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 الفلسطينيين النشطاء عن بحثية ورقة: الشمالية آيرلندا في والقانون المقاومة السياسيون، السجناء

 تمهيد

 
 وهي مبادرة مدتها ثالثة أعوام بتمويل من مجلس األبحاث اإلقتصادية واإلجتماعية.  –Lawyers, Conflict & Transitionيأتي هذا التقرير ضمن مشروع )محامون، صراع، انتقال( 

 
القانون في النظرية والممارسة المعاصرة للعدالة  يستكشف المشروع بنطاقه األوسع دور المحامين أثناء الصراعات، وفي ظل الديكتاتوريات والتحوالت السياسية. وعلى الرغم من مركزية سيادة

 أو في الحقيقة بصفتهم "أناس حقيقيين" فاعلين في هذه المنظومة. -االنتقالية، إال إن هناك القليل من التركيز في األدبيات ذات الصلة على دور المحامين خارج المحاكم 
 

في وضع إطار مقارن ومواضيعي لمهنة المحاماة في مراحل تاريخية في وباالعتماد على ست دراسات حالة الرئيسية )كمبوديا، شيلي، إسرائيل، فلسطين، تونس، وجنوب أفريقيا( شرعنا 

يكون بمثابة جسر رابط بين العدالة االنتقالية  المجتمعات التي شهدت حقب من الصراع أعقبتها مراحل انتقالية. وباتخاذ نهج شامل لدور ووظيفة القانون والمحامين، يهدف المشروع إلى أن
 نية.وسوسيولوجية المهن القانو

 

 .وقد تشكل فريق العمل في المشروع من ممثلين لكل من كلية القانون في جامعة كوينز في بلفاست ومعهد العدالة االنتقالية في جامعة ألستر
 

فقد كنا مصممين على تقديم عمل من شأنه مساعدة  ينطوي هذا المشروع في جوهره على بعد واقعي، ويسعى إلحداث فارق سواًء في النظرية أوالتطبيق. وباإلضافة إلى المخرجات األكاديمية،

تة" ليحققوا ما يصبون إليه، ومن ثم يرحلون من دون أن المجتمعات موضوعالبحث. وكنا أيضا ندرك منذ البداية أن العاملين الميدانيين بين الجماعات األكاديميةمتهمون أحيانا بأنهم "يهبطون بغ
اص تحت عادت عليه. ولذلك، وكجزء من سياستنااألخالقية، قررنا تقديم هذه السلسلة من التقارير الموجهة نحو التطبيق، والمصممة خصيصا لكل اختصيشعر من ساهم معهم بأي فائدة ملموسة 

 المجهر البحثي، فضال عن تقديم خالصات تلك األبحاث في تقارير نعرضها على عموم المعنيين حول العالم.
 

شخص( مدعوين إلى اقتراح مواضيع البحوث والمواضيع الرئيسية ذات الصلة المباشرة بهم وبالمنظمات  120تهم ألجل المشروع األوسع نطاقاً )وهم أكثر من وكان األشخاص الذين جرت مقابل

 والشبكات التي يعملون معها. وقام فريق العمل األساسي بعملية فرز وتحليل تلك االقتراحات وحدد تقريرين رئيسيينلكل اختصاص.
 

في أيرلندا الشمالية، واالستراتيجيات المعتمدة من قبل ومن بين القضايا التي مثلت أهمية كبيرة بالنسبة لمن التقيناهم من الفلسطينيينهي تلك الخاصة بتجربة السجناء السياسيين خالل الصراع 

الذي لعبه القانون )والمحامون( في تطور تلك االستراتيجيات لدى الطرفين. وعلى الرغم من أن هذا الموضوع الدولة، واستراتيجيات المقاومة المتزامنة والتي اعتمدها السجناء السياسيين والدور 
 لطلب.خبرة فريق البحث، فقد وافقنا على االمقترح كان أوسع من نطاق تركيز المشروع في اختصاصات أخرى، ألنه كان مطلب عدد كبير من المشاركين الفلسطينيين، وألنه كان ضمن مجال 

 

وفرنا النصوص بلغتين؛ اإلنجليزية ولغات محلية ذات  نهدف من هذه التقارير أن تكون ذات قيمة فورية للممارسين، وعلى هذا النحو سعينا إلى تجنب المصطلحات واللغة األكاديمية المعقدة. كما
 وهنا في هذه الحالة تكون اللغة العربية.–صلة 

 

 نستهدفها تلك المجموعة المتنوعة من المشاركين الذين التقيناهم: وتعكس شريحة قراء التقارير التي
 

o  )العاملون في المجال القانوني محلياً ودولياً )بما في ذلك المحامون أصحاب القضايا ومحامو الدولة 

o  ًالعاملون في المجال القانوني محلياً ودوليا 

o  )أصحاب الفكر والرأي المهتمون بدور المحامين بوصفهم فاعلين في الشأن السياسي واإلجتماعي )مع تركيز خاص على العدالة االنتقالية 

o  المسؤولون الحكوميون 

o السياسيون )صانعي السياسات( في مختلف الدول 

o نُشطاء المجتمع المدني 

o  الصحفيون وغيرهم من المعلقين السياسيين 

 
 (. lawyers_TJ@( كما سيتم تعميمها عبر شبكاتنا المتنوعة وكذلك حسابنا على تويتر )www.lawyersconflictandtransition.orgبتوفير السلسلة كاملة عبر موقعنا اإللكتروني )سنقوم 

 

 أملنا أن تجدوا في قراءة التقرير متعة وأن تقوموا بالتعريف به لدى جميع معارفكم. 
 

 ات عن المشروع، يرجى التواصل معنا: لمزيد من المعلوم

www.lawyersconflictandtransition.org/contact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

--------------------------------  

 د. كيران مكيفوي 

 محامون، صراع وانتقالمدير مشروع 

  2015 ابريل

http://www.lawyersconflictandtransition.org/contact
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 المسؤولية وإخالء وتقدير شكر

 
 

 بعنوان كتاب قدم أن لمكيفوي سبق وقد. محامون،صراعوانتقال مشروع مدير ، مكيفوي كيران. د التقرير هذا إعداد على قام

Paramilitary Imprisonment in Northern Ireland: Resistance Management and Release 

(2001, Oxford University Press)كتاب وكذلك Beyond the Wire: Ex-prisoners and Conflict 
Resolution in Northern Ireland (2008, Pluto, with Pete Shirlow) .في الواردة اآلراء جميع وتبقى 

 .المؤلف مسؤولية به، أخطاء وأي التقرير،
 
 يمكنكو. واالجتماعية االقتصادية البحوث لمجلس وليس للكاتب تعود نظر ووجهات آراء من التقرير في ورد ما. مجانا متاح التقرير هذا

 هادف غير أساس على المواد ستخدمت( 2) المحتوى؛ تعدل أو تغير ال( 1) أن بشرط تعليمية ألغراض جزئيا أو كليا ونسخه هاستخدام

 .التقرير من مقتطف أي في ومصدر الطبع حقوق بأصحاب تعريفال( 3)و للربح؛
 
 بموجب هالمعنويحق على المؤلف يؤكدو. للتقرير استخدامك نتاج عليه تقع مسؤولية أي المؤلف يستبعد القانون، به يسمح حد أقصى إلى

 .العمل هذا مؤلف باعتباره به التعريف يتم بأن يقضي والذي 1988 للعام االختراع براءات وقانون والنشر التأليف حقوق قانون

 
 
ISBN: 9781909131309 

 
 

 
 
 

 
 

 



iii 
 

 

 تنفيذي موجز

 
/  القوميون ؛الفاعلة الجهات من مجموعات ثالث على نطويي أنه هو الشمالية أيرلندا في للصراع وصف أفضل فإن الحالية، ألغراضل

 عن تعبر والتي المعتدلة الحصرية" السياسية"هاتعبيرات األنصار من مجموعة كلول. البريطانية والدولة ،الموالين/ ونالوحدويو ،نوالجمهوري

 سجن إلى ذلك وأدى. متطرفة عنف أعمال بارتكاب متهمة جماعة كل فإن ذلك، إلى وباإلضافة. المسلحة مجموعاتها منها لكل وكذلك اعقيدته

 قوة) الموالينو ،(جماعاتال من اموغيره ،INLAاآليرلندي الوطني التحرير وجيش ،IRAاآليرلندي الجمهوري الجيش) الجمهوريين

 (.والجيش الشرطة) الدولة ُممثلي من جدا قليل وعدد( أخرى وجماعاتUDA ألستر عن الدفاع واتحاد ،UVF ألستر متطوعي

 السجون إدارة
 

 كجزء السجناء هؤالء معظم سراح أطلق أن إلى السياسيين السجناء مع للتعامل النطاق واسعة استراتيجيات ثالث البريطانية الدولة اعتمدت

 Reactive) التفاعلي االحتواء( أ: )التالي النحو على االستراتيجيات هذه وكانت. العظيمة الجمعة يوم سالم اتفاق من

Containment) 1969-1975 (ب )التجريم ((Criminalisation 1976-1981 (ج )االدارية النزعة 

((Managerialism 1981-1998. 

 

 العنف اندالع على للرد الدولة حاجة يعكس هوو. أخرى أماكن في نفذت التي السابقة االستعمارية ألساليبل تعديل هو: التفاعلي االحتواء

 طريق عن تسوية إلى التوصل يمكن حتى ومؤيديهم الجهات تلك وقمع العنف، هذا في تورطهم يعتقد الذين أولئك اءحتووا السياسي،

 الفئة وحالة ،سياسية دوافعب للمتورطين محلفين هيئة دون من الخاصة ديبلوك ومحاكم محاكمة، دون االعتقال االستراتيجية شملتو. التفاوض

 الهياكل على والتعرف ،السياسي لفصيلل وفقا منفصلة أماكن في السجناء احتجاز ةعلىاألخير ههذ نطويت حيث. السياسيين للسجناءخاصةال

 .السجن في نفوذهم مساحة على كبيرة سيطرةب لالحتفاظ والسياسية العسكرية المحاضرات عقدو بالتدرب للسجناء والسماح ،للسجناء القيادية

 

 االعتراف رفض على نطويوي. الخصوص وجه على االيرلندي الجمهوري الجيش كسر محاولة في السجون الستخدام محاولة كان:التجريم

 فضاًل  العاديين، والمجرمين لهم المعارضة الفصائل مع قسرا لدمجهم محاولة في جنائية، وليست سياسية دوافع أصحاب أنهم على السجناءب

 مباشرة ذلك أدى وقد". العادي" السجن في عليها المتعارف المهام بمختلف القيامو السجن زي وارتداء العمل على السجين إجبار محاولة عن

 .الطعام عن واإلضراب ورات،ذاالقب حتجاجواال ،باألغطية الحتجاجا في تمثلت مقاومة استراتيجيات السجناء يتبنى أن لىإ

 

 لهزيمة وسيلة السجون عتبرت لم حيث. والسياسي اإليديولوجي من بدال اإلداري الخطاب على أكثر تركز استراتيجية هي: اإلدارية النزعة

 أو علميا تحديا السياسيين السجناء إدارة اعتبرت وقد. العنف هذا علىتبعات السيطرة األحوال، أحسن فيفيها،و يمكن أماكن بل السياسي العنف

 عن بعيدا السجون إدارة في التنفيذية القرارات واتخاذ السياسات، صنع عملية ترشيد وحاولت. السجن موظفي أمام صعوبة أكثر فنياً 

 . دوماً  اً ممكن يكون لن هذا أن حقيقة إدراك مع - السياسيين السجناء ونفوذ ةوسط من اإلمكان قدر للحد والسعي ،السياسيين

 السجون في المقاومة
 

 الهروب: يلي ما لمقاومةا استراتيجيات وتضمنت. سجن مجتمع صنع على رئيسي تركيزب الشمالية ايرلندا في السجناء مقاومة تميزت

 (.األذى إلحاقب المقاومة) والعنف ؛(التضحيةب المقاومة) الطعام عن اإلضراب ؛(القانوني التحديب المقاومة) القانون ؛(الساخرة المقاومة)

