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 اإلهــداء
 

، إىل الشَداء ()يا حمند إىل معله البشسية وميبع العله ىبّي
يف السجوٌ  إىل األسسى واألسريات واجلسحى، مجيعًا،األكسو ميا 
وإىل  وامللافح،الصامد  الفلسطيين شعبالإىل عنوو  وذويَه،

 أٍدى عامة والباحجني واألكادمييني الفلسطييية طلبة اجلامعات
 ٍرا العنل.
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 الشلس والتقديس
 

مً األسسى  العنل،أتقدو بأمسى آيات الشلس والتقديس إىل كل مً ساٍه يف إجناش ٍرا 
بشَاداتَه احلية بتوثيق جتازبَه الريً ساٍنوا واألسريات واألسسى احملسزيً  السجوٌ،داخل 

وإىل زئيس ٍيئة شئوٌ األسسى واحملسزيً اللواء قدزى أبو بلس  ،أجسيياٍا وشَاداتَه عرب مقابالت 
وإىل كل املؤسسات السمسية ، وإىل وشيس الرتبية والتعليه العاىل الفلسطييى د. صربى صيدو ، 

 ىساٌ.اإلالفاعلة والعاملة يف جمال األسسى وحقوق  واألٍلية
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 مقدمــة :

 

اال مف عايشيا،  لف يدرؾ معنى الثورة إال مف يحياىا ، و لـ يدرؾ سمة الحياة االعتقالية
والكتابة عنيا ستفقدىا جوانب كثيرة ، فمف الصعب أف نروى كؿ الدقائؽ ألنو ما عاد باإلمكاف 
تذكرىا ، فالتشابو النسبى فى الحياة االعتقالية ىو أحد سماتيا ، الطعاـ نفسو ، والعدو نفسو ، 

مموثة ، ومف خضـ المعاناة  والقمع نفسو والجدراف نفسيا ووجوه السجانيف جامدة ال تتغير وايدييـ
 . واآلالـ تبرز المقاومة والنضاؿ

أكثر ما لمستو في ىذا المساؽ التعميمى أنو كتب مف خبلؿ تجربة لؤلسرى مستفيضة 
جمعت تجارب قديمة وحديثة ، وأنصفت األسرى كوف الكاتب عاش التجربة لفترة طويمة مف 

ألوؼ عف ما يتناولو الكثيروف عف األسرى حياتو ، جمعت ما بيف القديـ والحديث ، وتخطت الم
وتأريخ الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة باالضافة بداعات األسرى إواألسيرات ، فتحدثت عف 

لمعاناتيـ وسياسات سمطات االحتبلؿ القمعية زالمتجاوزة االتفاقيات والمواثيؽ الدولية والقانوف 
تشوه صورتيـ  يعبلمية التؿ تكثؼ مف الحمبلت اإل، وألف دولة االحتبل الدولى االنسانى بحقيـ

ىذا المساؽ أرضية ميمة لمطالب الفمسطينى ليحمؿ الرسالة االنسانية واألخبلقية  نسانية فشكؿاإل
 .في كؿ مكاف  ردًا عمى تمؾ الحمبلت والوطنية 

ولمحقيقة أثمف وأصى بتدريس ىذا المساؽ في كؿ الجامعات الفمسػطينية ، كػوف جػزن مػف 
وزارة االعػػبلـ  –اب الجوانػػب االبداعيػػة لؤلسػػرى الفمسػػطينييف الصػػادر عػػف السػػمطة الفمسػػطينية كتػػ

الرسػػػمية ، ولكػػػوف كاتبػػػو أكػػػاديمى معتقػػػؿ جمػػػع بػػػيف األسػػػاليب المنيجيػػػة فػػػي البحػػػث ومبلحظتػػػو 
الشخصية لؤلحداث التى عايشيا ،وألىميػة المػادة التعميميػة التػى تناولػت قضػايا فػي هايػة األىميػة 

، وتطورىػػا نشػػأة الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية األسػػيرةيػػا الكثيػػروف مػػف أبناننػػا وفػػى العػػالـ " كيجيم
 ي، ، والوسػائؿ النضػالية التػيالكثيػر مػف النػواح ينتياكػات بحػؽ األسػرى فػومظاىر التضػييؽ واال

اتبعيػػػػا األسػػػػرى فػػػػي مواجيػػػػة االحػػػػتبلؿ، وعوائػػػػؽ سػػػػمطات االحػػػػتبلؿ لطمػػػػس الجوانػػػػب اإلبداعيػػػػة 
عتقاليػػػة تنميػػػة اإلبػػػداع لػػػدى الحركػػػة األسػػػيرة، واآلليػػػات اال يسػػػاىمت فػػػ يالعوامػػػؿ التػػػو لممعتقمػػػيف، 

لتطػػػوير منظومػػػة الجوانػػػب اإلبداعيػػػة داخػػػؿ السػػػجوف، وانعكػػػاس المتغيػػػرات السياسػػػية عمػػػى واقػػػع 
نجػازاتيـ، األسػرى  ، والمسػػيرة يوالثقػاف يوسػػائؿ االحػتبلؿ لتفريػػع المعتقمػيف مػػف محتػواىـ النضػػالو وا 

ظيػػػور أدب السػػػجوف، والمسػػػيرة التعميميػػػة  يسػػػاعدت فػػػ يالثقافيػػػة لمحركػػػة األسػػػيرة، والعوامػػػؿ التػػػ
اإلضػػػراب المفتػػػوح عػػػف الطعػػػاـ  التعريػػػؼ، و السػػػجوف،  يلؤلسػػػرى كأحػػػد أىػػػـ مظػػػاىر اإلبػػػداع فػػػ

تػػاريخ حركػػات  يألنػػواع ، وظػػاىرة أطفػػاؿ النطػػؼ الميربػػة كحالػػة نضػػالية مسػػتجدة فػػوالجػػذور، وا
عمػػػػى السػػػػاحة  ينيػػػػان االنقسػػػػاـ الفمسػػػػطينإ يالتحػػػػرر العالميػػػػة، وجيػػػػود المعتقمػػػػيف الفمسػػػػطينييف فػػػػ
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وبػػبل ،  السياسػػية الداخميػػة مػػف خػػبلؿ " وثيقػػة األسػػرى " كأسػػاس لممصػػالحة، والتجربػػة الديمقراطيػػة
السجوف حافظت الوحػدة الوطنيػة  وحػدة مػف خػبلؿ التعػدد والعمػؿ  يالديمقراطية فشؾ أف التجربة 

لػػػـ تعػػد موضػػوعًا لمجػػػدؿ بػػيف األسػػرى، ولقػػػد وجػػد مبػػدأ الوحػػػدة الوطنيػػة تعبيػػػرًا  ي  التػػيالػػديمقراط
مػف خػبلؿ   ٔوتطمعػات المعتقمػيف  ير عػف أمػانمػنظـ ومنضػبط، عب ػ يعتقػالاإطار  يمنظمًا لو ف

ى رأس التنظيـ وموجو قسـ وموجو هرفة وموجػو خميػة، والمجنػة المركزيػة عمػى موجو عاـ يقؼ عم
قمػػػػة اليػػػػـر التنظيمػػػػى تضػػػػع السياسػػػػة العامػػػػة، والمجنػػػػة الثقافيػػػػة، كمشػػػػرفة عمػػػػى النشػػػػاط الثقػػػػافى 
والجمسػػػات، باالضػػػػافة إلػػػػى النشػػػػاط األمنػػػػى والمػػػالى واالجتمػػػػاعى مػػػػع الضػػػػبط االدارى، وترسػػػػيخ 

التنظيمية فى ظؿ القانوف تحت شعار ال فردية وال انتيازيػة وال مسػاومة بػؿ االلتزاـ الثورى بالحياة 
 .  ٕ روح المجموع وصمود ونضاؿ 

ىذا الجانب كونو يكفؿ تنظيـ الحياة حسب قوانيف  يدورًا ميمًا ف الذى لعب يدار والنشاط اإل
ويوقع العقاب عمى  ، حيث تعالج مف خبللو كؿ المخالفات البلمسئولةيالدستور التنظيم

مخاليفييا، ولكف جوىر الحياة التنظيمية ليس العقاب، وال فرض السمطة بؿ التوجيو والعمؿ بكافة 
عمادىا المساواة، واألخوة النضالية، واحتراـ اآلخريف  يالطرؽ عمى خمؽ القناعة الذاتية بالقيـ الت

عناصر التنظيـ وتعامميـ عمى أساس  ف تحتـر أيضاً أعمييا  يوطاعة القوانيف والمراتب العميا، الت
يماف وجيد مشترؾ، ومف أىـ القوانيف ا  األخوة التنظيمية، ال فرض السمطة، فبل فرض ببل قناعة و 

يجب عدـ مخالفتيا االلتزاـ بنظاـ الغرؼ كاليدون، فعمى الجميع التقيد بأوقات  يالسموكية الت
، يالمجتمع االعتقال يموائح تكرس النظاـ فوالقوانيف وال يالنشاط اإلدار ، و   ٖتحددىا الغرفة 

وبيذا تنعدـ الفوضى ألف عناصر التنظيـ يعرفوف ما ليـ وما عمييـ، وال يتدخؿ أحدىـ إطبلقًا 
الغرفة الموجو ىو المسؤوؿ المباشر ويتخذ إجراناتو المقبولة مف الجميع  يشؤوف هيره، فف يف

  . ٗلذلؾ تسير الحياة بنظاـ وىدون  دوف تدخؿ وال يتصرؼ أحد دوف مشاورتو وموافقتو، 

 يبالبنػػان العقمػػ ي، فمثممػػا ييػػتـ المجتمػػع االعتقػػاليالرياضػػىػػذا باالضػػافة لمنشػػاط الػػذىنى والثقافػػة و 
وقػػدرة  يسياسػػ يىػػو المسػػمح بػػوع ي، فالمقاتػػؿ النمػػوذجيلمثػػوار، ييػػتـ بػػنفس الدرجػػة بالبنػػان الجسػػد

جسػػدية ممكنػػة مػػف تنفيػػذ الميػػاـ الصػػعبة بكفػػانة عاليػػة، ومػػف جيػػة أخػػرى الجمػػوس لفتػػرات طويمػػة 
  .٘واالنحسار داخؿ الغرؼ يضعؼ الجسد ويسبب العديد مف األمراض 

                                                 
 .ٚٗٔصمرجع سابؽ،   قدرى أبو بكر: ٔ 

 .ٖٛٔصمرجع سابؽ،   قدرى أبو بكر: ٕ 

 .ٙٙٔ  قدرى أبو بكر: مرجع سابؽ، صٖ 

 .ٙٙٔ  قدرى أبو بكر: مرجع سابؽ، صٗ 

 .ٙٚٔأبو بكر: مرجع سابؽ، ص   قدرى٘ 
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أعتقد مف األىمية بمكاف التعرؼ عمى تمؾ التجربة المميزة والعريقػة لؤلسػرى الفمسػطينييف والحركػة 
تجربتيػػا الغنيػػة والغيػػر تقميديػػة وأتمنػػى عمػػى الطمبػػة الفمسػػطينييف أف ييتمػػوا بيػػذا الوطنيػػة األسػػيرة و 

 المساؽ التعميمى الذى يحمؿ الكثير مف األبعاد االنسانية والسياسية واألخبلقية والوطنية .

 

 رئيس ىيئة شئون األسرى والمحررين                                                 

 المواء قدرى أبو بكر                                                 
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 الفهـــرس
 

 

 الصفحة الموضـوع
 ٙ المقدمة:  

   ٛ " النشأة والتطور " الحركة األسيرةالوحدة األولى: 
 ٔٔ  تطورىا األوؿ: الحركة األسيرة تاريخيا ومراحؿ القسـ
 ٕٔ الجغرافية  ومواقعيا وأسمائيا، وطبيعتيا نشأتيا والمعتقبلت، السجوفالثاني:  القسـ
 ٖٛ محطات االعتقاؿ وأشكاؿ التعذيب الثالث:  القسـ

 ٙ٘ مكانيات ووسائؿ األسرى النضالية  العوائؽ وبنان الذات واإلالثانية:  الوحدة
 ٓٙ في نيؿ حقوؽ األسرى عوائؽ سمطات االحتبلؿ :األوؿ القسـ
 ٔٚ كيفية بنان الذات وتطوير االمكانيات  :الثاني القسـ
 ٕٛ األسرىالجوانب اإلبداعية لدى دور الحركة األسيرة في تعزيز  :الثالث القسـ

 ٜٙ والتعميمية في السجوف المسيرة الثقافيةالتجربة الديمقراطية و الثالثة:  الوحدة
 ٜٜ القسـ األوؿ: التجربة الديمقراطية في السجوف االسرائيمية 

 ٜٓٔ ي: المسيرة الثقافية في السجوف االسرائيميةالثان القسـ
 ٛٔٔ المسيرة التعميمية في السجوف االسرائيمية :الثالث القسـ

 ٕٚٔ السجافالوسائؿ النضالية لؤلسرى في مواجية البنى التنظيمية و الرابعة:  الوحدة
 ٖٔٔ القسـ األوؿ: البنى التنظيمية واليياكؿ والمؤسسات االعتقالية

 ٜٖٔ جافالس  مواجية  الفمسطينييف في الوسائؿ النضالية لؤلسرى ي:الثان القسـ
 ٜٗٔ اإلضرابات المفتوحة عف الطعاـ لتحقيؽ الحقوؽ :الثالث القسـ

 ٜ٘ٔ  سرائيميةبداعات األسرى في السجوف اإلإالوحدة الخامسة: 
 ٕٙٔ سرائيمية اإل السجوف يأطفاؿ النطؼ الميربة حالة نضالية مستجدة فالقسـ األوؿ: 

 ٙٙٔ " وثيقة األسرى نموذجًا "  يالثاني: حضور األسرى في المشيد السياس القسـ
 1:2  لث: أدب السجوف "الخصائص والمميزات"الثا القسـ

 2>1 المراجعالخاتمة و 
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 تمييـــــــــد :

ـ في أعقاب ىزيمة ٜٚٙٔالمؤرخوف الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة مف العاـ وثؽ 
حزيراف، واحتبلؿ ما تبقى مف فمسطيف التاريخية، وزّج اآلالؼ مف أبنائيا في معتقبلت االحتبلؿ 
وارتفاع عددىـ بشكٍؿ كبير، بحيث أصبحت حياة المعتقؿ ظاىرة بارزة في حياة الشعب 

في أعقاب بمورة القواعد األساسية وظيور الحركات والتنظيمات الفمسطينية ،  ٔ الفمسطيني ككؿ
 وبروز األعماؿ الفدائية ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي.

ـ بؿ ٜٚٙٔولمتأريخ فإف جذور الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة ال تنحصر بالعاـ 
سجف عكا " عطا الزير  تعود لفترة االنتداب البريطاني لفمسطيف الذي سجف الثوار وأعدميـ في

ـ والشيخ المجاىد فرحاف السعدي والشيخ يوسؼ ٖٖٜٔومحمد جمجوـ وفؤاد حجازي " في العاـ 
وتشير الوثائؽ إلى أف ، ـ واعتقاؿ العشرات مف المقاوميف أمثاليـٜٖٜٔأبو دية في العاـ 

ؿ حرب العصابات الصييوينة أقامت معسكرات اعتقاؿ لمفمسطينييف وتصفية البعض منيـ خبل
وىناؾ صعوبة كبيرة في تحديد عدد األسرى الذيف تـ اعتقاليـ في السجوف ،   ٕ ـ  ٜٛٗٔ

ألف ، ـ في أعقاب الحرب مف الفمسطينييف والعربٜٜٗٔ – ٜٛٗٔاإلسرائيمية في الفترة ما بيف 
لذي وعميو فقد تباينت المصادر بشأف العدد الدقيؽ ا، اإلحصائيات المتوفرة جزئية في تمؾ الفترات

 . ٖ معتقؿ كحد أقصى  ٕٓٓٓٔمعتقؿ كحد أدنى و  ٓٓٓٚيتراوح ما بيف 

تبياف حقوؽ األسرى وانتياكات سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي  يف ناوخبلؿ المساؽ استند
ليا لعدٍد كبير مف القوانيف واالتفاقيات الدولية، وما صاهتو وتعارفت عميو وتوصمت إليو 
اإلنسانية، مف أعراؼ ومفاىيـ تعطي الحّؽ لمشعوب المقيورة، برفع الظمـ عف كاىميا وتحقيؽ 

 يف الشعوب.هاياتيا، كمغٍة عالمية متفؽ عمييا ب

ف في يو ف الفمسطينو السؤاؿ كيؼ واجو األسرى والمعتقمعف  يوسيجيب المساؽ التعميم
سرائيمية الكـ الكبير مف العراقيؿ والعقبات التي وضعيا السجاف لتحطيـ السجوف والمعتقبلت اإل

معنوياتيـ ولمحيمولة دوف تطوير إمكانياتيـ وقدراتيـ، وسيوضح كيؼ استطاع األسرى والمعتقموف 

                                                 
 .ٔٔـ.، صٜٙٛٔ، نابمس، قسـ العمـو السياسية، جامعة النجاح الوطنية، ٔ  عبد الستار قاسـ: التجربة االعتقالية في المعتقبلت الصييونية"، طٔ 

ماجستير هير منشورة"، جامعة األزىر كمية االقتصاد   "، "رسالةٕٕٔٓ - ٕٙٓٓ ، "الحركة األسيرة وتأثيرىا في السياسة الفمسطينية  ٖٕٔٓ  محمد أبو شريعة:  ٕ 

 . ٛٔوالعمـو اإلدارية، قسـ العمـو السياسية، هزة، فمسطيف.، ص

، بسروت، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ٜٜٗٔ – ٜٛٗٔ  مصطفى كبيا، وديع عواودة، أسرى ببل حراب " المعتقموف الفمسطينيوف والمعتقبلت االسرائيمية األولى ٖ 

 .ٕٔ، صٖٕٔٓ
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إيجاد المؤسسات الديمقراطية لمتنظيمات الفمسطينية في السجوف، وبيف السجوف، وفي السجف 
الواحد، ومتى بدأت تجربة اإلضرابات المفتوحة عف الطعاـ والتي وصمت الواحد، وفي التنظيـ 

لمئات األياـ، وكيؼ أوجدوا معادلة توازٍف بينيـ وبيف إدارة مصمحة السجوف، رهـ اإلمكانيات 
مف اإلمكانيات المادية، وكيؼ حققوا أشكاؿ التواصؿ واالتصاؿ بيف  ىاألخيرة مقابؿ افتقار األول

في تجارب التعميـ وحصوليـ عمى الدراسات العميا مف جامعاٍت إسرائيمية السجوف وخارجيا، و 
وعربية ودولية، وكيؼ صاهوا ثيقة األسرى التي تحولت لوثيقة الوفاؽ الوطني الفمسطيني لتحقيؽ 

اليواتؼ النقالة لداخؿ  دخاؿإوكيؼ واجيوا منع الزيارات وانقطاع النسؿ بالوحدة الوطنية، 
نجاب السجوف لتوفير االتص اؿ باألىؿ في ظؿ منع الزيارات لسنواٍت طويمة، و إخراج النطؼ وا 

 األطفاؿ كتجربٍة هير مسبوقة عمى مستوى حركات التحرر العالمية.

يجابًا إحوؿ إنجازات األسرى التي أثرت ا المساؽ التعميمى يقدـ لمطالب تفسيرًا إّف ىذ
مؿ الحياة النضالية الفمسطينية تأثًرا عمى مجمؿ حياة الحركة األسيرة الفمسطينية، بؿ عمى مج

بتجاربيـ، ألف السجوف والمعتقبلت كانت وال زالت مدرسًة وطنيًة وتربويًة ودائرة مف دوائر العمؿ 
النضالي اإلبداعي فصاهت وبمورت طبلئع األسرى والمعتقميف، الذيف كاف ليـ عظيـ التأثير في 

، وكاف آلالؼ األسرى المحرريف  ٔ الفمسطينيبمورة الوعي النضالي والديمقراطي في المجتمع 
دورىـ في ىذا االتجاه، بعد أف تخرجوا مف أكاديمية السجوف وتصدروا المواقع والمراكز المتنوعة، 
وتبوؤوا مواقع سياسية وأماكف ميمة في المؤسسات المجتمعية المختمفة ولعبوا وال زالوا دورًا مؤثرًا 

جتماعية، واإلعبلمية، كقادة سياسييف وعسكرييف، ووزران االفي الحياة السياسية، والفكرية، و 
المجمسيف "  يونواب وأمنان عاّميف وأعضان مكاتب سياسية لفصائؿ وحركات ثورية، وأعضان ف

دارية.  الوطني والتشريعي"، ومدران لمؤسسات رسمية وأىمية، وخبران ومفكريف، ونخب أكاديمية وا 

ّنما  األدبية،باب اإلضافة ضافة المساؽ لممناىج التعميمية الفمسطينية مف إولـ يكف  وا 
نصافًا  إنصافًا لمف ضحوا بكّؿ حياتيـ وزىرات شبابيـ مف أجؿ الحرية والسيادة واالستقبلؿ، وا 
لقضيٍة إنسانية وأخبلقية ووطنية وقومية وسياسية ودينية بحجـ معاناة مئات اآلالؼ مف األسرى 

                                                                       واألسيرات.

 كاتب المساق                                                               

 د. رأفت حمدونة                                                              

                                                 
 .ٜٓٔ، صٕٓٓٓ  خالد اليندى: التجربة الديمقراطية لمحركة الفمسطينية األسيرة، راـ اهلل، مؤسسة ناديا لمطباعة والنشر، ٔ 
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 الوحدة األولى 

 النشأة والتطور "الحركة األسيرة " 

 محتويات الوحدة 
  تمييد 1.1

، الفمسطينية األسيرة"تاريخ الحركة الوطنية في الوحدة األولى مف مقرر "الطالب  يأىبًل بؾ عزيز 
بقضية مصيرية وىامة بحجـ قضية تزودؾ نتمنى أف ، و لؾومفيدة   ةً قيمنأمؿ أف تكوف  يالت
، كونيا وقومية ودينية مف الدرجة األولى ووطنية نسانية وأخبلقيةإ، كقضية فسرى والمعتقمياأل

 يا أحد منذ بدن النضاؿ ضد، وقضية توفيقية ووحدوية لـ يختمؼ عمييوطن عٍ جماإقضية 

 . المحتؿ

 :أقساـ رئيسية ةثبلثاشتممت الوحدة عمى 

 القسـ األوؿ :   الحركة األسيرة نشأتيا ومراحؿ تطورىا    -
   ىا، وطبيعتيا ومواقعيا الجغرافية ؤ والمعتقبلت، نشأتيا وأسماالسجوف  :   يالقسـ الثان -
 القسـ الثالث :   محطات االعتقاؿ وأشكاؿ التعذيب    -

ما يحدث مع الطالب مرة أخرى أف تشكؿ ىذه الوحدة ركيزة أساسية في فيـ  يعزيز نتمنى 
داخؿ السجوف وأقبية  ي، وفمف جانب االحتبلؿ لحظة االعتقاؿ األسرى واألسيرات مف انتياكات
دارة مصمحة السجوف اإل يسرائيمالتحقيؽ مف قبؿ جياز األمف اإل  .سرائيميةوا 
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 أىداؼ الوحدة  2.1
 

، وتصفحؾ لممواقع ومقابمة عدد مف األسرى المحرريف، ليذه الوحدة مطالعتؾالطالب بعد  يعزيز 
شطة ، والقياـ باألنألىـ النقاط عاـوالقياـ بممخص ، لكترونية المختصة بقضية األسرىاإل

 تتعرؼ عمى .....عمى أف  اتكوف قادرً  ٌنأمؿ بأ، المطموبة مف قبؿ مشرؼ المادة

 .معاناة األسرى األوائؿ في بدايات الحركة األسيرة -ٔ
 .مراكز التوقيؼ والتحقيؽ وأماكنياالتعرؼ عمى الفرؽ بيف السجوف المركزية والمعتقبلت و  -ٕ
عمى كرامة بذؿ في سبيؿ الحفاظ  يوحجـ التضحية الذتطور الحركة الفمسطينية األسيرة  -ٖ

 . األسرى وحقوقيـ وذوييـ
   .، وتجاوزىا لبلتفاقيات والمواثيؽ الدوليةاألسرى واألسيراتانتياكات دولة االحتبلؿ بحؽ  -ٗ

 
 أقساـ الوحدة  3.1

 :ةأقساـ رئيسي ةاشتممت الوحدة عمى ثبلث

ظروؼ االعتقاؿ ىنا سنتناوؿ   كة األسيرة نشأتيا ومراحؿ تطورىاالحر األوؿ:  القسـ  -
األولى، وتقسيـ مراحؿ تطور الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة ومراحؿ النضاؿ، وذروة 

 تحقيؽ اإلنجازات واالنتصارات، واإلضانات المشرقة واإلبداعية فييا.
  ىا، وطبيعتيا ومواقعيا الجغرافيةؤ وأسما السجوف والمعتقبلت، نشأتيا:  يالقسـ الثان -

، لتحقيؽسيوضح الكاتب فيو السجوف القديمة والجديدة والمعتقبلت ومراكز التوقيؼ وا
 . تستوعبيا، ونبذة تعريفية عنيا يوشرح مبسط عنيا، وتوضيح األماكف واألعداد الت

اوؿ الكاتب تعامؿ في ىذا القسـ سيتن القسـ الثالث:  محطات االعتقاؿ وأشكاؿ التعذيب  -
دولة االحتبلؿ مع األسرى مف الناحية القانونية، وعدـ التزاميا باالتفاقيات والمواثيؽ 

مف االعتقاؿ والمكانة القانونية،  احقوقيـ األساسية واإلنسانية بدنً  الدولية، وحرمانيـ مف
كؿ مناحي وأساليب التحقيؽ والتعذيب، والمحاكـ العسكرية الردعية، والتضييؽ عمييـ في 

 الحياة اليومية والمعيشية.
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 القرانات المساعدة     4.1
 

 الدارس حاوؿ أف تنوع مصادر معموماتؾ مف خبلؿ المصادر التالية  لتتعرؼ أكثر عمى  يعزيز 

، نابمس، قسـ ٔفي المعتقبلت الصييونية"، ط عبد الستار قاسـ: التجربة االعتقالية ٔ -
 ـ .ٜٙٛٔالعمـو السياسية، جامعة النجاح الوطنية، 

هادة موسى: أثر االحتبلؿ عمى ثقافة المقاومة دراسة حالة لمثقافة السياسية لممرأة  -
كمية االقتصاد والعموـ السياسية، القاىرة،  -الفمسطينية، رسالة دكتوراة، جامعة القاىرة 

 . وٕٙٓٓ
قدري أبو بكر: مف القمع إلى السمطة الثورية،  دار الجميؿ لمنشر والدراسات واالبحاث  -

 . وٜٜٛٔالفمسطينية ، 
عبد الناصر فروانة، "األسرى الفمسطينيوف.. آالـ وآماؿ"، القاىرة، صادر عف جامعة  -

 .ـٕ٘ٔٓالدوؿ العربية، 
نجازات الحركة األسيرة في ا   ، "تأثير حقبة أوسمو عمى وحدة و ـٕٕٔٓزياد أبو زياد:   -

 "، "رسالة ماجستير هير منشورة"، جامعة القدس، ـٕٕٔٓ -ٖٜٜٔالسجوف اإلسرائيمية 
 أبو ديس . –قسـ العمـو السياسية، القدس 

 
 ما تحتاج إليو لدراسة الوحدة :     5.1

 يأىال وزيارة ،ات مع األسرى واألسيرات المحرراتلقان مىعالدارس إلى الحصوؿ  يتحتاج عزيز 
عاممة في ، واالطبلع عمى بعض الدراسات مف خبلؿ المؤسسات الاألسرى لمتعرؼ عمى معاناتيـ

تييئة الجو ىذا باإلضافة إلى ، السابقة عمى القراناتطبلع واال ،مجاؿ األسرى والمكتبات
تحقؽ  يلكعف التدريب وأسئمة الوحدة،  جابةواإلالوحدة قرانة متأنية، قرانة و  ،المبلئـ يالدراس

 . منياالفائدة المرجوة 
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 األول القسم

  ومراحل تطورىا نشأتياالحركة األسيرة 

ـ في أعقاب ىزيمة ٜٚٙٔوثؽ المؤرخوف الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة مف العاـ 
حزيراف، واحتبلؿ ما تبقى مف فمسطيف التاريخية، وزّج اآلالؼ مف أبنائيا في معتقبلت االحتبلؿ 

عددىـ بشكٍؿ كبير، بحيث أصبحت حياة المعتقؿ ظاىرة بارزة في حياة الشعب وارتفاع 
، في أعقاب بمورة القواعد األساسية وظيور الحركات والتنظيمات الفمسطينية  ٔ الفمسطيني ككؿ

، وكما أسمفنا بأف بدايات الحركة الفمسطينية  وبروز األعماؿ الفدائية ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي
، بؿ تعود لفترة االنتداب البريطاني ـٜٚٙٔما قبؿ  ياألسيرة متزامف مع حالة النضاؿ الفمسطين

لى ما بعد النكبة الفمسطينية وقياـ دولة اال عمى أنقاض الشعب  يسرائيمحتبلؿ اإللفمسطيف ، وا 
 . ـٜٛٗٔفي العاـ  يالفمسطين

التوثيؽ لمحركة األسيرة في العاـ بدايات  االحتبلؿ اإلسرائيمي منذحرصت سمطات 
بقائيـ في ظروؼ اعتقالية متدنية لمغاية في ـ ٜٚٙٔ عمى معاقبة المناضميف الفمسطينييف وا 

تمبيتيا لبلحتياجات اإلنسانية األولية، وما نقصده بشروط االعتقاؿ ىي مجمؿ الشروط المادية 
ألجؿ ممارسة حياتو بصفتو كائنًا حيًا في المعاممة والسكف والمناـ التي يوفرىا السجف لقاطنو 

 . ٕ والممبس والمأكؿ والعبلج الطبي

تجّرع المعتقموف األوائؿ مرارة سياسة ما بعد حرب حزيراف " النكسة "  يأفي ىذه المرحمة 
إسرائيؿ في ىذه استيدفتيـ مف أبواب كثيرة وطنية ونفسية واجتماعية وفكرية، فقد اتبعت حكومة 

المرحمة كؿ األساليب الممكنة ألجؿ تحقيؽ ىدفيا في تطويع المناضؿ األسير إلخضاعو تمييدًا 
نسانياً   . ٖ لشطبو وطنيًا وا 

رى واألسيرات جموع األسقصد "نة الفمسطينية األسيرة عف الحركة الوطني نتحدثوحينما 
حتبلؿ فمسطيف آالؼ النسان مف بينيف " كوف أف إسرائيؿ اعتقمت منذ بدن االذيف دخموا السجوف

ورفعف أصواتيف عاليًا مطالبات ، ، شاركف في المقاومة ٗ أميات وقاصرات وكبيرات سف 

                                                 
 .ٔٔ  عبد الستار قاسـ: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٕٗـ.، صٕٓٓٓسات الدولية، جامعة بيرزيت، "، فمسطيف، معيد الدرأٜٜٜ-ٖٜٜٔ  عيسى قراقع: "األسرى الفمسطينيوف في السجوف اإلسرائيمية بعد أوسمو ٕ 

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3999  وكالة االنبان والمعمومات الفمسطينيةوفا: ٖ 

 .٘ٛص ٜٕٓٓ  فراس أبو ىبلؿ: معاناة األسير الفمسطينى، بيروت، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، ٗ 
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، فساىمت المرأة الفمسطينية وشاركت بفعالية  ٔ باسترداد حقوقيف المغتصبة وأرضيف السميبة
ة وقاومت وخاضت همار وامتشقت البندقي،  ٕ وعطان في كؿ مجاالت العمؿ النضالي الكفاحي

وفي السجوف خاضت ،  ٗ ، وتعرضت لبلعتقاؿ واإلبعاد واإلقامة الجبرية  ٖ الكفاح المسمح
األسيرات العديد مف النضاالت والخطوات االحتجاجية واإلضرابات المفتوحة عف الطعاـ في 

 . ٘ ف لياتعرض سبيؿ تحسيف شروط حياتيف المعيشية، والتصدي لسياسات القمع والبطش المواتي

 

 العتقال األولى: ظروف-أولً 

وبعيدة كؿ البعد عف ، كانت بدايات االعتقاؿ ال تصمح لمحياة اآلدمية، الباحثيفجماع إب
شروط الحياة اإلنسانية، واالتفاقيات والمواثيؽ الدولية التي وضعت قوانيف وقواعد لمعاممة األسرى 

ولـ تكف تمؾ المعاممة عفوية أو نتيجة لظروؼ سياسية معينة بؿ كانت ، وقت النزاعات والحروب
دارة مصمحة السجوف.  ممنيجة مف قبؿ الحكومات اإلسرائيمية وا 

معنى لمحياة، فبل  يصعبة جدًا، وليست ذات أأما عف بدايات الحركة الوطنية الفمسطينية 
، ببل زيارات لؤلىؿ، وال طعاـ يخارجكتاب وال راديو وال تمفاز وال صحيفة، مقطوعيف عف العالـ ال

 ينظيؼ وال عبلج لممرضى، ومنعونا مف التعميـ والندوات والجمسات الثقافية، ومنعوا عنا النـو ف
 النيار، والمعاممة كانت صعبة.

القير والمعاناة الكبيرة، فمـ تسمح فييا الكثير مف ببشيادة مف عايشوىا اتسمت تمؾ الفترة و 
حاؿ تـ مشاىدة مجموعة  يبالجموس أو الحديث داخؿ الغرفة وخارجيا، وفلنا إدارة السجوف 

تجمس مع بعضيا، يتـ اقتحاـ الغرفة واالعتدان عمييـ، ومعاقبتيـ ونقميـ إلى الزنازيف، وكنا 
"، و كاف األسرى يدخموف الحماـ لبلستحماـ مرة  يمجبريف بالرد عمى السجاف بكممة " نعـ يا سيد

تـ تعرية األسرى كامبل بشكؿ مييف وبشع جدا أماـ ناظر اآلخريف ممف معو، واحدة كؿ أسبوع، وي
باالستيقاظ ما بيف الساعة  اممزمً ، وكاف األسير يوألقؿ مف خمس دقائؽ ثـ يخرجوه قبؿ أف ينتي

الخامسة والنصؼ إلى السادسة صباحًا مستعدًا ومنتظرا العدد " كما كاف يمنع عمى األسير 

                                                 
، فمسطينيات ٔ   .ٚ، صٜ٘ٛٔفى سجف النسان االسرائيمى، عماف، دار الجميؿ لمنشر،    وليد الفاىـو

 .ٜٗ، صٕ٘ٔٓ  سامى األخرس: فيروزيات نضالية، هزة، فمسطيف، مطبعة األندلس، ٕ 

 .٘، صٕٗٔٓ  جمعية الدراسات النسوية، المجموعة العربية لمتنمية: األسيرات المحررات الفمسطينيات، هزة، فمسطيف، شركة مطابع بيت المقدس، ٖ 

، الحركة النسائية الفمسطينية، راـ اهلل، مواطف المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية، ٗ   .ٜ٘، صٕٓٓٓ  وليد الفاىـو

 .ٗٛ، صٕٙٓٓ  هادة بدر: "أسرانا في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي"، األردف، دار الحامد لمنشر والتوزيع، ٘ 
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ألقبلـ أو الكتب ومف يضبط بحوزتو أيًا منيا، كانت هرفتو تتعرض لتفتيش امتبلؾ األوراؽ أو ا
بأهراض ومبلبس األسرى االخريف ، وكؿ دقيؽ يتـ خبللو قمب الغرفة وتحطيـ محتوياتيا والعبث 

بطانيات برائحة نتنة ومتسخة، ولـ يوجد وسادات بؿ كنا نضع الحذان  ربعةأ ممتمكات األسرى
قرواناف " سـ وصحناف " ٔية، وقطعة ببلستيكية نضعيا تحتنا بسمؾ تحت رؤوسنا وعميو بطان
وأبرىوؿ،  ي، ولـ يسمح بامتبلؾ المبلبس بؿ كؿ ما نمبسو الغيار الداخموكاسة ببلستيؾ وممعقة

كاف األسرى يشعروف و القمؿ، انتشار الحشرات كالبؽ و مف األمراض الجمدية و  عانى األسرىو 
سرائيؿ بالمغة العربية إ، وكاف يسمح فقط بسماع صوت ه كمًا ونوعاً لقمة الطعاـ وسون بالجوع دوماً 

، وجريدة األنبان تصدرىا  يلساعتيف، ساعة صباحًا وساعة مسانًا لؤلخبار وأهان أـ كمثـو
 ".سرائيمية بشكؿ موجوالمخابرات اإل

بداية االعتقاؿ بتشغيؿ األسرى  ينسانية قامت دولة االحتبلؿ فوباإلضافة إلى المعاممة هير اإل
 .الفمسطينييف وفؽ نظاـ السخرة بيدؼ االستغبلؿ واإلذالؿ والميانة 

عرفة وافية بالتنظيمات ألنيـ لـ يكونوا عمى م ينتمان الفصائمىذه الحقبة لـ ييتـ المعتقموف باال يف
بيف الفصائؿ  كثيراً نيـ لـ يكونوا يميزوف إف وأيضاً  يوىيكميا التنظيم يدار يا اإلائمف حيث بن

المختمفة فيـ كانوا يعتبروف أنفسيـ أبنان حركة وطنية فمسطينية واحدة، ىذا باإلضافة إلى ضعؼ 
لدى  ف مسألة إقامة أطر تنظيمية وتشكؿ ىياكؿ إدارية لـ تستحوذ عمى اىتماـ خاصإالتجربة ف

 يانت تسود بيف المعتقميف فك يمف الروابط والعبلقات الت ف كثيراً إالمعتقميف، ومف ناحية ثانية ف
وأحيانًا  يأو شخص يأو عشائر  يكانت تقوـ عمى أساس بمد ـٜٚٙٔالسنيف األولى بعد عاـ 

  .أخرى عمى أساس االنتمان لمجموعة أو خمية واحدة قبؿ االعتقاؿ
 

 :تطور الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة مراحل-ثانياً 

 :يوىبعدة مراحؿ  ـٜٚٙٔمنذ نشأتيا في العاـ الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة  مرت

 

 المخاض:مرحمة "  م2:>1 – :9>1مرحمة "  -1

 السبعينات،واستمرت حتى منتصؼ  ،يالصييونبداية االحتبلؿ  المرحمة معبدأت ىذه 
مستوى نشاطات الحركة األسيرة  يوشيدت ىذه المرحمة أحداثًا صعبة أبقت عمى تدن

 المرحمة:وقد تميزت ىذه  واالجتماعية،التنظيمية والثقافية 
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 المعتقبلت.رىاب الممارس مف قبؿ إدارة شدة القمع واإل -
وذلؾ بسبب حداثة  المعتقميف،لدى أهمبية  يوالنضال يوالسياس يتدنى المستوى التنظيم -

وضعؼ التجربة  يالثور  يوما رافؽ ذلؾ مف قمة التجربة ومحدودية الوع لمثورة،انتمائيـ 
 المعتقؿ.التنظيمية قبؿ دخوؿ 

 المعتقميف.كانت تقع أحيانًا بيف  يوحؿ الخبلفات التاعتماد العقمية العشائرية في فض  -
والعمؿ  يعاقة البنان التنظيمإك  ،ٔوما ترتب عمييا مف آثار سمبية   العمؿ،وجود مرافؽ  -

 سرائيمية.اإلنظاـ السخرة مف قبؿ إدارة مصمحة السجوف ب
-  

 البناء:مرحمة  " م8;>1 – 2:>1مرحمة "  -0

، وفييا تمكنت الحركة ىذه المرحمة مف بداية السبعينات، حتى منتصؼ بداية الثمانينات بدأت
 ٕحالت في المرحمة األولى دوف تقدميا وتطورىا  ياألسيرة مف تجاوز المعوقات الت

المرحمة بدأت حالة النضاؿ والتمرد واالستنياض وبدن الحياة التنظيمية والقرار في ىذه 
السجوف ، وذلؾ بالتزامف مع بدن  يوالمجاف االعتقالية ووضع الموائح الداخمية ف يالجماع

دارية أعقاب اعتقاؿ الخبليا التنظيمية والخبرات اإل يبيف المعتقميف ، وف ينتمان الفصائماإل
 ،عممت عمى " القضان عمى حالة التسيب والفوضى مف جية ييادية، التوالشخصيات الق

تفرض أوضاعًا قاسية تتنافى مع أبسط القيـ واألعراؼ الدولية  يولمواجية إدارة السجوف الت
، ومف أىـ ما بمورتو ىذه التجربة ىو بنان الحياة التنظيمية عمى  ٖنسانية مف جانب آخرواإل

يقوـ عمى أساس المراتب التالية   موجو  يمرة ىيكؿ تنظيم ، حيث برز وألوؿيأساس مركز 
عاـ يقؼ عمى رأس التنظيـ وموجو قسـ وموجو هرفة وموجو خمية، والمجنة المركزية عمى 

 يتضع السياسة العامة، والمجنة الثقافية، كمشرفة عمى النشاط الثقاف يقمة اليـر التنظيم
، وترسيخ يدار مع الضبط اإل يواالجتماع يالوالم يضافة إلى النشاط األمنوالجمسات، باإل

ظؿ القانوف تحت شعار ال فردية وال انتيازية وال مساومة  يبالحياة التنظيمية ف يااللتزاـ الثور 
 . ٗبؿ روح المجموع وصمود ونضاؿ 

 

                                                 
 .ٙٚ، ص  عبد الستار قاسـ وآخروف، مرجع سابؽ ٔ 

 .ٙٚ  المصدر نفسو ، صٕ 

  ٘ٔٔ  محمد لطفى ياسيف: التجربة االعتقالية فى السجوف االسرائيمية، صٖ 

 . ٖٛٔ، ص ٜٜٛٔقدري أبو بكر:   مف القمع إلى السمطة الثورية،  دار الجميؿ لمنشر والدراسات واالبحاث الفمسطينية ،    قدرى أبو بكرٗ 
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ـــــة "  -3 ـــــق ا نجـــــا ات  م1>>1 – 9;>1مرحم ـــــة النضـــــال الشـــــامل واروة تحقي " مرحم
 والنتصارات.

 ،ـٜ٘ٛٔمصمحة السجوف اإلسرائيمية في أعقاب عممية التبادؿ في العاـ حاولت إدارة 
أف تناؿ مف الحركة الوطنية األسيرة بسبب تحرير عدد كبير مف قيادات السجوف والكوادر 

ـ ٜٓٛٔاالعتقالية، وااللتفاؼ عما حققو األسرى مف إنجازات ميمة جدًا كنتيجة إلضرابي نفحة 
ضراب جنيد في العاـ  دخاؿ الكتب والحرامات ـ ٜٗٛٔوا  والذي حقؽ إدخاؿ التمفاز والراديو وا 

والمبلبس، فبدأت بحممة مف القمع وفرض اإلجرانات الخانقة والمذلة لتصبح الحركة األسيرة في 
موقؼ الدفاع عف منجزاتيا التي حققتيا بالتضحيات الغالية حيث خاض األسرى سمسة مف 

تصدي ليجمة إدارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية عمى اإلضرابات الجزئية والشاممة في إطار ال
يومًا لمناىضة تمؾ  ٕٓـ خاض األسرى إضراب سجف جنيد استمر ٜٚٛٔحقوقيـ، وفي 

، الشؾ أف عممية تبادؿ األسرى في العاـ  ٔ السياسات التي استيدفت البنى التحتية لمسجوف
لشعبية القيادة العامة والتي ـ ـ بيف إسرائيؿ والجبية اٜ٘ٛٔمايو  ٕٓـ والتي تمت في ٜ٘ٛٔ

أسيرًا مقابؿ ثبلثة جنود إسرائيمييف كانت مؤثرة عمى الحركة  ٘٘ٔٔأطمقت إسرائيؿ بموجبيا سراح 
 األسيرة بسبب اإلفراج عف مئات الكوادر المجربة والقيادات التنظيمية القادرة والمتمكنة.

جوف الستغبلؿ ىذا شعر بمحاوالت إدارة السفي االعتقاؿ أف مف تبقى ما وجدناه 
الظرؼ، ولكنيا فشمت لدفاع مف تبقى مف األسرى عف منجزاتيـ بشراسة، وبدؤوا ببث األمؿ في 
روح بعضيـ البعض، وعكفوا عمى تقوية المعنويات وبث روح النضاؿ مف جديد، وتـ صقؿ 

 وبدأوا، شخصية األسير المناضؿ القادر عمى مواجية السجاف بحرفية وتجربة نضالية عالية
أىميا نقؿ التجربة ، تخممتيا ثبلث جمسات في مجاالت متعددة، ببرامج ثقافية يومية مكثفة

ولـ يسمحوا بمحظة مف ، وحافظوا عمى قمة النشاط والحيوية واالنضباط والتنظيـ، االعتقالية لمجدد
ذيف وتواصموا مع الخارج باألسرى المحرريف ال، معتبريف أف الفراغ تربة خصبة لؤلمراض، الفراغ

 كاف ليـ دور بمساندة خطواتيـ النضالية.

وبذلت ، فالكوادر التي بقيت رىف االعتقاؿ بعد التبادؿ لعبت دورًا كبيرًا في مؿن الفراغ
ـ والتي اعتقؿ فييا ٜٚٛٔجيودًا استثنائية في قيادة المعتقميف الجدد خاصة في أعقاب انتفاضة 

قؿ تشربوا ممف تشربوا مفاىيـ وأسس معت ٓٓٓ.٘ٔعشرات اآلالؼ بقي منيـ ما يقارب مف 
حتى أف األسرى في ىذه المرحمة تفاعموا بشكؿ ، التجربة التنظيمية والفكرية والثقافية واإلبداعية

                                                 
 .ٖٔ  عيسى قراقع: مرجع سابؽ، صٔ 
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كبير جدًا مع مستجدات االنتفاضة الفمسطينية فأصدروا المجبلت والنشرات والبيانات التي تناولت 
وأحيوا في احتفاالت خاصة مناسبة دخوؿ  ،وتبنوا الشيدان، االنتفاضة تشخيصًا وتحميبلً 

االنتفاضة في كؿ شير جديد مف عمرىا النضالي وكثفوا مراسبلتيـ مع فصائميـ محاوليف 
 . ٔ اإلسياـ مف وحي تجاربيـ النضالية باالقتراح والتصور لعؿ ذلؾ يغني ويفيد التجربة 

ـ ٕٜٜٔ/ٜ/ٕٚب ذروة اإلنجازات واالنتصارات ليذه المرحمة تجسدت في إضراكانت و 
، والتعبئة النضالية والروح الوطنية العالية لؤلسرى، والتي تجسدت فييا الوحدة والتماسؾ االعتقالي
والتواصؿ ، وقوة التنظيمات والمؤسسات االعتقالية، وااللتفاؼ حوؿ قيادة وطنية اعتقالية موحدة

االدنى واألقصى لمطالب األسرى والتفاىـ عمى الحد ، مع الخارج والعبلقات الوطنية االعتقالية
كالتعميـ الجامعي في الجامعة المفتوحة في ، وقد تحققت في ىذا اإلضراب جميع مطالب األسرى

دخاؿ الببلطة الكيربائية لمطيي في داخؿ الغرؼ، إسرائيؿ واالعتراؼ ، بالمراوح والسماح، وا 
هبلؽ أقساـ ، ات الخاصةوالسماح باالتصاؿ الياتفي والزيار ، بممثؿ األسرى والتعامؿ معو وا 

دخاؿ ، والسماح بساعة رياضة صباحية، العزؿ ووقؼ التفتيش العاري وزيادة وقت الزيارة وا 
 . ٕ األطفاؿ لؤلسير 

في ىذه المرحمة ظيرت القدرة مف قبؿ األسرى عمى استيعاب التراث النضالي واالعتقالي 
ولتضين ، الميا األجياؿ االعتقاليةوتمكنوا مف تخميد تجربة مشرفة تسترشد بوحي نظريتيا ومع

 . ٖ ليـ طريؽ النضاؿ االعتقالي دوف الوقوع في األخطان ومف ثـ السقوط في ىاوية التخبطات 

 السياسي:النضال  " مرحمة م0222 – 1>>1مرحمة مرحمة "  -1

ـ بيف منظمة ٖٜٜٔ/ٜ/ٖٔفي واشنطف بتاريخ  منذ التوقيع عمى وثيقة إعبلف المبادىن
ـ.ت.ؼ  وحكومة إسرائيؿ حدث تحوؿ نفسي عند األسرى الفمسطينييف  التحرير الفمسطينية 

والمتعمقة بإنيان معاناتيـ ، المحتجزيف في السجوف اإلسرائيمية حيث ارتفعت مستويات التوقع لدييـ
ية بيف طرفي النزاع البد وأف تشمؿ إطبلؽ حيث رأوا أف حصيمة أية تسوية سياس، واإلفراج عنيـ

ومف ىنا فإف تفاعؿ األسرى مع االتفاقيات الموقعة كاف كبيرًا ومشبعًا باآلماؿ ، سراح المعتقميف

                                                 
 .ٖٚ، صٕ٘ٓٓ  حسف عبد اهلل: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقميف الفمسطينييف، القدس، اصدار نقابة الصحفييف الفمسطينييف، ٔ 

 . ٕٖ، صٕٙٓٓ  رأفت حمدونة، صرخة مف أعماؽ الذاكرة، هزة، فمسطيف، دائرة شؤوف األسرى، ٕ 

 .ٜ٘، صٜٜٜٔ، هزة، فمسطيف، بدوف دار نشر، ٕط    عبد الحؽ شحادة: "التجربة النضالية لمعتقؿ عسقبلف"،ٖ 
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وقد يكوف ىذا التفاعؿ ىو أحد أبرز التحوالت الداخمية عمى صعيد مجتمع االعتقاؿ وعمى كافة 
 . ٔ المستويات تنظيميًا وسموكيًا وثقافياً 

كاف ، و   ٕ في ىذه المرحمة تراجعت االىتمامات عمى المستوى النضالي واالعتقالي 
إال أنيـ   -مف الناحية النفسية  -الوضع خبلؿ ىذه السنوات صعبًا وقاسيًا عمى المعتقميف

بتجربتيـ الطويمة الغنية كانوا يحاولوف امتصاص التطورات السمبية والتعامؿ مع المعطيات 
ة وطنية ال تسمح لبلحتبلؿ بكسر التجربة فجان موقؼ المعتقبلت الفمسطينيات الجديدة وفؽ رؤي

المواتي رفضف بعد اتفاقية طابا تجزئة قضيتيف عندما حاوؿ اإلسرائيميوف استثنان خمس أسيرات 
ـ وجان عمى خمفية ٜٜٗٔ/ٙ/ٕٔضرابات سياسية األوؿ في إوشيدت ىذه المرحمة ثبلثة ،  ٖ 

ـ تحت شعار ٜٜ٘ٔ/ٙ/ٛٔوالثاني في ، ضرابًا قصيرًا استمر ثبلثة أياـوكاف إ، توقيع القاىرة
ضرابيـ إفيما أعمف األسرى ، يوـ ٛٔإطبلؽ سراح جميع األسرى واألسيرات دوف استثنان واستمر 

مطمبي مفتوح عف الطعاـ ضراب إ، والدخوؿ في   ٗ ـ واستمر عشرة أياـ ٜٜٛٔ/ٕ/٘الثالث في 
، وقد تبيف فيما بعد أف المفاوضات  ٘ ذا اإلضراب شير كامؿواستمر ى، ـٕٓٓٓ/٘/ٔفي عاـ 

، وتـ تحقيؽ إخراج المعزوليف   ٙ في ىذا اإلضراب جرت وألوؿ مرة مع الشاباؾ اإلسرائيمي
، في ىذه المرحمة كاف السجف ىادئًا   ٚ نجازات إوهير ذلؾ مف  الفوري، ووقؼ التفتيش العاري

في ىذه سادت فراجات ، و عدد األسرى كاف قميبًل بحكـ اإلنسبيًا ، وظروؼ األسرى كانت سيمة و 
  . ٛ معاممة ىادئة مف جانب السجانيف مع األسرىالمرحمة 

 "   مرحمة الستيعاب ومحاولت الستنياض. م0229 – 0221مرحمة "  -8

بدأ األسرى مف جديد بالتدفؽ إلى  ،ـٕٓٓٓفي أعقاب االنتفاضة الفمسطينية في العاـ  
في   ٜ   أسيرٓ٘٘ٔٔـ لوزارة األسرى إلى أكثر مف  ٕٛٓٓليرتفع عددىـ وفؽ تقرير ، السجوف

                                                 
 .ٜ٘  نفس المصدر، صٔ 

 "، "رسالة ماجستير هير منشورة"، جامعة ٕٕٔٓ -ٖٜٜٔ ، "تأثير حقبة أوسمو عمى وحدة وانجازات الحركة األسيرة في السجوف اإلسرائيمية ٕٕٔٓ  زياد أبو زياد:  ٕ 

 .ٜٓ، صأبو ديس –القدس، قسـ العمـو السياسية، القدس 

 .ٔٗ  حسف عبد اهلل: مرجع سابؽ، صٖ 

 .ٕٗ  حسف عبد اهلل: مرجع سابؽ ، صٗ 

 .ٖٛ  محمد أبو شريعة: مرجع سابؽ، ص٘ 

 .ٜٚ، صٕٗٔٓ  أحمد أبو السعود: "ومضات مف خمؼ القضباف"، هزة، وزارة الثقافة العامة، ٙ 

 .ٗٛ  محمد أبو شريعة: مرجع سابؽ، صٚ 

 .ٜٚسابؽ، ص   أحمد أبو السعود: مرجعٛ 

 .ٕ، صٕٛٓٓ  الدائرة االعبلمية لوزارة شؤوف األسرى: تقرير شامؿ، هزة، فمسطيف، مكتبة الجامعة االسبلمية، ٜ 
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ما استوجب إعادة ، ـٕٕٓٓأعقاب االجتياح الكبير لمضفة الغربية في التاسع والعشريف مف آذار 
ومع الوقت جرى إنشان ،  ٔ وسجوف أخرى كانت مغمقة ، افتتاح أقساـ كاف يقطنيا أسرى جنائيوف

، ومع ازدياد العدد الضخـ مف األسرى في  ٕ وسجوف ومعتقبلت جديدة  إنشان أقساـ جديدة
ظيرت وحدات خاصة و ، عاش المعتقموف ظروفًا قاسية جدًا وال تطاؽفي ىذه المرحمة ، السجوف

والقيود ، ومارست اإلرىاب والصراخ، فدخمت األقساـ مقنعة ومسمحة، لمتضييؽ عمى األسرى  ٖ 
وقامت بإطبلؽ النار عمى المعتقميف وقتمت األسرى ، لخاصةومصادرة الممتمكات ا، والضرب

وبررت حكومة االحتبلؿ ىذه ، وأجرت التفتيشات واالقتحامات الميمية المفاجئة، بالرصاص الحي
وتنظيـ عمميات ، وتحريض، االنتياكات باالدعان أف األسرى يواصموف القياـ بعمميات فدائية

  ٗ عناويف ىذه اليجمة أجيزة اليواتؼ الخموية الميربة وكاف أحد ، استشيادية مف داخؿ السجوف
، ولمحاربة انتياكات سمطات االحتبلؿ قاـ األسرى في ىذه المرحمة بالدخوؿ  إلى داخؿ السجوف

 .ـ  ٕٗٓٓآب / أهسطس  ٘ٔضراب مفتوح عف الطعاـ استمر لتسعة عشر يومًا متتالية في فا

وبالتالي وقؼ الجميع " قدامى وجدد " عمى أعتاب مرحمة جديدة حممت معيا مف تبقى 
واصطدـ ، إلى االنتفاضة الثانية ببل تييئة وال تمييد أوسمو،مف األسرى القدامى مف مرحمة 

في ىذه المرحمة أصبح مف الصعب صياهة البرامج التي ، القدامى بسيؿ ىادر مف األسرى الجدد
األمر الذي دفع المؤسسة االعتقالية لمعمؿ عمى ، ىذا الكـ اليائؿ مف األسرى تبلئـ احتياجات

إعادة استنياض نفسيا الستيعاب التطورات الجديدة بطريقة تعيد إلى األذىاف إلى اآلليات التي 
 . ٘ ـٜٚٛٔاستخدمتيا المؤسسة في استقباؿ أسرى االنتفاضة األولى عاـ 

 

 :النقسام السياسي والنضال الجماعي والفردي"   مرحمة  م:021 – :022مرحمة "  -9

ارتفعت وتيرة ، ـ ٕٙٓٓ/ٔ/ٕ٘االنتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ  في أعقاب
 يمرحمة االنقساـ الت ـٕٚٓٓفتح وحماس ، وبدأت منذ حزيراف  يفي الخارج بيف حركتالصداـ 

                                                 
 .ٚٚ  أحمد أبو السعود: مرجع سابؽ، صٔ 

، ٕٔو ٔٔو  ٓٔ، وسجف نفحة الجديد ٗو  ٖوريمونيـ، وسجف جمبوع، والرممة قسمى  ٛو  ٗ  منيا  سجف ايشؿ وأوىميكيدار " داخؿ سجف السبع "، وىداريـ قسمى ٕ 

 وسجف ريموف، وأعاد االحتبلؿ افتتاح معتقؿ النقب، وعددًا مف مراكز االعتقاؿ كعوفر وعتسيوف وقدوميـ   .

   " كوحدة المتسادا والناحشوف ودرور وكيتر وهيرىا ".ٖ 

 .ٚٛ  محمد أبو شريعة: : مرجع سابؽ، صٗ 

 .ٜٙص  زياد أبو زياد: مرجع سابؽ، ٘ 
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بلـ حكومة الوفاؽ بتدخؿ جميورية مصر العربية باست ـٕٚٔٓاستمرت حتى سبتمبر أيموؿ 
برئاسة د. رامى الحمد اهلل قطاع هزة مف جديد ، في ىذه المرحمة مف الصداـ المسمح واالنقساـ 

، والتي سميت  ٔ عرفت باسـ " وثيقة األسرى "  مبادرةقيادة الحركة األسيرة في السجوف قدمت 
عديبلت عمييا مف ـ كوثيقة نيائية بعد إجران بعض التٕٚٓٓ/ٙ/ٕٚبوثيقة الوفاؽ الوطني في 

 .القوى الفمسطينية

، يشار إلى أف أبرز مبلمح ىذه المرحمة ىو االستقرار النسبي لؤلوضاع في السجوف بشكؿ عاـ
وتوقفت تقريبًا سيوؿ االعتقاالت وتمازجت التجارب بيف األسرى ، بعد أف خبا أوار االنتفاضة

فكاف البد في ظؿ ىجمة إدارة مصمحة السجوف مف ،  القدامى والجدد عمى ضون التنقبلت الكثيرة
قبؿ إدارة السجوف بالتعاوف  مقابؿ ىجمة شرسة هير مسبوقة مف  ٕ إحيان األوضاع التنظيمية 

وقامت ، مع أجيزة األمف االسرائيمية عمييـ مستغمة حالة االنقساـ الفمسطيني في خارج السجوف
نفتيـ تنظيميًا وخاصة أسرى حركتي فتح وقامت بفصؿ األسرى وص، بفرض واقع مشابو داخمو

 .وحماس

ضرابات المفتوحة الجماعية والفردية رفضًا لبلعتقاؿ في ىذه المرحمة دخؿ األسرى عدد مف اإل
 ،ـٕٔٔٓ يف يضراب أسرى الشعبية لوقؼ العزؿ االنفرادا  و  ،ـٕٙٓٓضراب شطة في إ، كيار اإل
ضراب ا  و  دارية،اإلضًا لبلعتقاالت رف ـٕٗٔٓونيساف  يومًا، ٕٛواستمر  ـٕٕٔٓ/ نيساف ٚٔ
 ٔٗواستمر  يحركة فتح النائب مرواف البرهوثبقيادة عضو المجنة المركزية ل ـٕٚٔٓنيساف  ٚٔ

 متتالية.يومًا 

وقامت في ىذه المرحمة األداة التنفيذية المتمثمة بإدارة مصمحة السجوف بيجمة هير 
 يوسف القوانيف والمقترحات الت الحياة، يطالت كؿ مناح مسبوقة عمى األسرى في كؿ السجوف

 ييمين يبوجود حكومات متطرفة برئاسة بنياميف نتنياىو وائتبلؼ حكومتضيؽ عمى األسرى 
 ودوليًا.متطرؼ حرض عمى األسرى محميًا 

أف أفضؿ حاالت الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة في السجوف  نجدالقسـ نياية  في
 فتميزت الحركة األسيرة في ىذه الفترة  ـٜٜٗٔ – ٜٙٛٔ  ة ما بيف اإلسرائيمية كانت في المرحم

وااللتفاؼ الكبير حوؿ ، بقوتيا ووحدتيا وتناسؽ خطواتيا أماـ إدارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية
والروح النضالية والثورية التي ، قضيتيـ في أوساط القوى الوطنية واإلسبلمية والشارع الفمسطيني

                                                 
 .ٛٗٔ  محمد أبو شريعة: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٗٛٔ  أحمد أبو السعود: مرجع سابؽ، صٕ 
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وبسبب قوة ، عب الفمسطيني واألسرى في السجوف في أعقاب االنتفاضةكاف يتسمح بيا الش
التنظيمات في المعتقبلت رهـ كبر العدد نتيجة االعتقاالت التي لـ تشيد الحالة الفمسطينية ليا 

وعدـ ، والتزاـ األسرى، وقوة المؤسسة االعتقالية في السجوف، مثيؿ منذ االحتبلؿ اإلسرائيمي
تغير فمسطيني داخمي كقضية االنقساـ السياسي أو انشغاؿ األسرى انشغاؿ أذىانيـ بأي م

باإلفراجات كما حصؿ في أعقاب أوسمو أو االنقساـ الفمسطيني الداخمي عمى حساب بنان الذات 
 .وقوة التظيمات في السجوف أماـ إدارة مصمحة السجوف

ـ ٜٚٙٔبدن نشأتيا في العاـ وفيما يتعمؽ بتراجع الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة فكانت مع 
بسبب   ـٕٙٓٓ-ٕٓٓٓ وتبلىا الفترتاف ، أماـ إرىاب اإلسرائيمييف في أعقاب ىزيمة حزيراف

والفترة التي سبقتيا مف انشغاؿ األسرى باإلفراجات السياسية في أعقاب ، االعتقاالت الكبيرة
 .اتفاقية أوسمو

 استنياضية أو صاعدة كالفترة ما بيف وفيما يخص الفترات األخرى فكانت متذبذبة أو 
ـ  المتاف شيدتا حالة مف االستعفان والخطوات النضالية ٕ٘ٔٓ-ٕٙٓٓ ـ  وٜٚٛٔ-ٕٜٚٔ 

وتخمؿ تمؾ ، وكانت بمثابة عممية ترميـ وبنان ومواجية إلدارة مصمحة السجوف، الجماعية والفردية
  ـٕٓٓٓ – ٜٜٗٔ جع كالفترة ما بيف وأحيانًا الترا، المسيرة النضالية حالة مف التذبذب والتطور

أو خطوات نضالية ، أو حاالت تبادؿ، أو في أعقاب إفراجات سياسية، وفؽ متغيرات سياسية
 .تكتيكية واستراتيجية
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 الثاني القسم

  ٔ  ومواقعيا الجغرافية  ،وطبيعتيا وأسمائيا،نشأتيا  والمعتقالت،السجون 

 
االعتقاؿ، بمعنى انتقاؿ الشخص المطموب اعتقالو مف مكانو الذي بعد االنتيان مف تنفيذ عممية 

كاف يتمتع فيو بحريتو واستقبللية حركتو، إلى السجوف والمعتقبلت المتعددة األسمان والمواقع، 
دارة مصمحة السجوف، فيفقد حريتو  يصبح فييا خاضعًا خضوعًا كميًا "لممخابرات اإلسرائيمية" وا 

راحؿ مختمفة، ويبدأ رحمة طويمة مف األلـ والمعاناة والتنقؿ مف زنازيف وُيجبر عمى المرور في م
انفرادية إلى أخرى جماعية، ومف قسـ إلى قسـ، ومف سجف إلى آخر، وتستمر فصوؿ المعاناة 

األسير عمى تحمؿ ما فييا مف عذابات وصعوبات، وقد  يلشيور وسنوات وربما لعقود، وقد يقو 
 شدة األلـ فيمقى ربو في السجف شييدًا. تِخر قواه، فينيار ويسقط مف

وبينما تعيش الشعوب في أوطاف آمنة وحرة، ويفترض أف تكوف كذلؾ، يعيش الفمسطينيوف تحت 
وطأة االحتبلؿ، وحريتيـ مسموبة والقيود التي تُقيد حركتيـ كثيرة. وتقوؿ اإلحصائيات الرسمية 

فييا فترات متفاوتة، وكِبروا وشابوا قبؿ  بأف ُخمَس الفمسطينييف قد م روا عمى السجوف ومكثوا
أوانيـ مف أىواؿ ما شاىدوا، بؿ وأف بعضيـ شاخ وىـر بيف جدرانيا، بعدما أمضى عقديف 

 وثبلثة، بؿ وأكثر داخؿ محيطيا وفي هرفيا وزنازينيا.
ومركز توقيؼ  ومعتقبلً  سجوف ومعتقبلت إسرائيمية كثيرة وصمت إلى ما ُيقارب الثبلثيف سجناً 

فيما  -وفي أية لحظة يمكف أف ُيعاد فتحيا بحسب ما تقتضيو أوضاع السجوف  -ضيا ُأهمؽ بع
هالبيتيا العظمى ال تزاؿ قائمة تضـ بيف جدرانيا الشاىقة وفي هرفيا الضيقة وزنازينيا المعتمة 
آالؼ األسرى، وأبوابيا موصدة في وجو األسرى ووسائؿ اإلعبلـ المختمفة والمجاف الدولية 

وقية المحايدة والمستقمة، ومستمرة في استقباؿ واستيعاب المعتقميف الجدد، وىي سجوف أشبو والحق
بالقبور، وىي األكثر ظممًا وقيرًا في العالـ، وتشرؼ عمييا طواقـ ىندسية خاصة ومدربة عمى 
التعذيب البشري، تتفنف في إلحاؽ األذى الجسدي والنفسي بالمعتقميف، فتحّولت مع الوقت إلى 

ائؿ لػ "أعواد المشانؽ" ومراكز لتصفية اإلنساف جسديًا ومعنويًا بشكؿ تدريجي، تجرى فييا أبشع بد
عمميات القتؿ الػروحي والنفسي والتعذيب الجسدي والنفسي وفقا لمنظومة متكاممة يشارؾ في 

                                                 
يجحش  ٔ 

 
كامل

 
ص  – ٘٘ٔ، صٕ٘ٔٓ"، القاىرة، صادر عف جامعة الدوؿ العربية، نهجبحش انًخزص في لضبيب األصزي  "األسرى الفمسطينيوف.. آالـ وآماؿيٍ كزبة 

ٔٚٛ . 
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ف تنفيذىا كؿ مف يعمؿ في إدارة مصمحة السجوف، ولربما ىذا ما يفسر وفاة المئات مف المعتقمي
 داخؿ السجوف أو خارجيا جران ما تعرضوا لو خبلؿ سنوات اعتقاليـ.

وتتعدد تمؾ السجوف والمعتقبلت اإلسرائيمية، مف حيث مواقعيا الجغرافية المنتشرة عمى طوؿ 
الوطف وعرضو، واختبلؼ أسمائيا، فيما مضمونيا واحد، وتحكميا وتديرىا عقمية واحدة، ال تفرؽ 

يف مف حيث الجنس أو العمر أو الشريحة، أو ما بيف معتقؿ جديد وآخر في معاممتيا بيف المعتقم
نما تستيدؼ اإلنساف الفمسطيني وجوىره ومضمونو وانتمانه الوطني وىويتو الفمسطينية.  قديـ، وا 

سجوف ومعتقبلت يصعب اإلحاطة بجميعيا، أو التطرؽ إلى كؿ تفاصيميا، بحاضرىا وماضييا 
عف  ـٜٛٗٔالمأساوية، بعضيا ورثيا "االحتبلؿ اإلسرائيمي" عاـ ومواصفاتيا القاسية وظروفيا 

االنتداب البريطاني الذي كاف محتبًل لفمسطيف تحت مفيوـ الوصاية الدولية، والتي اتسمت 
بقسوتيا وشدتيا وقمة تجييزاتيا وافتقارىا إلى أبسط احتياجات المعتقميف، بؿ أف كثيرًا منيا كانت 

المواد التموينية، أو مستودعات لمتبع والدخاف، أو كانت إسطببلت عبارة عف مخازف لؤلعبلؼ و 
 لمخيؿ.

لـ تكتِؼ سمطات االحتبلؿ بما ورثتو مف سجوف ومعسكرات اعتقاؿ أو مراكز توقيؼ مف 
عادة ترتيبيا وتنظيميا بما يتوافؽ ورؤيتيا  وهيرىا،االنتداب  بؿ عمدت إلى تطويرىا وتوسيعيا وا 

 ة.ويتبلنـ وسياستيا القمعي
ومع بداية سبعينيات القرف الماضي أقدمت إسرائيؿ عمى تشييد وبنان سجوف جديدة، كاف أوليا 

ومواصفات أكثر شدة وقسوة وانتياكًا  ؼأخرى، بظرو سجف بئر السبع، ليتبعو تشييد سجوف 
وراموف وهيرىا، مستفيدة مف تجربتيا وخبرات طواقـ  لحقوؽ اإلنساف، كسجف نفحة والنقب وجمبوع

بداعاتيـ في تشييد السجوف وفي  اليندسة البشرية، ومستعينة بتجارب اآلخريف، وخبراتيـ وا 
التعامؿ مع األسرى والتضييؽ عمييـ، وبكؿ ما لو صمة باالنتياكات وما يثير الشبيات وعبلمات 

 ي داخؿ السجوف.ستفياـ القانونية والقضائية حوؿ ما يجر اال
لقد أبدع االحتبلؿ اإلسرائيمي في الجمع بيف قسوة ممارساتو وفظاعة جرائمو وما تبتدعو العقمية 
اإلسرائيمية، وبيف الظروؼ السيئة والمعاممة القاسية لممعتقميف في سجوف مختمفة في أماكف أخرى 

عداد اليي اكؿ العامة لمسجوف في العالـ، خبلؿ تشييد وبنان عدد مف سجونو ومعتقبلتو، وا 
عادة صياهة نظـ المعاممة والحياة واإلجرانات  والمعتقبلت وتشديد الحراسات المحيطة، وا 
بداخميا، وتصعيد استخداـ االحتبلؿ لصفة "مقاتؿ هير شرعي" في محاولة إسرائيمية لنقؿ التجربة 

ؼ عميو عالميًا، األمريكية في معتقؿ "هوانتانامو" إلى سجونيا، وصبغيا بذات الموف المتعار 
 لتشويو المكانة القانونية لممعتقميف الفمسطينييف ومشروعية نضاليـ.

