م س ربين به ة والمق

سياسية اإل شارآة ال اد عن الم ستمر تأأوبتع ات والحديث الم ذه العملي د ه ا،يي شهادة ومناقبه   عن ال
ة وا      إب احد اصدقائه    أوته  أسرخبر  ومنهم من أ   ذ العملي ذين قدامه على تنفي ه    لواوا ح  ل دين منع  أو جاه

 .عن فكرته لكن دون جدوىالعدول قناعه إ
ز    ب التمي سبة لح ظ بالن ه  أنونالح ع ب ا يتمت شهادي م اعي    اإلست د إجتم ن تمجي شهاده م د إست  بع

افزاً وإ شكل ح ي ي ن   عالم ة م دى مجموع سمة ل ذه ال ر  له ر مباش شهادي غي د ،يناإلست ل لتقلي  المي
سبة لأل       حياتهم وتفك ن سواء في    خرياآل راد   يرهم وآذلك بإستشهادهم سواء بالن ائالت،  أوف نهم    الع فم

ذا هنالك ل لما يتساءناخر آوآ ،القادر على الرد  الشخص القوي    اإلستشهاديذلك  في   يرى   نامن آ 
رر               اإلستشهاديعائالت ذهب منها العديد من       شهادي فق ا أي است م يخرج منه ه ل  يكون   أنين وعائلت

 .ل من تلك العائلةوهو األ
ة وناحرم ل الطفول شباب  بمراح ة وال اجتهم  المراهق سانية آح ية واإلن ات األساس ب اإلحتياج ألعل

ا ب    والرغبة بحياة أ  للشعور باألمان، الكرامة، الحب والحنان،       رامتهم   ناسن إفضل يشعرون به يتهم وآ
رائم اإل دا عن إذالل وج ن بعي ي ال يمك تالل والت ود اإلأنح ع وج د م تالل توج ون الطر ،ح ة لتك يق

 . بالجنةيث سيحظى بعد استشهادهستشهاد بحها باإلللوصول ل
 

 :ستشهاددوافع اإلبرز أ
 

ذا الج  م التطرق له د ت ث، نالق م وضعه لغرض البح ذي ت اس ال ابالت  ب بالمقي ىالمق ل ناج إل ب تحلي
 :اليةج بالدوافع المشترآة التومن ثم تم الخرو ،وناإلستشهاديالوصايا المكتوبة والمسجلة التي ترآها 

 .الجهاد في سبيل اهللا ونيل الجنة -١
 .قارب لهمتقام إلستشهاد أعزاء وأناإل -٢
 . وقتل االبرياءةيائيلسراإلتقام للمجازر والجرائم ناإل -٣
 

 :أقل الدوافع لالستشهاد
 

  .الهروب من واقع مؤلم وضغوطات اجتماعية -١
  .الشهرة والتميز -٢
  . السيءاإلقتصاديتحسين وضعهم ته في أسرالمردود المادي الذي سيساعد  -٣

 
 :التوصيات ٤٫٢

 . عمل برامج إرشادية تهتم بفئة الشباب والمراهقين وتوجه طاقاتهم-١
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ة      -٢ ار الوجه ذه اآلث ه ه سطيني وتوجي شباب الفل ى ال شهادية عل ات اإلست ار العملي ة آث  دراس
 .اإليجابية 

ة-٣ ى أ   دراس شهادية عل ات اإلست ار العملي ر آث شهاديين س دقائهم  اإلست رامج  ووأص ل الب عم
 .اإلرشادية لمساعدتهم

 . والمراهقين والشباب الفلسطينيين دراسة أثر العنف اإلسرائيلي على األطفال-٤
 .مسحية شاملة لسمات االستشهاديين في فلسطين اجراء المزيد من البحوث والدراسات -٥
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 :قائمة المراجع العربية
 

 الكريم نآالقر
 
 

م    : وصحيح مسلم  ١/٩فتح الباري   ) ١(م  رق :صحيح البخاري   واللفظ   ١٥١٦-٣/١٥١٥جـ ) ١٩٠٧(رق
 .للبخاري

 
راش، اب" ):٢٠٠٢( .إ أب ه    :اإلره ي محاربت ه ال ف ي تعريف كاليته ف اع  -اش اء ودف اب االقوي  اره
 .٣٧-٩،ص ص ١٧ رؤية، ".الضعفاء

 
 .دراسة صهيونية حول اإلستشهاديين ):٢٠٠٣( .هـ بو الغزالن،أ

http://www.bahrthcenter.org/arabic/mosharakat/ara2/MARTYRS.htm(1
9/09/2005). 

 
 .لماذا يقوم اإلستشهاديون بعملياتهم ):٢٠٠٣( .ب بو دقة،أ

http://al-shaab.org/GIF/06-06-2003/a8.htm 
 

و    سمات ودوافع اإلستشهاديين من وجهة نظر أسرهم       ):٢٠٠٦( .س ي، أبو راس،  ،جامعة القدس، أب
 .)رسالة ماجستير غير منشورة( ديس 

 
 .يان،بحث ميدسيرة الموت بين الشباب الفلسطيني ):٢٠٠٤( .س أبو معال،

http://www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.Naboulsi.Martyrdom%20p
henomenon.htm 

 
 .سرائيليترجمة المشهد اإل.م يريدون الحياةإنتحاريون ولكنه ):٢٠٠٣( .ي ،أورون

http://www.almash-had.org/viewarticle.asp?articleid=900 
 

 .،القاهرة، مرآز اإلعالم العربين الفقهي اإلستشهادية في الميزاالعمليات ):٢٠٠٣( .ن تكروري،
 

 .١٥١٩ تمع،مجلة المج ،العمليات اإلستشهادية سالح فتاك ):٢٠٠٢( .ع الجوالني،
http://www.almujtamaa-mag.com/detai...nSectionID=1243 

 
 .اإلنتفاضة والتتار الجدد ):٢٠٠٣( .س الحوالي،

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.subConten
tandContendID=194 

 
 . ومستقبال وحاضرًاماضيًا:العمليات الفدائية ):٢٠٠٣( .ي الزعاترة،

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/htm 
 

أ       " ):٢٠٠٣( .ج الرفاعي، اء المت د الفقه دم علة الجهاد عن شريعة    ."ينخرين والمتق وم ال  دراسات عل
 .٢٦٧-٢٥٥ص ص . ٣٠والقانون، 
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 )رسالة دآتوراة منشورة( .لندن ،اإلنتحار في فلسطين،آلية لندن الجامعية ):٢٠٠٣( .ن الدباغ،

 
. ١٠٧ون عربية،  شؤ."ستشهاد في الواقع الفلسطيني المعاصرظاهرة اإل" ):٢٠٠١( .أ ي،انالدج

 .٤٤-٣٠ص ص 
 

د النظر        ):٢٠٠١( .،ن برآات  م، مصلحة، م، علوان، ف، فوزي، ع، الشرعة، إنتفاضة االقصى تعي
 .عمان مرآز دراسات الشرق األوسط، ،الكيان الصهيوني بمستقبل

 
 .٤٤٧الحوار المتمدن، . "يينإنتحارون ليسوا اإلستشهادي" ):٢٠٠٣ ( .ج الشيخ،

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=7093 
 

انون      :مفهوم اإلرهاب " ):٢٠٠٣( .الطعيمات، هـ  شريعة والق -٤٣١،ص ص ٢،"دراسة مقارنة بين ال
٤٤٧. 

 
 .القاهرة جلو المصرية،نمكتبة األ .٣ط ،مباديء علم النفس العام ):١٩٦٧( .م الطيب،

 
 .بيروت ،١ط ،مر راهنتحرير فلسطين أ-نتفاضةاإل ):٢٠٠٣( .م عوض، ح، العبد اهللا،

 
 .بيت لحم  للنشر والتوزيع،نادار البي .١ط ،وئيلنا عمإلىالطريق  ):٢٠٠٤( .أ العيسة،

 
 .فلسطين .١ط ،يائيلسراإل اإلرهابون واإلستشهاديبطال األ ):٢٠٠٣( .م .أ القاسم،

 
 . المعلوماتيةشبكة النبأ ):٢٠٠٥( .ز المدهون،

http://www.annabaa.org/nbanews/45/226.htm.(17/02/2005). 
 

 .سيكولوجية اإلستشهاديين ):٢٠٠٣( .م النابلسي،
http:mostakbaliat.com/link75.htm1 

 
 .بيانثقافة االستشهاد في المجتمع الفلسطيني،ال): ٢٠٠٣. (النيرب، ب

http://www.albayan-magazine.com/intifadah/intifadah-22/int-22-06.htm 
 

 .٣ط ،)١٩٩٩( .المعجم الوسيط
 

اهي، ح وي):٢٠٠٢. (ب ي، م :البحث الترب ره العلم ة تقري داده وآتاب ة اع صرية،  آيفي و الم ة االنجل كتب
 .القاهرة

 
 .بيروت دار الجيل،.  اإلرهاب اإلسرائيلي وشرعية المقاومة:)٢٠٠٣( غ، حسين،

 
ن األمريكي على امة آلها وتؤّجل العدوومة في فلسطين تدافع عن األاالمق ):٢٠٠٤ (.م حيدر،
.المنطقة  

http://www.alwahdaalislamyia.net/13th/ramadan%20abdallah6.htm(14-
04-2005) 
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 .حول المحكمة السياسية للقنابل البشرية ):٢٠٠٤(: الصوت العربي الحر

http://www.Islamonline.com-iln-html 
 

 .منطق جديد للتفجيرات اإلنتحارية مغاير للسائد في الغرب ):٢٠٠٥( .س خليل،
http://www.amin.org/views/uncat/2005/oct 14-0.htm,(07/10/2005). 