 
 أنفسهم إلى ينظرون السياسيين السجناء من كثيرف. السياسيين لسجناءا دىل المقاومة عن الكالسيكي التعبير الهروب يعتبر: بالهروب المقاومة

 ورفع الخارج، في العسكري الصراع إلى مجددا االنضمام تسهيل إلى هروبال ويؤدي. هروبال" واجب" عليهم" حرب أسرى" أنهم على

 لتنفيذ استعداد على خاص بشكل الجمهوريون كان الشمالية، أيرلندا فيو. العدو ضد رمزية ضربة وتوجيه والمؤيدين للرفاق المعنوية الروح

 األسلحة اوهربو األنفاق، حفروا. الصراع فترة طوال السجون من الهرب نوالجمهوري مارس فقد متنوعة؛ وبمصادر الهروب عمليات

 موظفينال زي في ينمتنكر واهربو ،بسيارات هربواو ،سباحةً  هربواو الهليكوبتر، طائرات واخطفو السجن، جدران هدموا والمتفجرات،

 .ينالجمهوري لدى السجن لتجربة مميزة سمة الهروب كان وباختصار،. النساء مالبس في وحتى بل المحامينو

 

 مألنه تدريجيا تغير التكتيك هذا لكن. المحاكم بشرعية االعتراف ونالجمهوري السجناء رفض ،للصراع األولى األيام في: بالقانون المقاومة

 التعامل ينفيالجمهوري السجناء من موغيره االيرلندي الجمهوري الجيش سجناء بدأ ،الثمانينيات من وبدءاً . الحجة تلك إسقاط واسهولةأدرك

 المطاف نهاية في الحركة قررت عندماو. السياسية والتعبئة المسلح الكفاح جانب إلى إضافية نضال ساحة باعتباره والمحاكم القانون مع

 غالبية اقناع من تمكنت الجمهوري الحزب قيادة أن هو القرار هذا سبب من جزء كان ،التسعينيات منتصف في المسلح الكفاح عن التخلي

 .المسلح بالكفاح يتحقق أن يمكن كان ما يفوق وبقدر والقانون السياسة عبر المكاسب من المزيد تحقيق على بقدرتها ركةللح المنتمين
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 الحرمان هذا خالل منف. قوة أكثر عدو مواجهة في مقاومة استراتيجية الطعام عن اإلضراب يعتبر: الطعام عن باإلضراب المقاومة

 في طويل تاريخ يناأليرلندي السياسيين لسجناءول. لنضالةلرمزي ساحة إلى نفسه الجسد يتحول التحمل، على والقدرة بالنفس والتضحية

 اتبعتها التي التجريم سياسة وعقب. ياسيينس سجناء مأنه على واعاملي أن ضرورة على تأكيدا باعتباره عادة هذا وكان ،الطعام عن اإلضراب

 بولبال زنزاناتهم جدران تلطيخو ،(اتبطانيال احتجاج)فقط األغطية ارتداءو السجن زي ارتداء برفض ينالجمهوري السجناء رد جاء ،السجون

 الطعام عن المضربين من عشرة توفي وقد. الطعام عن اإلضراب إلى 1981و 1980 عامي في اللجوء ثم ،(بالقذارة االحتجاج) والبراز

 أثناء وستمنستر برلمان في عضوا انتخب قد ساندز .السيد كانو. ساندز بوبي اإلضراب، زعيم بينهم من ةوكانالثاني اإلضراب موجة في

 الوزراء ةرئيس تعنت العالمية اإلعالم وسائل من الكثير ؛وانتقدتالعالم أنحاء جميع في هائل باهتمام فاتهو حظيتو الطعام عن اإلضراب

 . الصدد هذا في تاتشر مارغريت ةالبريطاني

 

 الفصائل من سجناءال ضد ،السجن موظفي ضد مقاومة كاستراتيجية العنف الشمالية أيرلندا في نوالسياسي السجناء استخدم: بالعنف المقاومة

 بعض فيو. السجن منشآت كذلكتجاهو ،(همتهديداألمن اعتبروهم الذي) العاديين السجناء ضدو ،(تأديبية ألسباب) مأعضائه ضدو المتناحرة،

 من ضابط نوالثث لقي حيث– سجنال في همنضال دعمل مسلحة أعمال تنفيذ خالل من السجن خارج في رفاقهم دعم السجناء ،طلباألحيان

 لدعم الجمهوريين أيدي على سقطوا منهم اثنين عدا الضحايا جميعو العسكرية، شبه الجماعات تلك أيدي على مصرعهم نوالسج ضباط

 نتائجب تأتي أن ويمكن. الطعام عن اإلضراب مثل مثلها ،المخاطر عالية لعنفاستراتيجيةاللجوءل في نوالسياسي لسجناءا ويرى. السجناء حمالت

 يكون أن يمكن كما. بها عاملينوال السجون إدارة مع بالعالقات الضرر لحقت أن ويمكن قسوة، أشد فعل رد تنفيذ على النظام وتشجع عكسية،

 بدءاً  الجمهوريين جانب من السجون موظفي ضد العنف استخدام حاالت وتراجعت. السجناء لهؤالء السياسي النضال على سلبية عواقب لها

 .نطاقاً  أوسع استراتيجية صبغة ذات يبدو ما على واضحت الثمانينيات أواخر من

 السجناء عن اإلفراج

 

 على وافقت التي الفصائل إلى ينتمون الذين السجناء سراح إطالق الالزم من أصبح ،1998 العام في العظيمةالجمعة سالم اتفاق إبرام بعد
. جرائمهم خطورة عن النظر بغض سنتين، غضون في السجناء هؤالء جميع سراح يطلق أن على االتفاقية نصت حيث. النار إطالق وقف

 محاكمة إعادة إلى الحاجة دون من هسجن إعادة يمكن كان رخصةب السجناء همنسراح أطلق منو. السالح بتسليم مشروطا   فراجاإل كني لمو

 االتفاق، على عاما 15 نحو مرور بعدو اآللية، هذه من الرغم وعلى. السياسي العنف في لالنخراط عاد قد كونه في االشتباه حال في وإدانة

 عنصرا المبكر اإلفراج برنامج وكان. سياسية دوافع ذات جرائم الرتكابهم السجن إلى عنهم أفرج الذين عدد من٪ 5 من أقل سوى يعد فلم
 بدعمو. السابقين السياسيين السجناء إدماج إعادة على تنص بنودا   أيضا االتفاق وتضمن. الشمالية ايرلندا في السالم عملية نجاح عناصر من
 من تضررت يالت المناطق داخل مجتمعاتهم في القياداتو السالم بناة أهم من السابقين السجناء من العديد أصبح األوروبي، االتحاد من كبير

 .العنف

 خاتمة

 
 مختلف لها تفصيالً  أوردنا والتي نوالسج دارةإل مختلفةال نماطاأل وتعكس. ةرئيسي صراع ساحة مجملها في الشمالية ايرلندا في السجون تكان

 السجناء، انتهجها التي االستراتيجيات لنا وتبين. نوالموالي ينالجمهوري عنف نحو الدولة داخل والعملية والسياسية األيديولوجية المواقف

 هامراحل في حركاتهم تفكير طريقة عن الكثير سياسي، صراع في ينسياسي سجناء باعتبارهم وضعهمل جماعي تأكيد على ركزت والتي

– كرملنرودو ميز سجنا– السياسيين السجناء من األكبر الجزء ضما لذانال انالسجن أغلق وقد. الماضية الثالثين السنوات مدى على المختلفة

 سجون في المواليةو الجمهورية المعارضة إلى ينتمون الذين السجناء من نسبيا صغيرة أعداد بقت بينماو. اً بارز اً سياحي مزاراً  األخير وصار

 .التاريخي لصراعا ذلك في قوية رمزية داللة ذات تبقى السجون فإن ،(2014 سبتمبر في سجيناً  27 كانوا) الشمالية ايرلندا
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 الشمالية آيرلندا في الصراع خلفية: مقدمة

 
 من كل اقتصاد وتكبد آخرين، ألف40000 من أكثر وأصيب مصرعه شخص 3700 حوالي ،لقي1969 عامال في الصراع بدأ أن منذ

 من فإن نسمة، ألف وسبعمئة منمليون أكثر سكانها عدد يتعدى ال منطقة ظل فيو. الجنيهات من مليارات عدة ةالشمالي اايرلنداوبريطاني

 يصل أن يمكن ماب سقطوا الذين الضحايا عدد قارنا إذاو. لبنان أو النكا سري في بنظيره الشمالية أيرلندا في الصراع حجم نقارن أن المنطقي

 اً صراع وباختصاركان أنه أي. شخص ألف 500000 مصرع تعادل نسبةال فإن نسمة، مليون الخمسين ذات انجلترا في العدد إليه

 رسميا الصراع انتهى حين فيو. المجتمع في األفقر الشرائح وخاصة والمجتمعات، األسر من كثير على سلبياً  أثر طويل ألمد اًاستمرضاري

 في السالح عن التخليو النار إطالق وقف على الرئيسية الفصائل موافقة عنه نجم والذي ،العظيمة الجمعة اتفاق توقيعب 1998 عامال في

 إلى المطاف نهاية في يتحول أن أو"المسلح الكفاح" واصلي أن إما قرر المنشقة الجماعات من صغير عدد هناك أن إال سنوات، بضع

.األخرى اإلجرامية واألنشطة المخدرات تجارة في متورطة سياسية \ إجرامية عصابات
1

 

 

/  القوميون الفاعلة؛ الجهات من مجموعات ثالث على ينطوي أنه هو الشمالية أيرلندا في للصراع وصف أفضل فإن ،التقرير هذا ألغراضو

 عن تعبر والتي المعتدلة الحصرية" السياسية"تعبيراتها األنصار من مجموعة ولكل. البريطانية والدولة ،الموالين/ الوحدويون،والجمهوريون

 سجن إلى ذلك وأدى. متطرفة عنف أعمال بارتكاب متهمة جماعة كل فإن ذلك، إلى وباإلضافة. المسلحة مجموعاتها منها لكل وكذلك عقيدتها

 .الدولة من الفاعلين من جدا قليل وعدد ،والموالين الجمهوريين،

 

 الجمهورية/  القومية
 تحت الصراع من طويل أمد خالل وكان– المعتدلة القومية الحركة SDLPالديمقراطي االشتراكي العمل حزب يمثل أن على العادة جرت

 بقيادة االيرلندية، القومية نع اعتداال أقل التعبير مثلت التي ،ةالجمهوري الحركة أما. للسالم نوبل جائزة على الحائز الزعيم ؛هيوم جون قيادة

 حزب كان ،الصراع خاللو. الكاثوليكية الطائفة من األول المقام في دعمال الحزبين كال واستمد. فين شين حزب ايمثله فكان آدامز، جيري

 تم والذي) 1994 عام في النار إطالق قفو على الجمهوري الجيش افقةوم منذ ولكن ،الشمالية ايرلندا في قومي حزب أكبر هو العمل

 ةالقومي الحركة في سياسي حزب أكبر وصار المكانة تلك فين شين حزب لتحا ،(هذا يومنا حتىو 1997 عام في تنفيذه أعيد ثم تعليقه

 حتى االنتخابات خضي لم الذي ،فين شين واضحى. المجتمع في الشريحة تلك أصوات من٪ 70 من أكثر يمتلك اآلن وهو ؛الكاثوليكية

 الجيش هيو عسكرية، شبه ةجمهوري جماعة كبرأل السياسي الجناح هوو. يةوالجنوب يةالشمال أيرلندا، في نموا األحزاب أسرع الثمانينيات،

 .اآلن منحالً  صار الذي ،(IRA) االيرلندي الجمهوري

 

.وأكبرها أشهرها كان الجمهوري الجيش أن إال السياسي، العنف في تورطت التي الجمهورية الجماعات من عدد هناك كان حين وفي
2
 

 الجيش ،كان(قائمة تزال وال 1997 يوليو في آخرها) النار إطالق وقف شهدت فترات ثالث سوى تقطعها لم عنف مسيرة وخالل

 الحملة تلك وشملت. وأوروبا وبريطانيا الشمالية ايرلندا أنحاء كل في اغتياالتو تفجيرات شملت أعمالب 1969 عام منذ حاضراً  الجمهوري