وفي ىذا السياؽ حاولت في السنوات األخيرة فرض الزي البرتقالي عمى األسرى واستخداـ صفة 
"مقاتؿ هير شرعي" بحؽ عدد منيـ، في محاولة لئلسانة وتشويو صورة األسرى الفمسطينييف 
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عطان العالـ صورة عنيـ ذات الصورة المرتبطة في أذىانيـ بمعتقمي "هوانتانامو" وما يطمؽ  وا 
عمييـ مف أوصاؼ ومصطمحات وتيـ عديدة، وبالتػالي تػقديػـ معتقػمي فمسطيف لمرأي العاـ 

مف الحالة اإلرىابية العالمية، وليسوا مناضميف ضد االحتبلؿ ومف أجؿ  العالمي باعتبارىـ جزناً 
 بلؿ.الحرية واالستق

إف السجوف اإلسرائيمية عبارة عف أبنية أسمنتية قديمة وبالية، تآكمت بفعؿ عوامؿ التعرية وسون 
الصيانة، فغرفيا معتمة تفتقر لميوان البلـز لمتنفس بسبب االزدحاـ، باستثنان نافذة صغيرة جدًا 

انا تكوف ىي نافذة القضباف الحديدية وشبكة مف القضباف تشكؿ بمجموعيا باب الغرفة وأحي
موصدة ومغمقة بالكامؿ دوف فتحات أو ثقوب. أما المعتقبلت فيي عبارة عف خياـ منصوبة 
ومنتشرة داخؿ قواعد عسكرية، وكؿ مجموعة مف الخياـ تشكؿ قسمًا يحيط بو السياج والحراس 
المدججوف بالسبلح مف كؿ جوانبو، وىي أشبو بمعسكرات االعتقاؿ إباف عيد النازية، مع إضافة 

ذالؿ.م  ا ابتكرتو العقمية اإلسرائيمية مف قمع وا 
ىذا باإلضافة إلى أف الغالبية العظمى لمسجوف والمعتقبلت اإلسرائيمية تقع خارج حدود األراضي 

، إذ يعتبر نقؿ المعتقميف الفمسطينييف مف المناطؽ المحتمة واحتجازىـ في ـٜٚٙٔالمحتمة عاـ 
لمقانوف الدولي ويشكؿ جريمة حرب، وسنأتي عمى  سجوف داخؿ أراضي الدولة المحتمة مخالفة

 ذلؾ في نياية عرضنا ووصفنا لمسجوف والمعتقبلت.
 

 ولعل أب  السجون ا سرائيمية المعمنة والمعرَّفة ىي:
 يشل وأىمي كيدارإسجن بئر السبع بقسميو 

طوؿ كيمو وىو السجف األوؿ الذي تـ تشييده وبناؤه مف قبؿ إسرائيؿ، عمى مساحة واسعة جدًا  ب
   ، ويقع عمى بعد ـٜٓٚٔمتر وعرض كيمو متر  وافتتح في الثالث مف كانوف الثاني/يناير عاـ 

 كـ جنوبي مدينة بئر السبع، عمى الطريؽ إلى مدينة أـ الرشراش "إيبلت" في منطقة صحراوية.٘
كثر مف ويحيط بو سور أسمنتي شاىؽ، يبمع ارتفاعو تسعة أمتار، وتمتد جذوره في األرض إلى أ

ثبلثة أمتار، لمنع اليروب عبر أنفاؽ، وقد أقيـ بشكؿ متمّوج بحيث يصعب تسّمقو، ويحيط بأعمى 
الجدار األسمنتي شريط مف األسبلؾ الشائكة. ىذا وقد أقامت سمطات االحتبلؿ ثمانية أبراج 

ئيسي المقاـ عالية لممراقبة فوؽ السور، مساحة كّؿ برج حوالي عشريف مترًا مربعًا، عدا البرج الر 
 فوؽ الباب الكبير لممعتقؿ، الذي تبمع مساحتو ثبلثيف مترًا مربعًا.

نقمت إدارة السجوف كافة األسرى الفمسطينييف إلى باقي السجوف والمعتقبلت،  ـٜٗٛٔفي العاـ 
ُخّصص قسـ منو لؤلسرى الفمسطينييف األطفاؿ  ـٜ٘ٛٔالسجف لمجنائييف فقط. وبعد عاـ  يوبق

تـ إنشان قسـ عزؿ بئر السبع  ـٜٚٛٔوما ُيطمؽ عمييـ الفمسطينيوف "األشباؿ". وبعد عاـ 
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ؽ مراهة أوؿ مف استشيد اسحإوخصص لعزؿ قيادات الحركة األسيرة. ويعتبر األسير المقدسي 
 . ـٖٜٛٔبداخمو في السادس عشر مف تشريف الثاني/نوفمبر عاـ 

وهرؼ انتظار كثيرة  والناظر إلى سجف بئر السبع يجده مدينة أشباح أسمنتية ومداخؿ وطرقاً 
ومركز تجمع لؤلسرى مف معظـ السجوف في التنقبلت والمحاكـ والعزؿ وتـ تقسيمو لعدة أقساـ، 

ي يشؿ وأىمإبذاتو مف حيث التركيبة واإلدارة واالستقبللية ولعؿ أبرزىا   وكؿ قسـ يشكؿ سجناً 
 كيدار .

 
 سجن نفحة الصحراوي

يقع في مدخؿ بمدة "ميتسيبو ريموف" الجنوبي، في عمؽ صحران النقب جنوبًا، وقريب مف مبنى 
كـ إلى الجنوب مف مدينة بئر السبع، وحوالي ٓٔٔ"مفاعؿ ديمونا النووي اإلسرائيمي"، ويبعد 

ائيؿ، وافتتح ىذا السجف في كـ جنوب مدينة القدس، وُيعتبر ثاني السجوف التي تنشئيا إسر  ٕٓٓ
، وُيعد مف أشد السجوف اإلسرائيمية قسوة، وأكثرىا تعرضًا لمقمع، ـٜٓٛٔاألوؿ مف آيار عاـ 

وُيحاط بتحصينات أمنية شديدة، هير موجودة في سجف آخر، وال هرابة في ذلؾ إذا قمنا أنو 
إدارة السجوف  اسُتحدث خّصيصًا لعزؿ القيادات الفمسطينية مف األسرى المصنفيف حسب

خضاعيـ لمموت التدريجي."خطيروف أمنياً   "، لعزليـ بعيدًا وا 
أسيرًا، لكف تـ توسيعو بمرور السنوات، وبنان أقساـ جديدة فيو،  ٕٓٔفي البداية كاف يتسع لػ 

 أسير. ٓ٘ٚحتى أصبح اليـو يتسع ألكثر مف 
مفصمّية في تاريخ النضاؿ لقد شيد سجف نفحة إضرابات عديدة تعتبرىا الحركة األسيرة محطات 

الوطني الفمسطيني، واستشيد فيو مجموعة مف األسرى، ىـ: راسـ حبلوة وعمي الجعفري إثر 
مشاركتيما في اإلضراب الشيير عف الطعاـ الذي بدأ في الرابع عشر مف تموز/ يوليو عاـ 

الواحد  ، وشادي السعايدة فيـٖٕٓٓ، ووليد عمرو في التاسع عشر مف شباط/ فبراير ـٜٓٛٔ
 لوفاتيـ. ، وجميعيـ كاف اإلىماؿ الطبي سببًا رئيسياً ـٕٚٓٓوالثبلثيف مف تموز/يوليو عاـ 

 
 سجن ريمون 

أوائؿ عاـ  حالصحراوي، وافتتوىو سجف أنشئ حديثًا خبلؿ انتفاضة األقصى بجوار سجف نفحة 
بو جدراف  طعالية، وتحيأسير، ويحظى بإجرانات أمنية  ٓٓٛ، ويتسع ألكثر مف ـٕٙٓٓ

 إسمنتية سميكة وشاىقة، ويتسـ بشدة ارتفاع درجات الحرارة صيفًا، والبرد القارس شتان.
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 سجن شطة 
يقع في  هور األردف  بجوار بمدة بيساف جنوب بحيرة طبريا، وىي منطقة منخفضة عف سطح 

 ٓٗعمى البحر، حيث جفاؼ الجو والحرارة المرتفعة التي تصؿ في فصؿ الصيؼ إلى ما يزيد 
درجة مئوية، ويحيط بالسجف جدار عاٍؿ مف اإلسمنت المسّمح، يعموه سياج شائؾ وسّتة أبراج 

 لممراقبة، وتنتشر فيو الزنازيف االنفرادية.
وأصؿ السجف ىو جزن مف قمعة خاف، التي بناىا العثمانيوف ألهراض عسكرية بحتة، ثـ 

ف القرف العشريف، حولتيا إسرائيؿ إلى استعمميا الجيش البريطاني. وفي أوائؿ الخمسينيات م
أسيرًا. وقد اشتير ىذا السجف بحركة التمرد التي جرت فيو، وما تبعيا  ٕٓ٘سجف، يتسع لنحو 

، حيف تمكف األسرى مف السيطرة عمى ـٜٛ٘ٔمف ىروب جماعي لعدد مف األسرى، في العاـ 
ثة آخريف، ليتمكف أكثر مف سبعيف عدد مف السجانيف اإلسرائيمييف، وقتموا اثنيف منيـ، وأصابوا ثبل

أسيرًا مف اليروب مف السجف. بعد ذلؾ قامت إدارة السجف بقمع مف تبقى مف المعتقميف بشدة 
 ومعاممتيـ بقسوة، واتخاذ إجرانات أمنية مشددة، ليأخذ السجف شيرتو الكبيرة مف ىذه الحادثة. 

 
 سـجـن جمبــوع

األردف  بجوار سجف شطة القديـ، وتـ افتتاحو في  سجف جديد ُشيد حديثًا في هور بيساف  هور
أسير. يتكوف مف خمسة أقساـ، في كؿ قسـ يوجد  ٓٓٚليتسع لنحو  ـٕٗٓٓنيساف/ابريؿ عاـ 

وشديدًا، حيث ال تكفي اأَلسرة  دائماً  هرفة، تتسع لثمانية أفراد، ويشيد ىذا السجف اكتظاظاً  ٘ٔ
 فتراش األرض. المتوفرة لؤلسرى الموجوديف، فيضطر بعضيـ ال

مع بداية افتتاح سجف جمبوع، ُنقمت إليو مجموعة مف األسرى ذوي األحكاـ العالية، مف الذيف 
اعتبرتيـ الحركة الوطنية الفمسطينية نواة أولى لمحركة األسيرة، وكاف ىدؼ االحتبلؿ ىو عزؿ 

خضاعيـ إلجرانات أمنية مشددة ومع قدة. وتعتبر ىذه الشريحة مف المناضميف الفمسطينييف، وا 
ُشيد بإشراؼ خبران  ثاإلسرائيمية، حيالمصادر اإلسرائيمية ىذا السجف األشد حراسة، في السجوف 

 آيرلندييف.
 ـٜٛٗٔألسرى مدينة القدس والمناطؽ المحتمة عاـ  أما اليوـ فسجف جمبوع مخصص تقريباً 

مف أسرى قطاع  بيدؼ عزليـ عف باقي األسرى. وفي بعض األحياف تزج فيو إدارة السجوف عدداً 
 هزة والضفة الغربية. 

وىو عبارة عف صندوؽ مسمح سماًن وأرضًا، ويعتبر بالمقاييس العسكرية قمعة حصينة، ٌأقيمت 
يوجد في أعبله صاج مف األسمنت المسمح والفوالذ، يحيط بو جدار ُيقدر ارتفاعو بتسعة أمتار، 

 مطمي، وذلؾ كبديؿ عف األسبلؾ الشائكة التي توجد عادة في جميع السجوف األخرى.
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وقد استعاف ميندسو السجوف بالتكنولوجيا الحديثة في تشييد ىذا السجف، حيث تـ إدخاؿ بعض 
العناصر السرية تحت أرضية السجف، بيدؼ منع الحفر، إذ يتحّوؿ لوف أرضية الغرفة، فور 

 جران أي عممية نقب فييا، بما يؤدي إلى الكشؼ المبكر ألي محاولة لمنقب، فور البدن فييا. إ
وكما تصفو إسرائيؿ بأنو األشد حراسة وأنو بمثابة قمعة محصنة ال يمكف اليرب منيا، فإف 

 األسرى الفمسطينييف أيضًا يعتبرونو األكثر قسوة وقيرًا وقساوة.
مية عديدة، فإف خبران إيرلندييف قد شاركوا في التخطيط ليذا ووفقا لمصادر وتصريحات إسرائي

السجف، عمى طريقة السجوف اإليرلندية، التي يعتقؿ فييا أفراد مف الجيش السري اإليرلندي، حيث 
أرسمت مجموعة مف ضباط سمطة إدارة السجوف اإلسرائيمية إلى إيرلندا الشمالية قبؿ بنان السجف 

 تقوا بخبران إيرلندييف ليذا الغرض. وزاروا عدة سجوف ىناؾ وال
 

 سجن عسقالن 
ُيطمؽ عميو اإلسرائيميوف سجف  شيكما  بمدينة أشكموف، بينما ُيطمؽ عميو الفمسطينيوف سجف 
عسقبلف، ألنو يقع في مدينة عسقبلف القديمة والمسماة بالمجدؿ، وأنشئ المبنى في عيد االنتداب 

يش البريطاني في المجدؿ وضواحييا، وكذلؾ كسرايا ، كمقر لقيادة الجـٖٜٙٔالبريطاني عاـ 
الستقباؿ الوفود البريطانية الرسمية، وبداخمو ُخصِّص قسـ منو كمركز تحقيؽ وتوقيؼ لمثوار 
الفمسطينييف، ومف ثـ استخدمتو سمطات االحتبلؿ كمركز لمشرطة، وفي أواخر الستينات مف 

ي مرسومًا بتحويمو إلى إدارة مصمحة السجوف القرف العشريف، أصدرت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيم
اإلسرائيمية، التي حولتو بدورىا إلى سجف مركزي، وصنفتو أمنيًا مف الدرجة األولى، وبدأ رسميًا 

، وأصبح مف السجوف المركزية في ـٜٜٙٔفي استقباؿ األسرى الفمسطينييف في شباط/فبراير عاـ 
دارة السجف، والعديد مف اإلضرابات عف الطعاـ، وشيد عدة مواجيات ما بيف األسرى و  إسرائيؿ، ا 

والتي وصفت بالتاريخية والمفصمية في تاريخ الحركة األسيرة، واستشيد فيو األسير عبد القادر 
، الذي تعتبره الحركة األسيرة أوؿ شيدان معارؾ األمعان الخاوية ـٜٓٚٔأبو الفحـ، عاـ 

  اإلضرابات عف الطعاـ .
كـ إلى الشماؿ مف  ٕٓأطراؼ مدينة المجدؿ التاريخية، عمى بعد قرابة ويقع سجف عسقبلف عمى 

كـ إلى الجنوب الغربي مف مدينة القدس، ويحيط بو سور أسمنتي يرتفع  ٓٛحدود قطاع هزة، 
مجموعة مف األقساـ، بينيا قسـ  ـالمراقبة، ويضنحو ستة أمتار، محاط باألسبلؾ الشائكة وأبراج 

لمتحقيؽ تمارس بداخمو أقسى وأبشع صنوؼ التعذيب، بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات واعترافات 
مف األسرى. ويصنؼ ىذا السجف ضمف أعنؼ وأقسى أقساـ التحقيؽ والتعذيب في السجوف 

ى الفمسطينييف أسير، فيما تقمص عدد األسر  ٓٓٙاإلسرائيمية. ويتسع سجف عسقبلف لما يزيد عف 
المتواجديف فيو خبلؿ السنوات األخيرة بشكؿ كبير، وتتميز هرفو باالزدحاـ الدائـ، كما تتميز 
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زنازينو بدرجة عالية مف الرطوبة، حيث ال تدخميا أشعة الشمس، مما يجعؿ الحرارة بداخمو 
 مرتفعة بصورة متميزة.

 
 سجن الدامون 

عود إنشان ىذا السجف إلى عيد االنتداب البريطاني، يقع بيف أحراش الكرمؿ في مدينة حيفا، وي
ويقع عمى الطريؽ الساحمي الذي يؤدي إلى شماؿ فمسطيف. وقد بناه البريطانيوف ليكوف مستودعًا 
لمدخاف والتبع، وقد ُأخذ بالحسباف عند بنائو ضرورة توفير الرطوبة فيو لحفظ أوراؽ الدخاف. وبعد 

 ـٖٜ٘ٔيو، وحولتو إلى سجف لآلدمييف، وافتتح عاـ وضعت إسرائيؿ يدىا عم ـٜٛٗٔعاـ 
 وسمي بسجف حيفا. 

تـ تغيير اسمو إلى الداموف، نسبة إلى مخيـ الداموف القريب مف المكاف.  ـٜٚٙٔوبعد العاـ 
أسير. ويتكوف مف عدة أقساـ، ُخصِّص قسـ منيا لمسجنان  ٖٓٓويستوعب سجف الداموف حوالي 

يف الذيف تزج بيـ سمطات االحتبلؿ مع األسرى الفمسطينييف، مما اإلسرائيمييف الجنائييف الخطر 
عر ض العديد مف األسرى الفمسطينييف والعرب فيو لكثير مف االعتدانات الجسدية والمفظية عمى 
أيدي ىؤالن المجرميف، الذيف يحظوف برعاية خاصة، تساعدىـ في اإلسانة إلى الفدائييف 

 المعتقميف.
وف اإلسرائيمية سجف الداموف، في أواسط التسعينيات، بعد اتفاؽ إعبلف لقد أهمقت إدارة السج

المبادئ في "أوسمو"، وتناقصت أعداد األسرى الفمسطينييف المعتقميف فيو بشكؿ كبير، لكنيا 
  .، الستيعاب المعتقميف الجددـٕٕٓٓعادت وافتتحتو في نيساف/ابريؿ

 
 سجن الرممة

دينتي المد والرممة، ويسمى سرايا الرممة، وقد ُأنشئت يقع في منتصؼ الطريؽ الفاصؿ بيف م 
تـ تحويمو إلى  ـٜٛٗٔ، وبعد عاـ ـٖٜٗٔسرايا الرممة ىذه في عيد االنتداب البريطاني عاـ 

تـ تخصيص جزن منو كسجف لمفدائييف الفمسطينييف ـ ٖٜ٘ٔمركز لمجيش اإلسرائيمي، وفي عاـ 
ري الذي كاف مسؤواًل عف تدريب الفدائييف إباف ظاىرة فدائيي مصطفى حافظ، العقيد المص

ؿ بالكامؿ إلى سجف  ـٜٚٙٔالفمسطينييف. وبعد العاـ  أجريت عمى سرايا الرممة توسيعات، وُحوِّ
 مركزي لمجنائييف الييود، إضافة إلى األسرى الفمسطينييف، وخصوصًا مف مدينة القدس.

ية، ويتكّوف مف عّدة أقساـ، أىميا وىذا السجف ىو عبارة عف قمعة محّصنة، محاطة بأسوار عال 
ػي تريستا  المخصص لمنسان ڤمستشفى سجف الرممة ، والقسـ المسمى بػ  نػ بػ القسـ المسمى 

 الرممة.والقسـ المسمى بػ نيتساف  والقسـ المسمى بػ آيالوف  أو عزؿ 
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 ـي تريستاڤسجن نـ
داخؿ  ـٜٛٙٔوُأنشئ في العاـ  ا عند حديثنا عف سجف الرممة،وىو القسـ الذي أشرنا إليو آنفً 

ُمنح نوعا مف االستقبللية عف سجف الرممة، وُخصص لمنسان  ثنفسو، حيمحيط سجف الرممة 
اإلسرائيميات الجنائيات، ولؤلسيرات الفمسطينيات. وقد ظؿ إلى عيد قريب سجف النسان الوحيد في 

 إسرائيؿ.
 

 سجن نيتسان "ع ل الرممة أو قسم ثمانية": 
داخؿ سجف  آيالوف   ـٜٛٚٔاـ سجف الرممة الذي تحدثنا عنو آنفُا، وقد ُأنشئ عاـ وىو أحد أقس

دارتو، وُسمي حينيا بمعتقؿ الرممة، وفي عاـ   ـٜٔٛٔوُمنح االستقبللية في أنظمتو وظروفو وا 
استُبدؿ اسمو إلى "نيتساف" نسبة إلى مديره حينئذ  هوندار روني نيتساف  الذي ُقِتؿ عمى أيدي 

 ييف.الفمسطين
وُيعتبر "نيتساف" السجف األسوأ واألكثر بشاعة في الرممة، واألكثر قسوة مف بيف أقساـ السجوف 

إلى قسـ لعزؿ األسرى الفمسطينييف، حيث  ـٜٜٛٔفي إسرائيؿ، ال سيما بعد أف تحوؿ في العاـ 
 زنازيف العزؿ المظممة والضيقة والتي ىي أشبو بالقبور الصغيرة.

أو "عزؿ الرممة" مبنى يتألؼ مف طابقيف ومجموعة مف الزنازيف تحت األرض، مدخمو  ونيتساف
 وقبؿ الوصوؿ إلى الغرؼ يجب اجتياز خمس بوابات حديدية. ،منفصؿ

واشتير بأسوأ مكاف  ،ـٜٜٛٔوقد افتتح ىذا القسـ في التاسع والعشريف مف آب/أهسطس عاـ 
وخصص لعدد  األرض،األسيرة كونو يقع تحت اعتقاؿ عمى مدار الحركة الوطنية الفمسطينية 

 سياسية.محدود مف األسرى ممف عمييـ قتؿ أو جرح ييود أو قيادات 
 
 

 سجن أيالون
وىو قسـ مف أقساـ سجف الرممة، لكنو سجف مستقؿ في أنظمتو وظروفو، وىو مخصص لمعزؿ 

ىو حسب شيادات ، ويعتبر مف أسوأ أقساـ العزؿ في السجوف اإلسرائيمية، و االنفرادي أيضاً 
األسرى أقسى مف عزؿ "نيتساف"، ألف عدد المعتقميف فيو قميؿ، حيث يكوف األسير بيف سجنان 

، أسيراً  ٕٖجنائييف، فيما في نيساف العدد أكبر. ويصؿ عدد قاطني سجف أيالوف أحيانا إلى 
 جميعيـ فمسطينيوف.
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 سجن ىداريم 
الممتد بيف مدينتي طولكـر شماؿ الضفة الغربية يقع عمى مقربة مف سجف  تمموند ، جنوبي الخط 

ومدينة نتانيا الساحمية، عمى الطريؽ القديمة المؤدية إلى مدينة الخضيرة، في الداخؿ الفمسطيني 
. وىو سجف حديث نسبيا، ُأسِّس عمى نظاـ السجوف األمريكية، الُمعد ة لكبار ـٜٛٗٔالمحتؿ عاـ 

أسير،  ٓٓٙف ىدرايـ مف ثمانية أقساـ، ويتسع لنحو المجرميف وتجار المخدرات، ويتكوف سج
وأقسامو عمى شكؿ دائري، وقد ُأنشئ باألساس كسجف لمسجنان الجنائييف، ويوجد فيو قسـ خاص 

- ٙباألسرى الفمسطينييف، يحتوي عمى أربعيف هرفة صغيرة ضيقة، مساحة كؿ منيا تتراوح بيف 
ة مياه ومغسمة ، فيما الحماـ خارج حدود الغرفة، متر مربع، وتحتوي بداخميا عمى المنافع  دور  ٛ

 ومسموح بالخروج إليو في أوقات محددة.
وقد  أسرى،ج فييػا بثبلثة ُيز وكؿ زنزانة في سجف ىدرايـ مخصصة ألسيريف، ولكف عند االكتظاظ 

 .ـُٜٜٜٔأدخؿ أوؿ فوج مف األسرى الفمسطينييف إليو في شير تشريف األوؿ/أكتوبر
 

 سجن الشارون
ع بالقرب مف مدينة بتاح تكفا، ويتكوف مف عدد مف األقساـ، منيا ثبلثة أقساـ تضـ بيف يق

ناثا، كبارًا وأطفااًل. مف ىذه الثبلثة واحد لمنسان، وآخر  جدرانيا أسرى فمسطينييف ذكورًا وا 
لؤلطفاؿ، وثالث لمكبار، إضافة إلى عدد مف األقساـ األخرى المخصصة لمسجنان الجنائييف 

لبلعتدانات  وىي مجاورة ألقساـ األسرى واألسيرات الفمسطينييف، مما عرضيـ مراراً  الييود،
 الجسدية والمفظية مف أولئؾ المجرميف الجنائييف المتعوديف عمى كراىية كؿ عربي.

استشيد بداخؿ سجف الشاروف ىذا األسير سميماف  ـٕٙٓٓوفي السادس مف نيساف/ابريؿ عاـ  
نتيجة اإلىماؿ ـ، ٜٛٗٔدينة الطيبة الواقعة داخؿ حدود أراضي مف م -محمد محمود درايجة 

 الطبي.
 

 سجن تمموند 
يقع جنوبي الخط الممتد بيف مدينتي طولكـر ونتانيا عمى الطريؽ القديمة المؤدية إلى الخضيرة 
وقد ُشّيد ىذا المعتقؿ خّصيصًا لؤلحداث مف العرب والييود، فيما ظروفو وطبيعة الفئات التي 

 فيو ال تشير إلى ذلؾ.تحتجز 
ينقسـ سجف تمموند إلى قسميف: واحد مخصص لمنسان وآخر لؤلطفاؿ الذيف تتغير أعدادىـ 
باستمرار. وهرؼ ىذا السجف صغيرة وضيقة، ويحيط بو سور عاؿ يصؿ ارتفاعو إلى ثبلثة 

ألسرى، أمتار، تتوزع عميو أربعة أبراج عالية لممراقبة. ويبلحظ أنو دائما كاف محؿ شكوى مف ا
 نظرا لما يعانيو مف اكتظاظ وسون معاممة.
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 سجن كفاريونا )بيت ليد( 

حدود أراضي  ونتانيا داخؿيقع جنوب حيفا في منطقة بيت ليد عمى الطريؽ بيف طولكـر 
 ـ وكاف قبؿ ىذا التاريخ مقرًا لمجيش اإلسرائيمي.ٜٛٙٔ، وافتتح عاـ ـٜٛٗٔ

 
 سجن الجممة )كيشون(

أقيـ ىذا السجف داخؿ معسكر لػمجيش اإلسرائيمي، وُيسمى سجف كيشوف، ولوجوده في مفترؽ 
مي سجف الجممة. الجممة عمى الطريؽ العاـ ما بيف حيفا والناصرة شماؿ فمسطيف، فقد سُ 

 وتنتصب مف حولو الجباؿ، وتكاد األشجار الخضران المحيطة بو تخفيو عف األنظار.
إدارة السجوف وجياز المخابرات اإلسرائيمية، وفيو مركز تحقيؽ يخضع سجف الجممة إلشراؼ 

 الجممة الشيير، وقد أعيد افتتاحو خبلؿ انتفاضة األقصى.
 

 سجن المسكوبية
، بجوار مقر المخابرات اإلسرائيمية ـٜٛٗٔيقع في الجية الغربية مف مدينة القدس المحتمة عاـ 
 ".  الشيف بيت  ضمف المنطقة المسماة "ساحة الروس

وُبني السجف في عيد االنتداب البريطاني، ليكوف مركزًا لمشرطة ولتوقيؼ المعتقميف المنتظريف 
لممحاكمة، وقد ُعرؼ آنذاؾ بالسجف المركزي. وبعد االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية عاـ 

فصؿ تـ تحويمو إلى مركز اعتقاؿ وتحقيؽ. وىو يضـ عددًا مف الزنازيف الضيقة، التي ي ـ،ٜٚٙٔ
بينيا ممر صغير. وتستخدـ ىذه الزنازيف لمتحقيؽ مع األسرى الفمسطينييف، الذيف ىـ في 

 هالبيتيـ مف مدينة القدس. 
ويحتوي عمى قسـ تحقيؽ شيير، يعتبره الميتموف بحقوؽ اإلنساف واحدا مف أقسى وأسوأ أقساـ 

ف عمى ىذا القسـ اسـ التحقيؽ في كافة السجوف اإلسرائيمية، حيث ُيطمؽ األسرى الفمسطينيو 
"المسمخ"، نظرا لشدة التعذيب فيو. وقد استشيد في ىذا المسمخ األسير المقدسي "قاسـ عبد اهلل 
أبو عكر" مف بيت حنينا/القدس، جران تعرضو لمتعذيب القاسي، وذلؾ في الثالث والعشريف مف 

 الحتبلؿ.، وُيعتبر أوؿ شيدان األسرى المقدسييف في سجوف اـٜٜٙٔآذار/مارس عاـ 
 

 فأشيرىا:أما عن المعتقالت 
 عوفر:معتقل  -

وُيسّمى أحيانا معتقؿ بيتونيا، ويقع عمى مقربة مف بمدة بيتونيا جنوب راـ اهلل، وُأنشئ في عيد 
دونـ، وفيما بعد أشرؼ عميو الجيش  ٓٓٗاالنتداب البريطاني، عمى أرض تزيد مساحتيا عف 
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استخدمتو إسرائيؿ كمعسكر  ـٜٚٙٔدف، وبعد احتبلؿ األردني، بعد ضـ الضفة الغربية إلى األر 
 لمجيش اإلسرائيمي، وأطمقت عميو معسكر "عوفػر" عمى اسـ أحد قادتيا.

، حّولت قوات االحتبلؿ جزنًا مف معتقؿ ـٜٛٛٔوخبلؿ انتفاضة الحجارة التي اندلعت عاـ  
عمى مجموعة مف  يأقساـ، تحتو عوفر إلى معسكر اعتقاؿ عسكري، وقد ضـّ وقتيا خمسة 

الخياـ. وقد تـ إهبلقو في أواخر التسعينيات مف القرف العشريف، ثـ أعيد افتتاحو مرة أخرى في 
 ٓٓٓٔ، بعد زيادة خمسة أقساـ جديدة فيو، ليتسع لقرابة ـٕٕٓٓاألوؿ مف نيساف/ابريؿ عاـ 

ية، وال يزاؿ أسير، بيدؼ استيعاب تزايد معتقمي انتفاضة األقصى واجتياحات المدف الفمسطين
المعتقؿ يخضع إلدارة الجيش، وليس إلدارة مصمحة السجوف. أي أنو يخضع لنظـ عسكرية 
صارمة، ال تمت إلى القوانيف واألعراؼ الدولية بأي صمة، تمؾ األعراؼ التي تنص عمى ضماف 
حقوؽ أسرى الحرب. وىذا المعتقؿ يشبو إلى حد كبير معتقؿ النقب، وقد استشيد فيو المعتقؿ 

ـ، جران إصابتو بأعيرة نارية، أطمقيا عميو حراس ٜٜٓٔتموز/يوليو ٚصبري عبد ربو، بتاريخ 
 المعتقؿ، ثـ ادعت إدارة المعتقؿ في حينو بأنو حاوؿ اليرب!

 
 معتقل مجدو -

يقع في سيؿ مرج ابف عامر، ضمف حدود مدينة حيفا، جنوب هرب مدينة العفولة، وشماؿ هرب 
، ـٜٛٛٔ. وقد تـ افتتاحو لؤلسرى الفمسطينييف في آذار/مارس عاـ مدينة جنيف بالضفة الغربية

فيما كاف مف قبؿ مخصصًا لمسجنان الجنائييف مف العرب والييود، وذلؾ بالتزامف مع معتقؿ 
النقب الصحراوي. ويتكوف مف خمسة أقساـ مفتوحة، في كؿ قسـ منيا مجموعة مف الخياـ، 

 ط. إضافة إلى قسـ سادس مكوف مف هرفتيف فق
أسير، وكاف مخصصا مف قبؿ لمعتقمي الضفة الغربية،  ٓٓٓٔويتسع معتقؿ مجدو ألكثر مف 

وقد خضع منذ افتتاحو إلدارة الجيش العسكرية، فيما تـ نقؿ السيطرة عميو إلدارة مصمحة السجوف 
 .ـٕ٘ٓٓخبلؿ انتفاضة األقصى أواخر عاـ 

ييف، كاف آخرىـ األسير عرفات جرادات وقد استشيد في ىذا المعتقؿ سبعة مف األسرى الفمسطين
جران التعذيب القاسي،  ـ،ٖٕٔٓمف الخميؿ، الذي استشيد في الثالث والعشريف مف شباط عاـ

 ٛباإلضافة إلى ستة آخريف ىـ: نضاؿ زىدي عمر ذيب، مف راـ اهلل، واستشيد بتاريخ 
، ـٕٔٓٓنيساف ٕٔ بعد إصابتو بعيار ناري، ومحمد الدىاميف مف الخميؿ بتاريخ ـٜٜٛٔشباط

، وبشير محمد عويس مف مخيـ ـٕٕٓٓآيار ٕٛوأحمد حسيف جوابرة مف الخميؿ أيضًا بتاريخ 
 ٙٔوسعيد محمد البمبؿ مف طولكـر بتاريخ ، ـٖٕٓٓاألوؿ كانوف  ٛببلطة في نابمس بتاريخ 

. وجميع ىؤالن استشيدوا نتيجة لئلىماؿ الطبي، باإلضافة إلى راسـ سميماف أبو هرة ـٕٗٓٓأيموؿ
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، الذي استشيد نتيجة ـٕ٘ٓٓكانوف الثاني  ٕٚ"هنيمات" مف كفر مالؾ في راـ اهلل بتاريخ 
 اإلىماؿ بعد أف شب  حريؽ في أحد األقساـ ولـ تقدِّـ إدارة المعتقؿ المواد البلزمة إلطفائو.

 
 معتقل حوارة  -

يقع جنوب شرؽ مدينة نابمس ويبعد عف المدينة كيمومترًا واحدًا فقط، وىو عبارة عف مركز توقيؼ 
وتحقيؽ ينقؿ إليو أسرى مدينة نابمس والمناطؽ المجاورة، بشكؿ أولي، لمتحقيؽ معيـ، قبؿ أف يتـ 

رائيمي، ومحاط أخرى. وىو جزن مف معسكر لمجيش اإلس نقميـ لمراكز تحقيقفي سجوف مركزية
بأسبلؾ شائكة وأبراج عالية لممراقبة وحراسات عسكرية مشددة ومدججة بالسبلح. ويخضع معتقؿ 
حوارة إلدارة الجيش اإلسرائيمي، ويتسع لعشرات المعتقميف بحسب طبيعة االعتقاالت في المناطؽ 

 المحددة.
 

 معتقل بيت إيل  -
عرفت بإطبلؽ أحكاميا االستفزازية. ويقع  وىو عبارة عف مركز توقيؼ وتحقيؽ، ويوجد بو محكمة

المعتقؿ في منطقة جبمية عالية باردة جدًا في فصؿ الشتان، داخؿ حدود منطقة عسكرية تقع 
شمالي مدينة راـ اهلل، في منطقة نائية ال تصؿ إلييا أية وسائؿ نقؿ، بحيث ال يمكف الوصوؿ 

-العادة  في-قة، وأعداد المعتقميف فيو إلييا إال مشيًا عمى األقداـ. ويتكوف مف بضعة هرؼ ضي
 محدودة جدًا ال تتجاوز العشريف معتقبل.

 
 (3معتقل النقب الصحراوي )أنصار  -

يقع في صحران النقب جنوب فمسطيف، في منطقة عسكرية مغمقة ومتاخمة لمحدود المصرية 
ُتَعرِّض كؿ  إضافة إلى أنيا هير آمنة، حيث تجرى بداخميا تدريبات عسكرية باألسمحة الحية،

 شخص في المكاف ألخطار الحرب، عبلوة عمى قسوة ظروفو الطبيعية والمناخية طواؿ السنة.
وقد كاف في األساس معسكرًا لمجيش اإلسرائيمي، وقد تـ إنشان المعتقؿ بداخمو، وافتتح في السابع 

عاـ  ، وأعيد افتتاحو في نيساف/أبريؿـٜٜٙٔ، وأهمؽ عاـ ـٜٛٛٔعشر مف آذار/مارس عاـ 
، وكاف يخضع إلدارة الجيش العسكرية منذ افتتاحو، ثـ نقمت السيطرة عميو إلى "مصمحة ـٕٕٓٓ

 .ـٕٙٓٓالسجوف" خبلؿ انتفاضة األقصى في آذار
" في داللة عمى ٖويسمى ىذا المعتقؿ بالعبرية "كيتسعوت" فيما ُيطمؽ عميو الفمسطينيوف "أنصار

فقد ُأنشئ معتقؿ "أنصار" في جنوب لبناف إباف االجتياح استمرار المعتقبلت اإلسرائيمية الكبرى: 
 .ٖ" هرب مدينة هزة، وىذا أنصارٕ، ثـ تبعو "أنصارـٕٜٛٔاإلسرائيمي لمبناف صيؼ عاـ 
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مف أكبر المعتقبلت والسجوف اإلسرائيمية، وأضخميا عمى اإلطبلؽ، مف  ٖويعتبر معتقؿ أنصار
مزيجًا مف معتقمي الضفة الغربية وقطاع هزة، حيث مساحتو الجغرافية وعدد معتقميو، ويضـ 

، وىـ ثبلثة أصناؼ: محكوميف يقضوف سنوات العقوبة، وموقوفيف في انتظار وأطفاالً  رجاالً 
 المحاكمة، ومعتقميف إدارييف دوف تيمة معمنة أو محاكمة.

 مف مجموعة أقساـ، أقدميا قسـ "كيمي شيفع". وفي كؿ قسـ مف ىذه األقساـ ٖيتكوف أنصار
مجموعة مف الخياـ، تحيطيا أسبلؾ شائكة وأبراج مراقبة، تعتمييا مجموعة مف الجنود المدججيف 

 بالسبلح.
سجوف "األقفاص" وىي عبارة عف أقساـ  ٖأنشأت إسرائيؿ في أنصار ـٜٜٓٔوفي آذار عاـ

تحيط بيا جدراف الباطوف مف كؿ االتجاىات، ومسقوفة بشبؾ مف األسبلؾ ذو فتحات صغيرة. 
مف األسرى، الذيف شارفت مدة  كبيراً  زّجت سمطات االحتبلؿ في ىذه األقساـ  الخاصة  عدداً وقد 

محكوميتيـ عمى االنتيان، وتعتقد أنيـ مف قيادات النضاؿ الوطني الفمسطيني، بعد أف نقمتيـ مف 
السجوف المركزية، وذلؾ كنوع مف العقاب مف ناحية، وبيدؼ الحد مف تأثيرىـ المتزايد عمى 

معتقميف اآلخريف، في محاولة إسرائيمية إلجياض كؿ محاوالت نقؿ التجارب، مف األسرى ال
 القدمان إلى األسرى الجدد، في السجوف المركزية.

، أقامت سمطة الجيش بداخمو ـٕٕٓٓخبلؿ انتفاضة األقصى عاـ  ٖوبعد إعادة افتتاح أنصار
في التضييؽ عمى األسرى،  قبؿ، إمعاناً بعض األقساـ الجديدة، بتصميـ مغاير لما كاف قائمًا مف 

وزيادة في عزليـ عف بعضيـ بعض، وذلؾ لمحيمولة دوف تواصؿ األسرى مع بعضيـ، أو تبادؿ 
 الرسائؿ بينيـ.

بأكثر مف مئة وأربعيف ألؼ معتقؿ: منيـ مئة  ٖويقدر عدد المعتقميف الذيف دخموا معتقؿ أنصار
 تصؼ التسعينيات مف القرف العشريف، وأربعوف ألفاً ألؼ دخموه قبؿ إهبلقو لممرة األولى في من

 ، مع مراعاة أف ىناؾ مف دخمو أكثر مف مرة.ـٕٕٓٓدخموه فيما بعد إعادة افتتاحو عاـ 
ا في هاية الصعوبة، كما شيد الكثير مف المواجيات بيف األسرى العّزؿ أوضاعً  ٖشيد أنصار

دارة السجف، التي أدت بمجمميا إلى استشياد تسعة  مف األسرى، ثبلثة منيـ إثر إصابتيـ وا 
، ومحمد األشقر ـٜٛٛٔبأعيرة نارية بشكؿ مباشر، وىـ: أسعد الشوا، وبساـ السمودي، في العاـ 

 ، إضافة إلى ستة آخريف قضوا جران اإلىماؿ الطبي والتعذيب القاسي.ـٕٚٓٓفي العاـ 
" جنوب حيفا، كرمؿ-تميت وىناؾ مجموعة أخرى مف السجوف ومراكز التوقيؼ والتحقيؽ، مثؿ "ع

"وبتاح تكفا" في مدينة بتاح تكفا، "سالـ" شماؿ هرب مدينة جنيف، "كفار عتصيوف" ما بيف 
الخميؿ وبيت لحـ جنوب الضفة الغربية، و"قدوميـ" ويقع في مستعمرة "كفار قدوميـ"ما بيف نابمس 

 وقمقيمية.
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 سجون ومعتقالت كانت قائمة وُأْغمقت
كانت قائمة، وُأْهِمقت بعد التوقيع عمى إعبلف المبادئ في أوسمو في  ىناؾ سجوف ومعتقبلت

وما ترتب عميو مف انسحاب لقوات االحتبلؿ مف بعض المناطؽ  ـ،ٖٜٜٔأيموؿ/سبتمبر عاـ 
ـ. ولعؿ أبرز تمؾ ٜٜٗٔالفمسطينية وقياـ السمطة الوطنية الفمسطينية في الرابع مف أيار/مايو

دمتيا سمطات االحتبلؿ في احتجاز المعتقميف الفمسطينييف، قبؿ السجوف والمعتقبلت التي استخ
 أف تغمقيا أو تسمميا مع األراضي المقامة عمييا لمسمطة الفمسطينية ىي:

 
  0معتقل أنصار -

ُسّمي بيذا االسـ لتشابيو مع معتقؿ "أنصار" الذي أقامتو قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي في جنوب 
. وكاف يقع عمى شاطئ بحر مدينة هزة، وىو ـٕٜٛٔؼ عاـ لبناف إباف اجتياحيا لمبناف صي

ُخصِّص جزن منو كمكاف الحتجاز الطمبة والشباف الذيف  ـٜٗٛٔمعسكر لمجيش، وفي عاـ 
تـ  ـ،ٜٚٛٔيشاركوف في المظاىرات، أو لبلحتجاز االحترازي. ومع بداية االنتفاضة الكبرى عاـ 

أبنان قطاع هزة. وىو عبارة عف مجموعة مف  توسيعو واعتماده كمعتقؿ، وُزج فيو باآلالؼ مف
الخياـ المنصوبة في العران التاـ، تحت اإلدارة المباشرة لجيش االحتبلؿ. وكاف مخصصًا لعمميات 
التعذيب والتحقيؽ، باإلضافة إلى كونو محطة لبلحتجاز والتوقيؼ، وكاف الرافد األساسي لمعتقؿ 

 .ٖالنقب الصحراوي أنصار
بيذا االسـ لتشابيو مع معتقؿ أنصار وىو واحد مف المعتقبلت ومراكز  ُسميَ مقد ف وكما قمنا آنفاً 

التوقيؼ التي أقيمت إباف احتبلؿ إسرائيؿ لمجنوب المبناني. وقد أقيـ ىناؾ. وز جت فيو قوات 
االحتبلؿ اإلسرائيمي آالؼ األسرى الفمسطينييف والمبنانييف. وقد افتتح في الرابع عشر مف 

 .ـٜ٘ٛٔنيساف/ابريؿ ٗوُأهمؽ في الجنوب المبناني،في قرية أنصار في  ـٕٜٛٔاـ تموز/يوليو ع
 

 سجن غ ة المرك ي  -
سػػجف هػػزة المركػػزي، أو مػػا ُيعػػرؼ بػػػ "سػػجف السػػرايا" وىػػو األكثػػر قسػػوة وشػػيرة مػػف بػػيف السػػجوف 

القرف والمعتقبلت ومراكز التوقيؼ، التي كانت مقامة في قطاع هزة. وقد ُأنشئ في الثبلثينات مف 
العشريف، في عيد االنتداب البريطاني، كمقػر لمقيػادة العسػكرية البريطانيػة وسػط مدينػة هػزة. وبعػد 

ع قطاع هزة تحت اإلدارة المصػرية، تػـ اسػتخدامو كمجمػع لمػدوائر الحكوميػة، ضِ َووُ  ـ،ٜٛٗٔعاـ 
مف المبنى كسجف لمقاطنيف في  خصصت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي جزناً ـ، ٜٚٙٔوبعد العاـ 

لمتحقيػػؽ مػػع المعتقمػػيف، ويطمػػؽ عميػػو الفمسػػطينيوف اسػػـ  قطػػاع هػػزة. وكػػاف أحػػد أقسػػامو مخصصػػاً 
"المسمخ"، داللة عمى قسوة ظروفو وشدة التعذيب فيو، مع مبلحظة أف سمطات االحتبلؿ كانت قد 

مرحمػػػػػة االنتػػػػػداب التػػػػػي كانػػػػػت موجػػػػػودة فػػػػػي السػػػػػرايا خػػػػػبلؿ -حّولػػػػت إسػػػػػطببلت الخيػػػػػؿ الضػػػػػيقة 
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زنػػػازيف الحتجػػػاز المعتقمػػػيف أثنػػػان فتػػػرة التحقيػػػؽ. واستشػػػيد بداخمػػػو مجموعػػػة مػػػف  إلػػػى-البريطػػػاني
 خالد الشيخ عمي، وجماؿ أبو شرخ، وعطية الزعانيف وهيرىـ. وشاح،األسرى منيـ: محمد 

، شػػيد سػػجف هػػزة المركػػزي أكبػػر عمميػػة ىػػروب، ـٜٚٛٔوفػػي السػػابع عشػػر مػػف آيار/مػػايو عػػاـ 
، فػػي ٚنجػػح سػػتة مػػف األسػػرى الفمسػػطينييف بػػاليروب منػػو، بعػػد أف نشػػروا قضػػباف هرفػػة رقػػـ حيػػث

قسػػـ  ب ، الواقػػع فػػي الطػػابؽ الثػػاني مػػف السػػجف. ومػػف ثػػـ أفمتػػوا مػػف عػػالـ القيػػد إلػػى عػػالـ الحريػػة 
 وساحة النضاؿ األرحب.

 
 سجن جنيد -

نة قمقيمية، وبالتحديد سجف جنيد يقع عمى مشارؼ مدينة نابمس، عمى الطريؽ المؤدي إلى مدي
عمى المدخؿ الغربي لممدينة. وقد ُسمي بيذا االسـ نسبة لقرية  جنيد  القريبة عمى المشارؼ 

 الغربية لمدينة نابمس. 
لتخفيؼ حدة االزدحاـ في السجوف  ـٜٗٛٔ وقد افتُِتح السجف في الثاني مف تموز/يوليو عاـ

ف، وفي ظروؼ أكثر سونًا، حيث وضعت فيو اإلسرائيمية، ولتشديد إجرانات احتجاز المعتقمي
العديد مف األجيزة المتطورة، وأحدث التقنيات في سجوف العالـ، لحماية وحفظ األمف في السجف. 

مف قبؿ وزارة األشغاؿ األردنية، ليكوف مستشفى  ـٜٗٙٔالعاـ ويعود إنشان مبنى السجف إلى 
إلى معسكر خاص  ـٜٚٙٔي بعد العاـ خاصًا بالجيش األردني، ومف ثـ حولو الجيش اإلسرائيم

لقواتو في المدينة. والحقًا أجرت عميو السمطات اإلسرائيمية عميو بعض الترميمات، ثـ أعمنت عف 
 افتتاحو كسجف تشرؼ عميو مصمحة السجوف اإلسرائيمية.

 
 سجن الفارعة -

بلجئيف الذي يقع سجف الفارعة شماؿ مدينة جنيف، قرب عيف ُتسمى عيف الفارعة، بجوار مخيـ ال
 ـٖٜٙٔيحمؿ نفس االسـ. ويعود إنشان ىذا المبنى إلى عيد االنتداب البريطاني، فقد ُأسِّس عاـ 

استعممو الجيش األردني لنفس الغاية، فيو مخصص  ـٜٛٗٔليكوف إسطببًل لمخيوؿ. وفي العاـ 
 أيضًا لمحيوانات، ولـ يكف صالحًا لبلستخداـ اآلدمي. 

أصدر رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي آنذاؾ  ـٕٜٛٔ نيساف/ابريؿ عاـوفي السابع عشر مف 
 رفائيؿ ايتاف، قرارًا بتحويؿ ىذا المبنى إلى سجف، سماه اإلسرائيميوف 

 "مركز إصبلح الفارعة"، ومف ثـ ُعرؼ باسـ سجف الفارعة.  
، و"  " في مدينة طولكـر راـ اهلل" شماؿ باإلضافة إلى سجف "الخميؿ" وسط مدينة الخميؿ، و"طولكـر

مدينة راـ اهلل، ومركز توقيؼ"بنياميف" والمجنونة في الخميؿ، و"نابمس" شرؽ مدينة نابمس، 
 و"جنيف" في مدينة جنيف.
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 سجن الخيام في الجنوب المبناني -

أما سجف الخيػاـ، فيقػع عمػى تمػة مرتفعػة، ضػمف بمػدة الخيػاـ فػي أقصػى الجنػوب المبنػاني، المطمػة 
مترا. ويعود أساس مبنى ىذا السجف إلى ثكنة  ٓ٘ٚالبحرترتفع عف سطح عمى شماؿ فمسطيف، و 

، حيػػث جعمتػػو وقتيػػا مقػػرًا مركزيػػًا ليػػا فػػي الجنػػوب ـٖٖٜٔأنشػػأتيا قػػوات االنتػػداب الفرنسػػية سػػنة 
المبنػػاني. وقػػػد أخمػػػى الفرنسػػػيوف الثكنػػة المػػػذكورة عقػػػب االسػػػتقبلؿ، وتسػػمميا الجػػػيش المبنػػػاني سػػػنة 

لوقوعيػا بأقصػى الجنػوب، وظػؿ الوضػع عمػى ىػذا النحػو  نظػراً  رىػا اىتمامػاً ، إال أنو لـ يعـٖٜٗٔ
، عنػػدما نفػػذت القػػوات "اإلسػػرائيمية" اجتياحيػػا األوؿ ألجػػزان واسػػعة مػػف ـٜٛٚٔحتػػى آذار/مػػارس 

الجنػػػوب، وتعرضػػػت بمػػػدة الخيػػػاـ لمػػػا يشػػػبو التػػػدمير الشػػػامؿ، أمػػػا الثكنػػػة فقػػػد تسػػػممتيا الميميشػػػيات 
وعقػب إقفاليػا  -لمتحقيؽ، إال أف القوات اإلسرائيمية وكانت في البداية مركزاً  المتعاممة مع إسرائيؿ،
التي كانت تستخدـ كمعسكر توقيػؼ، إلػى سػجف  حولت ىذه الثكنة،- ـٜ٘ٛٔمعتقؿ أنصار عاـ 

كبيػػػػر ومركػػػػز احتجػػػػاز وتحقيػػػػؽ رسػػػػمي، ومارسػػػػت فيػػػػو أبشػػػػع صػػػػنوؼ التعػػػػذيب بحػػػػؽ األسػػػػرى 
 واألسيرات.

زنزانة  ٕٓزنزانة جماعية، و ٚٙأربعة أقساـ، تحتوي عمى أكثر مف ويتألؼ سجف الخياـ مف 
، تبعا لمميمة وارتفاعاً  وعرضاً  فردية. وجميع ىذه الزنازيف مرقمة باألرقاـ العادية، وتختمؼ طوالً 

  بيا.المنوطة 
 

وطالما إف إسرائيؿ لـ تمتـز منذ إنشائيا بالقانوف الدولي، وطالما اعتبرت نفسيا دولة فوؽ القانوف، 
تحّدت قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلؾ القرارات واالتفاقات التي وقعت عمييا: فيي مف جية 
ال ُتضّمف قوانينيا الوطنية ما يمزميا بما وقعت عميو مف االتفاقيات والمواثيؽ الدولية، ومف جية 

وبالطبع فإف ىذه أخرى تذىب إلى وضع تفسيراتيا الخاصة ليذه االتفاقيات التي وقعت عمييا، 
 التفسيرات في خدمة مصالحيا السياسية واألمنية.

والسجوف والمعتقبلت اإلسرائيمية، بطبيعتيا وتوزيعيا الجغرافي، وبتجييزاتيا ومنشآتيا وكيفية 
لقواعد  جسيماً  الحياة بداخميا، وما تقترفو إدارة السجوف بحؽ األسرى فييا؛ إنما يشكؿ انتياكاً 

نساني، بؿ ويرتقي في كثير مف األحياف إلى مستوى جرائـ الحرب، والجرائـ القانوف الدولي اإل
 كما-ضد اإلنسانية، تمؾ الجرائـ التي تستوجب تفعيؿ المبلحقة الجزائية الدولية بشأنيا. فمعظميا 

عف ثكنات عسكرية، موزعة جغرافيًا مف شماؿ فمسطيف حتى جنوبيا، وهالبيتيا  عبارة-سبؽ ذكره 
، ويعتبر نقؿ المعتقميف الفمسطينييف مف المناطؽ ـٜٛٗٔ في األراضي المحتمة عاـالعظمى تقع 

 الدولي.المحتمة واحتجازىـ في سجوف داخؿ أراضي الدولة المحتمة مخالفة لمقانوف 
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وتتعمد إسرائيؿ احتجاز المعتقميف الفمسطينييف في أماكف تشيد ظروفًا قاسية وميينة، كشكؿ 
واإلذالؿ، فالمعمومات الواردة مف السجوف تشير بوضوح لحقيقة أف إضافي مف أشكاؿ العقاب 

المباني التي تحتجز فييا إسرائيؿ المعتقميف الفمسطينييف، ال تتوفر فييا أي مف الشروط التي 
 يفترض توفرىا حسب المعايير الدولية.

معايير حقوؽ ومف خبلؿ عرضنا السابؽ لطبيعة السجوف وأماكنيا، نجد أف جميعيا تفتقر ألبسط 
اإلنساف، وال تتوافؽ مع أبسط قواعد القانوف الدولي، ناىيؾ عف أف األسرى اكتشفوا مؤخرًا في 
سجف "ريموف" وجود كاميرات مراقبة داخؿ جدراف هرفيـ، مما يعزز االعتقاد السائد لدى 

نان المعتقميف بأف إدارة السجوف تراقب حياتيـ وتحركاتيـ وحتى أحاديثيـ داخؿ هرفيـ وأث
 استقباليـ لذوييـ.
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 الثالث القسم

  ومراحل التعايب وأشكالومحطات العتقال 

يعتبر الشعب الفمسطيني مف أكثر الشػعوب معانػاة بسػبب االحػتبلؿ اإلسػرائيمي وممارسػتو 
القمعية التي طالت جميع نواحي الحياة في فمسطيف، حيث أقامت إسػرائيؿ دولتيػا العنصػرية عمػى 

إسػرائيؿ بػذلؾ فقامػت بػاحتبلؿ مػا تبقػى مػف  ـ ، ولػـ تكتػؼِ ٜٛٗٔثمثي أراضي فمسطيف منذ عاـ  
وقامػػت باسػػتخداـ االعتقػػاؿ عمػػى نطػػاؽ واسػػع منػػذ احتبلليػػا ، ـ ٜٚٙٔاألراضػػي الفمسػػطينية عػػاـ  

حيػث كػاف االعتقػاؿ والتعػذيب أبػرز أدوات القمػع ، ـ ٜٚٙٔلمضفة الغربية وقطاع هزة في العػاـ  
مارسيا االحتبلؿ اإلسرائيمي في مواجية المقاومة الفمسطينية، حيػث زجػت سػمطات االحػتبلؿ التي 

بمئػػات اآلالؼ مػػف الفمسػػطينييف داخػػؿ المعػػتقبلت والسػػجوف التػػي تفتقػػر إلػػى أدنػػى مقومػػات الحيػػاة 
 . ٔ اإلنسانية 

اسػػػتخدمت إسػػػرائيؿ قانونيػػػا الػػػداخمي وقضػػػائيا العسػػػكري وهيػػػر العسػػػكري لتبريػػػر اعتقػػػاؿ 
وقامػػت بعمميػػات ، الفمسػػطينييف، فمقػػد أصػػدرت السػػمطات االسػػرائيمية المئػػات مػػف األوامػػر العسػػكرية

  الػػػػػذي يجيػػػػػز لبلحػػػػػتبلؿ اعتقػػػػػاؿ وتوقيػػػػػؼ ٖٛٚاالعتقػػػػػاؿ اسػػػػػتنادًا إلػػػػػى األمػػػػػر العسػػػػػكرى رقػػػػػـ  
ولقػد جػرت عػادة إسػرائيؿ عمػى إحالػة جميػع ، الفمسطينييف دوف إنذار أو حتى تقديـ مبررات مقنعة

وأف يػػػتـ اعتقػػػاؿ ، القضػػػايا المتعمقػػػة بمعتقمػػػيف أو موقػػػوفيف مػػػف الفمسػػػطينييف إلػػػى محػػػاكـ عسػػػكرية
 . ٕ واحتجاز الفمسطينييف في سجوف ومعتقبلت داخؿ اسرائيؿ وليس داخؿ األراضي المحتمة

وانتيج المحققوف سياسة تحقيؽ وتعذيب بطرؽ محرمة وممنوعة دوليًا، وأصبح التعذيب قانونػًا 
وحػػؽ األسػػرى المشػػروع بمقاومػػة ، ، رهػـػ المكانػػة الشػػرعية والقانونيػػة ٖ مػػف قبػػؿ حكومػػة إسػػرائيؿمشػػرعًا 

 . ٗ االحتبلؿ وفؽ اتفاقيات جنيؼ الثالثة والرابعة وقرارات األمـ المتحدة 

وعػػدـ ، تعامػػؿ دولػػة االحػػتبلؿ مػػع األسػػرى مػػف الناحيػػة القانونيػػة سػػنتناوؿ القسػػـفػػي ىػػذا 
وحرمػػػػانيـ مػػػػف حقػػػػوقيـ األساسػػػػية واإلنسػػػػانية بػػػػدنًا مػػػػف ، لمواثيػػػػؽ الدوليػػػػةالتزاميػػػػا باالتفاقيػػػػات وا

                                                 
دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات هزة في تعزيز قضية األسرى في سجوف االحتبلؿ وسبؿ تفعيمو، هزة، فمسطيف، مؤتمر األسرى،    محمود عساؼ، سميرة خميفة:ٔ 

  ٕ، صٖٕٔٓجامعة القدس المفتوحة، 

 .ٕٗٙ، صٕ٘ٔٓ  ندان البرهوثى: "أسرى الحرب في القانوف الدولي"، القاىرة، دار النيضة العربية، ٕ 

 .٘، صٖٕٔٓعبير ثابت: الرؤية المستقبمية لحؿ قضية األسرى الفمسطينييف، هزة، فمسطيف، مؤتمر األسرى، جامعة القدس المفتوحة،    رياض العيمة،ٖ 

 . ٘، صٕٓٔٓ  وزارة شؤوف األسرى والمحرريف، أوقفوا زمف السجف األسود، راـ اهلل، فمسطيف، الدائرة االعبلمية لوزارة األسرى، ٗ 
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والتضػػييؽ ، والمحػػاكـ العسػػكرية الردعيػػة، وأسػػاليب التحقيػػؽ والتعػػذيب، االعتقػػاؿ والمكانػػة القانونيػػة
 .عمييـ في كؿ مناحي الحياة اليومية والمعيشية

  :القانوني لألسرى في السجون ا سرائيمية الوضع-أولً 

أّيدت المواثيؽ والمعاىدات الدوليػة حػؽ كػؿ شػعب فػي العمػؿ عمػى تحريػر أرضػو المحتمػة 
بكافة الوسائؿ المشروعة، وذلؾ استنادًا إلى حؽ الدفاع الشرعي عف النفس، وحػؽ تقريػر المصػير 
الػػذي نػػص عميػػػو ميثػػاؽ األمػػػـ المتحػػدة وكػػذلؾ االتفاقيتػػػاف الػػدوليتيف الخاصػػػتاف بػػالحقوؽ المدنيػػػة 

ة وبػػػػالحقوؽ االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة والمتػػػػاف أقرتيمػػػػا الجمعيػػػػة العامػػػػة لؤلمػػػػـ والسياسػػػػي
تقضي بوجوب تضميف جميع ، المتحدة، وكذلؾ صدور توصية عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

المواثيؽ الدولية المتعمقة بحقػوؽ اإلنسػاف المعػدة مػف قبػؿ المنظمػة مػادة تػنص عمػى حػؽ الشػعوب 
 . ٔ مصيرىا وأف تعمؿ الدوؿ عمى احتراـ وتأميف ممارسة ىذا الحؽ في تقرير 

ومػػػػػف عمػػػػػى منبػػػػػر الكنيسػػػػػيت اإلسػػػػػرائيمي اعتػػػػػرؼ رئػػػػػيس الػػػػػوزران  ،ـٖٕٓٓففػػػػػي العػػػػػاـ 
ورهـ ذلؾ لـ تنصاع إسرائيؿ لبلتفاقيات الدولية في التعامؿ ، اإلسرائيمي "أرائيؿ شاروف" باالحتبلؿ

د أو القوانيف الشػرعية الدوليػة، حيػث أف حػروب التحريػر والتػي وال لمقواع، مع األسرى الفمسطينييف
ـ تقضػػػػي بضػػػػرورة اسػػػػتقبلؿ األقػػػػاليـ ٜٓٙٔلعػػػػاـ  ٗٔ٘ٔنصػػػػت عمييػػػػا قػػػػرارات األمػػػػـ المتحػػػػدة 

نيان كافة أشكاؿ االحتبلؿ، المستعمرة ـ يقضي بمعاممة أسرى ٜٛٙٔ، وقرار األمـ المتحدة لعاـ وا 
ـ وقػػرار الجمعيػػة ٜٜٗٔالتفاقيػػة جنيػػؼ الثالثػػة لعػػاـ  حػػروب التحريػػر الوطنيػػة كأسػػرى حػػرب طبقػػاً 

ـ يؤكػد أف النضػاؿ المسػمح الػذي تخوضػو الشػعوب ٖٜٚٔلعػاـ  ٖٖٓٔالعامة لؤلمػـ المتحػدة رقػـ 
 . ٕ ـٜٜٗٔضد االستعمار مف قبيؿ المنازعات الدولية طبقًا التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 

القػػانوني لمصػػالحيا السياسػػية واألمنيػػة فإسػػرائيؿ كدولػػة احػػتبلؿ اعتمػػدت سياسػػة التكييػػؼ 
وقامػػػت بسػػػف األوامػػػر العسػػػكرية لفػػػرض السػػػيطرة عمػػػى حيػػػاة السػػػكاف الفمسػػػطينييف الػػػواقعيف تحػػػت 
االحتبلؿ بدوف االلتزاـ بقواعد القانوف الدولي اإلنساني، التي كاف مف المفروض أف تشكؿ اإلطار 

كاف الفمسػػػطينييف وواقػػػع حيػػػاتيـ تحػػػت القػػػانوف األساسػػػي لترتيػػػب تعامػػػؿ دولػػػة االحػػػتبلؿ مػػػع السػػػ
 . ٖ االحتبلؿ 

                                                 
 .ٜٛ، صٖٕٔٓعتقاؿ في السياسة اإلسرائيمية في منظور القوانيف، هزة، فمسطيف، مؤتمر األسرى، جامعة القدس المفتوحة،   وليد مزىر: االٔ 

 http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=26939  موقع األسرى لمدراسات: ٕ 

 .ٙٓٔ، صٕٗٔٓ، ٜٛالدراسات الفمسطينية عدد    سحر فرنسيس: موقع األسرى الفمسطينيييف فى القانوف الدولى االنسانى، مجمةٖ 
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وعمػػػػى إثػػػػر ذلػػػػؾ صػػػػدر األمػػػػر العسػػػػكري بنقػػػػؿ جميػػػػع الصػػػػبلحيات لمسػػػػمطات التشػػػػريعية 
ـ فرضػػت المحػػاكـ العسػػكرية ٜٚٙٔ  ومنػػذ أيمػػوؿ  سػػبتمبر، والقضػػائية والتنفيذيػػة لمحػػاكـ العسػػكري

 .اإلسرائيمية سطوتيا عمى كافة جوانب الحياة لمفمسطينييف

لسمسػػمة مػػف ، بػػدأت تخضػػع إجػػرانات االعتقػػاؿ فػػي المنػػاطؽ المحتمػػة، وطريقػػة معػػاممتيـو 
 األوامػػػر العسػػػكرية التػػػي تصػػػدر عػػػف القػػػادة العسػػػكرييف فػػػي كػػػؿ مػػػف الضػػػفة الغربيػػػة وقطػػػاع هػػػزة

بػػػالرهـ مػػػف مصػػػادقة ،  ٔ وتػػػرفض المحػػػاكـ العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية تطبيػػػؽ تعميمػػػات القػػػانوف الػػػدولي
، يػػات جنيػػؼ األربعػػة وعمػػى العيػػد الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ المدنيػػة والسياسػػيةإسػػرائيؿ عمػػى اتفاق

مـ تعتػرؼ باألسػرى الفمسػطينييف كأسػرى حػرب سػوان ف،  ٕ ـٜٗٛٔوعمى اتفاقية مناىضة التعذيب 
قبػػػؿ توقيػػػع اتفاقيػػػات أوسػػػمو أو بعػػػد ذلػػػؾ، وظمػػػت معاممتيػػػا ليػػػـ تنطمػػػؽ عمػػػى أسػػػاس اعتبػػػارىـ " 

 . ٖ مجرميف وارىابييف أو مقاتميف هير قانونييف " 

أف ، وانتياكػػات دولػػة االحػػتبلؿ لمبادئيػػا وموادىػػا، ومػػف الطبيعػػي فػػي ظػػؿ القػػرارات الدوليػػة
ولقػد تزايػدت ، ار التساؤالت عف المكانة القانونيػة لممعتقمػيف الفمسػطينييف فػي السػجوف اإلسػرائيميةتث

هير العضو  –بعد حصوؿ فمسطيف عمى وضع الدولة المراقب ، ىذه التساؤالت في اآلونة األخيرة
 . ٗ في االمـ المتحدة 

اىبيـ بشػػػأف تكييػػػؼ اختمػػػؼ آران فقيػػػان القػػػانوف الػػػدولي وهيػػػرىـ مػػػف الكتػػػاب وتباينػػػت مػػػذ
بػػػيف ، ويمكػػػف التمييػػػز، فػػػي ىػػػذا الصػػػدد، وضػػػع المعتقمػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي السػػػجوف اإلسػػػرائيمية

ومػػف ثػػػـ أسػػػرى ، اتجاىػػات ثبلثػػػة، أحػػدىا يػػػذىب إلػػػى إعطػػائيـ وضػػػع المقػػػاتميف مػػف أجػػػؿ الحريػػػة
ألولػى تضػـ ا، وثانييما يتجو إلى إجران تمييػز داخػؿ المعتقمػيف أو تقسػيميـ إلػى طػائفتيف ، الحرب

والثانيػػػػة تضػػػػـ المعتقمػػػػيف ، والػػػػذيف يحػػػػؽ ليػػػػـ التمتػػػػع بوضػػػػع أسػػػػرى الحػػػػرب، المقػػػػاتميف القػػػػانونييف
ويػػرى القػػائموف بػػو أف المعتقمػػيف الفمسػػطينييف ىػػـ رىػػائف أو مختطفػػوف ، واالتجػػاه الثالػػث، المػػدنييف

 . ٘ لدى سمطة االحتبلؿ اإلسرائيمي

                                                 
 .ٗ، صٖٕٔٓـ عمى المعتقميف الفمسطينييف، هزة، فمسطيف، مؤتمر األسرى، جامعة القدس المفتوحة، ٜٚٙٔ  زكريا العثامنة: أثر حرب حزيراف   يونيو  ٔ 

 .ٕٛٚ  أنظر ممحؽ اتفاقية مناىضة التعذيب: صٕ 

   المركز الفمسطينى لحقوؽ االنساف:ٖ 

 http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/aseer2007.pdf 

 .٘ٛٔ  ندان البرهوثى: مرجع سابؽ، صٗ 

 .ٜٕٓ  ندان البرهوثى: مرجع سابؽ: ص٘ 
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فقيػػػػان القػػػػانوف فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالمكانػػػػة والتسػػػػمية وأًيػػػػا كانػػػػت اآلران واالجتيػػػػادات مػػػػف قبػػػػؿ 
فيػػػـ  ،"أو رىػػػائف أو محتجػػػزيف أو مختطفػػػيف " كأسػػػرى أو معتقمػػػيف أو سػػػجنان سياسػػػييف القانونيػػػة

نسانية، ىػو األكثػر   األسػرى ومف المنطقػي أف يكػوف اصػطبلح  أسرى حرية ليـ حقوؽ أساسية وا 
وسػػمو ونبػػؿ ، عػػف عدالػػة القضػػية الفمسػػطينية حيػػث يعبػػر، ذيوعػًا وانتشػػارًا فػػي األوسػػاط الفمسػػطينية

وفػػػػي المقابػػػػؿ فػػػػإف سػػػػمطات ، اليػػػدؼ الػػػػذي يحتجػػػػز األشػػػػخاص مػػػػف أجمػػػػو فػػػي سػػػػجوف االحػػػػتبلؿ
ولعؿ ىذا مػا يفسػر فػي ، تستخدـ مصطمح السجنان كمرتكبي أفعاؿ يعاقب عمييا القانوف االحتبلؿ

 . ٔ مو الواقع إصرار إسرائيؿ عمى استعماؿ ىذا التعبير في اتفاقات أوس

 :األساسية لألسرى والمعتقمين وفق التفاقيات الدولية الحقوق-ثانياً 

نسػػاني يتفػػؽ عميػػو الجميػػع فػػي معاممػػة  األسػػرى  ىنػػاؾ إجمػػاع قػػانوني وقيمػػي وأخبلقػػي وا 
وفقًا لممػادة الثالثػة المشػتركة فػي ، والتأكيد عمى حقوقيـ اإلنسانية واآلدمية  فوالمعتقميف في السجو 

األربػػػع والتػػػي تطالػػػب بمعاممػػػة إنسػػػانية لجميػػػع األشػػػخاص  األسػػػرى والمعتقمػػػيف   اتفاقيػػػات جنيػػػؼ
والتشػػويو، والتعػػذيب، ، وتحػػـر عمػػى الدولػػة اآلسػػرة اإليػػذان أو القتػػؿ، وعػػدـ تعريضػػيـ لػػؤلذى، سػػوان

 . ٕ  والمعاممة القاسية، والبلإنسانية، والميينة، واحتجاز الرىائف، والمحاكمة هير العادلة

يػػػات جنيػػػؼ األربػػػع عمػػػى الحقػػػوؽ اإلنسػػػانية واألساسػػػية لؤلسػػػرى فػػػي مكػػػاف وأكػػػدت اتفاق
والػػػديف واألنشػػػطة ، فػػػي الغػػػذان والممػػػبس، والشػػػروط الصػػػحية والرعايػػػة الطبيػػػة، االعتقػػػاؿ وشػػػروطو

والعبلقػػػات مػػػع الخػػػارج، ، والممكيػػػة الشخصػػػية والمػػػوارد الماليػػػة، واإلدارة والنظػػػاـ، الفكريػػػة والبدنيػػػة
 . ٖ ، ونقؿ المعتقميف، والوفاة، واإلفراج واإلعادة إلى الوطفوالعقوبات الجنائية

وىناؾ حقوؽ إنسانية تضمنتيا البروتوكوالت واألخبلقيات المتمثمة في: المبادئ األساسية 
تػوفير السػكف المناسػب ليػـ، ، المتعمقة بحقوؽ األسػرى، والمتمثمػة بتػوفير الطعػاـ والشػراب والكسػان

وتػػػوفير العنايػػػة الصػػػحية ، ، وعػػػدـ إكػػػراىيـ عمػػػى تغييػػػر معتقػػػداتيـوعػػػدـ تكمػػػيفيـ بمػػػا ال يطيقػػػوف
والعبلجيػػػة البلزمػػػة ليػػػـ، ومواسػػػاة أىػػػؿ األسػػػير، وتػػػوفير االتصػػػاؿ الخػػػارجي لؤلسػػػير والمراسػػػبلت 
والزيػػارات بينػػو وبػػيف أىمػػو، وعػػدـ قتػػؿ األسػػرى مػػع الحفػػاظ عمػػى حيػػاتيـ، وعػػدـ تعػػذيبيـ بػػدنيًا أو 

اإلنسػانية، وفػػي احتػػراـ أشخاصػػيـ وشػرفيـ فػػي جميػػع األحػػواؿ، وفػػي معنويػًا، وحقيػػـ فػػي المعاممػػة 

                                                 
 .ٖٕٓ  المصدر نفسو: صٔ 

 .ٔٔ، صٖٕٔٓالمفتوحة،   كماؿ األسطؿ: القانوف الدولي اإلنساني وقضية األسرى الفمسطينييف، هزة، فمسطيف، مؤتمر األسرى، جامعة القدس ٕ 

 .٘ٔ  كماؿ األسطؿ: مرجع سابؽ، صٖ 
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، ، كما يحؽ ألسرى الحرب ممارسة نشاطيـ الفكري والثقافي والرياضي ٔ ممارسة الشعائر الدينية 
ـ ٜٜٗٔولقػػد اعتبػػرت اتفاقيػػة جنيػػؼ لعػػاـ  ٕ ويسػػمح ليػػـ بإرسػػاؿ الرسػػائؿ والبطاقػػات واسػػتبلميا 

 . ٖ ة الحاجزة وليسوا رىائف أو مجرميف أسرى الحرب وديعة لدى الدول

ومػػػف المفتػػػرض أف يتمتػػػع األسػػػرى الفمسػػػطينيوف فػػػي السػػػجوف اإلسػػػرائيمية كطػػػبلب حريػػػة 
إال أف سمطات االحتبلؿ تسعى جاىدة إلى ، بكافة االمتيازات المعطاة ليـ بموجب المواثيؽ الدولية

االعتقػػاؿ اإلسػػرائيمية التػػي تبػػرر موقفيػػا مػػف خػػبلؿ سياسػػة ، حرمػػانيـ مػػف أبسػػط حقػػوقيـ اإلنسػػانية
 . ٗ بأسباب واىية

، وفي ظؿ ىذا التنكر القانوني عاممت إسرائيؿ األسػرى الفمسػطينييف بعدائيػة هيػر مسػبوقة
وبنػانًا عميػو شػدد البيػاف الختػامي لمػؤتمر األمػـ المتحػدة فػي ، األمر الذي بات ال يخفى عمػى أحػد

لسػػػجوف اإلسػػػرائيمية فػػػي السػػػابع والثػػػامف مػػػف آذار / مػػػارس فيينػػػا حػػػوؿ األسػػػرى الفمسػػػطينييف فػػػي ا
ـ عمػػى عػػدـ قبػػوؿ الحجػػة األمنيػػة التػػي تسػػوقيا إسػػرائيؿ، السػػمطة القائمػػة بػػاالحتبلؿ كمبػػرر ٕٔٔٓ

 .  ٘ النتياكات حقوؽ اإلنساف في سجونيا 

 :العتقال أشكال-ثالثاً 

قامػت ، نييف في سجونيافي ظؿ تنكر سمطات االحتبلؿ لممكانة القانونية لؤلسرى الفمسطي
مػػف ، أجيػػزة األمػػف بكػػؿ االنتياكػػات والممارسػػات الجسػػدية والمعنويػػة والعقابيػػة لؤلسػػرى واألسػػيرات

مػرورًا بالتعػذيب والتحقيػؽ وانتػزاع االعترافػات عنػوة ، ، بدنًا بمحظة االعتقػاؿ ٙ خبلؿ سون المعاممة
وانتيػاًن بالتضػييقات ، حكاـ الردعيػةمرورًا بالمحاكـ العسكرية واأل، تحت الضغط النفسي والجسدي

 :المعيشية خبلؿ االعتقاؿ ولمتفصيؿ أكثر
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 :ظروف العتقال -1

مف الصعب تقدير عػدد االعتقػاالت التػي تػتـ خػبلؿ السػنوات بشػكؿ دقيػؽ، ألف السػمطات 
اإلسرائيمية ال تزود المعنييف بالمعمومات الكاممة حوؿ تمػؾ االعتقػاالت التػي انخفضػت فػي أعقػاب 

ويعتبر االعتقاؿ مف أىـ أشكاؿ العنؼ السياسي المباشر ، ـٕٓٓٓحتى انتفاضة   ٔ اتفاقية أوسمو
ويبػدأ العػدواف عمػى المعتقػؿ منػذ المحظػة ، الذي يمارس ضد الشعب الفمسػطيني منػذ بػدن االحػتبلؿ

أللفػاظ األولى العتقالو، خاصة وأف عممية االعتقاؿ تتـ بطريقة عنيفػة ومرعبػة بػدنًا مػف الشػتائـ وا
المسػيئة لممعتقػؿ إلػى العنػؼ الجسػدي والسػموؾ العػدائي والميػيف فػي إجبػار المعتقػؿ عمػى التعػري، 
فطريقػػػػة االعتقػػػػاؿ تػػػػتـ بطريقػػػػة وحشػػػػية إلربػػػػاؾ المعتقػػػػؿ وتخويفػػػػو، باإلضػػػػافة إلػػػػى إلحػػػػاؽ األذى 

عصػوبة الجسدي، وتفريع الحالة العدوانية في جسد الضحية التي هالبػًا مػا تكػوف مكبمػة األيػدي وم
 . ٕ العينيف

فكػػػؿ مػػػف دخػػػؿ السػػػجوف اإلسػػػرائيمية، مػػػورس بحقػػػو أشػػػكااًل متعػػػددًة مػػػف التعػػػذيب النفسػػػي 
ويبدأ التعذيب منذ لحظة االعتقػاؿ ومػا يصػاحبو مػف إدخػاؿ الخػوؼ والرعػب فػي قمػوب ، والجسدي

أىمػػو، كمػػا األىػػالي؛ حيػػث يتعمػػد االحػػتبلؿ إبػػراز القسػػوة واإلجػػراـ تجػػاه األسػػير نفسػػو وأمػػاـ أبنائػػو و 
، يتعمػػػد االحػػػتبلؿ بتقػػػديـ اإلىانػػػات والمكمػػػات  الضػػػرب  لؤلسػػػير وذويػػػو قبػػػؿ اختطافػػػو مػػػف بيتػػػو

واستخداـ القوة المبالع فييا والبدن بالتحقيؽ والقمع مف لحظػة ، واستخداـ المربط الببلستيكي لميديف
 . ٖ االعتقاؿ األولى 

 :إعدام األسرى بعد اعتقاليم -0

سػػرى بعػػد االعتقػػاؿ بشػػكؿ ممحػػوظ خػػبلؿ انتفاضػػة األقصػػى تصػػاعدت سياسػػة إعػػداـ األ
ـ سياسػػة ٕٕٓٓـ وأخػػذت هطػػاًن مػػف محكمػػة العػػدؿ العميػػا االسػػرائيمية التػػي أقػػرت فػػي عػػاـ ٕٓٓٓ

التصػػػفيات التػػػي يقػػػـو بيػػػا الجػػػيش اإلسػػػرائيمي ضػػػد مػػػف تسػػػمييـ بالنشػػػطان الفمسػػػطينييف وقامػػػت 
 :عددة منياسمطات االحتبلؿ بإعداـ األسرى بدـ بارد بوسائؿ مت

 .إطبلؽ النار بشكؿ مباشر عمى المعتقؿ عند إلقان القبض عميو -ٔ
 .إلى استشياده يوالشديد مما يؤد يالتنكيؿ بالمعتقؿ واالعتدان عميو بالضرب القاس -ٕ

                                                 
(ٔ) Oslo: Before and After The Status Human Rights in the Occupied, B"TSELEM ,Jerusalem ,july, 1996,PP.15.  