 
 . والساديةسيكولوجية االنتحاريين والميول المازوآية): ٢٠٠٤. (سامح، ا

http:www.sotaliraq.com/Iatest-press-news/full/article.2004 08 4 .html 
 

واحل، ل  ):٢٠٠٣( .ع .و س شهاديةالقناب صراإلست شائر ن وازن ردع وب ي، ، ت الم العرب ز االع  مرآ
 .مصر

 
يف، م اإل ):٢٠٠٣ ( .ز ش ع  رغ سطينيين مرتف افز الفل ات ح راهيم .حباط ال اب ة آم ستقبل، .ترجم  الم
 .١٩ص  ،١٢٨٧

 
.مؤسسة زادللخدمات الصحفية ،العمليات اإلستشهادية من منظور صهيوني ):٢٠٠٣( .أ عامر،  

 
ص ص . ١٨السياسة الفلسطينية، . "اإلرهاب وظاهرة العمليات اإلنتحارية" ):١٩٩٨( .م عبد الحميد،

١١١ .٢١-٦.  
 

.راق عراقيةأو ،"العمليات اإلنتحارية استشهادية ام إرهابية؟" ):٢٠٠٥( .م عكو،  
http://www.iraqipapers.com/7-21-5-akko.htm.(07/10/2005) 

 
واد، ا عاف     ): ٢٠٠٢. (ع ضباط االس اعي ل سي االجتم دعم النف شروع ال ر   م الل االحم ة اله ، جمعي
 .الفلسطيني

 
وم اإل         أ ):١٩٩٢( .ج .ف .يواملك س، .أ عودة، ة والعل  .٢ط ،يةناسن ساليب البحث العلمي في التربي

 .ردناأل مرآز بيضون للكمبيوتر،
 

ودة،  ة،  ج، ع سطينية   ):٢٠٠٢( .ع جمع شهادية الفل ات اإلست تراتيجي  -العملي ويم اس ف وتق  ، وص
                                                                    .مؤسسة زاد للخدمات الصحفية

                                                                            
 .الجزيرة نت ،العمليات اإلستشهادية الفلسطينية ):٢٠٠٢( .الجزيرة نت

http://www.aljazeera.net/programs/hour-issues/articles/2002/6/6-
231.htm 

 
 .١٣، م٥٢مقياس بيك لالآتئاب، ): ٢٠٠٢. (مجلة الثقافة النفسية المتخصصة

http://www.psyinterdic.com/psytrst.html 
 

 .٤٤-٤٠ص ص  ،١١ ،"الواليات المتحدة بعد منهاتن" ):٢٠٠٢( .موفق محادين،
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 .١١٦-٩٤ص ص.١٣٢.ستشهادفقه اإل).٢٠٠٣( .ع مصطفى،
 

وق والق  زة للحق ز غ ام وأمق ):٢٠٠٤. (ونانمرآ ات  ابر األرق شهاديين ملف اومين واإلست ساد المق ج
 .،تحوم في دائرة النسيان

http://www.gcrl1.org/pages/story/stories8.htm.(14/4/2005). 
 

 .القاهرة جلو المصرية،نمكتبة األ ،سس علم النفس العامأ ):١٩٩٦( .ط منصور،
 

 .٢م ،٢ط ،الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ):١٩٩٦( .خ .م هيكل،
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) ٢(ملحق رقم   
 قائمة باسماء اعضاء لجنة تحكيم اداة الدراسة 

الجامعة المحكم
الدآتور احمد فهيم جبر  ابوديس-القدس

الدآتور عفيف زيدان ابو ديس – القدس 
الدآتور محمود ابو سمرة  ابو ديس-القدس
الدآتور تيسير عبد اهللا ابو ديس-القدس
الدآتور سمير شقير ابو ديس-دسالق

جامعة ميزوري الدآتور مامون مبيض 
جامعة ترمسون  البرفسور مارتن ايسيمان

مؤسسة عالج وتاهيل ضحايا التعذيب الدآتور محمود سحويل 
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)٣(ملحق رقم   
 طلب تحكيم اداة الدراسة 

االآرم   ) (                      االستاذ /سعادة الدآتور   
 تحية واحتراما 

من وجهة نظر الزوجة،الوالدين واقرب ين اإلستشهادية آاداة لدراسة سمات ناصممت هذه االستب
وذلك آمتطلب الستكمال .شخص لهم بمناطق جنين،طولكرم ،نابلس ،رام اهللا ،الخليل وبيت لحم

.ابو ديس -لقدسالحصول على درجة الماجستير في االرشاد النفسي والتربوي من جامعة ا  
ة وابداء مالحظاتكم العلمية على نايرجو الباحث من سعادتكم التكرم بتحكيم هذه االستب

ت تتالئم والهدف المراد قياسه ومالئمتها ومستوى االفراد ووضوحها نافيما اذا آ.عباراتها
.كيم المرفق حوذلك وفق نموذج نموذج الت.ولغتها  
داف الدراسة واسئلتها وفرضياتها ومتغيراتها المستقلة  مرفق مع نموذج التحكيم اههأنعلماب

.والتابعة  
 
 

  لسعادتكمنامع جزيل الشكر واالمتن
 
 

 الباحث
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  )٤(ملحق رقم 
 الفقرات االصلية التي تم اعادة تعديلها 

رقم الفقرة مضمون الفقرات 
ة النفسيالسمات   

١  مؤلمة أحداثر يتذآر باستمر
االسترخاء واالستمتاعقادر على   ٢

٣ سريع الغضب
٤  مظهره الشخصي معوق له أنيرى ب

ي من مشاآل بالنومنايع  ٥
  ة االجتماعيالسمات

تهأسرآثر الخالفات مع   ١
ته أسرآثير الخالفات مع   ٢

  ة الدينيالسمات
١ يحمل المصحف معه باستمرار 
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)٥(ملحق رقم   

 
ـارةاستــمـــ  

 نسمات اإلستشهاديي
 

 أبو ديس ، -أنا ايمان عاشور، طالبة ماجستير بجامعة القدس..... بداية اسمحوا لي التعريف بنفسي
: تخصص ارشاد نفسي وتربوي، أقوم بهذا البحث استكماال لمتطلبات رسالة الماجستيروهو بعنوان

 لهم بمناطق جنين، طولكرم، سمات اإلستشهاديين من وجهة نظر الزوجة ،الوالدين واقرب شخص"
يشرف على الرسالة الدآتور احمد فهيم جبر،وأود أن أنوه لحضرتكم  "نابلس ،رام اهللا ،الخليل،بيت لحم

بأن المعلومات التي ستقدمونها ستحاط بالسرية التامة ولن يتم اإلشارة الصريحة إلى مشارآتكم في أي 
 :  بالسرية اشير لحضرتكم بأنمنشورات يمكن أن تنتج عن الدراسة، وفيما يتعلق

 . مشارآتكم تطوعية بشكل آامل .١
 . لديكم الحق برفض االجابة على أي سؤال أو توقف المشارآة في أي وقت دون تبعات لذلك .٢
المعلومات التي سيدلى بها خالل البحث سيتم حفظها بسرية تامة ومطلقة وستكون الغراض  .٣

 . البحث العلمي
 . بحث هامة لنجاح هذه الدراسة مشارآتكم الموضوعية بهذا ال .٤

 
 
 
 
 
 

                                                            جامـــعـــة الــقـــدس
                                                              آــــلية الدراسات الــعــليا

                 االرشاد النفسي والتربوي                                                
                                                                     ايمان عاشور

 
 
 

 : ة االستمارة/معلومات عن معبيء •
 : الرجاء وضع أشارة  عند االجابة المناسبة

A1.         1 .(15-20)  2 .(21-25)  3. (26-30 ) 4.(31-45)   5 . (46: العمر  
 .)فأآثر
 A2       .رام اهللا   6. نابلس   5. قلقيلية   4.  طولكرم 3. طوباس 2. جنين  1.: المحافظة

 الخليل8.     بيت لحم                              7.     
. A3           مخيم3. قرية     2.مدينة    1.: مكان السكن  

 
         . A4أرمل 3. مطلق       2. متزوج    1.: تماعية الحالة اإلج  

 
.A5اقرب  4. ة   /زوج 3.والدتة   2. والده   1.:  ة/        صلة القرابة باإلستشهادي                    

 شخص له 
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          .A6بكلوريوس5. دبلوم 4.ثانوي    3. أساسي 2.     امي  1.:مستوى التعليم  

  .عليا دراسات  6. 
 

         .A7 ال يعمل2.           يعمل   1.   :الوضع المهني 
 

          .A8موظف  4.   موظف حكومة 3. عامل 2. مزارع  1.: اذاآان يعمل نوع المهنة
 ..............  غير ذلك حدد  6.أعمال حرة .5خاص قطاع

 
          .A9ربة بيت   ٤.  تقاعدم ٣.عاجز عن العمل ٢. طالب1. : اذا آان ال يعمل        

 ...............غير ذلك حدد .٥   
 

        .A10سيء 5.مقبول 4. جيد 3. جيد جدا 2.ممتاز 1.: الوضع اإلقتصادي لألسرة
                                                                                                 غير ذلك حدد.٧جدًا سيء 6.
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ة/ معلومات خاصة باإلستشهادي*  
B1 .        1 .(15-20 )  2 .(21-25)  3. (26-30 ) 4.(31-45)   5 . (46: العمر  
   . )فأآثر

 
        .B2مخيم3. قرية   2. مدينة  1.: مكان السكن  . 