 ونفذ. كذلك والمدنيين ،العسكرية شبه الموالية والقوات ،والقضائية السياسية والشخصيات ،(والجيش الشرطة) األمن قوات على هجمات

 أو ،ابريطانيو الشمالية اأيرلند اقتصاد انهيار بغرض وتجارية اقتصادية اً أهداف استهدفت التي التفجيرات من حملة أيضا الجمهوري الجيش

 ".مكلفةللبريطانيين عملية أيرلندا احتالل جعل" تعبيرهم حسب

 

 اعتبرهم ومن ،"الوشاية" بتهمة الجيش أعدمهم الذين وأولئك عمدا، استهدفوا قد كانوا من الجمهوري الجيش يد على قتلوا الذين المدنيين منو

 خالل إهمال نتيجة أو بالخطأ قتلوا من على عالوة السيارات، سرقة أو المخدرات تجارة مثل للمجتمع معادٍ  نشاط ممارسة ينبتهمةمذنب الجيش

 المتعمدة الهجمات زادت الثمانينيات، أواخر فيو. الموالية العسكرية شبه القوات أو األمن قوات ضدو اقتصادية أهداف على فاشلة هجمات

 تقديم أو والتشييد البناء أعمال في شاركينالم شمليل" مشروعة أهداف" أسماه لما تعريفه في الجمهوري الجيش توسع أن بعد المدنيين على

 .األمن لقوات( والخدمات السلع بيع مثل) الخدمات

 

 على 1798 العام إلى عودي والذي) ايرلندا في الجمهوري للتراث ورثة أنفسهم الجمهورية الجماعات وبقية الجمهوري الجيش واعتبر

 منو. المسلح الكفاحب ايرلندا من البريطاني الوجود طردل تسعى التي الكبرى الحمالت من عددا تاريخها مدار على شهدت التي البالد ،(األقل

 ضد المستشري التمييز بريطانيا؛ مع للوحدة المؤيدة غلبيةاأل ضمان هدفب الجزيرة تقسيم: يلي ما الصراع أسباب فإن نظرهم، وجهة

                                                 
 : انظر 1

D. McKittrick and D. McVea (2012) Making Sense of the Troubles: A History of the Northern Ireland Conflict. London: 
Penguin 

 بتركيزه – اإلقليمي الجيش صار فشيئا   وشيئا  "(. الرسمي اآليرلندي الجمهوري الجيش" يسمى صار هنا ومن) الرئيسية القيادة عن اإلقليمي الجمهوري الجيش انفصل ،1969 ديسمبر في2

 : انظر(. 1972 العام في النار إطالق وقف اليسار إلى قرباأل الرسمي الجيش أعلن حيث) المهيمنة القوة – التقليدية الجمهورية المبادئ على

B. Hanley and S. Millar (2009) The Lost Revolution: The Story of the Official IRA and the Workers’ Party, London: 
Penguin  
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 العسكري الجناح الواقع في وهي– كبير حد إلى مسيسة شرطة وقوة. الوحدة مؤيدي سيطرة تحت الواقعة الشمالي الجزء في الكاثوليك

 في تقسم التي أيرلندا جزيرة توحيد وإعادة البريطاني الوجود طرد هو الصراع أزمنة طوال للجيش المعلن الهدف كانو. الوحدة لمؤيدي

.1921 عامال
3

 

 

 

 
 

 الوالء/  الوحدوية
 واالتحاد لتاجل الوالء تأكيد أي) الوالء باسم عادة اليه يشار عنفاً  أشد جناحا وحدويال الحزب يمتلك الدستورية، األحزاب من عدد عن فضال

 في جدا هاما دورا - عددها محدودية من بالرغم  - عسكريةال شبه الموالية الجماعات من لواحدة السياسي الجناح لعب وقد(. بريطانيا مع

 .1994 عامال في ينالموالي قبل من النار إطالق وقف تأمين

 

 الملحوظ والفشل بريطانيا مع االتحاد على الحفاظ لدعم" للدولة الموالي" اإلرهاب من عنيفة حملة الموالية العسكرية شبه القوات ونفذت

 اإليرلندية، الجمهورية في مدنية أو اقتصادية أهدافالكاثوليكو المدنيين تستهدف وكانت. الجمهوري اإلرهاب مع بفعالية لتعاملا تهافيلحكوم

 الجيش بسبب السياسي العنف استخدام إلى لجأوا أنهم زعموا قدف البداية، منذ دفاعي موقف في أنفسهم اعتبروا وألنهم. ينجمهوري نشطاء أو

 بأنهم نوالموال ويقول. الجمهوري العنف ضد مجتمعهم عن أيضا ولكن المتحدة، المملكةب االرتباط نع فقط ليس يدافعون وأنهم – الجمهوري

 فين، شين حزب من منتخبين ممثلين أو الجمهوري الجيش أعضاء خالف واضحةةالالجمهوري األهداف من قليلال عددال ظل في اضطروا، قد

 .بأسرها الكاثوليكية الجماعة لمهاجمة

 

 حيث. الدولة تلك مع متناقضة عالقة في واكان للدولة، موالية عسكرية شبه جماعات أعضاء باعتبارهم ن،يالموال فإن التعريف، واقع ومن

 لقبول استعدادا أكثر وظهروا. كبير حد إلى شرعيتها على يعترضوا ولم ،ألجلها يقاتلون كانوا التي الدولة قبل من والسجن االعتقال قيد كانوا

 جريمتهم" عبارة وظهرت. افيالك التقدير لقي لم والءهم أن شعروا مولكنه جرائمهم، ثمن وادفعي أن ويجب القانون خرقوا قد أنهم فكرة

 .طويلة لفترات لموقفهم شعاراً  تمثل وبقت الموالية المناطق في الجدران على" الوالء هي الوحيدة

 

 السجناء صفوف ضمن من األصل في كانوا النار إطالق وقف فترة خالل البارزين المجتمع قادةو السياسيين القادة بعض أن حين وفي

 أقل أنها هي العسكرية شبه ةالموالي التنظيمات عموم إلى السجون وموظفي األمن رجالو والصحفيين األكاديميين نظرة أن إال الموالين،

 في واسع نطاق على منخرطين كانوا أنهم كما. بناء بشكل المشاركة عليهم يصعب وبالتالي ،ةالجمهوري يراتهانظ من انضباطا وأقل تنظيما

 .وتوزيعها المخدرات تجارة ذلك في بما ة،عادي إجرامية أنشطة

 

 تنشط كانت أن وقت الحركة هذه حول باألساس يتمحور التقرير هذا فإن الجمهورية، الحركة بمتابعة الفلسطينيين النشطاء اهتمام إلى وبالنظر

.الصدد هذا في مهمة رئيسية كتابات إلى نحيله أن فيمكننا السجون داخل الموالين حركة بنشاط معني هو ولمن. السجون داخل
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 مسلحا   طرفا   بوصفها البريطانية الدولة
 شرطة) المحلية الشرطة شملت هيو. البريطانية لدولةل التابعة األمن قوات هو الشمالية أيرلندا في المسلح الصراع في الفاعل اآلخر الطرف

 وفوج الخاصة، الجوية القوات مثل الخاصة القوات ذلك في بما) البريطاني والجيش ،(الشمالية أيرلندا شرطة جهازتُسمى واآلن الملكية، ألستر

 الشغب، مثيري مع مفتوحة مواجهة الدولة أمن استراتيجيات شملت وقد. االستخبارات وكاالت على عالوة( ألستر في محليا المجند الدفاع

 عن فضال العسكرية، شبه والموالية الجمهورية لجماعاتوا األخرى الفصائل داخل عناصر وتجنيد ،"الكمائن أفراد قتل بقصد النار إطالق"و

 إلى الدولة سعت ،هذه الصراع فترة خالل مختلفة منعطفات فيو.الطوارئ قانون تدابير إطار في باإلرهاب المتهمين معاملة وسوء التعذيب

 في الدولة حاولت ،ذلك إلى وباإلضافة.الصراع أطراف أحد كونها وليس ،والبروتستانت الكاثوليك بين" محايد حكم" بكونها اإلنطباع ترسيخ

 لو كما السياسيين السجناء مع التعامل أي– السياسي العنف في المتورطين تجريم على عملتو للصراع سياسيةال صولاأل إنكار مختلفة أوقات

 .السجون في وخيمة عواقب االستراتيجية هذهل وكانت. عاديين مجرمين كانوا

 

 

                                                 
 : انظر 3

R. English (2004) Armed Struggle: The History of the IRA. London: Macmillan. 
 : انظر4

P. Taylor (2000) Loyalists. London: Bloomsbury; K.McEvoy (2001) Paramilitary Imprisonment in Northern Ireland: 
Resistance, Management and Release. Oxford: Oxford University Press; W. Smith (2014) Inside Man: Loyalists of 
Long Kesh - The Untold Story. Newtownards: Colourpoint Books  
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 المدنيين من كانوا وغالبيتهم الصراع، خالل( حالة 352) الوفيات عدد إجمالي من% 10 حوالي عن مباشرة بصورة مسؤولة الدولة وكانت

.الصراع أطراف خارج من
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 السياسيين السجناء مع التعامل في البريطانية الدولة استراتيجيات

 
 كجزء السجناء هؤالء معظم سراح أطلق أن إلى السياسيين السجناء مع للتعامل النطاق واسعة استراتيجيات ثالث البريطانية الدولة اعتمدت

 . (الحقا شرحه وسيأتي)العظيمة الجمعة يوم سالم اتفاق من

 التجريم( ب) Reactive Containment 1969-1975) (التفاعلي االحتواء( أ: )التالي النحو على االستراتيجيات هذه وكانت

(Criminalisation) 1976-1981 (ج )االدارية النزعة ((Managerialism 1981-1998. 

    

 (1975 – 1969) والتفاوض االحتواء التفاعل،
 ،وماليزيا وكينيا قبرص مثل أماكن في المتعاقبة البريطانية لحكوماتل االستعمارية التجارب إطار في النموذج هذا عناصر تناول نايمكن

. التمرد لمكافحة شاملة استراتيجية ضمن السجون استغالل التفاعلي االحتواء فترة شهدت الشمالية، أيرلندا فيف. الشمالية ايرلندا وكذلك

 تلك وقمع العنف، هذا في متورطين أنهم يعتقد الذين أولئك واحتواء السياسي، العنف اندالع على للرد الدولة حاجة أسبقيةب الفترة تتلكوتميز

. يةاألمن ةالعسكري عقليةال بهيمنة كبير حد إلىو الفترة تلك تميزت وقد. التفاوض طريق عن تسوية إلى التوصل يمكن حتى اومؤيديه الجهات

 للعنف الدولة استجابة فعالية تقوض مزعجة معوقات مجرد األحوال، أحسن في اإلنسان، وحقوق القانونية اإلجراءات انتقادات واعتبرت

 .السياسي

 

 لونغ في السجناء هؤالء واحتجز. "خاصة فئة يةوضع" في المدانين السياسيين لسجناءا إدراج الفترة تلك تشهد ،الشمالية أيرلندا سياق فيو

 الخاصة التنظيمية القيادة هياكل داخل يعملون السجناء وكان. الفصائل أساس على سجناءال بين بالفصل تتسم كانت أخرى" مجمعات"و كيش

 سمح كذلكو ،مسموحة والسياسية العسكرية المحاضرات وكانت. السجون نظام مع المفاوضات جميع توجيه تمي خاللها من التيو مبه

 السجناء هؤالء أن يقول الواقعو. عسكرية مالبس في ويتدربون يتحركون كانوا عديدة مناسبات وفي بل الخاصة مالبسهم ارتداءب لسجناءل

 .الحرب أسرى بوضعية الواقع األمر بحكم يتمتعون كانوا

 

 مماثلة معسكرات في االعتقال وكان. محاكمة دون من يحتجزون بهم المشتبه" نورهابياإل" كان ،1971 عام من وبدءاً  ذلك، إلى وباإلضافة

 االعتقال اجراءات وكانت. االنتماء أساس على السجناء بين فصلال يتم كان كذلكو ،عنها منفصلة ولكنها عليهم المحكوم السجناء معسكراتل