سرى، لحموز: الصبلبة النفسية وعبلقتيا ببعض أساليب التعذيب اإلسرائيمية ضد األسرى الفمسطينييف في محافظة الخميؿ، هزة، فمسطيف، مؤتمر األ  عايد محمد إ 

 .ٖ، صٖٕٔٓجامعة القدس المفتوحة، 

هزة، فمسطيف، مؤتمر األسرى، جامعة القدس المفتوحة،   تحسيف األسطؿ: معالجة الكاريكاتير في الصحؼ الفمسطينية لقضية األسرى في السجوف اإلسرائيمية، ٖ 

 .ٕ، صٖٕٔٓ
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عدـ السماح بتقديـ اإلسعافات الطبية لؤلسير الجريح بعد إلقان القبض عميو وتركػو ينػزؼ  -ٖ
االحػػػػتبلؿ بعمميػػػػات اختطػػػػاؼ لمجرحػػػػى مػػػػف سػػػػيارات كمػػػػا تقػػػػـو سػػػػمطات ، حتػػػػى المػػػػوت

 .اإلسعاؼ والمستشفيات وتعذيبيـ وتركيـ ينزفوف حتى الموت
وقتمػػػو فػػػي حػػػيف أنػػػو يمكػػػف إلقػػػان القػػػبض عميػػػو ، إطػػػبلؽ النػػػار عمػػػى المطمػػػوب لبلعتقػػػاؿ -ٗ

 .واعتقالو حياً 
اتػو إطبلؽ النار عمى المطموب االعتقاؿ وقتمو عمػى الػرهـ مػف عمػـ جػيش االحػتبلؿ ووحد -٘

الخاصػػة أنػػو هيػػر مسػػمح ولػػـ ُيبػػِد أي مقاومػػة وال يشػػكؿ خطػػرًا عمػػى الجنػػود ويمكػػف إلقػػان 
 ـ. ٕ٘ٔٓالقدس نياية  انتفاضة، األمر الذي اتضح في  ٔ القبض عميو حياً 

 :التعايب وسائل-رابعاً 

أي عمؿ ينتج عنو ألـ أو عذاب شديد، يقصد "بالتعذيب" وفؽ اتفاقية مناىضة التعذيب "
جسديًا كاف أـ عقميًا، يمحؽ عمدًا بشخص ما بقصد الحصوؿ مف ىذا الشخص، أو مف شخص 
ثالث، عمى معمومات أو عمى اعتراؼ، أو معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أو يشتبو في أنو ارتكبو، ىو 

يمحؽ مثؿ ىذا األلـ أو  أو عندما -أو شخص ثالث أوتخويفو أو إرهامو ىو أو أي شخص ثالث 
العذاب ألي سبب يقوـ عمى التمييز أيًّا كاف نوعو، أو يحرض عميو أو يوافؽ عميو أو يسكت 

وال يتضمف ذلؾ األلـ أو العذاب ، عنو موظؼ رسمي أو أي شخص يتصرؼ بصفتو الرسمية
 . ٕ ضية ليا "الناشئ فقط عف عقوبات قانونية أو المبلـز ليذه العقوبات أو الذي يكوف نتيجة عر 

ويتضػح مػف خػبلؿ ىػذا التعريػؼ أف ىنالػؾ أربعػة شػروط أساسػية وتراكميػة تجعػؿ مػف أي 
 عمؿ بمثابة تعذيب:

 .يتـ عف قصد  أ 
 .يسبب األلـ أو المعاناة الشديدة  ب 
يتـ لغرض تحقيؽ أحد األىداؼ المشمولة في الميثاؽ، وبضمنيا تخميص   ج 

 .المعمومات
 . ٖ يتـ مف قبؿ موظؼ رسمي أو بموافقتو   د 

                                                 
 .ٜٔ، صٕ٘ٓٓ  جمعية األسرى والمحرريف :االنتياكات االسرائيمية لحقوؽ االنساف، هزة، فمسطيف، دائرة االعبلـ والتوثيؽ، ٔ 

 حقوؽ االنساف: –  موقع األمـ المتحدة ٕ 

 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 

   بتسيمـ مركز المعمومات اإلسرائيمي لحقوؽ اإلنساف في األراضي المحتمة:ٖ 
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ببل شؾ أف تمؾ الشروط معززة بما تقوـ بو دولة االحتبلؿ مع األسرى الفمسطينييف، التي 
تستيدؼ األسير الفمسطيني وترتكب جـر مقصود لمنيؿ منو، وانتزاع اعتراؼ وتخميص معمومات 

وعمى الرهـ مف  ولو هير حقيقية تحت الضغط والتعذيب لتحقيؽ األىداؼ المشمولة في الميثاؽ،
ـ، فإنيا تعتبر" الدولة" ٜٗٛٔرائيؿ قد وقعت وصادقت عمى اتفاقية مناىضة التعذيب لعاـ أف إس

بقرار مف المحكمة العميا اإلسرائيمية، لتعطي  الوحيدة في العالـ التي أجازت التعذيب وشرعتو
بذلؾ رخصة لممحققيف اإلسرائيمييف وأجيزة األمف المختمفة في مواصمة تعذيب األسرى والمعتقميف 

بؿ ىـ مشيد ، فاألسرى في سجوف االحتبلؿ ليسوا مجرد عدد كبير،  ٔ بأشكاؿ وأساليب متنوعة
تتجسد في كؿ جنباتو أصناؼ العنصرية واإلىانة والتنكيؿ والتعذيب والئلانسانية التي يمارسيا 

سرائيؿ لـ تمنع التعذيب،  ٕ االحتبلؿ بحقيـ ي بؿ عمى العكس فيي مف الدوؿ االستثنائية الت، وا 
 . ٖ شرعتو ووفرت لممعذب الحماية القانونية بموجب أحكاـ قانونية صريحة وواضحة 

وبموجػػب ىػػذه التغطيػػة تعػػرض المعتقمػػوف الفمسػػطينيوف والعػػرب لمختمػػؼ أشػػكاؿ التعػػذيب 
عػػف  وتفتقػػت العقميػػة الصػػييوينة، واإلىانػػة واإلذالؿ والتحقيػػر والمػػس بالكرامػػة اإلنسػػانية والوطنيػػة

وتفػػنف المحققػػوف فػػي تعػػذيب ، وطورتيػػا سػػنة بعػػد أخػػرى، عشػػرات الوسػػائؿ واألسػػاليب فػػي التحقيػػؽ
لحاؽ األذى بيـ عمى مدار السنيف ىانتيـ وا   . ٗ األسرى وا 

ولقػػد تحولػػت السػػجوف اإلسػػرائيمية إلػػى مراكػػز لشػػف العنػػؼ ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني وقػػواه 
المناضػػمة ذاؾ العنػػؼ الػػذي يسػػتيدؼ اإلبػػادة، ولكػػف عبػػر وسػػيمة أخػػرى هيػػر حبػػؿ المشػػنقة أو حػػد 
المقصمة، وسيمة لمتصفية التدريجية لئلنساف جسػديًا ومعنويػًا، لقػد أريػد لممناضػميف الفمسػطينييف أف 

في السجف إلى حطاـ كائنات ال تمت لمبشرية بأيػة صػمة، كائنػات مفرهػة مػف كػؿ محتػوى  يتحولوا
 . ٘ إنساني وتشكؿ عبًئا عمى نفسيا وشعبيا

                                                                                                                                            
 http://www.btselem.org/arabic/torture/international-law 

 .٘  فتحي كموب: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٔ  فراس أبو ىبلؿ :مرجع سابؽ، صٕ 

، ٖٕٓٓ ، نمر شعباف :تعذيب السجنان السياسييف الفمسطينييف فى السجوف االسرائيمية، راـ اهلل، فمسطيف، الضمير لرعاية األسير وحقوؽ االنساف،  ربحى قطامشٖ 

 .ٔٓٔص

 .ٖٖٕ، صٕٔٔٓ  زاىى وىبى: مرواف البرهوثى ألؼ يـو فى زنزانة العزؿ االنفرادى، راـ اهلل، فمسطيف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، ٗ 

ـ "، هزة، فمسطيف، مؤتمر األسرى، جامعة القدس ٕٕٔٓ –ـ ٜٚٙٔ  د. إياد شناعة: أوضاع ومعاناة األسيرات واألطفاؿ الفمسطينيوف في السجوف اإلسرائيمية " ٘ 

 .ٕ، صٖٕٔٓالمفتوحة، 
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ولقد أقدـ االحتبلؿ عمى بنان المعتقبلت بيدؼ استكماؿ ذبح اإلنسػاف الفمسػطيني بأشػكاؿ 
اجيػة فػػي شخصػيتو وجعمػو نادمػػًا أخػرى محػاواًل قتػؿ قيمػػو النضػالية وتػدمير إرادة التحػػدي فيػو والمو 

ومحبطًا عمى فعمو النضالي، ولـ يدخؿ أحد إلى السجوف اإلسرائيمية إال وتعرض لصػنؼ أو أكثػر 
مػػف أصػػناؼ التعػػذيب "الجسػػدي أو النفسػػي " ومػػورس بحقػػو أبشػػع أسػػاليب التعػػذيب المحرمػػة دوليػػًا 

تعذيب يرى أف ىناؾ مناوبة فكؿ مف دخؿ تجربة االعتقاؿ ومورس بحقو التحقيؽ والضغط وال،  ٔ 
لكػؿ محقػؽ وجػو معػيف، ، ويكػوف الحػاؿ أشػبو بمسػرحية متكاممػة األدوار عمػى " األسػير الضػحية "

ومحقؽ لمشتيمة واالستيزان والسػخرية، ، وىـ أشبو بالممثميف، محقؽ متخصص في التيديد والوعيد
نيػػاؿ بالضػػرب واأللفػػاظ وآخػػر ي، ومحقػؽ يمثػػؿ دور الطيػػب الحنػػوف الػػذي يواسػػي ويسػػتدرج بػػالكبلـ

 .وىناؾ نوعاف مف التعذيب،  ٕ البذيئة القذرة 

 :التعايب الجسدي - أ

تعددت وسائؿ وأساليب التعذيب الجسدي في زنازيف االحتبلؿ، بدنًا بتغطية الرأس بكػيس 
واسػػتخداـ الجػػروح فػػي التحقيػػؽ، ووضػػع المعتقػػؿ فػػي ثبلجػػة، ، وعػػدـ العػػبلج، وعػػدـ النػػوـ، ممػػوث

واسػتخداـ المػربط ، وأسػموب العصػافير ومػا ينػتج عنػو مػف تػداعيات نفسػية، طويمة والوقوؼ لفترات
واسػػتخداـ الضػػرب ، وتعريػػة األسػػرى، رش المػػان البػػارد والسػػاخف عمػػى الػػرأس، الببلسػػتيكي لميػػديف

المبرح، وربطيـ مف الخمؼ إما عمى كرسي صغير الحجـ، أو عمػى ببلطػة متحركػة بيػدؼ إرىػاؽ 
عيائوالعمود الفقري لؤلسير  والشػبح لسػاعات ، واستخداـ القوة المبالع فييا أثنان التحقيػؽ والقمػع، وا 

إلى جانب استخداميا أساليب اليز العنيؼ لمرأس الذي يؤدي إلى إصابة األسػير ، طويمة بؿ ألياـ
سػػوان مػػا تمثػػؿ فػػي  ٗ ، و الشػػبح  أنػػواع  ٖ بالشػػمؿ أو إصػػابتو بعاىػػة مسػػتديمة وقػػد يػػؤدي لموفػػاة 

مػػػى الوقػػػوؼ فتػػػرات طويمػػػة ، أو  الوقػػػوؼ رافًعػػػا اليػػػديف ،أو ربط األيػػػدي باألرجػػػؿ مػػػف  اإلجبػػػار ع
 . ٘ الخمؼ 

 :النفسي التعايب-ب 

أجػػازت لجنػػة التحقيػػؽ لضػػابط الشػػرطة اسػػتخداـ الضػػغط النفسػػي هيػػر العنيػػؼ مػػف خػػبلؿ 
قيػػػػر، واإلىانػػػػة، والتح، التحقيػػػؽ الشػػػػامؿ والشػػػػديد باسػػػػتخداـ الحيػػػػؿ ومػػػػا فييػػػا مػػػػف أعمػػػػاؿ الخػػػػداع

                                                 
الضرورة والتنفيذ وتاريخيا"، هزة، فمسطيف، مؤتمر األسرى، جامعة القدس   رفيؽ حمدونة، منير شقورة: " توثيؽ تجربة االعتقاؿ الفمسطينية في السجوف اإلسرائيمية بيف ٔ 

 .ٖ، صٖٕٔٓالمفتوحة، 

 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٖ  األسيرة المحررة روضة إبراىيـ حبيب: مقابمة أجراىا معد المقرر، ٕ 

 .ٖ  كماؿ األسطؿ: مرجع سابؽ، صٖ 

 .ٕٕٛ  أنظر ممحؽ أشكاؿ التعذيب: صٗ 

 .ٕٕمرجع سابؽ، ص عايد محمد الحموز:-  ٘ 
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والتفتػػػيش العػػػاري والحرمػػػاف مػػػف النػػػوـ، والػػػزج فػػػي زنػػػازيف معتمػػػة رطبػػػة، إضػػػافة إلػػػى اإلىانػػػات 
و اعتقاؿ الزوج أىدـ البيت، والتيديد بالقضايا الؤلخبلقية،  ، والتيديد بالقتؿ، أو النفي، أوالمعنوية

،  ٕ كبلب بوليسيةطبلؽ نار، ونباح ا  ، واسماع المعتقؿ أصوات مسجمة الستغاثات و  ٔ أو الزوجة 
والمحقػػؽ فػػي ، واسػػتخداـ الموسػػيقى الصػػاخبة، والحرمػػاف مػػف العبػػادات، وهيػػر ذلػػؾ مػػف ممارسػػات

الزنػػازيف ال يتػػوانى مػػف اسػػتخداـ الوسػػائؿ النفسػػية والجسػػدية بحػػؽ األطفػػاؿ والنسػػان لخصوصػػيتيف 
عمػػػػػػى العكػػػػػػس فينػػػػػػاؾ شػػػػػػيادات تثبػػػػػػت اسػػػػػػتغبلؿ المحقػػػػػػؽ لخصوصػػػػػػية وضػػػػػػعيما السػػػػػػيكولوجي 

 .سيولجي ولمتفصيؿ أكثروالف

 :تعايب األطفال -

دارة  أفػػػاد محػػػامو ىيئػػػة شػػػؤوف األسػػػرى والمحػػػرريف بػػػأف السػػػمطات اإلسػػػرائيمية وجنودىػػػا وا 
مصمحة سجونيا، مارست واحًدا أو أكثػر مػف أسػاليب التعػذيب أو التنكيػؿ النفسػي والجسػدي بحػؽ 

، وأف أطفػااًل  ٖ اكػز التحقيػؽ مف األطفػاؿ القاصػريف الػذيف يػتـ اعتقػاليـ واسػتجوابيـ فػي مر  %ٜٜ
صغارًا وطبلب مدارس ابتدائية يتـ اعتقاليـ وضربيـ وزجيـ في ظروؼ اعتقالية وحشية وبعضيـ 

ويػػػتـ التحقيػػػؽ معيػػػـ لسػػػاعات طويمػػػة وىػػػـ مشػػػبوحوف عمػػػى ، مػػػف المصػػػابيف بالغػػػاز أو الرصػػػاص
عشػػػػر عػػػػدد مػػػػف كرسػػػػي ومقيػػػػدو اليػػػػديف والقػػػػدميف، وينيػػػػالوف عمػػػػى القاصػػػػريف دوف سػػػػف الثامنػػػػة 

المحققيف بالضرب المبرح طالبيف مػنيـ االعتػراؼ وأف الجميػع تػـ ضػربيـ عمػى بطػونيـ ووجػوىيـ 
وتعرض األطفاؿ لكؿ ما يتعرض لػو البػالغيف مػف الشػبح والضػرب واليػز ، مسببيف ليـ آالـ شديدة

غط العنيػػػؼ وكػػػؿ أشػػػكاؿ التعػػػذيب الجسػػػدي والنفسػػػي كػػػالتفتيش العػػػاري والتيديػػػد والترىيػػػب والضػػػ
 . ٗ النفسي

 

 

 

                                                 
 .ٕ٘، صٜٜٔٔ، القدس، مركز المعمومات الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، ٔ  جيفرى ديمماف، موسى البكري، استخداـ إسرائيؿ لمتعذيب بالصدمة الكيربائية، طٔ 

 .ٚٚ، صٜ٘ٛٔ  منية سمارة، محمد الظاىر: سيناريو المعتقبلت الصييونية، عماف، دار المنارات، ٕ 

 نبان والمعمومات الفمسطينية:  وكالة األٖ 

 http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=205736 

   وكالة معا االخبارية:ٗ 

 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=788510 
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 :تعايب األسيرات -

الػذي يتعػرض   ٔ لـ تسمـ األسيرات رهـ خصوصيتيف مف كافػة أشػكاؿ التعػذيب الجسػدي والنفسػي
لو الرجػاؿ، إضػافة إلػى تعػرض األسػيرات الفمسػطينيات لمتحػرش المفظػي مػف قبػؿ جنػود االحػتبلؿ، 

والضػرب القاسػي الميػػدد لبلجيػاض فػػي ، وانعػداـ الفحوصػات المخبريػػة والرعايػة الصػحية لمحوامػػؿ
، والتيديػػػػدات الؤلخبلقيػػػػة، وهيػػػػاب الطػػػػواقـ الطبيػػػػة المختصػػػػة بػػػػاألمراض النسػػػػائية، حػػػػاؿ الحمػػػػؿ

 . ٕ نان والزوج أو الوالد وىدـ البيتباالضافة لمضغوط النفسية باعتقاؿ األب

 :التحقيق أشكال-خامساً 

 :مشاركة األطباء في التعايب  -1

فػػي العػػالـ مػػف يشػػرؾ الطػػواقـ الطبيػػة العاممػػة لديػػو لتعػػذيب األسػػرى المكػػاف لربمػػا الوحيػػد 
والكثيػػر مػػف األطبػػان مػػا ، إذ أف كثيػػرًا مػػا انتحػػؿ المحقػػؽ صػػفة الطبيػػب، واألسػػيرات بشػػكؿ متعمػػد

أو يصػػمتوف أمػػاـ تعػػذيب ، ينفػػذوف مػػا يطمػػب مػػنيـ، يتحولػػوف إلػػى أدوات فػػي يػػد األجيػػزة األمنيػػة
 . ٖ متخميف بذلؾ عف أخبلقيات المينة، لممعتقميف أماميـ المخابرات اإلسرائمية

 

 
                                                 

عف انشطتيا لممخابرات فى التحقيؽ " بدأت معى رحمة الشتـ والبصؽ،    األسيرة المحررة فيروز عرفة وثقت التجربة االعتقالية بالقوؿ " حينما لـ تكتب األسيرة اعترافاً ٔ 

ى، وتبدأ اليواجس واألفكار واالىانة، والكفر، وبعد فشميـ فى كسر ارادتى بدأوا بممارسة " االىماؿ " وىو أسموب يتبعو المحققوف لتحطيـ معنويات المعتقؿ الفمسطين

، فكانوا يتركونى أياـ بدوف جوالت تحقيؽ، وىنا أقر كانت تراودنى أفكار سيئة ومزعجة أوجو عشرات األسئمة لنفسى، لماذا تياجمو وتؤثر عمى نفسيتو، معتقدأ انيـ نسوه

   ؟ ٔيفعموا ذلؾ ؟ ماذا يريدوف ؟ ما ىى خطواتيـ التالية 

 ٕٚٔالقواعد العرفية فى القانوف الدولى االنسانى الذى أكد فى القاعدة رواية أخرى تجـر دولة االحتبلؿ بسبب انتياكاتيا لممبادىن االنسانية التى نصعمييا ممحؽ قائمة 

   ".ٔعمى تمبية االحتياجات الخاصة بالنسان المتأثرات بنزاع مسمح فى الحماية والصحة والمساعدة  

مف مرة، وقدموا لى دوان هير معروؼ، وأصابنى نزيؼ شيادة االسيرة المحررة فاطمة الزؽ فى وصؼ التعذيب، قالت: "عذبوني نفسيا وجسديا وحاولوا إجياضي ألكثر 

والقيود، وتـ نقمي حاد كدت أفقد بسببو جنينى، وتعرضت لمضرب بمكمات في وجيي مف قبؿ ضابط المخابرات اإلسرائيمي، وأخذوني في منتصؼ الميؿ سحبا بالسبلسؿ 

ة لخصوصيتى كمرأة أو كحامؿ، وحاولوا اجياضى مف خبلؿ الدوان والعبلج هير معروؼ وفي مف زنزانة إلى أخرى بيدؼ إرىابى وتعامموا معى بوحشية وقسوة دوف مراعا

بالفشؿ رفضوا أثنان  كؿ مرة كانوا يطمبوف منى فحصالجنيف ليس لممساعدة طبعا، وكنت أرفض إجران الفحصالذي ييدؼ لقتؿ جنينى، وحينما بانت محاوالتيـ العديدة

كاف معي دائما، حيث تمت والدتى بعد معاناة كبيرة مع الطبيبة العنصرية، وكاف اإلحتبلؿ قد قيدنى خبلؿ الوالدة بالسبلسؿ مف  والدتى وجود أىمي بقربي ولكف اهلل

اإلسرائيمية وكانت الطبيبة القدميف واليديف لثبلثة أياـ متواصمة وبعد معاناة فكوا قيودى وكنت في مستشفى " مائير بكفار سابا " حيث كنت أشعر بأنى في ساحة حرب 

 العنصرية تصرخ في وجيى بأنى إرىابية وسألد إرىابي.

 .ٕ، صٖٕٔٓ  رشاد المدني: واقع األسيرات الفمسطينيات ومعاناتيـ داخؿ السجوف الصييونية، هزة، فمسطيف، مؤتمر األسرى، جامعة القدس المفتوحة، ٕ 

 . ٕٔٔ  عبد الناصر فروانة: مرجع سابؽ، صٖ 
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 جيا  كشف الكاب: -0

ادعػػت دولػػة االحػػتبلؿ أف مػػا يسػػمى كشػػؼ جيػػاز الكػػذب بمقػػدوره اكتشػػاؼ كػػذب األسػػير  
فػػرازات العػػػرؽ  عمػػى المحقػػؽ برصػػػد بعػػض التغيػػػرات التػػي تطػػػرأ عمػػى جسػػػمو " كنبضػػات القمػػػب وا 

ة االحػػتبلؿ بعػػرض ذلػػؾ األسػػير أو األسػػيرة عمػػى خبيػػر فتقػػـو دولػػ، الناجمػػة عػػف تػػوترات عصػػبية
ويقػػـو ، مخػػتص يقػػـو بوضػػع األسػػبلؾ عمػػى األسػػير مػػف أذنػػو وبطنػػو وأطػػراؼ أصػػابعو واألسػػبلؾ

يحصػػؿ تغييػػر ترتفػػع  المحقػػؽ بتوجيػػو األسػػئمة إلػػى المعتقػػؿ مطالبػػو باإلجابػػة عمييػػا بسػػرعة فعنػػدما
ًا بػأف ىػذا الجيػاز ال يشػكؿ إثباتػًا أمػاـ المحكمػة ، عممػ ٔ الذبذبات فينتبو المحقؽ إلى موقػع الكػذب

 . ٕ وكذلؾ ممنوع في العرؼ الدولي، وال يجوز استخدامو ضد المعتقميف

 استخدام العمالء " غرف العار":  -3

هرؼ العار تعتبر وسيمة كيدية لممعتقؿ الفمسطيني عمى يد بعض المتساقطيف أمنيًا ممػف 
الن بوسيمة الحصوؿ عمى االعتراؼ مف المعتقميف عف طريؽ تعاونوا مع االحتبلؿ ىدفيـ إثبات الو 

شػػػػراؼ رجػػػػاؿ المخػػػػابرات اإلسػػػػرائيمية ، الخػػػػداع وتمثػػػػيميـ ألدوار وطنيػػػػة، وكػػػػؿ مايحػػػػدث بإيعػػػػاز وا 
فيمثمػوف دور الشػػرؼ والنضػاؿ بيػػدؼ اسػتدراج المعتقػػؿ لمحػديث عػػف العمميػات أو النشػػاطات التػػي 

ة التمثيػػػؿ فػػػإنيـ يضػػػربوف المعتقػػػؿ وييددونػػػو بإحػػػداث قػػػاـ بيػػػا أو ممارسػػػة اإلرىػػػاب وإلتمػػػاـ عمميػػػ
 . ٖ جروح في جسده بأدوات حادة

  :العسكرية واألحكام الردعية المحاكم-سادساً 

وقػػع عػػدد كبيػػر مػػف أفػػراد قػػوات منظمػػات المقاومػػة الفمسػػطينية فػػي قبضػػة قػػوات االحػػتبلؿ 
وأحػػالتيـ لممحاكمػػة بالمخالفػػة  سػػجنانواعتبػػرتيـ ، اإلسػػرائيمية، التػػي رفضػػت اعتبػػارىـ أسػػرى حػػرب

طبقػًا لقػػوانيف الطػػوارىن ،  ٗ لقواعػد القػػانوف الػدولي اإلنسػػاني، ولقػد أصػػدرت بحقيػػـ أحكامػًا مختمفػػة
وهالبػًا مػا يكػوف ، ووفقًا لؤلوامر العسكرية التػي أصػدرتيا الحكومػة العسػكرية لبلحػتبلؿ، وتعديبلتيا

                                                 
ت محررة روضة حبيب أنيـ نقمونى إلى ما يسمى بجياز الكذب وأبمغنى المحقؽ أنيـ دفعوا آالؼ الدوالرات لتأمينو لفحصالصدؽ أو الكذب، تعرض  تقوؿ األسيرة الٔ 

ار مف جديد كنت ساعة لمعممية الواحدة، كنت أشعر بعممية تحقيؽ قاسية، أى حركة لمرأس أو الجسـ يعيد االختب ٘ٔليذا األسموب ثبلث مرات، وكؿ مرة كنت أمكث 

ف عمى جسمى وقمبى، وفى أشعر بالتحنيط، كنت أذىب لمخبير مف الساعة التاسعة والنصؼ صباحًا حتى نياية الميؿ، كنت أشعر بالشمؿ وأنا مميئة باألسبلؾ فى كؿ مكا

 أف الكرسى نفسو كذاب باالضافة لممحققيف.النياية قاؿ لى أنت انسانة كذابة وخسرنا الكثير مف الماؿ دوف فائدة، وعقبت كؿ القضية مسرحية شعرت 

 .ٜٛ  وليد مزىر:مرجع سابؽ، صٕ 

 .ٕٖ  محمد لطفي ياسيف: مرجع سابؽ، صٖ 

 .ٕٓ٘  ندان البرهوثى: مرجع سابؽ، صٗ 
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ؼ معتقمػػػيف آخػػػريف عميػػػو فػػػي حػػػيف ال يشػػػكؿ الػػػدليؿ الوحيػػػد ضػػػد المعتقػػػؿ ىػػػو اعترافػػػو أو اعتػػػرا
ذا كاف كؿ مف مثمػوا أمػاـ المحػاكـ العسػكرية ، استخداـ التعذيب ضده سببًا كافيًا لبطبلف اعترافو وا 

قػػد أدينػػوا فػػإف ذلػػؾ يرجػػع إلػػى عػػدـ تمكػػف أي ىيئػػة دفػػاع مػػف دحػػض أي اتيػػاـ أمػػاـ أي محكمػػة 
قًا مػف المتيمػيف وتتمقػػى أوامرىػا مػف الجيػػات ومػا ذاؾ إال ألنيػا جميعػػًا تتبنػى موقفػًا مسػػب، عسػكرية

وتتعامػؿ مػع المعتقمػيف عمػى قاعػدة أف كػؿ فمسػطيني يمثػؿ أمػاـ المحػاكـ ، األمنية والسياسية العميا
 . ٔ العسكرية ىو مداف حتى يثبت عكس ذلؾ

وفي جميع الحاالت التي يتراجع فييا المعتقؿ عف أقوالو التػي انتزعػت منػو تحػت الضػغط 
مػػػة األخػػػذ بػػػأقواؿ المعتقػػػؿ فػػػي أثنػػػان محاكمتػػػو وتعمػػػف عنػػػو النيابػػػة العسػػػكرية شػػػاىدًا تػػػرفض المحك

معاديًا وتستند المحكمة إلى ما تقدمو المخابرات مف إفادات واعترافػات كػاف المعتقػؿ قػد قػدميا فػي 
 وال تقبػؿ المحكمػة تراجػع المعتقػؿ عػف، والتي انتزعت منو بالقوة والتعذيب والتحايػؿ، أثنان التحقيؽ

 . ٕ أقوالو 

لؤلسػػرى والمعتقمػػيف فػػي ظػػؿ تمػػؾ التجربػػة يخمػػص الكاتػػب فػػي نيايػػة القسػػـ أف ىنػػاؾ حالػػة ابداعيػػة 
المريػػرة مػػف االعتقػػاؿ والتحقيػػؽ والسػػجف ىػػي قػػدرتيـ عمػػى التحمػػؿ وتميػػزىـ بالقػػدرات واإلمكانيػػات 

واالنفعاليػػة، مػػا يػػؤىميـ الشخصػػية وتكػػيفيـ مػػع تمػػؾ الظػػروؼ، وأنيػػـ امتمكػػوا مػػف القػػدرات المعرفيػػة 
أو ، لمتصدي لممواقؼ الضاهطة والػتخمص منيػا، أو مػا يعطػييـ القػدرة عمػى تجنػب أثارىػا السػمبية

، واسػػػتخداميـ لمعديػػػد مػػػف  ٖ التقميػػػؿ منيػػػا بيػػػدؼ المحافظػػػة قػػػدر اإلمكػػػاف عمػػػى التػػػوازف االنفعػػػالي
بالقدرة عمى إعادة التقييـ  التحرر"استراتيجيات التكيؼ النفسي واالجتماعي، وتمتعيـ حتى ما بعد 

يمييػػػػا التخطػػػيط لحػػػػؿ ، والتػػػي تحتػػػؿ المرتبػػػػة األولػػػى فػػػػي االسػػػتخداـ فػػػػي مواجيػػػة اآلثػػػػار النفسػػػية
ثػػػػـ الػػػػتحكـ بػػػػالنفس، يمييػػػػا االنتمػػػػان، تػػػػأتي فػػػػي المرتبػػػػة الخامسػػػػة اسػػػػتراتيجية تحمػػػػؿ ، المشػػػػاكؿ

ية االرتبػػػاؾ واليػػػروب فػػػي المرتبػػػة المسػػػؤولية، يمييػػػا التفكيػػػر بػػػالتمني والتجنػػػب، وجػػػانت إسػػػتراتيج
 . ٗ السابعة واألخيرة في االستخداـ مف قبؿ األسرى المحرريف
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 تدريب:
المؤسسات الفاعمة في أو إحدى ييئة شؤوف األسرى والمحرريف مف خبلؿ زيارة ميدانية ل -

 ومجاؿ عمميا ؟؟  إحداىا،ف نشاط بيَ  األسرى،مجاؿ 

 
 

 : يأسئمة التقويـ الذات
 

يتعرضػوف ليػا مػف إدارة  يحصائيات األخيرة لؤلسرى وأىـ االنتياكات التتقريرًا حوؿ اإلكتب ا -
 ؟؟ مصمحة السجوف االسرائيمية

وضػح  األسػرى،بمقترحػات القػوانيف لمتضػييؽ عمػى  ياستخدمت دولة االحتبلؿ الجانب القػانون -
 ذلؾ بأمثمة ؟؟

 انتياكات؟وما يتعرضف لو مف  السجوف،ضح تفاصيؿ حياة األسيرات في و  -
تضػػػييقات واسػػػتغبلؿ  لػػػو مػػػف فومػػػا يتعرضػػػوا السػػػجوف،يف أوضػػػاع األسػػػرى األطفػػػاؿ فػػػي بػػػ -

 مكانياتيـ ؟؟ا  لخصوصية أعمارىـ و 
بػػػيف حقػػػوؽ األسػػػرى والمعتقمػػػيف الفمسػػػطينييف وفػػػؽ االتفاقيػػػات الدوليػػػة وخاصػػػة جنيػػػؼ الثالثػػػة  -

 االسرائيمية ؟؟، ومدى تطبيقيا عمى واقع األسرى والمعتقميف في السجوف والرابعة
وىػػؿ تتجػاوز دولػة االحػػتبلؿ تمػؾ االتفاقيػػة  التعػذيب؟مػا معنػى التعػػذيب وفػؽ اتفاقيػة مناىضػػة  -

 بممارستيا مع األسرى واألسيرات في السجوف االسرائيمية ؟؟ وضح ذلؾ ؟؟ 
ومػػػاذا ينطبػػػؽ عمػػػى األسػػػرى  الدوليػػػة،مػػػا الفػػػرؽ بػػػيف أسػػػير الحػػػرب والمعتقػػػؿ وفػػػؽ االتفاقيػػػات  -

 والتحميؿ ؟؟الفمسطينييف وفؽ القانوف والمعتقميف 
 يجابػػاً ا  محطػػات سػػمبًا و بمجموعػػة مػػف العوامػػؿ وال واقػػع األسػػرى مػػف حيػػث القػػوة والضػػعؼ تػػأثر -

 يجابػًا،إرتػا عمػى األسػرى إحػداىما قػـ بمقارنػة بػيف محطتػيف تػاريخيتيف أث   ، عمػى مجمػؿ حياتػو
   ؟سمباً والثانية 

 ؟وفؽ شيادات األسرى يوالجسد يلمتعذيب النفس وضح خمسة أساليب متكررة -
سرائيمية تتمتع بظروؼ اعتقػاؿ شػبيية بتمػؾ الػدوؿ السجوف اإل ىؿ الديمقراطية،سرائيؿ تدعى إ -

 ؟؟
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 نشاط

 

السابقة أو بالمقاببلت الشخصية مع األسرى  بالقرانات امستعينً ، الطالب يبطريقتؾ الخاصة عزيز 
 التالية :واألسيرات المحررات أكتب في أحد المواضيع 

 .حركة الوطنية الفمسطينية األسيرةظروؼ االعتقاؿ األولى مع بدن ال -1
 .متغيرات السياسية في خارج السجوفتأثر الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة بال -2
 .وطنية النسوية الفمسطينة األسيرة، واختبلفيا عف واقع األسرىالحركة ال -3
استحضر بالتفصيؿ ، و سرائيميةالمعتقبلت اإلوثبلثة منالسجوف المركزية و  أذكر ثبلثة مف -4

 ؟الفروقاتتمؾ ظروؼ اعتقاؿ اثنيف منيما موضحًا 

 
 الخبلصة

والسػػجوف  ومحطاتيػػا،يخمػػص الكاتػػب فػػي أعقػػاب األقسػػاـ الثبلثػػة " مراحػػؿ تطػػور الحركػػة األسػػيرة 
لؤلسػػػػرى  يوالوضػػػػع القػػػػانون وانتياكاتيػػػػا، الجغرافيػػػػة،ومواقعيػػػػا  ونشػػػػأتيا،سػػػػرائيمية والمعػػػػتقبلت اإل

 :يالتال" إلى  يوالجسد يوانتياكات السجاف بحؽ األسرى في عمميات التعذيب النفس والمعتقميف،

مػػا ال يػػدع المجػػاؿ لمشػػؾ بػػالواقع، والمتغيػػرات بأف الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية األسػػيرة متػػأثرة   -
النفصػػػاؿ الواقػػػع الفمسػػػطيني السياسػػػية، واألوضػػػاع الداخميػػػة لممجتمػػػع الفمسػػػطيني، وال مجػػػاؿ 

 والسياسي وتأثيره عمى الحركة األسيرة في السجوف.
أف ما يعيشو األسرى في تمؾ السجوف والمعتقبلت ىػو بحػد ذاتػو معانػاة إنسػانية حقيقيػة بكػؿ   -

معنػػى الكممػػة، ومػػا يحػػدث فػػي ىػػذه السػػجوف ىػػو امتيػػاف لكرامػػة اإلنسػػاف الفمسػػطيني بكػػؿ مػػا 
انتياؾ فاضح وجسيـ لمقانوف الدولي اإلنساني ولبلتفاقيػات الدوليػة، تحممو الكممة مف معنى، و 

 وترتقي في بعض األحياف لمصاؼ جرائـ حرب وفقا لمتوصيؼ الدولي.
أف أجيػػزة األمػػف اإلسػػرائيمية فػػي تعاطييػػا مػػع الشػػعب الفمسػػطيني مػػف منظػػور أمنػػي وعػػدائي  -

، وفػػػػي مراكػػػػز التوقيػػػػؼ بحػػػػت، ترتكػػػػب جػػػػرائـ حػػػػرب فػػػػي إعػػػػداميا لممعتقمػػػػيف أثنػػػػان اعتقػػػػاليـ
والتحقيػػػػؽ وممارسػػػػة التعػػػػذيب النفسػػػػي والجسػػػػدي بغطػػػػان مػػػػف المحػػػػاكـ اإلسػػػػرائيمية بمغمفػػػػات 
ومبػررات أمنيػػة واىيػة، أباحػػت لممحقػؽ والسػػجاف والقاضػي العسػػكري كػؿ مػػا مػف شػػأنو تعنيػػؼ 
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رىاب المعتقميف واالنتقاـ منيـ بشتى   الوسائؿ.وا 

 

 
 "لمحة عف الوحدة الدراسية الثانية 

 

"الحركة األسيرة  تناولت يموضوعات الوحدة األولى الت الدارس عمى يبعد أف اطمعت عزيز 
مكانيات ووسائؿ العوائؽ وبنان الذات واإلفي الوحدة الثانية ستتعرؼ عمى " نؾإ" ، فرالنشأة والتطو 

تعزيز  ، ودور الحركة األسيرة فيمكانياتاإل هذِ األسرى النضالية " وكيفية بنان الذات وتطوير
 .الجوانب اإلبداعية لدى األسرى

 

 
 مسرد المصطمحات 

ـ الفئات التػي يحػؽ ليػا التمتػع بوضػع ٜٜٗٔحددت اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ أسرى الحرب:  -
أسير الحرب، إذ تنص المادة الرابعة مف االتفاقية عمى أف الشخص يكتسب ىػذا الوضػع عنػد 

 إلحدى الفئات التالية:وقوعو في قبضة العدو إذا كاف منتميًا 

 القوات المسمحة النظامية. -ٔ
 الميميشيات والوحدات المتطوعة وعناصر المقاومة المنظمة. -ٕ
 القوات المسمحة النظامية التابعة لطرؼ هير معترؼ بو مف قبؿ الدولة الحاجزة. -ٖ
 األشخاص الذيف يرافقوف القوات المسمحة دوف أف يكونوا جزًنا منيا. -ٗ
 ية.أفراد األطقـ المبلح -٘
 . ٔ سكاف األراضي هير المحتمة المشاركوف في اليبة الجماىيرية  -ٙ

ىػػػو المػػػواطف الػػػذي اعتقمتػػػو سػػػمطات االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي  الفمســـطيني:أو المعتقـــل األســـير  -
بسبب مقاومتو لبلحتبلؿ عمى خمفيٍة سياسية، أو تنظيمية، أو أمنيػة، أو عسػكرية، ومػنيـ مػف 

                                                 
 .ٔٙ، صٕ٘ٔٓ  ندان البرهوثى، أسرى الحرب فى القانوف الدولى، القاىرة، دار النيضة العربية، ٔ 
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اعتقمتػػو أجيػػزة األمػػف والجػػيش اإلسػػرائيمي ضػػمف ممػػٍؼ سػػري وبػػدوف الئحػػة اتيػػاـ لتخوفػػاٍت أو 
ىو كػؿ مػف يقبػع فػي  يأو العرب ياألسير الفمسطين، و  ٔ مبررات أمنية واىية كالمعتقؿ اإلداري

 . ٕ سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى خمفية مشاركتو في النضاؿ ضد االحتبلؿ" 

 

ىي مجموع األسرى واألسيرات الفمسطينييف الذيف تعرضوا لبلعتقاؿ : الحركة الوطنية األسيرة -
إلى االحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ ـ، ٜٚٔٔمنذ بداية االحتبلؿ العسكري اإلنجميزي لفمسطيف عاـ 

ـ إلى ٜٚٙٔـ، واحتبلؿ الضفة الغربية وقطاع هزة مف قبؿ إسرائيؿ أيضًا عاـ ٜٛٗٔ
، وىي تطمؽ عمى مجتمع األسرى واألسيرات مف الذيف عايشوا تجربة األسر، وقد بمع  ٖ اآلف

 . ٗ  تعدادىـ لما يقارب مف المميوف فمسطيني وفؽ رئيس ىيئة شؤوف األسرى والمحرريف

 

  الشػػػاباص-اإلسػػػرائيميةبالعربيػػػة  مصػػػمحة السػػػجوف  مصـــمحة الســـجون ا ســـرائيمية العامـــة: -
  تأسسػػػت عػػػاـ Israel Prison Serviceباالنجميزيػػػة  ( הסוהר בתי שירותبالعبريػػػة  

وىػػػي تتبػػػع لػػػوزارة الداخميػػػة اإلسػػػرائيمية وتمثػػػؿ الػػػذراع التنفيذيػػػة إلنفػػػاذ القػػػانوف فػػػي  ،ـٜٜٗٔ
سػػجف  ٕٖإسػػرائيؿ ويقػػع مقرىػػا الرئيسػػي فػػي مدينػػة الرممػػة وسػػط إسػػرائيؿ وىػػي مسػػؤولة عػػف 

، نسػػبة السػػجنان ـٜٕٓٓموظػػؼ عػػاـ  آالؼ ٛوسػػجيف  ألػػؼ ٖ٘منتشػػرة فػػي إسػػرائيؿ وتضػػـ 
% ونسػػػػػبة السػػػػجنان الجنػػػػػائييف  ٓٗاألمنيػػػػيف  سػػػػػجنان المقاومػػػػة الفمسػػػػػطينية/الباحث  بمغػػػػت 

 . ٘ %ٓٙبمغت
 

صطمح الذي أطمقو المعتقموف الفمسطينيوف عمى العمبلن في سجوف وىو الم العصافير: -
االحتبلؿ، ويرجع سبب التسمية إلى طريقة تسميـ ىؤالن العمبلن أنفسيـ إلدارة السجوف، حيث 

                                                 
   .http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=24374  موقع مركز األسرى لمدراسات:  ٔ 

 ، رسالة ماجستير هير منشورة، كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية، جامعة األزىر، ٕٙٓٓ ٜٚٛٔطينية   إسماعيؿ الداعور: دور األسرى في الحركات السياسية الفمسٕ 

 .ٜٔ، صٖٕٔٓهزة، فمسطيف، 

 . ٖٗـ، صٕٗٔٓجامعة القدس، موسوعة تجارب األسرى الفمسطينييف والعرب، القدس، فمسطيف،  –  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة ٖ 

:   موقع صحيفة رأى اٗ   http://www.raialyoum.com/?p=256617ليـو

 ، رسالة ماجستير هير منشورة، كمية العمـو السياسية، ٕٕٖٜٜٔٓٔ  زياد أبو زياد: تأثير حقبة أوسمو عمى وحدة وانجازات الحركة األسيرة في السجوف اإلسرائيمية ٘ 

 .ٓٔ ، صٕٕٔٓأبو ديس،   –جامعة القدس، القدس 
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أنيـ ينتظروف قدوـ إدارة السجف مف أجؿ العدد، أو تفتيش المعتقميف فيستغموف الموقؼ 
لطائر مف عشو، حيث يقاؿ لمشخص الذي سمـ نفسو وييربوف إلى إدارة المعتقؿ كما يفر ا

 . ٔ إلدارة المعتقؿ " عصفر " أي أصبح عصفورًا وانضـ إلى مجتمع العمبلن 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٖٚٔ، صٕ٘ٔٓاألسرى الفمسطينيوف: آالـ وآماؿ، القاىرة، صادر عف جامعة الدوؿ العربية،  :  عبد الناصر فروانةٔ 
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 الوحدة الثانية

 مكانيات ووسائل األسرى النضالية  العوائق وبناء الاات وا 

 محتويات الوحدة 
  تمييد 1.1

الطالب فػي الوحػدة الثانيػة مػف مقػرر " تػاريخ الحركػة الوطنيػة الفمسػطينية األسػيرة  يأىبًل بؾ عزيز 
ومػػف خبلليػػا سػػتتعرؼ عمػػى الكثيػػر مػػف ممارسػػات  لػػؾ،نأمػػؿ أف تحمػػؿ معمومػػات ميمػػة  يالتػػ "،

تقػػػػـو بيػػػػا إدارة مصػػػػمحة السػػػػجوف  يوالعوائػػػػؽ والعقبػػػات التػػػػ والمعتقمػػػػيف،االحػػػتبلؿ بحػػػػؽ األسػػػػرى 
 استقرارىـ.شأنيا أف تعرقؿ  سرائيمية التى مفاإل

وبػػػػبل شػػػػؾ أف المعاممػػػػة القاسػػػػية التػػػػي تمارسػػػػيا سػػػػمطات االحػػػػتبلؿ اإلسػػػػرائيمي بحػػػػؽ المعتقمػػػػػيف 
الفمسػػطينييف فػػي سػػجونيا فاقػػت بكثيػػر أي شػػكؿ لمعاممػػة أي نظػػاـ أو حكومػػة أو احػػتبلؿ فػػي أي 

داد القيـ الغربية والحريات مكاف مف العالـ، وأف الترويج لمفاىيـ الديمقرطية، وحقوؽ اإلنساف، وامت
واحتراـ القانوف الدولي ما ىي إال أكذوبة صييوينة باتت ال تنطمي عمػى أحػد فػي ظػؿ االنتياكػات 
الممنيجػة التػي تتبعيػػا بحػؽ الشػعب الفمسػػطيني عامػة واألسػػرى خاصػة، والتػي كانػػت محػؿ شػػجب 

دانة في الكثير مف المؤسسات الحقوقية ومجموعات الضغط الدوليػة وع مػى رأسػيا مجمػس حقػوؽ وا 
اإلنساف، بؿ وىنالؾ عػدد مػف المفكػريف والكتػاب اإلسػرائيمييف مػف أدانػوا التعامػؿ بقػانوف الطػوارىن 

ـ، والػػػػذي بموجبػػػػو تػػػػتـ معظػػػػـ االنتياكػػػػات ٜ٘ٗٔالمتػػػػوارث مػػػػف االنتػػػػداب البريطػػػػاني مػػػػف العػػػػاـ 
الطػػػواقـ األكاديميػػػة  والتجػػػاوزات، معتقػػػديف أنػػػو مخػػػالؼ لمديمقراطيػػػة والدولػػػة المدنيػػػة، وىنػػػاؾ مػػػف

اإلسرائيمية مف أطمقت البيانات ضد سياسػات إدارة مصػمحة السػجوف وأجيػزة األمػف حينمػا تػـ منػع 
انتساب المعتقميف لمجامعة المفتوحة في إسرائيؿ، ورفضت نقابة األطبان اإلسرائيمية العمؿ بالتغذية 

وف فػػي الكنيسػػت اإلسػػرائيمي، القسػػرية بحػػؽ األسػػرى المضػػربيف عػػف الطعػػاـ فػػي أعقػػاب إقػػرار القػػان
ـ تقريػػرًا ذكػػرت فيػو تقصػػيرًا كبيػػرًا ومخالفػػات ٕٙٓٓووزعػت نقابػػة المحػػاميف اإلسػػرائيمييف فػي العػػاـ 

  .ٔبندًا رئيسيًا مف الحقوؽ األساسية لؤلسرى   ٛٔفي 
فاستخداـ العنؼ والقوة المفرطة واالعتدانات الجسدية، واستخداـ أسمحة وأساليب محظورة 

القتؿ في بعض األحياف، جميعيا سياسات إسرائيمية ممنيجة ىدفيا النيؿ مف األسرى  وصمت لحد
الفمسػػػطينييف عمػػػى كػػػؿ المسػػػتويات، خاصػػػة أف سػػػمطات االحػػػتبلؿ تحظػػػر عمػػػى وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ 
عداد التقارير والتحقيػؽ  العربية والدولية ولجاف التحقيؽ والمؤسسات الحقوقية مف دخوؿ السجوف وا 

                                                 
 .ٙ.، صٜٕٓٓ  مركز الميزاف لحقوؽ االنساف: "صرخات مف وران القضباف"، الرسالة لمنشر واإلعبلـ، أـ الفحـ، فمسطيفٔ 
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نيـ يمتمكػػوف القػػدرة والوقػػت واإلمكانيػػات إلخفػػان آثػػار الجػػرائـ واالنتياكػػات التػػي فػػي األحػػداث، كػػو 
  .ٔترتكب بحؽ األسرى  

 رئيسية:اشتممت الوحدة عمى ثبلثة أقساـ   

 األسرى .سمطات االحتبلؿ في نيؿ حقوؽ   عوائؽ األوؿ:القسـ  -
 االمكانيات .بنان الذات وتطوير   كيفية :يالثانالقسـ  -
 األسرى .الحركة األسيرة في تعزيز الجوانب اإلبداعية لدى   دور الثالث:القسـ  -

الطالػػػب مػػػرة أخػػػرى أف تشػػػكؿ ىػػػذه الوحػػػدة ركيػػػزة أساسػػػية فػػػي فيػػػـ واقػػػع األسػػػرى  ينتمنػػػى عزيػػػز 
وكيفيػػػػة تجػػػػاوز تمػػػػؾ العقبػػػػات والعراقيػػػػؿ مػػػػف خػػػػبلؿ تضػػػػحياتيـ  النضػػػػالية،والمعتقمػػػػيف ووسػػػػائميـ 

 مكاف.مية بنان الذات لدييـ رهـ قمة اإلوعم حدث،وخطواتيـ النضالية المنوعة والمبلئمة لكؿ 

 

 
 أىداؼ الوحدة  2.1
 

تتحػدث عػف  يولمػواد اتفاقيػة جنيػؼ الثالثػة والرابعػة التػ الوحدة،الطالب بعد مطالعتؾ ليذه  يعزيز 
وعمميػات التضػييؽ وعرقمػة  والمعتقمػيف،ومقارنة المواد بظروؼ األسرى  والمعتقميف،حقوؽ األسرى 
محفػػاظ عمػػى لاتخػػذوىا  يوالوسػػائؿ النضػػالية االسػػتراتيجية والتكتيكيػػة التػػ مكانيػػاتيـ،إالتطػػوير فػػي 

عمػػػى أف تتعػػػرؼ  تكػػػوف قػػػادراً  فنأمػػػؿ بػػػأ المحػػػرريف،والمقػػػاببلت مػػػع األسػػػرى  وحقػػػوقيـ،نجػػػازاتيـ إ
  عمى:

 والمعتقميف.أشكاؿ التضييؽ مف قبؿ السجاف عمى األسرى  -٘
 واالنتياكات.والمعتقميف لتمؾ السياسات  مواجية األسرىوسائؿ  -ٙ
  ي.تنظيم يالتعرؼ عمى نظرية المواجية باحتراؼ مف قبؿ األسرى فرادى وبشكؿ جماع -ٚ
حجـ التضحيات مف قبؿ األسرى والمعتقميف لحماية األسرى وتحررىـ مسمحيف بالتجربة  -ٛ

                                                 
 .ٛٗ – ٙٗ  المصدر نفسو: صٔ 
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  واالعتقالية.األمنية والثقافية والتعميمية 

 
 أقساـ الوحدة  3.1

 اشتممت الوحدة عمى ثبلث أقساـ رئيسية  :

بلؿ فػي نيػؿ حقػوؽ األسػرى مػف حيػث "العوائػؽ عمػى المسػتوى القسػـ األوؿ: عوائػؽ سػمطات االحػت
، ، وفػػي الجانػػب التنظيمػػيوالبيئيػػة ، وعمػػى صػػعيد السػػبلمة النفسػػيةالقػػانوني، والمعيشػػي واالعتقػػالي

 .يالجانب المال ي، وفيوالرياض يوالذىن يوالفن

اخميػة، ببنػان الػذات ن الجبيػة الد، مف خػبلؿ بنػامكانياتالقسـ الثاني: كيفية بنان الذات وتطوير اإل
ليػػػػة، ، وبتشػػػػكيؿ المؤسسػػػػات االعتقاالثوريػػػػة، والمؤسسػػػػة التنظيميػػػػة، وبتقويػػػػة العبلقػػػػات الفصػػػػائمية

وبتعزيز مفيـو النقػد الػذاتي، الجيػود الذاتيػة لؤلسػرى، كاالنضػباط والرقابػة، وتعزيػز االنتمػان وروح 
 .لكادر القادر، واالستفادة مف خبرة االتحدي، والمنافسة في الثقافة والتعميـ

، مػف خػبلؿ التشػجيع سرىالقسـ الثالث: دور الحركة األسيرة في تعزيز الجوانب اإلبداعية لدى األ
يجػػػاد بيئػػػة، واكتشػػػاؼ قػػػدرات األسػػػرى وتطويرىػػػاوالتحفيػػػز ، اعتقاليػػػة ووسػػػائؿ إبداعيػػػة مبلئمػػػة ، وا 
، والكفػػانات المبدعػػة تخػػريج الكػػوادر، وصػػياهة البػػرامج ليف والضػػوابط لحمايػػة بيئػػة اإلبػػداعوالقػػوان

 .الرياضة البدنية
 
 

 القرانات المساعدة     4.1
الدارس حاوؿ أف تنوع مصادر معموماتؾ مػف خػبلؿ المصػادر التاليػة  لتتعػرؼ أكثػر عمػى  يعزيز 

ت األسػرى ، وكتابػاطينييف في أكثػر مػف مرحمػة تاريخيػة، ومػف أدب السػجوفتجربة المعتقميف الفمس
 :بالعودة إلى تمؾ المصادر ي، ونوصوتوثيقيـ

لمحركػػػة الفمسػػػطينية األسػػػيرة، راـ اهلل، فمسػػػطيف، مػػػواطف  ي: الواقػػػع التنظيمػػػييػػػاد الريػػػاحإ -
 .وٕٙٓٓ ،المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية

جيػػاد الػػبطش: "المعتقمػػوف الفمسػػطينيوف فػػي السػػجوف اإلسػػرائيمية"، هػػزة، فمسػػطيف، مكتبػػة  -
 .ـٕٚٓٓاليازجي،
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 ـ ٜٜ٘ٔف، راـ اهلل ، مطبعة الغد ، ، المراحؿ األولى لممسيرة خمؼ القضبايحممى عنقاو  -

العبلقػات التنظيميػة بػيف األسػرى الفمسػطينييف فػي   ،ؤٖٕٓزىير المصري، نجػود أحمػد  -
السػػجوف اإلسػػرائيمية، "مػػؤتمر األسػػرى"، جامعػػة القػػدس المفتوحػػة، هػػزة، فمسػػطيف .سػػمماف 

 ـ .ٕٓٓٓجاد اهلل: "أدب المواجية"، هزة، فمسطيف، جمعية األسرى والمحرريف، 

"، ٜٜٜٔ-ٖٜٜٔو عيسى قراقع: "األسرى الفمسطينيوف في السجوف اإلسرائيمية بعػد أوسػم -
 ـ.ٕٓٓٓفمسطيف، معيد الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، 

 يالمػؤتمر السػنو  –بداعات انتصػرت عمػى القيػد إمركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة:  -
 . ؤٖٕٓالثالث، جامعة القدس، القدس، 

 
 ما تحتاج إليو لدراسة الوحدة :     5.1

قانات مع األسرى مللمعرفة تفاصيؿ حياة األسرى والمعتقميف لعقد عدد مف ا الدارس يتحتاج عزيز 
تصػػدر عنيػػا  يوالتعػػاوف مػػع ىيئػػة شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف والتقػػارير التػػ، واألسػػيرات المحػػررات

جابػػة عػػف التػػدريب وأسػػئمة ، واإللفاعمػػة فػػي الػػدفاع عػػف قضػػية األسػػرىوعػػف المؤسسػػات العاممػػة وا
  .الوحدة
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 القسم األول

 في نيل حقوق األسرى الفمسطينيين عوائق سمطات الحتالل

تتعامؿ دولة االحتبلؿ اإلسرائيمي مع األسرى الفمسطينييف كإرىابييف، ال مناضميف طػبلب 
حريػػػة، وأسػػػرى حػػػرب أو معتقمػػػيف مػػػدنييف محتجػػػزيف عمػػػى إثػػػر قضػػػية سياسػػػية، واسػػػتعمت عمػػػى 

تطرؽ إلػػى أبػػرز نسػػ القسػػـيـ اإلنسػػانية واألساسػػية، فػػي ىػػذا االتفاقيػػات والمواثيػػؽ الدوليػػة فػػي حقػػوق
السياسػػات والعوائػػؽ التػػي انتيجتيػػا سػػمطات االحػػتبلؿ المتمثمػػة بػػإدارة مصػػمحة السػػجوف اإلسػػرائيمية 
مكانياتيـ عمى شتى الصعد والمسػتويات والجوانػب،  لمنيؿ مف األسرى، والحد مف تطوير قدراتيـ وا 

دييـ، ومنيػػا عوائػػؽ عمػػى المسػػتوى القػػانوني، وعوائػػؽ معيشػػية بيػػدؼ طمػػس الجوانػػب اإلبداعيػػة لػػ
 واعتقالية، وعمى صعيد السبلمة النفسية البيئية، وعوائؽ فنية وذىنية ورياضية ومالية وتنظيمية.

 عمى المستوى القانوني: عوائق-أولً 

لػػػـ تتعامػػػؿ دولػػػة االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي مػػػع األسػػػرى عمػػػى خمفيػػػة سياسػػػية تنطبػػػؽ عمػػػييـ 
فاقيػػػات والمواثيػػػػؽ الدوليػػػػة كأسػػػرى حػػػػرب، أو مػػػػدنييف تػػػـ احتجػػػػازىـ مػػػػف منػػػاطؽ محتمػػػػة، بػػػػؿ االت

، ولػـ يسػتمر وضػع األسػرى مػف الناحيػة اإلسػرائيمية  ٔ عاممتيـ وفؽ قوانيف وأنظمة إسػرائيمية فقػط 
عند ىذا الحد، بؿ بدأت المنظومة اإلسرائيمية بكامميا " حكومات متعاقبة ووزران وأعضان كنيست 
ومحػػاكـ وصػػحفييف ودبموماسػػييف بػػالتحريض عمػػييـ داخميػػًا وخارجيػػًا، واتبعػػوا معيػػـ سياسػػة عدائيػػة 

األعػواـ األخيػرة لحكومػات نتنيػاىو المتطرفػة والمتعاقبػة، متطرفة، برز ىذا األمر بصورة جمية فػي 
، وسػف القػوانيف مػف قبػؿ  ٕ عبر تصريحات وتحريضات عدد كبير مف الوزران وأعضػان الكنيسػت 

القضاة والمحاكـ اإلسرائيمية التي شرعنت الكثير مػف اإلجػرانات كالتعػذيب فػي التحقيػؽ، واألحكػاـ 
وبػػػػػات هيػػػػػر منطقيػػػػػة مخالفػػػػػة لمقػػػػػانوف الػػػػػدولي اإلنسػػػػػاني والقػػػػػوانيف الردعيػػػػػة بحػػػػػؽ األسػػػػػرى، وعق

واالتفاقيات الدولية، وصوت الكنيست اإلسرائيمي في جمساتو لصالح قانوف التغذية القسرية بالقرانة 
الثانيػػة والثالثػػة، ولصػػالح قػػانوف شػػاليط الػػذي حػػـر األسػػرى مػػف معظػػـ حقػػوقيـ اإلنسػػانية، فمنعػػت 
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شعب الفمسطينى، وتبنى   ومف المحرضيف عمى األسرى  أفير جنمدماف الناطؽ باسـ الحكومة االسرائيمية والذى نعت األسرى باالرىابييف وهير األبطاؿ كما يدعى الٕ 

فاف شالـو الذى شغؿ نائب رئيس الوزران ووزيرًا لمداخمية مكتب رئيس الوزران االسرائيمى سياسة تحريضية ممنيجة عمييـ فى معظـ لقاناتو ومؤتمراتو الصحفية، وطالب سم

أفيقدور ليبرماف الذى شغؿ وزير باعداـ األسرى، ودعا نفتالي بينت "عف البيت الييودي" الذى شغؿ وزيرًا لمتربية والتعميـ وييود الشتات إلى قتؿ األسرى محاكيًا دعوة 

وزيرة الثقافة والرياضة األسرى بالحيوانات البشرية، واقترح داني دانوف وزير العمـو والقضان الخارجي وعمؿ  الخارجية االسرائيمية، ووصفت ميري رهيؼ التى شغمت

 مندوب اسرائيؿ فى األمـ المتحدة قانوف شاليط الذي ينصعمى مضاعفة معاناة األسرى والتضييؽ عمييـ، وحرمانيـ مف الحقوؽ األساسية   .
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صػػة أسػرى قطػػاع هػزة فػي أعقػػاب أسػر الجنػػدي جمعػاد شػػاليط أجيػزة األمػف بمقتضػػاه الزيػارات وخا
ـ رعاية مصػرية، بػيف إسػرائيؿ وحركػة ٕٔٔٓبعممية فدائية تتوجت بعممية تبادؿ لؤلسرى في العاـ 

  محتجزًا فمسطينيًا في ٕٚٓٔـ، وفي مقابمو أطمقت إسرائيؿ سراح  ٕٔٔٓأكتوبر  ٛٔحماس في 
تمػػت الصػػفقة عمػػى مػػرحمتيف، األولػػى إطػػبلؽ سػػراح  أسػػيرة ولقػػد ٖٖأسػػيرًا و  ٜٜٗسػػجونيا مػػنيـ 

أسػػيرة، أمػػا المرحمػػة الثانيػػة فػػانفردت إسػػرائيؿ باختيػػار األسػػمان، حيػػث أفرجػػت  ٕٚأسػػير و  ٓ٘ٗ
 . ٔ أسيرات بعد شيريف ٙأسيرًا و  ٗٗ٘إسرائيؿ عف 

ونػػػػص ىػػػػذا القػػػػانوف عمػػػػى المزيػػػػد مػػػػف التضػػػػييؽ بحػػػػؽ األسػػػػرى، وبمقتضػػػػاه منعػػػػت إدارة 
ويػػػػة العامػػػػة، وحػػػػذفت القنػػػػوات الفضػػػػائية العربيػػػػة اإلخباريػػػػة ، وقامػػػػت بالمزيػػػػد مػػػػف السػػػػجوف الثان

التضييؽ في جوانب عديدة كالطعاـ، والعبلج، والتفتيشات واالقتحامات الميميػة، والعػزؿ االنفػرادي، 
والعقوبات والغرامات والتشديد عمى األسرى في كؿ مناحي حياتيـ، وتػبله قػانوف منػع األسػرى مػف 

الجػػامعي حتػػى مػػف الجامعػػة المفتوحػػة فػػي إسػػرائيؿ فػػي أعقػػاب مقتػػرح قػػانوف قدمػػو عضػػو  التعمػػيـ
ـ، و قانوف منػع ٕٜٜٔالكنيست " شاروف هاؿ"، والتي سمحت باالنتساب ليا في أعقاب إضراب 

األسػػرى مػػف اسػػتخداـ اليواتػػؼ الػػذي قدمػػو وزيػػر األمػػف الػػداخمي جمعػػاد أرداف وعشػػرات المقترحػػات 
 والقوانيف.

