
 

 

 
 دراست 

 األسرية  الفلسطينيةاملشهد الثقافى للحركة 
 االسرائيلية يف السجون

 للباحث 

 **الدكتور رأفت حمدونة

 

 ة :ــــمقدم

حماية المدنيين تفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن المواثيق واال تؤكد
ة والبدنية ، عمى حق المعتقمين بممارسة أنشطتيم الثقافية والتعميمية والدينية والذىنيوقت الحرب

األمر الذي لم تمتزم بو ، ن واإلمكانيات الالزمة لضمان ذلك، وتوفير األماكوالترفييية والرياضية
تبة واالنتساب لمجامعات وتطوير بداًل من توفير أجواء الثقافة والدراسة والمكف، دولة االحتالل

ليم فمم تقدم " ، وأخالقيًا، وثقافيًا وتعميمياً العدة لتحطيميم أمنيًا ليم أعدت ، الميارات والكفاءات
ء داخل أماكن ، سوانتظام بالمدارس والجامعاتالتسييالت الممكنة لمواصمة دراستيم التعميمية واال

 جتماعاتيم الثقافية واقتناء الكتب العمميةاتنظيم  ي، ولم تمنحيم الحق فاالعتقال أو خارجيا



 

 

وتبادل الخبرات وتدوير المعارف والمعمومات فيما بينيم  ي، أو التعمم الذاتوالثقافية بحرية كاممة
 .(ٔ)دون مضايقات

بصددددبرىم وصددددمودىم و ، سددددرل لتمددددك السياسددددات التجييميددددةويؤكددددد الباحددددث عمددددى رفددددض األ
مكانيدداتيم البسدديطة ودورات ، ميددة، وحمقددات تعمين يحولددوا زنددازينيم لصددفوف دراسدديةأ، اسددتطاعوا وا 

، والروايددات األدبيددة، الوحشددة والظممددة كتبددت القصددايد الشددعرية يفددو ، ومحاضددرات جامعيددة، ثقافيددة
واالطدددالع عمدددى الثقافدددات والمعدددارف والتوجييدددات التنظيميدددة ، منيدددةوالتجدددارب األ، والكتدددب الفكريدددة

 .مم المغات واالنتساب لمجامعاتوالحضارات من خالل المطالعة وتع

 

 :التحديات الثقافية وتنظيمها -أولا 

بددددالمجتم   تاقترندددد (ولغددددة التقددددارب والتماسددددك والقددددوةتحقيددددق األىددددداف )أدرك األسددددرل أن 
األفعدددال  يالقدددوة فددد يتعطددد يالتددد يفالثقافدددة ىددد، ألن الثقافدددة والقدددوة مرتبطتدددان بشدددكل وثيدددق، المثقدددف

توجدد القواسدم  يالتد ي، وىد(ٖ)تعبية األفراد نحو تحقيدق األىدداف يتساىم ف يالت ي، وى(ٕ)والسموك 
 والتقداربمدى تفيدم بعضديم الدبعض ومدن ثدم تحقيدق التفداىم تؤدل إلى قدرة البشدر ع يالمشتركة الت
 ،(ٗ)والتمكاسك 

                                                 
 . ٕٖٓمرج  سابق، ص: ( عبد الناصر فروانةٔ)

(2) Johnston,Hank &Bert Klandermans , eds., social movement and culure , university of minneapolist , 1995,P: 31.  

(3) Ibid P:164. 

(4) Prus,Robert,Subcultural mosaice and intersubjeective realties :An ethnographic research agenda pragmatizing social sciences 

, state university of new York press , 1997 ,P 4. 



 

 

فأولدت التنظيمدات الفمسدطينية فدي السدجون ، ذلدك االرتبداط يعتقدالولقد أدرك المجتمد  اال 
كأحدد أىدم التحدديات التدي يجدب أن تكدون منظمدة أمدام إدارة وطدواقم  أىمية خاصة لمنشداط الثقدافي

أجمعت كافة الموايح الداخميدة لمتنظيمدات لذلك ، د واالتجاىاتومؤسسات تستيدفيم عمى كل الصع
، عمدى اعتبدار أن ىدذا النشداط يشدارك فدي (٘)عمدى أىدداف المسديرة الثقافيدة الفمسطينية فدي السدجون

 . (ٙ) دعم كافة النشاطات التنظيمية األخرل لممعتقمين

 
                                                 

 :بالتاليأىداف البرامج الثقافية فى السجون تمثمت ( ٘)

القراءة والكتابة محو األمية إذا وجدت، حيث يكمف كادر متعمم، أو أكثر بتدريس األمى حتى يستطي  االعتماد عمى نفسو، ومن األسرل من دخل " أمى ال يعرف  -

 مى درجة عالية من الثقافة." وخرج يحمل شيادات عميا أو ع

جمسات مصغرة لمجدد،  محو األمية السياسية، حيث يترتب ليذا الغرض البرامج الثقافية، آخذة بعين االعتبار المستول الثقافى لممعتقمين، وتتخصصفى ىذا المجال -

 .لمنيوض بوعييم السياسى عدا الجمسات العامة

اريخ القضية الفمسطينية، والحركة الصييوينة، وحركات التحرر العالمية، وجمسات لتقوية االنتماء الحزبى بما تقوية االنتماء الوطنى عبر الجمسات الخاصة بت -

 ينسجم م  أفكار كل فصيل. 

 عقد جمسات التحميل السياسى فى أعقاب متابعة -

ناقشة أبرز القضايا، األمر الذل يحفز المعتقمين عمى آخر المستجدات عمى الساحة السياسية " الفمسطينية والعربية والدولية " وتخصيصجمسة أسبوعية لم  -

 المواظبة اليومية عمى قراءة الصحف، واالستماع لمنشرات اإلخبارية، ولنفس الغرض تعمم نشرات سياسية تصدرىا المجنة الثقافية.