 الحق وقت في تصدر وصارت) ستورمونت فترة في الداخلية وزير من االعتقال أمر إصدار سوى تتطلب ال هيف. ما حد إلى بسيطة قانونيةال

 وهم) الشهود يقدمو ،اإلدارية االستماع جلسات من يستبعدون نوالمتهم وكان(. الشمالية يرلنداآ لشؤون الدولة وزير قبل من المباشر باألمر

 تصل لمدة تجدد االعتقال أوامر وكانت اإلرهاب، في متورط المتهم أن" اعتقادهم" يفيد بما حجاب وراء من دلةاأل( الشرطة ضباط من عادة

. كبير حد إلىالكاثوليكية الطائفة ضد موجهة أداةً  االعتقال كانو". نية سوء" باب من كانت قانوني اعتراض ألي الوحيدة واألسباب ،سنة إلى

 لجنة تقرير خلص وقد. بهم المشتبه الموالين من معتقل 109 مقابل معتقلفي جمهوري 2060 هناك كان المعتقلين، عدد إجمالي فمن

 ،اردينرغ" )العدالة وغياببالظلم عارم شعور أشاع"وأنه"القانون إلى أساء" االعتقال أن إلى البريطانية، الحكومة شكلتها التي اردينر،غ

.تدريجياً  اإلجراءات تلك عن بالتخلي وأوصت ،(43-38 ص ،1975
6

 

 

. ومحاكمتهم العسكرية شبه الجماعات من بهم المشتبه اعتقال طرق في ةكبير اتتغير أيضا الشمالية ايرلندا في النموذج هذا تطبيق شهد كما

 التغييرات هذه وشملت. التشريعية التغييرات من عددا الحكومة ،أجرت(1972) ديبلوك لجنة توصيات أعقاب فيو ،1972 عام فيف

 أكثر األدلة مقبولية يحكم الذي القانون صار كما. حتجازاالو عتقالواال والتفتيش بالتوقيف يتعلق فيما والشرطة الجيش قوى صالحيات توسيع

 جرائمال فيه اعتبرت نظام اعتماد تم فقد أعاله، ناذكر كماو ذلك، إلى وباإلضافة.فقط عترافاال أساس على االتهام وسمحبتوجيه تسامحاً 

 الفترة هذه طوالو وأخيرا،".ديبلوك" محاكم محلفين؛مثل هيئة دون من تجري محاكمتها كانتو" ةمقرر جرائم" السياسي العنفب متصلةال

 في سجين 269 من سجنائه عدد زاد يذال السجون نظام بذلو. الشمالية ايرلندا سجون في األمن على اإلشراف في بارزا دورا الجيش لعب

                                                 
 : انظر 5

F. Ní Aoláin (2000) The Politics of Force in Northern Ireland, Conflict Management and State Violence in Northern 
Ireland. Belfast: Blackstaff 

 : انظر 6

Lord Gardiner (1975) Report Of A Committee To Consider, In The Context Of Civil Liberties And Human Rights, 
Measures To Deal With Terrorism In Northern Ireland. London: HMSO 
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 من كافية أعداد وظيفلت جهوداً  الشمالية أيرلندا في السجون مصلحة كذلكو 1975 عامال حلول مع سجين2687 إلى 1969 عامال

 .السجناء وعدد يتناسب بما العاملين

 

 

 

 متناقضة ظاهرها في تبدو مختلفة وتكتيكات استراتيجيات من واحد وقت في تستفيد أن البريطانية للسلطات تسنى النموذج هذا ظل وفي

 مع والتفاوض ،(القضاء نطاق خارجوالتعذيب القتل قبيل من أعمال على هذا اشتمل وقد) السياسيين السجناء مع للتعامل أساليب من وكذلك

 دون من السجناء هؤالء عن اإلفراج إلى تعمد كانت ذلك تتطلب الخارج في السياسية الظروف كانت وإذا اعتقالهم، خالل سجناءال قيادة

 أمنية دواعي وفق واقعيةالتصرفب السجن إدارةب للمكلفين يتيح كان ذلك أن الواقعو. الخطوة تلك لمثل يديولوجيةاأل أو القانونية اآلثار تحري

 – هم كانوا الذي للصراع السياسي الطابع إغفال عدم مع السياسيين، السجناء مع لتعاملل األمثل األسلوب تحديد عند( سيئة أم كانت جيدة)

 .السجناء مواجهة وفي فيه طرفاً  - حتماً 

 

 أيرلندا دولة تأسيس منذ طبقةالم الطوارئ قوانين ضمن النظام صياغة تمت فقد أعاله، ناذكر كما النموذج، لهذا القانونية للعناصر بالنسبة أما

 هيئة دون من ديبلوك محاكم إنشاء سهلت التي) الجديدة الطوارئ وقوانين ،(محاكمة دون من االعتقالب يسمح والذي) الشمالية

 للسجناء سمحت يتال السجن لقواعدسهل وإنفاذ ،(عترافاتاال على بناء االتهامات من المزيد توجيه يمكن بحيث األدلة قواعد غيرتو،محلفين

 جلسات في موكليهم عن نيابة يحضرون نوالمحام كان فقد الحقا، بتفصيل الموضوع هذا ناقشسن كماو. فصائل أساس على أنفسهم تنظيمب

 هموحركات السجناء يمليه ما في تتمثل كانت( السبعينيات أوائل في سيما ال) مستخدمةال القانونية التكتيكات ولكن ديبلوك، ومحاكمات االستماع

 أن من الرغم على ،نفسه السجن تشغيل نظام على القانوني للطعن كبيرة فرص هناك تكن لم الوقت، ذلك فيو. المحامين هؤالء على السياسية

 محاوالتو هروب وقائع بعد لضربل التعرض ذلك في بما ،االنتهاكات تجاه السجن سلطات ضد ناجحة مدنية إجراءاتب قاموا السجناء بعض

 .فرار

 

 (1981 – 1975) السياسي الدافع وإنكار والقمع التجريم
 الصراع في حوريام عنصرا باعتباره السجن في االحتجاز على أكبر بشكل الشمالية أيرلندا في السياسيين السجناء إلدارة الثاني نموذجال ركز

 وسجن واستجواب الحتجاز أماكن مجرد من أكثر أنها على السجون مع يتعامل منظور هنا التجريمو. نطاقاً  وسعاأل واأليديولوجي السياسي

 يعتبر حيث. السجناء" إرادة كسر" إلى الرامية الجهود في رئيسية مواقع أصبحت بل. الخارج في ومحتدم مستمر الصراع بينما ناوئينالم

. فيه أطراف هم الذي للصراع األوسع السياسي الطابع إنكار محاولة من جزءا سياسيين فاعلين وليسوا مجرمين اعتبارهمو وضعهم إنكار

 قبيل من قضايا فإن وهكذا،. العادي اإلجرام وليس السياسي بالعنف الصلة ذات األخطاء تصيد عن يسكت أن النموذج هذا بوسع وليس

 زي ارتداء أو السجن لاعمأب لقياما السجناء رفضو عسكري، شبه فصيل قبل من والعزل السجناء، قيادة هياكل مع والمفاوضات االعتراف

 .والنظام السجناء بين معارك حتما أصبحت قضايا من بها يتصل وما وهذه - العاديين المجرمين

 

 أن إال القسري، البراغماتية من فترةب تميزت قد الشمالية ايرلندا في السبعينيات أوائل في التفاعلي حتواءاال فترة أن من الرغم علىو

 أعقاب فيف. البريطانية والسياسية القانونية الثقافة في صداها لها كان 1981 العام حتىو 1976 عامال من تجريملل منسقةال محاوالتال

 بارتكاب مدان سجين أي وكان محاكمة، دون االعتقال سياسة عن التخلي تم فقد.التجريم استراتيجية تنفيذ تم ،1975 سنة اردينرغ تقرير

 لدمجهم محاوالت جرت كما. السجن بأعمال والقيام السجن زي ارتداء على جبريو ،عاديال سجينال منوال نفس على عامليُ " إرهابية" جريمة

 .السجناء العسكرية شبه الجماعات قيادة هيكلب االعتراف السجون نظام ورفض المعارضة، الفصائل من السجناء ومع العاديين السجناء مع

 تعتبر ما على داخلية صبغة إضفاء وكذلك الموظفين، صالحيات على والتأكيد للقواعد صارم إنفاذب السجون في االستراتيجية هذه تميزتو

 كبار من مستمر" تدخل"و نسانية،اإل ونزع والعنف وحشيةال تتبنى سجن ثقافة ظل في والمديرين الموظفين قبل من عدائية مواقف بالضرورة

 :قائلة تاتشر مارغريت أوجزته نحو وعلى. السجون إلدارة الدقيقة التفاصيل في الحين، ذلك في الوزراء ةرئيس فيهم بمن ين،السياسي

 
 وعنف إجرامي وتفجير مجرم قاتل هناك أن هو فقط اعرفه ما. سياسي عنف أو سياسي تفجير أو سياسي قاتل اسمه بشيء أعترف ال

 7.سياسية صفة عليها نضفي ولن. ذلك مواجهة في أبداً  نتسامح ولن. مجرم

 
 إلىو للسجناء، السياسي الطابع إلخفاء عمدا سعت التي السياسات تنفيذ في التجريم فترة طوال ينالسياسي وأسيادهم نوالسج راءمد تورط وقد

 من الحماية في كبيرة فائدة ذا الفترة هذه خالل القانون يكن ولم. لصراعا في واأليديولوجية السياسية المعارك محور هي السجون تكون أن

 الجمهوري الجيش سجناء إرادة كسر هدفها معركة في نفسها الدولة فيه تورطت الذي الوقت في السجناء بحق واسعة انتهاكات

 في' قواعد'لل الصارم تطبيقال وكان. السجون وداخل التحقيق مراكز في واسع نطاق على المعاملة وسوء التعذيب استخدمو.االيرلندي

 معاملة إساءة حول اإلنسان حقوق وجماعات المحامين شكاوى ترفض ما وكثيرا. السجناء ضد المتطرفة الوحشية لتبرير ذريعة نوسجال

 يتقدمون من أن أو ،دعائية حرب ضمن بأنفسهم اإلصابات تلك ألحقوا من هم السجناء أن منها بدواعٍ – الفترة هذه خالل بهم والمشتبه السجناء

 الجيش سجناء بين موت أو حياة صراع – حرفي وبشكل – السجون فيه أضحت سياق ظل فيو". لهم زمالء" سوى ليسوا الشكاوى بتلك

                                                 
 http://www.margaretthatcher.org/document/104589: الرابط انظر. 1981 مايو 5 في بلفاست في تاتشر مارغريت ألقتها كلمة من 7

http://www.margaretthatcher.org/document/104589
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 بينن كماو. السجناء حقوق حماية في القانون الستخدام كبير مجال هناك يكن لم تاتشر، مارغريت ةالبريطاني الوزراء ةورئيس الجمهوري

 .الجمهوريين السياسيين السجناء من سيما ال كبيرة، مقاومة السياسات هذه أثارت فقد ،الحقاً 

 

 "فني" تحد   في السياسيون والسجناء اإلدارية النزعة
 من النمط هذال األكبر التركيز كان حيث". االدارية النزعة" حقبة الشمالية أيرلندا في السياسيين السجناء إلدارة الثالثة الحقبة تسمية يمكننا

 العنف" هزيمة"ـل وسيلة أنها على لسجونل نظريُ  لم الفترة هذه وخالل. والسياسي اإليديولوجي وليس اإلداري الخطاب على السجن إدارة

 لتجنب اإلدارة سعت وحيث ،العنف من النوع هذا على المترتبة النتائج إدارة تتولى األحوال، أحسن في التي، األماكن أنها على بل السياسي

 تحدٍ  بمثابة السياسيين السجناء مع التعامل اعتبر وقد .االجتماعية االضطرابات أو العنف من مزيد إلى تؤدي أن شأنها من التي األخطاء

 نوالسج إدارة من" متخصصة" أخرى أشكالب مقارنته ويمكن والتقنيات المهارات من مختلفة مجموعة تطلبي صعوبة أشد فني أو" علمي"