 معيشية واعتقالية: عوائق-ثانياً 

ال تعػػد وال تحصػػى بحػػؽ  يشػػيدت السػػجوف منػػذ نشػػأتيا الكثيػػر مػػف مظػػاىر التضػػييؽ التػػ
األسرى في كؿ تفاصيؿ حياتيـ عمى مدار الساعة، وبشكؿ ممنيج ومدروس سػعت إدارة مصػمحة 

فػػي  السػػجوف اإلسػػرائيمية بمحػػاوالت إعػػادة أوضػػاع األسػػرى لممربعػػات األولػػى مػػف تجربػػة االعتقػػاؿ
بداية الحركػة الوطنيػة الفمسػطينية األسػيرة، محاولػة بػذلؾ تجػاوز كػؿ تػاريخيـ النضػالي االعتقػالي، 
ربػاؾ األىػالي فػي موضػوع  فقامت بحمبلت التنقؿ الواسعة في أوساطيـ بيدؼ إعاقة استقرارىـ، وا 

ت السػػامة الزيػػارات، وحاولػػت زرع الفػػتف واالضػػطرابات بيػػنيـ، وانتشػػرت الفئػػراف والجػػرذاف والحشػػرا
في عدد مف السجوف وخاصة الموجودة فػي معػتقبلت محاطػة بالشػبؾ فػي صػحران النقػب وهيرىػا، 
وتواجدت في مناطؽ االنتظار والغرؼ ومخػازف األسػرى، حتػي فػي بعػض خيػاميـ أو هػرفيـ دوف 
اىتمػػػاـ مػػػف جانػػػب إدارة السػػػجوف لوضػػػع حػػػد ليػػػذه الظػػػاىرة، وقامػػػت بعػػػزؿ األسػػػرى فػػػي هياىػػػب 

صػػعبة ال تطػػاؽ مسػػموبيف أدنػػى معػػايير حقػػوقيـ اإلنسػػانية والمعيشػػية، وتعػػرض  السػػجوف بظػػروؼ
األسػػػرى لبلعتػػػدانات والضػػػرب واإلذالؿ، ومػػػنيـ مػػػف تػػػـ عزلػػػو اجتماعيػػػًا عػػػف سػػػائر زمبلئيػػػـ فػػػي 
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األقساـ وعف العػالـ الخػارجي، وعػانوا مػف سػون أوضػاع سػيارات النقػؿ " البوسػطة " وسػون ظػروؼ 
ار أجيػزة التفتػيش والتشػويش ووجػود الكػاميرات فػي كػؿ زوايػا األقسػاـ، أماكف االنتظػار، ومػف انتشػ

واالكتظػػػػاظ فػػػػي الغػػػػرؼ، وانعػػػػداـ التيويػػػػة، وعػػػػدـ جمػػػػع شػػػػمؿ األخػػػػوة واألقػػػػارب، ومػػػػف العقوبػػػػات 
الجماعيػػة والفرديػػة، وسػػون الطعػػاـ كمػػًا ونوعػػًا، والتفتيشػػات العاريػػة، والغرامػػات، والبػػرودة والرطوبػػة 

دخػػاؿ الرسػػائؿ والمػػس بالشػػعائر فػػي الشػػتان ومػػف حػػرارة  الصػػيؼ، والحرمػػاف مػػف زيػػارة المحػػاميف وا 
الدينية وعدـ توفير أماكف لمعبادة، وعدـ التعاطي مع مطالب األسرى في مراسيـ رمضاف واألعياد 
دخاؿ الكتب منافية فػي ذلػؾ  والمناسبات الدينية، ومنعت التعميـ الجامعي وتقديـ الثانوية العامة، وا 

ف مػػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػػة التػػي أكػػػدت عمػػى تشػػجيع األنشػػػطة الذىنيػػة والتعميميػػػة مػػ ٜٗالمػػادة 
 . ٔ والترفييية والرياضية لممعتقميف

واتبعػػػػت سياسػػػػة االسػػػػتيتار الطبػػػػي وخاصػػػػة لػػػػذوي األمػػػػراض المزمنػػػػة، ولمػػػػف يحتػػػػاجوف 
ؿ لعمميػػػات، وضػػػيقت عمػػػى أىػػػالي األسػػػرى بالتفتيشػػػات والتػػػأخير عمػػػى الحػػػواجز والمنػػػع مػػػف إدخػػػا

احتياجػػػات األسػػػرى مػػػف المبلبػػػس واألحذيػػػة واألهطيػػػة، وقمصػػػت األوقػػػات المسػػػموح فييػػػا لؤلسػػػير 
بالمشػػي فػػػي اليػػػوان وتحػػػت الشػػػمس، " وصػػػادرت حسػػػابات األسػػػرى الخاصػػػة  الكنتينػػػة  واسػػػتولت 

، وقامػػت  ٕ عمييػػا بػػدوف عمػػـ أو موافقػػة األسػػير بحجػػة الغرامػػات التػػي تفرضػػيا عمػػييـ بػػبل مبػػرر "
مييـ جسديًا أثنػان القمعػات والػرش بالغػاز المسػيؿ لمػدموع والرصػاص الحػي والمطػاطي باالعتدان ع

والضػػػرب بػػػاليروات، وقامػػػت باقتحػػػاـ السػػػجوف واألقسػػػاـ والغػػػرؼ عبػػػر الوحػػػدات الخاصػػػة إلجػػػران 
التفتيشػػػات واالقتحامػػػات الميميػػػة المفاجئػػػة والسػػػيطرة عمػػػى السػػػجوف، وقامػػػت تمػػػؾ الوحػػػدات بػػػدخوؿ 

محة ومارسػػػت اإلرىػػػاب والصػػػراخ والضػػػرب وتقييػػػد األسػػػرى، وقامػػػت بإدخػػػاؿ األقسػػػاـ مقنعػػػة ومسػػػ
الكبلب المدربة وعبثت بممتمكات األسرى وصادرتيا، " و قتمت فرقة متسادا بالرصاص الحي بيف 

، ىػػذا باإلضػػافة لشػػيدان التغذيػػة  ٗ وأصػػابت المئػػات  ٖ ـ  سػػبعة أسػػرى ٕ٘ٔٓ -ٜٛٛٔاألعػػواـ  

                                                 
 .ٕٕٕ، صٕٓٔٓ  المجنة الدولية لمصميب األحمر الدولى: اتفاقيات جنيؼ، القاىرة، المركز االقميمى االعبلمى، ٔ 

، ٖٕٔٓس المفتوحة،   أحمد حماد، زىػير عػابد: دور العبلقات العامة في التوعية بقضية األسرى في سجوف االحتبلؿ، هزة، فمسطيف، مؤتمر األسرى، جامعة القدٕ 

 .ٜص

رى عبد ربو، وموسى   الشيدان الذيف قتموا بالرصاصالحى داخؿ السجوف والمعتقبلت ىـ:   أسعد الشوا، وبساـ السمودى ونضاؿ ديب، وعبد اهلل أبو محروقة، وصبٖ 

، واألسرى ٜٓٚٔشييد عبد القادر أبو الفحـ فى العاـ عبد الرحمف، ومحمد األشقر ، أما عف شيدان التغذية القسرية فى االضرابات المفتوحة عف الطعاـ فيـ   األسير ال

 .ٕٜٜٔ، وحسيف عبيدات فى العاـ ٜٗٛٔ"، ومحمود فريتخ فى العاـ  ٜٓٛٔالثبلثة " راسـ حبلوة وعمى الجعفرى واسحؽ مراهة فى اضراب 

 .ٕٕٛ  عبد الناصر فروانة: مرجع سابؽ، صٗ 
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إلضػػػرابات المفتوحػػة عػػػف الطعػػاـ والتػػػي تسػػببت باستشػػػياد عػػدد مػػػف القسػػرية المحرمػػة دوليػػػًا فػػي ا
 . ٔ األسرى

ووفؽ اإلحصائيات الرسمية لوحدة الدراسات والتوثيؽ في ىيئػة شػؤوف األسػرى والمحػرريف 
  أسػػيًرا ومعػػتقبًل منػػذ ٕٚٓـ إلػػى  ٕ٘ٔٓرصػػدت قائمػػة شػػيدان الحركػػة األسػػيرة حتػػى نيايػػة العػػاـ 

  نتيجة اإلىماؿ الطبي وسون الرعايػة الصػحية، ٘٘التعذيب، و   بسبب ٔٚـ منيـ  ٜٚٙٔالعاـ 
  أسػػيًرا استشػػيدوا جػػران ٗٚ  آخػػريف سػػقطوا جػػران إصػػابتيـ برصاصػػات قاتمػػة، إضػػافة إلػػى  ٚو 

، كػػػؿ تمػػػؾ االنتياكػػػػات مخالفػػػة لمقػػػانوف الػػػػدولي  ٕ قػػػتميـ عمػػػدًا وتصػػػػفيتيـ جسػػػديًا بعػػػد اعتقػػػػاليـ 
جنائيػػة لمػػذيف اقترفوىػػا سػػوان بالفعػػؿ أو بالتقػػاعس عػػف الفعػػؿ اإلنسػػاني التػػي تسػػتوجب المسػػؤولية ال

 . ٖ البلـز وفؽ االتفاقيات الدولية 

 عمى صعيد السالمة النفسية والبيئية: عوائق-ثالثاً 

نفسػػية األسػػير الفمسػػطيني منػػذ لحظػػة اعتقالػػو، بممارسػػة التعػػذيب إدارة السػػجوف اسػػتيدفت 
لعشرات المؤبدات " الحكـ مدى  يوحاكمتو بشكؿ جنون، وبالتيديد والوعيدالنفسي، وتحت الضغط 

 الحياة لمرات عديدة " فجعمتو دائـ التفكير بمصير اإلفراج عنو، 

قضػػية ليػػػا آثارىػػا الكبيػػػرة عمػػى حيػػػاة األسػػرى مػػػف الناحيػػة النفسػػػية والجسػػدية كػػػالخطر  ىنالػػؾ
ا يقػارب مػف نصػؼ األسػرى البيئي والبيولوجي لمغبار الذري المنبعث مف مفاعؿ ديمونػا والػذي يطػاؿ مػ

في معتقؿ النقب، وسجف نفحة، وريموف، وايشؿ، " وأجمػع الخبػران والعممػان اإلسػرائيميوف والغربيػوف فػي 
مجػػاؿ الػػذرة إلػػى مرحمػػة الخطػػر االسػػتراتيجي لمفاعػػؿ ديمونػػا بسػػبب انتيػػان عمػػره االفتراضػػي، والميػػدد 

ناعية المنشػورة، والتػي اسػتندت فػي معموماتيػا بكارثة إنسانية وفؽ التقػارير العمميػة وصػور األقمػار الصػ
إلػػى صػػور التقطتيػػا األقمػػار الصػػناعية التجاريػػة الفرنسػػية والروسػػية لممفاعػػؿ الػػذي يعػػاني مػػف أضػػرار 
جسػػيمة بسػػبب اإلشػػعاع النيترونػػي والػػذي يشػػكؿ عامػػؿ طػػرد لمسػػكاف الييػػود فػػي ذلػػؾ المحػػيط" الموجػػود 

صابة عدد مف األسرى بالسرطانات  . ٗ بو، وا 

 

                                                 
 .ٕٕٛ  المصدر نفسو، صٔ 

 http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=27043اسات:   موقع مركز األسرى لمدر ٕ 

 .ٕ٘، صٕٚٓٓ  المجنة الدولية لمصميب األحمر الدولى :مختارات مف المجمة الدولية، برنت رايت لمدعاية واالعبلف، القاىرة، ٖ 

 http://www.watania.net/news/3514  الوكالة الوطنية لبلعبلـ: ٗ 
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 في الجانب التنظيمي: عوائق-رابعاً 

حاربػػت السػػمطات اإلسػػرائيمية العمػػؿ التنظيمػػي الجمػػاعي فػػي المعػػتقبلت منػػذ بػػدن الحركػػة 
األسػػيرة، فمػػـ تسػػمح لؤلسػػرى فػػي السػػجوف حتػػى بالحػػديث الجمػػاعي فػػي بدايػػة االعتقػػاؿ، والعبلقػػة 
كانػػػػت تقػػػػـو عمػػػػى أسػػػػاس بمػػػػدي أو عشػػػػائري أو بػػػػيف مجموعػػػػات الخبليػػػػا، ومػػػػع بػػػػروز األشػػػػكاؿ 

ـ بػػدأت مبلمػػح العمػػؿ التنظيمػػي معتمػػدة عمػػى الشخصػػية القياديػػة بنػػاًن ٜٜٙٔالتنظيميػػة فػػي العػػاـ 
عمى الثقة والكفانة والقدرة والتجربة ولـ يخضع ىذا االختيار ألسػس ولػوائح واضػحة، وقامػت إدارة 
السجوف باستيداؼ تمؾ الشخصيات واالعتدان عمييا وعزليا ونقميا مف سجف إلى سػجف، وضػرب 

لفتف والمحاور والشمؿ والنزعات الفردية واالنفبلشية والتدخبلت والعمؿ أي روح جماعية عبر زرع ا
عمى خمؽ االنقسامات و التناقضػات والخبلفػات بػيف المعتقمػيف عبػر العمػبلن والمندسػيف، وحاولػت 
سػػػحؽ أي تشػػػكيؿ تنظيمػػػي بػػػاإلجرانات القمعيػػػة القاسػػػية، وحتػػػى بعػػػد إرسػػػان القواعػػػد والمؤسسػػػات 

غمت إدارة السػػػجوف حالػػػة االنقسػػػاـ الفمسػػػطيني وصػػػنفت األسػػػرى فػػػي التنظيميػػػة فػػػي السػػػجوف اسػػػت
أماكف االعتقاؿ وفي األقساـ وفؽ االنتمانات السياسية، وحاولت االلتفاؼ عمى وحدتيـ االعتقالية 
مػػف خػػبلؿ التمييػػز فػػي المعاممػػة مػػا بػػيف مؤيػػد سياسػػي ومعػػارض، وعممػػت عمػػى تغميػػب االنتمػػان 

ضػػع األسػػرى وفػػؽ أمػػاكف سػػكناىـ السػػتعبلن الجانػػب القبمػػي الجغرافػػي فػػي العبلقػػات مػػف خػػبلؿ و 
 وتعزيزه عمى حساب االنتمان التنظيمي.

 فنية واىنية ورياضية: عوائق-خامسًا 

عمػػػى تشػػػجيع األنشػػػطة الذىنيػػػة والتعميميػػػة  ٜٗنصػػػت اتفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة فػػػي المػػػادة 
والترفيييػػػػة والرياضػػػػية لممعتقمػػػػيف، إال أف إدارة مصػػػػمحة السػػػػجوف قامػػػػت بمحاربػػػػة ومحاصػػػػرة تمػػػػؾ 
األنشػػػطة ووضػػػعت العوائػػػؽ والعراقيػػػؿ لمنػػػع األسػػػرى مػػػف مزاولتيػػػا، فمػػػـ تػػػوفر قاعػػػات أو صػػػاالت 

األسرى لمممارسػة الرياضػة داخػؿ الغػرؼ أو سػاحة النزىػة التػي تعيػؽ حركػة رياضية، مما اضطر 
األسػػرى اآلخػػريف المتواجػػديف فػػي المكػػاف، ومنعػػت بعػػض األلعػػاب وعاقبػػت مػػف يحػػاوؿ ممارسػػتيا 
بالغرامػػػات والعػػػزؿ كألعػػػاب القػػػوى والكراتيػػػو، وصػػػادرت زجاجػػػات الميػػػاه التػػػي يسػػػتخدميا األسػػػرى 

بالجمسات والدروس التعميمية وفرضػت العقوبػات بسػببيا، وأعاقػت  لرياضة رفع األثقاؿ، ولـ تسمح
اقتنػػػػان األدوات الترفيييػػػػة والرياضػػػػية واألدوات والمػػػػواد البلزمػػػػة لؤلشػػػػغاؿ اليدويػػػػة التػػػػي يصػػػػنعيا 

 األسرى كالتحؼ والصخرات والرسومات والنحوت وهيرىا.
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 وعقوبات مالية:  عوائق-سادساً 

ئيمية أمػػػواؿ األسػػػرى بػػػأكثر مػػػف وسػػػيمة " بالغرامػػػات سػػػرقت إدارة مصػػػمحة السػػػجوف اإلسػػػرا
ألػػؼ  ٕٓشػػيقؿ أي مػػا يعػػادؿ  ٓٓٓ.ٓٛالماليػػة التػػي تفرضػػيا المحػػاكـ العسػػكرية التػػي تصػػؿ إلػػى 

دوالر، باإلضافة إلى األحكاـ التنفيذيػة األخػرى بالسػجف الفعمػي عمػى األسػير، باإلضػافة لمغرامػات 
إلسػػرائيمية عمػػى أي حجػػة أو ذريعػػة تعتبرىػػا مخالفػػة الماليػػة التػػي تفرضػػيا إدارة مصػػمحة السػػجوف ا
دوالر إلػػى  ٓ٘شػػيقؿ  أي مػػا بػػيف  ٓٓٓ٘ – ٕٓٓلمقػػوانيف داخػػؿ السػػجوف والتػػي تتػػراوح مػػا بػػيف  

 . ٔ دوالر أمريكي ٓٓٗٔ

ونظػػرًا لمػػنقص الحػػاد فػػي كميػػة ونوعيػػة الطعػػاـ المقػػدـ لؤلسػػرى وكػػذلؾ فػػي مػػواد التنظيػػؼ 
احتياجػػاتيـ مػػف الطعػػاـ مػػف مقصػػؼ السػػجف " الكنتػػيف " مػػف وهيرىػػا، اضػػطر األسػػرى إلػػى شػػران 

% مػف حسػابيـ  ٜٓأمواليـ الخاصة، إذ تبمع نفقات األسرى داخؿ السػجوف اإلسػرائيمية مػا يعػادؿ 
 . ٕ الخاص 

وأحد المظاىر لمتنغيص عمى حياة األسرى في السجون ىو الجانب المالي وقامت إدارة 
 الصعيد مثل:مصمحة السجون بعدة إجراءات عمى ىاا 

إهػػبلؽ حسػػابات الكنتػػيف  مقصػػؼ السػػجف  الخاصػػة بػػبعض األسػػرى لفتػػرة طويمػػة، تصػػؿ إلػػى  -
سنة كاممة، وخاصة لؤلسرى المعزوليف، األمر الذي جعميػـ يتخػذوف إجػرانات لترشػيد اإلنفػاؽ 

 إلى أبعد الحدود.
دوالر  ٖٓ٘شػيقؿ أي مػا يعػادؿ  ٖٓٓٔتقميص المبمػع المسػموح بػو لؤلسػير فػي السػجوف إلػى  -

 ٓٓٗشيريًا، ومف ثـ تقميصو في أعقػاب قػانوف شػاليط وسياسػة التضػييؽ عمػى األسػرى إلػى  
دوالر فقػػط فػي ظػػؿ منػػع كػػؿ احتياجػات األسػػرى مػػف دخوليػػا عبػػر  ٓٓٔشػيقؿ  أي مػػا يعػػادؿ 

األىػػػالي فػػػي الزيػػػارات، واقتنانىػػػا مػػػف كنتػػػيف السػػػجف بمبػػػالع تفػػػوؽ ضػػػعفي ثمنيػػػا فػػػي الخػػػارج 
 رى في السجوف.كحالة استغبلؿ لؤلس

 منعت إدارة السجوف إدخاؿ الكنتيف مف األقساـ األخرى إلى أسرى العزؿ. -
ارتفاع أسعار المواد في الكنتيف المرىقػة لميزانيػة األسػرى، األمػر الػذي جعػؿ األسػرى يتخػذوف  -

 حتجاجية مثؿ إرجاع وجبات الطعاـ ومقاطعة الكنتيف لمعالجة الموضوع.اإجرانات 

                                                 
 http://blog.amin.org/yafa1948/2015/04/19  شبكة أميف االعبلمية: ٔ 

 .ٔٔ، صٕ٘ٓٓ، دائرة االعبلـ والتوثيؽ، فمسطيف، ٕٗٓٓ  جمعية األسرى والمحرريف: التقرير السنوى ٕ 
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إدخػػاؿ أي نػػوع مػػف األطعمػػة والخضػػراوات وزيػػت الزيتػػوف وهيرىػػا، عػػف منعػػت إدارة السػػجوف  -
طريؽ زيارة األىؿ األمر الذي يضطر األسػير إلػى شػران كػؿ احتياجاتػو مػف الكنتػيف بأسػعارىا 

العػاـ، والمجنػة   ، أنشػأ األسػرى الصػندوؽ االعتقػاليٕ ، ولمواجية العقبات المالية ٔالمرتفعة 
المالية العامة لممعتقؿ، والمجنة المالية الخاصة بكؿ فصػيؿ، التػي رشػدت الصػرؼ االعتقػالي، 
وحددت األصػناؼ الضػرورية، ووفػرت لؤلسػرى احتياجػاتيـ الممنػوع دخوليػا مػف األىػالي عبػر 

مػى الزيارات، ووفػرت احتياجػات المطػبخ العامػة، ووزعػت المشػتريات بالتسػاوي قػدر اإلمكػاف ع
المعتقمػػيف، ومػػع تكػػاتؼ الجيػػود وصػػمت بعػػض المعػػتقبلت فػػي سػػنوات إلػػى وضػػع اتفقػػت فيػػو 
كافػػة الفصػػائؿ أو بعضػػيا عمػػى األقػػؿ عمػػى إقامػػة صػػندوؽ اعتقػػالي عػػاـ يػػدار مػػف قبػػؿ لجنػػة 
مشتركة تشػرؼ عمػى عمميػة شػران الحاجيػات وتوزيعيػا، ولجنػة الصػندوؽ يػتـ تعيينيػا مػف قبػؿ 

 . ٖلجنة التنسيؽ العامة  

                                                 
 http://ahrar.ps/?p=1013  موقع أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ االنساف: ٔ 

%   وال ٓٓ٘وؿ عف إدارة الكنتينة في سجف إيشؿ نسبة األرباح لشركة المبيعات فى السجوف والتى وصمت في أعمى معدالتيا إلى    بيف األسير زىير سكافي المسؤ ٕ 

شيقؿ   أى ما يعادؿ المميوف دوالر أمريكى  ٓٓٓ.ٓٓٙ.ٖ%  مف إجمالي األرباح، وتساوى سنويًا  ٚ%  وأضاؼ: بأّف أرباح مصمحة السجوف تبمع  ٕٓٓتقؿ عف  

نصت عمى  استخداـ األرباح التي تحققيا  ٕٛالقسـ الثاني / الفصؿ الثاني / المادة  ٜٜٗٔويًا مف حسابات األسرى عمى أقؿ تقدير، ومع أف اتفاقيات جنيؼ لعاـ سن

ؽ، األمر الذى ال تمتـز بو إدارة مقاصؼ المعسكرات لصالح األسرى وينشأ صندوؽ خاصميذا الغرض ويكوف لممثؿ األسرى الحّؽ في االشتراؾ في إدارة ىذا الصندو 

نسمع عف صندوؽ يسمى  صندوؽ رفاىية األسير  ولكف ال عبلقة لنا بإدارتو، وال “ السجوف االسرائيمية، كما أف األسير جماؿ اليور نفى وجود ىذا الصندوؽ قائبًل: 

ليو، ونعتقد أّف الجزن األكبر مف الصرؼ يذىب لصالح األسرى الجنائييف عمى الحفبلت الموسيقية والقضايا الترفييية  نممؾ أي معرفة حجـ الواردات أو المخرجات منو وا 

 والفطاـ عف المخدرات، أما نحف أسرى المقاومة فحقنا ميضـو وضائع.

 .ٖٕٚ  عبد الستار قاسـ: مرجع سابؽ، صٖ 
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األسرى عن محيطيم الخارجي: ع ل-سابعاً   

حاولػػت إدارة مصػػمحة السػػجوف اإلسػػرائيمية عػػزؿ األسػػرى عػػف محػػيطيـ الخػػارجي، باتبػػاع 
سياسة العػزؿ االنفػرادي، وعػدـ تواصػمو مػع محيطػو عبػر منػع الزيػارات وصػمت فػي بعػض المػرات 

انتظاميا، ومنػع المػذياع لما يزيد عف الخمس سنوات، وعممت عمى عرقمة زيارات المحاميف وعدـ 
سػػماع المعتقمػػيف سػػاعتيف يوميػػًا عمػػى مكبػػرات  والتمفػػاز والصػػحؼ العربيػػة فػػي بػػدايات االعتقػػاؿ، وا 
الصوت إلذاعة صوت إسرائيؿ بالمغة العربية صباحًا لؤلخبار وفؽ رؤيتيا ومساًن لسماع مقطوعة 

اإلسػػػرائيمي، وبعػػػد إضػػػرابات  ألـ كمثػػػوـ، والسػػػماح بإدخػػػاؿ جريػػػدة األنبػػػان الناطقػػػة باسػػػـ االحػػػتبلؿ
مفتوحة عف الطعاـ تـ السماح بالمػذياع والتمفػاز، ولكنيػا عممػت عمػى عػزؿ األسػرى عػف محػيطيـ 

 العربي ولـ تسمح إال ببعض الفضائيات القميمة.

ووضػػعت الصػػعوبات والتعقيػػدات فػػي إرسػػاؿ وتمقػػي رسػػائؿ البريػػد، فمنعػػت بعػػض األسػػرى 
يػػد، وهالبػػًا مػػا يػػتـ تػػأخير الرسػػائؿ عمػػى الجميػػع لػػدى إدارة مػػف حػػؽ التواصػػؿ مػػع ذوييػػـ عبػػر البر 

السجف ألسابيع أو شيور " الصادر أو الوارد "، وضياع الرسائؿ وعدـ إلحاقيا بالسجيف عنػد نقمػو 
لسجف آخر، ومنع الرسػائؿ بػيف السػجوف، حتػى الرسػائؿ بػيف األقػارب إال بعػد تعقيػدات مشػددة، و 

 .  ٔ بريدية " كتب أو عبلج أو صحؼ أو هذان... الخ " منعت األسرى مف استبلـ أي طرود 

وىنالك الكثير من النتياكات والعوائق التي وضعتيا دولة الحتالل  عاقة ا بداع 
 داخل السجون وأىميا:

منع التواصؿ مع العالـ الخارجي " خارج السجف، مما يؤخر مف معرفة األسرى بكثير  -ٔ
 بشكؿ عاـ.مف المستجدات والمعطيات والحقائؽ 

 عزؿ بعض األسرى المؤثريف وأصحاب التجارب واإلبداعات. -ٕ
الحرب النفسية بحؽ األسير تجعؿ نفسيتو في حالة عدـ توازف واستقرار بشكؿ كبير  -ٖ

 نسبيًا.
كانت جزن ميـ مف إبداعات األسرى الفنية وتمنع منذ سنوات إدارة  مثبًل؛األعماؿ اليدوية  -ٗ

 التي يستخدميا األسرى في إبداعتيـ اليدوية.السجوف األسرى مف إدخاؿ المواد 
حاالت قميمة تستخدـ إدارة السجوف بعض جواسيسيا لتعكير صفو الجو العاـ لدى   -٘

األسرى مما يربؾ الواقع الثقافي؛ وقد تـ اكتشاؼ حاالت كانت ميمتيا تخريب الواقع 

                                                 
 .ٗٔ  مركز الميزاف لحقوؽ االنساف: مرجع سابؽ، صٔ 
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بإحداثيا بشكؿ الثقافي مف خبلؿ إشغاؿ األسرى بمشكبلت معينة يقوـ ىؤالن المندسيف 
 . ٔ مباشر أو هير مباشر

 بمقومات وسمات اإلبداع في حياتيـ والتي كاف أىميا: تميزوا األسرى بدوف شؾ أف  

ال أىمية  يبينما يقؼ معظـ الناس بتفكيرىـ، عند الحوادث الصغار الت الكاممة:الصورة  -ٔ
 يوالقائد ف يجندكما الفارؽ بيف ال الكاممة،ليا يركز المبدعيف تفكيرىـ عمى الصورة 

ف المبدعيف يركزوف عمى نجاح كؿ إالمعركة. بينما يركز معظـ الناس عمى ما بأيدييـ، ف
يتحمى بسعة األفؽ  الذيواألسير المبدع ىو األسير القائد  األخرى،العمميات والجزئيات 

 لؤلحداث.والرؤية الشاممة 
المبدع  زكبير، ويتميالعواطؼ بشكؿ  ياألشخاص المبدعيف جياش الجياشة:المشاعرىـ   -ٕ

 ي، وصيرىا ف”مادة“بقدرتو الخبلقة والفريدة عمى تحويؿ المشاعر والخبرات السمبية الى 
كانت  يتحموا بتمؾ الصفة الت الذيفوىذا ما يحدث األسرى المبدعيف  ،يبداعإشكؿ عمؿ 

 .ينسانواإل يانطبلقة عمميـ الوطن
ف أ، بمعنى ف العالـ ليس ىو الخريطةأؼ ويدرؾ ، المبدع شخص يعر يتصفوف بالمرونة -ٖ

، رتجاؿ والخروج عف النصاللذا يجب ا ،لمخطة الموضوعة دوماً  األمور ال تسير وفقاً 
لف يتعب فكره اذ ىو ممتـز بوسيمة ال يجيد هيرىا وال يعرؼ سواىا،  يالشخص العاد

فالمرونة صفة ، يبينما المبدع ال يقيد نفسو بالوسائؿ مادامت عيناه عمى اليدؼ النيائ
، دخؿ مف باب الخروج ، واألسرى ذا وجد باب الدخوؿ مغمقاً إالزمة ليـ، المبدع شخص 

الغرفة وانطمقوا نحو الفضان  يعف حيز التفكير ف المبعوف تحموا بتمؾ الصفة كونيـ قفزوا
 خارج المعتقبلت والعمؿ لما بعد التحرر .

يعالجيا  يبما يفعمو، ميما كانت الميمة الت المبدع شخص شغوؼ جداً  الشغؼ:يسكنيـ  -ٗ
ف يتركوا بصمتيـ الخاصة عمى كؿ أ دوماً  ويحب المبدعوف عمييا،بداعو يظير إتجد 

د لدييـ مياـ اعتيادية، فكؿ مرة يقوموف فييا بالعمؿ تنفتح ليـ وال توج بو،عمؿ قاموا 
لؤلسرى بتغير الظروؼ  يبداعوقد تطور العمؿ اإل مختمؼ،فاؽ رحبة لئلبداع بشكؿ آ

 بيا.يجاد أعماؿ كبرى أفادوا أنفسيـ وهيرىـ واستثمروا صغائرىا إل
يجيده ىو التغيير مرة  يستقرار الوحيد الذالمبدع ثائر ومتمرد طواؿ الوقت، اال متمردوف: -٘

وهير  المألوؼ،خارج السرب، ويخرجوف عف نطاؽ  نيـ يحمقوف دوماً إ األخرى،تمو 
يبدعوا، ال شئ يثيرىـ  يمف األشكاؿ، ىوائيـ حريتيـ ك شكؿٍ  أيقابميف لمترويض ب

                                                 
 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٛ/ٜٔف: مقابمة أجراىا معد المقرر،   األسير المحرر رائد خالد هبائ 
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واألسرى تمردوا عمى  جديدة،القواعد، وصنع قواعد أخرى  فويحفزىـ قدر الخروج ع
 يدارة السجوف التإوأوجدوا المعادالت مع  وكرامتيـ،مف أجؿ حريتيـ  االحتبلؿ وضحوا
تمارسيا  يذالؿ التوعدـ القبوؿ بالتحنيط وسياسية الموت واإل الوقت،تؤىميـ الستغبلؿ 

 عمييـ.إدارة مصمحة السجوف 
الى اإلجابات المحفوظة والمعمبة،  يبقدر ما يميؿ الشخص العاد جابات:إيبحثوا عف  -ٙ

نيـ فضولييف إال تتعبو وتضطره لمتفكير، بقدر ما ال يرضى بيذا المبدع،  يالجاىزة الت
 يرضجابات تُ إيسأؿ ويسأؿ ليحصؿ عمى  عبلتو، لذابطبعيـ وال يقبموف بشئ عمى 

بدعوف واألسرى الم رؤيتو،فضولو، يتأمؿ الموضوع مف زوايا عدة ليرى ما فات اآلخريف 
ووضعوا البدائؿ والخيارات رفضًا  الصعد،تميزوا بالبحث عف االجابات عمى شتى 

 . ٔرتقوا بأنفسيـ وواقعـ رهـ قمة االمكافالبلستكانة و 

وتشػػير كافػػة التقػػارير والدراسػػات واإلفػػادات إلػػى أف" أوضػػاع األسػػرى واألسػػيرات المعتقمػػيف 
تػػػزداد ُسػػػونًا نتيجػػػة لمػػػا يعػػػانوف مػػػف انتياكػػػات فػػي سػػػجوف االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي وزنػػػازيف التحقيػػػؽ 

 ىلحقػػوقيـ المكفولػػة ليػػـ بموجػػب القػػانوف الػػدولي واالتفاقيػػات الدوليػػة واإلنسػػانية، وألسػػباب تغاضػػ
المجتمػػع الػػدولي لبلنتياكػػات اإلسػػرائيمية لحقػػوقيـ ؛ األمػػر الػػذي يجبػػر ويمػػـز األسػػرة الدوليػػة عمػػى 

ة اإلسػػػرائيمية لمتوقػػػؼ عػػػف اإلمعػػػاف بانتيػػػاؾ إدارات التحػػػرؾ الفػػػوري والجػػػاد لمضػػػغط عمػػػى الحكومػػػ
سجونيا وأجيزتيا األمنية إزان األسرى والمعتقميف الفمسطينييف والعرب وتشكيؿ لجاف تحقيػؽ دوليػة 

 . ٕ لموقوؼ عمى حقيقة االنتياكات والجرائـ التي ترتكب بحقيـ " 

  

                                                 
   موقع اراجيؾ. الكاتب: حاـز سويمـ في: رياد أعماؿ، مصدر سمات المبدع ٔ 

http://www.arageek.com/2014/06/27/creative-people-characteristics.htm- ٕٚ/ٙ/ٕٓٔٗ 

  

 .ٔ  فتحي كموب: مرجع سابؽ، صٕ 
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رة مصػػمحة السػػجوف أف األسػػرى أبػػدعوا فػػي مواجيػػة مخططػػات إدا نجػػد القسػػـفػػي نيايػػة 
اإلسرائيمية، وتغمبوا عمى معظـ العوائػؽ التػي أوجػدىا السػجاف مػف خػبلؿ الخطػوات النضػالية عبػر 
مشاورات جماعية في داخؿ المؤسسات االعتقالية التي أوجػدوىا، فمػـ يصػمتوا ويسػتكينوا أمػاـ تمػؾ 

ىـ، وتفػاؤليـ وأمميػػـ التجػاوزات، بػؿ تسػمحوا بإيمػانيـ بقضػيتيـ، وقػرانتيـ المعمقػة لمخططػات عػدو 
 بالحرية.

واستطاع األسرى أف يحققوا الكثير مف الحقوؽ مف خبلؿ اسػتخداميـ لمكثيػر مػف الوسػائؿ 
النضالية، فيّربوا اليواتؼ النقالة لداخؿ السجوف لكسر منػع الزيػارات والتواصػؿ مػع الخػارج، ونقمػوا 

ونة والمسػػػموعة، وتػػػـ السػػػماح معانػػػاتيـ لمجيػػػات والمؤسسػػػات ولوسػػػائؿ اإلعػػػبلـ المشػػػاىدة والمقػػػر 
بالفضائيات العربية واإلخبارية، والزالت المعركة قائمة بيف التثبيت والمصػادرة فييػا، وأهمقػوا أقسػاـ 

ـ، وقبػػؿ السػػماح بإدخػػاؿ ٖٜٜٔ/ٜ/ٕٚالعػػزؿ االنفػػرادي كعػػزؿ نيتسػػاف الرممػػة فػػي أعقػػاب إضػػراب 
السػػػبع، وأصػػػبحوا يواكبػػػوف  ـ فػػػي سػػػجف بئػػػرٜ٘ٚٔالمػػػذياع اسػػػتطاع األسػػػرى تيريبػػػو فػػػي العػػػاـ 
رض عمييـ سماعيا مف صوت إسػرائيؿ بالمغػة العربيػة األخبار المحمية والعربية والعالمية، بعدما فُ 

 . ٔ وبالرواية اإلسرائيمية 

  

                                                 
في شعر المعتقميف الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية"، "رسالة دكتوراه هير منشورة"، جامعة عيف شمس، كمية اآلداب، جميورية مصر    مفيد عرقوب: "بنان الجممةٔ 

 .ٕٔالعربية. ، ص
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 يالثان القسم

 مكانياتكيفية بناء الاات وتطوير ا 

تصػػفية لقػػدراتيـ اتضػػح لمحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية األسػػيرة منػػذ نشػػأتيا أف ىنالػػؾ عمميػػة 
وأدركوا أف الحيػاة الكريمػة لػف تقػدـ ليػـ ، البدنية والنفسية والنضالية مف قبؿ إدارة مصمحة السجوف

بحسػػف نوايػػا مػػف االحػػتبلؿ، عمػػى العكػػس فقػػد أعػػدت األخيػػرة ليػػـ  ىديػػة عمػػى مائػػدة مػػف ذىػػب، أو
يػاتيـ، وكػاف البػد مػف اليياكؿ والنظـ والخبران ومراكػز األبحػاث لمتفػنف فػي القضػان عمػى كػؿ إمكان

التعبئة الفردية وتقوية الجبية الداخمية كشرط رئيسي لمحفاظ عمػى الػذات، ومػف ثػـ ابتػداع الوسػائؿ 
كػػػأدوات مواجيػػػة، وبالفعػػػؿ تمكنػػػت الحركػػػة الفمسػػػطينية األسػػػيرة عبػػػر الكثيػػػر مػػػف التضػػػحيات مػػػف 

 .تجميع قواىا واالنتصاب أماـ عوامؿ اإلحباط والتيئيس

ركػػػػػة الوطنيػػػػػة األسػػػػػيرة فػػػػػي أوائميػػػػػا عّبػػػػػدت الطريػػػػػؽ أمػػػػػاـ مئػػػػػات آالؼ إف إنجػػػػػازات الح
المناضميف الذيف خاضوا تجربة االعتقاؿ لبلستفادة منيا، وأتاحػت لمبقيػة المتبقيػة فػي السػجوف مػف 
أف يراكموا المزيد عمييا، ومثمت رصيدًا نضاليًا ال يمكػف القفػز عنػو حتػى عنػد قيػاـ احتجاجػات أو 

وأصػػبح وعػػي الحركػػة األسػػيرة يػػدرؾ أف المطالبػػة بالجديػػد أو باإلصػػبلح خطػػوات نضػػالية أخػػرى، 
نما االستمرار مف النقطة التي تـ الوصوؿ الييا  . ٔ والتغيير، ال يعني العودة إلى البداية وا 

أىػػـ األدوات التػػي تسػػمح بيػػا األسػػرى كعوامػػؿ سػػاىمت فػػي تنميػػة  سػػنتناوؿ القسػػـفػػي ىػػذا 
والشػػػعور ، والعمػػػؿ الجمػػػاعي، ة الداخميػػػة، والوحػػػدة الفصػػػائميةاإلبػػػداع فػػػي السػػػجوف، كبنػػػان الجبيػػػ

، وتحػػدي السػػجاف ومخططاتػػو، والمنافسػػة بػػيف األسػػرى، باالنتمػػان لقضػػية عادلػػة تسػػتحؽ التضػػحية
واالنتسػػػػاب ، واالطػػػػبلع عمػػػػى العػػػػالـ الخػػػػارجي، والبحػػػػث عػػػػف التخصػػػػص فػػػػي المطالعػػػػة الفرديػػػػة

ودور ، والقػػرانة المعمقػػة والمطالعػػة الفرديػػة، األكاديميػػةلمجامعػػات سػػعيًا لمحصػػوؿ عمػػى الشػػيادات 
 .تغبلؿ الوقت وهير ذلؾ مف العوامؿاألسرى القدامى مف ذوي الخبرة والتجربة واس

 :الجبية الداخمية بناء-أولً 

 :الاات الثورية بناء- 1

، درس األسرى الكثير مف التخصصػات فػي شػتى المجػاالت " فػي عمـػ االجتمػاع وعمـػ الػنفس
واسػتغموا مػا تعممػوه ، والدينيػة "، واالقتصػادية، والعسػكرية، والسياسية، والعمـو اإلدارية، لعمـو اإلنسانيةوا

                                                 
 . ٕٛ  زياد أبو زياد: مرجع سابؽ، صٔ 
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واسػػتفادوا مػػف عممػػان االجتمػػاع ، فػػي معػػركتيـ المسػػتمرة والشرسػػة ليػػؿ نيػػار مػػع إدارة مصػػمحة السػػجوف
بػػالنواة األولػػى فػػي المجتمػػع  وبػػدأوا، الػػذيف أولػػوا تماسػػؾ الجبيػػة الداخميػػة أىميػػة كبػػرى لنجػػاح أي معركػػة

والتحػديات التػي ، االعتقالي المتمثؿ بالعنصر التنظيمػي، وبػالفرد األسػير، الػذي يجػب أف يػدرؾ ظروفػو
والوسػائؿ هيػر اإلنسػػانية ، وطبيعػة العػدو وقسػوتو وعػدـ إنسػانيتو، واألعبػان الممقػاة عمػى عاتقػو، تواجيػو

 .التي ممكف أف يستخدميا في معاركو

الحركػػػة األسػػػيرة اليمػػػـ وتعزيػػػز الصػػػمود واإلرادة فػػػي وجػػػو السػػػجاف عبػػػر  فشػػػحذت قيػػػادة
والتعاميـ االعتقالية الموجيػة لمقاعػدة التنظيميػة، واعتبػر األسػرى فػي توجييػاتيـ ، الجمسات الثقافية

أف إدارة مصػػػمحة السػػػجوف تسػػػعى لتفسػػػيخ الوحػػػدة الداخميػػػة مػػػف أجػػػؿ تسػػػييؿ تمريػػػر مخططاتيػػػا 
الػػػذي يتطمػػػب ، ة اعتقاليػػػة مرىػػػوف بػػػاإلرادة الصػػػمبة المعبئػػػة بالنضػػػاؿونجػػػاح أي خطػػػو ، التصػػػفوية

وتطػػػوير العبلقػػػات األخويػػػة والفصػػػائمية، وتممػػػس الوسػػػائؿ النضػػػالية المدروسػػػة ، الوحػػػدة والػػػتبلحـ
وتقويػػة ، وكأسػػاس لمنجػػاح، اؾ فػػي المواجيػػةإلفشػػاؿ مخططاتيػػا، والتأكيػػد عمػػى اإلرادة كسػػبلح فت ػػ

 .  ٔ العزائـ لدى األسير 

ولتنظػػيـ حيػػاة األسػػرى وضػػبطيا أوجػػدوا المػػوائح الداخميػػة التػػي تفصػػؿ مػػا ىػػو مسػػموح بػػو 
لمفرد عػف مػا ىػو ممنػوع عميػو، كمػا تػـ عقػد الكثيػر مػف الجمسػات التربويػة التػي تعػزز قػيـ الطاعػة 

وُبنػي عمييػا الكثيػر ، واالنضباط الحزبي، وتعزز الضػوابط التػي عوممػت كمقيػاس ألخبلقيػات الفػرد
 . ٕ مف التقييمات التي تتعمؽ بالفرد وتطوره داخؿ التنظيـ 

وكانت الوسيمة المتبعة في السجوف لئلرشاد واالنضباط والتوجيو ما أطمقوا عميو " التعميـ 
االعتقالي " الذي يخدـ عدة أىداؼ منيا " التعميـ السياسي، وىو التعميـ اإلخبػاري الػذي يتضػمف 

لتػػي تحػػدث فػػي المعتقػػؿ، والتعمػػيـ الػػذي يعػػالج المشػػاكؿ المسػػمكية ويسػػعى إلػػى تحقيػػؽ األحػػداث ا
أىػػػػداؼ تربويػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ تعمػػػػيـ المشػػػػاكؿ التػػػػي تحصػػػػؿ بػػػػيف األفػػػػراد وكيفيػػػػة حميػػػػا والعقوبػػػػات 

وىنػػػاؾ تعػػػاميـ كانػػػت تسػػػعى إلػػػى ، المفروضػػػة عمػػػى أطرافيػػػا لكػػػي تخػػػدـ أىػػػداؼ التربيػػػة المسػػػمكية
 "  ٖ والتأكيد وتعزيز المسمكية اإليجابية في مجتمع المعتقؿ  محاربة الظواىر السمبية

 

                                                 
 . ٔٔ، صٕٓٔٓ  عبد الحؽ شحادة: أوراؽ مف خمؼ جدراف األسر، هزة، فمسطيف، بدوف دار نشر، ٔ 

 .ٛٔ، صٕٙٓٓ  اياد الرياحى: الواقع التنظيمى لمحركة الفمسطينية األسيرة، راـ اهلل، فمسطيف، مواطف المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية، ٕ 

 .ٖ٘، صٖٕٔٓالمؤتمر السنوى الثالث، جامعة القدس، القدس،  –  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة: ابداعات انتصرت عمى القيد ٖ 
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 :المؤسسة التنظيمية بناء-0

لقػػد تحمػػػؿ األسػػػرى الكثيػػػر مػػػف العػػػذابات فػػي السػػػجوف اإلسػػػرائيمية، وسػػػقط مػػػنيـ عشػػػرات 
الشيدان مف أجػؿ بمػورة أشػكاؿ وىياكػؿ تنظيميػة، وسػعوا لمحفػاظ عمػى الػذات التنظيميػة وتطويرىػا، 

 .  ٔ وكانوا عمى يقيف أف تماسكيـ وتنظيميـ يمنحيـ قوة في مواجية إدارة السجوف 

استطاعوا أف يشكموا ىياكػؿ وأطػر ، والمضايقات التي تعرضوا لياوبالرهـ مف االضطياد 
، ومػػػػف صػػػػياهة لػػػػوائح تػػػػنظـ حركػػػػة وحيػػػػاة المعتقمػػػػيف وعبلقػػػػاتيـ الداخميػػػػة والخارجيػػػػػة، تنظيميػػػػة

وعبلقاتيـ مع إدارة المعتقبلت، ونجحت الفصائؿ في تقديـ نمػوذج فػي تنظػيـ شػؤونيا ، والفصائمية
 . ٕ ب حركات المقاومة خارج السجوفبأكثر دقة وتنظيمًا مف بعض تجار 

، شػػيد ليػػا العػػدو قبػػؿ الصػػديؽ، اسػػتطاع األسػػرى بنػػان جبيػػة داخميػػة بطريقػػة فريػػدة ورائعػػة
وتعاونػت ىػذه القيػادات مػع نظرائيػا فػي ، وأفرزوا قيادات منتخبة خاصػة بكػؿ فصػيؿ مػف الفصػائؿ
لثقافيػة والنضػالية والماليػة وأداروا شػؤونيـ ا، نفس السجف ومع باقي القيػادات فػي السػجوف األخػرى

 .  ٖ واألمنية والرياضية بكؿ كفانة 

" الحيػػػػػاة النضػػػػػالية لؤلسػػػػػرى الفمسػػػػػطينييف فػػػػػي السػػػػػجوف يحقػػػػػ" اختصػػػػػر الموقػػػػػع العبػػػػػري
اإلسػػػػرائيمية بػػػػالقوؿ "اسػػػػتطاعت التنظيمػػػػات الفمسػػػػطينية داخػػػػؿ السػػػػجوف فػػػػي أعقػػػػاب الكثيػػػػر مػػػػف 

طػػػػرؽ ووسػػػػائؿ متعػػػػددة كاإلضػػػػرابات الخطػػػػوات االحتجاجيػػػػة لمضػػػػغط عمػػػػى مصػػػػمحة السػػػػجوف ب
المفتوحػػػة عػػػف الطعػػػاـ والتمػػػردات ورفػػػض الخػػػروج لمفػػػورات وهيرىػػػا عمػػػى تحسػػػيف شػػػروط حياتيػػػا 

 . ٗ لتحقيؽ أىدافيا

 

 

 

 
                                                 

 . ٕ٘  محمد أبو شريعة : مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٕٗ  فتحي كموب: مرجع سابؽ، صٕ 

 .ٖٔ  ناصر عبد الجواد: مرجع سابؽ، صٖ 
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 :تقوية العالقات الفصائمية -1

باالنتمان الفصائمي، ألنيـ لـ يكونوا  لـ ييتـ األسرى الفمسطينيوف في بداية الحياة االعتقالية
عمى معرفة وافية بالتنظيمات مف حيث بنائيا اإلداري وىيكميا التنظيمي، وكذلؾ كانوا 
 . ٔ يعتبروف أنفسيـ أبنان حركة وطنية فمسطينية واحدة ومتميزيف عف السجنان الجنائييف

، لػػػذلؾ لػػػـ يكػػػف أمػػػاـ فػػػي المقابػػػؿ لػػػـ تكػػػف إدارة السػػػجوف تفػػػرؽ بػػػيف انتمػػػاناتيـ السياسػػػية
المعتقمػػيف الفمسػػطينييف إال أف يشػػكموا جبيػػة واحػػدة فػػي مواجيػػة إدارة السػػجوف التػػي كانػػت تعػػامميـ 

أنيـ أدركوا وحدة المصير بيف جدراف السجوف، وكػاف البػد مػف العمػؿ  بقسوة وعنؼ وتنكيؿ، حيث
والعشػػوائية، ومػػع مػػرور إليجػػاد األطػػر التنظيميػػة القػػادرة عمػػى تنظػػيـ حيػػاتيـ بعيػػدًا عػػف الفوضػػى 

األيػػػاـ وازديػػػاد عػػػدد المعتقمػػػيف اكتسػػػبوا الخبػػػرة والػػػوعي بالممارسػػػة، ووضػػػعوا التفاىمػػػات واألسػػػس 
ومػػف ثػػـ االرتقػػان باليياكػػؿ اإلداريػػة التػػي ظيػػرت ، إلرسػػان دعػػائـ الوضػػع التنظيمػػي فػػي السػػجوف

وترتيبػو وقوتػو  يشػيد فػي تنظيمػو ٕ ثـ تطورت حتى وصػمت إلػى شػكؿ راؽ ومسػتقر ، بشكؿ بدائي
 وتفاىمو القاصي والداني. 

 المؤسسات العتقالية: تشكيل-1

لقػػػد تمكنػػػت الحركػػػة االعتقاليػػػة خػػػبلؿ تجربتيػػػا الطويمػػػة مػػػف تشػػػكيؿ مؤسسػػػاتيا وىيئاتيػػػا 
والتػػي اعتبػػرت اإلطػػار القيػػادى لممعػػتقبلت، وبػػدأ اإلعػػداد لمميثػػاؽ أو الدسػػتور ، االعتقاليػػة الوطنيػػة

ـ، ووجدت التفاىمات النظريػة والمراسػبلت ٜٙٚٔالذي ينظـ الحياة االعتقالية في العاـ  االعتقالي
المكتوبػػػة والشػػػفوية لتنسػػػيؽ المواقػػػؼ وتنظػػػيـ العبلقػػػة بػػػيف األطػػػر، وتشػػػكيؿ اليياكػػػؿ والمؤسسػػػات 
والمسميات والضوابط لؤلفراد والتنظيمات في السجوف، وأشكاؿ اتخاذ القرارات ومرجعياتيا، وكانت 

رأس تمؾ المؤسسات " المجنة الوطنية أو النضالية العامػة " التػي تشػرؼ عمػى المجػاف العامػة  عمى
 .والرياضية، والصندوؽ المالي االعتقالي العاـ، واألمنية، في السجوف" كالمجنة الثقافية

 :مفيوم النقد الااتي تع ي -8

، الخاطئػػة لتقويميػػاأكػػدت الحركػػة األسػػيرة فػػي السػػجوف عمػػى مبػػدأ النقػػد لمسػػموؾ والظػػواىر 
وعمػػػػػى الخطػػػػػوات النضػػػػػالية التػػػػػي تتبعيػػػػػا المجنػػػػػة الوطنيػػػػػة العامػػػػػة وتقييميػػػػػا، لتػػػػػراكـ النجاحػػػػػات 

                                                 
السجوف اإلسرائيمية، "مؤتمر األسرى"، جامعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف ،  ، العبلقات التنظيمية بيف األسرى الفمسطينييف في ٖٕٔٓ  زىير المصري، نجود أحمد ٔ 

 .ٚص

 .ٙ  نفس المصدر، صٕ 
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واإلنجػػػػازات، واسػػػػتثمار نقػػػػاط القػػػػوة وتجػػػػاوز مػػػػواطف الضػػػػعؼ وأسػػػػباب التراجػػػػع، وعػػػػززت القػػػػوى 
ى كيفيػة والفصائؿ تمؾ العممية في أدبياتيا التي اعتبرت أف أي نجػاح ألي عمػؿ تنظيمػي يكمػف فػ

ممارسػػة مفيػػـو النقػػد، ومعرفػػة أىميػػة ىػػذه الممارسػػة فػػي بنػػان وتصػػميب الػػذات واإلطػػار التنظيمػػي 
 .القائـ عمى مرتكزات مبدأية سميمة

واعتبرت الحركة األسيرة عبر تثقيفيا لؤلسرى أف النقد البنان ومراجعة الذات ىما مسألتاف 
ميمتػػاف وضػػروريتاف فػػي سػػبيؿ تخطػػي األخطػػان، وكػػذلؾ االسػػتفادة مػػف عمميػػة النقػػد الموجيػػة فػػي 

 .  ٔ سبيؿ بنان الذات وتقويـ المسمكية والرقي إلى واقع أفضؿ 

 :الااتية لألسرى الجيود-ثانياً 

أعقػػػاب بنػػػان الجبيػػػة الداخميػػػة لؤلسػػػرى الفمسػػػطينييف والتػػػي أخػػػذت طابعػػػًا جماعيػػػًا لحمايػػػة  فػػػي
عبػر ، األسرى مف الداخؿ، بدأ األسرى جماعات وفرادى ببنان الػذات الثوريػة، وتعزيػز مكانتيػا الكفاحيػة

   :مجموعة مف الحوافز والمنطمقات النظرية واألنشطة والجيود العممية عمى كؿ الصعد مثؿ

اإلبػػداع فػػي ىػػذا الجانػػب ىػػو محاولػػة نقػػؿ الوقػػت مػػف نطػػاؽ سػػيطرة جيــود الااتيــة لألســرى:ال
، فمقػد كػاف أخطػر مػا واجػو األسػير الفمسػطيني مشػكمة مػؿن الفػراغ  ٕ السجاف إلى نطاؽ سيطرة األسػير

كػؿ  الناجـ عف واقع األسر، ىذا الفراغ الذي بمع عممان اليندسػة البشػرية الصػياينة منػذ بدايػة االحػتبلؿ
فعنصػػر الوقػػت يعطػػى ،  ٖ مػػا فػػي وسػػعيـ لتحويمػػو بالكامػػؿ لصػػالحيـ، ولممئػػو بالثقافػػة كونيمػػا مرتبطػػاف

وإلشػػباعو بمفػػاىيـ ورؤى تخػػدـ واقػػع االحػػتبلؿ وأىدافػػو فػػي إفػػراغ ،  ٗ فرصػػة ديناميكيػػة العمميػػة الثقافيػػة
اسػتدرؾ مبػػدعو الحركػػة  اإلنسػاف الفمسػػطيني مػف محتػػواه الػوطني، وقتػػؿ روح التمػرد والتحػػدي فيػو، ولقػػد

الوطنية الفمسطينية األسيرة أبعاد ىذا األمر وعمموا عمى تفويػت الفرصػة عمػى دوائػر القمػع الصػييونية، 
وكػاف ىػذا الػوعي بدايػة لممبػدعيف األسػرى لمبػدن فػػي حممػة ثوريػة لبلسػتفادة مػف الفػراغ الطويػؿ وتحويمػػو 

ات، إلػػى عامػػؿ إيجػػابي يػػوفر اإلمكانيػػات مػػف عامػػؿ سػػمبي يولػػد الممػػؿ ويضػػاعؼ التػػوتر ويخمػػؽ األزمػػ
عػػػػادة إصػػػػبلح وصػػػػياهة الػػػػوعي وبنػػػػان منطمقػػػػات ثقافيػػػػة وتربويػػػػة تنبثػػػػؽ عنيػػػػا إعػػػػادة  لبنػػػػان الػػػػذات، وا 

                                                 
 . ٖٓ  عبد الحؽ شحادة: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٜٙ، صٕ٘ٔٓ  سامى األخرس، كامؿ مسعود: رحيؽ الوطف، هزة، فمسطيف، مكتبة األندلس، ٕ 

كمية االقتصاد والعمـو السياسية،  –ومة دراسة حالة لمثقافة السياسية لممرأة الفمسطينية، رسالة دكتوراة، جامعة القاىرة   هادة موسى: أثر االحتبلؿ عمى ثقافة المقاٖ 

 .ٗٔ، صٕٙٓٓالقاىرة، 

(ٗ) Bernardi,Bernardo,The concept and dynamics of culture, (1977), World Anthropology, The Hague: Mouton, , pp.83. 
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والتفكيػر ، ، وبذلؾ سػعى األسػرى إلػى الفائػدة ٔ الصياهة الفكرية والنفسية االجتماعية عمى أسس ثورية 
والتخطيط والتنظيـ والتقويـ، واالنػدفاع نحػو ، ي الظرؼ والبيئةوالقدرة عمى التحكـ ف، والمعرفة، والمبادرة

وبػػذلؾ أصػػبح الفػػراغ الػػذي تمنػػت إسػػرائيؿ منػػو أف يقتػػؿ األسػػير الفمسػػطيني ويػػدمره مػػف ، الثقافػػة والتعمػػيـ
إلى عامؿ إيجابي يولد اإلبػداع و يعمػؿ عمػى ، عامؿ سمبي يولد الممؿ والرتابة، ويخمؽ التوتر واإلرىاؽ

مقابػؿ هطرسػة القػوة لػدى العػدو الظػالـ ، وتركيـ الوعي الوطني الذي يعتمد عمػى قػوة الحػؽ، بنان الذات
 ٕ . 

 :النضباط والرقابة -1

، حاربت إدارة مصمحة السػجوف اإلسػرائيمية منػذ بدايػة االعتقػاؿ قضػية االنضػباط والتنظػيـ
نفػػبلش " بػػؿ عمػػى العكػػس ىػػي هػػذت "عػػدـ االنضػػباط" أو مػػا أطمػػؽ عميػػو األسػػرى بمصػػطمح " اال

وتحممػػػو مػػػف أصػػػوؿ الحيػػػاة ، الػػػذي عرفػػػو األسػػػرى بتنصػػػؿ األسػػػير مػػػف التزاماتػػػو اتجػػػاه المجمػػػوع
وعػدـ تنفيػذ القػػرارات ، وعػدـ حضػور اجتماعػاتيـ، وعػدـ التقيػد باألنظمػة التػي وضػػعوىا، الجماعيػة

 . ٖ الناجمة عنيا 

بالحيػػػاة الجماعيػػػة ومػػػف ظػػػواىر اإلبػػػداع فػػػي السػػػجوف التعبئػػػة واإلقنػػػاع لؤلسػػػرى لبللتػػػزاـ 
ولفػػظ لمجػػرد التفكيػػر أي حالػػة اختػػارت الحيػػاة المزاجيػػة هيػػر ، والرقابػػة عمػػى سػػموكياتيـ، المنظمػػة
وألزمت كؿ المعتقميف باختيار فصيؿ لمعيش في إطاره وضمف قوانينو، وأوجدت الحركة ، التنظيمية

اجباتو، والتي تحكـ األسير األسيرة الضوابط التي تحكـ األسير بإطاره التنظيمي وبتحديد حقوقو وو 
 .والتعريؼ بما ىو مسموح وما ىو ممنوع منيا، بالكؿ االعتقالي، والتي حددت شكؿ العبلقات

وأوجدت الحركة األسيرة الموائح والمواثيؽ التي تحكـ عمؿ المؤسسات االعتقالية، وجرمت 
يميػػػة والمؤسسػػػات األعمػػػاؿ الفرديػػػة هيػػػر المنظمػػػة وهيػػػر المغطػػػاة ولػػػو ضػػػمنيًا مػػػف األطػػػر التنظ

وأكػػدت عمػػػى االلتػػزاـ بػػالقرارات التػػػي تصػػدرىا القيػػادة لكػػػؿ فصػػيؿ، وااللتػػزاـ بػػػالقرارات ، االعتقاليػػة
الصػػادرة عػػف المؤسسػػات االعتقاليػػة فػػي كػػؿ معتقػػؿ، وااللتػػزاـ بػػالنظـ والقػػرارات اإلداريػػة والثقافيػػة 

، جػدت نظػاـ المكافئػة لممتميػزيفوتحمػؿ المسػؤولية الكاممػة عػف كػؿ ممارسػة، وأو ، واألمنية والمالية
قػرار  والعقوبات لممتسيبيف والخارجيف عػف القػانوف االعتقػالي، وتشػكيؿ المجػاف لدراسػة المخالفػات وا 
العقوبػػة التػػي تتػػراوح مػػا بػػيف التأنيػػب والمراجعػػة المفظيػػة إلػػى أف تصػػؿ لئلعػػداـ فػػي حػػاؿ الخيانػػة 

                                                 
 .ٔ٘ـ ، صٕٓٓٓاف جاد اهلل: "أدب المواجية"، هزة، فمسطيف، جمعية األسرى والمحرريف،   سممٔ 

 .ٖٕ  مفيد عرقوب: مرجع سابؽ، صٕ 

 . ٖٚ  المصدر نفسو، صٖ 
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أو الجمػد، أو هسػؿ أوانػي الطعػاـ أليػاـ أو مرورًا بعقوبات أخرى كالحرماف مف التػدخيف، ، الوطنية
ومثبتة في الموائح التنظيمية ، وجبات، وعقوبات أخرى " وفؽ قوانيف تعارؼ عمييا األسرى اعتقالياً 

  .الداخمية لكؿ فصيؿ "

 

 تع ي  النتماء وروح التحدي: -0

مػػػػف إبػػػػداعات األسػػػػرى التػػػػي صػػػػمبت مػػػػواقفيـ، ورسػػػػخت إراداتيػػػػـ، وقػػػػوت عػػػػزائميـ أمػػػػاـ 
إيمػػػانيـ العميػػػؽ بعدالػػػة قضػػػيتيـ ، ات إدارة مصػػػمحة السػػػجوف اإلسػػػرائيمية وطواقميػػػا الحاقػػػدةسياسػػػ

فحممػوا تمػؾ ، والعمؿ عمى حػريتيـ التػي كفمتيػا كػؿ الشػرائع السػماوية واالتفاقيػات والمواثيػؽ الدوليػة
 .وواجباتيـ الدينية، وضحوا بالغالي والنفيس لتحقيؽ أىدافيـ الوطنية والقومية، القناعة

ىػػذه الػػروح النضػػالية تجػػذرت بعػػد تػػراكـ الػػوعي والقناعػػة والتجربػػة النضػػالية وخاصػػة بعػػد 
يمانػػًا إالممارسػػات هيػػر اإلنسػػانية التػػي مػػروا بيػػا فػػي أقبيػػة التحقيػػؽ ووسػػائؿ التعػػذيب التػػي زادتيػػـ 

 .وتحديًا لجبلدىـ، بقضيتيـ

مضػػاعفة لػػـ يقتصػػر الموضػػوع عنػػد ىػػذا الحػػد بػػؿ عممػػت التنظيمػػات فػػي السػػجوف عمػػى 
وبممارسػػة الخطػػوات ، والجمسػػات الثقافيػػة، االنتمػػان وروح التحػػدي عنػػد األسػػرى بػػالبرامج التوعويػػة

وعممػػت عمػػى تجػػذير انتمػػائيـ ، ورفعػػت المسػػتوى السياسػػي واألمنػػي والثقػػافي لممعتقمػػيف، النضػػالية
الكػوادر السياسػية لتخػريج ، فتأسسػت فػي السػجوف المػدارس الثوريػة، لثورتيـ وأىدافيـ التي حمموىػا

وحولػػػػػت المعػػػػػتقبلت إلػػػػػى قػػػػػبلع صػػػػػامدة ونابضػػػػػة بالحيويػػػػػة والنشػػػػػاط والفعػػػػػؿ الثػػػػػوري ، والوطنيػػػػػة
، ورفعػػػػت جػػػػاىزيتيـ النضػػػػالية ومعنويػػػػاتيـ ونفوسػػػػيـ وىمميػػػػـ اسػػػػتعدادًا ألي مواجيػػػػة  ٔ والػػػػوطني

ائز جميعيػا كانػت ركػ، وصػبر وصػمود، فواجو األسير سػجانو بعقيػدة، تفرض عمييـ بتحدي وعناد
، فالعناد عمى الحػؽ ىنػا ىػو اإلرادة القويػة التػي تمػد النصػر، المعركة مع السجوف واالنتصار عميو

واالحتمػػػػاؿ ميػػػػزة يتصػػػػؼ بيػػػػا ، والنصػػػػر حميػػػػؼ اإلرادة المجبولػػػػة باإليمػػػػاف والقػػػػوة عمػػػػى االحتمػػػػاؿ
 . ٕ المؤمنوف بقضاياىـ 

                                                 
 .ٜٕـ ، ص ٜٜ٘ٔ حممى عنقاوى، المراحؿ األولى لممسيرة خمؼ القضباف، راـ اهلل ، مطبعة الغد ، ٔ 

 .ٖٔ، صٕٕٔٓ: أدب السجوف، القدس، دار الجندى لمنشر والتوزيع،   جميؿ السمحوتٕ 
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، واجيػػة دائمػػة ومتواصػػمةفيػػو فػػي حالػػة م، ويبلحػظ أف الوضػػع داخػػؿ السػػجوف لػـػ يسػػتقر يومػاً 
ولػػذلؾ فالحركػػة األسػػيرة لػـػ تمػػؽ سػػبلح المواجيػػة والتعبئػػة واالسػػتنفار النفسػػي فػػي أي لحظػػة ألف أماميػػا 

   . ٔ عدًوا ال يريد ليا سوى أف تدفف في الظممة، واالنصياع لقوانينو العسكرية الظالمة 

 

 

 :الثقافة والتعميم والمنافسة فييما -3

الفمسػػطينية األسػػيرة فرضػػت إدارة مصػػمحة السػػجوف اإلسػػرائيمية منػػذ بػػدن الحركػػة الوطنيػػة 
ولكف األسرى أدركوا خطورة ىػذا الظػرؼ وكػانوا عمػى اسػتعداد ، عمى األسرى حصارًا ثقافيًا محكماً 

 .ـٜٓٚٔ/ ٚ/٘األمر الذي تجسد في إضراب عسقبلف ، لمتضحية مف أجؿ كسره

وتبادلػػت الغػػرؼ ، داخػػؿ الغرفػػة الواحػدةومػع إدخػػاؿ الكتػػاب كإنجػاز، تعػػددت الجمسػػات الثقافيػة 
وازداد نطػػػاؽ تبػػػادؿ المعمومػػػات بػػػيف ، وتوسػػػع الحػػػوار السياسػػػي بػػػيف السػػػجنان، المعمومػػػات فيمػػػا بينيػػػا

فأصػػبح ىنػػاؾ مجػػاؿ إلعػػداد مجػػبلت ، الغػػرؼ بسػػبب تخفيػػؼ القيػػود المفروضػػة عمػػى حركػػة األسػػرى
فػاىتـ األسػرى بتحصػيميـ ، وثقافيػةوىكذا تحولت هػرؼ السػجوف إلػى صػفوؼ دراسػية ، تنظيمية شيرية

هنػػػان ثقػػػافتيـ عبػػػر النشػػػرات والبيانػػػات التػػػي كانػػػت تقػػػرأ عمػػػييـ وشػػػيئًا فشػػػيئًا تحولػػػت ىػػػذه ، الدراسػػػي، وا 
 . ٕ ؿ متبعًا حتى يومنا ىذاالجمسات اليومية إلى تقميد ما زا

، "العامػة "تقػديـ الثانويػة أما عف الجانب التعميمي فقد انتزعت الحركػة األسػيرة حػؽ التعمػيـ
ـ التي أبت فيو إدارة السػجوف ٖٜٜٔ/ٜ/ٕٚواالنتساب لمجامعة المفتوحة في إسرائيؿ بعد إضراب 

ـ تطبيقػػًا ٕٕٔٓوفػػي أعقػػاب منعيػػا فػػي العػػاـ ، االنتسػػاب لمجامعػػات العربيػػة والفمسػػطينية والدوليػػة
، ا مبدعػػةلسياسػة التضػػييؽ، اسػػتطاع األسػػرى االنتسػػاب لمجامعػػات خفيػػة، فػػي عمميػػة معقػػدة ولكنيػػ

والتخصص فى المجاالت المختمفة، وفي ، وتوسع األسرى فى الثقافة العامة، مميئة بحالة المنافسة
والكتابػة واإلنتػاج األدبػي فػي كافػة المجػاالت الثقافيػة ، والتفسػير، تعمـ المغات، وحفظ القػرآف الكػريـ

 .والتعميمية عمى حد سوان

 

                                                 
 .ٕٛ  عيسى قراقع: مرجع سابؽ، صٔ 
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 الستفادة من خبرة الكادر القادر: -1

التنظػػػيـ فػػػي كػػػؿ شػػػؤوف الحيػػػاة ، داخػػػؿ المعػػػتقبلت تقػػػـو عمػػػى التنظػػػيـ والتكامميػػػةالحيػػػاة 
االعتقالية لؤلسير والفصائؿ ومع إدارة السجوف، وتقوـ عمى التكامميػة والتعػاوف فػي العمػـ والػتعمـ " 
الثقػػافي والتعميمػػػي والتنظيمػػػي" عمػػػى حػػػد سػػػوان، وتنتقػػؿ التجػػػارب والثقافػػػات والعمػػػـو المختمفػػػة بػػػيف 

ى بالمقػػانات والجمسػػات الجماعيػػة الفرديػػة والتنظيميػػة، ولؤلسػػرى القػػدامى الكثيػػر مػػف التػػأثير األسػػر 
لػذا يقػـو الكثيػر مػف ، عمى األسرى الجدد بما اكتسبوه مف عمـو ولغػات وتجػارب نضػالية واعتقاليػة

األسرى القدامى مف ذوي الخبرات وحممة الشيادات وما امتمكػوه مػف ثقافػات عبػر مطالعػة عشػرات 
سػنوات إلػى مػا يزيػد عػف  ٓٔؿ مئات الكتب عمى مدار فترة سجنيـ الطويمة التي تتراواح ما بيف ب

 .عاـ وبعضيـ وصؿ إلى أكثر مف ثبلثيف عامًا متواصمة ٕ٘

فتمػػؾ الشخصػػيات القياديػػة عممػػت فػػي السػػجوف عمػػى بػػث الػػروح الجماعيػػة بػػيف المعتقمػػيف 
والشخصػية وهيرىػا، كمػا عممػت عمػى ترسػيخ التربيػة  والعمؿ عمى تحجيـ الوالنات البمدية والشػممية
األمنيػػة والعمػػؿ عمػػى إحبػػاط ومواجيػػة  ونشػػر التوعيػػةالتنظيميػػة اليادفػػة إلػػى االلتػػزاـ واالنضػػباط، 