شروط النيضة، وسنن االنتصارات، وظيور القوميات وتقمب تشجي  الحمقات الدراسية بكافة أنواعيا، والتركيز عمى التاريخ السياسى، والتاريخ االسالمى،، و  -

 الحضارات.

 تشجي  تعمم المغات " كالعبرية، واالنجميزية، والفرنسية، واأللمانية، واألسبانية والروسية ". -

عداد المسابقات، والمنافسة فى أدب السجون بكافة أنواعو، وتدويره عبر المجالت التنظيمية والعامة.  -  تشجي  إعداد البحوث والدراسات، وا 

ييا من وزارة ترف فعقد دورات التجويد والتالوة، والتشجي  عمى حفظ القرآن الكريم، وقد حصل المجتازون ليذه الدورات، وحفظة القرآن الكريم عمى شيادات مع -

 األوقاف والتربية والتعميم. 

دارة التنظيم، والقيادة، واألمن - ، والفقو، والسيرة، دورات فى مجاالت أخرل: حيث كان يتم تنظيم دورات إختيارية فى النحو، والخطابة، والقاء المحاضرات، وا 

دارة المشاري ، واإلسعافات األولية، والخط العربى وغيرىا.  والتاريخ، وا 

 .ٜٖٔجياد البطش: مرج  سابق، ص (ٙ)



 

 

 :تطور المكتبة العتقالية وأنواعها -ثانياا 

د تفكيدددر وخيدددال المعتقمدددين ، حممدددًا طالمدددا راو يأو الفكدددر  يأو السياسددد يكدددان الكتددداب الثقددداف
 ي، ولتعددويض الكتددب فددزمددًا لمراحددل التجربددة االعتقاليددةمال ي، وظددل الكتدداب كعنددوان نضددالاألوايددل

، كتابة التعاميم لجأ األسدرل فدي بددايات االعتقدال لمكتابدة عمدى ورق الكرتدون ي، وفيالتداول الثقاف
، وورق ومحددارم التواليددت، وورق لاددفت البرتقددال، وورق عمددب الم ددبان، الصددابونوورق  وعمددب السددجاير

رقددة ، ومايددل لتحددوي الو ضددطروا إلددى الكتابددة بخددط صددغير جددداً لاددفت الّزْبدددة بعددد غسددميا، وتجفيفيددا، وا
البددايات سدمح  ي، فف(ٚ)، التي كانوا يتبادلونيا بين الغرف واألقسام الصغيرة الكثير من المعمومات

 يوفدد، ثددم يسددممونو إلدارة السددجن، بقمددم رصدداص واحددد لكددل خمسددين أسدديرًا لكتابددة الرسددايل لددذوييم
 ، (ٛ)ورقات وقمم لكل معتقل يالحصول عمى دفتر من ثمان ينجحوا ف مٜٓٚٔالعام 

وسدددددددددددددددمح  
بدة ، واحتجازىدا لمرقاعداييرلممعتقمين بإدخال الكتب عن طريدق الصدميب األحمدر وفدق اشدتراطات وم

، مدرورًا بددالمؤلف ووصددواًل اسددم الكتدداب يلمنظددر فد، والتمحديص لفتددرات طويمدة قبددل إدخاليددا ل سدرل
عمدددى فرصدددة أخدددرل مدددن الكتدددب عنددددما  مٜٚٚٔالعدددام  ي، وحصدددل المعتقمدددون فددد(ٜ)إلدددى المضدددمون

بالسدددماح بددددخول الكتدددب إلدددى المعدددتقالت  يأصددددرت محكمدددة العددددل العميدددا اإلسدددراييمية قدددرارًا يقضددد
العام  ي، وفيوكان السماح بإدخاليا بشكل مزاج ،كتاب صنفتيا إسراييل بالممنوعة ٓٓٙباستثناء 
نجازًا بإدخال كتاب كل شير لكدل أسدير عمدى أن ال يزيدد مدا بحوزتدو عمدى إحقق األسرل  مٜٜٚٔ

                                                 
 .ٕٓ، صٖٕٔٓ( أحمد الريماوي: األسري الفمسطينيون في السجون اإلسراييمية، مؤتمر األسرل، جامعة القدس المفتوحة، ٚ)

 .ٕٚ( خالد اليندل: مرج  سابق، صٛ)

 .ٕ٘( حسن عبد اهلل: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقمين الفمسطينيين، مرج  سابق، صٜ)



 

 

بشددكل كبيددر  يالثمانينيددات تددم إدخددال الكتددب عبددر الصددميب األحمددر واألىددال ي، وفدد(ٓٔ)ثمانيددة كتددب
 .(ٔٔ)السجون  يت المكتبات العامة فوأقيم، ومتنوع

 

زيدددارات لمكتبدددات اإلسدددراييمية بعددددد مدددن البحثيدددة المؤسسدددات الو قدددام عددددد مدددن الصدددحفيين 
ورقابة إدارة ، وحركة المطالعة، السجون لالطالع عمى مضمون الكتب األكثر اىتمام لدل األسرل

بنتيجددة أن " المكتبددة لدددل وخرجددوا ، وشددكل تعيددين أمندداء المكتبددات، مصددمحة السددجون عمددى الكتددب
وأن قيددادة األسددرل تددرل فييددا كمركددزًا ، األسددرل األمنيددين الفمسددطينيين تحظددى بمكانددة مرموقددة جددداً 

  :أربعة أنواع يالسجون فيي ، أما عن المكتبات ف(ٕٔ)السجون "  يلمتربية والتعميم ف

، وجمي  مكتبة عامة معتقالت تجمعيا يموجودة فوعادة تكون  :عتقالية العامةالمكتبة ال -أ 
، وتكون مزودة من قبل الصميب يأقساميا يخرجون لساحة واحدة كسجن عسقالن المركز 