 
       .B3 غير الجيء2.ال جيء  1.:  الحالة المدنية 

 
.B4      خاطب4.     أرمل4. مطلق3. متزوج 2.أعزب  1.:   الحالة اإلجتماعية  

 
        .B5فما فوق2.(5-10)  3. (11-20)  4. 21  :1. (1-4)  عدد األوالد والبنات 

 
       .B6فما فوق2.(5-10)  3. (11-20)  4. 21  :1. (1-4) : عدد االخوة واالخوات 

 
         .B7 االصغر 3.األوسط    2.  االآبر  1. :واالخوات ترتيبه بين االخوة 

 
         .B8 ال يعمل 2. يعمل    1. :الوضع المهني 

 
         .B9قطاع خاص  موظف 4.  موظف حكومة 3. عامل 2. مزارع  1.: اذا آان يعمل

 ....غيرذلك حدد7.  أعمال حرة  6.
         .B10متقاعد 4.عاجز عن العمل 3.لعمل  عاطل عن ا2.طالب  1.: اذا آان ال يعمل 

 …غير ذلك حدد 6.ربة بيت        5.
     . B11بكلوريوس   5. دبلوم4.ثانوي 3.أساسي  2.   ة/امي1.:  مستوى التعليم 

 .دراسات  عليا6.
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         .B12سيء5.  مقبول4.    جيد  3. جيد جدا 2.   ممتاز1.: الوضع اإلقتصادي   
 ...غير ذلك حدد   7.    سيء جدا6.                                          

         .B13نووية 2. ممتدة     1.:يسكن بعائلة  
 

         .B14ال2.نعم   1.: تعرض للعنف اإلسرائيلي 
 

       .B155.  استشهاد عزيز4.هدم بيت  3.االعتقال  2.اصابة  1.:   اذاآانت االجابة نعم 
 …غيرذلك حدد   7.الضرب 6.مهينة  –على الحواجز سيئة   معاملة

        .B16 اإلنتفاضة األولى  1948    3.  2.   1. 1967 : تعرضت األسرة للتهجير  
غير ذلك      5. إنتفاضة االقصى                                                 4.          

 ....حدد
 

       .B17إنتقام الستشهاد عزيز 4. اجتماعي 3.ديني 2. وطني  1.: عملية  الدافع للقيام بال 
 إنتقام للعنف اإلسرائيلي بشكل عام                                           5. 

 
        .B18ال     2.  نعم  1.: ينتمي لتنظيم سياسي 

 
        .B19تائب شهداء االقصى آ.3الجهاد اإلسالمي 2.حماس  1.: اذا آانت االجابة نعم 

 
       .B20 4.حقيبة ملغمة 3.    تفجير سيارة  2.حزام ناسف 1.: طريقة االستشهاد 

 اقتحام مستوطنة  5.اشتباك مسلح   
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 :ة عند الخيار المناسب بالجدولشارالرجاء وضع إ
 ابدا احيانااحيانا غالبا  دائما   آان الشهيد 

      النفسيةالسمات 
      سريع اإلنفعال 

      ) يسرح آثيرا(يعاني من صعوبة في الترآيز 
      )متشائم(ضعيف االمل في المستقبل 

      )عدم الراحة(يشعر بالقلق 
      ساخطا على وضعه المعيشي
      يتحدث عن الموت باستمرار 

ساقين، الظهر، صعوبة يعاني من مشاآل جسدية مثل رجة، االم بالمعدة، ال
 ...بالنفس أو البلع،

     

      السمات االجتماعية 
      )الزوجة،الوالدين،االخوة واالخوات ،العائلة الممتدة (عالقات أسرية جيدة

      )المحيطين ،االصدقاء(عالقات اجتماعية جيدة 
      )لالقارب واالصدقاء(يشارك بالمناسبات اإلجتماعية 

       مستقروضع أسري
      يستشير أسرته بالمشاآل المواجهه له 

      يحاول مساعدة االخرين في حل مشاآلهم
      يعطي الوقت للجلوس مع أسرته ومشارآتهم الحديث

      السمات الدينية
      يؤدي الصالة في وقتها

      يحرص على اداء الصالة بالمسجد
      يصلي الفجر في المسجد

      قرا القرأن يومياي
      يسمع اشرطة دينية

      يشارك باالحتفاالت الدينية
      يحضر حلقات الذآر والدروس الدينية

      يقضي معظم أوقاته في المسجد
 يصلي قيام الليل 

 
 
 

     

      السمات الوطنية
      نشيطا سياسيا

      مطلوبا لإلسرائيليين
      سي ينتمي لحزب سيا

      ناقما على ما يحدث  في فلسطين
      )جنازات ـتابينات ( يشارك في المسيرات السياسية

      يحتفظ بصور الشهداء
      يرفض السفر الي دولة اخرى
      يحب المكان الذي يعيش فيه

      )شهر-اسبوع(التغيرات السلوآية
      ) شهر-اسبوع( عصبيا قبل استشهاده 

      )شهر-اسبوع(يبدوهادئا بشكل ملحوظ قبل استشهاده 
      )شهر-اسبوع( يميل للصمت بشكل واضح قبل استشهاده 



 85

      )شهر-اسبوع(يبدو عليه الشعور بالحزن قبل استشهاده 
      )شهر–اسبوع (يبدو عليه الشعور بالفرح قبل استشهاده 

      )شهر -اسبوع(قد اصبح مدخنا قبل استشهاده 
      )شهر-اسبوع(ينسى آثيرا 

      )شهر-اسبوع(يصلي بكثرة قبل استشهاده 
      )شهر-اسبوع(يتحدث عن الشهادة ومناقبها 

      )شهر–اسبوع (يستمع لالغأني الوطنية بكثرة 
 

 -1-  ما هو موقفك من العمليات اإلستشهادية ؟
...........................................................................................................

............................................................................... 
 لو آنت تعلم باقدامه على االستشهاد ماذا آنت ستفعل؟ -٢-

........................................................................................................
.............................................................................. 

 اضافات اخرى؟ -٣-
........................................................................................... 

 حتراموتفضلوا بقبول فائق اال
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 ) ٦(ملحق رقم 

  اسئلة المقابالت الموجهة 
-:االسئلة التي سيتم سؤالها لالهالي خالل المقابالت   

بداية سيتم تعريفهم بنفسي والجامعة والدراسة والهدف من الزيارة والدراسة ثم نبدا 
-:باالسئلة حسب التدرج   

ام    -١ شكل ع ة   (تحدثي عن االستشهادي ب اري اخ( االسم :معلومات عام يم  ) تي ،التعل
ضلة    ضل،االوقات المف ل المف ضلة ،االآ ه،االلوان المف ضي وقت ان يق ف آ ،آي

  ....)له،االيام،االشخاص،
ة      -٢ ل الطفول ان بمراح ف آ شهيد آي ن ال ي ع دث ل ان  (تح ضلة،آيف آ ه المف لعبت

ال      ع االطف ه م ضلة له،تعامل ياء المف ي يحبها،االش ياء الت ضي اوقاته،هواياته،االش يق
زة  االخرين ف ممي ة ،مواق اديمي بالمدرس صيله االآ ع العابه،تح ه م ة تعامل ،طريق

ه      يتذآرونها عنه خالل الطفولة ،بماذا تميز خالل طفولته،آيف آان تعامل االسرة مع
وم بموقف ايجابي        (خالل طفولته وآيف آان يتم التعامل معه بمواقف مختلفة         حين يق
د     ع اص ل م ان يتعام ة،آيف آ اء امثل ع اعط لبي م املون  او س انوا يتع ف آ قائه وآي

ه      ة ل شكالت المواجه ع الم ل م ان يتعام ه،آيف آ ف   )مع ف عن رض لمواق ل تع ،ه
ا             )جسدي،لفظي،جنسي( ه وم سياسيا او اجتماعيا او نفسيا،هل آان يعمل خالل طفولت

                              ؟ هي االعمال التي عملها
ا ومع         آيف مر بهذ  (آيف آان خالل مرحلة المراهقة       -٣ املتم به ه المرحلة ،آيف تع

ا،تعرض للعنف    ر به ية م داث قاس ل تعرض للعنف او اح ة لها،ه رات المرافق التغي
زة مر      -سياسي،اجتماعي،نفسي سواءلفظي او جسدي     –باشكاله المختلفة    مواقف ممي

ة         ذه المرحل ة   (بها خالل ه ان          )محزنة،مفرحة،غريب ه،هل آ ان يقضي اوقات ،آيف آ
                   يعمل؟ 

ان  (آيف آان خالل مرحلة الشباب   -٤ الوضع االقتصادي،المهن التي عمل بها،اذا آ
ه          زوج بها،نظرت ي ت ة الت ه والطريق ى زوجت ا عل رف به ي تع ة الت زوج الطريق مت
سبة   ذلك بالن ار وآ م االختي ف ت ة فكي ل الجامع د دخ ان ق زواج،اذا آ وع ال لموض

ال          ه اصدقاء،تعرض لالعتق ة         للتخصص،هل استشهد ل م اهان ة ام ت ،الضرب واالهان
ار     ان يخت ف آ ب او عنف،آي ر مري شاهدة منظ ام ناظريه،م زاء ام د االع اح
ع       ة،يتعامل م ف المحزن ع المواق ه،يتعامل م ذ قرارات ضي اوقاته،يتخ اصدقائه،يم

                          ؟  المواقف المفرحة
شهادي ق                -٥ سلوك وشخصية االست شهاده مع      ما هي الجوانب التي تغيرت ب ل است ب