وتييئػػػػة المعتقمػػػػيف ، مػػػػؤامرات العمػػػػبلن، وتقويػػػػة روح االنتمػػػػان الفصػػػػائمي، ومواجيػػػػة إدارة المعتقػػػػؿ
 . ٔ لمراحؿ نضالية ضد إدارة مصمحة السجوف

وتجػػػػػاربيـ ، وبإرشػػػػػاداتيـ األمنيػػػػػة، األسػػػػػرى القػػػػػدامى بإمكانيػػػػػاتيـ الثقافيػػػػػة والنضػػػػػالية إف
، وحمايػة الػذات، وضعوا األسرى الجدد عمى السكة الصحيحة لموصوؿ إلى بر األمػاف، االعتقالية

ا فػى واإلفػادة واالسػتفادة منيػ، لبنان كوادر واعيػة قػادرة عمػى نقػؿ التجربػة، ونقؿ الخبرات والتجارب
 .آف واحد

 التفاؤل بالحرية والعمل لما بعدىا: -8

"السجف ال ُيبنى عمى أحد " ىذه ىي المقولة التي عبر بيا األسػرى دومػا عػف تفػاؤليـ بالحريػة 
والعودة لمحياة مستنديف إلى تجارب زمبلئيـ الماضية ممف حوكموا بالمؤبدات لمدى الحيػاة وتـػ اإلفػراج 

اسػتعد األسػرى لمػا ، مف ىذا المنطمؽ المحب لمحيػاة والمتطمػع لؤلمػؿ، عنيـ في عمميات تبادؿ لؤلسرى
وتقدموا بالخطبة واقترنوا بعػرائس أثنػان االعتقػاؿ رهـػ ، حتى أف عشرات منيـ مف بنوا بيوتاً ، بعد الحرية

ىػػػذه الػػػروح ، وخرجػػػوا مػػػف السػػػجوف وتزوجػػػوا مػػػف اختػػػاروا بعػػػد سػػػنوات، أنيػػـػ محكومػػػوف لمػػػدى الحيػػػاة

                                                 
 .ٖ  زىيرالمصرى، نجود أحمد: مرجع سابؽ، صٔ 
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والمتسػػمحة ، والمؤمنػػة بأىػػدافيا وعدالػػة قضػػيتيا، وبالعقيػػدة الثوريػػة والنضػػالية، هلل وقػػدرهالمؤمنػػة بقضػػان ا
والتفػػػاؤؿ جعمػػت األسػػػرى يسػػتثمروف أوقػػػاتيـ، ويناضػػموف النتػػػزاع الموافقػػة مػػػف ، بػػاإلرادة والقػػػوة والثبػػات

نتػػاجيـ األدبػػي، السػػجاف عمػػى تعمػػيميـ األكػػاديمي، ويبحػػروف فػػي ثقػػافتيـ ، كػػؿ الصػػعدوأبػػدعوا عمػػى ، وا 
   .وجيزوا أنفسيـ لما بعد التحرر

إلى أف األسرى أبدعوا بمقػاومتيـ لمخططػات إدارة مصػمحة  القسـفي نياية  القوؿخمص ن
وعبػػر سمسػػمة طويمػػة ومتراكمػػة مػػف التفكيػػر والتخطػػيط تحقػػؽ اإلنجػػاز تمػػو اإلنجػػاز، فػػي ، السػػجوف

بػػػدنًا ، لتػػي جبمػػت بػػاأللـ والمعانػػاةأعقػػاب سمسػػمة طويمػػة مػػف النضػػاالت التكتيكيػػػة واالسػػتراتيجية ا
بوحػػػدة الحركػػػة األسػػػيرة، مػػػرورًا بانتظػػػاـ العمػػػؿ االعتقػػػالي والمأسسػػػة بكافػػػة أشػػػكاليا، وعبػػػر تقويػػػة 

وتنفيػذ الميػػاـ التػػي تمقػى عمػػى عاتقػػو، ، الجبيػة الداخميػػة وااللتػزاـ بكػػؿ القػػوانيف والقػرارات التنظيميػػة
مؿ عمى توفير المناخ المبلئـ لحياة اجتماعية خالية والع، والمساىمة في النضاؿ ضد إدارة السجف
والحػرص ، ، وتغميػب المصػمحة العامػة عمػى الشخصػية ٔ مف المشاكؿ والتعقيدات عمادىا المحبػة 

 .عمى الوحدة الوطنية

واتضحت عممية اإلبداع مف خبلؿ وضع نظريػات لممقاومػة والعمػؿ بمقتضػاىا، كنظريتػي 
اجيػػػػة ، ووفػػػػؽ النظريػػػػة األولػػػػى دعػػػػت الحركػػػػة األسػػػػيرة جمػػػػوع وأدب المو ،  المواجيػػػػة واالحتػػػػراؼ

لبلنصيار المطمؽ في قضيتو الوطنية التي يعايشيا، والوصػوؿ لمجاىزيػة الدائمػة إلفنػان  المعتقميف
ذاتػػو فػػي سػػبيؿ األىػػداؼ التػػي يػػؤمف بيػػا أمػػاـ الخطػػر الػػداىـ عميػػو وعمػػى الحركػػة األسػػيرة برمتيػػا 

عػػادة الصػػياهة التربويػػة والقائمػػة عمػػى ثػػبلث محػػاور ىػػي: "ال تػػأقمـ مػػع الخطػػر، وتػػراكـ الػػوعي، وا 
 ." ٕ األخبلقية 

المواجيػػة الواعيػػة تتناسػػب طرديػػًا مػػع  :األوؿ، تقػػـو عمػػى أربعػػة فػػروض :والنظريػػة الثانيػػة
تحػػػت ظػػػروؼ معيشػػػية مشػػػتركة يػػػؤدي  :والثػػػاني، سػػػبلمة االنضػػػباط التنظيمػػػي، والعكػػػس صػػػحيح

 :ًا ىامػػػػًا فػػػػي تسػػػػريع عمميػػػػة إصػػػػبلح وتػػػػركيـ الػػػػوعي، والثالػػػػثااللتػػػػزاـ باالنضػػػػباط التنظيمػػػػي دور 
الظػػػػروؼ المعيشػػػػية المشػػػػتركة فػػػػي حقػػػػؿ معػػػػاٍد تسػػػػوده عوامػػػػؿ ضػػػػغط ومواجيػػػػة يمعػػػػب التوجيػػػػو 
، األيدلوجي الثوري عامبًل مؤثرًا إلعادة صياهة سيكموجيا أكثػر ثوريػة لموسػط االجتمػاعي، والرابعػة

                                                 
 . ٙ  زىير المصري، نجود أحمد مرجع سابؽ، صٔ 
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مكانية االنفجار ىنا لؾ ضرورة لضبط وتوجيو التوازف االنفعالي تبعًا لمتغيرات في ظؿ االستنفار وا 
 .  ٔ المحظة المحتممة 

  

                                                 
 .ٜٖفسو، ص  المصدر نٔ 
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 لثالثا القسم

 دور الحركة األسيرة فى تع ي  الجوانب ا بداعية لدى األسرى

لػـ يستسػػمـ األسػرى الفمسػػطينيوف لسياسػػة إدارة مصػمحة السػػجوف اإلسػرائيمية، التػػي سػػعت  
جاىدة لتحطيـ إمكانيػات األسػرى وقتػؿ روح اإلبػداع فػي داخميػـ، وتحػويميـ إلػى مجموعػات يائسػة 
وبائسػػػػة ومحبطػػػػة ونادمػػػػة، فمػػػػف مرحمػػػػة الحرمػػػػاف مػػػػف الورقػػػػة والقمػػػػـ اسػػػػتطاع األسػػػػرى بتحػػػػدييـ 

صرارىـ إلى تي ريب أنابيب األقبلـ، وطوردت ىذه األنابيب كما تطارد العبػوات الناسػفة، وعوقػب وا 
مػػػف ضػػػبط بحوزتػػػو أنبوبػػػًا بالزنزانػػػة لمػػػا يقػػػرب مػػػف األسػػػبوعيف، أمػػػا بالنسػػػبة لمػػػورؽ، فقػػػد اسػػػتخدـ 
المعتقموف ورؽ لؼ البرتقػاؿ وورؽ عمػب المػبف، وقطػع المرجػريف بعػد تجفيفيػا، وكانػت الورقػة تجػزأ 

ختمفة، وتوزع عمى مختمؼ أنواع المحاضرات وعمى مختمؼ الفئات، وكانػت تسػتوعب إلى أقساـ م
 . ٔ الكثير مف المعمومات لمكتابة عمييا بخط صغير جدًا يكاد يرى بصعوبة 

ولقػػػػد أدرؾ األسػػػػػرى حجػػػػـ المعركػػػػػة وأىميتيػػػػا، فعممػػػػػت القيػػػػادات التػػػػػي تقػػػػؼ عمػػػػػى رأس 
التنظيميػػة لتنميػػة اإلبػػداع لؤلسػػرى مػػف خػػبلؿ  المؤسسػػات االعتقاليػػة، والمجػػاف العاممػػة فػػي األطػػر

يجاد بيئػة اعتقاليػة مبلئمػة، ووضػع  عمميات التشجيع والتحفيز ليـ، واكتشاؼ قدراتيـ وتطويرىا، وا 
القوانيف والضوابط لحمايتيا، ولتوفير وسائؿ اإلبداع، وصػياهة البػرامج لتخػريج الكػوادر والكفػانات 

دنيػػة كونيػػا تغػػذي الرياضػػة الفكريػػة والثقافيػػة مػػف خػػبلؿ المبدعػػة، وحػػث األسػػرى عمػػى الرياضػػة الب
العقػػوؿ السػػميمة فػػي األجسػػاـ السػػميمة التػػي تسػػعى طػػواقـ إدارة السػػجوف لتقويضػػيا وجعميػػا فريسػػة 
المرض والوىف والعجز، والعمؿ عمى طباعة إنتاجات األسرى األدبية والثقافية مف خبلؿ التواصؿ 

طينية ودور النشػػػػر خػػػػارج السػػػػجوف والمعػػػػتقبلت بتيريػػػػب مػػػػع المؤسسػػػػات التعميميػػػػة والقػػػػوى الفمسػػػػ
تناوؿ دور الحركػة األسػيرة فػي تعزيػز نسػ القسػـاليواتؼ النقالة وعبر الزيارات والمحاميف، فػي ىػذا 

 الجوانب اإلبداعية لدى األسرى في السجوف اإلسرائيمية مف خبلؿ:

 

 التشجيع والتحفي : -1

قامػػػت األطػػػر التنظيميػػػة والمجػػػاف الثقافيػػػة بالعنايػػػة بػػػالمعتقميف الجػػػدد، وفػػػتح دورات فكريػػػة 
وثقافيػػػة خاصػػػة بأدبيػػػات تنظيمػػػاتيـ، وأنشػػػطة أخػػػرى مصػػػممة لرفػػػع القػػػدرة التحميميػػػة لػػػدى األسػػػرى 
الجػػػدد، وتعػػػريفيـ باألوضػػػاع االعتقاليػػػة القائمػػػة، والبػػػرامج المتػػػوفرة لخمػػػؽ حيػػػاة اعتقاليػػػة فاعمػػػػة، 
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طمػب مػػف الجػػدد بعػػد إتمػاـ الػػدورة، االطػػبلع عمػػى بعػػض الكتػب واألعمػػاؿ الثقافيػػة، وذلػػؾ لزيػػادة وي
سػػعة اطبلعيػػـ ليسػػمح ليػػـ بعػػدىا بدراسػػة المغػػات، والقيػػاـ بػػأي نشػػاط أكػػاديمي متػػاح يرهبػػوف بػػو، 
األمػػػػر الػػػػذي يػػػػؤىميـ لممشػػػػاركة بأعمػػػػاؿ الثقافػػػػة كالنػػػػدوات والمحاضػػػػرات والكتابػػػػة فػػػػي المجػػػػبلت، 

اىمة فػػي الميمػػات الثقافيػػة المطموبػػة مػػف الجيػػات المسػػؤولة، ىػػذا وتشػػمؿ السياسػػة الثقافيػػة والمسػػ
 يالعامػة عمميػػة التطػػوير الفػردي، فيػػتـ تشػػجيع األسػػرى عمػى المشػػاركة فػػي النقاشػات التػػي تػػدور فػػ

الجمسات أو خارج إطارىا، وتحفزىـ لمبوح بآرانىـ وتصوراتيـ، ويكمؼ الفرد أحيانًا بكتابػة ممخػص 
عنػػى بالشػػؤوف السياسػػية المختمفػػة، ف المواضػػيع التػػي تطػػرح أثنػػان الجمسػػات، وبكتابػػة مواضػػيع تُ عػػ

ويتاح لمفرد أيضػًا القيػاـ بإلقػان محاضػرات مػف شػأنيا تنميػة قدراتػو عمػى صػعيد السياسػة والخطابػة 
 . ٔ واإللقان الجيد

دخػػاؿ المػػواد التعميميػػة والثقافيػػةنا وجػػد لمسػػجوف وبػػيف نشػػون  عبلقػػة بػػيف الحالػػة النضػػالية وا 
نشػػان المجػػبلت األدبيػػة التػػي أشػػرؼ  حالػػة اإلبػػداع لؤلسػػرى، واعتبػػروا أف التشػػجيع عمػػى الكتابػػة وا 

 . ٕ عمييا أساتذة في المغة العربية والنقد األدبي، تعتبر وسائؿ محفزة لؤلسرى الجدد عمى التطور

 اكتشاف قدرات األسرى وتطويرىا: -0

حة برفع مستوى المشاركة الثقافية الفاعمة، والفرصة مجتمع المعتقبلت مطالب وبصورة مم
مييأة أماـ الجميع، إال أنو ليس مف المبلحظ أف الجميع يندمجوف بشكؿ جدي في عنفواف النشاط 
الثقػػافي، صػػحيح أف النػػاس تختمػػؼ فػػي مػػدى اسػػتيعابيا أو رهباتيػػا فػػي العمػػؿ والمشػػاركة، إال أنػػو 

ضػػؿ لتحمػػيس الجميػػع عمػػى العطػػان والبػػذؿ، وىنػػا مػػف المفػػروض خمػػؽ ظػػروؼ مواتيػػة وبصػػورة أف
تاحػػة  يػػأتي دور المجػػاف المختصػػة بالعمػػؿ عمػػى كشػػؼ قيػػادات وكفػػانات فػػي مختمػػؼ المجػػاالت، وا 

 . ٖ الفرص ليا وتدريبيا وتعميؽ تجربتيا في مجاؿ العمؿ السياسي واإلداري

ريب والتوجيػو عممية التصنيؼ ميمة داخؿ المعتقبلت، وتأخػذ الكثيػر مػف النقػاش والتػد إف
واإلرشػػاد والتحفيػػز فػػي ىػػذا الجانػػب، ومػػع مػػرور الوقػػت تػػتـ عمميػػات التقيػػيـ لؤلسػػرى الجػػدد، ويػػتـ 
تحديػػػد الميػػػوؿ والرهبػػػات والطموحػػػات لػػػدى األسػػػرى، ويػػػتـ تػػػوزيعيـ عمػػػى دورات وجمسػػػات عامػػػة 

تقاليػػػػة وخاصػػػػة، شػػػػبيية بنظػػػػاـ الجامعػػػػات، فػػػػي الثقافػػػػة العامػػػػة والدينيػػػػة والوطنيػػػػة والقضػػػػايا االع
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والحزبيػػة، وفػػي مجػػاؿ األمػػف أو اإلدارة أو المغػػة أو األدب أو التعمػػيـ األكػػاديمي وتخصصػػات فػػي 
 شتى المجاالت.

ويتميػز مجتمػػع األسػرى فػػي داخػؿ السػػجوف اإلسػػرائيمية عػف هيػػره مػف المجتمعػػات المغمقػػة 
مػف تمػؾ الجوانػب رهـ المعاناة اليومية في عدة قضايا مف أىميا الجانب اإلبداعي، وىناؾ الكثيػر 

التػػي تخػػػص األسػػرى فػػػي كثيػػر مػػػف المجػػاالت الفكريػػػة واألدبيػػة المختمفػػػة كالشػػعر وكتابػػػة القصػػػة 
والرواية، وأيضًا األعماؿ الفنية كالتمثيؿ والرسـ وعمؿ المطرزات وكذلؾ الجانب الرياضي، وىناؾ 

رز المواىػػب إلػػى عمميػػة اكتشػػاؼ لتمػػؾ المواىػػب عبػػر المجنػػة الثقافيػػة المختصػػة، وبعػػد ذلػػؾ يػػتـ فػػ
المجاف لتنمية القدرات وصقؿ المواىب في إطار محدد، وبعد ذلؾ تتـ عمميػة التقيػيـ والمتابعػة مػف 

 . ٔ أجؿ بموغ األسير إلى مراتب متقدمة في تخصص معيف

وىنػػاؾ دور بػػارز لؤلطػػر التنظيميػػة فػػي عمميػػة التوعيػػة داخػػؿ السػػجوف مػػف خػػبلؿ إعػػداد 
إلعػػداد كػػادر مػػف خػػبلؿ برنػػامج ثقػػافي متقػػدـ، وتتبنػػى المجنػػة هػػرؼ خاصػػة لمحػػو األميػػة، وأخػػرى 

الثقافية تطوير بعض النخب المبدعة والمتميزة مف األسرى لتأىيميػا لمعمػؿ التنظيمػي فػي مجػاالت 
متعػػددة، ولوحظػػت قػػدرة األسػػرى المحػػرريف فػػي أعقػػاب إنيػػان الكثيػػر مػػف الػػدورات خػػبلؿ اعتقػػاليـ، 

 ياالسػتقباؿ أو فػي االعتصػامات مػع األسػرى المضػربيف فػ وذلؾ في ورش العمؿ والكممات خػبلؿ
 . ٕ خياـ التضامف والمسيرات بعد تحررىـ

 

ىنالؾ الكثير مف الظواىر التقميدية خبلؿ النقاشات، أو القان المحاضرات، أو السػؤاؿ فػي 
،  ٖ قضػػػايا متنوعػػػة يشػػػار إلييػػػا بالبنػػػاف لػػػبعض الشخصػػػيات كمرجعيػػػات متخصصػػػة فػػػي السػػػجوف

المعػػػتقبلت المرجعيػػػات المتخصصػػػة مػػػف األسػػػرى فػػػي العمػػػـو المختمفػػػة عنػػػد الحاجػػػة وبػػػرزت فػػػي 
 لسؤاؿ، أو الحسـ لقضية عند خبلؼ أو جدؿ أو نقاش.

 

 
                                                 

 ، جباليا.ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٕر،   يحيى محمود يحيى: مقابمة أجراىا معد المقر ٔ 
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التاريخ القديـ والمعاصر، وتاريخ الثورات العالمية، والمستجدات السياسية    ىنالؾ أسرى تخصصوا فى مجاالت محددة كالقرآف والتفسير والسيرة النبوية، وهيره فىٖ 

 والدولية، والثورات والمتغيرات العربية، وفى الفمسفة واألدب الفمسطينى والعربى والدولى.
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 إيجاد بيئة اعتقالية ووسائل إبداعية مالئمة: -3

أدرؾ األسػػػػرى منػػػػذ السػػػػنوات األولػػػػى لبلعتقػػػػاؿ أنػػػػو مػػػػف المسػػػػتحيؿ أف يتحقػػػػؽ اإلبػػػػػداع 
ى واسػػتغبلؿ سػػنوات االعتقػػاؿ بالنػػافع والمفيػػد إال مػػف خػػبلؿ إيجػػاد بيئػػة والتطػػوير لكفػػانات األسػػر 

اعتقالية مبلئمػة، بيئػة مضػبوطة بػاألخبلؽ والقػوانيف، ومػوفرة لموسػائؿ اإلبداعيػة، فػي ظػؿ محاولػة 
االحتبلؿ الحيمولػة بػيف الفمسػطيني وبػيف التنميػة الفكريػة والثقافيػة، وكػاف عمػى الفمسػطيني أف يػدفع 

ة يخطوىا إلى األماـ في ىذا المجاؿ، كما ىو الحاؿ في كؿ ما أنجزه الفمسػطيني ضريبة كؿ خطو 
في معتقمو، كاف عميو أف يتضور جوعًا، بؿ ويستشيد مف أجؿ أف يحصؿ عمى قمـ أو كتاب وأف 

 . ٔ يرتقي في مستواه الثقافي

مرحمػة واستطاع األسرى الفمسػطينيوف بعػد العديػد مػف اإلضػرابات بػانتزاع حقيػـ فػي إتمػاـ 
التعميـ الثانوي "التػوجييى" وفقػًا لمنظػاـ التعميمػي خػارج السػجف، فػنجح اآلالؼ مػنيـ وحصػموا عمػى 

ـ الحػؽ فػي التعمػيـ الجػامعي باالنتسػاب ٕٜٜٔشيادة الثانويػة العامػة، وانتزعػوا فػي أيمػوؿ سػبتمبر 
ـو ماديػػة عبػػر المراسػػمة لمجامعػػة المفتوحػػة فػػي إسػػرائيؿ بالمغػػة العبريػػة ضػػمف شػػروط صػػعبة ورسػػ

 . ٕ عالية كانت تتحمؿ نفقاتيا وزارة األسرى

اإلضػػرابات المفتوحػػو عػػف الطعػػاـ والخطػػوات التكتيكيػػة لتحقيػػؽ وسػػائؿ األسػػرى واسػػتخداـ 
اإلبداع مف إدخاؿ الكتب، وتقنيف التفتيشات وعدـ مصػادرة اإلنتاجػات األدبيػة، والتعمػيـ الجػامعي، 

تخػػػريج المفكػػػر والكاتػػػب والروائػػػي والشػػػاعر والقائػػػد مػػػف واالسػػػتمرار فػػػي البنػػػان الفكػػػري والثقػػػافي و 
السجوف، واستطاع األسرى أف يبدعوا عمى مستوى الحياة اليومية سوان في مجاؿ الفػف أو اختػراع 
أدوات ووسػائؿ بسػيطة يسػتطيعوف العػيش أو التعػايش بيػا، فعمػى مسػتوى التمفػاز اسػتطاع األسػػرى 

از ليمتقطيػػػا األسػػػرى مػػػف خػػػبلؿ أجيػػػزة المػػػذياع أو تحويػػػؿ جيػػػاز الراديػػػو إلػػػى بػػػث ذبػػػذبات التمفػػػ
السػػػماعات دوف أف يػػػتـ التشػػػويش عمػػػى بػػػاقي األسػػػرى فػػػي الغرفػػػة، ومػػػف إبػػػداعاتيـ إخفػػػان أجيػػػزة 
اليواتػػؼ الميربػػة فػػي هػػرفيـ رهػػـ ضػػيؽ المكػػاف ومحدوديتػػو، والػػذي أصػػبح مػػف أىػػـ األدوات فػػي 

لمواقؼ والتواصؿ مع أىالي األسرى، مقارعة السجاف مف خبلؿ االتصاؿ بباقي السجوف وتنسيؽ ا
كما أبدع األسرى في التواصؿ مػا بػيف السػجوف لمتواصػؿ والتنسػيؽ لمخطػوات النضػالية مػف خػبلؿ 
كبسوالت صغيرة ممكف تيريبيػا بطػرؽ معقػدة ببمعيػا عنػد النقػؿ لؤلسػرى أو الحريػة وتكػوف مكتوبػة 

جئ السػػجاف فػػي كيفيػػة التواصػػؿ بحجػػـ صػػغير، ىػػذه المواقػػؼ الجماعيػػة لمحركػػة األسػػيرة كانػػت تفػػا
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والترتيػب والتنسػػيؽ لمخطػػوات الجماعيػة عمػػي الػػرهـ مػف بعػػد السػػجوف عػف بعضػػيا الػػبعض، جميػػع 
ىػػذه اإلبػػداعات وهيرىػػا بنيػػت عمػػى اإلرادة الصػػمبة، والعزيمػػة القويػػة التػػي تػػتحطيـ عمييػػا مػػؤامرات 

 . ٔ حتبلؿإدارة مصمحة السجوف، مف أجؿ أف يحيوا بعزة وكرامة داخؿ سجوف اال

يجػػػاد منػػػاخ تطػػػويري لقػػػدراتيـ  وركػػػز األسػػػرى عمػػػى تعزيػػػز الجوانػػػب اإلبداعيػػػة لؤلسػػػرى وا 
 بوسائؿ متعددة مثؿ:

إضػػػراب األسػػػرى لفتػػػرات طويمػػػة مػػػف أجػػػؿ الػػػدفاع عػػػف حقػػػوقيـ وتحقيػػػؽ إنجػػػازاتيـ، وقػػػد  -ٔ
 ارتقى العديد مف األسرى شيدان لكي يحققوا اإلنجازات لباقي األسرى.

التنظيميػػػة واألمنيػػػة لكػػػؿ فصػػػيؿ وتثقيػػػؼ وتوعيػػػة األسػػػرى الجػػػدد عمػػػى كتابػػػة الكراسػػػات  -ٕ
الثقافػػػة الوطنيػػػة وثقافػػػة الػػػوعي األمنػػػي مػػػف خػػػبلؿ الجمسػػػات التنظيميػػػة، بحيػػػث تحولػػػت 
السجوف إلى جامعات تمػد الشػارع الفمسػطيني بجيػؿ جديػد يتميػز بػالوعي ومعرفػة تاريخػو 

 وتاريخ قضيتو.
 آف الكريـ كامبًل مف قبؿ العديد مف األسرى.تنظيـ دوارت أحكاـ تجويد وحفظ القر  -ٖ
وسػػمـ "مػػف  وعقػػد دورات لتعمػػيـ المغػػات وخاصػػة المغػػة العبريػػة امتثػػااًل لقولػػو صػػؿ اهلل عميػػ -ٗ

 تعمـ لغة قوـ أمف مكرىـ"
البكػػالوريوس أو الماجسػػتير  اوأإكمػػاؿ األسػػرى لتحصػػيميـ العممػػي سػػوان الثانويػػة العامػػة  -٘

 ومنيـ مف حصؿ عمى شيادة الدكتوراه.
تميػز األسػػرى بكتابػػة الشػػعر والروايػػات وأدب السػجوف والرسػػـ ورفػػد المجتمػػع بيػػذا الشػػعر  -ٙ

 والروايات.
تشػػكيؿ األسػػرى لممثمػػيف ليػػـ لممحافظػػة عمػػى حقػػوقيـ والصػػمود فػػي وجػػو السػػجاف وعػػدـ  -ٚ

 النيؿ مف كرامة األسرى.
 إلى السجوف والتي كاف ليا األثر األكبر في إثران الوعي عند األسرى.إدخاؿ الكتب  -ٛ
محاولػػة التغمػػب عمػػى مصػػاعب السػػجف عبػػر ابتكػػار أدوات كػػاف االحػػتبلؿ يمنػػع دخوليػػا  -ٜ

لؤلسػػرى مثػػؿ اإلبػػر التػػي كانػػت تسػػتخدـ فػػي الخياطػػة والتػػي كػػاف يصػػنعيا األسػػرى مػػف 
بليػػات الشػػاي أو المقػػالي مػػف األسػػبلؾ الشػػائكة الموجػػودة حػػوؿ السػػجف، وكػػذلؾ عمػػؿ ه

المعمبات أو عمب المربى التي كاف يحضرىا األسرى عف طريؽ المطبخ، والسكاكيف مف 
 أهطية المعمبات بثنييا وحدىا كالشفرة.
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أعمػػػػاؿ التطريػػػػز والنحػػػػت عمػػػػى األحجػػػػار وعمػػػػؿ المجسػػػػمات مػػػػف األهػػػػراض المتػػػػوفرة  -ٓٔ
 والبسيطة داخؿ السجف.

 ممارسة األلعاب الرياضية.المحافظة عمى المياقة البدنية و  -ٔٔ
قامة صبلة الجمعة في ساحات السجف. -ٕٔ  تنظيـ احتفاالت تنظيمية وتأبيف لمشيدان وا 
 عمميات اليروب التي كاف يقوـ بيا األسرى مف السجوف. -ٖٔ
شػػكؿ األسػػرى قيػػادة لبلنتفاضػػات المواليػػة التػػي مػػر بيػػا شػػعبنا وكػػاف األسػػرى أىػػـ رافػػد  -ٗٔ

 ليذه االنتفاضات.
تصاؿ مثؿ اليواتؼ والتواصؿ مػع الخػارج عممػا بػأف االحػتبلؿ يحظػر تيريب وسائؿ اال -٘ٔ

  .ٔعمى األسرى االتصاؿ بالخارج  

 

 القوانين والضوابط لحماية بيئة ا بداع: -1

 تؤكػػد الحركػػة األسػػيرة قبػػؿ أي اعتبػػار عمػػى األخػػبلؽ، فػػاألخبلؽ فػػي المجتمػػع االعتقػػالي
تشػػػمؿ كػػػؿ ميػػػاديف النشػػػاط والعبلقػػػات المتبادلػػػة بػػػيف األعضػػػان، وبمفيػػػـو الثقافػػػة الوطنيػػػة تػػػأتي 
األخػػػػبلؽ نتيجػػػػة اكتسػػػػاب التربيػػػػة األخبلقيػػػػة ومعرفػػػػة العػػػػادات والتقاليػػػػد الثوريػػػػة، لػػػػذلؾ فػػػػالمجتمع 

، والمرحمػة الثانيػة حمايػة بيئػة اإلبػداع  ٕ االعتقالي مػنظـ يطالػب العضػو بمطالػب أخبلقيػة معينػة 
بالقوانيف والضوابط، فاألعراؼ االعتقالية العامة ضمف الميثاؽ الضمني الشػفيي أو المكتػوب بػيف 
األسرى يجـر األفعاؿ المخمة بالنظاـ العاـ لممجتمع االعتقالي، وحددت الحقوؽ والواجبات لؤلسير 

وط التػػي ينبغػػى عػػدـ تخطييػػا، كمػػا أف كػػؿ الئحػػة والضػػوابط التػػي تحكػػـ تصػػرفاتو والحػػدود والخطػػ
اعتقاليػػػة لؤلطػػػػر التنظيميػػػػة شػػػػممت بنػػػػود نصػػػت عمػػػػى العقوبػػػػات وأنواعيػػػػا وتػػػػدرجيا لمفوضػػػػوييف، 

 والمؤثريف سمبًا عمى البيئة اإلبداعية لمحركة األسيرة.

والنشاط اإلداري يمعب دورًا ميمًا فػي ىػذا الجانػب كونػو يكفػؿ تنظػيـ الحيػاة حسػب قػوانيف 
الدسػػػػتور التنظيمػػػػي، حيػػػػث تعػػػػالج مػػػػف خبللػػػػو كػػػػؿ المخالفػػػػات البلمسػػػػئولة ويوقػػػػع العقػػػػاب عمػػػػى 
مخاليفييا، ولكف جوىر الحياة التنظيمية ليس العقاب، وال فرض السمطة بؿ التوجيػو والعمػؿ بكافػة 

ريف الطرؽ عمى خمؽ القناعة الذاتية بالقيـ التي عمادىا المساواة، واألخػوة النضػالية، واحتػراـ اآلخػ
وطاعة القوانيف والمراتب العميا، التي عمييا أف تحتـر أيضًا عناصر التنظيـ وتعامميـ عمى أساس 

                                                 
 ، قطاع هزة. ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٖ  فيمى محمد كنعاف: مقابمة أجراىا معد المقرر، ٔ 
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يماف وجيد مشترؾ، ومػف أىػـ القػوانيف  األخوة التنظيمية، ال فرض السمطة، فبل فرض ببل قناعة وا 
تقيػػد بأوقػػات السػػموكية التػػي يجػػب عػػدـ مخالفتيػػا االلتػػزاـ بنظػػاـ الغػػرؼ كاليػػدون، فعمػػى الجميػػع ال

، والجمسػػات التنظيميػػة فػػي موعػػدىا، والحػػديث بصػػوت مػػنخفض إلتاحػػة المجػػاؿ  ٔ تحػػددىا الغرفػػة
لممطالعػػػة والتفكيػػػر والحفػػػظ والػػػتعمـ، وسػػػماع المػػػذياع أو التمفػػػاز عبػػػر السػػػماعات الخاصػػػة ضػػػمف 

دون شػػبكة كيربائيػػة أعػػدىا األسػػرى بطريقػػة مينيػػة وعبقريػػة رائعػػة، جعمػػت الغرفػػة فػػي حػػاؿ مػػف اليػػ
 وتييئة الظروؼ المبلئمة لمدراسة عمى مدار الساعة.

لذلؾ فالنشاط اإلداري والقوانيف والموائح تكرس النظاـ في المجتمع االعتقالي، وبيذا تنعدـ 
الفوضػػى ألف عناصػػر التنظػػيـ يعرفػػوف مػػا ليػػـ ومػػا عمػػييـ، وال يتػػدخؿ أحػػدىـ إطبلقػػًا فػػي شػػؤوف 

لمباشر ويتخذ إجراناتو المقبولة مف الجميع دوف تدخؿ وال هيره، ففي الغرفة الموجو ىو المسؤوؿ ا
 .  ٕ يتصرؼ أحد دوف مشاورتو وموافقتو، لذلؾ تسير الحياة بنظاـ وىدون 

 صياغة البرامج لتخريج الكوادر والكفاءات المبدعة: -8

نمػػا أجيػػزة حيػػث يمتمػػؾ كػػؿ فصػػيؿ، خاصػػة  حقيقػػة ال يوجػػد فػػي المعتقػػؿ جيػػاز ثقػػافي وا 
، جيػػػازه الخػػػاص، وعمػػػى الػػػرهـ مػػػف تعػػػدد األجيػػػزة إال أنيػػػا تتوافػػػؽ فػػػي الترتيػػػب الفصػػػائؿ الكبيػػػرة

، وىنالػػػؾ خطػػػوط عريضػػػة لتمػػػؾ األجيػػػزة تتمثػػػؿ باالىتمػػػاـ أواًل بمحػػػو األميػػػة واألميػػػة  ٖ والوظيفػػػة
السياسػػية، والتركيػػز بشػػكؿ أولػػي ومبػػدئي عمػػى الطموحػػات التنظيميػػة ورؤيػػة التنظػػيـ لمواقػػع، وعمػػى 

العالمية، ويعمؿ التنظيـ عمى أف تكػوف الدراسػة جماعيػة ومنظمػة، ىػذا باإلضػافة  التجارب الثورية
إلػػى الدراسػػة الذاتيػػة، واالىتمػػاـ ببنػػان عناصػػر التنظػػيـ عمػػى أسػػاس الرؤيػػة الوطنيػػة، لػػذلؾ تتمحػػور 
الحركة الفكرية في ثبلثة محاور " معرفة الذات التي تشمؿ الواقع القطري كجزن مف الواقع القومي 

ه التػػػاريخي، مركػػػزيف عمػػػى البعػػػد الػػػوطني ليػػػذا التطػػػور ومعرفػػػة العػػػدو التػػػي تشػػػمؿ الحركػػػة وتطػػػور 
الصػػييونية وتطورىػػا وفكرىػػا والكيػػاف الصػػييوني بكػػؿ جوانػػب الحيػػاة فيػػو، والمعرفػػة اإلنسػػانية وىػػي 
تشػػمؿ األفكػػار العالميػػة، مركػػزيف عمػػى الجانػػب اإلنسػػاني والثػػوري واألدبػػي فيػػو، بشػػكؿ ال يتنػػاقض 

ثػػػورة الوطنيػػػة وأسسػػػيا، بمعنػػى حػػػؽ القػػػرانة والمعرفػػػة وعػػدـ التعػػػارض مػػػع البرنػػػامج الػػػوطني مػػع ال
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والدراسػػػات  –المطػػػروح، وتشػػػجيع البحػػػث والدراسػػػة والنقػػػاش، بشػػػرط االلتػػػزاـ بقواعػػػد الديمقراطيػػػة 
 . ٕ  ، كدراسة المغات وأىميا العبرية واالنجميزية ٔ الخاصة األخرى

 
 الرياضة البدنية: -9

ة النشػػػاط الرياضػػػي بوضػػػوح فػػػي المعػػػتقبلت المركزيػػػة، حيػػػث سػػػاحات كبيػػػرة وفييػػػا يمكػػػف مبلحظػػػ
مبلعب كرة طائرة وسمة، فمثمما ييتـ المجتمع االعتقالي بالبنان العقمػي لمثػوار، ييػتـ بػنفس الدرجػة 
بالبنػػان الجسػػدي، فالمقاتػػؿ النمػػوذجي ىػػو المسػػمح بػػوعي سياسػػي وقػػدرة جسػػدية ممكنػػة مػػف تنفيػػذ 

بكفػػانة عاليػػة، ومػػف جيػػة أخػػرى الجمػػوس لفتػػرات طويمػػة واالنحسػػار داخػػؿ الغػػرؼ الميػػاـ الصػػعبة 
   .ٖيضعؼ الجسد ويسبب العديد مف األمراض 

 يوالعربػػػ يالفمسػػػطين يولقػػػد اىػػػتـ األسػػػرى والمعتقمػػػوف الفمسػػػطينيوف بشػػػكؿ بػػػالع بالمشػػػيد الرياضػػػ
لػػػى اىتمػػػاميـ البػػػالع بممارسػػػة الرياضػػػة فػػػي السػػػجوف لمحفػػػاظ يوالػػػدول يـ وليػػػاقتيـ عمػػػى صػػػحت، وا 

، إال أف إدارة مصمحة السجوف االسرائيمية عرقمت كؿ ما لو عبلقػة بممارسػة والوقاية مف األمراض
 ي، األمػػر الػػذوألعػػاب منوعػػة يالرياضػػة فػػي السػػجوف مػػف تػػوفير صػػاالت وأدوات ومػػنح وقػػت كػػاف

 ىة لؤلسػػػرى عمػػػتؤكػػػد عمػػػى تشػػػجيع الدولػػػة الحػػػاجز  يجنيػػػؼ الثالثػػػة والرابعػػػة التػػػ ييخػػػالؼ اتفػػػاقيت
ممارسػػػػة األنشػػػػطة الذىنيػػػػة، والتعميميػػػػة، والترفيييػػػػة والرياضػػػػية، وتتخػػػػذ التػػػػدابير الكفيمػػػػة بضػػػػماف 
ممارسػػػػػتيا، بتػػػػػوفير األمػػػػػاكف المبلئمػػػػػة واألدوات البلزمػػػػػة ليػػػػػـ ، وتػػػػػوفر فػػػػػرص القيػػػػػاـ بالتمػػػػػاريف 

ص مسػػاحات الرياضػػية، بمػػا فػػي ذلػػؾ األلعػػاب والمسػػابقات والخػػروج إلػػى اليػػوان الطمػػؽ ، وتخصػػي
 فضان كافية ليذا الغرض في جميع أماكف االعتقاؿ .

والجػػػودو ،  سػػػرائيمية االسػػػرى عمػػػى ممارسػػػتيـ أللعػػػاب القػػػوى " كالكراتيػػػووتعاقػػب إدارة السػػػجوف اإل
والمصػػػارعة واألثقػػػاؿ وبنػػػان األجسػػػاـ  " وتمنػػػع كػػػرة القػػػدـ ، و أدوات رفػػػع األثقػػػاؿ ، ممػػػا يضػػػطر 
األسػػرى السػػتخداـ بػػديميا مػػف زجاجػػات الميػػاه المميئػػة بالمػػان أو الممػػح ، وفقػػط تسػػمح بكػػرة الطػػائرة 

السػاعة السادسػة  والسمة ، وتنس الطاولػة ، وممارسػة الرياضػة فػي الفتػرة الصػباحية التػي تمتػد مػف
                                                 

 .ٕٗٔ  أحمد أبو هوش وآخروف: مرجع سابؽ، صٔ 

عامًا متواصمة فى السجوف عف عممية تأىيؿ وتخريج الكوادر والقيادات قائبًل   يقـو األسير الجديد بتوجيو  ٕٔ  تحدث األسير المحرر محمد أبو جبللة الذى أمضى ٕ 

لمغة العربية كتابة وقرانة ونحو وصرؼ وببلهة، وتصؿ لحد تعمـ فف اإللقان والخطابة ولغة الجسـ، واإلجازة مف المجاف الثقافية بدراسة متطمبات الكادر التنظيمي، بدنًا با

ينية، لتاريخ، خاصة تاريخ القضية الفمسطفى العمـو الدينية والدنيوية، ومف ثـ يبدأ بتعمـ المغة العبرية ألىميتيا، وتمحؽ معيا في مرحمة متقدمة المغة االنجميزية،، ودراسة ا

يا، والتدريب عمى العمؿ اإلداري، والصراع العربي اإلسرائيمي، والقضايا الفكرية والحركية، ومنطمقات الفصائؿ الوطنية واإلسبلمية مع نبذة عف قياداتيا وثوابتيا وأىداف

 ماف والوعى والثورة.وعممية التدرج فى الييكؿ التنظيمي، وممارسة العمؿ الحركي، بعد عممية البنان الروحى والجسدى واإلي

 .ٙٚٔ  قدرى أبو بكر: مرجع سابؽ، صٖ 
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ياقػػػػة البدنيػػػػة الخفيفػػػػة ، كاليرولػػػػة مة والنصػػػػؼ يتخمميػػػػا تمػػػػاريف العوالنصػػػػؼ صػػػػباحًا حتػػػػى السػػػػاب
 وتماريف الضغط والمعدة وهيرىا ، وقفز الحبؿ ، والشطرنج والزىر والدمونوز.  يوالسويد

مات وسابقًا والدوريات المختمفة بيف الغرؼ والتنظي السجوف المبارياتومع ذلؾ أقاـ االسرى في 
وتقـو  الفصائؿ،وذلؾ في المناسبات الوطنية والدينية وانطبلقات  الواحد،بيف األقساـ في السجف 

  الفائزيف.المجنة الرياضية بتوزيع اليدايا والجوائز عمى 
 

 التواصل مع الخارج: -:
بػػػػدد األسػػػػرى فػػػػي السػػػػجوف مخططػػػػات أجيػػػػزة األمػػػػف اإلسػػػػرائيمية بعػػػػزليـ عػػػػف محػػػػيطيـ 
الخارجي، وتجميد الزمف عند لحظة اعتقػاليـ، ففػي البػدايات كانػت أداة التواصػؿ بػيف األسػرى فػي 
السػػػػجوف، ومػػػػع ذوييػػػػـ، والمؤسسػػػػات اإلعبلميػػػػة والقػػػػوى والتعميميػػػػة عبػػػػر زيػػػػارات األىػػػػالي هيػػػػر 

ت االحػػػتبلؿ والعقابػػػات المسػػػتمرة، وعبػػػر المحػػػاميف المراقبػػػة والمحصػػػورة المنتظمػػػة بفعػػػؿ انتياكػػػا
زياراتيـ بعدد قميؿ جدًا وعمى فترات متباعدة والذيف يتعرضوف لممنع في مناسبات وظػروؼ كثيػرة، 
وعبػػر الكبسػػولة التػػي تنتقػػػؿ مػػع المنقػػوليف والمحػػرريف والتػػػي الحقػػت الشػػرطة حاممييػػا، وعػػػاممتيـ 

 فة.بالقوة وبأساليب عني
ونتيجػة لتطػور التقنيػػات ووسػائؿ االتصػاؿ، أصػػبحت رسػائؿ المعتقمػيف تصػػؿ لػدائرة أوسػػع 
بكثير مف دائرة األىؿ واألصدقان، عف طريؽ تعميـ الرسائؿ جماىيريًا، بحيث يتـ استثمار وسائؿ 
إعبلميػػة متطػػورة، بغيػػة إيصػػاؿ مضػػاميف الرسػػائؿ إلػػى مجتمػػع بأسػػره، وربمػػا إلػػى مجتمعػػات، فقػػد 

المعتقموف في االنتفاضة األولى مف "إذاعة األسرى" التي تبث مف هزة، لكي تذاع رسػائميـ  استفاد
 ويستمع إلييا أكبر عدد ممكف مف الناس لتحقيؽ جممة مف األىداؼ، أىميا: 

 كسر الحصار المفروض عمى المعتقميف. -ٔ
ة، لترويج تعميـ التجربة والتعبير عف مواقؼ وتوجييات، وبذلؾ تكوف الرسالة فرصة مناسب -ٕ

 طروحات ومفاىيـ األسرى.
 حممت الرسائؿ المذاعة الكثير مف المعمومات والحقائؽ عف واقع المعتقميف الفمسطينييف والعرب. -ٖ
 قدـ المعتقموف مف خبلؿ اإلذاعة " ىدايا معنوية " لؤلىؿ واألصدقان في المناسبات. -ٗ
سرى، األمر الذي أظيرت بعض الرسائؿ المذاعة جمالية أدبية ومستوى متطور لدى األ -٘

أعطى لممستمع الفمسطيني والعربي المتابع "إلذاعة القدس" فكرة عف نتاجات المعتقميف 
 . ٔ األدبية والثقافية والسياسية 

                                                 
 .ٕٚٔ-ٕٙٔ، صٕٗٓٓ  حسف عبد اهلل: أثر الرسالة فى حياة المعتقؿ الفمسطينى، راـ اهلل، مركز المشرؽ لمدراسات، ٔ 



 94 

وفػػي منتصػػؼ التسػػعينات ىػػر ب األسػػرى بعػػض أجيػػزة اليواتػػؼ النقالػػة لكسػػر عػػزلتيـ عػػف 
يريػػب ىػػذه األجيػػزة لدرجػػة وصػػمت العػػالـ الخػػارجي، وقػػد أبػػدع األسػػرى وخاصػػة الجػػدد مػػنيـ فػػي ت

 .  ٔ أعدادىا إلى المئات، ولربما في مرحمة الحقة إلى اآلالؼ
وربطت اليواتػؼ النقالػة األسػرى بػذوييـ زمػف االنتفاضػة، عنػدما كػانوا محػروميف مػف الزيػارات 

ومػا كػاف جران المنع اإلسرائيمي، وأحدث ذلؾ اتصااًل إنسانيًا واجتماعيًا ألسػرى أمضػوا سػنوات طويمػة، 
ممكنػػًا الحػػديث معيػـػ دوف تػػوافر ىػػذه األجيػػزة، وأقػػاموا الصػػبلت مػػع أسػػرىـ وأقػػاربيـ ومػػع أسػػرىـ ومػػع 
تنظيمػػػاتيـ أيضػػػًا، فأحػػػدث اليػػػاتؼ مشػػػاركة اجتماعيػػػة، فكثيػػػرًا مػػػا شػػػارؾ األسػػػير فػػػي حػػػؿ إشػػػكاالت 

في المناسػبات، حتػى فػي  العائمة، أو ساعد عمى حميا، السيما تعميـ األبنان، أو تقديـ العزان أو التياني
إصػػدار البيانػػات السياسػػية والجماىيريػػة فػػي مناسػػبات عديػػدة والوصػػوؿ إلػػى اإلعػػبلـ لشػػرح الكثيػػر عػػف 

 . ٕ أحواؿ األسرى وما كاف يحدث عندىـ أواًل بأوؿ
ولـ يتوقؼ األمر عند حد الراديو والتمفزيوف والياتؼ، بؿ إف بعض المعتقميف دخمػوا عمػى خػط 

ؿ مواقػػع أنشػػئت ليػـػ قبػػؿ انتقػػاليـ وخبللػػو، وصػػاروا يكتبػػوف الرسػػائؿ، ويطمبػػوف مػػف اإلنترنػػت، مػػف خػػبل
األىػػؿ نشػػرىا عبػػر مػػواقعيـ لتصػػؿ إلػػى األصػػدقان ويػػردوف عمييػػا، لينقػػؿ األىػػؿ إلػػى ابػػنيـ المعتقػػؿ مػػرًة 
أخػرى، الػػردود عمػى الرسػػائؿ وىكػػذا، وحػاوؿ بعػػض المعتقمػيف اسػػتثمار اإلنترنػػت لموصػوؿ إلػػى أصػػدقان 

نسػػػانية، وذلػػػؾ لشػػػرح ظػػػروؼ المعتقمػػػيف ومعػػػا رؼ وربمػػػا جمعيػػػات ومؤسسػػػات فػػػي الخػػػارج، حقوقيػػػة وا 
المأسػػاوية، واختػػراؽ الحكومػػات اإلسػػرائيمية المتعاقبػػة التفاقيػػة جنيػػؼ بخصػػوص األسػػرى، والحقيقػػة أف 
اختػػػراؽ الحصػػػار عػػػف طريػػػؽ اإلنترنػػػت، ولػػػو بواسػػػطة األىػػػؿ، ىػػػو إبػػػداع بحػػػد ذاتػػػو، وتأكيػػػد عمػػػى أف 

 . ٖ ميف ال يعدموف الوسيمة إليصاؿ أفكارىـ وتوجياتيـ إلى الناسالمعتق

عتقد أف الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة سعت منذ بمورتيا إلى تكويف ن القسـفي نياية 
وتطػػػوير الجوانػػػب اإلبداعيػػػة لؤلسػػػرى، فعقػػػدت الجمسػػػات الثقافيػػػة ذات األبعػػػاد المختمفػػػة، منيػػػا مػػػا 

رى تتعمؽ بالجانب اإلداري السموكي داخؿ المعتقؿ أو السػجف، وثالثػة يختص بالتوعية األمنية وأخ
 . ٗ ليا عبلقة بالجانب التنظيمي والوطني، ىذا باإلضافة إلى الجوانب الثقافية

وشجعت الحركة األسيرة المعتقميف مف خبلؿ التػدرج فػي المراتػب التنظيميػة، ومػنح اليػدايا 
الرمزية، وتكريـ المتفوقيف منيـ فػي حفػؿ تكريمػي عمػى مسػتوى هرفػة أو خميػة أو أي مسػتوى تقػره 

                                                 
 .ٓ٘ٔ -ٜٗٔ  زاىى وىبى: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٕٛ  أحمد أبو السعود: مرجع سابؽ، صٕ 

 ..ٕٛٔ_ٕٚٔسابؽ، ص   حسف عبد اهلل: مرجعٖ 

 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٖ  األسير المحرر رامى جماؿ عزارة: مقابمة أجراىا معد المقرر، ٗ 
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الجيػػات المسػػؤولة وفػػؽ حالػػة اإلبػػداع والتطػػور، ومػػنح الشػػيادات التقديريػػة، واإلشػػادات بػػالمتميزيف 
 .  ٔ خبلؿ البيانات االعتقالية مف

أىػػـ مػػا حققػػو األسػػرى، كتحػػدي إلدارة مصػػمحة السػػجوف اإلسػػرائيمية فػػي القضػػايا نعتقػػد أف 
التعميميػػػة فػػػي أعقػػػاب منػػػع الثانويػػػة العامػػػة والجامعػػػة المفتوحػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ، ىػػػو الحصػػػوؿ عمػػػى 

، وتشػػػكيؿ طػػػواقـ الموافقػػػات عمػػػى إنشػػػان فػػػروع جامعػػػات فػػػي السػػػجوف مػػػف الجامعػػػات الفمسػػػطينية
داريػػػػػيف والتواصػػػػػؿ مػػػػػع الجامعػػػػػات فػػػػػي نقػػػػػؿ الػػػػػدرجات، وكتابػػػػػة  مشػػػػػرفيف ومدرسػػػػػيف ومػػػػػوجييف وا 
االمتحانػػػات ورفػػػع العبلمػػػات، واالعتػػػراؼ بالشػػػيادات مػػػف المؤسسػػػات التعميميػػػة والتربيػػػة والتعمػػػيـ 
 العػػػالي الفمسػػػطيني، وكػػػذلؾ نقػػػؿ معانػػػاتيـ التػػػي وصػػػمت فػػػي كثيػػػر مػػػف األحيػػػاف لنقػػػؿ معانػػػاتيـ
بالصوت والصورة وبشكؿ ميداني لحظة اقتحاـ األقسػاـ، وبػذلؾ كشػفوا زيػؼ ادعػان إسػرائيؿ لمعػالـ 
بااللتزاـ بحقوؽ اإلنساف، واستطاعوا أيضًا التأثير عمى القػوى الفمسػطينية والمؤسسػات العاممػة فػي 

أدب  مجاؿ الثقافة واألسرى بالتوصية لطباعة عشػرات إنتاجػات األسػرى الميمػة ضػمف قػوائـ نشػر
مجػػاالت متعػػددة، كػؿ ذلػػؾ عبػر وسػػائؿ اتصػاؿ أبػػدعوا فػػي ي السػجوف والكتػػب التوثيقيػة األخػػرى فػ

 استخداميا مف أجؿ التقدـ والتطور والبنان عمى مستوى األفراد والجماعات.

 
 تدريب

اسػتنادًا إلػى كتب في ىذا الموضػوع ا، يمر عدد مف األسرى والمعتقميف بتجربة العزؿ االنفراد -
 ؟؟ف الذيف مورس بحقيـ ىذا االنتياؾبالتعاوف مع أحد المحرريو  والمراجع،التقارير واألبحاث 

 
 

 : يأسئمة التقويـ الذات
ذكػر مػع الشػرح مثػااًل ا والمعتقمػيف،عممت إدارة السجوف عمى عرقمة تطوير امكانيػات األسػرى  -

 عمى ذلؾ ؟؟ 
مػف قبػػؿ قيػادة الحركػػة األسػػيرة عمميػػة التشػجيع والتحفيػػز و  األسػرى، اسػتثمار الوقػػت مػف جانػػب -

 اشرح ذلؾ ؟؟ السجوف،أوجدت نماذج مبدعة مف األسرى في 
عػػزز كػػؿ منيمػػا وكيػػؼ  متراكمػػة، يوالجمػػاع يالسػػجوف عمػػى الصػػعيد الفػػردعمميػػة البنػػان فػػي  -

                                                 
"، القدس، مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة، ٕٚٓٓ-ٜٚٙٔ  فيد أبو الحاج: "التجربة الديمقراطية لؤلسرى الفمسطينييف في المعتقبلت اإلسرائيمية في الفترة ٔ 

 .ٓٗٔ، صٕٗٔٓفمسطيف، 
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 ؟؟اآلخر
 ؟وضح ذلؾ األسرى،تعزيز الجوانب اإلبداعية لدى  ليا دور كبير فىالحركة األسيرة  -
 
 

 الخبلصة
، ولػـ التضػييؽ عمػى األسػرى عمػى كػؿ الصػعدسػرائيمية بمحػاوالت قامت إدارة مصػمحة السػجوف اإل

، بػػؿ سػػعت جاىػػدة لتحصػػيف األسػػرى لفمسػػطينية األسػػيرة لتمػػؾ السياسػػاتتستسػػمـ الحركػػة الوطنيػػة ا
الوسػػائؿ النضػػالية  ، واسػػتطاعت رهػػـ كػػؿ المعيقػػات بمجمعػػة مػػفامنيػػًا، وتطػػويرىـ ثقافيػػًا وتعميمًيػػأ

تعمػػدت بػػالكثير مػػف الشػػيدان والتضػػحيات، أف تحقػػؽ الكثيػػر مػػف اإلنجػػازات التػػي  يالمتنوعػػة التػػ
أجبػػػرت إدارة مصػػػمحة السػػػجوف لبلعتػػػراؼ بػػػالكثير مػػػػف حقػػػوقيـ التػػػي راودتيػػػـ عمييػػػا، واسػػػػتغمت 

 الظروؼ والمتغيرات السياسية الخارجية لمنيؿ منيـ.

سػػيرة تمكنػػت مػػف الحفػػاظ عمػػى ىياكميػػا وتجربتيػػا عبػػر كػػؿ الفتػػرات والتجربػػة أثبتػػت أف الحركػػة األ
والمتغيػػرات، قػػد تمػػر الحركػػة األسػػيرة بمحطػػات مػػف المػػد والجػػزر، والقػػوة والضػػعؼ، وحػػاالت مػػف 
التقػػدـ والتراجػػع، ولكنيػػا لػػـ تفقػػد لحظػػة الجاىزيػػة النضػػالية والعزيمػػة القويػػة، واإلرادة الصػػمبة التػػي 

ة، أو تترجػػؿ بعػػد كبػػوة، واسػػتطاعت بقمػػة اإلمكانيػػات أف تحػػافظ عمػػى سػػرعاف مػػا تسػػتفيؽ بعػػد هفػػو 
يػػػا النضػػػالي وتجربتيػػػا االعتقاليػػػة، وىيبتيػػػا أمػػػاـ إدارة مصػػػمحة السػػػجوف اإلسػػػرائيمية، ومكانتيػػػا ثإر 

 الرمزية أماـ الجماىير الفمسطينية وأحرار وشرفان العالـ.

مػف القػادة، وشػكموا بعػد خػروجيـ مػف  واستطاع األسرى عبر تجربة مبدعة وهنية أف تخػرج أجيػاالً 
السجوف والمعتقبلت رافدًا لممجتمع بشكؿ عاـ، ولحركاتيـ وأحزابيـ بشكؿ خاص، وأثروىا بخبرات 
وكفػػػػانات وطنيػػػػة ونضػػػػالية متقدمػػػػة، لػػػػذلؾ اسػػػػتطاع األسػػػػرى أف يتغمغمػػػػوا فػػػػي صػػػػفوؼ أحػػػػزابيـ 

بحوا مشػػػاركيف أساسػػػييف فػػػي وتنظيمػػػاتيـ، وأف يتقمػػػدوا أعمػػػى المناصػػػب التنظيميػػػة، كمػػػا أنيػػػـ أصػػػ
 .  ٔ عممية صناعة واتخاذ القرار السياسي والتنظيمي داخؿ أحزابيـ وحركاتيـ السياسية 

 

                                                 
 ، "رسالة ماجستير هير منشورة"، جامعة األزىر كمية االقتصاد ٕٙٓٓ -ٜٚٛٔ ، دور األسرى في الحركات السياسية الفمسطينية  ٖٕٔٓ  إسماعيؿ الداعور:  ٔ 

 .ٜٗوالعمـو اإلدارية، قسـ العمـو السياسية، هزة، فمسطيف ، ص
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 " ثةللمحة عف الوحدة الدراسية الثا

ية بنان ، وكيفاالحتبلؿ في نيؿ حقوؽ األسرى عمى عوائؽ سمطاتالدارس  يبعد أف اطمعت عزيز 
"  الحركػػة األسػػيرة فػػي تعزيػػز الجوانػػب اإلبداعيػػة لػػدى األسػػرى، ودور مكانيػػاتالػػذات وتطػػوير اإل

بػداع لمحركػة األسػيرة فػي السػجوف والمتمثمػة أىػـ مظػاىر اإلسػتتعرؼ عمػى  لثةنؾ في الوحدة الثاإف
 ئتػػؾ، نأمػػؿ أف تسػػعد بمطالعتػػؾ وقراالتعميميػػة فػػي السػػجوفبالتجربػػة الديمقراطيػػة والمسػػيرة الثقافيػػة و 

 .الواعية ليذه الوحدة الممتعة

 
 مسرد المصطمحات 

انصرفت المجنة الدولية لمصػميب األحمػر فػي أعقػاب الحػرب العالميػة الثانيػة  اتفاقيات جنيف: -
ـ فػي ٜٜٗٔدولػة عػاـ  ٖٙإلى وضع اتفاقية لحمايػة المػدنييف فػي زمػف الحػرب، حيػث التقػت 

مصػير الجرحػى والمرضػى فػي القػوات : األولػى: حػوؿ تحسػيف  ٔ جنيؼ وتبنت أربع اتفاقيات 
المسمحة، والثانية: حوؿ القوات البحرية، والثالثة: حػوؿ معاممػة أسػرى الحػرب، والرابعػة: حػوؿ 

وعمػػى الػػرهـ مػػف مصػػادقة إسػػرائيؿ عمػػى اتفاقيػػات جنيػػؼ األربعػػة فيػػي لػػـ   ٕ حمايػػة المػػدنييف
دوليػػة والحقوقيػػة ليػػا رهػػـ دعػػوة المنظمػػات ال  ٖ تعتػػرؼ باألسػػرى الفمسػػطينييف كأسػػرى حػػرب 

بػػػاحتراـ االتفاقيػػػات الدوليػػػة والقػػػانوف فػػػي معاممػػػة السػػػجنان يتعمػػػؽ بتمػػػؾ الحقػػػوؽ الفمسػػػطينييف 
 . ٗ لدييا

لمرتبػػػة الدسػػتور " النػػػاظـ لحيػػاة الػػػدوؿ  يىػػي قػػوانيف ونظػػػـ ترقػػ المــوائو واألنظمـــة الداخميـــة: -
والمجتمعػػات الطبيعيػػة، وتحظػػى المػػوائح واألنظمػػة الداخميػػة بػػاحتراـ وتقػػدير كبيػػريف مػػف كافػػة 

والمػوائح الداخميػة   ٘ األسرى، وتشكؿ مرجعيتيـ المتعاقد عمييا لفض المشػكبلت التػي تػواجييـ
عتقػػالي وبعػػض جوانػػب سػػمطتو لمتنظيمػػات داخػػؿ السػػجوف تبػػيف أسػػس الحيػػاة فػػي المجتمػػع اال

الثوريػػػة مػػػف جانػػػب آخػػػر تتبنػػػى التنظيمػػػات المختمفػػػة نظامػػػًا داخميػػػًا أو دسػػػتورًا اعتقاليػػػًا يحكػػػـ 
عبلقػػات التنظػػيـ الواحػػد ويوضػػح أسػػس التنظػػيـ االعتقػػالي ورؤيتػػو الفكريػػة والييكػػؿ التنظيمػػي 

 . ٙ لجتيابييئاتو والقوانيف التي تحكـ نشاطيا، كما يوضح األخطان وكيفية معا
                                                 

 .ٕٙٙى: ص  أنظر لممحؽ اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة األسر ٔ 

 .ٕٛ، صٖٕٔٓ، األردف، دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع، ٕ  ناصر عبد الجواد، األسرى   حقوقيـ واجباتيـ أحكاميـ  ، ط ٕ 

 .ٚٚٔ، صٕٙٓٓ  هادة فريد بدر: أسرانا فى سجوف االحتبلؿ االسرائيمى، عماف، دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع، ٖ 

 .ٕٗٓ، صٕٔٔٓ، هزة، ٜٕ: البياف الختامى لمؤتمر االمـ المتحدة فى فينا، مجمة المركز، العدد   مركز التخطيط الفمسطينىٗ 

 .ٛ٘  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة: مرجع سابؽ، ص٘ 

 .ٔٙٔ، صٜٜٛٔ  قدري أبو بكر: مف القمع إلى السمطة الثورية، عماف، دار الجميؿ لمنشر،، ٙ 
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وتعنػػي تصػػريؼ أمػػور األسػػرى وشػػؤونيـ مػػف قبػػؿ الييئػػات المنتخبػػة، مػػف  القيــادة الجماعيــة: -
خبلؿ التشاور الحثيث فيما بينيا وبيف قواعدىا التنظيمية، سوان داخؿ كؿ فصيؿ مف فصػائؿ 

 . ٔ العمؿ الوطني أو بيف الفصائؿ كافة، وخاصة عندما يتعمؽ األمر بمصير األسرى ككؿ
ىػو مصػطمح افتراضػي لميمػة حساسػة تتكػوف مػف إدارة الػػواردات  الصـندوق العتقـالي العـام: -

الكنتيف " بعد عدىا وحصرىا وتقييدىا في سػجؿ خػاص يكػوف فػي عيػدة  –مف "دكاف األسير 
األسير المكمؼ بالقياـ بيذه العممية، وىػو أسػير يػتـ التوافػؽ عميػو مػف قبػؿ الفصػائؿ المتواجػدة 

ف دوره وصبلحياتو تشمؿ االتصاؿ باألسرى كافة، ولؤلسير المكمؼ مساعديف في المعتقؿ، أل
 . ٕ يسمى كؿ منيـ أميف الصندوؽ االعتقالي لقسمو 

ضػػد األسػػرى  السػػجاف امجػػأ الييػػيًا مػػف أقسػػى أنػػواع العقوبػػات التػػي يعتبػػر العػػزؿ عقابػػ العــ ل: -
الفمسػػطينييف والعػػػرب فتضػػػعيـ فػػي زنػػػازيف معتمػػػة ضػػيقة ولفتػػػرات طويمػػػة مػػف الػػػزمف، ويحػػػـر 

 . ٖ األسير المعزوؿ مف أبسط الحقوؽ اإلنسانية واألساسية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٚ٘ـ، صٕٗٔٓجامعة القدس، موسوعة تجارب األسرى الفمسطينييف والعرب، فمسطيف، القدس،  –ة األسيرة   مركز أبو جياد لشؤوف الحركٔ 

 .ٚ٘جامعة القدس: مرجع سابؽ، ص –  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة ٕ 

 .ٚ٘  المصدر نفسو، صٖ 
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 الوحدة الثالثة

 التجربة الديمقراطية والمسيرة الثقافية والتعميمية في السجون

 محتويات الوحدة 
  تمييد 1.1

، كة الوطنية الفمسطينية األسيرة "مف مقرر " تاريخ الحر  الثالثةالدارس في الوحدة  يأىبًل بؾ عزيز 
بػػداع لمحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية األسػػيرة " مػػف خبلليػػا التعػػرؼ عمػػى أبػػرز مظػػاىر اإلنأمػػؿ  يالتػػ

حػدة تجعمنػا أكثػر و أف تكػوف التجربة الديمقراطية والمسيرة الثقافية والتعميمية في السجوف " متمنػيف 
 .ت قياسًا بحركات التحرر العالميةتألق يلمحركة األسيرة الت فخرًا وانتمانً 

قتػػؿ التجربػة الديمقراطيػة لؤلسػػرى والمعتقمػيف الفمسػػطينييف  مكانيػات ورهػـ محاولػة السػػجاف بكػؿ اإل
قبػػػػة ، ومعا، وعرقمػػػػة االنتخابػػػػاتمػػػػف خػػػػبلؿ عػػػػزؿ القيػػػػادات والنقميػػػػات ،سػػػػرائيميةفػػػػي السػػػػجوف اإل

 .رادة األسرى وعزيمتيـإ، إال أنيا فشمت بالمسؤوليف بشتى أنواع العقاب
واسػػػتطاعوا مػػػػف خػػػػبلؿ بػػػػرامجيـ وأنظمػػػػتيـ وقػػػػوانينيـ مػػػػف تحويػػػػؿ السػػػػجوف مػػػػف مكػػػػاف لئلبػػػػادة 
المعنوية الجماعية وتحطيـ العزيمة النضالية، إلى انصيار الكؿ في بوتقة األكاديمية االعتقالية 

والثقافيػػة واألدبيػػة والتعميميػػة، وتمكنػػوا رهػػـ كػػؿ الضػػغوط والتعػػذيب الجسػػدي التربويػػة والوطنيػػة 
والنفسػػي والحرمػػاف مػػف كػػؿ الشػػروط المعيشػػية الممكنػػة، التػػي تتنػػافى وأبسػػط الحقػػوؽ اإلنسػػانية، 
عمػػى كػػؿ الصػػعد " فػػي تقػػديـ العػػبلج والطعػػاـ بكميػػة ونوعيػػة الئقػػة ببنػػي البشػػر، وزيػػارة األىػػؿ، 

 تأدية الشعائر الدينية بحرية وهيرىا مف الحقوؽ.ومواصمة التعميـ، و 

، سػػػرائيميةديمقراطيػػػة فػػػي السػػػجوف اإلالتجربػػػة ال"  يىػػػوثبلثػػػة أقسػػػاـ رئيسػػػية لػػػى إالوحػػػدة  سػػػمتق
 " . سرائيميةالتعميمية في السجوف اإلوالمسيرة الثقافية و 

الثقافيػة والتعميميػة فػي " التجربة الديمقراطية والمسػيرة الطالب مرة أخرى في وحدة  يأىبًل بؾ عزيز 
وف إلػػى ىػػذه الوحػػدة ركيػػزة أساسػػية فػػي التعػػرؼ عمػػى كيفيػػة قمػػب السػػج ونأمػػؿ أف تشػػكؿ ،سػػجوف"ال

، وتحويػؿ ي، وحريػة التعبيػر، والنقػد الػذاتمػى تػداوؿ السػمطة، تقوـ عمجالس ومؤسسات  ديمقراطية
والشػػيادات األكاديميػػة  هػػرؼ األسػػرى إلػػى فصػػوؿ دراسػػية وتحصػػيؿ الثانويػػة العامػػة والبكػػالريوس

  العميا .
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 أىداؼ الوحدة  2.1
، واكتسػػاب عف فػػي الحيػػاة التظيميػػة فػػي السػػجوفالػػتم، و لوحػػدةالطالػػب بعػػد دراسػػتؾ ليػػذه ا يعزيػػز 

، وتعقػػػب مسػػػيرة المحػػػرريف بعػػػد والمعتقمػػػيف التجربػػػة الديمقراطيػػػة، والشػػػيادات األكاديميػػػة األسػػػرى
 :تكوف قادرًا عمى أفومتابعة نجاح القيادات بعد التحرر نأمؿ بأ ، فراج وخاصة القدامى منيـاإل

 :تتعرؼ عمى

 مفيـو الديمقراطية االعتقالية وممارستيا وفؽ البيئة االعتقالية وظروفيا . -
يػتـ  ي، والقػرارات التػيعمى حياة الفرد والجماعة والمجتمع االعتقال يانعكاس الشكؿ الديمقراط -

 االعتقالية لمواجية السجاف .اتخاذىا في المؤسسة 
 .نجاحياإل ، ومعيقات السجافالمسيرة الثقافية وأشكاليا، وطرؽ اكتسابيا -
تػػـ اتخاذىػػا مػػف قبػػؿ السػػجاف ومقترحػػات القػػوانيف  ي، والقػػرارات التػػالمسػػيرة التعميميػػة، وأنواعيػػا -

وأسػػاليب  ؽ بمنػػع الثانويػػة العامػػة والجامعػػة،سػػرائيمية وخاصػػة فيمػػا يتعمػػمػػف قبػػؿ الحكومػػة اإل
 .األسرى لمتغمب عمييا

جوف نجػاح المسػيرة التعميميػة فػي السػإدور ىيئة شؤوف األسػرى والمحػرريف لتربيػة والتعمػيـ فػي  -
  .في ظؿ التضييؽ مف قبؿ السجاف

 
 أقساـ الوحدة  3.1
 : يركىٌ هذِ انىحذح يٍ صالصخ ألضبو رئيضيخ وهدالدارس  يعزيز 

 .القسـ األوؿ: التجربة الديمقراطية في السجوف االسرائيمية 
 . القسـ الثاني: المسيرة الثقافية في السجوف االسرائيمية

 . القسـ الثالث: المسيرة التعميمية في السجوف االسرائيمية
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 القرانات المساعدة  4.1
 الدارس حاوؿ أف تنوع مصادر معموماتؾ مف خبلؿ المصادر التالية  لتتعرؼ أكثر عمى يعزيز 

  .فمسطينييف في السجوف االسرائيميةلؤلسرى والمعتقميف ال يوالتعميم يوالثقاف يالشكؿ الديمقراط

عػبلـ ، مصػر، الجيػزة، مركػز اإليهياىب االعتقاؿ الصييون يبراىيـ أبو الييجا: المنسيوف فإ -
 .ـٕٗٓٓ، يالعرب

لمحركة الفمسطينية األسيرة، راـ اهلل، فمسطيف، مواطف المؤسسػة  ي: الواقع التنظيميياد الرياحإ -
 . ـٕٙٓٓالفمسطينية لدراسة الديمقراطية، 

لمطباعػة  : التجربة الديمقراطية لمحركػة الفمسػطينية األسػيرة، راـ اهلل، مؤسسػة ناديػاً يخالد اليند -
 .ـٕٓٓٓوالنشر، 

 . ـٕٓٔٓة: أوراؽ مف خمؼ جدراف األسر، هزة، فمسطيف، بدوف دار نشر، عبد الحؽ شحاد -
فيد أبو الحاج: التجربة الديمقراطية لؤلسػرى الفمسػطينييف فػي المعػتقبلت اإلسػرائيمية فػي الفتػرة  -

 ـ. ٕٗٔٓ، القدس، فمسطيف، مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة، ـٕٚٓٓ-ٜٚٙٔ
محمػػد صػػبحة : التجربػػة الديمقراطيػػة والمؤسسػػية حركػػة حمػػاس فػػي السػػجوف، هػػزة، فمسػػطيف،  -

 . ٕ٘ٔٓعبلـ األسرى، إمكتب 
مفيد عرقوب: "بنان الجممػة فػي شػعر المعتقمػيف الفمسػطينييف فػي السػجوف اإلسػرائيمية"، "رسػالة  -

  دكتوراه هير منشورة"، جامعة عيف شمس، كمية اآلداب، جميورية مصر العربية.