ويعين ليا أمين مكتبة  ي، ويديرىا المعتقمون بشكل جماععبر الزيارات ياألحمر ومن األىال

                                                 
 .ٜٚٔعبد الستار قاسم: مرج  سابق، ص (ٓٔ)

أن إدارة السجون سمحت ل سرل بإدخال كتاب شرط إخراج كتاب بدلو يوم الزيارات، األمر الذل انحصر م   ٕ٘ٓٓيذكر الباحث قبيل االفراج عنو فى العام ( ٔٔ)

، والتى كان إحداىا من  الزيارات عن أسرل قطاع غزة فى أعقاب أسر ٕٚٓٓالمتغيرات السياسية، والقوانين التى سنتيا اسراييل لمتضييق عمى األسرل فى العام 

 الجندل شاليط.

-http://www.meidaat.org.il/articles-n-studies/issue , ٕ٘ٔٓ , והספריות הספר מרכז ,בישראל הביטחוניים האסירים ספריות: מאי נעמה( ٕٔ)
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استعارة متفق عميو عمى فصيل االستفادة منيا ضمن نظام  يمعتقل من أ ي، وبإمكان أعام
 .، وأيام االستعارةعدد الكتب، وتقسيم نظام األقسام

وتشترك فييا كل ، السجن قسم واحد من يوعادة تكون ف :عتقالية الداخميةالمكتبة ال -ب
وذاتيًا من قبل ، ، وتزود من قبل الصميب األحمر بتوزي  النسخ المكررة عمى األقسامالفصايل
عناوين  يكراس يحتو (ٖٔ)ويوزع أمين المكتبة ، بما يحصمون عميو من أىالييم يأ، المعتقمين

  .(ٗٔ)كل قسم  يالكتب عمى المعتقمين ف
 

 
 
أو ، مكتبة القسم فيما لو ُحِسم القسم لفصيل معين يقد تكون ف :المكتبة الفصائمية الخاصة -ج

أو قسم كامل لحركة ، أو قسم لميسار، سالميةلفصايل قريبة من بعضيا " كقسم الجماعة اإل
المكتبات عمى رفوف  حال اختالط األقسام بالفصايل المتنوعة يتم اقتناء تمك يوف، فتح "

ىذه المكتبات الكتب والدراسات والنشرات والمجالت الفكرية  ي، وعادة تحو الغرف الخاصة
صة بكل تنظيم، ويتم إدخاليا تتناول البرامج واألفكار والمبادلء والموايح الخا يوالت، الحزبية

  .نتاجات ودراسات األسرل المنسوخة بخط اليدإويًا من ، ويديعبر األىال

                                                 
كتب لمدة أسبوع وتبديميا أو تجديدىا، ضمن أرشيف وترقيم تم بسجن نفحة، ويسمح ل سير باستعارة ثالث  ٔٔأمينًا لمكتبة قسم أثناء االعتقال كشغل الباحث ( ٖٔ)

ممن تخصصوقام تصنيفو لمتعرف عمى الكتب والمؤلفين وتصنيف الكتاب لسيولة الحصول عميو واعادتو فى مكانو، وكان ىنالك اقبال شديد عمى الدراسة وخاصة 

عداد الدراسات من األسرل، واعتاد األسرل عمى الحفاظ ع مى الكتب وخاصة التى تدخل عبر األىالى بعد انتزاع جمدتيا الخارجية بحجج أمنية، فقاموا باألبحاث وا 

 بتجميدىا بالكرتون والغراء وقط  القماش وورق البرستول الممون وكتابة أسماييا بخط جميل خوفًا من التمف

 .ٓٛٔ( عبد الستار قاسم: مرج  سابق، صٗٔ)



 

 

فكان رفيق ، كثير من األسرل من الزميم الكتاب معظم أوقات اعتقاليم :المكتبة الشخصية -د
، المكتبات العامة والتنظيمية يوكانت ليم اىتمامات خاصة غير متوفرة ف، حياتيم أينما حموا

ل ثقافاتيم عبر الزيارات " كالقواميس الخاصة رغباتيم وميو  يفاقتنوا مكتبات خاصة تمب
، ومن اىتموا بمواصمة دراستيم األكاديمية، وعموم اإلدارة والقيادة "، والكتب الفكرية، بالمغات

، وأذكر أن األسير الشييد نعمان إعداد الدراسات واألبحاث الخاصة أو من عكفوا عمى
وحقيبتين من ، تنقالتو حقيبة مالبس يجنين كان يحمل ف –طحاينة من السيمة الحارثية 

 .وعمى شاكمتو الميات من األسرل، الكتب الفكرية والمنوعة

  
يحمل اسم " دليل المكتبات " أجرل تحقيقًا صحفيًا عن مكتبات األسرل  يعبر  يلكتروناموق  

األسير بالقول "  يالسجون اإلسراييمية وتطرق لصفات أمين المكتبة الفمسطين يالفمسطينيين ف
كتاب  ٓٓٓٚوقد يصل العدد إلى ، كتاب ٖٓٓٓإلى  ٓٓٛالسجون ما بين  يضمت المكتبة ف
نجميزية، معظميا عربية عند اختيار أمين المكتبة من قبل السجناء األمنيين ، وبيا كتب عبرية وا 

 يوصاحب تجربة ف، يؤخذ بعين االعتبار أن يكون حاصاًل عمى شيادة جامعية، الفمسطينيين
وأن تكون معاممتو ميذبة م  ، وأن يتحمى بالرزانة والعقالنية واليدوء، داخل السجونمرافق العمل 