المواضيع التي    (،بماذا آان يترآز حديث      )نفسيا ،اجتماعيا،دينيا،وطنيا (اعطاء امثلة   
 آان يتحدث بها وتجذب انتباهه ؟ 

ك؟         آيف تلقيت الخبر؟   -٦ ر ب ه؟آيف اث وآيف تعاملت     المشاعر ؟   آيف تعاملت مع
ا  ه؟آيف آ اج ل ذي آنت تحت افي ال دعم الك ذه التاثيرات؟هل تلقيت ال ع ه ل م ن يتعام

شهادي؟   ك لالست ع ذل ت تتوق ف اصبحوا؟هل آن رين وآي ك االخ م   مع ت تعل و آن ول
تفعل ؟  ت س اذا آن ك م ى ذل ه عل ك   باقدام ع ان اذا تتوق رة اخرى م رة م دنا الك و اع ل
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تفعل ؟  باب      س ي االس ا ه ات ؟م ذه العملي ك به ا راي                             م
 ؟الرئيسية التي تدفع باالستشهاديين 

سطيني    لبقية الشباب الفلسطيني؟  ما ذا تتمنى ان تقول لالستشهادي ؟    -٧ للمجتمع الفل
                                                                                     للعالم اجمع ؟ بشكل عام؟

 
 )٧(ملحق رقم 

 )س،ص( مقابلة اسرة االستشهادي   
  ١٢-١٠ م               الزمن ٢٣/٣/٢٠٠٦الجمعة   : ليوما

 :تم عقد المقابالت 
 والدة االستشهادي -١
 )الذي قبله بالترتيب االسري(شقيق االستشهادي  -٢
 شاب من شباب المخيم  -٣

 المقابالت تم آتابتها باللغة العامية حسب لهجة االهل :مالحظة 
 :مقابلة االم 

 
 :مقدمة 

سيق مع اسرة                        ١٥نذ   الوالدين منفصلين م   م التن ين ، ت ه في جن زوج ويعيش مع زوجت  سنة ومت
رة    ع اس ة م ى عالق ه عل ع صديق ل صل م المخيم ات يش ب ي يع ن خالل صديق ل شهادي م االست

 .االستشهادي وتم التنسيق دون اي مشاآل او صعوبات 
البيرة باتج   ه ب ذي اعيش ب زل ال ن المن ة م ساعة الثامن ة ال وم الجمع يارات انطلقت صباح ي اه س

نابلس ، آنت علىعجلة من امري حيث ان الموعد الساعة العاشرة وفي فلسطين ال يعرف المرء        
ع     اعة اال رب أخرى س اعة وب دة س ستغرق م د ت رات ق ي بعض الم ه ، فف ق مع تأخذ الطري م س آ
ى يكتمل عدد                            سيارة حت ننتظره بال ذي س ى جانب الوقت ال ر ، ال وبأحيان اخرى ساعتين او اآث

صفراء                        الرآاب   ع ، العشب االخضر والزهور ال و فصل الربي دا ، فه ة ج اظر جميل ، آانت المن
شهداء روت                    والحمراء ، هذا الربيع بنظري اجمل من سابقيه لماذا ؟ ربما ألن مزيدا  من دماء ال
وت               ذه البي هذه االرض ، آنت انظر للبيوت التي نمر بها ، فكرت آم من الماسي بكل بيت من ه

واحي آاالشواك التي تحيط                  ، المستوطنات    تحيط بهذه البيوت وبهذه المناظر الجميلة من آل الن
ة    الزهرة المتفتح يط ب ماء        ...تح ن اس ة م ا قائم ود عليه واجز الموج ن الح د م اك العدي ان هن آ

ان                    ديهم فكرت آيف آ المطلوبين يتوقفوننا ويجمعون الهويات لمقارنتها مع االسماء الموجودة ل
شها ؤالء االست ر ه ة يم اظر الجميل ذه المن رون له انوا ينظ ف آ واجز وآي ك الح ى تل ديين عل

نقالتهم للجامعات او للعمل                       ا سواء بت ا به الموجودة في بالدنا وربما استقلو ا هذه السيارة التي ان
ستقلون           انوا ي ب آ ى االغل ا ال فعل شهاد ولم ق االست ى طري سير عل د ي سيارة اح ا بال ا معن ربم

ة ؟           السيارات العامة ويتصرفو   ذ العملي وصلت  ! ن بشكلهم الطبيعي في طريقهم خالل ذهابهم لتنفي
شبان      ن ال ة م ذلك مجموع يم وآ اس وسط المخ ن الن د م ان العدي د ، آ سكر، وسط البل يم ع لمخ

شيء            ١٦يرتدون المالبس المدنية ويحملون االسلحة من نوع ام          ك ال ك ان ذل د ذل حيث عرفت بع
يارة        عادي في مخيم عسكر، آان الشارع ضيق ج   سير س سع ل اد يت ر وبالك د من الحف دا وبه العدي

زل            صطحبني لمن ذي سي شخص ال ار ال ا النتظ ز ياف لت لمرآ ة ، وص ل جه ى آ خص عل وش
زلهم ،                        ذي اصطحبنا لمن الطريق ال قيقه ب ا ش زل ، التقين اك للمن ا من هن االستشهادي حيث انطلقن

ه          آان عبارة عن ممر     !!! وصلنا مدخل المنزل وآيف ذلك المدخل ؟       ى مدخل م عل دا مظل ضيق ج
 ماسورة مجاري تتسرب منها المياه العادمة ، تفاجئت حين علمت ان 
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دخل اخر                         ر حيث وصلنا لم دخل تفاجئت اآث ذلك مدخل المنزل ، ولكن لدى الوصول الخر الم
زل                    ة يوصل للمن ديد الرطوب اآثر ظلمة التستطيع منه المرور سوا بشكل جانبي به درج مظلم ش

. 
يس افضل حظا من                        دخلنا المن  زل ل ان المن د آ شهادي باالنتظار ، وق دة االست زل حيث آانت وال

ذه                ستطيع ه ذي يحيط الجدران ، آيف ت سواد ال المداخل التي مررنا بها حيث آانت الرطوبة وال
ي     ! االسرة العيش بهذا المنزل ؟  ع االوان ديد الصغر وجمي وبالصدفة آان المطبخ مقابلي ، آان ش

ث ي ى االرض حي ي ؟عل ك االوان ة لتل ى خزان ون حت أنهم ال يمتلك دو وآ زل ! ب الطريق لمن ب
م                     اء اذا ت ار بالبك االستشهادي طلب مني االخ ان اآون حذرة باالسئلة مع الوالدة حيث انها قد تنه
ة                 الضغط عليها باالسئلة آانت الوالدة واالبن متعاونين جدا وآريمين باعطاء المعلومات ، بالبداي

ابالت التي آانت                   آانت الوالدة خ   ك المق سبب تل ائفة حيث انه تم منعها من الحج والسفر لألردن ب
 .تجرى معها ولكن بعد ان عرفتها بنفسي وبأسرتي اعطاها ذلك نوع من االرتياح والقرب  

رة  ..بعيونها نظرات حيرة واشتياق     ...آانت االم خالل المقابلة حزينة جدا وقوية بنفس الوقت           حي
لعالم واشتياق لطفلها الذي احبته وراه قلبها قبل ان تراه عينها آما ذآرت خالل           مما يحصل بهذا ا   

ة  ه واسرته  ..المقابل ه حيات ون ل ان تك شباب ب ة ال م آبقي ا زال صغيرا يحل ة ...م ا المتجه نظراته
ه      ..بجميع ارجاء المنزل شعرت بانها آانت تبحث بها عنه           اذا حصل    ..تسال تللك الجدران عن لم

د     تسال...ذلك   ها عن تللك االيام التي قضاها االستشهادي بهذا المنزل علها تقدر اجابتها على العدي
 !؟...من االسئلة الحائرة التي تدور بداخلها 

 
 
 
 

 :االستمارة
 

 :الجزء االول 
 :معلومات عامة عن االم 

 سنة ٤٦:العمر 
 مطلقة :الحالة االجتماعية 

 مخيم:مكان السكن
 اساسي:المستوى التعليمي

  ربة بيت –ال يعمل :الوضع المهني 
 سيء جدا :الوضع االقتصادي 

  شيقل ٥٠٠اقل من  :دخل االسرة
 

 :الجزء الثاني 
 :معلومات عن االستشهادي

  سنة ١٨: العمر
 مخيم:مكان السكن 

 الجيء:الحالة المدنية 
 اعزب:الحالة االجتماعية 

  اخوة واختين ٧:عدد االخوة واالخوات
 االصغر :ة واالخواتترتيبه بين االخو
  اعمال حرة –يعمل :الوضع المهني 

 ثانوي:المستوى التعليمي 
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 سيء جدا:الوضع االقتصادي 
 يسكن بعائلة نووية 

 تعرض للضرب – وتعرض للمعاملة السيئة على الحواجز – استشهد اعزاء له –اصيب مرتين 
 من الجنود االسرائيليين 

  ١٩٤٨تهجرت اسرته بال 
 ديني،انتقام الستشهاد عزيز :ة آما ورد بوصيته الدافع للعملي

 آان ينتمي لتنظيم آتائب شهداء االقصى 
 نفذ عمليته باستخدام الحزام الناسف 

 :توضيح لبعض البنود بلغة االهل 
B8: المستوى التعليمي: 