 
 ما تحتاج إليو لدراسة الوحدة :     5.1

لبلطػػبلع عمػػى التجربػػة الديمقراطيػػة لؤلسػػرى فػػي السػػجوف والمعػػتقبلت مػػف الػػدارس  يتحتػػاج عزيػػز 
ومطالعػػػػة المػػػػوائح الداخميػػػػة لمقػػػػوى الوطنيػػػػة  األسػػػػرى،خرجػػػػت مػػػػف كتابػػػػات  يخػػػػبلؿ األدبيػػػػات التػػػػ

تنػػػاوؿ التجربػػػة  يوقػػػرانة واسػػػعة ألدب السػػػجوف الػػػذ التفصػػػيمية،سػػػبلمية فػػػي السػػػجوف وموادىػػػا واإل
الفائدة  حقيؽتلالتدريب وأسئمة الوحدة،  مىعوأجب  والثقافية،بداعات األسرى التعميمية ا  االعتقالية و 

 .ضافة لزيارة مؤسسات األسرى، باإلالمرجوة
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 األول القسم

 التجربة الديمقراطية في السجون

قػػد يكػػوف مػػف الغرابػػة الحػػديث عػػف تجربػػة ديمقراطيػػة لؤلسػػرى بػػيف جػػدراف سػػجوف مغمقػػة، 
، مف حيث تجريـ مبدأ التجمػع عمػى أسػاس السجاف وممارسات قمعية قيرية هير معقولة مف قبؿ 

تنظيمػػػػي أو بتكػػػػويف نػػػػواة مجتمػػػػع اعتقػػػػالي قػػػػائـ عمػػػػى الحػػػػد األدنػػػػى مػػػػف القػػػػيـ والشػػػػراكة والعقػػػػد 
صػوره وشػكمو، وتقييػد الحريػات وتكمػيـ األفػواه والعقابػات عمػى أتفػو القضػايا، االجتماعي في أدنى 

والرقابة الشديدة عمى حركة األسرى بكؿ أشكاليا الحياتية والثقافية والتنظيمية واألمنية، ومنػع عقػد 
المقػػػػانات بػػػػيف أعضػػػػان الكػػػػوادر التنظيميػػػػة المنتخبػػػػة، ونقميػػػػـ المتواصػػػػؿ إليجػػػػاد حالػػػػة مػػػػف عػػػػدـ 

التنظيمػػػي الػػػذي يرسػػػي دعػػػائـ الممارسػػػة الديمقراطيػػػة وثقافتيػػػا عمػػػى أيػػػدي نخػػػب تألقػػػت االسػػػتقرار 
 .  ٔ وأبدعت في استيعاب األسرى الجدد وزرع مبادئيا بيـ منذ لحظات االعتقاؿ األولى 

وعمػػػى الػػػرهـ مػػػف كػػػؿ تمػػػؾ العوائػػػؽ فقػػػد تجػػػاوز األسػػػرى تمػػػؾ العقبػػػات ببػػػدائؿ، وتطػػػورت 
مع تطور األوضاع الداخمية لؤلسرى مرحمة بعػد أخػرى، كػؿ كػاف  المسيرة الديمقراطية في السجوف

فراز القيادات وكيفية  ليا خصائصيا وظروفيا في شكؿ اإلمكانيات، والروابط، والموائح الداخمية، وا 
 اتخاذ القرارات، والرقابة، والمحاسبة، والمساواة، والحقوؽ، والحريات.

جوف تبقى نسبية، قائمة عمى المشػاركة فػي ويمكف القوؿ أف الممارسة الديمقراطية في الس
صػناعة القػرار السياسػػى والكفػاحي، أكثػػر مػف الحػػديث عػف العبلقػػة بػيف الحكػػـ والمػواطف، وقػػوانيف 
وتشريعات وأنظمة وحريات وتعددية سياسية وثقافية وحقوؽ لمفئات االجتماعية الميمشة والضعيفة 

 . ٕ وهير ذلؾ مف أىداؼ وقيـ ومبادىن 

 يمقراطية في السجون:بدايات الد

والدة السػػػػجف  أف السػػػػجف لػػػػيس  –يسػػػػتنتج ميشػػػػيؿ فوكػػػػو فػػػػي كتابػػػػو  المراقبػػػػة والمعاقبػػػػة 
مصػػدره القػػانوف الجنػػائى بػػؿ ىػػو سػػبؽ القػػانوف وجػػان ىػػذا فيمػػا بعػػد لينظمػػو، إف السػػجف بمؤسسػػتو 
 الخاصػػػػة وطريقػػػػة نشػػػػوئو وىيكميتػػػػو المتعمقػػػػة بػػػػو وحػػػػده كمػػػػا لػػػػو كػػػػاف سػػػػمطة مضػػػػافة إلػػػػى الدولػػػػة
والمجتمع، ويعتبر السجف بيندستو وجاىزيتو مكانًا مثاليػًا إلنتػاج الجسػد االنضػباطي، ويػرى أيضػًا 

                                                 
 .ٚ٘ –ٕ٘، صٕ٘ٔٓ، هزة، فمسطيف، مكتب اعبلـ األسرى،   األسير محمد صبحة : التجربة الديمقراطية والمؤسسية حركة حماس في السجوفٔ 

 .ٛ، صٕٛٓٓ  محسف أبو رمضاف: التحوؿ الديمقراطى فى فمسطيف، راـ اهلل، فمسطيف، مركز راـ اهلل لمدراسات وحقوؽ االنساف، ٕ 
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أنػػو " أصػػبح لمشػػرعيات حوامػػؿ جماعيػػة وشػػعبية وأىػػداؼ سياسػػية واضػػحة، واشػػتد االلتبػػاس بػػيف 
المعػارض السياسػػي والمػػتيـ الجنػائي، وقػػد أفػػادت السػمطات طػػويبًل مػػف ىػذا االلتبػػاس بحيػػث سػػنت 

انيف كثيػػػرة ذات صػػػبغة جنائيػػػة موجيػػػة إلػػػى أشػػػكاؿ المعارضػػػة السياسػػػية الخالصػػػة واأليدلوجيػػػة قػػػو 
 . ٔ المعينة "

عمػػػػاؿ الفكػػػػر فػػػػي  ولقػػػػد مػػػػارس األسػػػػرى الديمقراطيػػػػة وتوسػػػػعوا فييػػػػا بالنضػػػػاؿ الػػػػدؤوب، وا 
التجارب التي كانوا يخوضونيا، وباكتساب عوامؿ الثقافة مف خػبلؿ اإلبػداع واالطػبلع عمػى ثقافػة 
اآلخػػريف، وتطػػوير ميػػاراتيـ مػػف خػػبلؿ تجػػارب الديمقراطيػػة فيمػػا يصػػؿ إلػػييـ مػػف دراسػػات وحػػوار 
حوليا، وكاف لمنيوض األدبي دوره فى اإلبداع والحوار حوؿ الشكؿ األفضؿ الذي يجب أف يبمغػو 
ا األسرى في اكتساب المزايػا الديمقراطيػة فػي التعامػؿ واالرتقػان اإلنسػاني إلػى العبلقػة األفضػؿ فيمػ

بيػػنيـ، فقػػد ثبػػت أنػػو حتػػى فػػي هيػػاب األيػػدلوجيا الموحػػدة لممعتقمػػيف السياسػػييف  بصػػفتيـ معتقمػػيف 
 . ٕ سياسييف  كاف ىناؾ نقاش وحوار يتسـ بالروح الديمقراطية بيف األسرى 

منذ بداية الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة عاممت السمطات اإلسرائيمية األسرى بالكثير 
مف أشكاؿ السطوة والقوة، وحاربت كؿ أشكاؿ ومظاىر الديمقراطية فػي السػجوف، فانتقػت مصػمحة 
السػػجوف قػػوانيف قيريػػة طبقتيػػا عمػػى األسػػرى السياسػػييف أسػػوة بالجنػػائييف الييػػود كػػونيـ تحػػت نفػػس 

سػػػئولية واإلدارة، متجػػػاوزة الفػػػارؽ الجػػػوىري فػػػي أسػػػباب االعتقػػػاؿ والنظػػػاـ والخصوصػػػية بيػػػدؼ الم
االنتقػػػػػاـ وعػػػػػدـ االعتػػػػػراؼ بالمسػػػػػؤولية القانونيػػػػػة الدوليػػػػػة ليػػػػػـ كأسػػػػػرى حػػػػػرب، ومػػػػػع ىػػػػػذا منعػػػػػت 

منحتػػو لمجنػػائييف، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر:  إيجػػابيالفمسػػطينييف السياسػػييف مػػف كػػؿ امتيػػاز 
ألسػػػػرى الفمسػػػػطينييف السياسػػػػييف نظػػػػاـ التفتػػػػيش العػػػػاري بسػػػػبب تيريػػػػب الجنػػػػائييف طبقػػػػت عمػػػػى ا

لممخدرات والسموـ، وفي المقابؿ منعت األسرى الفمسطينييف مف تحديد حكـ المؤبد بعشريف عامًا، 
فراجات ثمثي المدة، واالتصاالت الياتفية مع األىالي، وحؽ اإلنجاب، وهير ذلؾ مف االمتيازات  وا 

 ا لمجنائييف، فتعاممت مع الطرفيف بشكؿ انتقائي لصالح الجنائييف الييود.التي منحتي

الديمقراطية في السجوف في ثبلثػة مركبػات، األوؿ: عمػى المسػتوى الفػردي بالثقافػة والسػموؾ برزت 
والممارسة، والثاني: عمى صعيد بنية التنظيـ الواحد وىياكمو ولجانو وشكؿ القػرارات فيػو، والثالػث: 

                                                 
 .ٜ  فيد أبو الحاج: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٜٗ  فيد أبو الحاج:، نفس المصدر، صٕ 
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تجمى بشكؿ واسع عمى صعيد العبلقة التي تحكـ الفصػائؿ والمؤسسػات االعتقاليػة العامػة فػي كػؿ 
 : ٔ سجف، وبيف السجوف لحظة اتخاذ القرارات الجماعية االستراتيجية العامة، ولمتفصيؿ أكثر 

 عمى الصعيد الفردي: -1

تغميػػػػب صػػػػير األسػػػػرى بالمفػػػػاىيـ واألفكػػػػار الوطنيػػػػة، وبعمػػػػؿ عمػػػػى المجتمػػػػع االعتقػػػػالي 
المصالح العميا عمى األنانيات والحاجات الشخصية، ويعمؿ عمى استيعابيـ مف خػبلؿ التػدرج فػي 
تػػػربيتيـ وصػػػقميـ مػػػف الناحيػػػة النظريػػػة بالمفػػػاىيـ والمعرفػػػة والمبػػػادين الديمقراطيػػػة، ومػػػف الناحيػػػة 

 العممية بتمرينيـ وتدريبيـ عمى السموؾ القويـ والنضالي والجماعي المنضبط.

كتسػػػب األسػػػرى المفػػػاىيـ الديمقراطيػػػة مػػػف خػػػبلؿ انتمائػػػو لمفصػػػائؿ الفمسػػػطينية قبػػػؿ ولقػػػد ا
االعتقػػاؿ والتػػي مارسػػت العمميػػة الديمقراطيػػة فػػي مؤسسػػاتيا بنسػػب متفاوتػػة، والتػػي حممػػت نويػػات 
ديمقراطيػة هيػػر مكتممػة تحتػػاج لممزيػػد مػف النمػػو مػف أجػػؿ حسػػـ نقػاط ىامػػة ومفصػمية فػػي تفكيرىػػا 

يرجػػػػع ىػػػػذا األمػػػػر لعمميػػػػة النضػػػػاؿ الطويػػػػؿ مػػػػع االحػػػػتبلؿ وظػػػػروؼ الشػػػػتات ، و  ٕ بيػػػػذا الشػػػػأف 
 .  ٖ واالعتقاؿ، والتي شكمت عائقًا ضخمًا في مواجية تطوير الممارسة الديمقراطية

فبػػػدأت التنظيمػػػات داخػػػؿ المعػػػتقبلت بالقيػػػاـ بأعبػػػان وظيفتيػػػا االجتماعيػػػة الرياديػػػة، وذلػػػؾ 
مقػػػدر لرموزىػػػا وقيميػػػا الحضػػػارية المنفتحػػػة، والمتمسػػػؾ ببنػػػان أسػػػير متشػػػبث بالثوابػػػت الوطنيػػػة، وال

بيويتو بشتى روافدىا، والمعتػز بانتمائػو لقضػيتو، والمػدرؾ لواجباتػو وحقوقػو، باإلضػافة إلػى تربيتػو 
عمػى التحمػػي بفضػػيمة االجتيػاد المثمػػر، وتعريفػػو بالتزاماتػو تجػػاه نفسػػو ومجتمعػو االعتقػػالي، وعمػػى 

والتعػػػايش، ليسػػػاىـ فػػػي الحيػػػاة الديمقراطيػػػة كحاجػػػة أساسػػػية فػػػي التشػػػبع بقػػػيـ التسػػػامح والتضػػػامف 
 مواجية المحتؿ بثقة وتفاؤؿ، في اعتماد عمى الذات وتشبع بروح المبادرة.

كما أف السجف كمجتمع صغير، يعد الورشة الحقيقية التي يتمرف فييا األسير عمى الحياة 
عامػػػػة، ويعمػػػػؽ مػػػػف خبلليػػػػا  الفضػػػػمى وعمػػػػى التعػػػػاوف االجتمػػػػاعي وعمػػػػى السػػػػموؾ المػػػػدني بصػػػػفة

                                                 
 التفصيؿ أنظر إلى دراسة كؿ مف :  لممزيد مف ٔ 

 خالد اليندى:مرجع سابؽ

، القدس، فمسطيف، مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة، ٕٚٓٓ-ٜٚٙٔفيد أبو الحاج: التجربة الديمقراطية لؤلسرى الفمسطينييف في المعتقبلت اإلسرائيمية في الفترة 

 ـ. ٕٗٔٓ

 .ٕ٘ٔٓسية حركة حماس في السجوف، هزة، فمسطيف، مكتب اعبلـ األسرى، األسير محمد صبحة: التجربة الديمقراطية والمؤس

 .ٚ٘ٔ، صٕٓٓٓ  وليد سالـ: المسألة الوطنية الديمقراطية فى فمسطيف، راـ اهلل، فمسطيف، مؤسسة ناديا لمطباعة والنشر، ٕ 

 .ٕٔ، صٜٜٙٔالمؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية،  –يف، مواطف   محمد خالد األزعر: النظاـ السياسى والتحوؿ الديمقراطى فى فمسطيف، راـ اهلل، فمسطٖ 
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الممارسة الفعمية في حدود التعايش والتقبؿ المتاحيف، وبذلؾ ينتج معتقبًل حداثيًا قويًا بعممو وهزارة 
 . ٔ معارفو وبسموكو المدني الموجو بداىة نحو البنان ال اليدـ

عمػة، واجتيد المجتمع االعتقالي بتكريس مبدأ المسئولية لدى األسرى، مبػدأ قػاـ عمػى المفا
أي عبلقػػة تفاعػػؿ متبػػادؿ، أو منظومػػة عبلقػػات: عبلقػػة بػػيف األسػػير واألسػػرى اآلخػػريف، والعبلقػػة 
بيف األسير والمجتمػع االعتقػالي، والعبلقػة التػي تضػبط األسػير بػالتنظيـ الػذي ينتمػي إليػو ويعػيش 
في كنفو وتحت مظمتو، وبذلؾ يتحوؿ األسير مف شخص باحػث عػف الػذات والمصػالح الشخصػية 

 . ٕ ى شخص يتطمع لؤلىداؼ الكبرى والمصالح العميا لممجموع االعتقاليإل

ومػػػػارس المعتقمػػػػوف مرتكػػػػزات ومبػػػػادىن الديمقراطيػػػػة فػػػػي السػػػػجوف، فػػػػي إطػػػػار الفصػػػػيؿ 
والمجتمػػػػع االعتقػػػػالي العػػػػاـ، فػػػػي الكثيػػػػر مػػػػف المجػػػػاالت، كحػػػػؽ االنتخػػػػاب والترشػػػػيح، والحقػػػػوؽ 

راـ األطػػػر األخػػػرى وعناصػػػرىـ وأفكػػػارىـ ومعتقػػػداتيـ والواجبػػػات، وتقبػػػؿ التعدديػػػة االعتقاليػػػة واحتػػػ
الفكريػػة والسياسػػية والدينيػػة، وباإلنصػػياع لمفيػػـو األهمبيػػة فػػي التمثيػػؿ االعتقػػالي، وتػػداوؿ التوجيػػو 
النضالي " الموجو العاـ "، والمجػاف التنظيميػة بنػانًا عمػى أرضػية تػداوؿ السػمطة، وممارسػة الحريػة 

تنتيي عند حدود حرية اآلخريف، فمػارس األسػير حريتػو فػي ظػؿ عمى قاعدة أف الحرية الشخصية 
حػػػدود االنضػػػباط، دوف تعكيػػػر صػػػفو ومػػػزاج زمػػػبلنه، فػػػي النػػػـو والسػػػير والرياضػػػة، وحتػػػى عمػػػى 
صعيد الصوت والضػون والحركػة داخػؿ الغرفػة، إلدراكػو أف الحريػة ال تعنػي أف يفعػؿ اإلنسػاف كػؿ 

ودًا لحريػات األفػراد دوف أف يقصػد مػف ذلػؾ القضػان ما يريده، ألف أشد الدوؿ ديمقراطية تضػع حػد
عمػػػى الحريػػػات أو التقميػػػؿ مػػػف شػػػأنيا، بػػػؿ تنظيميػػػا بغيػػػة الحفػػػاظ عمػػػى مصػػػالح الجماعػػػة وحقػػػوؽ 

، ولػـ يسػتعؿ األسػرى عمػى بعضػيـ أو يفضػموا بعضػًا مػنيـ عمػى هيػرىـ،  ٖ اآلخريف والنظاـ العاـ
الداخميػػة واإلعتقاليػػة، ونظػػاـ المكافػػآت والعقوبػػات  والتػػـز الكػػؿ مػػنيـ بػػالمواثيؽ والدسػػاتير والمػػوائح

والقػػانوف عمػػى قاعػػدة المسػػاواة، أمػػا مػػا سػػاعد األسػػرى عمػػى قناعػػاتيـ بقػػيـ الديمقراطيػػة، إحػػاطتيـ 
بحجـ التحػديات مػف حػوليـ، ومعػرفتيـ بنفسػيـ التػي تحتػاج لآلخػريف فػي بيئػة العػدان والقيػر، ألف 

متبادلػػة، واذا لػػـ يسػػتطع اإلنسػػاف أف يعػػي ىػػذه العبلقػػة لػػف العبلقػػة بػػيف الفػػرد والبيئػػة ىػػي عبلقػػة 

                                                 
 http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27480  موقع مركز األسرى لمدراسات: ٔ 

   موقع أخبار الديمقراطية:ٕ 

 http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15) /akhbar_aldimocrati(15) /390.htm 

 . ٖٕٓ، صٕٙٓٓ  داوود الباز: النظـ السياسية لمدولة والحكومة فى ضون الشريعة االسبلمية، االسكندرية، دار الفكر الجامعى، ٖ 
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يكوف بمقدوره اتخاذ القػرارات الصػحيحة، وال كيػؼ يمكػف أف يتخػذىا، ألف أحػد مفػاىيـ الديمقراطيػة 
 . ٔ أف تختار وأف تتخذ قرارات صحيحة 

 الصعيد التنظيمي الداخمي: عمى-0

الػػروح والممارسػػة الديمقراطيػػة فػػي أبيػػى صػػورىا داخػػؿ الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي  تجسػػدت
السػػػجوف، ولعػػػؿ أبرزىػػػا، فػػػي توزيػػػع وتشػػػكيؿ اليياكػػػؿ والمجػػػاف التنظيميػػػة، وفػػػي فصػػػؿ السػػػمطات 
 التنفيذيػػة والتشػػريعية والقضػػائية ، حيػػث أف كػػؿ منيػػا يمػػارس وظػػائؼ معينػػة ومحػػددة وتكػػوف كػػؿ 

، وفػي وجػود القػوانيف التػي تتضػمنيا  ٕ ع تعاوف السمطات فيمػا بينيػا سمطة مستقمة عف األخرى م
، التػي تحػدد الصػبلحيات والميػاـ وكػذلؾ الحػدود لؤلميػر  ٖ الموائح الداخمية والتنظيميػة لكػؿ فصػيؿ

أو الموجػػػو العػػػاـ، والمجػػػاف التنفيذيػػػة والمركزيػػػة والمػػػؤتمرات الحركيػػػة، ومجػػػالس الشػػػورى والمجػػػاف، 
دود كػػػػػؿ المجػػػػاف ورؤسػػػػػائيا " اإلداريػػػػة، والثقافيػػػػػة، والخارجيػػػػة، واألمنيػػػػػة، وتحػػػػدد صػػػػػبلحيات وحػػػػ

والثقافيػػة، والماليػػة، والقضػػائية "، ونظػػاـ العقوبػػات العامػػة، وتجعػػؿ الديمقراطيػػة مػػف المشػػاركة حقػػًا 
، كػؿ ذلػػؾ َتَجَسػَد فػػي واقػع السػػجوف، باالنتخابػات وتػػداوؿ السػمطة السػػممي المنػػتظـ  ٗ لكػؿ مػػواطف 
  .ور، ومحاسبة المسؤوليف دوريًا في لجاف وصناديؽ االنتخاباتكؿ ستة شي

ولعؿ أبرز تجميات العممية الديمقراطية تكمف في طريقة االنتخابات التي تمر بعدة مراحؿ 
فػي السػػجوف، وتختمػؼ فػػي الشػكؿ والطريقػػة والمسػػميات مػف تنظػػيـ إلػى آخػػر وفػؽ النظػػاـ الػػداخمي 

عضان في القمعة، والمتشابية في مضمونيا وأىدافيا بػيف المتفؽ عميو بتصويت فصائمي بثمثي األ
كؿ الفصائؿ، ففي المرحمة األولى مف االنتخابات يػتـ تعيػيف المجنػة المشػرفة، ويػتـ اإلعػبلف عنيػا 

فراز مؤسسة تنظيمية جديدة ضمف   ضوابط.بالتزامف مع استقالة المؤسسة التنظيمية السابقة، وا 

                                                 
 .ٖٕٓ، صٜٜٗٔ   المركز الفمسطينى لتعميـ المعمومات: نحو مجتمع ديمقراطى، القدس، فمسطيف، جامعة بئر زيت، ٔ 

 .ٜٕ، صٕٛٓٓالظاىر: الوطف العربى والتحديات المعاصرة، القاىرة، الشركة العربية المتحدة،    أحمد سعيد نوفؿ، وأحمد جماؿ ٕ 

    لمتوسع أكثر فى الديمقراطية الحزبية أنظر :ٖ 

   . ٕٗٓٓبات بيبا نوريس: بنان االحزاب السياسية: اصبلح الضوابط القانونية والقواعد الداخمية  ستوكيولـ: المؤسسة الدولية لمديمقراطية واالنتخا

   . ٕ٘ٓٓي الديمقراطي سوزاف سكارو: تنفيذ الديمقراطية الداخمية الحزبية، سمسمة االحزاب السياسية والديمقراطية في الجوانب النظرية  واشنطف: المعيد الوطن

   .ٕ٘ٓٓ: المعيد الوطني الديمقراطي كينيث جاندا: تبني القانوف الحزبي، سمسمة االحزاب السياسية والديمقراطية في الجوانب النظرية  واشنطف

 .  ٛٓٔ، صٖٜٜٔاألسئمة األبدية، ترجمة محمد مصطفى هنيـ، القاىرة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،  –  جيميف تندر: الفكر السياسى ٗ 
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بينما تبقى  ُمْنَحم ة،د ذلؾ، وتعتبر جميع مؤسسات التنظيـ السابؽ ويبدأ المنتخبوف الجدد عمميـ بع
...الخ  عاممػة بشػكؿ مؤقػت إلػى حػيف تشػكيؿ اإلداريػة، الماليػة، الثقافيػة،المجاف التنفيذية األخرى  

 . ٔ لجاف جديدة خبلؿ مدة زمنية محددة وفؽ النظاـ العاـ أو البلئحة الداخمية 

 السجون: أىمية العممية النتخابية في

تعػد أحػد أىػـ مظػاىر التجربػة الديمقراطيػة ، كونيػا تحػدث  فػي السػجوف العممية االنتخابية
دارة مصػمحة السػجوف، كمػا أنيػا  في ظػروؼ قاسػية وتنغيصػية مػف قبػؿ أجيػزة األمػف اإلسػرائيمية وا 

رارىـ، عممية إبداعية راقية، مم ا ليا مف انعكاس عمى حيػاة األسػرى وتنظػيـ حيػاتيـ، وتحقيػؽ اسػتق
 وتحقيؽ القوة النسبية مع السجاف، وبالتالي إيجاد معادلة الرعب بيف الطرفيف.

وممػػا الشػػؾ فيػػو أف إشػػراؾ القواعػػد فػػي اختيػػار ممثمػػييـ، ومسػػاىمتيـ فػػي اتخػػاذ القػػرارات 
يجعميػػـ جميعػػا جػػزنًا مػػف الواقػػع بكػػؿ جزئياتػػو، ولػػيس مجػػرد أرقػػاـ  التػػي تخػػص حيػػاتيـ االعتقاليػػة

تعيش داخؿ األسر ال يممكوف مف أمورىـ شيئًا، وىذا ال يأتي إال عبر االنتخابات التي تحقؽ ىػذا 
 تجعؿ التنظيـ القائـ عمى الحياة االعتقالية شػرعًيا كونػو  :الغرض، فتؤدي إلى آثار إيجابية أىميا

ألسػػرى، والتػػزاـ األسػػرى بػػالقرارات التنظيميػػة، واالمتثػػاؿ لمسياسػػة الصػػادرة عػػف منتخػػب مػػف قواعػػد ا
المجػػػاف المنتخبػػػة حتػػػى ولػػػو كانػػػت مخالفػػػة لػػػرهبتيـ الشخصػػػية، كمػػػا أف أسػػػموب االنتخػػػاب يجعػػػؿ 
الناخػػب رقيبػػًا عمػػى عمػػؿ المرشػػح الفػػائز، قػػادرَا عمػػى محاسػػبتو عبػػر صػػناديؽ االقتػػراع فػػي الػػدورة 

التػػػي ال تتعػػػدى فػػػي السػػػجف أكثػػػر مػػػف سػػػتة أشػػػير، ىػػػذه الرقابػػػة تشػػػكؿ محفػػػزًا  االنتخابيػػػة القادمػػػة
لممكمػػػػؼ بػػػػإدارة العمػػػػؿ التنظيمػػػػي بشػػػػكؿ مسػػػػؤوؿ، كمػػػػا أف نتػػػػائج االنتخابػػػػات تكشػػػػؼ هالبػػػػًا عػػػػف 
توجيات الناخب، وبالتالي يمكف لمييئػة التنظيميػة التعػرؼ عمػى مػا يرضػي القاعػدة ومػا يسػخطيا، 

نتخابػػات نػػوع مػػف التفاعػػؿ مػػع الواقػػع، وشػػعور لكػػؿ ائج، وأخيػػرًا، فاالومػػا الػػذي أدى إلػػى ىػػذه النتػػ
مشارؾ أنو جزن مف صناعة القػرار، األمػر الػذي يعطيػو شػيئًا مػف الثقػة، ويشػعره بنػوع مػف األمانػة 

 . ٕ والمسؤولية ويدفعو إلى مزيد مف المساىمة في تيسير الحياة االعتقالية 

وببل شػؾ أف التجربػة الديمقراطيػة فػي السػجوف حافظػت الوحػدة الوطنيػة  وحػدة مػف خػبلؿ 
التعػػػدد والعمػػػؿ الػػػديمقراطي  التػػػي لػػػـ تعػػػد موضػػػوعًا لمجػػػدؿ بػػػيف األسػػػرى، ولقػػػد وجػػػد مبػػػدأ الوحػػػدة 

                                                 
 . ٕٖ  األسير محمد صبحة : مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٕٖ  األسير محمد صبحة: مرجع سابؽ، صٕ 
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الوطنيػػػػة تعبيػػػػػرًا منظمػػػػػًا لػػػػػو فػػػػي إطػػػػػار اعتقػػػػػالي مػػػػػنظـ ومنضػػػػبط، عب ػػػػػر عػػػػػف أمػػػػػاني وتطمعػػػػػات 
 . ٔ المعتقميف

ه اآلليات تميزت الحركػة الفمسػطينية األسػيرة بالعديػد مػف المميػزات كممارسػات منحتيػا بيذ
القػػػوة واألصػػػالة عمػػػى قاعػػػدة الديمقراطيػػػة التػػػي اتسػػػـ بيػػػا المجتمػػػع االعتقػػػالي عمػػػى صػػػعيد الفػػػرد 
والفصيؿ والمجموع، ولقد كاف واقع األسر عند األسرى منظمًا تنظيمًا دقيقًا وشامبًل، فكؿ تنظيـ لو 

وائحو ودساتيره، وقوانينو التي يسير عمييا، وىناؾ لوائح وقوانيف تػنظـ العبلقػة بػيف ىػذه الفصػائؿ ل
بعضيا ببعض، وكذلؾ بينيا وبيف إدارة السجوف في كؿ ناحية تيـ المعتقميف، وبنانًا عميػو شػكمت 

ضػالية والثقافيػة المؤسسات والمجاف التنظيمية واالعتقالية التي تعػالج شػؤوف المعتقمػيف اإلداريػة والن
والماليػػة وهيرىػػا، بحيػػث ال تجػػد أي مجػػاؿ كػػاف أو أي نقطػػة لػػيس ليػػا حػػؿ أو قاعػػدة تفػػاىـ عنػػد 

، مجتمػػع قػػائـ عمػى القػػانوف كنظػػاـ عدالػة أو ممارسػػة سػػمطة أو قػدرة فػػي الحفػػاظ عمػػى  ٕ المعتقمػيف
ف اختيار االنتمان ، والحرية والعدؿ والمساواة، وكاف أحد تعبيرات الحرية في السجوف ضما ٖ الحؽ

لمتنظػػيـ الػػذي يرهػػب فيػػو المعتقػػؿ الجديػػد منػػذ لحظػػة دخولػػو السػػجف بعمميػػة فػػرز حػػرة لمعػػيش أينمػػا 
شػػػػان لػػػػدى التنظيمػػػػات دوف إكػػػػراه، وحريػػػػة الػػػػرأي دوف قمػػػػع أوتكمػػػػيـ لؤلفػػػػواه، فمػػػػـ توجػػػػد سياسػػػػة 

يرفع شكواه أو لمتنظيمات بمنع أي أسير مف أف يعبر عف رأيو بشكؿ حر وديمقراطي، وأف ينتقد و 
رأيو أو وجية نظره في كؿ األمور، ويشارؾ في عممية التقييـ الدوريػة الشػاممة التػي تجػرى لمجمػؿ 

، ويمػػارس األسػػرى الحريػػة فيمػػا بيػػنيـ، كػػونيـ أكثػػر النػػاس توقػػًا إلييػػا، ولكػػونيـ  ٗ الحيػػاة االعتقاليػػة
ميػػا، وكانػػت ىػػي فػػي األصػػؿ طػػبلب حريػػة، فالحريػػة مطمػػب فطػػري قامػػت ثػػورات الشػػعوب مػػف أج

الشرارة التي أشعمت الشواظ لمخبلص مف شعور العبودية، وليذا احتمت كممػة الحريػة مقامػًا رفيعػًا، 
، والواقػع أف الحقػوؽ  ٘ فميس في كؿ المغات كممة تخفؽ ليػا القمػوب بقػدر مػا تخفػؽ لكممػة الحريػة 
نما ىي مبادين عدة تتمثؿ في حرية  الرأي والمعتقد والحريػات والحريات ال تختصر بمبدأ واحد، وا 

 الشخصية المختمفة.
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 والمساءلة والمحاسبة في السجون: الرقابة-ثالثاً 

تشػػػكؿ كػػػبًل مػػػف الرقابػػػة والمسػػػانلة والمحاسػػػبة أىػػػـ األدوات الديمقراطيػػػة لضػػػماف سػػػبلمة 
التجربػػػة الديمقراطيػػػة فػػػي كػػػؿ مكػػػاف وكػػػؿ واقػػػع، ولقػػػد تحققػػػت تمػػػؾ األىػػػداؼ بعػػػدة وسػػػائؿ داخػػػؿ 

 عؿ أىميا: السجوف ول

 الرقابة الذاتية بدافع ديني أو أخبلقي أو وطني تمنعو مف ممارسة األخطان. -ٔ
 التقارير اإللزامية مف قبؿ الموجييف ومسؤولي المجاف والمؤسسات. -ٕ
 المجاف الرقابية التي يتـ تكوينيا في أعقاب حدوث خمؿ تنظيمي أو اعتقالي عاـ. -ٖ
 لممسؤوليف مف قبؿ القاعدة التنظيمية.واالنتخابات إحدى صور المسانلة والمحاسبة  -ٗ
بواسطة األعماؿ الفنية عبر المجبلت، والمسرحيات السامرة، والكاريكاتورات الناقدة  -٘

 واألعماؿ الفنية األخرى.
المقانات اإلدارية: كأسموب اعتمدتو الحركة األسيرة منذ نشأتيا عبر المقانات المباشرة  -ٙ

ر  النقد والنقد الذاتي  عبر جمسات مكاشفة الدورية في الغرؼ وفي الساحات تحت شعا
مفتوحة، يسأؿ فييا األسرى المسؤوليف بكؿ ما يخطر بباليـ، وعمى المسؤوؿ اإلجابة 
والتوضيح، وكاف ىذا األسموب األبرز مف بيف أسباب الرقابة والمسانلة الجماعية التي 

 . ٔ تمارسو القاعدة التنظيمية 

 : في السجون لمتجربة الديمقراطية ونإدارة مصمحة السج مواجية-رابعاً 

تحمػػػؿ الثقافػػػة الصػػػييونية العنصػػػرية ثقافػػػة سػػػمبية اتجػػػاه العربػػػي بشػػػكؿ عػػػاـ، فاسػػػتكثرت 
لمكثيػر  نػاواستيجنت عميو إمكانيات الوعي والتقدـ والتطور والمفاىيـ الديمقراطية، ومػف خػبلؿ تتبع

وجػػػػد الكثيػػػػر مػػػػف الوسػػػػائؿ التػػػػي وضػػػػعيا إلحبػػػػاط المسػػػػيرة الديمقراطيػػػػة  السػػػػجافمػػػػف محػػػػاوالت 
الفمسطينية خارج السجوف، عمى اعتبار أنيا تشكؿ حالة نضالية مػؤثرة عمػى صػعيد وحػدة فصػائؿ 
المقاومػػة، وسػػبلمة اتخػػاذ القػػرار السياسػػي والعسػػكري، والطريػػؽ لنبػػذ الخبلفػػات واالنقسػػامات وقبػػوؿ 

يػػػة، والتنسػػػيؽ فيمػػػا بينيػػػا فػػػي كػػػؿ مراحػػػؿ النضػػػاؿ العسػػػكري والسياسػػػي التعدديػػػة السياسػػػية والفكر 
والقانوني، فاتخذ الكثير مف اإلجرانات التعسفية بحػؽ الشخصػيات والقػادة والمفكػريف الفمسػطينيييف 

ن الديمقراطيػػػػة بعمميػػػػات االهتيػػػػاؿ واإلبعػػػػاد ىمػػػػف دعػػػػاة الحػػػػوار والوحػػػػدة والتعػػػػايش وقبػػػػوؿ مبػػػػاد
رىابية"، وأهمؽ "باطبًل" لتصنيؼ القوى الوطنية واإلسبلمية المقاومة "باإلواالعتقاؿ، وحرض العالـ 

 المؤسسات االجتماعية والثقافية والرياضية، وحاوؿ بكؿ الوسائؿ ضرب البنى التحتية لممقاومة.
                                                 

 .ٛٗ ٖٗ   األسير محمد صبحة: مرجع سابؽ، صٔ 
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اعتبػػػر أف ممارسػػػة  السػػػجافاألمػػػر الػػػذي تكػػػرر بصػػػورة مصػػػغرة فػػػي السػػػجوف، حيػػػث أف 
ًا عمى سياساتو ومخططاتو ومؤامراتو التي انيارت بفعؿ وعػي الديمقراطية في السجوف تشكؿ خطر 

األسرى في مواجيتيا ديمقراطيًا، ومف خبلؿ دراسة دقيقة لخبران اجتماعييف اطمعوا وراقبوا السػموؾ 
الديمقراطي في السجوف حػاولوا بػبعض الوسػائؿ "كنقػؿ القػادة وعػزؿ الكػوادر المجربػة، وزرع الفتنػة 

، وفػي أعقػاب االنقسػاـ الفمسػطيني خػارج السػجوف اسػتغمت أجيػزة  ٔ فوضػىوالمحاور والشمميات وال
األمػػػف اإلسػػػرائيمية ىػػػذا الواقػػػع لضػػػرب مصػػػادر القػػػوة لػػػدى األسػػػرى بوحػػػدة قػػػرارىـ، فقامػػػت بفصػػػؿ 
األسػػػرى فػػػي األقسػػػاـ عمػػػى أسػػػاس فصػػػائمي فػػػي محاولػػػة لضػػػرب البنيػػػة األساسػػػية المتمثمػػػة بوحػػػدة 

رهـ أنو تأثر  –التجربة االعتقالية، األمر الذي لـ يتحقؽ  موقفيـ وسر صبلبتيـ وصمودىـ طواؿ
ألف الحػػوار والتنسػػيؽ بػػيف األسػػرى لػػـ يتوقػػؼ فػػي أي فتػػرة كانػػت، ميمػػا اختمفػػت  -بفعػػؿ االنقسػػاـ 

 . ٕ الظروؼ

  

                                                 
 ، قطاع هزة.ٕ٘ٔٓ/ٙ/ٖٕ  األسير المحرر المبعد سامر أبو سير، مقابمة أجراىا معد المقرر، ٔ 

 ، قطاع هزة.ٕ٘ٔٓ/ٙ/ٖٕ  األسير المحرر المبعد ابراىيـ عمياف، مقابمة أجراىا معد المقرر، ٕ 
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أف التجربػػة الديمقراطيػػة لؤلسػػرى الفمسػػطينييف بعػػد أربعػػيف عامػػًا فػػي  نجػػد القسػػـفػػي نيايػػة 
السجوف اإلسرائيمية أضحت ثقافة متداولة عبر البرامج التنظيمية، وتربية اعتقالية مف القدامى إلى 
الجدد منذ بدن االعتقاؿ، وقيـ ومعاممة يمارسيا األسرى في شػؤوف حيػاتيـ اليوميػة، قبػؿ أف تكػوف 

ومؤسسات وقرارات، واعتبر األسرى أف الكثيػر مػف تمػؾ القػيـ مسػتوحاة مػف ديػنيـ ممارسة وسموؾ 
 كالتسامح والحريات والحقوؽ والمساواة وقبوؿ اآلخر وسيادة القانوف والشورى فيما بينيـ.

الديمقراطيػػػػة فػػػػي المعػػػػتقبلت تػػػػدرجت ومػػػػرت فػػػػي مخاضػػػػات  إف التجربػػػػةويمكػػػػف القػػػػوؿ 
يػػة العبلقػػة بػػيف العامػػؿ الػػذاتي والموضػػوعي، حيػػث أف ومحطػػات، وشػػيدت تفػػاعبًل فػػي إطػػار جدل

الواقػػػع المعيشػػػي بتحدياتػػػو ومتطمباتػػػو وفػػػر ظرفػػػًا موضػػػوعيًا لمعامػػػؿ الػػػذاتي، سػػػوانًا عمػػػى مسػػػتوى 
الفصيؿ أو الفصائؿ لبلرتقػان بمفاىيميػا ومماراسػتيا الديمقراطيػة، ومعمػـو أف نضػج العامػؿ الػذاتي 

طويره، والموضوعي بدوره ارتد فػي عبلقػة تأثيريػة بنػانًا قد أسيـ في تحسيف العامؿ الموضوعي وت
 عمى الذاتي.

ولػػػو لػػػـ يجتػػػرح المعتقمػػػوف الفمسػػػطينيوف التجربػػػة الديمقراطيػػػة لتحػػػوؿ الواقػػػع االعتقػػػاؿ إلػػػى 
مسػػرح لمصػػراع والتنػػافس داخػػؿ الفصػػيؿ الواحػػد وعمػػى صػػعيد الفصػػائؿ األخػػرى، وألصػػبح الحػػوار 

ر اإلنسػػػاني الػػػواعي واليػػػادؼ، وتوجػػػد تجػػػارب كثيػػػرة فػػػي بعػػػض باليػػػد واألدوات الحػػػادة بػػػدؿ الحػػػوا
 .راطية تحوؿ المعتقؿ لساحة لمصراعالمعتقبلت الصغيرة، فحينما هابت العبلقات الديمق
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 يالثان القسم

 المسيرة الثقافية في السجون 

يمثؿ بندقيػة األسػير بعػد االعتقػاؿ، والورقػة ىػي سػاحة المعركػة االعتقاليػة في السجوف القمـ       
عمػػى كػػؿ الجبيػػات، معركػػة إظيػػار المشػػاعر النبيمػػة مقابػػؿ ثقافػػة الحقػػد والكراىيػػة وتحطػػيـ القيمػػة 
اإلنسػػػانية، معركػػػة العمػػػـ والمعرفػػػة مقابػػػؿ سياسػػػة التجييػػػؿ واألميػػػة، معركػػػة األمػػػؿ والتفػػػاؤؿ مقابػػػؿ 

 والتيئيس واإلحباط، معركة الفرح والحرية مقابؿ واقع الحزف والقتامة والقيد.  سياسات التشاؤـ

وكمما ضغط واقع الزمف عمى األسير، وجػد طريقتػو لميػروب والػتخمص مػع ظبػى الخيػاؿ، 
ولمخياؿ قوة اليروب مف حصار زمف االنتظار بزمف االنشغاؿ، ولكف ليس كؿ تخيؿ ىو ميكانيـز 

مػا يكػوف التخيػؿ ضػربًا مػف اإلبػداع، أو أف يكػوف لػو طبيعػة تخطيطيػة  ىروب مف واقع بؿ أحيانػاً 
لمػػػػا يمكػػػػف أف يػػػػؤدي إلػػػػى واقػػػػع، فيػػػػو صػػػػناعة لمحػػػػدث اليػػػػومي عمػػػػى مسػػػػتوى السػػػػجف والمسػػػػتوى 
االستراتيجي " كالدراسة والتثقؼ، والتعمـ، وفي العمؿ التنظيمي، والتفاعؿ الوطني واالجتماعي مع 

نحػػػت فػػػي الصػػػخر ورسػػػـ الموحػػػات الفنيػػػة، والنشػػػاط الرياضػػػي، السػػػجنان، وممارسػػػة اليوايػػػة مػػػف 
شغاؿ لموقػت  وخوض معركة اإلضراب المفتوح عف الطعاـ، كؿ ما سبؽ زمف النشغاؿ السجيف، وا 

 . ٔ بعيدًا عف االنتظار 

مػف أىػـ  السجوف والمعتقبلت االسرائيميةوتعتبر الحياة الثقافية لؤلسرى الفمسطينييف داخؿ 
عتقاليػػة، التػػي صػػاهتيا الحركػػة األسػػيرة منػػذ نشػػأتيا، ولقػػد بػػرزت حاجػػة األسػػرى معػػالـ الحيػػاة اال

لبمورة جو ثقافي منذ بدايات تشكؿ نواة الحركة األسيرة، مف خبلؿ مؿن الفراغ الناجـ عف اعتقاليـ 
واالستفادة مف الوقت، واىتماـ األسرى بنشر الوعي التنظيمي والتعبئػة الفكريػة بخاصػة مػع ارتفػاع 

 . ٕ النقاشات الفكرية والسياسية بيف التيارات الفمسطينية المختمفة داخؿ السجوف " وتيرة 

 

تناوؿ األوضػػاع الثقافيػػة، واألشػػكاؿ والخطػػط والبػػرامج والوسػػائؿ، التػػي نسػػ القسػػـفػػي ىػػذا 
 رسختيا الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة في مواجية سياسة السجاف التفريغية والتجييمية. 

 المعركة الثقافية في السجون: طبيعة-أولً 

                                                 
 .ٕٕٗ، صٖٕٓٓفي الشعر الفمسطيني المعاصر، راـ اهلل، المؤسسة الفمسطينّية لئلرشاد القومي،   فايز أبو شّمالة: السجف ٔ 

 .ٗ٘ ، إبداعات انتصرت عمى القيد، "مؤتمر األسرى"، جامعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف، صٖٕٔٓ  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة :  ٕ 
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الثقافػػة: ىػػي المكونػػات الرمزيػػة والمتعممػػة مثػػؿ المغػػة والػػديف والمعتقػػدات والعػػادات، وىػػي 
، وىػػػي عمميػػػة إنسػػػانية متعػػػددة األبعػػػاد  ٔ التػػػي تميػػػز اإلنسػػػاف عػػػف هيػػػره مػػػف الكائنػػػات الطبيعيػػػة 

ر معاف مشتركة ومف قدرة البشر عمػى والممارسات ومكانيا المجتمع، فيي تشؽ وجودىا مف تطوي
، والثقافػػػة السياسػػػية تمثػػػؿ البيئػػػة  ٕ تفيػػػـ بعضػػػيـ الػػػبعض، وتعتبػػػر المغػػػة ىػػػي أداة التعبيػػػر عنيػػػا 

، والتي يكتسبيا اإلنساف مف خبلؿ عممية التنشػأة االجتماعيػة والسياسػية  ٖ الثقافية لمعمؿ السياسي
ىػذا  قسػمنا، وفػي  ٗ ب والنقابػة والمؤسسػات الدينيػة التي تقوـ بيا األسرة والمدرسة والجامعة والحز 

سػػنجد أف الثقافػػة السياسػػية تجسػػدت بشػػكميا الػػواعي والواسػػع والمػػدرؾ والمخطػػط لػػو لػػدى األسػػرى 
أثنان االعتقاؿ وفي السجوف، لوجود معركة ثقافية محتدمة في ىذا الواقع بيف طػرفيف، بػيف سػجاف 

لقتػػؿ اإلنسػػاف الفمسػػطيني جسػػديًا ونفسػػيًا ومعنويػػًا  يحػػبس كػػؿ مػػا يشػػير ألي معنػػى لمحيػػاة، ويسػػعى
وثقافيػػػًا، وبػػػػيف األسػػػرى الػػػػذيف أدركػػػوا مبكػػػػرًا تمػػػؾ المخططػػػػات فواجيوىػػػا بكػػػػؿ الوسػػػائؿ الممكنػػػػة، 
فانتصروا عمى جبلدييـ بعد سجاالت متواصمة، كاف ضحية مسيرتيا العشرات مف الشيدان، ممف 

والكرامػػػة لمػػػف بعػػػدىـ مػػػف المعتقمػػػيف الػػػذيف انشػػػغموا أرسػػػوا دعػػػائـ الثبػػػات والصػػػمود، وحققػػػوا العػػػزة 
 بأوقاتيـ وبنان ذواتيـ لما بعد الحرية.

في ىذه المعركة أدرؾ السػجاف اإلسػرائيمي قيمػة ودور وأثػر اإلبػداع فػي السػجوف، بوصػفو 
نسانيًا، وألنو يػرى األسػير الفمسػطيني ويقدمػو لمعػالـ كإرىػابي فػارغ مػف اإلنسػانية  مظيرًا حضاريًا وا 

الحضػػارة، وعػػدوًا ليمػػا، لػػذا ال يسػػتطيع أف يسػػمح لؤلسػػير بالسػػموؾ بمػػا يخػػالؼ ىػػذه الصػػورة التػػي و 
أعدىا لو بدقة، وأينما أظير األسير سموكًا أو تفكيرًا أو إنتاجًا يخالؼ ىػذه الصػورة، يبػذؿ السػجاف 

ف يعي أف قصارى جيده إلعادتو قسرًا لداخؿ إطار الصورة، صورة اإلرىابي القاتؿ، كما أف السجا
اإلبػػداع عامػػػؿ قػػػوة لؤلسػػػير، وعامػػؿ تعزيػػػز لصػػػموده، وتعميػػػؽ ثقتػػو بنفسػػػو، التػػػي يسػػػعى السػػػجاف 

 . ٘ ضمف برنامجو اليومي إلى تحطيميا

 في مقابؿ، صورتاف لمسجف ال تفارقاف وجداف األسرى:
                                                 

(ٔ) Mannheim,karl: Essayson the sociology of culture , london,routledge,1994,P: 14. 

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

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

(ٖ) Verba,Sidny,Gabriel Almond: the civic culture political attitudes and democracy in five nations , Princeton university press , 

1963,P: 12. 

(ٗ) Inglehart,Ronald: The silent revolution changing values and political styles among western publics , Princeton university 

press , 1977, p: 25.  

 . ٛٙ  سامى األخرس، كامؿ مسعود: مرجع سابؽ، ص٘ 
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ما يريده السجاف وما ييدؼ إليو مف إيقاع باإلنساف وتفريغو مف محتواه ليمسي جثة ببل  -ٔ
، تمؾ الصورة القاتمة التي شكؿ أجزانىا الخوؼ والقمؽ واليأس والحزف والحرماف روح

 واالهتراب، تمؾ الصورة اإلحباطية المنفرة مف الحياة، القاتمة لبيجتيا.
ما ييدؼ إليو اإلنساف في ىذا المعركة، ىو اجتياز ىذا االمتحاف الصعب الذي زج بو  -ٕ

اقة االنتمان والوفان ليحتمؿ مكونات اإلحباط بؿ مرهمًا، ساعيًا الستثمار الوقت، وحشد ط
والخروج مف الصورة القاتمة إلى الصورة المشرقة باعثة األمؿ والفخر واالعتزاز والثقة 

 .  ٔ بالنفس، واإليماف بحتمية االنتصار وشروؽ شمس الحؽ ميما واجو مف صعاب

مقابػػؿ المفػػردات التػػي وفػػي أعقػػاب دراسػػة المفػػردات التػػي اسػػتخدميا األسػػير الفمسػػطيني، 
اسػػتخدميا السػػػجاف باتجاىػػػو ىنالػػػؾ مفارقػػة حػػػادة بينيمػػػا فػػػي معركػػة الثقافػػػة واألخػػػبلؽ، سػػػجاف ال 
يتحػػدث إال بمغػػة عدوانيػػة " يػػديؾ إلػػى أعمػػى، يػػديؾ إلػػى الخمػػؼ، ال تقػػاـو إال قتمتػػؾ، سػػر أمػػامي، 

ة بالعدوانيػػػػػة أدخػػػػػؿ الزنزانػػػػػة، أسػػػػػكت، انػػػػػت أسػػػػػير، ال عػػػػػبلج، والكثيػػػػػر مػػػػػف المفػػػػػردات الطافحػػػػػ
والبلإنسانية، مقابؿ لغة أسير " صباح الخيػر، كيػؼ حالػؾ، شػكرًا، مػف فضػمؾ، وعشػرات مػف ىػذه 

 .  ٕ المفردات المتوىجة بالحياة العامرة باإلنسانية

 األوضاع الثقافية في السجون: تطور-ثانياً 

مػى تعبئػة يسػتيدؼ ثقػافتيـ وتػراثيـ، فػانكبوا ع السػجافأدرؾ المعتقموف في وقػت مبكػر أف 
أنفسػػػيـ ثقافيػػػًا وفكريػػػًا، عػػػف طريػػػؽ القػػػرانة الذاتيػػػة، والػػػدورات التػػػي كانػػػت تشػػػرؼ عمييػػػا الفصػػػائؿ 

 ، وتطورت الحالة الثقافية في السجوف ومرت بأربع مراحؿ: ٖ مجتمعة أو كؿ عمى حدة

كؿ شىن كاف ممنوعًا في ىذه المرحمة،  م:0:>1 – :9>1مرحمة القمع الثقافي   -1
ـ والكتب كانت ممنوعة، ولـ يكف لمثقافة الفكرية مكاف، وكؿ التفكير كاف األوراؽ واألقبل

 مركزًا عمى الدفاع عف النفس جسديًا ومعنويًا.
في ىذه المرحمة بدأ األسرى يمسكوف بزماـ  م:2;>1 – 0:>1مرحمة النضال والتمرد  -0

المبادرة، بعد خطوات نضالية استراتيجية كاإلضرابات الجماعية المفتوحة عف الطعاـ، 
كاف أىـ إنجاز فييا السماح بإدخاؿ القرطاسيات والكتب بأنواعيا، مما أحدث نمو ثقافي 

 ىائؿ.
                                                 

 .ٖٚٔ  فايز أبو شّمالة: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٗٙ  سمماف جاد اهلل: مرجع سابؽ، صٕ 

 .ٕٔ  المركز الفمسطينى لقضايا السبلـ والديمقراطية :، مرجع سابؽ، صٖ 
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قامة الس م:0>>1-2;>1مرحمة ال دىار  -3 مطة الثورية داخؿ مرحمة االنتصار وا 
المعتقبلت، فكاف األسرى منظميف، ويمتمكوف التجربة الطويمة، والحياة الثقافية والفكرية 
 بمغت ذروتيا، وانتصرت في ىذه المرحمة إرادة األسرى عمى إرادة القمع والحرماف والقتؿ.

، وما تبلىا مف اىتمامات  ٔ بسبب اتفاقية أوسمو م:0218 – 3>>1مرحمة التاباب   -1
ـ، ٕٓٓٓلؤلسرى بالحرية، ودخوؿ االنتفاضة واليجمة الشرسة عمى األسرى في 

ـ، ظيرت حالة مف التذبذب عمى مستوى ٕٚٓٓواستغبلؿ حالة االنقساـ الفمسطيني في 
 الحالة الثقافية. 

 الثقافية وتنظيميا: التحديات-ثالثاً 

ولغػػػػة التقػػػػارب والتماسػػػػؾ  اقترنػػػػت بػػػػالمجتمع أدرؾ األسػػػػرى أف  تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ والقػػػػوة 
المثقػػػؼ، ألف الثقافػػػة والقػػػوة مرتبطتػػػاف بشػػػكؿ وثيػػػؽ، فالثقافػػػة ىػػػي التػػػي تعطػػػي القػػػوة فػػػي األفعػػػاؿ 

، وىػي التػي توجػد القواسػـ  ٖ ، وىي التي تساىـ في تعبئة األفراد نحو تحقيػؽ األىػداؼ ٕ والسموؾ 
المشتركة التي تؤدى إلى قػدرة البشػر عمػى تفيػـ بعضػيـ الػبعض ومػف ثػـ تحقيػؽ التفػاىـ والتقػارب 

، ولقػػػد أدرؾ المجتمػػػع االعتقػػػالي ذلػػػؾ االرتبػػػاط، فأولػػػت التنظيمػػػات الفمسػػػطينية فػػػي  ٗ والتماسػػػؾ 
ف تكػوف منظمػة أمػاـ إدارة السجوف أىمية خاصة لمنشاط الثقافي كأحد أىػـ التحػديات التػي يجػب أ

وطػػواقـ ومؤسسػػات تسػػتيدفيـ عمػػى كػػؿ الصػػعد واالتجاىػػات، لػػذلؾ أجمعػػت كافػػة المػػوائح الداخميػػة 
، عمػػى اعتبػار أف ىػػذا النشػػاط  ٘ لمتنظيمػات الفمسػػطينية فػػي السػجوف عمػػى أىػػداؼ المسػيرة الثقافيػػة

 .  ٔ يشارؾ في دعـ كافة النشاطات التنظيمية األخرى لممعتقميف 

                                                 
 .ٚٔ  المركز الفمسطينى لقضايا السبلـ والديمقراطية: مرجع سابؽ، صٔ 

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

(ٖ) Ibid P:164. 

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

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

   تمثمت أىداؼ البرامج الثقافية فى السجوف بالتالي:٘ 

القرانة والكتابة " وخرج محو األمية إذا وجدت، حيث يكمؼ كادر متعمـ، أو أكثر بتدريس األمى حتى يستطيع االعتماد عمى نفسو، ومف األسرى مف دخؿ " أمى ال يعرؼ 

 شيادات عميا أو عمى درجة عالية مف الثقافة. يحمؿ

جمسات مصغرة لمجدد،  محو األمية السياسية، حيث يترتب ليذا الغرض البرامج الثقافية، آخذة بعيف االعتبار المستوى الثقافى لممعتقميف، وتتخصصفى ىذا المجاؿ

 لمنيوض بوعييـ السياسى عدا الجمسات العامة.

ع الجمسات الخاصة بتاريخ القضية الفمسطينية، والحركة الصييوينة، وحركات التحرر العالمية، وجمسات لتقوية االنتمان الحزبى بما ينسجـ متقوية االنتمان الوطنى عبر 

 أفكار كؿ فصيؿ. 
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 الثقافية: الوسائل-ساً خام

 الجمسات:   -1

الجمسػػات فػػي السػػجوف والمعػػتقبلت اإلسػػرائيمية بمثابػػة البػػاروميتر لقيػػاس قػػوة الحركػػة  تعػػد
األسػػيرة، واألوضػػاع الداخميػػة لمفصػػائؿ الفمسػػطينية، ولمػػدى اىتمػػاـ المعتقمػػيف كأشػػخاص بػػذواتيـ، 

ألمنيػػة، عمػى صػػعيد السػجف، والتنظػػيـ، فأينمػا تواجػدت الجمسػػات الثقافيػة، والتعميميػػة، واإلداريػة، وا
 واألسرى بشكؿ تطوعي، تواجدت بمعيتيا الصبلبة، والعافية، والقوة التنظيمية، والعكس صحيح.

قضى المعتقمػوف الفمسػطينيوف الكثيػر مػف وقػتيـ اليػومي فػي الجمسػات الثقافيػة، فقػد كانػت 
ف حضػورىا إجبػاري لجميػع أبنػان جمسة الصباح تعتبر بمثابة جمسة تنظيمية تبدأ بالقسػـ ولػذلؾ كػا

التنظػػػيـ بغػػػض النظػػػر عػػػف مػػػراتبيـ التنظيميػػػة أو وعػػػييـ، أمػػػا جمسػػػات المسػػػان فكانػػػت لمنشػػػاطات 
 .  ٕ العممية فيي اختيارية حسب تسجيؿ المعتقؿ ألي نشاط معيف

 

 المطالعة الااتية:  -0

ي اىػػػتـ األسػػػرى بشػػػكؿ كبيػػػػر بالمطالعػػػة مػػػع دخػػػوؿ الكتػػػػاب السػػػجوف، وتنػػػوع الكتػػػاب فػػػػ
المكتبات، ىذا التنوع الذي أشبع ميوؿ واىتمامات آالؼ األسرى ممف دخموا السجوف، وأبحروا في 
مكتباتيا وتخصصوا في عموميا، ولقد شجعت الحركة األسيرة القرانة الذاتية، فخصصت في كثير 

                                                                                                                                            
يصجمسة أسبوعية لمناقشة أبرز القضايا، عقد جمسات التحميؿ السياسى فى أعقاب متابعة آخر المستجدات عمى الساحة السياسية " الفمسطينية والعربية والدولية " وتخص

 درىا المجنة الثقافية.األمر الذى يحفز المعتقميف عمى المواظبة اليومية عمى قرانة الصحؼ، واالستماع لمنشرات اإلخبارية، ولنفس الغرض تعمـ نشرات سياسية تص

 اريخ االسبلمى،، وشروط النيضة، وسنف االنتصارات، وظيور القوميات وتقمب الحضارات.تشجيع الحمقات الدراسية بكافة أنواعيا، والتركيز عمى التاريخ السياسى، والت

 تشجيع تعمـ المغات " كالعبرية، واالنجميزية، والفرنسية، واأللمانية، واألسبانية والروسية ".

عداد المسابقات، والمنافسة فى أدب السجوف بكافة أنواعو، وتد  ويره عبر المجبلت التنظيمية والعامة. تشجيع إعداد البحوث والدراسات، وا 

ترؼ فييا مف وزارة األوقاؼ عقد دورات التجويد والتبلوة، والتشجيع عمى حفظ القرآف الكريـ، وقد حصؿ المجتازوف ليذه الدورات، وحفظة القرآف الكريـ عمى شيادات مع

 والتربية والتعميـ. 

دارة دورات فى مجاالت أخرى: حيث كاف يتـ تنظيـ دورات إخ دارة التنظيـ، والقيادة، واألمف، والفقو، والسيرة، والتاريخ، وا  تيارية فى النحو، والخطابة، والقان المحاضرات، وا 

 المشاريع، واإلسعافات األولية، والخط العربى وهيرىا.

 .ٜٖٔ، صٕٚٓٓ  جياد البطش: "المعتقموف الفمسطينيوف في السجوف اإلسرائيمية"، هزة، فمسطيف، مكتبة اليازجي،ٔ 

 .٘ٗٔ  جياد البطش: مرجع سابؽ، صٕ 
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وايػًة مف السجوف سػاعة ىػدون يوميػة لمقػرانة الذاتيػة، ومػف األسػرى مػف اسػتطاع أف يقػرأ كتابػًا أو ر 
 في يـو واحد.

وبيذا صار الكتاب فػي حيػاة المعتقػؿ الفمسػطيني زادًا ثقافيػًا يوميػًا، لتسػود القػرانة والنقػاش 
والجمسػػػػػػات والحػػػػػػوارات الثنائيػػػػػػة  وتمخيصػػػػػات الكتػػػػػػب والتعميػػػػػػؽ عمييػػػػػا فػػػػػػي المجػػػػػػبلت االعتقاليػػػػػة

والجماعية، إلى أف ترسخت قاعدة عادة القرانة في المعتقبلت، وأصبح المألوؼ، أف يبلـز الكتاب 
 . ٔ المناضؿ المعتقؿ معظـ ساعات يومو

 : المجالت-3

المجػػػبلت االعتقاليػػػة مصػػػطمح " الصػػػحافة االعتقاليػػػة " كػػػوف  أطمػػػؽ بعػػػض الكتػػػاب عمػػػى
قػػػوـ بػػػدور الصػػػحافة، وليػػػا رئػػػيس ولجنػػػة تحريػػػر ورقابػػػة، ولقػػػد صػػػدرت المجػػػبلت فػػػي السػػػجوف ت

"المجػػػبلت" فػػػي السػػػجوف بشػػػكؿ منػػػتظـ أو متقطػػػع، وتكتػػػب بخػػػط اليػػػد، وعمػػػى دفػػػاتر يػػػتـ قصػػػيا 
وترتيبيا لتأخذ أشكااًل جميمة، وتصدر بموحات فنية مف نتاجات فنانيف معتقميف، ودرجت العادة أف 

 . ٕ سياسية وتنظيمية وتربوية وأدبية واجتماعية ونضالية تتضمف المجبلت االعتقالية، زوايا

  ٖ ولقػػػػد أسػػػػيمت مجموعػػػػة مػػػػف العوامػػػػؿ فػػػػي التأسػػػػيس لمصػػػػحافة االعتقاليػػػػة " المجػػػػبلت"
بداعيػة  وبمورتيا، منيا: توافر الخبرات لدى المعتقميف، فقد أفرزت التجربػة كفػانات ثقافيػة وفكريػة وا 

قافػػة والفكػػر واالقتصػػاد... الػػخ، وفػػرة المػػواد السياسػػية وأفػػرزت أيضػػًا تخصصػػات، فػػي السياسػػة والث
والتنظيميػػػة والثقافيػػػة الميربػػػة مػػػف الفصػػػائؿ فػػػي الخػػػارج إلػػػى المعتقمػػػيف معمومػػػات أهنػػػت الكتابػػػة 

 . ٗ الصحفية ووضعت الكتاب في صورة ما يجري في الخارج

تنػان األقػػبلـ وعاًمػا بعػد عػاـ، بعػد نضػاالت كمفػػت األسػرى الشػيدان والمعانػاة، والسػماح باق
الممونػة واألوراؽ المسػطرة والرسػـ، واأللػواف بػأنواع متعػػددة زيتيػة ومائيػة وخشػبية وهيرىػا، والسػػماح 
بالدباسػػات والصػػمع، والقرطاسػػيات، ومػػع تقػػدـ الخبػػرة عػػدد مػػف الكتػػاب، والمفكػػريف واإلعبلميػػيف، 

                                                 
 .ٖ٘  حسف عبد اهلل: ، مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٜ٘  المصدر نفسو، صٕ 

، حيث لـ ٜٔٚٔالعاـ    ذكرت شيادات األسرى أف األسير فاضؿ يونس، كاف مف رواد الحركة األدبية فى السجوف، وكاف أوؿ مف اخترع " مجمة السجف "، وذلؾ فىٖ 

مؿ منيا مجمة متواضعة، وىذه يكف لدى المعتقميف أوراؽ أو أقبلـ، ولكف فاضؿ يونس، كاف يمجأ إلى األوراؽ الممفوفة عمى عمب المبف، ينظفيا ويمصقيا عمى الحائط، ليع

ى فى حياة المعتقميف. وفتحت عيونيـ عمى الجانب الثقافى الذى كاف شبو المجمة المتواضعة بشكميا وموادىا، كانت عنصر إثارة وتشويؽ، وكسرت الركود والروتيف اليوم

 ميمؿ قبؿ صدورىا.

 .ٓٙ  المصدر نفسو، صٗ 
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ا إبػػداعات رائعػػة تعػػالج وبػػرز عمػػى فتػػرات، الصػػحافييف، والشػػعران، والػػروائييف، والرسػػاميف، فأبػػدعو 
 . ٔ قضايا الوطف عمى ىذا الصعيد 

وتطػػػػورت فػػػػي المعػػػػتقبلت مجػػػػبلت تنظيميػػػػة مختمفػػػػة تعنػػػػى بمختمػػػػؼ النػػػػواحي الثقافيػػػػة، 
والتطػػورات السياسػػية، والمبػػادىن الحزبيػػة والفصػػائمية، وقػػد عمػػد المعتقمػػوف إلػػى تطويرىػػا مػػف أجػػؿ 

سػػػس التػػػي كانػػػت تحكميػػػا، وكػػػذلؾ مػػػف أجػػػؿ التعبيػػػر عػػػف مػػػواقفيـ وتصػػػوراتيـ وعػػػف األبعػػػاد واأل
صياهة تحميبلت سياسية أو اقتصادية لـ تتطرؽ الجمسات إلييػا أو طرقتيػا بػدوف تفصػيؿ أو دوف 

 . ٕ األخذ بمختمؼ وجيات النظر 

 : الفنون-1

تجشػػػـ األسػػػرى كجماعػػػة منظمػػػة أخضػػػعت لشػػػروط حرمػػػاف رىيبػػػة الكػػػد المضػػػني، وبػػػذلوا 
المػػػادي، واسػػػتنبطوا منػػػو الوسػػػائؿ التػػػي تسػػػاعدىـ عمػػػى التعبيػػػر عػػػف جيػػػودًا جبػػػارة فػػػي محػػػيطيـ 

أحاسيسػػيـ وأفكػػارىـ، وتحويميػػا إلػػى خطػػوط تشػػكؿ المػػادة المختػػارة لتغػػدو قطعػػة فنيػػة تتجمػػى فييػػا 
، فامتػػػاز المعتقمػػػوف فػػػي كػػػؿ  ٖ القػػػدرة اإلبداعيػػػة الطالعػػػة مػػػف أتػػػوف الحرمػػػاف النفسػػػي واالجتمػػػاعي

ي تسػػػمح ظػػػروفيـ بإنتاجيػػػا، والتػػػي تػػػتحكـ فػػػي ذلػػػؾ عوامػػػؿ البيئػػػة السػػػجوف باألشػػػغاؿ اليدويػػػة التػػػ
وطبيعة المكاف إضافة إلى العامؿ الزمني، كغيرىا مف المظػاىر الثقافيػة فقػد كػاف إبػداع المعتقمػيف 

، فالػػػذي عػػػاش التجربػػػة  ٗ يزيػػػد مػػػع الزيػػػادة التػػػي تطػػػرأ عمػػػى تطػػػور النشػػػاط الثقػػػافي بشػػػكؿ عػػػاـ 
ولئػػػؾ الفنػػانيف الػػرائعيف، مجموعػػة كسػػػرت بػػأقبلـ ميربػػة وبقطػػع مػػػف االعتقاليػػة، البػػد وأف يتػػذكر أ

القماش انتزعت مف مبلبس المعتقميف الخاصة، كسرت أقفاؿ األبػواب الحديديػة الثقيمػة وحمقػت فػي 
عػػالـ اإلبػػداع، وأكػػدت أف الحريػػة ىػػي معرفػػة بالضػػرورة، وأف الفنػػاف بمقػػدوره أف يكػػوف طميقػػًا حػػرًا 

 . ٘ حتى لو أدمى القيد معصميو  يرفرؼ بجناحيو اإلبداعييف

كما مارس المعتقموف الفمسطينيوف ميارة الرسـ التي ابتدأت مف الرسـ عمى جدراف الزنزانة 
انتيػػاًن بالرسػػـ الممػػوف عمػػى المناديػػؿ والمتتبػػع ليػػذه الرسػػوـ يجػػد أنيػػا تتعمػػؽ بعػػدة مواضػػيع أىميػػا 

                                                 
 .ٚٙ  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة ، مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٗٓٔ  محمد لطفى ياسيف: مرجع سابؽ، صٕ 

 .ٓٗٔ  سمماف جاد اهلل: ، مرجع سابؽ، صٖ 

 .ٛٗٔرجع سابؽ، ص  جياد البطش: مٗ 

 .ٕٕ  المركز الفمسطينى لقضايا السبلـ والديمقراطية: مرجع سابؽ، ص٘ 
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يػػة، وكانػػت نجاعػة وطبيعػػة األلػػواف مػػف ، والقضػػباف الحديد ٔ المػرأة، وأسػػوار القػػدس وقبػػة الصػخرة 
، حيػػػػث إف  ٕ أىػػػػـ السػػػػمات التػػػػي يمكػػػػف أف نربطيػػػػا بعامػػػػؿ الػػػػزمف ابتػػػػداًن مػػػػف بدايػػػػة السػػػػبعينات 

المعتقمػػػيف حصػػػموا عمػػػى مػػػواد الرسػػػـ خاصػػػة األلػػػواف والمناديػػػؿ أثنػػػان وضػػػعيا فػػػي مطػػػالبيـ فػػػي 
 . ٖ اإلضرابات عف الطعاـ 

، منيػػػا صػػػناعة المراكػػػب ذات األشػػػرعة،  ٗ ديػػػدةواتخػػػذ اإلبػػػداع خمػػػؼ القضػػػباف أنماطػػػًا ع
ومجسػػػػػمات قبػػػػػة الصػػػػػخرة، ومزىريػػػػػات الزىػػػػػور، والبراويػػػػػز، وأعمػػػػػاؿ التطريػػػػػز، وتجميػػػػػد الػػػػػدفاتر 
بالمطرزات لممذكرات والتي صنعت مػف  الغػران والكرتػوف المقػوى وخيػوط الحريػر وعبػوات معجػوف 

اط اإلبداعيػػػػػػة منػػػػػػذ منتصػػػػػػؼ األسػػػػػػناف، وقػػػػػػد بػػػػػػدأ األسػػػػػػرى الفمسػػػػػػطينيوف يمارسػػػػػػوف ىػػػػػػذه األنمػػػػػػ
، وتطػػػػورت مػػػػع السػػػػماح لممعتقمػػػػيف بإدخػػػػاؿ أو شػػػػران أدوات صػػػػناعة التحػػػػؼ عبػػػػر  ٘ السػػػػبعينيات

، كمػػا أف إبػػداعات الحركػػة الوطنيػػة األسػػيرة التػػي جمبػػت االنتبػػاه وحػػازت  ٙ األىػػالي ومػػف الكػػانتيف 
 . ٚ عمى اإلعجاب، وأىديت إلى القائد األممي الرئيس الكوبي فيدؿ كاسترو

  

                                                 
 . ٖٜٕ  أنظر ممحؽ تحؼ وفنوف خرجت مف السجوف: صٔ 

تي افتتحت فور افتتاح ل  اشتير معتقمو سجف بئر السبع باألعماؿ الفنية في وقت مبكر عف بقية السجوف نظرًا لمخبرة التي اكتسبوىا مف مرافؽ العمؿ في السجف وإ 

 ، عمى أف العامؿ األىـ ىو توفر ٕالسجف، وكذلؾ استخداـ المركز الييودي لمفنوف لممعتقميف في العمؿ كأيدي عاممة في عمؿ أشكاؿ خشبية وطبلئيا لصالح المركز 

 ف يأخذه المعتقموف مف ساحة الفسحة، وخشب النجارة.حسب طبيعة المنطقةففي سجف بئر السبع توفر الحرير والحجر الذي كا –مواد نشاط األشغاؿ اليدوية 

 .ٜٗٔ  جياد البطش: مرجع سابؽ، صٖ 

د الزينة مف الخرز، وحفروا   نحت األسرى عجـ الزيتوف ولونوه باألصفر والبني بعد أف أوجدوا ىذه األلواف مف إذابة بعض أقراصالدوان بالمان والزيت، كما صنعوا عقٗ 

 ، وقد امتاز المعتقموف في الحفر عمى حجارة الصخر الصغيرة في تعبيرات لزوجاتيـ وأطفاليـ، وقد كانت تحفة ٗما حفروا عمى عمب  الدمينو   عمى عجـ  األفوكاتو ، ك

 " العالـ لنا " المحفورة عمى الرخاـ لمفناف األسير " عمى النجار ".