وأن يكون عمى عالقة مستقرة م  السجان حتى ، وأن يكون مشجعًا ل سرل عمى القراءة، األسرل
وأن يكون قادرًا عمى اختيار الكتاب ل سرل وفق أعمارىم ومستوياتيم ، ال يكون سببًا لمتوتر

أمين  يوأ، حتى ال يصاب البعض باإلحباط من بعض الكتب ذات الصياغة العالية الثقافية
 .(٘ٔ)مكتبة ال يتحمى بيذه الصفات يتم فصمو من عممو " 

 
                                                 

 /http://www.meidaat.org.il/articles-n-studies/issue-011/may-11: והספריות הספר מרכז( ٘ٔ)
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 :الوسائل الثقافية -ثالثاا 

  :الجمسات  -1

السددجون والمعددتقالت اإلسددراييمية بمثابددة البدداروميتر لقيدداس  ييعتقددد الباحددث أن الجمسددات فدد
ولمددل اىتمدام المعتقمدين كأشدخاص ، واألوضاع الداخمية لمفصايل الفمسدطينية، قوة الحركة األسيرة

، عمددى صددعيد السددجن، واألمنيددة، واإلداريددة، والتعميميددة، فأينمددا تواجدددت الجمسددات الثقافيددة، بددذواتيم
والعكدس ، والقدوة التنظيميدة، والعافيدة، تواجدت بمعيتيا الصالبة ،يتطوعوالتنظيم، واألسرل بشكل 

 .صحيح

 

، فقددد كانددت جمسددة الجمسددات الثقافيددة يفدد ياليددوم قضددى المعتقمددون الفمسددطينيون الكثيددر مددن وقددتيم
لجمي  أبناء التنظديم  يالصباح تعتبر بمثابة جمسة تنظيمية تبدأ بالقسم ولذلك كان حضورىا إجبار 

 ي، أما جمسات المساء فكاندت لمنشداطات العمميدة فيدعن مراتبيم التنظيمية أو وعييمر بغض النظ
 :وتنقسم الجمسات إلى ثالثة أقسام، (ٙٔ)نشاط معين ياختيارية حسب تسجيل المعتقل أل

، عنى بالقضايا الفمسطينية العامةغالبًا ما تكون ثقافية وطنية تُ :جمسات اعتقالية عامة –أ 
مسطينية التاريخية " كالنكبة والنكسة والتقسيم ويوم األسير واالنتفاضات الفوتعرف بالمناسبات 

، ي، وممكن أن تتناول المستجدات عمى صعيد الوض  الفمسطينواالنقسام ووثيقة لموفاق"
وممكن أن ، واألحداث المحمية والعربية والدولية ذات االنعكاس عمى القضية الفمسطينية

دارية عامة تتفق عمييا المجنة الثقافية العامة المفرزة عن ، يةوأمن، تعالج قضايا اعتقالية وا 
 .المعتقل يالمجنة النضالية العامة ف

                                                 
 .٘ٗٔمرج  سابق، ص: ( جياد البطشٙٔ)



 

 

 

 
، وغالبًا ما تعنى ييقوم بيا الفصيل بشكل داخم يالجمسات الت يوى :جمسات تنظيمية –ب 

أو  ويقوم المثقفون فصايمياً ، بمبادلء الفصيل ومفاىيمو وشعاراتو وتصوراتو لخطوات العمل
قادة التنظيم بشرح طروحات فصيميم وتبريرىا خاصة لممعتقمين الجدد الذين لم تترسخ لدييم 

واالىتمامات الثقافية  يضافة لقضايا التحميل السياسىذا باإل، (ٚٔ)بعد مثل ىذه األمور
 .تحدد معالميا المجنة الثقافية لمفصيل وفق الحاجة والمستجدات ياألخرل الت

خاص معنيون ببعض ىذا نوع من الجمسات يعكف عمى ترتيبيا أش :فرديةجمسات تطوعية  –ج
، وغالبًا ما تكون لعربية، وأحكام القرآن وغير ذلك، والمغة االمواد الثقافية، كتعميم المغات

، وقد يكون المعمم فييا وغير إلزامية بموادىا وأوقاتيا، وغير تنظيمية، بأعداد قميمة ومحدودة
 .وفق الحاجة التعميمية والرغبة الثقافية ل فراد، ن فصيل آخر، والمتمقى ممن فصيل

 :أهمية الجمسات

 عبرت الجمسات تعبيرا حيًا وحقيقيا عن الصورة المشرقة داخل المعتقالت. -
 اعتماد التثقيف داخل المعتقالت من مقومات العمل النضالي. -
والفصيل التنظيمي الذي صير النضاالت الفردية والجماعية في بوتقة واحدة لخدمة اإلطار  -

 ينتمي إليو المعتقل.
عتقالي من خالل خطوات محاولة جادة لخمق حالة من التكيف واالنسجام م  الواق  اال -

 ستراتيجية بإشغال المعتقل في العمل الثقافي.اتكتيكية و 
 بما ينسجم م  المواقف السياسية والنضالية الوطنية. -المعتقل-تأطير العنصر -

                                                 
 .ٖٚٔ( عبد الستار قاسم: مرج  سابق، صٚٔ)



 

 

 

لتنظيمية والتثقيفية داخل المعتقل والسجن عمى التعبير عن الرؤية التنظيمية عممت الجمسات ا -
 بكل تفصيالتيا لممحافظة عمى وحدة الصف والموقف والرؤية السياسية.

االقتناع بأن جمي  الفصايل التنظيمية الفمسطينية متميزة ورايدة من حيث العطاء والعمل  -
 التنفيذ والعمل. وحين االنتقال من مرحمة القرار إلى مراحل

خمق حالة من التوجو لدل المعتقل بأن مرحمة األسر ىي محطة نضالية من محطات العمل  -
 النضالي.