 قدر السياسيين السجناء إدارة في الطريقة هذه وتسعى. الشباب أو السجينات طويلةأو لمدد السجناء مع التعامل خاللها من يتم التي تلك مثل

 خالي" إداري نهج ليس أنه المؤكد ومن. مخاطرلل موضوعيال حسابال أساس على القرارات واتخاذ السياسات، صنع عملية لترشيد اإلمكان

 قدر للحد السعي هي االدارية للنزعة التوجيهية المبادئ أحد أنب يقول الواقع أن بل. السجناء من طلب كلل ببساطة جيبيست" السياسة من

 .السياسيين السجناء ونفوذ سلطة من اإلمكان

 

 إلضراب وخيمةال عواقبال أن المؤكد ومن. الطعام عن لإلضرابات نتيجة الشمالية ايرلندا سجون في االدارية النزعة تلك اعتبرت

 السجون مديريل السماح أي) سجونال في السياسي" التدخل" من والحد ،(الحقاً  ذلك نناقش) تجريمعلىال احتجاجاً  الطعام عن الجمهوريين

 المثال سبيل على نجد وهكذا،. السجون في خاص إدارة أسلوب اعتماد إلى أدى ما هو أخرى عوامل ومعها( األمر يقتضي حسبما بالتصرف

 تمي بموجبه يذوال الثمانينيات، منتصف من بدءاً  الطويلة المدد ذوي للسجناء للغاية ناجح إجازة نظام اعتمدت قد الشمالية أيرلندا سجون أن

 كثير وكان(. الميالد عيد فترات و الصيف فصل خالل عادة) الواحدة السنة في أيام عشرة إلى تصل لمدة السجناء من كبيرة أعداد عن اإلفراج

 يستفيد أال يعني الهرب أن حيث السجن، إلى همجميع عاد وقد. الجرائم أخطرينالمدانينبسياسيال السجناء من النظام هذا من استفادوا الذين من

 في واكان التيو - للعبارة الحرفي بالمعنى – الهروب جهود الستئناف يعودون كانوا فقد الجمهوريين، حالة فيو. النظام ذلك من رفاقهم

 .عنهم المؤقت اإلفراج قبل خضمها

 

 أن إال السجون، في العسكرية شبه الجماعات ةولسط تام استسالم النزعة تلك في وجد (نوالسج ضباط وخاصة) البعض أن من الرغم على

 كبير دفاع هناك كانو السياسيين، السجناء تأثير من الحد إلى لسعيل وسيلة كانت تلك إن نقول أن فاألدق. التبسيط في مبالغة رأيال هذا في

 السجون بين العالقة تلك مالمح رسم إعادةو أخرى وسائل اعتماد تم ثم ومن ،اعنه الدفاع الممكن غير من أصبح وقت جاء حتى عنها

 تدريجيا السجناء قضية أصبحت فقد ،التسعينيات منتصف من بدءاً  السالم عملية تحقيق نحو الخطى تسارع ظل وفي هذا، ومع. والسجناء

 رسمي طابع إضفاء إلى السجون في األحداث بإشعال السياسية العملية استقرار زعزعة عدم زخم وأدى السياسية، المفاوضات في أهمية أكثر

 .السجناء مصلحة في كبير حد إلى في يصب كان ما وهو عالقةال على

 

 الستخدامل وكان. والشرعية للقانون االحترام من المزيد يتطلب كان النموذج هذا وعقالنية يقين فإن الفترة، تلك خالل بالقانون يتعلق وفيما

 ،فقدالتجريم عهد في يتم كان مال وخالفا. السجون إدارة كيفية على كبير تأثير( الحقا هناقشن) السياسيين السجناء قبل من للقانون االستراتيجي

 لحقوق والدولية البريطانية للمعايير وفقا للرقابة الموظفين صالحيات تخضع أن الفكرةتدريجي قبوال( واسع نطاق علىو) نموذجال هذا القى

 منظمات من الناجح الضغط أن ،إالاالستجواب مراكز في متقطع بشكل واالنتهاكات التعذيب تواصل حين فيو ذلك، إلى وباإلضافة. اإلنسان

 أعماالً  الممارسات هذه من ،جعلالمحامين جانب من القضائية الدعاوى وكذلك ،والدولية الوطنيةالحكومية غير والمنظمات اإلنسان حقوق

 . تجريمال عهد في الحال كان كما واسع نطاق على ممنهجة غير

 

 سياسي وعي مع الذكي، التعامل أشكال من المزيد يستلزم محدوداً  سياسياً  وعياً  تتوخى كانت اإلدارية النزعة فإن نطاقاً، أوسع منظور ومن

 . خارجها يجري ما على وخيمة عواقب إلى سيؤدي صراع ساحة إلى السجون تحول أن بحقيقة ما نوعاً  أكبر

 

 خاتمة: السجون إدارة
 ممارسات مع عام بشكل تتوافق والتي ،السياسيين للسجناء السجون إدارة من أنماط ثالثة شهد قد الشمالية ايرلندا في الصراع بأن نقول إيجازاً 

 سلوكل كان فقد. والداخلية الخارجية العوامل ةوفقفريد بصورة تتشكل كانت ذلك مع لكنهاو. العالم في آخر مكان أي في مماثلة ةيإدار

 على مباشر أثر ،النماذج تلك نشأت قلبها من التيو نطاقاً  األوسع السياسية التطورات عن فضال لها، السجناء ينتمي التي المسلحة الجماعات

 أفضل بصورة التصرفات تلك نفهم أن ولنا. السجناء تصرفات وتتغيرحسب وتتطورالسجون داخل تتشكل النماذج تلك تكانو. اإلدارة نماذج

 .المقاومة اساليب باعتبارهامن

 والمقاومة السياسي االعتقال

 
 المقاومة تنسيق أو الفردية األفعال في منهم العديد ويشترك. االعتقال مع التعامل مجرد السياسيين المعتقلين فعل يتجاوز ما غالباً 

 ينظر ما غالباً  المعتقلين،" شوكة كسر" أجل من وموظفوه السجن مديرو يبذلها التي للجهود ونظراً  أعاله، ذكرنا وكما. االستراتيجية
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 في المشتعلة الحرب في آخر أساسي ميدان أنه كما للكفاح، وأيديولوجي سياسي مكان أنه على.للسجن ذاتي بوعي السياسيون المعتقلون

 .الخارج

 

 ركزت وقد. متفاوتة درجات إلى واضح، سياسي طابع وذات ومدروسة عمدية الغالب في المقاومة أفعال تكون السياسيين، للمعتقلين بالنسبة

رات على خاصة، وبصورة السلطة، عالقات على عامة بصفة المقاومة بخصوص المتعمقة الكتابات بعض  لدراسة كأساليب المقاومة تصوُّ

 بمنظومة يتعلق فيما قوة أكثر وضع في الحاالت، أغلب في أنهم، هو السياسيين للمعتقلين الهامة الخصائص أحد من أنه إال". الضعفاء أسلحة"

 أن إلى والجماعية الفردية الروح وتتجه السجن، داخل الجماعي التنظيم يمكنهم وقد. العاديين الجنائيين السجناء حال عليه هو عما السجن

 يكون وربما اإللهام؛ منه ويستمدون الدروس منه يتعلمون والذي السجن، في النضال من طويل تاريخ لديهم يكون أن يرد كما أعلى، تكون

 متحمسون، ومحامون داعمين سياسيون أنصار هناك يكون وقد هامة، فكرية أو عسكرية أو تنظيمية مواهب ذوي سجناء صفوفهم بين

 .مساعدتها طلب يمكنهم التي المنظمات وبالطبع،

 

 أنفسهم، السجناء مجموعات بين ومن .المعتقلين مقاومة طبيعة شك دون فيها يقع التي السياسية والمنظومة السجن نظام طبيعة ستشّكل

 : يلي كما المتغيرات، خالل من المقاومة أساليب ستُصاغ والجنس، السن مثل الفردية العوامل إلى باإلضافة

 األيديولوجية 

  السياسية؛

 التاريخ سيطرة 

  المسجون؛ ثقافة ضمن السياسي

 المجندين صفات 

 والقيادة؛

 التنظيمية القدرة 

 . والتأديبية

( الهروبأواإلضرابعنالطعامأواإلضراربالنفسأوالدفاعالقانوني) الدرامية بين ما تتراوح التي الصور من كبير بعدد المقاومة عن التعبير يمكن

 العالم أنحاء كافة في السجن لهياكل األساسي التشابه أن إال(. المهّربات،االتصاالتغيرالقانونية،القواعدالتنظيمية،التعليمالسياسي) الروتينية إلى

 . شائع بشكل المقاومة طرق من عدد استخدام يؤكد

 
 المقاومة) الهروب االيرلنديين السياسيين للسجناء للمقاومة الرئيسية االستراتيجيات تضمنت السجن، مجتمع إيجاد على األساسي التركيز ومع

 تم وإجماالً،(. العقوبة إنزالب المقاومة) والعنف ؛(تضحيةبال المقاومة) الطعام عن اإلضراب ؛(قانونيالتحدب المقاومة) القانون ؛(سخريةبال

 على التأكيد هو ذلك من واألكثر عاديين، مجرمين وليسوا سياسيين  ممثلين مبصفته السجناء حالة على للتأكيد االستراتيجيات هذه تصميم

 من صغيرة مجموعة أفعال نتيجة أو الشامل الجريمة أسلوب لتأطير األوقات من العديد في الحكومة إليه سعت الذي للصراع السياسية السمة

 .شامل أيديولوجي أو سياسي أو اجتماعي نضال أي بخالف (السيكوباتيين)نفسياً  الُمعتلين اإلرهابيين

 

 

 الشمالية أيرلندا في السياسيين المعتقلين لدى المقاومة استراتيجيات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقاومة 
 هي إنشاء مجتمع داخل السجن والحفاظ عليه الغالبةكانت السمة 

 

 

 

 

 

اإلضراب عن الطعام                                         العنف                        القانون الهروب                                       
                 

   Law 

 الوضع السياسي والصفة السياسية في النزاع
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 مقاومة بوصفها الجماعة
 هذا إصالح يكون ما غالباً  الخارج، من الخلوي الهيكل أو الجماعي التنظيم أشكال من شكل إلى ينتمون الذين السياسيين للسجناء بالنسبة

 القوة عالقات لتغيير المنظمات هذه قدرة إعاقة يحاولون والموظفين اإلدارة أن إلى بالضبط راجع هذا. اعتقالهم عند شاملة أولوية المجتمع

 شبه أو العسكرية القيادة هيكل إلى معقدة فرعية ثقافة إلى المكتوب غير الشرف ميثاق من السجناء منظمات تختلف وقد. السجن داخل

 وضع المثال، سبيل على وهكذا،. الدهشة يثير ال بشكل التنظيم المنظومة أفكار السياسيين،ستكّون للسجناء وبالنسبة. الكامل الرسمي العسكرية

 لسجنهم،" طائفيةال" الطبيعة على كبيراً  تركيزاً  الشمالية ايرلندا في الجمهوريين والسجناء أفريقيا جنوب في األفريقي الوطني المؤتمر

.دالموار تجميع مثل واسع، نطاق على االشتراكية ميولهم ممارسين
8

 جزءاً  كونهم مع أخرى، جهة من الشمالية، ايرلندا في الموالون والسجناء

 غير والنهج الجماعية على التركيز وتقليل مرونة أكثر القيادة هياكل مع السجن تجاه فرديةً  أكثر نهج اتباع إلى يميلون أكبر، منظومة من

 .المقاومة وتكتيكات استراتيجيات نحو نسبياً  المنظم

 

 مساحة على الطارئة أو الجزئية أو المؤقتة السجين سيطرة حتى.  جغرافي موقع في" يحدث" حتى" موقعاً " الجماعية المقاومة تتطلب أخيراً،

 والسيطرة والملكية للسجن األساسية للميزة أساسي نقد وجود إلى تشير أيضاً  لكنها ،(الهروب مثل) المقاومة ألساليب فرصاً  تتيح السجن داخل

 من تقلل التي والشبكات المساحات( مؤقتة بصورة لكن) المقاومون يؤسس أن يجب المقاومة، أشكال على التأثير أجل ومن. المساحة على