 .ٛٙ  سامى األخرس، كامؿ مسعود: مرجع سابؽ، ص٘ 

وأتقنو، ورهـ انشغالو الدائـ بالثقافة والمطالعة، وتعمـ المغات، والتعميـ  ٕٜٜٔف لمباحث تجربة فى ىذا المجاؿ، إذ أنو تعمـ " الخط الكوفى " فى العاـ   جدير بالذكر أٙ 

سـ عشرات بؿ مئات البطاقات التى زينت الجامعى، إال أنو كاف عنوانًا لؤلسرى أينما حؿ فى السجوف لكتابة أوؿ آية مف سورة اإلسران عمى " مجسـ قبة الصخرة "، ور 

 بالورود والعصافير، كبطاقات معايدة لؤلميات والزوجات فى يـو األـ واألعياد. 

 .ٗٗٔ  سمماف جاد اهلل: مرجع سابؽ، صٚ 
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أف األسرى تميزوا بعشقيـ لمجماؿ، كما عشقيـ لمػوطف الػذيف ضػحوا  نرى القسـفي نياية 
بزىػػرات شػػبابيـ لتحريػػره، وأنيػػـ حممػػوا قمبػػًا وحبػػًا كفػػيبًل بقمػػب العػػالـ إلػػى واحػػة حػػب وسػػبلـ، وأنيػػـ 
 اىتموا في سجنيـ بكؿ ما ىو جميؿ، ويعوض واقع الحرماف والجمػود الػذي فرضػتو إدارة السػجوف

 عمييـ برسومات الزىور والطيور والرموز المعبرة عف الحب والحرية والحياة.

الكثيػػر مػػف لقػػد اسػػتطاعت الحركػػة الوطنيػػة األسػػيرة مػػف خػػبلؿ مسػػيرتيا الثقافيػػة أف تخػػرج 
المناضميف األشاوس والمقاوميف األشدان، الذيف كانوا جنوداً  لموطف، ووقودًا لمثورة، وخرجت القادة 

فػػػذاذ الػػػذيف كانػػػت ليػػػـ أدوار كبيػػػرة والفتػػػة ومػػػؤثرة فػػػي قيػػػادة الجمػػػاىير الفمسػػػطينية، السياسػػييف، األ
باإلضافة إلى مئات القادة مػف ذوي الخبػرة والكفػانة، وبػذا فقػد شػكمت السػجوف رافػدًا ميمػًا وأساسػيًا 

يػػا لمثػػورة، وبنػػان الػػوطف والدولػػة، ولػػـ يكػػف لكػػؿ ىػػذا أف يتحقػػؽ لػػوال اإلرادة والعزيمػػة التػػي تحمػػى ب
األسػػرى، والخطػػوات النضػػالية التػػي خاضػػوىا، واإلضػػرابات عػػف الطعػػاـ والتضػػحيات الجسػػاـ التػػي 

 .  ٔ قدموىا 

  

                                                 
 . ٖ٘ٓ  عبد الناصر فروانة: مرجع سابؽ، صٔ 
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 الثالث القسم

 المسيرة التعميمية في السجون 

"الحفمػػة انتيػػت" ىػػذه عبػػارة رئػػيس الػػوزران اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو فػػي أعقػػاب سياسػػة 
التضييؽ عمى األسرى، التي بدأىا بمنع الثانوية العامة، واالنتساب لمجامعة المفتوحة فػي إسػرائيؿ 

مػادة ـ، األمر الذي شكؿ عدوانًا عمى المعتقميف وانتياكػًا لمٕٔٓٓفي الثالث والعشريف مف حزيراف 
مف اتفاقية جنيؼ الثالثة التي أكدت عمى تشجيع األنشطة الذىنية والتعميمية لؤلسرى مف قبؿ  ٕٛ

 .  ٔ الدولة الحاجزة 

ال يقؼ األمػر عمػى عػدـ التػزاـ إسػرائيؿ بتمػؾ االتفاقيػات، بػؿ تعػدت ذلػؾ بمحاربػة وعرقمػة 
القاعػػػات والصػػػػفوؼ  تمػػػؾ الجيػػػػود بمنػػػع إدخػػػػاؿ الكتػػػب التعميميػػػػة بكػػػؿ مراحميػػػػا، ورفضػػػت تػػػػوفير

الدراسػػية، وعاقبػػت مػػف يقػػـو بالػػدروس والمحاضػػرات، ومنعػػت دخػػوؿ الكتػػب المنيجيػػة والمجػػبلت 
واألبحاث والدراسػات العمميػة، ومنعػت االلتحػاؽ بػأي مػدارس أو جامعػات أو مؤسسػات تعميميػة أو 

األدوات أكاديميػػة، ومنعػػت إيجػػاد معممػػيف مػػف األسػػرى الفمسػػطينييف لؤلشػػباؿ القاصػػريف، ومنعػػت 
الدراسػية والقرطاسػيات واأللػواح، وقامػػت بػالكثير مػف الخطػوات التػػي تيػدؼ لتجييػؿ األسػرى وعػػدـ 

 . ٕ االستفادة مف أوقاتيـ 

وبػالرهـ مػػف الظػػروؼ القاسػػية والمضػػايقات المريػػرة فػػي السػػجوف، نجػػح األسػػرى بإصػػرارىـ 
جوف والمعػػػػػتقبلت وتضػػػػػحياتيـ ونضػػػػػاليـ المسػػػػػتمر، تػػػػػدريجيًا وبشػػػػػكؿ تراكمػػػػػي فػػػػػي تحويػػػػػؿ السػػػػػ

اإلسرائيمية مف محنة إلػى منحػة يسػتفاد منيػا، ومػف مػدافف لمرجػاؿ والطاقػات، وأمكنػة مظممػة، إلػى 
قبلع ثورية مشرقة، وجعموا مف سجونيـ مدارس وجامعات فكريػة متعػددة ومتنوعػة، خرجػت أجيػااًل 

 . ٖ متعاقبة مف المتعمميف والمثقفيف ومف حفظة القرآف والمبدعيف 

تناوؿ الخطوات النضالية التي انتصػرت عمػى القيػد بتحقيػؽ الحػد األدنػى نس لقسـافي ىذا 
مػػف المتطمبػػات واالحتياجػػات، وصػػواًل لبلنتسػػاب لمجامعػػات الفمسػػطينية والعربيػػة والدوليػػة، وأشػػكاؿ 
التعميـ في السجوف، بدنًا ببرامج محو األميػة حتػى الحصػوؿ عمػى الدراسػات العميػا، وتعمػـ المغػات 

ا "العبريػػػة واإلنجميزيػػػة"، وشػػػكؿ الجمسػػػات وحمقػػػات العمػػػـ والدراسػػػة فػػػي القػػػرآف والعمػػػـو وعمػػػى رأسػػػي
 األخرى.

                                                 
 .ٖٔ  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٖٚ – ٖٙالميزاف لحقوؽ االنساف: مرجع سابؽ، ص  مركز ٕ 

 . ٖ٘ٓ  عبد الناصر فروانة: مرجع سابؽ، صٖ 



 122 

كثيرة ىي الوسائؿ التعميمية التي اتبعيا األسػرى فػي السػجوف تحػديًا لمسػجاف، حتػى حولػوا 
 مفيوـ السجف مف بديؿ لحبؿ المشنقة إلى أكاديمية ثورية وفكرية وتربوية وتعميمية مف خبلليػا يػتـ
تكػػريس ثقافػػة الحػػؽ الفمسػػطيني فػػي وجػػو الظمػػـ اإلسػػرائيمي، فػػي ذلػػؾ الصػػراع األشػػد بػػيف الجػػدراف 
والزنػػػازيف، حيػػػث يقاتػػػؿ الجسػػػد والػػػوعي معػػػًا، فػػػي اشػػػتباؾ فكػػػري يػػػومي دفاعػػػًا عػػػف األمػػػؿ والبقػػػان 

، وعمػػػى الصػػػعيد التعميمػػػي فينالػػػؾ مفاصػػػؿ أساسػػػية اسػػػتطاع األسػػػرى تحقيػػػؽ نجاحػػػات  ٔ والحريػػػة
 مبدعة فييا ومنيا:ممفتة و 

 األمية: محو-أولً 

اعتقؿ في السجوف اإلسرائيمية مػا يقػارب مػف المميػوف مػف كػؿ شػرائح المجتمػع الفمسػطيني 
مػػػػػف حممػػػػػة الشػػػػػيادات العميػػػػػا والمثقفػػػػػيف واألكػػػػػاديمييف والمػػػػػوظفيف، ومػػػػػنيـ مػػػػػف طبقػػػػػة الفبلحػػػػػيف 

خرجػوا مػف المػدارس فػي سػف مبكػرة، والصياديف ومف رعاة األهناـ في القرى النائيػة والباديػة ممػف 
عػػاـ وأقػػؿ، واألسػػيرات مػػف ربػػات البيػػوت والقاصػػرات، ممػػف ىػػف بحاجػػة لمبػػدن  ٗٔواألطفػػاؿ بعمػػر 

 معيـ مف المراحؿ األساسية لمتعميـ، حتى مف مرحمة محو األمية.

ركزت المجاف الثقافية في السجوف عمػى متابعػة تمػؾ الشػريحة عمػى قمتيػا، وكمفػت الكػوادر 
ذات القػػدرة والكفػػانة بتدريسػػيـ مػػف خػػبلؿ جمسػػات جانبيػػة، واسػػتطاعت الحركػػة األسػػيرة   ٕ مػػةالمتعم

، وأحيانػػػًا اإلجبػػػار لبلعتمػػػاد عمػػػى ذواتيػػػـ  ٖ أف تقضػػػي عمػػػى ىػػػذه الظػػػاىرة مػػػف خػػػبلؿ التشػػػجيع 

                                                 
 .ٔٔ  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة: صٔ 

 .ٕٗ  محمد أبو شريعة: مرجع سابؽ، صٕ 

أمثاؿ مدير عاـ مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة فى جامعة   وىنالؾ نماذج إبداعية مرت بتمؾ المرحمة وكاف ليا األثر الكبير فى قضية األسرى بعد التحرر ٖ 

القيد فى  أبو ديس الدكتور فيد أبو الحاج الذى دخؿ السجوف أميًا، حتى حصؿ درجة الدكتوراة، وقاؿ فى كممتو فى افتتاح مؤتمر إبداعات انتصرت عمى –القدس 

ف، لكنى وجدت فى التجربة محركًا ودافعًا لكى استثمر سنوات االعتقاؿ فى تطوير إمكانياتى وقدراتى، " زج بى أميًا خمؼ القضبا ٕٔٔٓالخامس والعشريف مف العاـ 

تسنى لى تحقيؽ كؿ ذلؾ، وأقؼ فاستكممت كؿ البرامج والمقررات الدراسية، ألتخرج وألتحؽ بالجامعة وىا أنا أنجزت رسالة الدكتوراة، وأعترؼ لوال تجربة االعتقاؿ لما 

 ر عف إمتنانى لكؿ مف عممنى حرفًا أو أبدى لى مشورة أو نصيحة فى االعتقاؿ.أمامكـ ألعب

عمميات فدائية كبيرة كبدت اسرائيؿ خسائر مادية وبشرية ضخمة، مف الستينات وحتى عاـ  ٚنموذج آخر المناضمة المرحومة زكية شموط التي قامت قبؿ أف ُتعتقؿ بػ 

ـ، دخمت السجف أمية ولكنيا تعممت بمساعدة رفيقاتيا المناضبلت فى ٜ٘ٛٔمؤبد مدى الحياة وتـ االفراج عنيا فى تبادؿ  ، التى حوكمت بالٖيـو تـ اعتقاليا  ٕٜٚٔ

   .ٖسجف نفى تريتسا بسجف الرممة، ووصمت إلى الصؼ الخامس ابتدائى فى فترة وجيزة  

يـ مف ألؼ بان، كاف يقوؿ لو معممو األسير   ج   و   ـ  ، فيقوؿ: جـ، قيتابع معو ومف طرائؼ السجف فى برنامج محو األمية قصة معتقؿ بدوى، بدأ ببرنامج التعم

 المعمـ: و   ـ   فيقوؿ: بطرافة بعير، ولكنو تعمـ العربية والعبرية واالنجميزية وعمميا لؤلخريف مف المعتقميف.
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وتطويرىػػػا خػػػبلؿ سػػػنوات االعتقػػػاؿ الطويمػػػة، وىكػػػذا تحولػػػت هػػػرؼ السػػػجوف إلػػػى صػػػفوؼ دراسػػػية 
 .  ٔ ألسرى بتحصيميـ الدراسيوثقافية، فاىتـ ا

 اعتقالية لتحصيل شيادة الثانوية: منج ات-ثانياً 

ـ، ٜٔٚٔبػػدأ تقػػديـ امتحػػاف الثانويػػة العامػػة " التػػوجييي " فػػي بعػػض السػػجوف فػػي العػػاـ 
واشػػػترطت حينيػػػا إدارة السػػػجوف أف يمضػػػي األسػػػير أكثػػػر مػػػف عػػػاـ فػػػي االعتقػػػاؿ، ورفضػػػت إدارة 

ر العػػامميف فػػي المرافػػؽ العامػػة لنيػػؿ الموافقػػة، األمػػر الػػذي اعتبػػره سػػجف عسػػقبلف مػػنح الموافقػػة لغيػػ
، وعمػػػى صػػػعيد  ٕ األسػػػرى نػػػوع مػػػف االبتػػػزاز وقػػػرروا اتخػػػاذ موقػػػؼ جمػػػاعي بمقاطعػػػة االمتحانػػػات

األسػػػيرات ربطػػػت إدارة المعتقػػػؿ بػػػيف سػػػموؾ المعتقمػػػة وبػػػيف إعطانىػػػا الحػػػؽ فػػػي تقػػػديـ امتحانػػػات 
 . ٖ ف أجؿ تعطيؿ األمر الثانوية العامة ووضعت العراقيؿ م

ومع ذلؾ استطاع األسرى واألسيرات بعد العديد مف اإلضرابات المفتوحة عف الطعاـ مف 
انتػػزاع حقيػػـ فػػي التعمػػيـ وفقػػًا لمنظػػاـ التعميمػػي خػػارج السػػجوف، ونجػػح اآلالؼ مػػنيـ وحصػػموا عمػػى 

 عتقاليـ.في الفرعيف " العممي واألدبي" خبلؿ ا  ٗ أكثر مف شيادة لمثانوية العامة 

ـ قػػػررت الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية، فػػػي سػػػياؽ الجيػػػود ٜٕٓٓفػػػي السػػػابع عشػػػر مػػػف مػػػارس 
لئلفراج عف الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط، بمناقشة عدد مف االقتراحات لمتضييؽ عمى األسرى 
األمنيػػػيف المسػػػجونيف فػػػي إسػػػرائيؿ، كوسػػػيمة لمضػػػغط عمػػػى حركػػػة حمػػػاس، وتػػػـ تعيػػػيف لجنػػػة ليػػػذا 

وزير األمف الػداخمي، ووزيػر الزراعػة، ونائػب رئػيس الػوزران، عمػى أف تقػـو المجنػة  الغرض برئاسة
بتقػػديـ عػػدد مػػف الخطػػوات عمػػػى ىػػذا الصػػعيد، كوقػػؼ الزيػػػارات، ووقػػؼ زيػػارات منظمػػة الصػػػميب 
األحمػر الػػدولي لؤلسػػرى الفمسػطينييف حتػػى السػػماح بزيػارة الصػػميب لمجنػػدي شػاليط، ووقػػؼ تحويػػؿ 

رى، وتقنيف المشتريات عف طريؽ كانتيف السػجف، ووقػؼ القنػوات الفضػائية األمواؿ لحسابات األس
ووسػػػائؿ الترفيػػػو، ووقػػػؼ زيػػػارة المحػػػاميف والمؤسسػػػات األخػػػرى باسػػػتثنان زيػػػارة المحػػػامي الخػػػاص 

 . ٘ الموكؿ في القضية لؤلسير

                                                 
 .ٕٔ  مفيد عرقوب: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٔٔٔ  محمد لطفى ياسيف: مرجع سابؽ، صٕ 

 . ٜٙٔعبد الستار قاسـ: مرجع سابؽ، ص  ٖ 

 . ٖٗٓ  عبد الناصر فروانة: مرجع سابؽ، صٗ 

 .  11" עמ , 2002, ירושלים , בכנסת והמידע המחקר מרכז , בישראל כלא בבתי ביטחוניים אסירים: יניב רונן  ٘ 
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ومػػف إجػػرانات التضػػييؽ أوقفػػت إسػػرائيؿ المسػػيرة التعميميػػة فػػي السػػجوف وعمػػى رأسػػيا منػػع 
الثانوية العامة، إال أف األطراؼ الثبلثة الرئيسية  األسػرى وىيئػة شػؤوف األسػرى والمحػرريف ووزارة 
التربية والتعميـ العالي ، وضمف منظومة متكاممػة مػف الخطػوات واإلجػرانات المدروسػة نجحػوا فػي 

جػػاوز الػػرفض اإلسػػرائيمي وتخطػػي المعيقػػات الموضػػوعية، بمػػا ال يتعػػارض والنظػػاـ التعميمػػي فػػي ت
فمسطيف، فاتفقوا عمى نظػاـ يضػمف التعمػيـ، ومصػداقية وشػفافية االمتحانػات برقابػة مشػرفيف أكفػان 
مف األسرى في األقساـ، عبر لجنة يتـ تشكيميا مف قبؿ قيادة األسرى مكونة مف أسرى أكػاديمييف 
يحممػػػوف شػػػيادات عميػػػا تقػػػدـ أسػػػمانىـ وشػػػياداتيـ ىيئػػػة شػػػئوف األسػػػرى والمحػػػرريف لػػػوزارة التربيػػػة 

عػػػػداد وتجييػػػػز االمتحانػػػػات إوالتعمػػػػيـ العػػػػالي والتػػػػي تقػػػػـو باعتمػػػػادىـ كمجنػػػػة امتحانػػػػات ميمتيػػػػا 
والتصػػميح والمراقبػػة ووضػػع العبلمػػات والنتػػائج، وترسػػؿ النتػػائج عبػػر مسػػؤوؿ المجنػػة داخػػؿ السػػجف 

ىيئػػة شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف والتػػي بػػدورىا ترسػػؿ النتػػائج إلػػى التربيػػة والتعمػػيـ لممصػػادقة الػػى 
، وبموجػػب ىػػذا االتفػػاؽ تػػـ تقػػديـ امتحانػػات الثانويػػة العامػػة فػػي السػػجوف التػػي  ٔ عمييػػا واعتمادىػػا 

طالػب أسػير، نجػح مػنيـ  ٕٓٓٔـ، حيػث مػف تقػدـ لبلمتحانػات ٕٗٔٓتوافر فييا المشرفوف لمعاـ 
أسػػير لػػـ تنطبػػؽ عمػػييـ الشػػروط التػػي وضػػعتيا وزارة التربيػػة والتعمػػيـ،  ٕٖٔطالػػب أسػػير، و ٔٔٗ

والبػػػػاقي لػػػػـ يحػػػػالفيـ الحػػػػظ بالنجػػػػاح وفػػػػؽ مػػػػدير بنػػػػامج التعمػػػػيـ فػػػػي ىيئػػػػة شػػػػؤوف األسػػػػرى وائػػػػؿ 
،  ٖ   ٘ٙٙ  طالػب أسػير نجػح مػنيـ  ٕٜٙـ تقػدـ لبلمتحانػات  ٕ٘ٔٓ، و في العاـ  ٕ السعدوني

مف أسرى قطاع هزة، وبيذا لـ تتوقػؼ المسػيرة التعميميػة فػي  ٛ٘أسيرًا مف أصؿ  ٖٓمف ضمنيـ 
 . ٗ منذ عقود وبقيت مستمرة رهـ أنؼ السجاف  السجوف االسرائيمية

 نضالية تحقق طموح الدراسات األكاديمة: خطوات-ثالثاً 

لتعمػػػػيـ فػػػػي تطمػػػػع األسػػػػرى بػػػػالكثير مػػػػف الشػػػػغؼ والطمػػػػوح لتحقيػػػػؽ مطمػػػػب االنتسػػػػاب وا
الجامعػات، والحصػوؿ عمػى شػيادات تػنفعيـ بعػد تحػررىـ، وتكػوف مػادة لتحػدي السػجاف لبلسػتفادة 

اعتقػػػاليـ بالنػػػافع المفيػػػد، وكػػػانوا عمػػػى اسػػػتعداد لمػػػدخوؿ فػػػي أكثػػػر المعػػػارؾ شراسػػػة مػػػع  يفمػػػف سػػػن
المحتػػػؿ ولػػػو كمفيػػػـ األمػػػر مػػػا كمػػػؼ مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ ىػػػذا الطمػػػوح، وكانػػػت المعركػػػة األقػػػوى مػػػع 

ـ، والتػي اسػتغميا األسػرى لطػرح ٕٜٜٔ/ٜ/ٕٚبخطػوة االضػراب المفتػوح عػف الطعػاـ فػي  لسجافا
قضػػية التعمػػيـ الجػػامعي واالنتسػػاب لمجامعػػات الفمسػػطينية والعربيػػة والدوليػػة، وفػػي نيايػػة المطػػاؼ 

                                                 
 .ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٜٔ  بساـ المجدالوى: مقابمة أجراىا معد المقرر، هزة، ٔ 

 .ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٜٔالسعدونى: مقابمة أجراىا معد المقرر، هزة،   وائؿ ٕ 

 .ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٚٔ  عبد الناصرعونى فروانة: مقابمة أجراىا معد المقرر، هزة ،ٖ 

 .ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٜٔ  عاطؼ مرعى: مقابمة أجراىا معد المقرر، هزة، ٗ 
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وبعد رفض قاطع مف قبؿ إدارة السجوف لمبررات واىية تتعمؽ بالكيفية في تنظيـ األمػر، والمنػاىج 
دراسػػية التحريضػػية مػػف وجيػػة نظػػرىـ، كػػاف ىنالػػؾ حػػؿ وسػػط بالسػػماح لؤلسػػرى االنتسػػاب إلػػى ال

الجامعػػة المفتوحػػة فػػي إسػػرائيؿ بالمغػػة العبريػػة وتخػػرج العشػػرات مػػف تمػػؾ الجامعػػة معظميػػـ تحػػوؿ 
 لخبير في الشأف االسرائيمى ، ومعمـ لمغة العبرية ما بعد االفراج . 

لجامعػػات عمومػػًا حتػػى الجامعػػة المفتوحػػة فػػي إسػػرائيؿ ومػػع حرمػػاف األسػػرى مػػف التعمػػيـ با
بحث األسرى عف بدائؿ سػرية مػف هيػر موافقػة  ،ـٕٓٔٓ/٘/ٕٙفي أعقاب سف قانوف شاليط في 

إدارة مصمحة السجوف لبلنتساب لمجامعات الفمسطينية، وبعػد الكثيػر مػف المراسػبلت وافقػت بعػض 
نظػػاـ داخمػػي فػػي السػػجوف يضػػمف شػػفافية الجامعػػات والكميػػات عمػػى دراسػػة األسػػرى شػػريطة إيجػػاد 

 ومصداقية التعميـ تحت إشراؼ عدد مف األسرى مف حممة الشيادات العميا.

القفزة النوعية في التعميـ الجامعي يـو أف استطاع األسرى إدخاؿ المقررات الدراسػية، بعػد 
بػػيف األسػػرى موافقػػة بعػػض الجامعػػات الفمسػػطينية عمػػى التعمػػيـ بوجػػود طػػواقـ مػػف األكػػاديمييف مػػف 

 ،يالعػػػػالكمشػػػػرفيف عمػػػػى العمميػػػػة التعميميػػػػة وتقػػػػديـ الثانويػػػػة العامػػػػة بموافقػػػػة وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ 
    االنقساـ.وبتنسيؽ مف وزارة وىيئة شؤوف األسرى والمحرريف فترة 

لـ يكتؼ األسػرى بالحصػوؿ عمػى شػيادة البكػالوريوس بػؿ سػعوا لمحصػوؿ عمػى الدراسػات 
وذلػػؾ بعػػد حممػػة مراسػػبلت معتمػػدًا عمػػى مسػػاعدة  ودوليػػة،فمسػػطينية وعربيػػة العميػػا مػػف جامعػػات 

األىػػؿ والمحػػاميف والمؤسسػػات الحقوقيػػة المختمفػػة، حتػػى تجاوبػػت معيػػـ بعػػض الجامعػػات العربيػػة 
كما عاشت سنوات في طػي الكتمػاف بسػبب محاربػة  ٔ والدولية، وقدر لرسائميـ أف تولد في الخفان 

 .  ٕ رة، ومنيـ مف تمت مناقشة رسائميـ عبر اليواتؼ النقالة الميربة إدارة السجوف لتمؾ الظاى

                                                 
ة الدكتوراة الجامعة األمريكية المفتوحة فى واشنطف، وكانت رسالتو بعنواف "   وحصؿ األسير ناصر عبد اهلل عبد الجواد مف بمدة دير بموط قرب نابمس عمى شيادٔ 

ـ، وحصؿ األسير القائد مرواف البرهوثى عمى درجة الدكتوراة في العمـو السياسية بتاريخ  ٜٜٚٔنظرية التسامح مع هير المسمميف فى المجتمع المسمـ " فى العاـ 

عربية التابع لمجامعة العربية في القاىرة، وترأس لجنة المناقشة األستاذ الدكتور أحمد يوسؼ عميد المعيد وأستاذ العمـو ، مف معيد البحوث والدراسات الٕٓٔٓ/ٖ/ٙٔ

لفمسطيني لممجمس التشريعي ا السياسية، واألستاذة الدكتورة نيفيف مسعد، واألستاذ الدكتور عمي الجرباوي، والتى كانت بعنواف " األدان التشريعي والرقابي والسياسي

سيامو في العممية الديمقراطية في فمسطيف   ".ٕٛٓٓ-ٜٜٙٔوا 

، وحصؿ األسير عبد الحافظ سعدى هيظاف عمى ٕٓٔٓوحصؿ كبًل مف األسيريف إياد أبو خيزراف و قاسـ عواد عمى شيادة البكالوريوس مف جامعة العالـ األمريكية عاـ 

، وحصؿ األسير حاتـ قفيشة عمى شيادة الدكتوراه في العمـو ٕٓٔٓـ بالتنسيؽ مع جامعة بئر زيت بشير فى أيموؿ لعاـ شيادة الدكتوراة في اإلدارة العامة مف جامعة العال

لنقب أتـ إعدادىا داخؿ معتقؿ ا السياسية مف جامعة العالـ األميركية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرؼ عمى رسالتو التى كانت بعنواف "تآكؿ قوة الردع اإلسرائيمية"، وقد

 الصحراوي.  

 .٘٘ٔ: صٕٗٓٓ  ابراىيـ أبو الييجا: المنسيوف فى هياىب االعتقاؿ الصييونى، مصر، الجيزة، مركز االعبلـ العربى، ٕ 
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ؤكػػد أف الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية األسػػيرة أولػػت أىميػػة كبيػػرة لتعمػػيـ ن القسػػـفػػي نيايػػة 
األسػػرى فػػي السػػجوف لكػػؿ المراحػػؿ وجميػػع المسػػتويات، فػػالّتعميـ فػػي ثقافػػة األسػػرى يعػػد الحاضػػنة 
األولػػػى لئلبػػػداع عمػػػى كافّػػػة الصػػػعد " االجتماعّيػػػة والثقافّيػػػة واالقتصػػػادّية والعسػػػكرّية " وفػػػي كافػػػة 

فيػػػو أحػػػد أشػػػكاؿ المقاومػػػة التػػػي تصػػػقؿ قػػػدرة المناضػػػؿ لمواجيػػػة السياسػػػيات  المجػػػاالت األخػػػرى،
التجييميػػة نحػػوه، فػػالتعميـ والتوسػػع فػػي المعػػارؼ والثقافػػات لػػدى المعتقمػػيف يعػػدوا أىػػـ األسػػمحة بعػػد 
االعتقاؿ، فاىتماـ األسرى بالتعميـ يشغؿ وقت المعتقميف بالمنفعة في الكثير مػف الجوانػب التربويػة 

، وفػػي االطػػبلع عمػػى الحضػػارات والثقافػػات والتجػػارب النضػػالية العالميػػة، وااللتحػػاؽ بعػػد والتنمويػػة
التحرر بالجامعات لمحصوؿ عمػى الشػيادات فػي الدراسػات العميػا، ويضػمف مسػتقبؿ المعتقػؿ عمػى 

 صعيد العمؿ والمكانة االجتماعية والتنظيمة.
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 تدريب
تحػػرر منيػػا حػػامبًل لػػـ يحمػػؿ شػػيادة الثانويػػة العامػػة و أكتػػب تقريػػرًا عػػف أسػػير دخػػؿ السػػجوف  -

 الشيادات العميا ؟؟

 
 

 : يأسئمة التقويـ الذات
 أبرز أشكاؿ ممارسة الديمقراطية لؤلسرى والمعتقميف في السجوف االسرائيمية ؟؟ يما ى -
 ما ىو انعكاس ممارسة الديمقراطية االعتقالية في اتخاذ القرارات لمواجية السجاف ؟؟ -
 أدب السجوف ؟ وأجناسو ؟ ما ىو -
فػػي  االعتقاليػػةالمجػػبلت الثقافيػػة  حػػدث عػػفت المحػػرريف،مػػف خػػبلؿ المراجػػع والمقػػاببلت مػػع  -

  السجوف.
 كيؼ بدأت وتطورت المسيرة الثقافية في السجوف ؟ -
 ؟ يبيف عمميات التضييؽ عمى األسرى في الجانب التعميم -
 السجوف؟ما ىى أبرز أنواع الفنوف داخؿ  -

 
 

 الخبلصة
أف كػػػؿ مخططػػػات إدارة مصػػػمحة السػػػجوف تحطمػػػت عمػػػى  نجػػػدفػػػي نيايػػػة الوحػػػدة يعتقػػػد 

صخرة العمـ والوعي والثقافة التي تسمح بيا األسرى منذ لحظة االعتقاؿ، وفشمت في تحويميـ إلػى 
عبن يثقؿ كاىؿ المجتمع بعد تحريرىـ، واستطاع عموـ األسرى أف يبنوا ذواتيػـ ثقافيػًا وأكاديميػًا، 

السجوف والمعتقبلت كوادر تنظيمية تممؾ تجربة نضالية واعتقالية أكثر مػف ذي قبػؿ،  وخرجوا مف
وقػػادة سياسػػييف وعسػػكرييف فيمػػوا حقيقػػة عػػدوىـ بػػأكثر وعػػي وحكمػػة ودرايػػة وعمػػؽ، وشػػاركوا فػػي 
مجتمعػػػاتيـ كخبػػػران ومختصػػػيف، وكتػػػػاب وأدبػػػان وصػػػحفييف، فػػػػانخرطوا فػػػي المؤسسػػػات الرسػػػػمية 

طنيػػػة، قػػػادة ومفكػػػريف، وأمنػػػان لتنظيمػػػاتيـ وأعضػػػان مجمػػػس وطنػػػي ووزران واألىميػػػة والفصػػػائؿ الو 
 حكومييف.

بػػأف كػػؿ المعتقمػػيف عمػػى اإلطػػبلؽ  االقػػوؿمػػف خػػبلؿ ىػػذه الوحػػدة  والبػػد مػػف اإلشػػارة أنػػو لػػـ يقصػػد
ديمقراطيػة والقػدرة الثقافيػة، يخرجوف مف المعتقؿ بذات المستوى مف الكفانة فػي ممارسػة مبػادىن ال

العمميػػػة واألكاديميػػػة، فينالػػػؾ مػػػف رهبػػػوا عػػػف المشػػػاركة الفعالػػػة بػػػنفس اليمػػػة، ولكػػػف مكانيػػػات واإل
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بػػػالعموـ خر جػػػت المعػػػتقبلت أناسػػػًا قػػػادريف ومبػػػدعيف سػػػاىموا فػػػي عمميػػػة النضػػػاؿ الفمسػػػطيني فػػػي 
 .  ٔ مختمؼ المجاالت وعمى كؿ المستويات 

 
 : لرابعةالمحة عف الوحدة الدراسية 

وممارستيا عمى التجربة الديمقراطية في السجوف، بداياتيا،  الدارس عمى يبعد أف اطمعت عزيز 
 .وأشكاؿ الرقابة والمسانلة والمحاسبة في السجوف يالصعيديف الفردي والجماع

شكؿ ستتعرؼ عمى  الرابعةنؾ في الوحدة إف، افية في السجوف وتطورىا ووسائمياالمسيرة الثق 
في ئؿ النضالية لؤلسرى الفمسطينييف ، والوساتقاليةاالع البنى التنظيمية واليياكؿ والمؤسسات

مواجية السجاف ، واإلضرابات المفتوحة عف الطعاـ كخطوة سممية استراتيجية ميمة لتحقيؽ 
 سرائيمية .نسانية في السجوف اإلالحقوؽ والمطالب األساسية واإل

 
 

 مسرد المصطمحات 
ممارسة السػمطة فػي الدولػة باعتبػاره صػاحب :  بشكؿ عاـ تعني حؽ الشعب في الديمقراطية  -

، وفػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ قػػػػػاؿ  ٕ السػػػػيادة، والتعريػػػػؼ المبسػػػػط لمديمقراطيػػػػة ىػػػػو " حكػػػػـ الشػػػػعب "
، وال  ٖ الفيمسػػوؼ لينكػػولف أف "الديمقراطيػػة " ىػػي حكػػـ الشػػعب بقيػػادة الشػػعب لخدمػػة الشػػعب 

سي األمريكي يذىب إلى أف تبعد دوائر المعارؼ والقواميس عف ىذا التعريؼ، فالقاموس السيا
، ويرجػع أصػؿ  ٗ الديمقراطية ىي نظاـ لمحكومة تمارس فيو السمطة السياسية بواسطة الشػعب

أصػؿ كممػة " الديمقراطيػة " مػف الناحيػػة المفظيػة فػي األسػاس كممػػة يونانيػة مركبػة مػف جػػزأيف، 
 .  ٘ وتعني حكـ أو سمطة  Kratosوتعني الشعب، والجزن الثاني  Demosالجزن األوؿ 

                                                 
 . ٜٛٔ  عبد الستار قاسـ: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٜ" עמ، ٜٜٗٔ، תלאביב، יבנה، העם ידי על העם שלטון:  יהודה חיים רות( 2)

 .ٕ٘ٙ، صٜٜٚٔ  طبلؿ أبو عفيفة: الدبموماسية واالستراتيجية فى السياسة الفمسطينية، بدوف مكاف ودار نشر، ٖ 

(4) Jack Plano and Millon green berg (eds,) ,The American Political Dicttionary (New York: Halt Rinehart and Winston Ihc , 

1967 ) PP.6. 
(5) Philip P.Wieiner ,Dicttionary of the History of Ideas ( New York ,Charles Seribners Sons,1973 ) ,PP.652. 
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ىو أحد أشكاؿ إبداعات األسرى، وكؿ ما أنتجوه عبر ىذه المسيرة النضالية  أدب السجون: -
الذي عكس أبعاد ىذه الظاىرة وجوىرىا   ٔ والجماعية الطويمة، ىذا النتاج الفكري واألدبي

يمانات  وعب ر عف مضمونيا اإلنساني وتفوقيا األخبلقي وىويتيا عبر رموز ولغة حي ة وا 
 .  ٕ شكاؿ تعبير ومبلمح خاصة وىوية إنسانية مميزة ونصوص وأ

تطمؽ عمى إجران وتقميد أصيؿ لدى األسرى، حيث يجتمع األسرى بموجبو عمى  الجمسة: -
شكؿ حمقات صغيرة داخؿ الغرؼ أو الزنازيف أو في ساحة النزىة لمناقشة مواضيع ثقافية أو 

المحاضرة الجامعية وىناؾ جمسات  سياسية أو أمور داخمية، وىي أشبو بالحصة المدرسية أو
 . ٖ خاصة لكؿ تنظيـ وجمسات مشتركة وتمتاز بااللتزاـ والدقة في مواعيدىا

" أي الوعػان الببلسػتيكي الػذي يوضػع capsuleمشػتقة مػف الكممػة االنجميزيػة "  الكبسولة: -
وال   ٘ ومكتػػوب عمػػى ورؽ رقيػػؽ بخػػط صػػغير جػػًدا ٗ فيػػو الػػدوان ويكػػوف رقيقػػًا ومحكػػـ اإلهػػبلؽ 

وال يػػتـ ىضػػمو فػػي حػػاؿ بمعػػو كونػػو ممفػػوؼ ومػػتقف بالنػػايموف الشػػفاؼ، ويػػتـ إهبلقيػػا بواسػػطة 
التسػػخيف عمػػى ليػػب بسػػيط ويػػتـ وضػػع عنػػواف المػػادة المكتوبػػة عمػػى ظيػػر الكبسػػولة وتسػػتخدـ 

 . ٙ لنقؿ المادة المكتوبة مف سجف آلخر أو لمخارج عبر وضعيا في الفـ والمعدة 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
والنثر والخاطرة    "أدب السجوف " كؿ ما كتبو األسرى عف السجف وهيره داخؿ اإلعتقاؿ وليس خارجو، بشرط أف يكوف مف أجناس األدب كالرواية والقصة والشعرٔ 

 والمسرحية والرسالة.

 .ٗٚمركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة: مرجع سابؽ، ص  ٕ 

 .XIIIـ، صٕٓٓٓجامعة بير زيت ، معيد الدراسات الدولية، فمسطيف، ـٜٜٜٔ-ٖٜٜٔ  عيسى قراقع: األسرى الفمسطينيوف في السجوف اإلسرائيمية ٖ 

، ٕ٘ٓٓالسجوف االسرائيمية، هزة، فمسطيف، مركز الدراسات والتوثيؽ والمعمومات،    جمعية األسرى والمحرريف: األسرى الفمسطينيوف وجبروت التعذيب االسرائيمى فىٗ 

 .ٕٔ، صٕ٘ٓٓ

 . ٕٛٛ  أنظر ممحؽ شكؿ الرسائؿ التى تخرج مف السجوف : ص٘ 

 XIV  عيسى قراقع: مرجع سابؽ، صٙ 
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 الوحدة الرابعة

 السجانالبنى التنظيمية والوسائل النضالية لألسرى في مواجية 

 

 محتويات الوحدة 
  تمييد 1.1

 

" البنػػػى التنظيميػػػة والوسػػػائؿ النضػػػالية لؤلسػػػرى فػػػي  الرابعػػػةالػػػدارس فػػػي الوحػػػدة  يأىػػػبًل بػػػؾ عزيػػػز 
تتنػاوؿ قضػايا الوحػدة مف مقرر " تاريخ الحركة الوطنيػة الفمسػطينية األسػيرة " ، "  السجافمواجية 

لقػرار والمجػػاف مألوفػة لػدى الطمبػة المحػرريف والمتضػامنيف مػع األسػرى كونيػا تتنػاوؿ كيفيػة اتخػاذ ا
، وتػػزودؾ بالمعرفػػة ضػػرابات المفتوحػػة عػػف الطعػػاـ، والخطػػوات النضػػالية، واإلالعاممػػة فػػي السػػجوف
دارة مصػػػػمحة طبيعػػػػة المعركػػػػة والمعادلػػػػة القائمػػػػة مػػػػا بػػػػيف األسػػػػرى والمعتقمػػػػيالضػػػػرورية لفيػػػػـ  ف وا 

 السجوف االسرائيمية .

عممػػت الحركػػة األسػػيرة عمػػى تشػػكيؿ البنػػى االجتماعيػػة، التػػي تعمػػؿ عمػػى ربػػط أعضػػان الجماعػػة 
بعضػػيـ بػػبعض، وكػػذلؾ بتحديػػد مجموعػػة القػػيـ المعياريػػة المنتظمػػة التػػي تػػتحكـ بسػػموؾ الشػػخص 

  .ٔداخؿ الجماعة والمجتمع االعتقالي 

والمجػػػاف  الحػػػوار،ولجنػػػة  العامػػػة،عتقاليػػػة والمجػػػاف " كالمجنػػػة الوطنيػػػة وقػػػاموا ببنػػػان المؤسسػػػات اال
 "،دارية والمالية واألمنية والثقافيػة والقضػائية وهيرىػا االعتقالية والتنظيمية الخاصة " الخارجية واإل

 الديمقراطية.وأسسوا لعبلقات فصائمية قوية وتكاممية قائمة عمى 

واإلبداع بما ال يتصوره عقؿ، حتى أف السجاف كاف يتفاجأ مف وامتمؾ األسرى القدرة عمى التفكير 
ابتكػػػاراتيـ فػػػي جميػػػع الميػػػاديف والمسػػػتويات، فػػػرهـ قمػػػة اإلمكػػػاف إال أف الحاجػػػة تبقػػػى أـ اإلختػػػراع 
واإلبػػػػداع، فأبػػػػدع األسػػػػرى عمػػػػى المسػػػػتوى الفكػػػػري والثقػػػػافي واإلداري والتنظيمػػػػي، باإلضػػػػافة إلػػػػى 

حيػاة اليوميػة، فأصػبح األسػير يعػيش فػي واقػع مػنظـ تحكمػو قػوانيف اإلبداعات التي تتعمؽ بػنمط ال
ولوائح تنظـ حياتو اإلدارية والثقافية واالجتماعية، وأىـ إبداعات األسرى عمى المسػتوى االعتقػالي 

 .مقوف مف خبلليا في مواجية السجافىو إيجاد تفاىمات وقواعد متعارؼ عمييا ينط

                                                 
 .ٕ٘  محمد أبو شريعة: المصدر السابؽ، صٔ 
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 االعتقاليػػػػة،البنػػػى التنظيميػػػػة واليياكػػػؿ والمؤسسػػػات  وليػػػا:أاشػػػتممت الوحػػػدة عمػػػى ثبلثػػػػة أقسػػػاـ " 
ضػرابات المفتوحػة عػف الطعػاـ كأحػد أىػـ الوسػائؿ واإل األسرى،استخدميا  يوالوسائؿ النضالية الت
 ".استخدميا األسرى في نضاليـ ضد السجاف  يالسممية التالنضالية االستراتيجية 

" البنى التنظيمية والوسائؿ النضالية لؤلسرى في الطالب مرة أخرى في وحدة  يأىبًل بؾ عزيز 
لمعرفة أشكاؿ المواجية لوقؼ ونأمؿ أف تشكؿ ىذه الوحدة ركيزة أساسية  "، السجافمواجية 

وحجـ المعاناة التى يتعرضوف ليا عمى  السجوف،انتياكات السجاف بحؽ األسرى واألسيرات في 
  االعتقاؿ.مدار فترة 

ٓ 
 أىداؼ الوحدة  2.1
 

رريف الذيف والقياـ بعدد مف المقاببلت مع األسرى المح ،بعد دراستؾ ليذه الوحدةالطالب  يعزيز 
  تكوف قادرًا عمى أف :ف نأمؿ بأوالقياـ بممخص عف الوحدة ، خاضوا تجربة االعتقاؿ

 :تتعرؼ عمى 

 أىمية قياـ المؤسسات االعتقالية . -
 مياـ المجاف في السجوف . -
 وضعفيـ.وأماكف قوتيـ المواجية  مىع األسرى والمعتقميفدرة ق -
 الفرؽ بيف الخطوات النضالية المستخدمة . -
 ضرابات المفتوحة عف الطعاـ كسبلح فاعؿ في المواجية .أىمية اإل -
 فشاؿ االضرابات .شكؿ المواجية مف قبؿ السجاف إل -
 . مف حيث المشاركيف واألىداؼ أنواع االضرابات المفتوحة عف الطعاـ -
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 أقساـ الوحدة  3.1
تتكوف الوحدة الرابعة " البنى التنظيمية والوسائؿ النضالية لؤلسرى في مواجية  الدارس يعزيز 

 " مف ثبلثة أقساـ رئيسية ىى: السجاف

 االعتقالية.القسـ األوؿ: البنى التنظيمية واليياكؿ والمؤسسات 
 السجاف.مواجية  الفمسطينييف فيالقسـ الثاني: الوسائؿ النضالية لؤلسرى 

 الحقوؽ.القسـ الثالث: اإلضرابات المفتوحة عف الطعاـ لتحقيؽ 
 

 القرانات المساعدة     4.1
طالعػػػة بعػػػض الكتػػػب والرسػػػائؿ مالػػػدارس حػػػاوؿ أف تنػػػوع مصػػػادر معموماتػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ  يعزيػػػز 

وتػػابع أخبػػار  السػػجوف،األكاديميػػة التػػى تناولػػت حالػػة المواجيػػة ووسػػائؿ األسػػرى والمؤسسػػات فػػي 
ضػػػرابات األخيػػػرة وشػػػكؿ التضػػػامف واالتفػػػاؽ بػػػيف الطػػػرفيف عمػػػى المطالػػػب مػػػف خػػػبلؿ المواقػػػع اإل

  الوحدة.ونوصى بالمراجع التالية التى تتناوؿ موضوعات  االلكترونية،

 ـ.ٕٗٔٓأحمد أبو السعود: "ومضات مف خمؼ القضباف"، هزة، وزارة الثقافة العامة،    -
 .ـٜٜ٘ٔالقضباف، راـ اهلل ، مطبعة الغد،  األولى لممسيرة خمؼ، المراحؿ يعنقاو  يحمم -
، هػزة، فمسػطيف، بػدوف دار ٕعبد الحؽ شحادة: "التجربة النضػالية لمعتقػؿ عسػقبلف"، ط  -

 .ٜٜٜٔنشر، 
"، ٜٜٜٔ-ٖٜٜٔعيسى قراقع: "األسرى الفمسطينيوف في السجوف اإلسرائيمية بعػد أوسػمو  -

 ـ.ٕٓٓٓعة بيرزيت، فمسطيف، معيد الدراسات الدولية، جام
 .ـٜٜٛٔقدري أبو بكر: مف القمع إلى السمطة الثورية، دار الجميؿ لمنشر، عماف،  -
 ـ .ٕٓٓٓسمماف جاد اهلل:"أدب المواجية"، هزة، فمسطيف، جمعية األسرى والمحرريف، -
في  رأفت خميؿ حمدونة : الجوانب اإلبداعية في تاريخ الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة -

، القػاىرة ، رسػالة مقدمػة لمحصػوؿ عمػى درجػة الػدكتوراة ـٕ٘ٔٓإلػى ٜ٘ٛٔما بػيف  الفترة
 . ـٕ٘ٔٓفي قسـ العمـو السياسية ، معيد البحوث والدراسات العربية ، 

محمػػد صػػبحة، فػػؤاد الخفػػش: "إضػػراب الكرامػػة"، فمسػػطيف، مركػػز أحػػرار لدراسػػات األسػػرى  -
 .ـٕٕٔٓوحقوؽ اإلنساف، 
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 ما تحتاج إليو لدراسة الوحدة :     5.1
 

لجمع معمومات وتجربة حقيقية عف أشكاؿ المواجية والمؤسسات الدارس  يتحتاج عزيز 
، ومف أمضى فترات طويمة في المفتوح مع أسير محرر مف القدامىإلى الحديث  و ضراباتواإل

لى  االعتقاؿ، واعتبار أسئمة الوحدة كأسئمة ، واستخداـ الشبكة العنكبوتية ،القرانات المساعدةوا 
، العاممة والفاعمة في مجاؿ األسرى، والمقانات بعدد مع المؤسسات رريفمقابمة مع األسرى المح

 .ألجوان المريحة لؾ أثنان الدراسةوتييئة ا
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 األول القسم

 العتقاليةاليياكل والمؤسسات البنى التنظيمية و 

واالنػػػدماج والنشػػػاط ، ديناميكيػػػة تقػػػـو عمػػػى التفاعػػػؿمجتمػػػع السػػػجف عبػػػارة عػػػف مؤسسػػػة 
وعممت الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة جاىػدة عمػى انخػراط األسػرى الجػدد ودمجيػـ ، والحيوية

حتػػى يتكيفػػوا مػػع الواقػػع ، فػػي المجتمػػع االعتقػػالي مػػف خػػبلؿ انتمػػائيـ إلػػى الفصػػائؿ داخػػؿ السػػجف
لعػػػؿ مػػػا سػػػاعد ىػػػذا االنػػػدماج طبيعػػػة اإلنسػػػاف المتميػػػزة ، و  ٔ الجديػػػد بعػػػد تجربػػػة التحقيػػػؽ القاسػػػية 

وأنيػػػا تتميػػػػز ، ، وأف الػػػذات الفرديػػػػة ال يمكػػػف أف تتكامػػػؿ أو تعػػػػيش بمفردىػػػا ٕ بكونيػػػا اجتماعيػػػة 
 . ٖ بقدرتيا عمى التفاعؿ في مواقؼ الجماعة التي تنتمي إلييا 

ة عػػف أنمػػاط الصػػادر ، ولػػذلؾ ممكػػف تفسػػير الظػػواىر والعبلقػػات االجتماعيػػة فػػي السػػجوف
وسموؾ األفراد بداخمو، عمى قاعدة أف المعايير ىي التي تعطي لمبنػان االجتمػاعي خاصػية الثبػات 

أو اتفاقيػػػات ، ، تمػػػؾ المعػػػايير التػػػي وضػػػعتيا الحركػػػة األسػػػيرة فػػػي صػػػيغة مػػػواد مكتوبػػػة ٗ والتنظػػػيـ
كأسػاس فػي تنظػيـ ، أو دسػاتير ومواثيػؽ ولػوائح داخميػة عامػة وفصػائمية، شفيية تـ التعارؼ عمييا

 . ولمتفصيؿ أكثر الحياة االجتماعية االعتقالية داخؿ السجف

 

 :الييكمية التنظيمية العامة لكل معتقل -

لقػػػد تمكنػػػت الحركػػػة االعتقاليػػػة خػػػبلؿ تجربتيػػػا الطويمػػػة مػػػف تشػػػكيؿ مؤسسػػػاتيا وىيئاتيػػػا 
ـ وبػػيف أنفسػػيـ مػػف االعتقاليػة والوطنيػػة، ووضػػعت لػػذاتيا نظامػػًا داخميػػًا ضػػبط شػػؤوف األسػػرى بيػػني

وبيػػنيـ وبػػيف إدارة مصػػمحة السػػجوف مػػف الجانػػب اآلخػػر ،ىػػذا النظػػاـ كػػاف دقيقػػًا جػػدًا لػػـ ، جانػػب
وشمؿ ىذا النظػاـ كػؿ ، يسمح ألحد التحدث باسـ األسرى إال لمف ينتخب مف قبؿ األسرى أنفسيـ

لضػوابط لكػؿ تفاصػيؿ مناحي حياة األسرى األمنيػة والثقافيػة والخارجيػة واإلداريػة والماليػة ووضػع ا
حياة األسرى لحمايتيـ وتطورىـ عمى كؿ المستويات، ىذا النظاـ حوؿ السجف إلى مدينة فاضػمة، 

                                                 
 .ٔ٘  سمماف جاد اهلل: مرجع سابؽ، صٔ 

(ٕ) cooley, c: Human Nature and the Social Order New York, Schockan,1964,PP14 

(ٖ) Mead ,G: Mind, Self and Society from Stand Point of A Social Behaviorist ,Chicago Univ ,Press 1962 , PP17. 

(ٗ) Radeliff,Brown: Method in Social Anthropology,the universityof Chicago,1918,PP13. 
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ببل مصالح وال شخصػانية، بػؿ همّػب الكػؿ االعتقػالي فيػو المصػمحة الوطنيػة واالعتقاليػة عمػى كػؿ 
 . ٔ اعتبار

 :المجنة الوطنية العامة  -1

، وتسػػمى بالمجنػػة الوطنيػػة العامػػة أو المجنػػة النضػػالية العامػػة أو المجنػػة االعتقاليػػة العامػػة
وىػي لجنػة تعمػؿ وفػؽ ، عمى اختبلؼ التسػمية بػيف سػجف وآخػر مػع تسػاوي فػي الػدور والمضػموف

الئحة متفػؽ عمييػا بػيف الفصػائؿ الموجػودة فػي المعتقػؿ، وتشػرؼ عمػى االحتفػاالت العامػة، وعمػى 
مواقػػػػع األسػػػػرى األخػػػػرى فػػػػي الشػػػػؤوف االعتقاليػػػػة العامػػػػة، وعمػػػػى إصػػػػدار البيانػػػػات  االتصػػػػاؿ فػػػػي

والبيانات االعتقالية الجماعيػة، ويقػع ضػمف ميماتيػا البػت فػي اإلضػرابات والخطػوات ، الجماىيرية
وكػذلؾ تنشػىن ، كما تشرؼ عمى الصندوؽ المالي عبر لجنة خاصػة تابعػة ليػا، النضالية األخرى

ولجنػػػة نضػػػالية لتنسػػػيؽ النشػػػاطات الرياضػػػية الجماعيػػػة ، فػػػي بعػػػض األحيػػػافلجنػػػة ثقافيػػػة عامػػػة 
 . ٕ باإلضافة إلشرافيا عمى عمؿ لجنة الحوار مع إدارة المعتقؿ ، لممعتقميف

ورأى األسػػرى فػػػي المجنػػػة الوطنيػػػة العامػػة تجربػػػة أكثػػػر نضػػػوجًا مػػف تجربػػػة فصػػػائميـ فػػػي 
، ماعية بالتراضي أو باألهمبية وفؽ النظاـ المتبعالخارج في الديمقراطية وكيفية اتخاذ القرارات الج

كما جان في الوثيقػة االعتقاليػة فيػي السػمطة ، فيذه المجنة االعتقالية صاحبة القرار األوؿ واألخير
 . ٖ العميا في السجف، التي مف حقيا التقرير في كؿ ما يخص المعتقميف

 :لجنة الحوار -0

دارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية تتولى لجنة الحوار عممية المفاوضات مع إد ارة السجف وا 
وتتػػػابع أوضػػػاع المعتقػػػؿ ومطالػػػب ، بالشػػػكؿ العػػػاـ عنػػػد زيػػػارة الوفػػػود والطػػػواقـ مػػػف خػػػارج السػػػجف

وأعضػان لجنػة الحػوار ىػـ ، ومرجعيتيػا المجنػة االعتقاليػة العامػة، األسرى في االجتماعات الدوريػة
ـ مػػف قبػػؿ أطػػرىـ التنظيميػػة، ويتمثػػؿ فػػي ىػػذه مػػف األسػػرى األكفػػان والقيػػادات الػػذيف يػػتـ ترشػػيحي

مكانية حوار  المجنة الكؿ االعتقالي، ويتميز أعضاؤىا بإتقاف المغة العبرية " قرانة وكتابة وتعبير وا 
  ." باإلضافة لممثؿ المعتقؿ

 
                                                 

 ، راـ اهلل.ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٖٕ  األسير المحرر شكرى سممة، نائب رئيس ىيئة شؤوف األسرى والمحرريف، مقابمة أجراىا معد المقرر، ٔ 
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 :الموجو العام -3

وهالبػًا مػا يكػوف مػف الفصػيؿ األكثػر عػددًا  يتوافػؽ عميػو الكػؿ االعتقػاليىو األسػير الػذي 
ويفترض أف تتوفر فػي ىػذا الممثػؿ خبػرات ، في السجف، ليمثؿ الجميع أماـ إدارة مصمحة السجوف

خاصػػػة منيػػػا أف يكػػػوف صػػػاحب سػػػمعة أمنيػػػة وأخبلقيػػػة عاليػػػة وأف يكػػػوف ذا قػػػدرة عمػػػى المنػػػاورة 
ويتحمػػى بقػػوة الشخصػػية ويجيػػد المغػػة ، والمفاوضػػات وعمػػى قػػدر كبيػػر مػػف الػػوعي والثقافػػة والمعرفػػة

 . ٔ لمحديث مع طواقـ إدارة السجوف في مطالب األسرى ، العبرية

رادة وهضػب ألػؼ أسػير  الموجو العاـ يتسمح في حواراتو مع إدارة السجوف بموقؼ وبقوة وا 
وتتعامػػػؿ إدارة مصػػػمحة السػػػجوف معػػػو بيػػػذا الػػػوزف وىػػػذا الثقػػػؿ، فػػػي ، فػػػي بعػػػض السػػػجوف الكبيػػػرة

ويتـ تثبيتو ، ؿ يكوف محكوـ ومراقب مف منيـ جميعًا وموجو بسياسات المؤسسات االعتقاليةالمقاب
ودعمو ومساندتو في حاؿ نجح في تسويؽ قضايا األسػرى وتحقيػؽ اإلنجػازات والحقػوؽ ليػـ، ويػتـ 

قالتو مػف مكانتػو واالتفػاؽ عمػى بػديؿ لػو فػي إإرشاده وتصحيح أخطانه في حاؿ اإلخفاؽ، وقد يتـ 
ولـ يستطع تطبيؽ السياسة العامة التي يػتـ االتفػاؽ عمييػا مػف ، ـ يعبر عف مطالب األسرىحاؿ ل

 .  ٕ قبؿ الفصائؿ في اطار مؤسساتيا الوطنية العامة 

 قرار المنظمات العتقالية: توحيد-رابعاً 

واسػػػتطاعت أف تبمػػػور ، استشػػػعرت الحركػػػة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية األسػػػيرة حالػػػة االسػػػتيداؼ
فبػرزت ، موحدة لمنظماتيا عمى مستوى السجوف هير مختصرة عمى سجف واحد لكؿ منظمػةقيادة 

والييئػػة ، القيػػادة الموحػػدة أو المجنػػة المركزيػػة الفرعيػػة لمجبيػػة الشػػعبية عمػػى مسػػتوى السػػجوف ككػػؿ
القيادية العميا لحركتي حماس والجياد اإلسبلمي عمى مستوى كؿ قػبلع األسػر، وتوحػدت القػرارات 

وتػػػـ قػػػدر اإلمكػػػاف تػػػرميـ ىياكػػػؿ المنظمػػػات وصػػػياهة المػػػوائح االعتقاليػػػة لضػػػبط ، ؤلسػػػرىالعامػػػة ل
 .تحركيا وعمميا وتحديد صبلحياتيا ومياميا

 

 

 

                                                 
 .ٕٔ  جمعية األسرى والمحرريف: مرجع سابؽ، صٔ 

 ، قطاع هزة. ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٖٕاليادى هنيـ، مقابمة أجراىا معد المقرر،   األسير المحرر عبد ٕ 
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 :التنظيمية لألطر التنظيمية الييكمية-خامساً 

، صاهت الفصػائؿ لنفسػيا لػوائح داخميػة تحكػـ العبلقػات والنشػاطات داخػؿ التنظػيـ الواحػد
فتضمنت تحديدًا ، الموائح وجرت عمييا التعديبلت حتى وصمت إلى صورة أفضؿوقد تطورت ىذه 

وشػممت كػؿ منػاحي الحيػاة االعتقاليػة " ، وعالجت معظـ جوانب النشػاط التنظيمػي، ألكثر القضايا
ومبػػػادىن الحركػػػة وأفكارىػػػا ومرتكزاتيػػػا ، كاألسػػػس والمفػػػاىيـ التػػػي تقػػػوـ عمييػػػا البلئحػػػة التنظيميػػػة

وواجبػات وحقػوؽ األعضػان، وىيكػؿ البنػان التنظيمػي داخػؿ المعتقػؿ، ، يا النضػاليةوأىدافيا وأساليب
وميػػاـ وصػػبلحيات وآليػػات ، ومراتبيػػا المختمفػػة، وواجبػػات وحقػػوؽ وصػػبلحيات الييئػػات التنظيميػػة

، والمحظورات والعقوبات وآليات التعديؿ عمى مواد البلئحة، تشكيؿ األجيزة المختمفة داخؿ الحركة
والمتشػػػػابية بعموميػػػػا لػػػػدى كػػػػؿ الفصػػػػائؿ ، يػػػػاـ المجػػػػاف داخػػػػؿ األطػػػػر التنظيميػػػػةوصػػػػبلحيات وم

  : ٔ الفمسطينية في السجوف وأىميا

 :المجنة الخارجية -1

بمعيػػة أعضػػان آخػػريف وفػػؽ الحاجػػة فػػي   المركزيػػة يرأسػػيا أحػػد أعضػػان المجنػػة التنفيذيػػة 
، السجف واألقساـ، وُتعنى بالشؤوف الخارجية لمحركة سوان في السجف الواحد مػع الفصػائؿ األخػرى

أو بالسػػجوف األخػػرى، أو مػػع التنظػػيـ والمؤسسػػات خػػارج السػػجف، وميمتيػػا التنسػػيؽ مػػع الفصػػائؿ 
سػػػمة السػػػجوف واطبلعيػػػا عمػػػى أوضػػػاع األخػػػرى لبمػػػورة المواقػػػؼ النضػػػالية االعتقاليػػػة العامػػػة، ومرا

وتنسػػػيؽ ، وتحػػػتفظ المجنػػػة الخارجيػػػة بأرشػػػيؼ المراسػػػبلت مػػػع السػػػجوف األخػػػرى، التنظػػػيـ العامػػػة
الخطػػوات النضػػالية واالعتقاليػػة الشػػاممة، وتتػػابع أوضػػاع األسػػرى فػػي الخػػارج مػػف الناحيػػة الماليػػة، 

بقػػػػان األسػػػػر  ٕ ومخصصػػػػات الكنتينػػػػة واألىػػػػؿ، وزيػػػػارة المحػػػػاميف ى عمػػػػى اتصػػػػاؿ دائػػػػـ بالعػػػػالـ ، وا 
السػػػػػػاحة  الخػػػػػػارجي مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ مراسػػػػػػبلتيـ المتواصػػػػػػمة مػػػػػػع مراكػػػػػػز صػػػػػػنع القػػػػػػرار الػػػػػػوطني فػػػػػػي

 . ٖ الفمسطينية

 :المجنة ا دارية  -0

والمجنػة اإلداريػة العامػة، ليػذا الفصػيؿ ، يتكوف الجياز اإلداري مف المفوض اإلداري العاـ
اإلداري العاـ، وىو أحد أعضان المجنة التنفيذية  أو ذاؾ، ويقؼ عمى رأس الجياز اإلداري الموجو

                                                 
 .ٙٚ  خالد اليندى: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٜٔمادة ميربة هير مطبوعة، ص –  البلئحة الداخمية لحركة الجياد االسبلمى فى السجوف ٕ 
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 المركزيػػػة ، باإلضػػػافة إلػػػى مػػػوجيي األقسػػػاـ ولجانػػػو اإلداريػػػة، ومػػػوجيي الغػػػرؼ اإلداريػػػيف، ويػػػتـ 
 يتنسػػيب أعضػػان الجيػػاز اإلداري مػػف قبػػؿ المسػػتويات القياديػػة العميػػا داخػػؿ الفصػػيؿ الواحػػد، لتػػول

 . ٔ ـ اإلدارية والشخصية والثقافية واألمنية واالجتماعية ىذه المياـ بعد مبلحظة قدراتيـ ومياراتي

وتشػػرؼ ، تقػػـو المجنػػة اإلداريػػة بضػػبط األوضػػاع الداخميػػة ومتابعػػة اإلشػػكاليات ومعالجتيػػا
المجنػػة اإلداريػػة عمػػى النشػػاط اإلداري العػػاـ مػػف خػػبلؿ إشػػرافيا عمػػى نشػػاط المػػوجييف فػػي الغػػرؼ 

لضػػماف حيػػاة منظمػػة ومػػف جيػػة أخػػرى تحػػدد المػػوائح  واألقسػػاـ، وىػػي التػػي تضػػع الخطػػط اإلداريػػة
المراتب التنظيمية اإلدارية، ولعؿ أىميا موجو كؿ هرفة كمسؤوؿ مباشر عف عناصر التنظيـ فػي 

ويشػرؼ عمػى كػؿ شػؤوف ، الغرؼ لكؿ األقساـ في السجف الواحػد، والػذي يقػدـ تقػارير دوريػة لمجنػة
طفػػان النػػػور، شػػراؼ عمػػػى النظػػاـ والنظافػػػة، كتحديػػد أمػػػاكف السػػكف لكػػػؿ عنصػػر واإل ٕ الحيػػاة  ، وا 

والنزىة لؤلسرى وتطبيؽ القرارات اإلدارية التنظيمية عمى أرض ، والخروج لمرياضة، وضبط التمفاز
 .ومف صبلحيتيا أيضًا حؿ المشاكؿ ومعاقبة المخالفيف، الواقع

 :المجنة الثقافية -3

ويكػػػوف ، المركزيػػة –تنفيذيػػة يقػػؼ عمػػى رأس المجنػػة الثقافيػػة قيػػادي منتخػػب فػػي المجنػػة ال
، واختيػػػار أعضػػػان المجنػػػة برفقتػػػو،  ٖ مسػػػؤوؿ أمػػػاـ التنظػػػيـ عػػػف كػػػؿ الميػػػاـ الثقافيػػػة فػػػي المعتقػػػؿ 

 .والموجييف الثقافييف في األقساـ والغرؼ

وميمػػػة المجنػػػة الثقافيػػػة اإلشػػػراؼ عمػػػى رفػػػع المسػػػتوى الثقػػػافي لؤلسػػػرى مػػػف خػػػبلؿ وضػػػع 
سير عمى تنفيذىا، ولجنة القسـ الثقافية تشرؼ عمى تنفيذ الخطػة وال، الخطط الثقافية المناسبة ليـ

الثقافية العامة لفصيميا السياسي في قسميا بالتنسيؽ مع المجنة الثقافية العامػة، وتحديػد مسػتويات 
األسػػػرى الثقافيػػػة، وتػػػوزيعيـ عمػػػى خبليػػػا متدرجػػػة تنازليػػػًا واإلشػػػراؼ عمػػػى الجمسػػػات الثقافيػػػة فػػػي 

، وتقـو بتعميـ النشرات والتحاليؿ السياسية، خطة التنظيمية وحاجة األسرىمجاالت مختمفة وفؽ ال
والتعاميـ الواردة مف المجنة العامة لمقسـ، ثـ أرشفة ىذه المواد وحفظيا في مكتبة القسـ، واإلشراؼ 

وعمػػى دورات محػػو األميػػة وتعمػػـ المغػػات، ، عمػػى المكتبػػة والكراسػػات التنظيميػػة وتحػػدييا وفيرسػػتيا
ميارات الكتابة والخط العربي، وتقـو المجنة الثقافية لمقسـ باستقباؿ تقارير موجيي الغرؼ وتطوير 

عداد التقارير نصؼ الشػيرية حػوؿ مسػيرة القسػـ ورفعيػا إلػى المجنػة الثقافيػة  والخبليا األسبوعية، وا 
                                                 

 .ٚٗ  المصدر نفسو : صٔ 

 . ٗٙٔ، صٜٜٛٔ  قدري أبو بكر: مف القمع إلى السمطة الثورية، دار الجميؿ لمنشر، عماف، ٕ 

 .ٔٗ  محمد أبو شريعة: مرجع سابؽ، صٖ 
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واضػيع كمػا وتقػـو بكتابػة الم، العامة، وتشرؼ عمى عقد وتنظيـ الجمسات التنظيميػة فػي مواعيػدىا
وحفظيػا، ويعػد ، الثقافية والفكرية، وتنظيـ أرشيؼ الصحؼ العربية والعبريػة واالنجميزيػة والمجػبلت

أماميػػػػا عػػػػف أوضػػػػاع القسػػػػـ  ومسػػػػئوؿ، منسػػػػؽ المجنػػػػة الفرعيػػػػة حمقػػػػة الوصػػػػؿ مػػػػع المجنػػػػة العامػػػػة
 .  ٔ الثقافية

 :المجنة األمنية  -1

المجنػػة األمنيػػة ىػػي أشػػد المجػػاف حساسػػية، لمػػا ليػػا مػػف آثػػار نفسػػية ومصػػيرية عمػػى حيػػاة  
وعمػػى دقػػة المعركػػة وشراسػػتيا الصػػامتة مػػع أجيػػزة األمػػف اإلسػػرائيمية، وتأخػػذ ، العناصػػر التنظيميػػة

التنظيمات في عيف االعتبار كؿ المحاذير في اختيار أعضان المجنة التػي يرأسػيا أحػد المسػئوليف 
ضان المشيود ليـ بالوطنية العاليػة، والػذكان والتحميػؿ واإلمكانيػات، والتجربػة األمنيػة العميقػة واألع