عممت عمى تييية الشخص لمدفاع عن ذاتو المناضمة وعمميا البناء وصقميا عمى اعتبار أن  -
 الصراع م  العدو داخل المعتقل صراع عقول وليس صراع عضالت.

 .(ٛٔ)ية الدايمة م  السجان شحن النفوس لممواج -

  :المطالعة الذاتية -2

 ي، وتندددوع الكتددداب فددددبالمطالعدددة مددد  دخدددول الكتددداب السدددجوناىدددتم األسدددرل بشدددكل كبيدددر 
 يوأبحروا ف، أشب  ميول واىتمامات آالف األسرل ممن دخموا السجون ي، ىذا التنوع الذالمكتبات

كثير  ي، فخصصت فالحركة األسيرة القراءة الذاتية ، ولقد شجعتعموميا يمكتباتيا وتخصصوا ف
، ومدن األسدرل مدن اسدتطاع أن يقدرأ كتابدًا أو روايدًة سداعة ىددوء يوميدة لمقدراءة الذاتيدةمن السجون 

 .يوم واحد يف

                                                 
 .ٖٔ( إدريس جرادات: مرج  سابق، صٛٔ)



 

 

  

لتسود القراءة والنقاش ، زادًا ثقافيًا يومياً  يحياة المعتقل الفمسطين يوبيذا صار الكتاب ف
ات والحوارات الثنايية المجالت االعتقالية والجمس يميق عمييا فوتمخيصات الكتب والتع

، أن يالزم الكتاب المعتقالت، وأصبح المألوف ي، إلى أن ترسخت قاعدة عادة القراءة فوالجماعية
 .(ٜٔ)المناضل المعتقل معظم ساعات يومو

  :المجالت -3

عتقاليدددة " كدددون المجدددالت االعتقاليدددة مصدددطمح " الصدددحافة اال أطمدددق بعدددض الكتددداب عمدددى
يدددر ورقابدددة، ولقدددد صددددرت وليدددا ريددديس ولجندددة تحر ، السدددجون تقدددوم بددددور الصدددحافة يالمجدددالت فددد
وعمدددى دفددداتر يدددتم قصددديا ، وتكتدددب بخدددط اليدددد، السدددجون بشدددكل مندددتظم أو متقطددد  ي" فددد"المجدددالت

ن ودرجت العادة أ، وتصدر بموحات فنية من نتاجات فنانين معتقمين، وترتيبيا لتأخذ أشكااًل جميمة
 .(ٕٓ)زوايا سياسية وتنظيمية وتربوية وأدبية واجتماعية ونضالية، تتضمن المجالت االعتقالية

                                                 
 .ٖ٘اهلل: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقمين الفمسطينيين، مرج  سابق، ص ( حسن عبدٜٔ)

 .ٜ٘( المصدر نفسو، صٕٓ)



 

 

 (ٕٔ)"يس لمصدددحافة االعتقاليدددة " المجدددالتالتأسددد يولقدددد أسددديمت مجموعدددة مدددن العوامدددل فددد
بداعيدة ، توافر الخبرات لدل المعتقمين :منيا، وبمورتيا فقد أفرزت التجربدة كفداءات ثقافيدة وفكريدة وا 

 رزتوأف

  

وفرة المواد السياسدية والتنظيميدة ، .. الخ.السياسة والثقافة والفكر واالقتصاد يف، أيضًا تخصصات
الخددددارج إلددددى المعتقمددددين معمومددددات أغنددددت الكتابددددة الصددددحفية  يوالثقافيددددة الميربددددة مددددن الفصددددايل فدددد

 .(ٕٕ)الخارج يف يصورة ما يجر  يووضعت الكتاب ف

والسددماح باقتندداء األقددالم الممونددة ، األسددرل الشدديداء والمعاندداةبعددد نضدداالت كمفددت ، بعددد عددام اوعاًمدد
، والسدددددماح عدددددددة زيتيدددددة وماييدددددة وخشدددددبية وغيرىددددداواأللدددددوان بدددددأنواع مت، واألوراق المسدددددطرة والرسدددددم

ين واإلعالميددين، ، والمفكددر الكتدداب ، ومدد  تقدددم الخبددرة عدددد مددنوالقرطاسدديات، بالدباسددات والصددم 

                                                 
، حيث ٜٔٚٔ ذكرت شيادات األسرل أن األسير فاضل يونس، كان من رواد الحركة األدبية فى السجون، وكان أول من اخترع " مجمة السجن "، وذلك فى العام( ٕٔ)

راق أو أقالم، ولكن فاضل يونس، كان يمجأ إلى األوراق الممفوفة عمى عمب المبن، ينظفيا ويمصقيا عمى الحايط، ليعمل منيا مجمة لم يكن لدل المعتقمين أو 

جانب عيونيم عمى المتواضعة، وىذه المجمة المتواضعة بشكميا وموادىا، كانت عنصر إثارة وتشويق، وكسرت الركود والروتين اليومى فى حياة المعتقمين. وفتحت 

 الثقافى الذل كان شبو ميمل قبل صدورىا.