ة اخر واحدة هي نجار                        اآثر من مهن لم نقدر ان نكمل مصاريف دراسته ترك المدرسة وعمل ب
ل مفت ى   عم اه ، درس لحت اهم اي ا اعطين ا م شباب بس احن وه ال دنا طلب ود عن و موج ر هي اح آبي

 .الصف العاشر ، اخر صف عاشر 
 :B11الوضع االقتصادي لالستشهادي: 

ا                  دا زي تضيع وقت احن سيط ج ان شغله ب بالنسبة للوضع االقتصادي آان نفس وضع االسرة آ
 ..ن هيك نفس الوضع االقتصادي بكون النا بالنسبة النا اللي بشتغل بشيء بيعطيه المه عشا

B16 : سنة تهجير االسرة: 
ا االم                         اجرة من ياف سنة واالسرة مه ك ال دت االم بتل ين حيث ول تهجرت االسرة بال ثمانية واربع

 ).بلغة الباحث(واالن اشقاء االم يعيشون بلبنان.ولدتها على جسر لبنان حين وصلو هناك 
د         :مالحظة  ى                 هنالك وصية بخط ي ة عل ا االسرة مكتوب ة وتحتفظ به شهادي شاهدتها مغلف االست

 .طبق ورق من الذي يستخدمه طالب المدارس وبقلم حبر اسود سائل 
ا وحطت   :االم  عرت فين ة وش دة اجنبي رة اجت وح ياء آثي ت اش ى االنترن الو عل ا اعملن واهللا احن

ا     ود منعوه دين اليه صاري وبع ا م ط عليه ت تح ت وآان ى االنترن صته  صوره عل ه ق يش الن  ل
ا                              ل لحتى صار شب اجتن ا من وحتى هو طف ا وصورنا آلياتن دنيا  وصورتنا آلن وصلت آل ال

 .واحنا لسه جايينا الخبر جديد واحنا نبكي لساتنا 
الي اذا                         ... ه ، هو حك اللي خلق ه ب ان ،مش احيان طبعا هو اول استشهادي بعسكر ، حدق حدق آ

 .مسبحة ، شجعهم ، عن جد آل جيله لحقوه ، الحمد هللا نزلت آلياتهم راح يلحقوني مثل حبة ال
ريس     : االم  ي ع ا ابن وا صوتكم ان تلهم أل وط صوتوا قل وا وي صيحوا ويعيط سوان ي انو الن ا آ ان

ة            وصبرت الحمد هللا فته ، عمل العملي ا ش ع وم فته ،طل ا ش صابرين ، واهللا م ا من ال ،  اهللا يجعلن
 .ب وهمي يطخطخوا واستشهد ومشفتوش وما دريت اال من الشبا

 .اه في اله برنامج :االم 
P_A : هل آان سريع االنفعال  
 يعني اوقات : االم

 يعني بنقدر نقول آانت اعصابه هادية ؟: الباحث
 آثير : االم 

 ؟) متشائم ( هل آان ضغيف االمل بالمستقبل : الباحث
ه      ..اخر فترة اه: االم   ن عم شهد اب تصاوب اخوه و واحد من     ا...بعد بعد مااتصاوب اخوه واست

ه        ده العظم ورآبول والد اخوته انقطم اصبعه وواحد من اخوانه تصاوب اصابة خطرة انكسر عن
ة                   ه قوي ه آانت عالقت ي اثرت في بالتين برجله ، اخر فترة باالحداث ، اخر فترة الشغلة القوية الل

ة،     بابن عمه  آان قائد شهداء االقصى بالمخيم ، اغتالوه اليهود بالمقبرة            اح طويل  بعد محاولة اجتي
 .بعد اغتياله بخمس ايام اليوم الخامس آانت عمليته فانت بتقدري تتصوري آيف العالقة 

هل آان يشعر بالقلق وعدم الراحة ؟: الباحث  
 .بعد ما اتصاوب وبعد ما اتصاوب اخوه وابن اخوه، اخوه رموا عليه قذيفة : االم 
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 محاولة اغتيال يعني ؟ : الباحث
واهللا ما بعرف آان جايبلي خضرة آان ورا دارنا اشترى من العرباية خضرة ، آان عندنا                : االم

ي             ى ابن دار عل ة انهالت ال منع تجول ، آان جايبلي خضرة وهوي جاي هو وابنه رموا عليه قذيف
ي          وابن ابني ، وابن ابني قاموا دها اتصاب ابن ة ، بع ر العظم ا ضل غي ده ، م اصبعه مع آلية اي

 .ابلس لما راحوا الشباب على نابلس ، صار عنده ارتباك بن" س"
هل آان راض عن وضعه المعيشي ؟: الباحث  

 .باآلخر أل وال انسان آان رضيان وال انسان آان رضيان : االم 
هل آان يتحدث عن الموت باستمرار ؟: الباحث  

ي مهن هذوال ر                : األم   شهداء يقل ى ال ا      واهللا آان لما يجي ويالقيني ببكي عل ة احن ايحين علىالجن
 .اهللا اعلم شو بصير فينا ليش بتبكي تبكيش هذول عرسان الزم تفرحيلهم 

هل آان يعاني من مشاآل جسدية ؟: الباحث  
ال بس وهوصغير رموا عليه اليهود قنبلة دخانية مسكها بايده انحرقت ايده وولعوا واعيه : األم 

 .وانحرق ظهره ، ظلت معلمة بظهره 
القات اسرية جيدة ؟ذا ع: الباحث  

منيحة آثير ، دائما ، وزهري ، واهللا ما بنعرف نقعد بالدار بدونه ، هو آان محي الدار : االم 
، آل الحارة اسأليها ) س(آلها ربنا اهللا ، حتى الشباب بحبوه ، اآبر منه يجوا ينادوا عليه ، يا

 .وبس ، قد ما آان مرح قد ما آان مرح آثير ) س (بقولولك
هل آان يشارك بالمناسبات االجتماعية ؟: الباحث  

 .واهللا ما بعرف آان يظل مع الشباب : االم 
مثال حفالت اعراس ؟: الباحث  

 .يي آانوا الشباب يزقلوه ، يلعبوا فيه لعبة : االم 
 هل آان يستشيرآم في المشاآل المواجهة له ؟: الباحث

 .واهللا آان يسألني ربنا اهللا : االم 
اول مساعدة اآلخرين في مشاآلهم ؟آان يح: الباحث  

ه ، واهللا             : االم   ي مصاري يم اس بحاجة لطحين اعطين الحمد هللا واهللا في وحدة حكالي قلي في ن
رة عجين                         ا خمي انين ووداله اس ث اهم وراح استقرض من ن وا اي ماآان معي اال صفرتين اعطيت

 .به آثير واشترالها شوال طحين على حسابه هاي اللي بذآره ، آان يساعد صحا
 هل آان يعطي الوقت للجلوس مع اسرته ؟: الباحث

د مع صحابه                   : االم   روح يقع ه وي سحب حال ا شوي ي د معان ان يجي يقع وقته مع صحابه ، لما آ
دا اسويلهم ،      ) بالغرفة الثانية   ( بغرفتهم   يقعد هوي وياهم ، اوقات يقلي سويلهم فطور سويلهم غ

 .مكنتش احرمهم اشي ابدا 
ل آان يصلي الفجر بالمسجد ؟ه: الباحث  

 .وينام هناك : االم 
هل آان يواظب على حضور خطبة صالة الجمعة ؟: الباحث  

 بكون بره واهللا ما بعرف ، بعرفش : االم 
هل آان يقضي معضم اوقاته بالمسجد ؟: الباحث  

نعم خصوصا برمضان ويبات هناك خصوصا قبل استشهاده آان يقضي معظم وقته : االم 
 .د بالمسج
 هل آان نشيط سياسيا ؟: الباحث

بس اخر فترة باالجتياحات الكل آان يشارك ، بحكم عمره آمان ما آان آثير يشارك .. ال : االم 
. 
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انتمائه لحزب سياسي ؟: الباحث  
 .بس اخر فترة :  االم 
 هل آان ساخطا ناقما على ما يحدث في فلسطين ؟: الباحث

ه هيك ،        طبعا ، يوم ما ضايقوا ابوع     : االم   مار ، اتضايق هوي هون آثير ، قال رئيسنا يصير في
 .قلتله يعني شو بدك تساوي ، قال الزم نساوي اي اشي 

 آان يفكر بالهجرة لبلد اخرى ؟: الباحث
وني                   : االم   سفارة منع اه ، طلب مني يسافر على لبنان عند اخواله ، ويعيش هناك ، رحت على ال

دا        انا ، قالولي اال حدا يطلبك من      ى االردن مرضيوش اال ح اه من هون عل ا وي هناك ، رحت ان
ساعدة   ا م روت يعمللن در يوصل بي ان محدش ق اك بلبن ا هن ة ودني اك ، وآانت لبك ا من هن يطلبن
ى                      دي اروح عل ان ب ى لبن ي اذا مصحليش عل ان يقل دهم ، هو مصحلوش وآ سحبونا عن منشان ي

 .عمان 
؟هل آان يحب المكان الذي يعيش به : الباحث  

 .يعني ، بس باالخر آره المكان وآره الدنيا آلها : االم 
  الى شهرين – قبل استشهاده باسبوعين 

هل اصبح عصبيا ؟: الباحث  
 هادي آثير ويمزح اآثر من االول ويميل الى الصمت : االم 

هل آان يبدو عليه الشعور بالحزن ؟: الباحث  
 اه ، دايما : االم 

الفرح ؟يبدو عليه الشعور ب: الباحث  
ه                       :االم   ن عم سوان ، اب د الن ا آنت عن رآن ، ان علشان ابن عمه يروح علىالمقبرة يروح يقرأله ق