ر" أجل من المساحة على السيادة بعض تحديد وعليهم. السجن مديري وإشراف رقابة فعالية  صحيح بشكل للمجتمع باالنتماء اإلحساس" تصوُّ

 . وتحقيقه وتنظيمه

 

 بالسخرية المقاومة – والمقاومة الهروب
 أنفسهم السياسيين السجناء من العديد يرى ،ذكرنا أن سبق وكما. الهروب هو السياسيين المعتقلين نظر في لمقاومةا عن الكالسيكي التعبير يعد

 الروح ورفع الخارج في العسكري الصراع إلى مجدداً  االنضمام الهروب يسهّل وقد. للفرار الناتج" الواجب" مع" حرب أسرى" أنهم على

 لتخصيص استعداد على خاص بشكل الجمهوريون كان الشمالية، ايرلندا وفي. العدو إلى رمزية ضربة وتوجيه والمؤيدين للرفاق المعنوية

 من الجمهوريون هرب وقد. العادية" العسكرية العمليات" بخصوص عادةً  إقراره تم ما بخالف الهروب، وتأمين لدعم متناسبة غير الموارد

 من وأُخرجوا السباحة طريق عن وهربوا الهليكوبتر طائرات وخطفوا السجون جدران وتسلقوا األنفاق حفروا إذ.  النزاع فترة طوال السجن

 السجن لتجربة مميزة سمة الهروب كان باختصار،.  اإلناث من الزوار وحتى قانونية وفرق موظفين زي في متنكرين وهربوا السجن

 . الجمهوري

 

 الواليات أو االيرلندية الجمهورية إلى الجمهوريين من كثير ذهب) إليهم للهروب وضوحاً  األقل الداعمين األنصار ذوي للموالين، بالنسبة أما

 ذلك يعتبرون أنهم على سجنائهم يظهر لم تنظيميةً، قدرةً  األقل( القول يمكن)و الدولة لشرعية المباشر التحدي في فائدةً  واألقل( المتحدة

 . اآلخرين ومحاولة البعض نجاح من الرغم على الجمهوريين، نظرائهم مثل تماماً  السجن، من للهروب" واجبهم"

 

 توسعت كذلك،. لسلطتها والسياسي الفكري التحدي في األخير كالمالذ الهروب إلى تنظر أن الشمالية ايرلندا في الدولة ظهرت جانبها، من

 إلى بنجاح الهرب استطاعوا من لتسليم أيضاً  تسعى وإنما الهروب، لمنع األمن من قدر أقصى لتحقيق فقط ليس الهائلة، الموارد في الدولة

 . التكاليف عن النظر بغض القضاء،

 

 التحديات أكثر هو السجن من الهروب فإن أعدائها، على تفرضها أن للدولة يمكن التي العقوبات أعظم هو االعتقال كان وإذا الموت، وبجانب

 . الدولة سلطة لممارسة المباشرة

 

 

 الدولة أسلحة وتطويع بالقانون التحدي– والقانون المقاومة
 مع تتعاطف ال التي األماكن في وحتى أنه، غير. مترسخاً  العنيفة النزاعات أوقات في الدولة ترسانة في رئيسي كسالح القانون مفهوم يعتبر

 سجين احتجاز بطبيعة المتعلقة التحديات في أو البراءة، أو الُجرم لتحديد سواء القانونية، االستماع جلسات تقدم فقد السياسيين، السجناء

 . والرمزية العملية للمقاومة السياسيين للسجناء األسس بعض سياسي،

 

 الخطب إلقاء إما منهم الكثير وحاول. الرمزية للمقاومة مواقع باألساس أنها على للمحاكم الجمهوريين اعتبار بدا للصراع، األولى األيام في

 للحكم ملموساً  رمزاً  كانت أنها بحجة - بالمحاكم االعتراف ببساطة رفضوا أو( ذلك فعل من القاضي منعهم ما وعادةً ) المحكمة في السياسية

 رفض أنه كيف الذاتية سيرته في ،الجمهوريين سجناءال أحد وقتذاك كان الذي آدامز، جيري يحكي المثال، سبيل على. ايرلندا في البريطاني

 باسمه، النداء عند الوقوف رفض كما به، الخاصة االستماع جلسة خالل الجينز سرواله حياكة طريق عن المحكمة، بسلطة االعتراف

                                                 
 : انظر 8

F. Buntman (2003) Robben Island and Prisoner Resistance to Apartheid. Cambridge: Cambridge University Press 
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.الصحف وقرأ اآلخرين السجناء مع وتخاطب
9

 االحترام، لعدم الواضحة الرموز هذه عن للغاية سلبياً  رأياً  تبنوا القضاء أن القول عن وغني

 أن منه القصد وكان للغاية محبطاً  السلوك هذا كان السجناء، لهؤالء يعملون الذين للمحامين وبالنسبة. اإلدانة معدالت على هذا وانعكس

. االتهامات هذه على المناسب الدفاع بتقديم لمحاميهم السماح يرفضون كانوا ألنهم جداً  ضعيفة ألدلة وفقاً  األحيان بعض في أُدينوا موكليهم

 الدفاعات، تصعيد مع فيها، المتطوعون نجح التي) طويلة حرباً  يواجهون اآلن أنهم علم وعلى والمحامين، أنفسهم السجناء من ضغط وتحت

 الممارسة هذه وانخفضت بالمحكمة، االعتراف عند التنظيمي الخط من الجمهورية القيادة خففت ،(النضال إلى االنضمام وإعادة الخروج إلى

 إلى تؤدي أنها يُرجح وافرة، أدلة بالفعل لديهم كانت من ضد البارزة القيادات كبير حد إلى بها قامت إذ فصاعداً، 1976 عام من حاد بشكل

 .اإلدانة

 

 

 

 

 

 الدولة سلطة في للطعن عمليةً  أكثر بصورة المحاكم استخدام السياسيين السجناء من العديد حاول فصاعداً، والثمانينات السبعينات أواخر من

 بتسليم الخاصة االستماع وجلسات القضائية والمراجعة المحاكم أمام وللمثول اإلنسان لحقوق الدولية المحاكم إلى المقدمة الطلبات في

ه ضمنو. ذلك شابه وما المجرمين  إلى المحاكم، بشرعية االعتراف رفض األعضاء اعتاد حيث موقف، من" الخط" تحول الجمهوري، التوجُّ

 :للمؤلف التغييرات تلك السابقين السجناء من اثنان وأوضح. النجاح فرصة عن النظر بغض فيه، حالة كل محاربة تمت الذي

 

... عندنقطةتفتيش،وحاولناالهربلكنتمالقبضعلينا[ الجيشالبريطاني] ذلكبعدأنأوقفناالبريطانيون. عملية تنفيذ أثناءُألقيّالقبضعليّمتلبساً 

....  وعندماُقدمناإلىالمحاكمة،ناقشناكالالقتراحات،علىالرغممنعلمناأنهميؤوسمنها. وكانهناكبضعبنادقومسدسفيالسيارة

... وهكذاوأعتقدأنناأردناأنيكلفهمذلكأكبرقدرممكنمنالمحامينووقترجااللشرطة
10

 

 

 
 :يلي بما المؤلف الثمانينيات، في أيضاً  أدين آخر، سابق سجين وأخبر

 وكانتالمرةالثانيةبالنسبةليفيعام. لقدكنتهناكمنقبلورفضتاالعترافبهاهذهالمرةفيالسبعينات.  لألمانة،فقدكنتأنويعدماالعترافبالمحكمة

[ عدماالعتراف] وأعتقدأننيقدأرغمتذلك...  ،لكنتغيّرالخط،لذاعارضناالقضية1986

......إذاكنتأريده،لكنأيضًاكانتهناكدائًمافرصةللرفض
11

 

 قضائي نظام سياق ضمن المحاكمات، بشأن السبعينات منتصف من االيرلندي الجمهوري الجيش أفراد بين المواقف في تغيُّرات تحدث لم

 لقيادة بالنسبة القضية بجعل مقتنعين المحامون كان أعاله، ُذكر وكما. التحّول هذا في دوراً  أيضاً  المحامون لعب كما. المحاماة ومهنة ثابت

 استخدام" ألجل الحاالت معظم في القتال تكتيك ظهر وبالتالي الذاتية، الهزيمة هي بالمحاكم االعتراف عدم سياسة أن الجمهوري الحزب

 البريطانية الحكومة قبل من ذلك إلى وما الخبراء والشهود الدفاع بمحاميي الخاصة الفواتير دفع ذلك في بما القانونية الفواتير جميع" )الموارد

 بالقضايا مثقالً  أصبح الذي المحاكم نظام بسبب جزئية وبصورة التسعينات، وفي. القاعدة أنه على( القانونية المساعدة نظام خالل من

 وكان. الدفاع إلى يتصاعد لم لكنه ،"مذنب غير" مرافعة المتهمين من ذلك استتبع". األدلة اعتماد" تسمى جديدة مالءمة ظهرت السياسية،

 وفي. المحاكمة لتسريع لكن البريطانية، المحكمة فرضته الذي الجرم قبول لعدم المبادئ موقفهمذي على السجناء إصرار على تأثير لهذا

 النظام في الفنية الناحية من به يُسمح لم والذي رسمي، بشكل" المرافعة على المساومة" دون من وزناً  األخف الجمل القضاة عرض المقابل،

 . البريطاني

 

 في التأديبية للقواعد القضائية المراجعة تحديات من مجموعة إلى الموالين وبعض الجمهوريين بين الرغبة هذه أدت نفسها، السجون في

 تأديبي نظام اتباع في للنظر مستعدة المحاكم أصبحت أن بمجرد أنه هي والحقيقة. مستحيالً  أمراً  ككل السجن قواعد تنفيذ جعلت التي السجون

 . الوضوح كل واضحاً  وتنفيذها تصميمها في القانوني الضعف أصبح القرارات، لتحدي استعداد على السجناء وأصبح للسجن

                                                 
 G. Adams (1996) Before the Dawn: An Autobiography. Cork: Brandon Books: مذكراته 9

تم حذف بعض تفاصيل االعتقال لمنع تحديد (. 1996يونيو  14مقابلة مع سجناء الجيش االيرلندي الجمهوري السابقين المتهمين في الثمانينيات. )10
 الهوية.

 (.1994ديسمبر مقابلة مع أحد سجناء الجيش الجمهوري االيرلندي )األول من  11
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 من للمقاومة كوسيلة القانون الجمهوريون يستخدم المثال، سبيل على. بنضالهم للتعريف الدولي القانوني النظام الجمهوريون استخدم كذلك،

 رائعة، المجرمين تسليم حاالت وتعتبر. اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة خالل من وذلك أخرى، بلدان في المقاتلين تسليم حاالت خالل

 القانونية المسألة ألن ايرلندا، وجنوب شمال في المحاكم من بكل االعتراف رافضاً  االيرلندي الجمهوري الجيش فيها كان التي الفترة في حتى

 التفاهم جوهر إلى التسليم إجراءات ذهبت وهكذا،". سياسية" تُعتبر قد الجرائم بخصوص تسليمهم تم الذين المجرمين استماع جلسات لعقد

 ينبغي أنه المحتجين السجناء من مجموعة ادعت ،1978 عام وفي اإلنسان، لحقوق األوروبية بالمحكمة يتعلق وفيما. للصراع الجمهوري

 على اإلنسان لحقوق األوروبية اللجنة توافق ولم(. والدين والتعبير الفكر حرية) االتفاقية من 9 المادة بموجب السياسيين السجناء اعتبار

 يتعلق فيما أو( 6 المادة بموجب) محامٍ  على الحصول من الحرمان مثل اعتقالهم، أوضاع وتحدت التواءً  أكثر التالية االستراتيجية وكانت.ذلك

. الحياة في الحق ،2 المادة بموجب االيرلندي الجمهوري الجيش من عّزل ناشطين حق في طارق جبل في البريطانية القوات قِبل من باإلعدام

 هذه. الفّعالة وليست والسياسية، الرمزية لألهمية باألساس المنافسة كانت فوزهم، من أكثر الحاالت من للمزيد خسارتهم أن من الرغم وعلى