 .ٓٙ( المصدر نفسو، صٕٕ)



 

 

فأبدددعوا إبددداعات رايعددة تعددالج ، والرسددامين، والددرواييين، لشددعراءوا، ، الصددحافيينوبددرز عمددى فتددرات
 .(ٖٕ)قضايا الوطن عمى ىذا الصعيد 

 

الثقافيددددة،  يالمعددددتقالت مجددددالت تنظيميددددة مختمفددددة تعنددددى بمختمددددف النددددواح يوتطددددورت فدددد
المعتقمددون إلددى تطويرىددا مددن أجددل  عمددد ادلء الحزبيددة والفصددايمية، وقددد، والمبددوالتطددورات السياسددية

وكدددذلك مدددن أجدددل ، كاندددت تحكميدددا يعدددن مدددواقفيم وتصدددوراتيم وعدددن األبعددداد واألسدددس التددد التعبيدددر
صياغة تحميالت سياسية أو اقتصادية لم تتطرق الجمسات إلييا أو طرقتيدا بددون تفصديل أو دون 

 .(ٕٗ)األخذ بمختمف وجيات النظر 

 
                                                 

 .ٚٙ( مركز أبو جياد لشؤون الحركة األسيرة: ابداعات انتصرت عمى القيد، وقاي  المؤتمر السنول الثالث، مرج  سابق، صٖٕ)

 .ٗٓٔ( محمد لطفى ياسين: مرج  سابق، صٕٗ)



 

 

 وكانددت، معتقددل عسددقالن ييددد ضددابط فدد يإحدددل الحمددالت البوليسددية وقعددت مجمددة فدد يوفدد
 يورسدم أحدد فندان، وعناوينيدا بدارزة، المجمة المذكورة مقصوصة بشكل جميل ومكتوبة بعنايدة فايقدة

نددما اسدتعرض الضدابط المجمدة " صدفر" ، عكل مقالة لوحدة منسدجمة مد  مضدمونياالمعتقل أسفل 
داللدة عمدى دقدة التصدميم والتنسديق، وجمدال  ،(25)، إنيم يخبيون ىنا مطبعةيوقال مستغربًا، يا إلي

رفددداق الصدددور، والكاريكددداتور األسدددرل إدخدددال  ، واسدددتطاعالمجدددالت ي، وتندددوع المقددداالت فدددالخدددط، وا 
عددد مدن األسدرل عمدى يدد زمالييدم وتعمدم ، مٜٗٛٔالعدام  يعسدقالن ونفحدة فد يالطابعة اليدوية ف

منتصدف  ية مصمحة السجون صدادرتيا فد، ولكن إدار ا يجيدون استخداميا قبل االعتقالذين كانو ال
، ويمكددن تقسدديم المجددالت إلددى (ٕٙ)أعقدداب رفددض األسددرل الوقددوف عمددى العدددد  يم فددٜ٘ٛٔالعددام 
 :قسمين

السجن أو المعظم  يف يعتقالكانت بمشاركة الكل اال يوالت :عتقالية العامةالمجالت ال - أ
، السجن يالنضالية العامة ف، وتكون تحت إشراف المجنة الثقافية المنبثقة عن المجنة منو

، وكان أول عدد منيا من سب  مجمة )عسقالن الثورة( ،ولقد برز من ىذه المجالت
، ولقد وصمت تطورات المجمة إلى ذروتيا ورق المبن، وىي نسخة لكل مردوان ورقات من

 .(ٕٚ)عندما كانت تصدر في أكثر من أربعين صفحة  مٜٗٛٔعام 

 

                                                 
 .ٕٕوالديمقراطية: مرج  سابق، ص( المركز الفمسطينى لقضايا السالم ٕ٘)

 .ٕ٘ٔٓ/ٜ/ٕٛ( ىشام عبد الرازق: مقابمة أجراىا الباحث، غزة، ٕٙ)

 .ٔٗٔمرج  سابق، ص: ( جياد البطشٕٚ)



 

 

وجددرل االتفدداق وطنيددًا عمددى ، سددجن نفحددة يفدد مٜٓٛٔعددام ومجمددة " نفحددة الثددورة " بعددد ال
تحريرىددددددا نيددددددج منظمددددددة التحريددددددر  ي، وتنددددددتيج فدددددديإصدددددددارىا صددددددحيفة لتعبددددددر عددددددن الكددددددل الددددددوطن

الصدددددددادرة عدددددددن الفصدددددددايل  مٕٜٛٔالعدددددددام  يالجماعدددددددة اإلسدددددددالمية" فدددددددومجمدددددددة "، (ٕٛ)الفمسدددددددطينية
 .(ٜٕ)اإلسالمية

، وتتناول يمجالت تصدر عن التنظيمات بشكل حزب يى :المجالت التنظيمية الخاصة -ب
 يالقضايا والتفسيرات والتعقيبات والتحميالت لمقضايا من منظور وأفكار ومبادلء الفصيل الذ

ولكنيا شبيية من حيث التقسيم ، ، وتكون تحت إشراف المجنة الثقافية لويرعى المجمة
 .(ٖٓ)والتصميم والتموين وعوامل الجذب ل سرل

  

تجربدددددة المعتقمدددددين  ي، يمثدددددل أحدددددد العالمددددات الميمدددددة فدددددالمجدددددالت االعتقاليدددددة إن إصدددددار
 يدارس ليذه التجربة إال أن يتوقف ويتأمدل مميدًا ىدذا اإلبدداع الصدحاف يوال يمكن أل، الفمسطينيين

                                                 
 .ٚٙص ٕمرج  سابق، ص، ( سممان جاد اهلل: المواجية واالحترافٕٛ)

المنتخب، وبرز عدد من الكتاب فى ىذه المجمة كاألسير " زىير الرنتيسى، وعبد اهلل كانت برياسة تحرير الموجو الثقافى، والذل شغل عضو مجمس الشورل العام ( ٜٕ)

 .الزق، ومصباح الصورل، ومحمد أبو طير، وعبد الحميم شياب
لى األمام، والنضال " لحركة فتح "، والثبات، والرباط، والم( ٖٓ) واء، والياسين واليدف" لحركة عرف من ىذه المجالت " العاصفة، وفتح الثورة، اليدف، وراية الشعب، وا 

حرير فمسطين"، وعدد حماس "، والفرسان، والمجاىد، واألمين " لحركة الجياد اإلسالمى "، ونداء الوطن، واليدف، والطريق نفحة، والشعمة " لمجبية الشعبية لت

 كبير من المجالت لمفصايل الفمسطينية األخرل.