ا                               د م دت بع ا آانت تنجب واخر شي آانت حامل  وول ه م زوج وزوجت آان اله خمس سنين مت
 .استشهد ما شافوش ، آانت بالشهر السابع وقتها 

هل اصبح يتحدث عن الشهادة ومناقبها ؟: الباحث  
زوج      : االم   ه بت يش علي ة تخف اه ، يشجع فيي انا ، يقلي تخافيش هذا اللي بستشهد بروح على الجن

ا                ي م اثنين وسبعين حورية احسنله ما ياخذ وحدة من هون تعذبه ، عادي يعني ، آان يشجعني ان
 .اتضايقيش ما ازعلش الني انا بظل ابكي على الشهدا اللي بالتلفزيون 

تلهم اه اال           )س( س قالولي ابنك   شباب من نابل   :االم   صورة وببكي ، قل ى ال النهم شافوني بطلع عل
ان                      ان هو يضحك ويلعب وآ ة آ همي بقولولي ابنك وهو رايح يعمل العملية الناس بتكون حزنان
ة ،                    ا آنت ممقوت ة ، وان ى نزه ح عل ه راي ر آان ان يضحك وفرحان آثي هون المسجل شغال وآ

د دار          وزعالنة اآيد الني مشفتوش وال و      ا آنت عن ه وان ن عم دعناه ، ليش آنت ملتهية ، ميت اب
شارع ، اول                       ى المخازن وصلت ال ا حت عمه ، مهي دار عمه نسفوها ونسفوا دارنا من تحت آله
ا             م ان نسف بالمخيم نسفوا دارنا بشهر ثالثة ، بشكل جزئي وظلت الدار على العمدان واقفة ، المه

ام قل  الث اي د ث سوان ، بع د الن ت عن ي آن شتاقة البن شفتوش ، ) س(تلهم واهللا م شتقاله ، م واهللا م
ه ،             ) س( والال ابن ابني بقلي بدك     ون ال ، قلتله اه ، االهوي بقلي يمكن بالعزا ، قلتله اضربلي تلف

ده            )س(معاه بلفون ، ضربلوتلفون االهوي بقله        سوان رحت لعن امك بدها اياك نادوني من بين الن
ه           رديت على التلفون ، اال هوي      شتاقتلك ، واهللا يم ا امك م ه ان  بقول مين اللي بتحكي معي ، قلتل

اس     الولي الن ة ق ان بالمحط شوفيني ، آ شاء اهللا بت د العصر ان ه بع ي يم وي بقل شتاقتلك ، اال ه م
 .بطرثه لتنفيذ العملية بكفارسابا قبل تقريبا ساعة …وقتها 

د العصر              اه شو بقله ، اهللا يمه يرضى عليك واهللا يمه مشتاقتلك ب            ي بع دي اشوفك ، اال هوي بقل
ا شفت اال   د العصر م ي بع ى قلب صخر عل ولي ال امش زي تق ي آ ا قلب ول ان شوفيني ، واهللا تق بت
هالشباب دخلوا علينا وصاروا يطخطخوا اال بقولوا العملية نجحت العملية نجحت ، عبطت بنت       
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ا ال واهللا  )س(ال مش االهي بتقلي )س (قلبي بقلي   ) س(واهللا)س(اختي وقلتلها واهللا ، )س(، قلتله
 .بس الحمد هللا منيح اللي نجحت )س(فعرفت انه
 لو آنت تعلمين انه ذاهب لتنفيذ عملية استشهادية ايش آنتي راح تعملي ؟: الباحث

 بنجن ، قلبي شافه قبل عيني : االم 
ماهو الدافع لهذه العمليات بشكل عام ؟ : الباحث  

ده والد ،              من الضغط ، من الضغط ا     : االم   للي بصير عليهم  طب انا لما ابني الكبير متجوز وعن
ي              ه من شباك المطبخ االهن ا طليت علي ل الميت ان وه مث رموا عليه قذيفة قلبت عليه الدار وحمل
سورة         ة مك ره الثاني سرت واج ره انك ريش ،  اج سة تفك ي خم ه بيج وي لحال ش ه ه ، م حاملين

وظهره اجا فيه شظايا من القذيفة اللي رموها وابنه طار          وحطوله بالتين ، واجره الثانية جبروها       
سوان                     ن الن اصبعه ، شو تذوقيها فرحة ساعتها ، ما انا مظلش فيي حيل ، طلعت ارمح قالولي وي
ي ميت              دي اشوفه ، شو شفت ابن دي اشوفه بس ب تلهم ب حضنوني ومسكوني وقعدوني هون، قل

ن بدي اروح فيها ، مفش ال حدا بشتغل وال حدا           العادة ، شو متزوج وعنده والد، برقبتي عيلة وي        
دا          بدخل وانتوا شفتوا اول االنتفاضة ال في شغل وال في عمل ممنوع ممنوع ،مفش حدا بساعد ح
د                     ه بع دين رحت علي رين ، بع ا االم ا ذقن تفكريش حدا بساعد حدا ، بس الناس الها لبعضها ، احن

و     مانسفوا دارنا ، قنبلة بجنبه وفخذه آله رايح ،         ه وهي ده عيل  مش الكبير هذا في اآبر منه بس عن
ساآن باالجار ، داره اللي تحت ، نسفوله اياها وين بده يعيش ، استأجر هيو بالمخيم وال راضية                   

 .الوآالة تصلحنا اياها وال تزبطلنا اياها وهيها بس سترناها هيك عشان اليهود ما يفتوش عليها 
 :  اسئلة المقابلة

 
 :  االستشهادي معلومات عامة عن

 اسود : اللون المفضل 
 دوالي : االآلة المفضلة 

شهد    : االم  ا است د م ا تكرسحت بع دآاترة   )س(ان ع شهور وال ر من ارب ات  ، واهللا اآث من الرعب
ا                        رة آهرب ار ، اعطاني اب رة اخر النه صبح واب رة ال ي والنارسات يعطوني اب رايحين جايين عل

ه مش                   آمان ، اتكهرب آل جسمي ، اال هو           ة ، قلتل ومي عن التخت تظلكيش نايم ومي ق ي ق بقل
قادرة  ، اال هو بلقي قومي جربي هيك رفعني مشيت تعجبت آنت بقول خلص عمري ما بمشي                   
دي وجع                  مشيت بعدين آتبلي لعالج طبيعي آنت اروح اتعالج مساجات ودنيا ، بس لهأل واهللا عن

ا اليه    اتوا علين وم ف ذيك الي سه ه ات ل ن الرج ي م سروا  برجل ا وآ وق آلياته دار ف ود طخطخواال
 .االبواب والدنيا واالربع تنكات واهللا وال تنك اال طخوه 

اليوم المفضل :الباحث  
 آل االيام بحبها : االم 

افضل االوقات :الباحث  
د : االم  رح ويقع ي يف سوطة واضحك يعن ام مب ه اي ه ، آنت اشعر في ا بقلب ات اي ان افضل االوق

 .نة يقلي هذا البيت بنسكنش فيه بدي اطلع بره اطش مع الشباب عندي وايام اآون زعال
آيف آان يقضي وقته بشكل عام؟ : الباحث  

 بالبيت ومع الشباب وامرار بالجامع : االم 
اآثر شخص آان يحبه ؟: الباحث  

وا              )ع  (آان يحب اخوه    : االم   ودايما يتمازح هو وياه ، في آان عندي رآايات صغار بالبيت يظل
 . بعضهم ويضربوا بعضهم ويمزحوا مع بعضهم على شانهم آاراتيه دايما يلعب هو وياه يلحقوا
ما الفارق العمري بينهم ؟: الباحث  

 اربع سنوات ، بس آان يتعامل معاه آصديق وليس آأخ ..بنت وحدة: االم 
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اللعبة المفضلة له وهو صغير ؟: الباحث  
  فيها يكيف عليها االتاري ، جبناله اياها آان دايما يلعب: االم 

آيف آان يقضي وقته وهوي طفل ؟: الباحث  
 من المدرسة الى اللعب مع الوال د: االم 

 هل آان له هوايات اخرى ؟: الباحث
 يلعب فطبول ويرسم بين فترة والتانية : االم 

بماذا آان يتميز عن اخوته وهو صغير ؟: الباحث  
  وضحتكته حلوة ، شكله حلو بيجنن آنت احبه آثير ، ومتولعه فيه ، حنون ،: االم 

 ) تقول ذلك بنرة حزينة جدا (  بيجنن آان اشقر ، آان يقولولو اجنبي انجليزي 
 .لسه الشباب آانوا يآخذوه منشان يروح يشتريلهم اواعي ، مالبس ..  بعدين آان انيق ومرتب 

عالماته بالمدرسة ؟: الباحث  
ين :  االم  از ب ل عن % ٩٠-٨٠ممت ى يق ا بق ا  م ه ابنه ت تجيبل ون آان ارة ه ا ج ي الن ك ، ف  هي

يدرسه نفس صفه ، تتضايق لما ما يدرسوش واهللا آان ينط من الشباك مخصوص منشان يدرسه                
 .ابني ، ويكونوا قاعدين هون بالغرفة وانا ما عندي خبر 

موقف ما زلت تذآرينه عنه بمراحل الطفولة ؟: الباحث  
ه بالمصاري ام ه         : االم   ا                    مرة غلطت مع ين م دة ل ه بالبرن ه واقفل ن اخوه  ظل م مع اب اني رجعه