 الدليل لتقديم الفرصة توفير وكذلك - ونظام قانون مسألة مجرد أنه على الصراع لتمثيل البريطانية للجهود تحدياً  قدمت الدولية اإلجراءات

 السجل في وارد هو مما ذلك إلى وما القضاء، نطاق خارج واإلعدام والتعذيب الموالية العسكرية شبه القوات مع البريطاني التواطؤ على

 . الدولية اإلعالم وسائل على ومعروض

 

 

 استخدام في متزايد، نحو وعلى أيضاً،( فين شين) االيرلندي الجمهوري للجيش السياسي الجناح بدأ السجون، وراء وما الشمالية، ايرلندا في

 يتخذ لن أنه حتى للتصويت، رافض بموقف شين تمسك الثمانينيات، وحتى.  االنتخابية السياسية العملية في مشاركاً  الحزب أصبح إذ المحاكم،

 رفض عن جزئياً  التخلي تم ذلك، ومع. للجزيرة الشرعي غير التقسيم على موافقة بمثابة سيكون بذلك القيام أن إذ غرفة، أي في مقاعده

 1981و 1980 يعام في الطعام عن اإلضراب نجاحات بسبب جزئية بصورة 1980 عام االيرلندية السياسية الهياكل في التصويت

 سياسية، سلطة أي ممارسة من فين شين مجالس الستبعاد اللجان صياغة إعادة االتحادية المجالس حاولت وعندما(. الحقا ذلك ناقشن سوف)

 . قانونية وغير تمييزية كانت اإلجراءات هذه بأن المحاكم أمام ناجحة تحديات بعدة الجمهوريون قام

 

 الثمانينيات من الجمهوريون بدأ السياسي، المجال وفي نفسها السجون داخل الجمهوريين، السياسيين المتهمين محاكمات وفي القول، خالصة

 وعندما. السياسية والتعبئة المسلح الكفاح مع جنب إلى جنباً  العملي، للنضال إضافية ساحة باعتبارهما والمحاكم القانون إلى النظر فصاعداً 

 الجمهوري الحزب قيادة أن إلى راجع جزئياً  هذا كان التسعينات، منتصف في المسلح الكفاح عن التخلي المطاف نهاية في الحركة قررت

 اإلنسان حقوق مجال في والتقاضي التعبئة خاصة) والقانون السياسة خالل من المزيد تحقيق بإمكانية الحركة غالبية اقناع من تمكنت

 . المسلح الكفاح عبر يتم مما أكثر( والمساواة

 

 بالنفس بالتضحية المقاومة: والوفاة الطعام عن اإلضراب
 قدف. أيضا واالجتماعية والعرقية السياسية الصراعات في حتجاجاال أو للمقاومة كاستراتيجية الطعام عن اإلضراب ستخدامال جيد توثيق هناك

 على احتجاجا المحاربين وقدامى اإلنسان، حقوق ونشطاء ودعاة طالب استخدمه وكذلك ،المرأة اقتراع بحق لمطالباتا قبل من هتاستخدم

 للفت الطعام عن اإلضراب أيضا العاديين السجناء ستخدمي حين فيو. مرضاهم أوضاع همأوأوضاع على احتجاجا األطباء وكذلك الحرب،

. سياسية دوافع ذوي من السجناءب ارتبط الموت حتىو الطريقة بهذه المنظم االحتجاج أن إال البراءة، مطالب لتعزيز أو همظروف إلى االنتباه

 ،وبالطبعوتركيا الغربية وألمانيا السابق السوفياتي واالتحاد وفلسطين، إسرائيل أفريقيا، جنوب مثل دول في السياسيون السجناء لجأ فقد

 يعود أيرلندا، فيو. الطعام عن اإلضراب إلى طويلة فترة منذ،وخرىاأل" اإلرهاب على الحرب" وسجون غوانتانامو مثل مواقع في السجناء

 أيرلندا، وجنوب الشمالية ايرلندا من كل في ،العشرين القرن في أصبحو عام، مائتي من أكثر إلى السياسيين السجناء لدى التقليد هذا

 .عاديين مجرمين ينوليسواسياسي سجناء باعتبارهم وضعهم تأكيدل السياسيين للسجناء رئيسية استراتيجية

 

 على والقدرة بالنفس والتضحية الحرمان عملية خالل منف. قوة أكثر يبدو عدو ضد تنفذ مقاومة استراتيجية الطعام عن اإلضراب ويعتبر

 تجبر وقتما للصراع ساحة إلى حرفياً  الجسد يتحول قد الحاالت، بعض فيو الواقع، فيو. ةرمزي نضال ساحة إلى نفسه الجسد يتحول التحمل،

" قسوة" لفضح سعياً  ،مشقته تحمل في السجين رغبة من الطعام عن ضراباإل نضال قوة وتنبع. الطعام تناول على السجناء السجن سلطات

 السياقات بعض فيو(. بالضرورة المسلح الكفاح يؤيدون ال الذين أولئك من حتى) والدولي المحلي المجتمع دعم على والحصول قوية دولة

 داخل في من ينتظر بينما ،التحمل على السجين قدرة في الزمن، من لفترة السياسي، الصراع تعقيدات جميع تنحصر ،(الشمالية ايرلندا ومنها)

 107 توفي حيث ،تركيا مثل - أخرى حاالت وفي. حتميةال واالجتماعية السياسية الفعل ردود من ذلك عن ينجم ماو وفاته هوخارج السجن

 في كبير تغيير دون من السياسية الصراعات تستمر - 2003و 2000 عامي بين ما فترةال خالل الطعام عن المضربين سجناءال من

 .أحداث من السجن في جرى ما من الرغم على اإيقاعه

 

. هاونتائج هافوائد كذلكو بدقة، واتبعاتهايحسب أن عليهم وينبغي ،لسجناءا على كبير خطر فيها استراتيجية بالنفس التضحية أن المؤكد ومن

 ،ذلك األمر لزم إذا نهايةال حتى مواصلةال على إصرارهم ومدى االضراب قرروا من تحمل لقوة دقيق تقييم إجراء عليهم أن ذلك من األهمو

 لتلك الدولة استجابة احتماليةو الفترة، تلك في يتحقق أن يمكن يذالو الناتج السياسي والضغط وفاتهم، حتى تنقضي قد التي الزمنية الفترةو

 تلبية تجاه الدولة على اً ضغط يفرض بدوره وهذا فعل رد إلى يؤدي سوف موتهم أن حقيقة على الطعام عن نوالمضرب ويعّول. الضغوط
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 المطاف نهاية في جرى كما - الطعام عن المضربين لصالح بنجاح الدولي أو الوطني العام الرأي تعبئة يتم عندماو. األقل على مطالبهم بعض

 .كبيرة واستراتيجية ةرمزي قوة فعالهمأل يكون فعندئذ– 1981و 1980 عامي االيرلندية السجون في الطعام عن اإلضراب حاالت في

 

 استراتيجية كبير حد إلىونوالجمهوري السجناء دخلها التي الطعام إضرابات كانت فقد الجمهوري، لجيشل المنتمون السابقون السجناء أقر وكما

 أال النهاية في تبين حتىطويلة فترةل استمرت والتي" االغتسال عدم"و لبطانيةبا االحتجاج لطرق الملحوظ الفشل بعد السجناء جانب من يائسة

.الذاتية الهزيمة سوى ورائها من طائل
12

 مئات رفض ،1980 عام في الطعام عن األول اإلضراب وبداية 1976 عامي بين الفترة وفي

 لهم السجن سلطات معاملةو( أوردنا أن سبق كما" )خاصة فئة وضع" الغاء على احتجاجا السجن زي ارتداء المحتجين ينالجمهوري السجناء

. أجسادهم على السجن بطانيات وضع سوى شيء أي ارتداء عدم السجناء قرر السلطات، قدمته يذال الزي ارتداء من بدالو. حرب كأسرى

 زنزاناتهم جدران السجناء طخل حيث"رةاالقذب احتجاج"ذلك بعدو" االغتسال بعدم اعتراض" بطانيةبال حتجاجاال هذا تحول ما وسرعان

 إلى وباإلضافة. االنتهاكات من وغيرها ،والضرب ،الجسدي والتفتيش ،العنفب السجناء تصرفات على السجن في العاملون ردو.بفضالتهم

 400 إلى 3 بين ما هناك كان 1978 ابريل بحلولو. الجمهوري الجيش يد على يغتالون نوالسج ضباط كان فقد الحقاً، نوضح كماو ذلك،

" H المباني" من قادةال جميع بنقل يقضي 1979 عام في السجون سلطات أصدرته قرارل وكان. االحتجاج من نوعال هذا في مشارك سجين

 من كان التي ستراتيجيةلال القيادات تلك تقييم إعادة تسهيل في هأثر( ألتباعهم المعنوية الروح إضعاف بغرض) واحد مكان في مووضعه

 وهكذا. الطعام عن لإلضراب اً إذن ئهمإلعطا الخارج في الجمهوري الجيش قيادة على لضغطا في السجناء بدأو. مجدية غير أنها الواضح

 إضراب في سيدخلون السجناء أن لها ظهر عندما خاصة المطاف نهاية في الخطوة، تلك تعارض تكان تيال الخارج، في القيادة رضخت

 .1980 عام من أكتوبر في الطعام عن األول اإلضراب بدأو. موافقتها دون من حتى

 

 عام في عملية طلبات خمسة إلى تفرعت ما سرعان مطالبة ،وهيسياسي وضعب للمطالبة سجناء سبعة مشاركة األول اإلضراب شهد

 مزمالئه مع تجمعال حرية( 3) السجن، في العمل من وايعف أن( 2) الخاصة، مالبسهم ارتداء في الحق( 1) هي الخمسة والمطالب. 1979

 .االحتجاج نتيجة منهم سحب الذي اإلبراء استعادة( 5)و وترفيهية تثقيفية فعاليات تنظيم في الحق( 4) ،ينالجمهوري السجناء من

 

 أوقات في الطعام عن إضراب في السجناء لدخول أن حيث) تكتيكي خطأ وهو الوقت، نفس في الطعام عن ضراباإل السبعة السجناء دخل

 دخلو الموت، شفا على - األوائل السبعة أحد – ماكينا شين وكان. اإلضراب من الثانية موجةال في تكرري لم( أكبر اً سياسي اً زخم يحقق مختلفة

 حكومة ممثل قام عندما األول اإلضراب وانتهى. 1980 ديسمبر 16 في آخرون وسبعة ديسمبر، 15 في ضراباإل آخراً  سجينا 27

 ذات المالبس مثل قضايا حول مختلفة تنازالت تقديم عرضت لسجناءل وثيقة بتقديم اتكينز، همفري الخارجية وزير الشمالية، أيرلندا في تاتشر

 اللحظة صفقة أعقاب فيو السجناء،ب يتعلق وفيما ذلك، ومع. القضايا من وغيرها والتجمع، والزيارات، الطرود،و طعام،وال ،المدني الشكل

.الوثيقة تلك تنفيذبنود نع الحكومة تراجعت هذه، األخيرة
13

 

 

 إلغاء السجناء ز،قررساند إضراب بدأ أن يومو. ساندز بوبي ،آنذاك السجين يالقياد ضابطال بقيادة ،1981 مارس في الثاني االضراب وبدأ

 بينماو. مراحل على يشاركون السجناء كان الثانية اإلضراب موجة فيو. منه الغرض استنفد قد أنه وجدوا أن بعد االغتسال، بعدم االحتجاج

 نفسه ساندز رشح عندما تغير هذا أن إال الجمهوريين، تؤيد التي المناطق في حتى ،كبير دعم على الحصول البداية في الصعب من كان

 على االنتخابات تلك وحازت. تايرون وجنوب فيرماناغ عن النواب مجلس في عضو وانتخب ،سجنه من وستمنستر في سياسي لمنصب

 شيئا، تغير لن نتيجةال أن تأعلن تاتشر السيدة أن من الرغم على ،الطعام عن اإلضراب قضيةب اهتمام وكذلك ضخم ودولي وطني اهتمام

 السادس اليوم في أي ،1981 مايو 5 وفي. "جريمة محض هي بل سياسية، ليست هي... الجريمة هي الجريمة" أنب رأيها على ةمؤكد