أكثر، وأصبح يمتمك الفصيل أكثر من مجمة، ووصل الحد بأحد الفصايل إلى إصدار خمس مجالت شيريًا، كل منيا صفحة أقل أو  ٓٗوتعددت المجالت لتصبح من 

 تخصصت فى مجال معين، وأصبح لكل فصيل منابر خاصة تعبر عن خطو السياسى ومنظومتو الفكرية.



 

 

أشدغل أوقدات المعتقمدين الميتمدين بعمدل مندتج مفيدد شدكل طالما أدىش بدل وصددم السدجان، و  يالذ
 .(ٖٔ) تجربة الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة يية فإحدل العالمات المضي

  :الفنون -4

، وبدددذلوا يتجشدددم األسدددرل كجماعدددة منظمدددة أخضدددعت لشدددروط حرمدددان رىيبدددة الكدددد المضدددن
ن تسددداعدىم عمدددى التعبيدددر عددد ي، واسدددتنبطوا مندددو الوسدددايل التددديمحددديطيم المددداد يجيدددودًا جبدددارة فددد

المددادة المختددارة لتغدددو قطعددة فنيددة تتجمددى فييددا ، وتحويميددا إلددى خطددوط تشددكل أحاسيسدديم وأفكددارىم
 ، (ٕٖ)يجتماعواال يالقدرة اإلبداعية الطالعة من أتون الحرمان النفس

  

فامتاز المعتقمون في كل السدجون باألشدغال اليدويدة التدي تسدمح ظدروفيم بإنتاجيدا، والتدي 
ا مددن المظدداىر تددتحكم فددي ذلددك عوامددل البييددة وطبيعددة المكددان إضددافة إلددى العامددل الزمنددي، كغيرىدد

الثقافية فقد كان إبداع المعتقمين يزيد م  الزيادة التي تطرأ عمدى تطدور النشداط الثقدافي بشدكل عدام 
، مجموعددة كسددرت ن يتددذكر أوليددك الفنددانين الددرايعين، البددد وأعتقاليددةعدداش التجربددة اال ي، فالددذ(ٖٖ)

سددرت أقفددال األبددواب ك، بددأقالم ميربددة وبقطدد  مددن القمدداش انتزعددت مددن مالبددس المعتقمددين الخاصددة
وأن الفنددان ، معرفددة بالضددرورة يوأكدددت أن الحريددة ىدد، عددالم اإلبددداع يالحديديددة الثقيمددة وحمقددت فدد

 .(ٖٗ)بمقدوره أن يكون طميقًا حرًا يرفرف بجناحيو اإلبداعيين حتى لو أدمى القيد معصميو 

                                                 
 .ٔٙق، ص( حسن عبد اهلل: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقمين الفمسطينيين، مرج  سابٖٔ)

 .ٓٗٔمرج  سابق، ص، ( سممان جاد اهلل: أدب المواجيةٕٖ)

 .ٛٗٔمرج  سابق، ص: ( جياد البطشٖٖ)

 .ٕٕ( المركز الفمسطينى لقضايا السالم والديمقراطية: مرج  سابق، صٖٗ)



 

 

جددددران كمدددا مدددارس المعتقمدددون الفمسدددطينيون ميدددارة الرسدددم التدددي ابتددددأت مدددن الرسدددم عمدددى 
الزنزانددة انتيدداًء بالرسددم الممددون عمددى المناديددل والمتتبدد  ليددذه الرسددوم يجددد أنيددا تتعمددق بعدددة مواضددي  

، والقضدددبان الحديديدددة، وكاندددت نجاعدددة وطبيعدددة (ٖ٘)وأسدددوار القددددس وقبدددة الصدددخرة ، أىميدددا المدددرأة
، (ٖٙ)ينات األلددوان مددن أىددم السددمات التددي يمكددن أن نربطيددا بعامددل الددزمن ابتددداًء مددن بدايددة السددبع

حيدث إن المعتقمدين حصدموا عمدى مدواد الرسدم خاصدة األلدوان والمناديدل أثنداء وضدعيا فدي مطدالبيم 
 .(ٖٚ)في اإلضرابات عن الطعام 

 

، منيددا صددناعة المراكددب ذات األشددرعة، (ٖٛ)واتخددذ اإلبددداع خمددف القضددبان أنماطددًا عديدددة
وتجميدددددد الددددددفاتر ، طريدددددزوأعمدددددال الت، والبراويدددددز، ومزىريدددددات الزىدددددور، ومجسدددددمات قبدددددة الصدددددخرة
الغدراء والكرتدون المقدول وخيدوط الحريدر وعبدوات معجدون )صنعت من  يبالمطرزات لممذكرات والت

وقددددددد بدددددددأ األسددددددرل الفمسددددددطينيون يمارسددددددون ىددددددذه األنمدددددداط اإلبداعيددددددة منددددددذ منتصددددددف ، األسددددددنان
بدددر دخدددال أو شدددراء أدوات صدددناعة التحدددف عإت مددد  السدددماح لممعتقمدددين بر ، وتطدددو (ٜٖ)السدددبعينيات

                                                 
 . ٖٜٕ: صتحف وفنون خرجت من السجونأنظر ممحق ( ٖ٘)

ت مبكر عن بقية السجون نظرًا لمخبرة التي اكتسبوىا من مرافق العمل في السجن والتي افتتحت فور افتتاح ( اشتير معتقمو سجن بير السب  باألعمال الفنية في وقٖٙ)

(، عمى أن العامل األىم ىو ٖٙالسجن، وكذلك استخدام المركز الييودي لمفنون لممعتقمين في العمل كأيدي عاممة في عمل أشكال خشبية وطالييا لصالح المركز)