يح  ان من ي االيم م ، يعن ى شيء مش الك دآم عل دوا اي م تم م اوعك ان يقله م، وال د اخوه آ رجعه
 .للواحد بيظل الواحد مؤمن باهللا 

آيف آنت تتعاملين معه وهو صغير ؟: الباحث  
شيكل اع        : االم   و معيش اال هال ي ، آنت ل د اال هوي       آان اقرب طفل ال ا العي رة اج اه ، م ه اي طي

رات                         ا معي اال هالعشر لي ه واهللا م ه يم شباب ، قلتل بقلي يمه بدي مصاري اشتري اواعي زي ال
 .اال هوي بقلي هاتيهم راح واهللا اشترى بنطلون وقميص قلتله هذول جابولك قلي اه دبرت حالي 

آيف آانوا اخوته يتعاملوا معه ؟: الباحث  
 وا يعزوه على هواي آلهم آان: االم 

آيف آان يتعامل مع المشاآل التي تواجهه ؟: الباحث  
ا هون                         : االم   ل هوي وجيران ك اتقات دي اقل ي ب فناه ، يعن شفناه وش ما آان يحكيلي اال اذا احنا اآت

ه                    ط حال ر زب ا خب ا عن ه واهللا م ادا علي ا ن غيرة غيرة هيك ، آان ماشي هو وشاب من صحابه اج
فتهم اال نزلوا وهجموا عليه وبلشوا فيه ضرب ضرب انا طالعة هون اسقي             وطلع واال هني ما ش    

ا شافت   )س) (ع ( الزريعة والوردات ، اه ، قلتله    ( ابصر ماله بضربوا فيه ، والمرة تصرخ ، لم
ا   )ع  ا ع ، لم صل ي ه  ع ع اوعك ت صرخ علي ت وال هي صارت ت ه خاف ب آاراتي شانه لعي عل

ي ،        ى ابن ي          والدك الثالثة هاجمين عل ه يعن دهم عن زل ابع ا ع ن دين لم ه صاحبه وبع  واهللا وفزعل
اتلتهم ؟                 رة ق شهد باسبوع آانت الغي ا يست ك واهللا اشترى        ... هذا بدي اقلك قبل م دي اقل ان ب اذا آ

 اواعي اجا واهللا غير من نابلس لهون لما لبسهم شلحوه اياهم ولبسوله اياهم 
هل سجن بمراحل الطفولة او ضرب ؟: الباحث  

 ضرب يمكن ضربوه مهمي آانوا آل الوالد يضربوهم ام انسجن أل: االم 
عندما حصل الحادث مع اخوه آم آان عمره ؟: الباحث  

 اخوه بشهرواحد اتصاوب وهو بشهر ثالثة يعني حوالي ثالث شهور بينه وبين اخوه : االم 
هل آان يعمل وهو طفل ؟: الباحث  

 ال وهو صغير آان بالمدرسة : االم 
 :مراهقة مرحلة ال
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آيف آان بهذه المرحلة ؟ : الباحث  
 آنت احسه متغير ، ينزل على نابلس آثير : االم 

آيف آنت تتعاملي مع هذه التغيرات ؟: الباحث  
ه وال يهمك انت                : االم   ضايقوه اقل ات آيف اصحابه ب عادي ، آنت اهديه لما آان يحكيلي احكاي

 خليك ماشي دغري اهللا بساعدك 
هم انفسهم اللي آانوا بغاروا منه ؟اصدقائه : الباحث  

 مش صحابه آثير بس اللي بقوله احنا صحابك بس منشان مصالحهم : االم 
آيف آان يختار اصدقاءه المقربين ؟: الباحث  

 مثل ما حكيتي هوي آان يختارهم : االم 
من اين ؟: الباحث  

شهد               : االم   ا است د م ان   )س(انا بعرف شب من صحابه صار مطارد بع ي آ دا شب       يعن ادي اه  ه
ه شجعه ويخالطه      بالمنطقة آان ما يحكيش مع حدا وال حدا يحكي معه ، فصار يروح ويجي علي

ن اول ،      رأ م شب اج ريء ال ي صار ج ذا ، يعن ل ه رك اعم ال اتح شجعه تع شي وي الكالم يم ب
ان                 )س(وبتصرفه يعني الخر فترة تاستشهد     ا آ ول ان ي صار يق شهاده يعن ر باست أثر آثي فالشب ات

 وآيف ووين بدي اروح هسا  )س(نيمعيش
متى بدأ العمل ؟: الباحث  

  سنة ١٦بدأ العمل بعد المدرسة بعد صف عاشر يعني آان عمره : االم 
بماذا آان يعمل ؟: الباحث  

 آان يشتغل بالنجارة وهيك : هي 
لماذا ترك المدرسة ؟: الباحث  

سة     : االم  سوا لب نهم يلب ب م دير طل ي الم صاري يعن ة م صاري   واهللا قل ه الم نش مع دة مك موح
 مزبوط ، بدا يشتغل وبطل عاد من المدرسة ، اتضايق مش بس هو وعشر شباب آمان 

 هل آان يريد ان يكمل دراسته : الباحث
 اه بس ما آان في مادة : االم 

 : مرحلة الشباب
مارأيه بموضوع الزواج ؟: الباحث  

 اآبر مني ، آان يقلي التكسي بسبق        ٣ في   هو آان يقلي يتزوجوااللي اآبر مني ، آان يقلي        : االم  
شاء اهللا                 بلهم ان زوج ق دي        .. الباص آان يقلي انا بدي اشتغل وادبر حالي وبت ة وب ي هاي الغرف ال

ه جهز         ه يل دك                    ..اجهزها من اسه قلتل دنا نعيش عن ي ب ا ومرت ره وان ولي اخواني سكنوا ب ان يق آ
ا عليكي وال يهمك وال ت ر باله ا تخدمك ودي دي اخليه ي وب ه ... قلق ان يحكي ، بس آل اه واهللا آ

 حكي 
غير ابن عمه محمود في اله اصدقاء ثانيين استشهدوا ؟: الباحث  

ان                         : االم   اح آ ام االجتي ه في اي دة اصحاب ال ان في ع في بس معظم اللي صار اصابات يعني آ
ي هاي آانت صعبة                         ه صحاب ، فيعن ر ال يصير احداث عشان القدس يعني اتصاوب شباب آثي

ة منيحة مع                               ا ه عالق ه آانت ال أثر بالكل الن ة شهدا ات انيين ، من ناحي شهاد شباب ث آثر من است
 الجميع 
هل آان يتابع االحداث على التلفاز ؟: الباحث  

 اه : االم 
عندما آان يمر بموقف محزن آيف آان يعبر عن حزنه ؟: الباحث  

 آان زعالن آثير وقت استشهاد ابن عمه محمود: االم 
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آيف آان يعبر عن حزنه ؟: الباحث  
د                  : االم   واهللا مكنش عندي ،من يوم ما استشهد ابن عمه واحنا بعيد عنك بالعزا ، وهوي هون عن

دفنوا                      دوا ي اخوانه مشفتوش ، اما انا بقلك شفته وقت ما دفنوا محمود والشباب ، اربع شباب ، قع
وهم ، واهللا انا رحت وهوي واقف   فيهم ، جينا مسيرة على المقبرة صرنا نتفرج عليهم بعد ما دفن           

ا                           ذا ، بقله شاب ه شباب هذول اال ال أثر بال دا ت ا ح ي واهللا م ا شو بتقل على باب المقبرة واالجارتن
ي أل                  ذا     ! مين هو ؟ بتقلي هذا اللي واقف ، قلتلها انت مش عارفتيه مين هوي ؟ بتقل ا ه ) س(قلتله

يهم     ابني ، اال هي بتقلي هذا الصغير ؟ قلتلها اه هذا اص         أثر ف ي ات ذا الل غر واحد ،اال بتقلي واهللا ه
سك ،     ا م ي ريحته ة اال ه ميت الريح شت ش ك آم ه هي ت من ود وحمل راب محم ى ت ، رحت عل
ا اهللا                   وا ي شمين ، يقول وودينا التراب آمان للجامع بايدي ، وحطيت بالمحرمة واعطيت للنسوان ي

شهاد         سبحان اهللا قلتلهم اه الشهيد ريحته بتظل مسك ، واهللا ا            د است ا بنبكي بع ا هون   )س(حن ، احن
بنبكي اال هبت ريحة مسك اال بقولوا النسوان يا اهللا هالريحة ما احالها ، انهم حلفوا النسوان في                   

وا   ) س( وحدة زي شيخة بدك تقولي معطية اال هي بتقول انا شفت  و بتبك وهوي طاير عندآوا انت
ه      آان عندآوا وانتي بهدوا فيك النسوان وانتي  ) س(و ه اهللا يرحم سهل علي ا قلتي اهللا ي  بتبكي ، لم

راح انفقد ، بقلك اناساعيتها ابصر قلبي صدق وال أل قلت معقول ؟ بعدين قلت بجوز شو بيصير                  
 ) وتتنهد ( 

آيف آان يعبر عن فرحه ؟: الباحث  
 آان يفرح آثير يرقص ويضحك ويكيف : االم 

لثالثينات آان عمره مالحظة  ابن عمه الذي استشهد اآبر منه بكثير با  
آيف آان يأخذ قرارته ؟: الباحث  

 عادي لحاله : االم 
 مالحظة له اخ عامل لجوء بلندن اسمه واخر يدرس بروسيا 

موضوعه المفضل الذي آان يحب الحديث فيه ؟ : الباحث  
 بسد ) ع(هون بحكيلك آل اشي اما هي )ل ( آان يظل يحب يحكي معاه لو)ل(واهللا مع : االم 
استشهادي ؟) س(هل توقعت قبل ذلك ان يكون : حثالبا  