 إلى وسلبي) هائل دولي صدىً  وفاتهل وكان ،شخص ألف مائة من أكثر جنازته وحضر. ساندز بوبي توفي الطعام، عن إضرابه نم والستين

 وزارة خالل من البريطانية الحكومة مع مباشرة اتصال قنوات فتحو الوسطاء، جهود من الرغم وعلى. البريطاني التعنت تجاه( كبير حد

 .1981 أكتوبر في الثاني اإلضراب هذا تعليق تمي أن قبل آخرين مضربين عشرة قضي فقد الخارجية،

 

 للتدخل اإلذن إعطاء في بدأت قد شديد، ضغط تحت وقوعهم السجناء،وبحكم عائالت أن الطعام عن اإلضراب إلنهاء األساسي السبب وكان

 .2001 أكتوبر في تماماً  الطعام عن ضراباإلب االحتجاج عن التخلي وتم غيبوبة، في السجناء يدخل أن ام الطبي

 

 نهاية في تحققت الخمسة المطالب أن إال ،فاشلة استراتيجية الطعام عن اإلضراب الوقت ذاك في السجناء من كبير عدد اعتبر حين في

 في أحدث ما وهو سياسياً، فين الشين جناح نضج إلى اإلضراب موجتي أدت ،كبرأ نطاق علىو. أعقبته التي السنوات في بالكاملو المطاف

 .عام بشكل الشمالية أيرلندا في السياسي والمشهد الجمهورية الحركة طبيعة كبيراًفي تحوال المطاف نهاية
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 عقاب بوصفهما والمقاومة العنف
 على. ذاته الوسيلة مستخدم ضد موجها العنف ذلك كان وإن ،يفةعن وسيلة أنه على الطعام عن اإلضراب إلى بأخرى، أو بطريقة النظر، يمكن

 إلى يلجأون الذين السياسيين للسجناء وبالنسبة. اآلخرين والسجناء السجون موظفي ضد العنف أعمال في كذلك يشاركون قد السجناء أن

 استجابة أيضا يكون قدو. الخارج في دائرال المسلح الكفاح الستمرار أخرى ساحة أنه على سجنال مع تعاملهم عن هذا نجمي فقد العنف، أعمال

 مقارنة فيه تتم عقالني حساب محل العنف يصير قد كما. السجن داخل( االستراتيجية سوء وكذلك) القيادة لسوء نتيجة أو مادية لظروف

 .خرىاأل المقاومة استراتيجياتب فعاليته

 

 نالذي) العاديين السجناء أو المتناحرة الفصائل من سجناءال ضد أو ،السجون موظفي ضد العنف توجيه يتم أن يمكن ،ناذكر وأن سبق كماو

 مامثل السياسيين السجناء مجموعات تماسك كيتفكل غاللهماست يتم حيث" قسري إدماج" استراتيجية موضوع أو لألمن تهديدا ماعتباره يمكن

 .السجن نشآتم إلى العنف توجيه أو( الشمالية ايرلندا في حدث

 

 تم المثال، سبيل علىف. السجن في هملنضال اً دعم مسلحة بأعمال للقيام الخارج في رفاقهم دعم حشد من األحيان بعض في السجناء يتمكن قدو

 الجمهوريين هجمات ضحايا اثنين عدا جميعهم كانواو الشمالية، أيرلندا العسكريةفي شبه الجماعات أيدي على نوالسج ضباط من 30 اغتيال

 . السجناء إدماج رفضو الطعام عن واإلضرابات االغتسال عدم احتجاج مثل السجناء؛ نفذها حمالت سياق في

 

 عكسية، نتائجب تأتي أن ويمكن. المخاطر عالية استراتيجية الطعام، عن اإلضراب مثل لعنف،ل اللجوء فإن ،نيالسياسي لسجناءيتعلقبا وفيما

 عواقب لها يكون أن يمكن كما. هوموظفي السجون إدارة مع بالعالقات الضرر لحقت أن ويمكن قسوة، أشد فعل رد تبني على النظام وتشجع

 مع التعاطف كسب على مقدرته نوالسياسي لسجناءا عليها يعتمد التي الركائز أهم فمن. إليه السجناء ينتمي الذي السياسي النضال على سلبية

 سلبي موقف اتخاذ إلى يستفزهم وقد بل للخطر، الجمهور لدى النية حسن رصيد يعرض قد العنفف. قمعيو قوي نظام مواجهة في قضيتهم

 قبل من سيما وال ،السجون موظفي ضد العنف استخدام أن المؤكد ومن. دقة بكل الموقف دراسة من فعاليته يكتسب فهو ولذلك. عام

 القرن من والتاسع الثامن العقد أواخر فيو. أكبر استراتيجية صبغة يكتسب وصار نسبياً  تراجع قد ،الثمانينات أواخر من بدءاً  الجمهوريين

 مقاومة استراتيجية بوصفه العنف أن نجد وهكذا". مشروعة أهداف" السجون موظفي عتبري عدي لم أنه الجمهوري الجيش أعلن العشرين،

 تطويع من قدر أقصى تحقيق يكفل بما قائم واقع الوقت ذات هفيولكن ستخدم،ي ما ونادرا الغالب في معلن غيرو دائم، كتهديد فعالية أشد يكون

 .له الفعلي اللجوء إلى الحاجة دون السجناء مطالب ميوتقد عاملينلا

 

 العظيمة الجمعة وإتفاق السجناء سراح إطالق
 وقف فعقب. للعنف مستدام وقف على االتفاق بعد السجناء عن اإلفراج يتم الحديث آيرلندا تاريخ في الصراع من تقريبا فترة كل عقب

 المراحل فيو. السياسيين السجناء سراح إطالق أجل من ونضغطي الخصوص وجه على الموالون بدأ ،1994 عام في النار إطالق
 تستخدم أن من خوفا يبدو ما على وذلك السجناء، على كبير بشكل لتركيزا تجاه حماسا أقل الجمهوريون بدا المفاوضات، من مبكرةال

 عدم إلى نظريُ  كانو.أوسع نطاق على والدستورية السياسية قضاياال بشأن مقبولة غير تنازالت النتزاع السعي في السجناء قضية بريطانيا
 وقفب الجمهوري الجيش مبادرةل استجابة  ( السجون ذلك في بما) القضايا من مجموعة  تجاه ميجر جون بقيادة المحافظين حكومة تحرك

 بعد 1997 عام في النار إطالق وقف أعيد وقد. 1996 عامال في النار إطالق وقف انهيار إلى أدت أنهااستراتيجية على النار إطالق
 في واقعي بشكل النخراطا في الجديدة البريطانية الحكومة رغبة ظهرتو. كبيرة بأغلبيةو بلير توني بزعامة الحكم إلى عمالية حكومة عودة
 قد كان الذيو) السجن في الموالين قادة اعلن   وطمأن ميز  سجن إلى موالم، مو الجديد، الخارجية وزير توجه عندما السجناء قضيةحلل إيجاد
 .إليه التوصل يتم سالم اتفاق أي ضمن سيكون السجناء عن مبكرال اإلفراج أن مفاده بتصريح( النار إطالق لوقف الموالين تأييد بسحب هدد
 
 
 وقف على وافقت التي الفصائل إلى ينتمون الذين السجناء جميع سراح إطالق يتم أن على االتفاق تم العظيمة الجمعة اتفاق إطار فيو

 إطالق يعنيو. األسلحة بتسليم اإلفراج ربط يتم لمو. جرائمهم خطورة عن النظر بغض االتفاق، إبرام من سنتين غضون في النار إطالق
 العنف ممارسة إلى السجين عودة حال في إدانة إعادة دون من ثانية   السجن إلى استدعاءهم الممكن من هأن رخصةب السجناء سراح

٪ من عدد الذين أفرج عنهم إلى 5عاما على االتفاق، فلم يعد سوى أقل من  15وبعد مرور نحو اآللية، هذه عن النظر وبغض 14.السياسي

السجن الرتكابهم جرائم ذات دوافع سياسية. وكان برنامج اإلفراج المبكر عنصرا من عناصر نجاح عملية السالم في ايرلندا الشمالية. 
وتضمن االتفاق أيضا بنودا  تنص على إعادة إدماج السجناء السياسيين السابقين. وبدعم كبير من االتحاد األوروبي، أصبح العديد من 

 15ين من أهم بناة السالم والقيادات في مجتمعاتهم داخل المناطق التي تضررت من العنف.السجناء السابق

 

                                                 
 . االستدعاء هذا مثل على قانونا   االعتراض يمكن 14
 : أيضا   انظر 15
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London: Pluto 



12 
 

 خاتمة
 التوجهات من العديد وليدة السجون إلدراة أوردناها التي المختلفة األساليب وكانت. صراع ساحة مجملها في الشمالية آيرلندا سجون مثلت

 السجناء، تبناها التي االستراتيجيات لنا وتقدم. والموالون الجمهوريون يمارسه الذي العنف تجاه الدولة في والعملية والسياسية اإليديولوجية

 منظمات تفكير طريقة بشأن مهمة أفكار سياسي، صراع خضم في سياسيين سجناء بكونهم شامل اعتراف انتزاع حول تمحورت وجميعها

 - رود وكرملن ميز  – السجنان إغالق تم وقد. عاماً  ثالثين من ألكثر دام صراع امتداد على مختلفة زمنية وحقب مراحل في السجناء هؤالء

 صغير عدد أن حين وفي. شهير سياحي مزار إلى رود كرملن سجن تحول حيث السياسيين، السجناء من العظمى الغالبية على اشتمال اللذان

،(2014 سبتمبر في سجين 27) الشمالية آيرلندا سجون في بقي قد والموالين الجمهوريين جماعات إلى ينتمون الذين السجناء من
16
 أن إال 

 . التاريخي الصراع لذلك رمزاً  بقيا قد السجنين كال

 

 واستغالل للعنف واللجوء الهرب ومحاوالت الجماعات تنظيم في تمثلت التي المتداخلة المقاومة استراتيجيات فإن بالسجناء، يتعلق وفيما

 بالدولة، يتصل فيما أما. سياسي نضال في مشاركين سياسية دوافع ذوي سجناء أنهم على بإصرارهم مجملها في مرتبطة كانت القانون،

 في فنجد. ونقالت تقلبات من الصراع طبيعة إلى نظرتها على طرأ ما تعكس السجناء مع تعاملها طريقة فإن عنيفاً، سياسياً  نضاالً  تخوض

 من بدءاً  الوضعية تلك إلغاء ثم السبعينيات، أوائل في للسجناء خاصة وضعية ومنح محاكمة، دون من بهم للمشتبه اعتقال من التعامل؛ مراحل

 المنهجيات تعكس لصورة تكويناً  - الثمانينيات سنوات في اإلدارية النزعة وسياسات الثمانينيات، أوائل في التجريم ومحاوالت ،1976 عام

 السجناء عن المبكر اإلفراج يعتبر وبالمثل،. الصراع مع التعامل في المتعاقبة البريطانية الحكومات تبنتها التي والسياسية اإليديولوجية

 كان جرى ما بأن – الفكرة تلك لنقيض والترويج الدعاية من سنوات عن النظر وبغض – العظيمةإقراراً  الجمعة اتفاق لبنود تنفيذاً  السياسيين

 . الحل هذا من حتمياً  جزءاً  يعد السياسيين السجناء عن اإلفراج وأن سياسياً، حالً  يتطلب سياسياً، صراعاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 : الرابط عبر متاح ،2014 سبتمبر المعلومات، حرية من طلب على رد 16

http://www.dojni.gov.uk/de/index/ni-prison-service/nips-foi/nips-foi-disclosure-log/nips-foi-statistics/number-of-
terrorist-related-prisoners-and-age-profile 

http://www.dojni.gov.uk/de/index/ni-prison-service/nips-foi/nips-foi-disclosure-log/nips-foi-statistics/number-of-terrorist-related-prisoners-and-age-profile
http://www.dojni.gov.uk/de/index/ni-prison-service/nips-foi/nips-foi-disclosure-log/nips-foi-statistics/number-of-terrorist-related-prisoners-and-age-profile
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