 حسب طبيعة المنطقةففي سجن بير السب  توفر الحرير والحجر الذي كان يأخذه المعتقمون من ساحة الفسحة، وخشب النجارة. –شغال اليدوية توفر مواد نشاط األ

 .ٜٗٔ( جياد البطش: مرج  سابق، صٖٚ)

بالماء والزيت، كما صنعوا عقد الزينة من الخرز، وحفروا  عجم الزيتون ولونوه باألصفر والبني بعد أن أوجدوا ىذه األلوان من إذابة بعض أقراصالدواءاألسرل  ( نحتٖٛ)

(، وقد امتاز المعتقمون في الحفر عمى حجارة الصخر الصغيرة في تعبيرات لزوجاتيم وأطفاليم، وقد ٖٛعمى عجم )األفوكاتو(، كما حفروا عمى عمب )الدمينو( )

 .عمى النجار "كانت تحفة " العالم لنا " المحفورة عمى الرخام لمفنان األسير " 

 .ٛٙ( سامى األخرس، كامل مسعود: مرج  سابق، صٜٖ)



 

 

جمبدت االنتبداه وحدازت  يإبدداعات الحركدة الوطنيدة األسديرة التد، كمدا أن (ٓٗ)ومن الكانتين  ياألىال
 .(ٔٗ)الرييس الكوبي فيدل كاسترو ي، وأىديت إلى القايد األممعمى اإلعجاب

 

 ة :ـــــــخالص

شدبابيم كمدا عشدقيم لمدوطن الدذين ضدحوا بزىدرات ، يرل الباحث أن األسرل تميزوا بعشقيم لمجمال
سدجنيم  يوأنيدم اىتمدوا فد، وأنيم حمموا قمبًا وحبًا كفياًل بقمب العالم إلدى واحدة حدب وسدالم، لتحريره

فرضدتو إدارة السدجون عمدييم برسدومات  يويعدوض واقد  الحرمدان والجمدود الدذ، بكل ما ىدو جميدل
 .الزىور والطيور والرموز المعبرة عن الحب والحرية والحياة

الكثيددر مددن الوطنيددة األسدديرة مددن خددالل مسدديرتيا الثقافيددة أن تخددرج لقددد اسددتطاعت الحركددة 
ت القادة وخرج، ووقودًا لمثورة، لذين كانوا جنوداً  لموطنا، األشاوس والمقاومين األشداء المناضمين
، قيدددادة الجمددداىير الفمسدددطينية يذين كاندددت ليددم أدوار كبيدددرة والفتدددة ومدددؤثرة فدداألفدددذاذ الددد، السياسدديين

ون رافددًا ميمدًا وأساسديًا ، وبدذا فقدد شدكمت السدجالخبدرة والكفداءة يميات القادة مدن ذو باإلضافة إلى 
تحمددى بيددا  ي، ولددم يكددن لكددل ىددذا أن يتحقددق لددوال اإلرادة والعزيمددة التددلمثددورة، وبندداء الددوطن والدولددة

                                                 
وأتقنو، ورغم انشغالو الدايم بالثقافة والمطالعة، وتعمم المغات، والتعميم  ٕٜٜٔفى ىذا المجال، إذ أنو تعمم " الخط الكوفى " فى العام جدير بالذكر أن لمباحث تجربة ( ٓٗ)

ت البطاقات التى مياالجامعى، إال أنو كان عنوانًا ل سرل أينما حل فى السجون لكتابة أول آية من سورة اإلسراء عمى " مجسم قبة الصخرة "، ورسم عشرات بل 

 زينت بالورود والعصافير، كبطاقات معايدة ل ميات والزوجات فى يوم األم واألعياد. 

 .ٗٗٔ( سممان جاد اهلل: أدب المواجية، مرج  سابق، صٔٗ)



 

 

 يواإلضددرابات عددن الطعددام والتضددحيات الجسددام التدد، خاضددوىا يالخطددوات النضددالية التددو ، األسددرل
 . (ٕٗ)قدموىا 

 جعريف بالباحد : **
 الدكحور رأفث خليل عطية حمدونةاالسم / 

 عاو يتىاصهت ، حاصم عهً  15، وأسيز يحزر أيضً في االعتمال  0791يىانيذ ين 

( وشهادة انعبزيت أثناء االعتمال ) انجايعت  ين سنااسنيتاالعهىو انتجتًا  واالعهى في  بكانزيىس

ياتجاتيز  دراساث الهيًيت تخصص دراساث اسزائيهيت ين ، و  1110عاو ينها في انايتياس 

ىو اناياسيت " ين يعهذ دكتىراة : فً " انعه، و% " 7107تجايعت انمذس " أبى ديس " ، بايتياس  

ين ، وانبحىث وانذراساث انعزبيت بانماهزة يع يزتبت انشزف األونً يع تىصيت بانطباعت 

ين اصذاراث وسارة االعالو انفهاطينً ،  –انجىاسنب االبذاعيت نألسزي انفهاطينيين يؤنفاته " 

لهبي  -يا بين اناجن وانًنفً حتً انشهادة  -انشتاث  -عاشك ين تجنين  -سنجىو فىق انجبين و

 0 صزخت ين أعًاق انذاكزة  -نن يًىث انحهى  -وانًخيى 

 

 

  مركز األسرى للدراسات واألبحاخ اإلسرائيلية

 

 
 

Web www.alasra.ps 

Email 
info.alasra.ps@gmail. 

rafathamdona@yahoo.com  

d. rafathamdona@gmail.com  

Facebook alasraPSnews 

Phone         00972599111303 - 00972567111303  

 

 
 

                                                 
 . ٖ٘ٓمرج  سابق، ص: ( عبد الناصر فروانةٕٗ)
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