انا آنت متوقعة انا نهيته آثير قلتله اوعك يمه برضاي عليك يمه انت اصغر واحد تحرق                  : االم  
ابا وعارف                     ار س قلبي يمه اال هوي بقلي تبكيش علي انا بدي اعمل عملية آان بيشتغل ايامها بكف

م               آل شي النهم عقدوا ابن عمه آثير همي قالول         ن عمك النه شوفه اذا بتبعث اب ه بنحرمك ابنك ت
دي             زعليش ب ه ت ي يم زل اال هوي بقل آان عندهم خبر انه بده ينزل قلتله برضاي عليك يمه ال تن
ام يمرق                      د ثالث اي ي وقع اروح اعمل عملية قلتله بديش تروح برضاي عليك ال تروح ،زعل من

تعال اال هوي بقلي شو في قلتله تعال        ) س(يرد علي السالم ويظل داخل على غرفته وبعدها قلتله        
ارة قامت                        ع بالطي ساعة ستة بتصحيني اطل ا ال بدي اياك قعد جنبي قلتله اسمع في وحدة قلها ابنه
ا صحيته راحت                              ي م د هللا ال ايم قالت الحم ا ن ارة وقعت قامت راحت لقيت ابنه حلمت انها الطي

شهادة       هاي القصة ا  )س(تصحي ابنها ليقته ميت انا حكيت البني         ال بقلولها الناس شايفه حرمتيه ال
دبك                      رح صار ي سهل عليك ف ة اهللا ي روح تعمل العملي دك ت شهادة ب ه مش راح احرمك ال وانا يم
ع               سوط وطل ة ويضحك ويلعب ومب ى االغاني الوطني ى االخر عل وينط ويغني وفتح المسجل عل

ا        من هون اهللا اعلم يمكن عند الشباب يقلهم انا امي سمحتلي وطلب من             ي اسوي زي ام فرحات ان
رفضت قلتله اذا رحت سويتها وصرحتلك انا صرحتلك بس بيني وبينك اما اذا رحت صرحتلك                 
دوا يصورنا                    ي ب وعلنا اخوانك آلهم بروحوا واليهود برحموش والجواسيس برحموش يمكن الل

 .يروح يبلغ مرضيتش الني انا بقلك آان قلبي مطمئن 
ت السابقة ؟عمرك حكيتي بالمقابال: الباحث  

أل بس الك عشان انتي وثقنا فيك قبل هيك أل آثير بنختصر انا بس انا علشان بدك تتعلمي : االم 
 .واشي خاص ارجوآي ما يطلع 
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 ؟)س(هل اعتقلوا احد بعد استشهاد : الباحث
يء    : االم  نهم ش وش ع وارة معرف وش وصلوهم لح ا طول س م وهم ب و ع ، م ،ن  اعتقل اه اعتقل

يهم   رة اخذوه                  ملقيوش عل سجن اول م رتين ان سوه بيجي ست اشهر، م م ا  م ال واهللا حب  اشي ام
وتعاي هو والضباط هناك وهددوه عمرك ما بتشوف اخوك ومش عارف ايش         )س(اول استشهاد 

ع                     دك روحه بتطل قلهم احنا دين االسالم اللي بموت زي قميص ما بتشلحه ساوي بالجثة مثل ما ب
ي                    للسما وساوي بالجثة مثل بدك ق      اوا الل م س ساوي قله دنا ن ه ب دنا نقتل ة ب الوله بدنا نحطه بالحاوي

 .بدآم اياه ما سلمونا الجثة لحد اآلن وطلبناها واهللا 
ود              ا اليه دفنوا فيه ان ب ين سوريا ولبن انا شفت تقرير على الجزيرة في مقبرة ارقام على الحدود ب

ي     شخص الل ع ال اء م ابوا لق شهاديين ج ل واالست ي ملهمش اه ا  الل ول بجيبولن اك اال بق دفن هن ب
سلموه وحدة       باآيتات مسكرة عليها ارقام بنكتب الرقم علىالقبر وبندفن مرة من المرات وهمي بي
وا               ا فعمل ى قبره ول آتبت عل قالوا هذه جثة البنت اللي نفذت عملية باسرائيل صوافطة ااال هو بق

تم د             شهاديين ب دفن            مقابلة معه ومع اهلها فقالوا انه معظم االسن رة خلص بظل ان اي المقب نهم به ف
درت تعذب                           ا ق دأ اذا م دهم مب ود عن اك مش مشكلة ، اليه بفلسطين مش بمكان ثاني هون وال هن
الروح             رابطين ف سد مت روح والج ه ال روا ان ت بعتب وي مي ذبوه وه ايش بع وي ع سان وه االن

ة           ابوا آوم ر وراحوا ج وا عن هتل اح لهيك حك وا   بترتاحش اال لما يكون الجسد مرت راب وعمل  ت
 مقابر الجندي المجهول الروح بتظل معذبه اذا ظل الجسد بعيد عنها وبيعطوا احكام للجسد 

؟)س(آيف اثر فيك استشهاد: الباحث  
ا           : االم  ت وان ول الوق المرآز ط ا ب وم جمعون ذيك الي رأة ه وم الم وم بي ر للي ي آثي ر ف اث

دان برضه اتص            )س(اتصور ن حم ين شفت صاحبه     )س(ورتوابكي رحت يوم محمد حمودة اب ل
صورت  ين ات رخت       ) س( ماش ائط ص ى الح صورة عل ى ال ارت ال ذا واش شكل ه م بال معه

ه ي )س(علي ون  )س(رد عل ى التلفزي ى صورتي عل سكوني طلعت حت سوان م وني ن ت لقي وغمي
شي اشي آانت                      ه ال ف شافني ابني اللي بلندن اال هوي بقول شو هالمسيرة هاي وامي بتبكي قالول

لشب اللي استشهد الحمد هللا اهللا يرحمه انا حتى آنت اهدي على النسوان اقلهم بديش        بمسيرة هذا ا  
ا                     ه ان دا يبكي علي ديش ح ي عريس ب شب عريس ابن ذا ال حدا ينوح بدهم ينوحوا ويحكوا قلتلهم ه
سمعلي صوت                            دا ي المرة وال ح ي ب اآتة يعن ا س زل دموعي وان ي ان يش صوت يعن آنت ابكي مل

رآن اال هي                      اغمى عليي وصفرنت واجو      ي ق را عل سوان في وحدة آانت شيخة صارت تق ا الن
 اهللا يصبرك ..بتقلي اهللا يصبرك

 آيف تتعاملين مع هذا الحدث اآلن ؟: الباحث
الحمد هللا هاي تقادير من ربنا الحمد هللا احسن شهادة استشهد                : االم 

هل تشعرين انك تلقيت الدعم الكافي ؟:     الباحث  
 من اي ناحية تقصدين نفسية وال مادية : االخ 

الناحيتين ؟: الباحث  
ه مصاري                 : االم   ه شهيد واخذت علي شهاده       ..مادية أل آله اآلوه الناس وال آان اول سنة من است

وا بكيت   د بعت ه الكتائب اول عي ا ، جماعت وا زارون ر اج زاء آثي وا اصحابه االع د اج ى العي عل
وب عل          و الخمسة شيكل مكت وا بكيت                   بسكوت اب اني بعت د الث داء من شهداء االقصى ، العي ه اه ي

ي صار                 سألوا شو الل ا اجوش ي ام م مكتوب عليه اهداء من آتائب شهداء االقصى مفش هاالهتم
انحرجوا وسوا                        شهدائهم ف ة سووا صور ل ه التنظيمات الثاني ق ان الصورة هاي سووها عن طري

ساعدة السرة                  ديم الم اني تق ا اشي ث ثال           هاي الصور ، ام روح م شهد بي ا يست شهادي اول م االست
دي اورجيكي آيف                       ادي بس ب وا  .التنظيم وبيجمع الهله مبلغ بساعدوهم فيه مش القصد الم يقول

ابنهم ساوا ، استشهادي ال ببعتوش اشي ، صدام حسين بعث مصاري لهون ووصلت المصاري     
جلي المصاري باسمك     وزعوهم على بعض ، احنا بس اجوا مقتوني س        ...، الشغلة آانت مسكرة     

النه ابني مسجل المصاري باسمي قبل ما يستشهد ، قايل للكتاتب هذول باسم امي وآاتب اسمي          
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ادلني                              دير ج ي ربيت ، الم ا الل ا ان ا م ا ان وآل اشي ، اجوا قالولي تنازلي منهم لجوزك ، طب م
ى الفا             وني عل ضي مختش وال     الشباب جادلوني المشايخ جابولي اياهم جادلوني على الفاضي مقت

 اشي اخذوهم هن 
ما هو دور المؤسسات ؟: الباحث  

 وال شيء : االم
 آيف آان يتعامل الناس معكم وآيف اصبحوا يتعاملون ؟: الباحث

 اه واهللا زي آانا يهود : االم 
 ما هو رأيك بالعمليات االستشهادية ؟: الباحث

كن اآلن أل ،طبعا مفيدة للشعب مظلتش مثل اول باالول آانوا شجعان وشاديين حالهم ل: االم 
 الفلسطيني خوفوا اليهود هابوا اليهود عرفوا انه في ناس هون بتقاوم باالول مكنش حدا يقاوم 

 
 صاروا يشعروا بأسى الحرمان اللي احنا آنا نشعره 

 
 تمت بحمد اهللا 
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