أف تخطىن المجنة األمنية في  ونؤكد عمى قاعدة مفادىا "ومخافة اهلل في مصير األسرى وذوييـ، 
ذا لػ، "  بػرينوطنػى أفضؿ مف أف تتسرع فتخطػىن فػي إدانػة أسػير واحػد  عشرة مف العمبلنبرانة 

والسػػرية ، والػػذكان والتػػأني، والخبػػرة العميقػػة، عمػػؿ ىػػذه المجنػػة يحتػػاج لمكثيػػر مػػف التقػػوى والصػػبر
 .والشعور بالمسئولية الوطنيةالكاممة 

وممكػػف حصػػر عمػػؿ ىػػذه المجنػػة بصػػياهة ورسػػـ السياسػػة األمنيػػة لمتنظػػيـ وفػػؽ السياسػػة 
ورسـ السياسة الدائمة لمعمؿ األمني والعمؿ عمى حماية الصػؼ الػداخمي مػف االختػراؽ، ، المعتمدة

يجاد قناة إتصػاؿ مػع الفصػائؿ األخػرى ومػع دائػرة العمػؿ األمنػي فػي الخػارج لتبػادؿ المعمومػات ، وا 
يجػػاد قنػػاة اتصػػاؿ مػػع كافػػة المجػػاف األمنيػػة فػػي كافػػة المواقػػع لتبػػادؿ المعمومػػات ، وتوحيػػد القػػرار وا 

والعمؿ عمى إيجاد كادر أمني بالتنسيؽ مػع الييئػات المحميػة وذلػؾ مػف ، سيؽ الخطوات واآلرانوتن
يجاد لجنة دراسة وبحوث أمنيػة ومتابعػة كػؿ التطػورات وكػؿ  خبلؿ منيج عداد مناسب، وا  تدريب وا 
عمػى قاعػدة " آخػر الػدوان الكػي " فػي حػؽ أي عضػو  واتخاذ قرار اإلخضاع األمنػي، ما ىو جديد

يتـ تقريره مف نظـ وضوابط بعد فشؿ المعالجات في تصحيح مسار المتورطيف وبحؽ مف  وفؽ ما
ـ بالخيانػػػػػة العظمػػػػػى لمػػػػػوطف أثبػػػػػت أنيػػػػػـ تورطػػػػػوا فػػػػػي عمميػػػػػات تصػػػػػفية لممناضػػػػػميف، وتػػػػػـ إدانػػػػػتي

 . ٕ والقضية

                                                 
 .ٛٗ  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٙ٘ٔ  األسير محمد صبحة: مرجع سابؽ، صٕ 
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ىػػذا باإلضػػافة لمحاربػػة كػػؿ الظػػواىر التخريبيػػة والمسػػمكية، ومعالجػػة ومتابعػػة كػػؿ إشػػاعة 
شػػػويو بحػػػؽ أي أسػػػير، ومحاربػػػة سياسػػػة المحػػػاور ومراكػػػز القػػػوى والبمديػػػة والشػػػممية أوتحػػريض أو ت

 . ٔ واالتجاىات الفكرية المنحرفة 

 :المجنة المالية -8

بمعيػة أسػرى   المركزيػة ىي إحدى المجاف العاممة ويرأسيا أحػد أعضػان المجنػة التنفيذيػة  
ليػػة لمحركػػة والصػػندوؽ وكافػػة آخػػريف وفػػؽ الحاجػػة فػػي السػػجف واألقسػػاـ، و تخػػتص بالشػػؤوف الما

المعػػػامبلت الماليػػػة، ومياميػػػا القيػػػاـ بإعػػػداد الخطػػػة الماليػػػة وعرضػػػيا عمػػػى القيػػػادة العامػػػة لمحركػػػة 
، إلقرارىا ثػـ اإلشػراؼ عمػى تطبيقيػا، وتقػـو بتحديػد الميزانيػات و المخصصػات الشػيرية لؤلعضػان

صصػات الشػيرية لمعمػاؿ، وتقػـو والمخصصات الشيرية لمجاف العاممة، والمشتريات العامة، والمخ
جػػرانات التحػػويبلت الماليػػة داخػػؿ  بتغطيػػة المصػػروفات التنظيميػػة الخاصػػة، ومتابعػػة األرصػػدة، وا 
السػػػجف وخارجػػػو، وتقػػػدـ تقريػػػر شػػػيري لممسػػػؤوليف حػػػوؿ الوضػػػع واألدان المػػػالي لمتنظػػػيـ، وتتػػػابع 

ماليػػػػة لبلحتفػػػػاالت وتػػػػوفر المصػػػػروفات ال، المػػػػديونيف لمتنظػػػػيـ وتضػػػػع اإلجػػػػرانات الخاصػػػػة بيػػػػـ
 . ٕ والمناسبات واليدايا والجوائز ضمف اإلمكانيات المتاحة 

 :المجنة القضائية -9

مػا أف تكػوف دائمػػة أو  ىػي لجنػة يشػرؼ عمييػا مسػؤوؿ مػػف المجنػة التنفيذيػة  المركزيػة ، وا 
ومياميػػا تنفيػػذ السياسػػة القضػػائية المعتمػػدة مػػف لجنػػة اإلعػػداد فػػي ، مؤقتػػة االنعقػػاد حسػػب الحاجػػة

وأمػا عػف ، المركزيػة –ورفع قراراتيػا فػي القضػايا محػؿ البحػث لمجنػة التنفيذيػة ، القضايا المطروحة
آليػػة عمميػػا فيػػتـ العمػػؿ عمػػى محاولػػة اإلصػػبلح بػػيف األطػػراؼ ابتػػداًن، وبالبحػػث وبتعريػػؼ أطػػراؼ 

ن وبػااللتزاـ بػآداب القضػا، القضية بعواقب األمور ومػا يمكػف أف يترتػب عمػى البحػث مػف إجػرانات
العادؿ بالسماع لكافػة األطػراؼ والشػيود وتمحػيص األمػر والحيػاد فػي الحكػـ، وعػف قػرارات المجنػة 
فتؤخػػػذ باألهمبيػػػة، ومػػػف أىػػػـ شػػػروط عمميػػػا المحافظػػػة عمػػػى سػػػرية المػػػداوالت حتػػػى االنتيػػػان مػػػف 

زاـ القضػػية كػػامبًل ورفػػع قرارىػػا، مػػع االلتػػزاـ بالنظػػاـ  القضػػائي  المعتمػػد وعػػدـ الخػػروج عنػػو، وااللتػػ
ويمكػػف االسػػتئناؼ عمػػى قػػرار المجنػػة بتقػػديـ طمػػب ، بشػروط التكميػػؼ المقدمػػة مػػف المكتػػب التنفيػػذي

                                                 
 . ٖٓمادة ميربة مف السجوف وهير مطبوعة، ص –  البلئحة الداخمية لحركة فتح ٔ 

 .ٜٔمادة ميربة هير مطبوعة، ص –  البلئحة الداخمية لحركة الجياد االسبلمى فى السجوف ٕ 
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ومػػػف حػػػؽ طػػػرؼ أو أطػػػراؼ القضػػػية االعتػػػراض عمػػػى المجنػػػة القضػػػائية أو أحػػػد ، لمجنػػػة التنفيذيػػػة
 . ٔ أعضائيا والمطالبة بتغيره مع ضرورة إبدان األسباب المتعمقة بذلؾ

إحػػػدى صػػػور اإلبػػػداع فػػػي السػػػجوف تجسػػػدت فػػػي تحويػػػؿ واقػػػع  رى أفنػػػ القسػػػـفػػػي نيايػػػة 
ينفي أي معنى لمضػعيؼ والقػوى، كػؿ األسػرى سواسػية فػي ، السجف إلى مجتمع لو أعرافو وتقاليده

فالمؤسسػػات االعتقاليػػة ، واجبػػاتيـ وحقػػوقيـ، وحػػؽ العضػػوية والترشػػيح واالنتخػػاب الختيػػار قيادتػػو
ت عمػى تطػويره بوضػع القػوانيف والضػوابط والحػوافز حافظت عمى األسير منذ لحظة اعتقالو وعممػ

فػػي القػػرانة والرياضػػة ومشػػاىدة التمفػػاز حتػػى نظافػػة األوعيػػة واألدوات بعػػد الطعػػاـ ونظافػػة الغرفػػة 
ومػػػؿن الفػػػراغ والثقافػػػة، وبفضػػػؿ تمػػػؾ المؤسسػػػات والمجػػػاف تػػػـ تييئػػػة األجػػػوان والظػػػروؼ لتطػػػػوير 

ولعػػؿ مػػف ، معػػات وحمقػػات ذكػػر وعمػػـ وثقافػػةإبػػداعات األسػػرى، وحولػػت السػػجوف إلػػى مػػدارس وجا
 . ٕ أبرز تمؾ المؤسسات االعتقالية المجنة الوطنية العامة

عممػػت ، أف تمػػؾ المجػػاف والػػنظـ والقػػوانيف والمػػوائح، ومػػف واقػػع التجربػػة االعتقاليػػة لمباحػػث
، أقػرب إلػى المثاليػة والحيػاة الجماعيػة، عمى تحويؿ السجوف لمجتمعات وسػمطات صػغيرة متكاممػة

التي تغمب المصالح الوطنية العميا عمى األنػا والذاتيػة والشخصػانية، ومػف هيػر شػؾ أف إشػكاليات 
عػػدة تبػػرز بػػيف الحػػيف واآلخػػر فػػي داخػػؿ ىػػذا المجتمػػع، ولكنيػػا تبقػػى اسػػتثنائية ومتباعػػدة ومنبػػوذة 

مػػف وسػػط أنػػاس بػػاعوا شػػبابيـ وزىػػرات شػػبابيـ فػػي سػػبيؿ معتقػػداتيـ ومبػػادئيـ وقػػيميـ وأخبلقيػػـ، و 
أجػػؿ الحريػػة والػػدفاع عػػف وطػػنيـ، ومػػف أجػػؿ تحقيػػؽ حػػريتيـ وسػػيادتيـ واسػػتقبلليـ كبػػاقي شػػعوب 

 .العالـ
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  يالثان القسم

 السجانالوسائل النضالية لألسرى في مواجية 

قمػػػػة إمكانياتيػػػػا الماديػػػػة وعبػػػػر  رهػػػػـ-اسػػػػتطاعت الحركػػػػة الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية األسػػػػيرة  
نضػػاالت مسػػتمرة توجػػت بعػػدد كبيػػر مػػف الشػػػيدان وعبػػر خطػػوات نضػػالية حكيمػػة ومنسػػجمة مػػػع 
الواقػػع والمتطمبػػات " تػػارة بػػالخطوات التكتيكيػػة وأخػػرى باالسػػتراتيجية، وبالوسػػائؿ السػػممية والحػػرب 

ات، والحرب النفسػية، والتواصػؿ النفسية والعنيفة، وبالحوارات واإلضرابات والمواجية وترجيع الوجب
بيف القبلع األخرى لمسجوف والمعتقبلت، ومع المؤسسات الفمسطينية والعربية والدوليػة فػي الخػارج 

 ومع الجماىير" أف تحقؽ إنجازات كبيرة.

وبػالكثير مػف التضػػحيات انتقمػت الحركػػة األسػيرة مػف ضػػعؼ التجربػة إلػػى الخبػرة والقيػػادة، 
ومف العجػز إلػى اإلعػداد والريػادة، ومػف االسػتيداؼ إلػى الحمايػة واألمػف، ومػف هيػاب الكػادر إلػى 
إعػػداد القػػادة، وتػػـ االنتقػػاؿ مػػف مرحمػػة إلػػى أفضػػؿ، مػػف العفويػػة وفقػػداف االتػػزاف، إلػػى مرحمػػة بنػػان 

ات والتجربة والخطأ، إلى مرحمة التكويف التنظيمي ومأسسة البنى التنظيميػة، إلػى مرحمػة البنػان الذ
وسػػػيادة السػػػمطة التنظيميػػػة، إلػػػى مرحمػػػة النضػػػاؿ الشػػػامؿ والنضػػػج والمخػػػاض واالنتصػػػار والعػػػزة 
والكرامػػة وتحقيػػؽ معادلػػة الرعػػب مػػع طػػواقـ إدارة مصػػمحة السػػجوف، ومػػف ثػػـ الوصػػوؿ إلػػى حالػػة 

مف اإلبداع عمى كؿ المسػتويات التنظيميػة واإلداريػة والثقافيػة والماليػة واألمنيػة والخارجيػة،  حقيقية
 والعبلقات الفصائمية والتأثير اإليجابي خارج السجوف. 

تطرؽ إلى الوسػائؿ النضػالية التػي اسػتخدميا األسػرى لمنيػوض بػواقعيـ، نس القسـفي ىذا 
ئؿ النضػالية التكتيكيػػة كالمراسػبلت والحػػوارات ومقاطعػػة وفػي مجابيػػة السياسػات اإلسػػرائيمية بالوسػػا

رجاالت اإلدارة والعيادة واالسػتراتيجية كاإلضػرابات المفتوحػة عػف الطعػاـ واإلضػراب عػف التػدخيف 
 والزيارات والنزىة والحبلقة والعمؿ، وبالوسائؿ السممية والعنيفة.

 الوسائل النضالية:

 تكتيكية واستراتيجية. وتنقسـ إلى قسميفأوًل: وسائل سممية: 
 وسائل سممية تكتيكية: -1
 والحوارات: المراسالت-أ 
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فػػي أعقػػاب اعتػػراؼ إدارة مصػػمحة السػػجوف اإلسػػرائيمية بالتمثيػػؿ االعتقػػالي، والتعػػاطي مػػع 
ممثمي الفصائؿ، والمجنة الوطنية العامة التي تناقش أوضاع األسرى وتبمور القرارات بالتراضي أو 

متعارؼ عمييا في كؿ معتقؿ، ومع لجنة الحػوار التػي تجتمػع بػإدارة السػجف باألهمبية وفؽ سياسة 
لمناقشػػة مطالػػب األسػػرى واألوضػػاع بشػػكؿ عػػاـ، ومػػع كبػػار رجػػاالت إدارة مصػػمحة السػػجوف التػػي 
تأتي مف خػارج السػجف، أصػبحت وسػيمة النضػاؿ األولػى لمتفػاىـ ىػي تقػديـ الطمبػات والمراسػبلت، 

ؿ المعتقػػػؿ كحمقػػػة وصػػػؿ بػػػيف األسػػػرى الػػػذيف يمػػػثميـ، أو عبػػػر والحػػػوار المباشػػػر عػػػف طريػػػؽ ممثػػػ
منػػدوبي الفصػػائؿ وموجػػو القسػػـ فػػي القضػػايا الميدانيػػة الداخميػػة، وىػػذه الوسػػيمة تقطػػع الحجػػة لػػدى 

 إدارة مصمحة السجوف قبؿ الدخوؿ بأي خطوة نضالية.

 إرجاع الوجبات:  - ب

المماطمػة فػي الػردود في حاؿ تجاىؿ مطالب األسرى فػي أي قضػية ممحػة، أو التسػويؼ و 
عمييا، تبدأ المجنة الوطنية العامة ببمورة خطوات نضالية تكتيكية بإرجاع بعض وجبات الطعاـ قػد 
تصؿ ليوـ كامؿ، وىذه الخطوة بمثابة رسالة احتجاجية وتحذيرية في نفس الوقت بإمكانية تصػعيد 

 األوضاع وترشيحيا لبلنفجار فيما لو لـ تتحقؽ مطالب األسرى.

 مقاطعة رجالت ا دارة: - ج

كثيػػػرًا مػػػا يمػػػارس بعػػػض السػػػجانيف بحػػػؽ األسػػػرى ممارسػػػات عنيفػػػة بقصػػػد اإلىانػػػة وقػػػت 
التفتيشات، أو انتقامية وقت المواجيات والقمعات، أو هير مقبولة مع األىالي وقت الزيارات، مما 

و لؤلقسػػػاـ، يضػػطر األسػػػرى بتبميػػػع إدارة السػػػجوف بمقاطعػػػة ذلػػؾ السػػػجاف، ويطالبونيػػػا بعػػػدـ دخولػػػ
مبمغيف بعدـ المسئولية عف أي خطر يتيدده، " وهالبًا ما كػاف ىػذا األسػموب مجػديًا وفػاعبًل يػؤدي 
إلػػى تأديػػب أولئػػؾ السػػجانيف الػػذيف كػػانوا يتعرضػػوف لضػػغوط نفسػػية شػػديدة أثنػػان فتػػرة مقػػاطعتيـ، 

، تخوفػػًا مػػف  ٔ ـوكثيػػرًا مػػا جػػان بعػػض ىػػؤالن إلػػى المعتقمػػيف راجيػػًا فػػؾ المقاطعػػة االجتماعيػػة عػػني
 تطور المقاطعة لتصؿ لئليذان الجسدي وتيديد الحياة بحقيـ.

 العيادة: مقاطعة-د 

عشػػرات الشػػيدان فػػي السػػجوف كػػانوا ضػػحية اإلىمػػاؿ الطبػػي، وتأجيػػؿ العمميػػات الجراحيػػة 
الضػػػرورية، وعػػػدـ القيػػػاـ بالفحوصػػػات المخبريػػػة، وتجريػػػب األدويػػػة عمػػػى السػػػجوف، وعػػػدـ تػػػوفير 

مناسبة واالكتفان بحبة األكاموؿ السحرية، ونتيجة ليذا الواقع أضرب األسرى وخاصػة العبلجات ال
المرضػى مػػنيـ عػػف تسػمـ األدويػػة مػػف الممػرض، أو النػػزوؿ لمعيػػادة، أو مراجعػة مػػا يسػػمى بمشػػفى 

                                                 
 .ٚٙ  حممى عنقاوى: مرجع سابؽ، صٔ 
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، األوؿ، أف مقاطعػة  ٔ الرممة، " وكثيرًا ما أجدى ىػذا المػوف مػف اإلضػرابات لسػببيف –سجف مراج 
 السجافاض المزمنة لمعيادة قد يودي بحياتيـ، وىذا مرتبط بالسبب الثاني وىو تخوفات ذوي األمر 

مف عواقب المقاطعة وتداعياتيا التي قد تودي بحياة األسرى والتي تحرؾ الرأي العػاـ والمؤسسػات 
القومية بالدولة لمعرفة ما يحدث مف إجرانات تعسفية في السجوف اإلسرائيمية إعبلميػًا وقانونيػًا لػو 

 حصؿ مكروه ألي أسير نتيجة ىذه الخطوة.

 
 سممية استراتيجية:  وسائل-0

ى بالعديػػػد مػػػف الخطػػػوات النضػػػالية السػػػممية ردًا عمػػػى انتياكػػػات إدارة مصػػػمحة قػػػاـ األسػػػر 
 السجوف، وكانت تمؾ الخطوات متفاوتة التأثير، وتميزت بالقوة والضعؼ، ولمقميؿ مف التفصيؿ:

 المفتوحة عن الطعام  الضرابات-أ 

وف، وىػو يعتبر ىذا األسموب مف أفضػؿ األسػاليب التػى يمجػأ الييػا المعتقمػوف داخػؿ السػج
، منػذ سػنواتيا  ٕ سبلح استراتيجي فتاؾ، وقػد أثبػت ىػذا السػبلح فاعميتػو خػبلؿ المسػيرة االعتقاليػة 

 االولى وحتى يومنا ىذا.

فاإلضراب المفتوح عف الطعاـ ليس ىدفًا بحد ذاتو، بؿ ىو الخيار األخير، هير المفضؿ 
، وىنػاؾ  ٖ لخطػوات النضػالية التكتيكيػةلدى األسرى، وتمجأ إليو الحركة األسيرة بعد استنفاذ كافػة ا

أىداؼ ومسميات لئلضرابات المفتوحة عف الطعاـ منيػا: " اإلضػرابات االحتجاجيػة، والتضػامنية، 
والمطمبية، والسياسية، ومنيا الجماعية والفردية، ومنيا عمى المان والممح فقػط ، وأخػرى مػع تنػاوؿ 

نتيجػة  السػجافات تشػكؿ أوسػع حالػة ضػغط عمػى المدعمات مف المحاليؿ والفيتامينات"، فاإلضراب
تحرؾ الجماىير الفمسطينية والعربية والدولية، وتدخؿ المؤسسات الحقوقيػة والدوليػة، والتخػوؼ مػف 
استشياد األسرى الذي يوسع مف ظاىرة الغضب العارمة التي تحػدث بعػد كػؿ إضػراب مفتػوح عػف 

 الطعاـ.

 

                                                 
 .ٗٙ  حممى عنقاوى: المصدر نفسو، صٔ 

 .٘ٙ  حممى عنقاوى: مرجع سابؽ، ٕ 

تبر أوؿ ـ، حيث استشياد األسير عبد القادر أبو الفحـ الذى يع ٜٓٚٔ ، ثـ معتقؿ عسقبلف فى العاـ ٖـ   ٜٛٙٔ  ولقد لجأوا إليو ألوؿ مرة فى معتقؿ نابمس عاـ ٖ 

 شيدان الحركة الوطنية األسيرة.
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 عن ال يارات: ا ضراب-ب 

زيػػارات األىػػؿ ىػػو شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ النضػػاؿ إلجبػػار إدارة السػػجوف  إضػػراب األسػػرى عػػف
عمػػػى تػػػوفير متطمبػػػاتيـ الضػػػرورية، أو النتػػػزاع حقػػػوقيـ األساسػػػية المسػػػموبة، واسػػػتخدمت الحركػػػة 

ـ، وقػػػػاـ األسػػػػرى ٜٛٙٔاألسػػػيرة ىػػػػذه الوسػػػيمة النضػػػػالية ألوؿ مػػػرة فػػػػي معتقػػػػؿ نػػػابمس فػػػػي العػػػاـ 
، وأىػػـ أىػػداؼ خطػػوات  ٔ ـ اسػػتمر ثمانيػػة شػػيورٖٜٚٔبإضػػراب شػػامؿ عػػف الزيػػارات فػػي العػػاـ 

اإلضػػراب عػػف الزيػػارات ىػػو االحتجػػاج عمػػى مػػا يتعػػرض لػػو األسػػرى مػػف انتياكػػات، وىػػى خطػػوة 
لمنح األسػرى حقػوقيـ مػف خػبلؿ المظػاىرات واالعتصػامات التػي  السجافتحريضية لمضغط عمى 

 باتجاه قضاياىـ. يقـو بيا أىالي األسرى والمتضامنيف، والتي تحرؾ الرأي العاـ

 ا ضراب عن الحالقة: - ج

لجػػػأ األسػػػرى والمعتقمػػػوف إلػػػى ىػػػذا الشػػػكؿ مػػػف اإلضػػػرابات عنػػػدما كػػػانوا فػػػي بدايػػػة صػػػنع 
ظنًا منيـ أف مثؿ ىذا األسموب قد يشكؿ عامؿ ضػغط عمػى سػمطات السػجوف،  التجربة االعتقالية

ولجأت األخيػرة إلػى قمػع األسػرى بػالقوة فكانػت تحمػؽ ليػـ ذقػونيـ بػالزرنيخ الػذي كػاف يتػرؾ رائحػة 
كريية تبلـز كؿ معتقؿ فضبًل عما يسببو ذلؾ مف آالـ وتشوييات جمدية، وأحيانػًا كانػت تمجػأ إلػى 

حبلقػػػة، وكانػػػت تتصػػػبب الػػػدمان مػػػف وجػػػوه األسػػػرى نتيجػػػة الجػػػروح، التػػػي كػػػاف اسػػػتخداـ شػػػفرات ال
، وتتعامػؿ إدارة السػجوف مػع الخطػوة بػالكثير مػف  ٕ السجانوف يحدثونيا فػي وجػوىيـ بشػكؿ متعمػد

الحساسػػية مػػف الناحيػػة األمنيػػة، كونيػػا تصػػعب مػػف تشػػخيص األسػػرى عمػػى العػػدد األمنػػي نتيجػػة 
 سرى كمما طاؿ اإلضراب.تشابو الحالة والمظير لدى األ

 ":عن الن ىة " الفورة  ا ضراب-د

مػرات عػػدة اسػتخدـ األسػػرى ىػػذه الوسػيمة فػػي خطػػواتيـ النضػالية، وكػػاف أوؿ اإلضػػرابات  
" عندىا امتنع األسرى عف الخروج  ـ بسجف بيت ليد " كفاريوناٜٛٙٔعمى ىذه الطريقة في العاـ 

إلػػػى سػػػاحة التجػػػواؿ طػػػواؿ شػػػيري تشػػػريف األوؿ وتشػػػريف الثػػػاني مػػػف ذلػػػؾ العػػػاـ، احتجاجػػػًا عمػػػى 
، وتخشى إدارة السجوف مػف الخطػوة بسػبب مراكمػة الضػغط  ٖ ظروؼ الحياة المعيشية في المعتقؿ

                                                 
 . ٙٚ  المصدر نفسو: ،صٔ 

 .ٕٙ  حممى عنقاوى: مرجع سابؽ، صٕ 

 .٘ٙ  المصدر نفسو: ٕ 

 . ٖٓ  حسف عبد اهلل: مرجع سابؽ، صٖ 
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ر فجػػػائي ييػػػدد حيػػػاة النفسػػػي لػػػدى األسػػػرى لطػػػوؿ بقػػػائيـ فػػػي الغػػػرؼ، والػػػذي قػػػد يتطػػػور النفجػػػا
 السجانيف. 

 عن العمل:  ا ضراب-ه

كانت قضية إلزاـ المعتقؿ عمى العمػؿ داخػؿ السػجف أو فػي ورش قريبػة مػف السػجف أكثػر 
أوجو التعامػؿ القاسػي مػع المعتقمػيف، فقػد كػاف العمػؿ فػي ورش تتبػع شػركات خاصػة فػي إسػرائيؿ، 

ت، وتػػػـ إيقػػػاؼ ىػػػذا األمػػػر لػػػرفض وصػػػؿ إلجبػػػار األسػػػرى عمػػػى العمػػػؿ فػػػي صػػػناعة شػػػبؾ لمػػػدبابا
األسرى العمؿ بو بفضؿ دـ الشيدان، واستخدـ األسرى ىذه الوسيمة كونيا تثقؿ كاىؿ ميزانية إدارة 
 السجوف لو قامت بيا في الكثير مف المرافؽ الحيوية في المطابخ والمغاسؿ وقسـ البنان وهيرىا.

 السجانين: تجنيد-و 

ي تجنيػػد العمػػبلن لصػػالحيا، اسػػتطاع األسػػرى تجنيػػد فػػي مقابػػؿ محػػاوالت إدارة السػػجوف فػػ
بعض السجانيف لمقياـ بميمات تخدميـ، فػي عمميػات تيريػب اليواتػؼ النقالػة، والمناشػير لعمميػات 
يصػػاؿ الرسػػائؿ والقيػػاـ بالتواصػػؿ بػػيف األسػػرى ومػػع األىػػالي فػػي الخػػارج لمقيػػاـ بػػبعض  اليػػروب، وا 

 طورة أمنية عمى إدارة مصمحة السجوف.، والتي تشكؿ خ ٔ الميمات الضرورية لؤلسرى

 تتبع الوسائؿ السممية وفي هالب األحياف تتطور لتكوف عنيفة مثؿ:الحرب النفسية:  - 1
                                                 

" كيؼ استدرج أحد السجانيف لتيريب ىاتؼ نقاؿ لو،    عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر دَوف األسير العربى المحرر الشييد سمير القنطار فى مذكراتو بعنواف " قصتىٔ 

يت الشرطى ليأتى إلى زاوية فقاؿ: قمت ببنان ثقة مع السجاف مف خبلؿ عدة محادثات عف وضعو الماؿ وأدركت حاجتو لمماؿ، وبعد الكثير مف المحادثات وبنان الثقة، ناد

 مصدومًا مف الطمب، فتردد فى البداية، وفكر فى المبمع المغرى ثـ وافؽ. مطمئنة فى الممر، ىمست لو: أريدؾ أف تمرر لى ىاتفًا، فتراجع

دوالر بعد اف يسممنى اياه، وبعثت لرفيؽ لى خارج السجف رقـ ىاتؼ الشرطى كى يتـ التنسيؽ  ٕٓٓ٘دوالر عندما يتسمـ الياتؼ، و  ٕٓٓ٘واتفقت معو أف أعطيو: 

 .ٕ٘ٓٓ/ٔٔ/ٔـ ذلؾ، ووصمنى الياتؼ عف طريؽ الشرطى فى بينيما عمى مكاف تسميـ الياتؼ وزمانو، وبالفعؿ ت

ـ، تصؼ ما حدث معيا ٜٚٙٔقصة أخرى فى تجنيد إحدى السجانات دونتيا األسيرة الفمسطينية دالؿ أبو قمر، وىي مف أقدـ األسيرات المواتي اعتقمف عقب نكسة عاـ 

جبارا عمى الوقوؼ لسا ، ولكنيا رفضت االعتراؼ بما يطمبوف، وقد تـ تجريدىا بعد أف أشبعيا ضباط التحقيؽ ضربًا وشبحًا وا  عات طويمة بأوضاع صعبة ومنعًا مف النـو

ا دالؿ فأنا واهلل ال أرى مف مبلبسيا تمامًا، وجانوا بأحد األسرى الفمسطينييف وطمبوا منو اهتصابيا لكنو أهمض عينيو، وقاؿ لدالؿ بصوت يسمعو الجميع " اصمدي ي

شة و الؿ أنيا تعرضت لشتى صنوؼ التعذيب، ومنيا اإلحراؽ بالنار، وأعقاب السجائر التي الزالت آثارىا بادية عمى جسدىا، ومف الحكايات المدىمنؾ شيئًا"، وتضيؼ د

لى أثنان التحقيؽ معي و النادرة التي كشفت عنيا دالؿ أنيا نجحت في تجنيد إحدى حارسات السجف في العمؿ لصالح التنظيـ، حيث تقوؿ: "رأيت المجندة في المرة األ

ي ذاكرتي، وعممت بعد حيث ُكنت أتعرض لمتعذيب واإلذالؿ، ومورست ضدي سياسة التعرية، وكانت المجندة عمى مقربة مني وعيناىا تفيضاف بالدموع، وبقيت الفتاة ف

رات في زنزانة أخرى، فقبمت، ثـ توالت الرسائؿ التي تصؿ مف خبلليا انتيان التحقيؽ وانتقالي لممعتقؿ أنيا ييودية ىندية، فطمبت منيا أف ترسؿ رسالة إلى إحدى األسي

ممنا فيما بعد أف المجندة إلى أف تـ تجنيدىا رسميًا لصالحنا، ونجحنا فيما بعد في تجنيد عدد آخر مف حارسات السجف، إال أف األمر لـ يستمر بيذه السيولة، وقد ع

 حوكمت محاكمة عسكرية ". اليندية اكتشؼ أمرىا، وألقي القبض عمييا، ثـ 



 147 

 التيديد بحل التنظيم: - أ

حػػؿ التنظػػيـ يعنػػي نيايػػة مرحمػػة وبدايػػة مرحمػػة جديػػدة، إنيػػان لمرحمػػة الحػػوار واالنضػػباط 
دارة السػػجوف، واالسػػتقرار مػػف قبػػؿ األسػػرى ضػػمف معادلػػة تػػـ االتفػػ اؽ عمييػػا ضػػمنَا بػػيف األسػػرى وا 

لمػػدخوؿ فػػي مرحمػػة البلحػػوار والفوضػػى والتصػػرفات الفرديػػة هيػػر المسػػؤوؿ عنيػػا التنظػػيـ، والتػػي 
تعطي الحؽ ألي أسير أف يجتيد بطريقتو ووسيمتو لمدفاع عػف ذاتػو واألسػرى، فحػؿ التنظػيـ يعنػي 

أ بإدخػػاؿ عمػػاؿ المرافػػؽ  كنتػػيف، محمقػػة، التصػػعيد مػػع إدارة السػػجوف، وبدايػػة عصػػياف مػػنظـ، يبػػد
مكتبػػة، مغسػػمة، عمػػاؿ المػػردواف ، باإلضػػافة لػػدخوؿ المفػػوض بالحػػديث مػػع اإلدارة داخػػؿ القسػػـ، 

 . ٔ وتصؿ األمور بقطع الحديث مع إدارة السجف

استخدمت الييئة القيادية العميا ألسرى حركة الجياد اإلسبلمي ىذه الوسيمة في سجف ريموف في 
ـ، في أعقاب نقؿ ممثميـ بشكؿ تعسفي وببل مبرر، وفي أعقاب حؿ التنظيـ قاـ ٕ٘ٔٓفبراير 

بتنفيذ عممية طعف لضابط داخؿ سجف ريموف مما أوجد حالة إرباؾ وخوؼ وعدـ   ٕ أحد األسرى 
 استقرار لدى السجانيف عمى حياتيـ.

 تيديد رجال ا دارة:  - ب

يمجأ األسرى في بعض األحياف لتيديد سجاف، بسبب انتياؾ هير بسيط بحؽ األسرى أو 
االعتدان عمػى أحػد األسػرى وقػت تفتػيش معػيف، وهالبػًا مػا تأخػذ إدارة مصػمحة السػجوف بمثػؿ ىػذه 
التيديدات ويتراجع السجانوف عف تصرفاتيـ، لعمميـ بجدية تمؾ التيديدات التي يعقبيا اعتدانات، 

األسػػػرى بيػػػذه الطريقػػػة عمػػػى قاعػػػدة " أف ال راحػػػة لمسػػػجاف مػػػا دمػػػت تعبػػػًا، ألف جػػػؿ ىػػػـ ويتعامػػػؿ 
السػػجاف ىػػو لحظػػة العػػودة إلػػى البيػػت ولقػػان أبنانئػػو، فممػػاذا يعػػود الػػى أسػػرتو آمنػػًا مطمئنػػًا بينمػػا 

 ".   ٖ األسرى يعانوف

 

 

 

                                                 
 /http://www.basaer-online.com  موقع بصائر: ٔ 

   األسير حمزة سبلمة سميماف أبو صواويف مف سكاف مدينة دير البمح وسط قطاع هزة.ٕ 

 .ٛٗٔ  زياد أبو زياد: مرجع سابؽ، صٖ 
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 عنيفة: وسائل-ثانياً 

 وتنقسـ قسميف عنيفة تكتيكية وعنيفة استراتيجية:

 وسائل عنيفة تكتيكية: -1

 والطرق عمى األبواب:  التكبير-أ 

تعتبر وسيمة مكررة وشائعة، ففي كثيػر مػف األحيػاف يصػؿ الحػد مػف جانػب إدارة السػجوف 
لمتجاىػػػؿ المقصػػػود لؤلسػػػرى فػػػي حػػػاالت مصػػػيرية قػػػد تػػػودي بحيػػػاة أحػػػد األسػػػرى المرضػػػى التػػػي 

بدأ األسرى بػالتكبير والطػرؽ عمػى األبػواب تستدعي حالتو النقؿ إلى العيادة أو المستشفى، حينيا ي
واإلعػػػبلف عػػػف حالػػػة اسػػػتنفار حتػػػى يجبػػػروا اإلدارة عمػػػى الحضػػػور ونقػػػؿ األسػػػير المػػػريض لتمقػػػي 
العبلج، وقػد تكػوف تمػؾ الوسػيمة ممنيجػة مػف جانػب األسػرى كحالػة نضػالية ضػمف مشػروع طويػؿ 

السػػجانيف، وقػػد تصػػؿ لحػػد ، وىػػذه الخطػػوة تخمػػؽ الػػذعر فػػي أوسػػاط  ٔ متفػػؽ عميػػو بػػيف الفصػػائؿ
 التمرد الذي يكمؼ السجانيف حياتيـ.

 عمى مظاىر الستف ا : القضاء-ب 
تتبػػع إدارة مصػػمحة السػػجوف فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف سياسػػة اسػػتفزازية لؤلسػػرى مػػف خػػبلؿ 

، أو وضػع العمػـ اإلسػرائيمي فػي األقسػاـ، األمػر الػذي اسرائيمييفبعض الرموز كوضع صور لقادة 
رى بأبعػػػػاد نفسػػػػية ورسػػػػائؿ ضػػػػمنية مبطنػػػة، فمجػػػػأوا إلػػػػى القضػػػػان عمػػػػى تمػػػػؾ المظػػػػاىر يقػػػرأه األسػػػػ

ورمػوزه ومؤسسػاتو، والبقػان عمػى  لبلحػتبلؿ، وىذه خطوة معنويػة تعبػر عػف رفػض األسػرى  ٕ بالقوة
 أفكارىـ الوطنية رهـ كؿ ممارسات القمع اإلسرائيمية بحقيـ. 

 

                                                 
بالطرؽ عمى األبواب، مستخدميف فى ذلؾ كؿ ما وقع فى ايدييـ مف قطع الصابوف والصحوف وقطع  ٜ٘ٛٔ/ٜ/ٔٔ   مف األمثمة عمى ذلؾ أحداث سجف عسقبلف فىٔ  

عية عند اىتزازىا مف القماش الممتيبة، وبكؿ ممتمكات األسرى وما تواجد فى الغرؼ أدوات لمطيى، وقد كاف صدى الصوت الصادر عف طرؽ األبواب يشبو مرابض المدف

ت والحمـ، وقامت بعض الغرؼ فى أعقابيا باشعاؿ النيراف فى الفرشات والمبلبس مما أدى إلى تصاعد الدخاف مف الغرؼ بشكؿ كثيؼ أدى إلى حاال جران قذؼ القنابؿ

لى حالة عجز مف فعؿ شىن مف جانب ادارة مصمحة السجوف حتى استدعت قوات مف الخارج لمسيطرة عمى السجف، األمر الذى تكرر عشرات لمرات فى كؿ ا اختناؽ وا 

 السجوف والمعتقبلت االسرائيمية. 

قامت مجندة صييوينة تدعى" بعؿ " وكنا ننادييا " نعؿ" برفع عمـ اسرائيؿ  ٜٔٚٔ  عمى سبيؿ المثاؿ قالت المحررة فيروز عرفة: فى الخامس عشر مف آيار / مايو ٕ 

وألقيناه فى القمامة، مما استدعى االدارة لمتحقيؽ معنا، وتفتيش الغرؼ، ومصادرة ما فييا، وتـ ضربنا أماـ هرفتنا بيدؼ استفزازنا، فقررنا أف نمزقو أثنان خروجنا لمفورة، 

، عمى يد األسير أيمف الشرباتى الذى أنزؿ العمـ االسرائيمى المتواجد فى القسـ، ٕ٘ٔٓ/٘/ٕٙ ، األمر الذى تكرر فى سجف نفحة فى ٕورشنا بالغاز المسيؿ لمدموع  

 ا أدى إلى حالة استنفار فى القسـ، وتـ عزؿ األسير لفترة طويمة.وقاـ بحرقو مم
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 الوقوف عمى العدد: رفض-ج
عػػدد مراتػػو فػػي اليػػـو مػػر بػػالكثير مػػف المراحػػؿ واألشػػكاؿ منػػذ بػػدن الوقػػوؼ عمػػى العػػدد، و 

الحركة األسػيرة، كػاف أسػوأىا بػدايات االعتقػاؿ، بالصػحو مػف النػوـ، وترتيػب مقتنيػات األسػرى مػف 
بطانيات وصحوف، وشكؿ الجمسة، وعدد مرات العدد، وطوؿ مدة االنتظار وانتيانىا، وشكؿ الػرد 

يػػة الثمانينيػػات وبدايػػة التسػػعينيات الػػذي انحصػػر بػػثبلث مػػرات عمػػى العػػدد، وأفضػػمو كػػاف فػػي نيا
يوميًا، والوقػوؼ عمػى عػدد الظييػرة والمسػان فقػط مػع تحريػؾ اليػد صػباحاً ، واسػتخدـ األسػرى ىػذه 
الوسػػػيمة مػػػرات عديػػػدة احتجاجػػػًا عمػػػى االنتياكػػػات بحقيػػػـ، األمػػػر الػػػذي تنظػػػر إليػػػو إدارة مصػػػمحة 

مػػػى القػػػوانيف، وهالبػػًا مػػػا تتػػػوتر األوضػػػاع فػػػي أعقػػػاب ىػػػذه السػػجوف كأحػػػد أنػػػواع حػػػاالت التمػػػرد ع
 الخطوة وتصؿ لممواجية بيف الطرفيف.

 العودة لمغرف:  رفض-د
عػػدـ الرجػػوع لمغػػرؼ أثنػػان الخػػروج لمفػػورات " سػػاحة النزىػػة "، اسػػتخدميا األسػػرى كوسػػيمة 

لمصػداـ والمواجيػة نضاؿ محػدودة، ولفتػرة بسػيطة، قػد تكػوف لعشػر دقػائؽ أو مػا يزيػد قمػيبًل، تجنبػًا 
مع إدارة مصمحة السجوف، كرسػالة تحػذير، وقػد يصػؿ األمػر لمتػوتر واالسػتنفار بػيف الطػرفيف إلػى 

 حد المواجية بعد ىذه الخطوة فى بعض األحياف.
 التفتيشات العارية والقتحامات الميمية: رفض-ه 

ة لؤلسػرى تحػت ذرائػع تعمدت إدارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية باتبػاع سياسػة اإلذالؿ واإلىانػ
أمنية، ومف تمػؾ السياسػات التػي سػببت الكثيػر مػف المواجيػات والصػدامات العنيفػة مػف جانػب األسػرى 
وحاالت االحتجػاج الجماعيػة ىػو التفتػيش العػاري عنػد دخػوؿ أي سػجف أو الخػروج منػو، أو اقتحامػات 

خػػراج األسػػرى فػػي البػػرد الشػػديد بعػػد  تقيػػدىـ لسػػاعات طويمػػة، هػػرؼ األسػػرى لػػيبًل مػػف فػػرؽ خاصػػة، وا 
وخمػط ممتمكػاتيـ ومبلبسػيـ، واالطػبلع عمػى خصوصػياتيـ كػألبـو الصػور العػائمي ورسػائميـ الخاصػػة، 
وقمػػب كػػؿ الغرفػػة وتخريػػب كػػؿ مػػا فييػػا بحجػػة األمػػف، ولقػػد رفػػض األسػػرى ىػػذا النػػوع مػػف التفتيشػػات 

دي والغرامػػػػات الماليػػػػة واالقتحامػػػػات، وتعرضػػػػوا نتيجػػػػة ىػػػػذا الموقػػػػؼ لمضػػػػرب الشػػػػديد والعػػػػزؿ االنفػػػػرا
والعقابات المختمفة، لرفضيـ ىػذه األسػموب هيػر اإلنسػاني الممكػف استعاضػتو بوسػائؿ تكنموجيػة بديمػة، 

 ويخشى السجانوف هضب األسرى بعد كؿ حالة تفتيش تمارس بالقوة تجنبًا لصداـ يؤذييـ. 

 والمشادات المفظية: الحتكاكات-و 

في بدايات الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة تعمد السجانوف بإطبلؽ الكثير مف األلفػاظ 
والشتائـ واإلىانة لعدـ بمورة أشكاؿ تنظيمية، أو خطػوات نضػالية، أو وحػدة موقػؼ اعتقػالي، وبعػد 
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بمػػػورة تمػػػؾ الشػػػروط وقػػػوة الحركػػػة األسػػػيرة، لػػػـ يجػػػرؤ السػػػجاف عمػػػى المػػػس باألسػػػرى ولػػػو لفظيػػػًا، 
 تطاع األسرى وضع حد لتمؾ اإلىانات، ولو وصؿ األمر لمعزؿ أو المواجية.واس

ولقد استيدؼ األسرى أكثر مف مكاف لمتعبير عف هضبيـ كوسيمة احتجاج الحرائق،  استخدام- 
 منيا:

 حرق المنجرة في سجن بئر السبع: -

ليروات في أعقاب إجبار إدارة مصمحة السجوف األسرى عمى فؾ إضرابيـ األوؿ بالقوة وا
ـ، اتفؽ األسرى عمى خطػوة انتقاميػة كػرد فعػؿ عمػى ٜٓٚٔوالدروع في سجف بئر السبع في العاـ 

قػاـ األسػرى بحػرؽ أكبػر مرفػؽ إنتػاجي فػي المعتقػؿ، والتيمػت النيػراف  ،ـٜٓٚٔ/ٚ/ٕٓذلؾ، وفػي 
خمسة عشر ألفًا مف الصػناديؽ الخشػبية التػي كانػت معػدة لمتصػدير، وعجػزت حينيػا إدارة السػجف 

اإلطفائيػػة التػػي تػػـ اسػػتدعاؤىا مػػف الخػػارج إلخمػػاد الحريػػؽ، تمػػؾ المبػػادرة التػػي أثبتػػت عػػدـ القػػدرة و 
 . ٔ عمى النيؿ مف األسرى دوف ردود 

 الغرف:  حرق-1

لجػػأ األسػػرى مػػرات عديػػدة لتمػػػؾ الوسػػيمة، بشػػكؿ جمػػاعي فػػػي السػػجوف، أو بشػػكؿ فػػردي فػػػي 
ـ أعمػف األسػرى حالػة التمػرد والعصػياف ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٚأقساـ العزؿ، وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر فػي 

في وجو إدارة مصمحة السجوف ووحداتيا القمعية في سجف نفحة، وقاموا بحرؽ عدد مػف الغػرؼ، كنػوع 
مف االحتجاج عمى تصرفات اإلدارة تجاىيـ، وذلؾ في أعقاب اقتحاـ قػوات القمػع اإلسػرائيمية لؤلقسػاـ، 

صػابة اثنػيف ، وىػذه الوسػيمة كمػا  ٕ مػف األسػرى وسػتة سػجانيف بحػروؽ  مما أدى إلى حاالت اختناؽ وا 
 ىي مؤذية لؤلسرى أيضًا مؤذية لمسجانيف الذيف يصابوف باالختناؽ.

 عنيفة استراتيجية: وسائل-0

حاولت إدارة مصػمحة السػجوف اإلسػرائيمية ممارسػة سياسػة اإلذالؿ واإلىانػة بحػؽ األسػرى 
طينية األسػػػيرة، التػػػي كػػػاف يشػػػبع فييػػػا السػػػجاف رهبػػػة الفمسػػػطينييف منػػػذ بػػػدن الحركػػػة الوطنيػػػة الفمسػػػ

كراىيتو وعنصريتو باالعتدان عمى األسير متى شان وكيفما شان، ولـ يكف يدرؾ بأف تمؾ المعادلة 
ـ، وبمغػػت األمػػور ذروتيػػا بتػػاريخ ٜٛٙٔلػػف تسػػتمر طػػويبًل، حتػػى بػػدأت حالػػة التمممػػؿ فػػي العػػاـ 

ىانتػػو، فػػرد  ـ، عنػػدما قػػاـ أحػػد السػػجانيف بشػػتـ ٜٜٙٔ/ٕ/ٛٔ أحػػد األسػػرى فػػي محاولػػة إلذاللػػو وا 

                                                 
 .ٕٗٓ  حممى عنقاوى: مرجع سابؽ، صٔ 

 http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=243324  وكالة سما االخبارية: ٕ 
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عميو األسير الصاع صاعيف، وىنا أقدـ السجاف عمى ضرب األسير، فما كاف مػف األسػير إال أف 
 . ٔ ضرب الشرطي، فأعمنت حالة االستنفار داخؿ المعتقؿ 

ييػدؼ ىذه الوسيمة النضالية اتبعيا األسرى بشكؿ فػردي، أو بتغطيػة وبقػرار تنظيمػي جمػاعي 
 .  ٕ  لخمؽ معادلة رعب مع إدارة السجف، التي لف تسمـ مف الرد حاؿ أي اعتدان عمى أي أسير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .ٕٙ  حممى عنقاوى: مرجع سابؽ، صٔ 

" فى ظروؼ لربما األسوأ عمى مدار  ؤٕٜٜ – ٜٜٓٔيتساف خبلؿ عزلو تحت األرض لعاميف متتالييف مف " شيد معد المقرر حادثتيف مماثمتيف فى عزؿ الرممة ن  ٕ 

حاوؿ طعف ضابط القسـ، الحركة األسيرة بشروط حياة هير مسبوقة، مما أدى ذلؾ الوضع لحالة انفجار، فقاـ األسير أحمد شكرى المحكـو بمدى الحياة بتشفير شرطى و 

مس تحاـ الغرؼ، واعتدت عمى األسرى، وحدثت مواجية بيف الجانبيف وقع فييا جرحى مف الشرطة االسرائيمية، ومف ضمنيا جرح ضابط األمف وأخذ خ"فقامت االدارة باق

  ، وتـ عزؿ األسير شكرى بعد االعتدان عميو بظروؼ قاسية جدًا.ٕهرز فى رأسو  

، بعد تفتيش هير مقبوؿ لزوجة أسير فى يـو الزيارات، يوميا عمت حالة الغضب ـٕٓٓٓأعقاب انتفاضة  ويروى معد المقرر تجربة أخرى عايشيا فى سجف نفحة فى

كاف الخميؿ لـ يقؼ عمى الجماعية، ونزؿ تعميـ داخمى بضرورة الرد، وحضر مدير السجف لؤلسرى واعتذر عما حدث وتعيد بعدـ تكراره، اال أف األسير ىانى جابر مف س

المدير  لممحاكمة فى هرفة المدير أو نائبو بوجود عدد مف طاقـ االدارة، واستطاع أف يخبئ سكيف قاـ باعدادىا بنفسو مف قطعة معدنية، وقاـ بطعف العدد، ليتـ انزالو

ات والمنع مف الزيارات وضابط وشرطى ردأ عمى الحادثة، ومثؿ ىذه الحوادث تكررت عشرات المرات، ودفع األسرى ثمنيا الدمان وسنوات مف العزؿ الطويمة والغرام

مصمحة السجوف، وقوت  والتضحيات الجساـ، إال أنيا حافظت عمى األسرى وكرامتيـ، وعززت أماـ السجاف عدالة قضيتيـ، وأوجدت حالة مف االرباؾ والقمؽ لدى إدارة

رادة األسرى، وتضاعفت ثقتيـ بامكانياتيـ وقدراتيـ وأسمحتيـ النضالية التى أوصمتيـ لم  عادلة توازف الرعب مع جبلدييـ رهـ قمة االمكاف.عزائـ وا 
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 الثالث القسم

 ا ضرابات المفتوحة عن الطعام لتحقيق الحقوق

مػػف مظػػػاىر إبػػػداع األسػػػرى فػػػي السػػػجوف " القػػدرة عمػػػى قػػػرانة الواقػػػع " مػػػف حيػػػث حاجػػػة  
األسرى لممطالب والحقوؽ، ودراسة أوضاعيـ مف حيث القوة والضعؼ، والتعمؽ في النظر لمواقػع 
اإلسػرائيمي مػػف حيػػث شػكؿ الحكومػػة وائتبلفيػػا وشخصػية وزيػػر األمػػف الػداخمي المسػػؤوؿ عػػف إدارة 

مسؤوؿ عنيا، واألوضاع الفمسطينية ومكانة األسرى ضػمف أولوياتيػا فػي ظػؿ مصمحة السجوف وال
، ومراقبة األوضاع العربية والعالمية، والحكمة في اختيار الظرؼ والتوقيت  زحمة األحداث واليمـو
المناسببيف، ودراسة جميع البدائؿ وفؽ اإلمكانيػات المتاحػة، واألىػـ اختيػار وسػيمة النضػاؿ األكثػر 

 تكمفة وأكثر مبلئمة في مواجية السجاف. تأثير وأقؿ

ولقػػػػػد اسػػػػػتخدـ األسػػػػػرى الكثيػػػػػر مػػػػػف الوسػػػػػائؿ النضػػػػػالية " العنيفػػػػػة والسػػػػػممية، التكتيكيػػػػػة 
واالسػػػتراتيجية " لتحقيػػػؽ حقػػػوقيـ األساسػػػية واإلنسػػػانية، واعتمػػػدوا طريقػػػة النضػػػاؿ السػػػممي كأحػػػد 

تمػؾ الوسػيمة التػي تعػد امتػدادًا  وسائؿ النضاؿ المؤثر مف خبلؿ اإلضرابات المفتوحة عف الطعػاـ،
ألحد أشكاؿ النضاؿ العالمي في وجو الطغاة، فالنضاؿ السممي يعود امتداده إلى قروف طويمػة مػا 

قبؿ الميبلد، حػيف  ٜٗٗقبؿ الميبلد، وقد تكوف أّوؿ حركة احتجاجّية سممّية مؤّرخة تعود إلى عاـ 
مػؾ الحركػة التػي افتتحػت عصػرًا جديػدًا مػف حجب العامة التعػاوف عػف أسػيادىـ النػببلن الرومػاف، ت

المواجيػػة السػػممّية مػػع السػػمطات، وحػػديثًا فالتػػاريخ حافػػؿ بػػالثورات والحركػػات االحتجاجّيػػة السػػممّية 
 . ٔ التي راكمت تجربة إنسانّية ىائمة لمقاومة القير، والظمـ واالحتبلؿ

فالنضػاؿ السػممي مػف خػبلؿ العديػد مػف الوسػائؿ وعمػى رأسػيا " اإلضػرابات المفتوحػة عػػف 
الطعاـ " أثبتت نجاعتيا وقدرتيا عمى التأثير وتحصيؿ الحقوؽ، وفي إبراز قضية األسرى إعبلميًا 
دانػػػػة االحػػػػتبلؿ قانونيػػػػًا، كونيػػػػا تتجػػػػاوز االتفاقيػػػػات والمواثيػػػػؽ  عمػػػػى المسػػػػتوى العربػػػػي والػػػػدولي، وا 

وليػػة، والقػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني بمعاممتيػػا السػػيئة مػػع المعتقمػػيف، وعممػػت عمػػى االلتفػػاؼ حػػوؿ الد
 قضيتيـ فمسطينيًا وعربيًا ودوليًا.

تناوؿ وسيمة اإلضراب المفتوح عف الطعاـ كأحد أشكاؿ مقاومة األسرى، نس القسـفي ىذا 
ي تسػبقو فػي اإلعػداد والتحضػير وسيتطرؽ إلى ظروفػو وتوقيتػو، وأنواعػو، والخطػوات التمييديػة التػ

 كأسباب لنجاحو.

                                                 
 .٘، صٕٕٔٓالطريؽ إلى الحرية، لبناف، بيروت، منشورات ىنيبعؿ،  –  ىانى نعيـ: النضاؿ البلعنفى ٔ 
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 المفتوح عن الطعام )التعريف، والجاور، واألنواع(: ا ضراب-أولً 

 تعريف ا ضراب المفتوح عن الطعام:  -1

اإلضػػػػراب المفتػػػػوح عػػػػف الطعػػػػاـ أو مػػػػا يعػػػػرؼ بػػػػػ "معركػػػػة األمعػػػػان الخاويػػػػة أو المعركػػػػة 
عػػف تنػػاوؿ كافػػة أصػػناؼ وأشػػكاؿ المػػواد الغذائيػػة االسػػتراتيجية فػػي السػػجوف " ىػػو امتنػػاع المعتقػػؿ 

الموجػػػودة فػػػي متنػػػاوؿ األسػػػرى باسػػػتثنان المػػػان وقميػػػؿ مػػػف الممػػػح ، وتعتبػػػر ىػػػذه الخطػػػوة األخطػػػر 
 -جسػػػدية ونفسػػػية –واألقسػػػى التػػػي يمجػػػأ إلييػػػا المعتقمػػػوف لمػػػا يترتػػػب عمييػػػا مػػػف مخػػػاطر جسػػػيمة 

ألسرى إلى مثػؿ ىػذه الخطػوة بعػد نفػاذ وصمت في بعض األحياف إلى استشياد عدد منيـ، ويمجأ ا
كافػػة الخطػػوات النضػػالية التكتيكيػػة األخػػرى، وعػػدـ االسػػتجابة لمطػػالبيـ عبػػر الحػػوار المفتػػوح بػػيف 

والمجنة النضالية التي تمثؿ المعتقمػيف، حيػث أف األسػرى يعتبػروف اإلضػراب المفتػوح عػف  السجاف
تعتبػر أكثػر األسػاليب النضػالية السػممية  الطعاـ، وسيمة لتحقيؽ ىدؼ وليس هاية بحػد ذاتيػا، كمػا

وأىميا، مف حيث الفعالية والتأثير عمى إدارة المعتقبلت والسمطات والػرأي العػاـ لتحقيػؽ مطػالبيـ، 
، وىنالػػؾ أنػػػواع مػػف اإلضػػػرابات وفػػػؽ  ٔ كمػػا أنيػػػا تبقػػى أواًل وأخيػػػرًا معركػػة إرادة وعزيمػػػة وتصػػػميـ

، أمػػػا عػػػف تصػػػنيؼ  ٕ نية، والمطمبيػػػة، والسياسػػػية األىػػػداؼ، كاإلضػػػرابات االحتجاجيػػػة، والتضػػػام
 اإلضرابات مف حيث المدة فينالؾ:

: وىػػو االمتنػػاع عػػف تنػػاوؿ الطعػػاـ لفتػػرة تقػػؿ عػػف ثبلثػػة أّيػػاـ ُبغيػػة اسػػتنكار ا ضــراب المحــدود -
موقػػؼ مػػا يخػػص قضػػية معينػػة، أو حالػػة تضػػامف مػػع شػػخص معػػزوؿ أو مػػريض أو كحالػػة 

 احتجاجية مؤقتة.
: وىػػػو االمتنػػػاع عػػػف تنػػػاوؿ الطعػػػاـ لفتػػػرة زمينػػػة هيػػػر المحـــدود عـــن الطعـــاما ضـــراب غيـــر  -

محدودة، وتقترف فترة انقضائيا بتحقيؽ المطالب التي نفػّذ مػف أجميػا اإلضػراب وتبقػى مفتوحػة 
وقد تقترف بسقوط شيدان، حيث يتـ اإلعبلف بيف المضربيف عػف الطعػاـ أف اإلضػراب سػيبقى 

 مفتوحًا إلى أجؿ هير ُمسّمى.
 
 
 

                                                 
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3796  وكالة األنبان والمعمومات الفمسطينية: ٔ 

 .ٚٔجع سابؽ، ص  زىير المصرى، نجود أحمد: مر ٕ 
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 تصنيف ا ضرابات المفتوحة عن الطعام: -1

 من حيث المشاركة: تصنيف-أ 

دخوؿ جماعي لؤلسرى باستثنان الحاالت المرضية المزمنة، وقد يمتػد لكػؿ إضرابات جماعية:  -
ـ ، أو لممعظػػػػـ كمػػػػػا اإلضػػػػػرابات السياسػػػػػية ٕٜٜٔوٜٓٚٔالسػػػػجوف أو هالبيتيػػػػػا كإضػػػػػراب  

ضراب   مطمبية تتمثؿ بتحسيف الظروؼ المعيشية.، وهالبًا ما يحمؿ قضايا ـٕٕٔٓوا 
دخوؿ فردي تطوعي في إضراب مفتوح عػف الطعػاـ، كشػكؿ نضػالي فرضػتو إضرابات فردية:  -

، اسػػتدعتو الظػػػروؼ فػػي ظػػػؿ عػػدـ اإلجمػػػاع أو تحقيػػؽ األهمبيػػػة  ٔ أسػػباب ذاتيػػة وموضػػػوعية
تقػػػاؿ المطموبػػػة لمػػػدخوؿ فػػػي خطػػػوات اسػػػتراتيجية تحمػػػؿ أىػػػداؼ سػػػامية ووطنيػػػة كػػػرفض االع

اإلداري، أو التمديػػػدات تحػػػت مسػػػمى مقاتػػػؿ هيػػػر شػػػرعي، أو المطالبػػػة بتطبيػػػؽ قػػػانوف أسػػػرى 
الحػػرب عمػػى األسػػرى الفمسػػطينييف، وقضػػايا أخػػرى، وبػػرزت بشػػكؿ كبيػػر فػػي األعػػواـ مػػا بػػيف 

 ـ .ٕ٘ٔٓ – ٕٔٔٓ 

 من حيث األىداف: تصنيف-ب

قضايا مطمبيػة كالتفتشػات  مثمت تمؾ اإلضرابات وسيمة احتجاج عمى ا ضرابات الحتجاجية: -
ومنػػع الزيػػارات، وسػػون الطعػػاـ كمػػًا ونوعػػًا، أو االسػػتيتار بحيػػاة أسػػير معرضػػة حياتػػو لمخطػػر 
والمطالبػػػة بنقمػػػو لممستشػػػفى، أو بسػػػبب منػػػع إدخػػػاؿ احتياجػػػات األسػػػرى مػػػف مبلبػػػس وأهطيػػػة 

 وأحذية عبر الزيارات وقضايا أخرى.
ـ لوجبات أو أياـ مع األسرى المضػربيف عػف مثؿ اإلضراب عف الطعا ا ضرابات التضامنية: -

الطعػػاـ احتجاجػػًا عمػػى اعتقػػاليـ اإلداري التعسػػفي بػػبل لػػوائح اتيػػاـ، أو التضػػامف مػػع األسػػرى 
 المعزوليف لفترة طويمة بشروط هير محتممة وهير إنسانية مخالفة لكؿ االتفاقيات الدولية.

، وتصػؿ لفتػرات  ٕ بدن الحركة األسػيرة وىي أكثر اإلضرابات تكرارًا منذ  ا ضرابات المطمبية: -
طويمػة حتػى تمبيػة إدارة السػػجوف لمطػالبيـ، وتيػدؼ تمػؾ اإلضػػرابات إلػى تحسػيف شػروط حيػػاة 

                                                 
 . ٖٖٙ  عبد الناصر فروانة: مرجع سابؽ، صٔ 

ضراب معتقؿ كفار يونا بتاريخ ٔٔواستمر   ٜٜٙٔ/ٕ/ٛٔ مف أىـ اضرابات الحركة الفمسطينية األسيرة إضراب سجف الرممة بتاريخ ٕ  واستمر  ٜٜٙٔ/ٕ/ٛٔ  يومًا، وا 

ضراب األسيرات الفمسطينيات في سجف نفي ترست ضراب سجف عسقبلف بتاريخ  ٜٓٚٔ/ٗ/ٕٛا بتاريخ ثمانية أياـ، وا  واستمر سبعة  ٜٓٚٔ/ٚ/٘واستمر تسعة أياـ، وا 

ضراب سجف عسقبلف بتاريخ    يومًا، ٘ٗوالذي انطمؽ مف سجف عسقبلف لتحسيف شروط الحياة اإلعتقالية واستمر   ٜٙٚٔيوما، واضراب  ٕ٘ ٖٜٚٔ/ٜ/ٖٔأياـ، وا 

  يومًا، واضراب سجف جنيد في سبتمبر عاـ ٕٖواستمر   ٜٓٛٔ/ٚ/ٗٔ  يومًا، واضراب نفحة بتاريخ ٕٓة  فى عسقبلف واستمر لمدٜٚٚٔ/ٕ/ٕٗواضراب 

، و إضراب سجف جنيد فى ٖٔواستمر  ٜٗٛٔ   يومًا، واضراب ٕٓ  أسير فمسطيني، مف مختمؼ السجوف واستمر  ٖٓٓٓوشارؾ فيو أكثر مف  ٜٚٛٔ/ٖ/ٕ٘  يـو

ضراب   ٚٔواستمر   ٜٜٔٔ/ٙ/ٖٕسجف نفحة فى  يوًما في هالبية  ٚٔالذي شمؿ معظـ السجوف. وشارؾ فيو نحو سبعة آالؼ أسير واستمر  ٕٜٜٔ/ٜ/ٕٚيومًا، وا 
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األسػػرى المعيشػػية، والرعايػػة الطبيػػة، وشػػروط زيػػارة األىػػؿ، وتطبيػػؽ االتفاقيػػات الدوليػػة عمػػى 
ية، وقضػايا مطمبيػة تقتضػييا األسرى في التعميـ وشروط االعتقاؿ، والتيوية، والحقػوؽ األساسػ

 .  ٔ الحاجة مف فترة إلى أخرى 
لػػػـ تمػػػر االتفاقيػػػات السياسػػػية التػػػي وقعػػػت بػػػيف الطػػػرفيف الفمسػػػطيني  ا ضـــرابات السياســـية: -

واإلسػػػرائيمي بشػػػأف األسػػػرى مػػػرورًا عػػػابرًا، بػػػؿ واجيػػػت هضػػػبًا شػػػديدًا وانتقػػػادًا الذعػػػًا مػػػف قبػػػؿ 
، كػاف أوليػا  ٕ مفتوحة عف الطعػاـ لممطالبػة بحػريتيـاألسرى، وقاموا بثبلث إضرابات سياسية 

 ٘ـ، والثالػػػث فػػػي ٜٜ٘ٔيونيػػػو/ حزيػػػراف  ٛٔـ، والثػػػاني فػػػي ٜٜٗٔيونيػػػو/ حزيػػػراف  ٕٔفػػػي
ـ، وكػػػاف ليػػػذه اإلضػػػرابات التػػػأثير الكبيػػػر بالضػػػغط عمػػػى طػػػواقـ ٜٜٛٔكػػػانوف أوؿ / ديسػػػمبر

اإلفػػراج عػػنيـ، وتػػـ اإلفػػراج المفاوضػػات والرعػػاة الػػدولييف لمعمميػػة السياسػػية لمضػػغط مػػف أجػػؿ 
عػػػف اآلالؼ بموجػػػب المفاوضػػػات السياسػػػية ونضػػػاالت الحركػػػة األسػػػيرة فػػػي السػػػجوف بػػػإبراز 
قضػػيتيـ، باسػػتثنان مػػف قػػاـ بعمميػػات مقاومػػة نوعيػػة تسػػببت بجػػرح أو قتػػؿ مسػػتوطنيف رفضػػت 

اإلفػػراج عػنيـ، وبقػػي ثبلثػػوف أسػػيرًا مػنيـ فػػي السػػجوف حتػى مػػا بعػػد أكثػػر  الحكومػة االسػػرائيمية
ومنيـ أسرى مف الداخؿ المحتؿ وعمى رأسيـ األسيريف كريـ  ،عاـ عمى اتفاقية أوسمو ٕٗمف 

 وماىر يونس .
 
 

                                                                                                                                            
ضراب/ ٜٔالسجوف و ، ٜٜٗٔ/ٙيوًما في أخرى، وقد اعتبر ىذا اإلضراب مف أنجح اإلضرابات التي خاضيا األسرى الفمسطينيوف مف أجؿ الحصوؿ عمى حقوقيـ، وا 

ضراب جوف احتجاجًا عمى اآللية التي نفذ بيا الشؽ المتعمؽ باإلفراج عف خمسة آالؼ أسير فمسطيني حسب االتفاؽ السياسى " أوسمو " واستمر اإلالذي شمؿ معظـ الس

ضراب األسرى بتاريخ  راب أسرى سجف   يومًا، و إضٛٔتحت شعار  إطبلؽ سراح جميع األسرى واألسيرات دوف استثنان واستمر لمدة   ٜٜ٘ٔ/ٙ/ٛٔثبلثة أياـ، وا 

؛ احتجاجًا ٕٓٓٓ/٘/ٔ  سجيف جنائي، واضراب ٓ٘ٔإثر قياـ إسرائيؿ باإلفراج عف   ٜٜٛٔ/ٕٔ/٘يوًما عمى المان و الممح، واضراب  ٛٔواستمر  ٜٜٙٔعسقبلف عاـ 

ضراب  أياـ متواصمة ٛحيث خاضتو االسيرات واستمر لمدة  ٕٔٓٓ/ٙ/ٕٙعمى سياسة العزؿ، واضراب سجف نيفي تريستا بتاريخ  احتجاجًا عمى أوضاعيف السيئة، وا 

ضراب أسرى سجف شطة فى  ٜٔواستمر  ٕٗٓٓ-ٛ-٘ٔشامؿ في كافة السجوف بتاريخ  أياـ وذلؾ احتجاجا عيى تفتيش االىؿ المذؿ  ٙواستمر  ٕٙٓٓٚ-ٓٔيومًا، وا 

لممطالبة بوقؼ سياسة العزؿ  ٕٔٔٓيوما في عاـ  ٕٕاستمر عمى الزيارات وكذلؾ لتحسيف ظروؼ المعيشة، و إضراب أسرى الجبية الشعبية وبعض المعزوليف و 

ضراب  يـو مطالبيف بإلغان العزؿ  ٕٛأسير واستمر  ٓٓ٘ٔوالذى بدأ بمشاركة تدريجية لؤلسرى ووصؿ عدد األسرى المضربيف ما يزيد عف  ٕٕٔٓ/ٗ/ٚٔاالنفرادي، وا 

ضراب األسرى اإلدارييف فى اإلنفرادي، والحد مف سياسة االعتقاؿ اإلداري، والسماح بالزيارات  لغان قانوف شاليط، وا  احتجاجًا عمى استمرار  ٕٗٔٓ/ٗ/ٕٗألسرى هزة، وا 

 ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜدى بتاريخ في اعتقاليـ اإلداري دوف تيمة أو محاكمة، مطالبيف بإلغان سياسة االعتقاؿ اإلداري، واضراب أسرى حركة الجياد االسبلمى ضد العزؿ االنفرا

بقيادة عضو المجنة المركزية لحركة فتح النائب مرواف البرهوثى  ٕٚٔٓنيساف  ٚٔرفضًا لبلعتقاالت االدارية ، واضراب  ٕٗٔٓاـ،واضراب نيساف والذى استمر عشرة أي

 يومًا متتالية . ٔٗواستمر 

 .ٚٔ  زىير المصرى، نجود أحمد: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٚٛ  عيسى قراقع: مرجع سابؽ، صٕ 
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 ا ضرابات المفتوحة عن الطعام في القانون الدولي: 

ات المحتجػػزيف والحفػػاظ عمػػى كػػرامتيـ أكػػدت االتفاقيػػات الدوليػػة عمػػى ضػػرورة احتػػراـ خيػػار 
اإلنسانية، ويتفؽ موقؼ المجنة الدولية لمصميب األحمر الدولي مع موقػؼ الرابطػة الطبيػة العالميػة 

والمتا أكدتا عمى حؽ األسير  ـ،ٕٙٓٓوالمنصوص عميو في إعبلني " مالطا وطوكيو " مف العاـ 
انػػػت بوسػػػيمة سػػػممية، ومنيػػػا اإلضػػػرابات أينمػػػا كػػػاف أف يختػػػار وسػػػيمتو النضػػػالية وخاصػػػة إذا مػػػا ك

 . ٔ المفتوحة عف الطعاـ

 الحكومة االسرائيمية" لتحريـ التغذية القسرية "، كمخالفة قانونية، لجأت الييا  ناوىذا األمر يقود
صبلحية إطعاـ  السجافبقرار مف الكنيست اإلسرائيمي، الذي أعطى  ـ،ٕٗٔٓفي منتصؼ 

عنوة، مما شكؿ خطرًا عمى صحة وحياة المضربيف، األمر الذي  المعتقميف الفمسطينييف المضربيف
يعيد لؤلذىاف ما كاف يمارس بحؽ المضربيف بما يعرؼ بنظاـ " الزوندا " في سبعينيات 

 . ٕ وثمانينيات القرف الماضي والتي أدت إلى استشياد العديد مف األسرى

يمكف القوؿ أف األسرى المزودوف بإيمانيـ وعدالة قضيتيـ وقناعاتيـ  القسـفي نياية 
بمعركتيـ أثبتوا مف خبلؿ إشيار سبلح جوعيـ وشيدائيـ، وأرطاؿ لحميـ أف الكؼ باستطاعتيا 

، وأف قمة اإلمكاف تيـز اإلمكاف ميما بمع  ٖ أف تيـز المخرز، وأف اإلرادة أقوى بكثير مف القوة 
الحؽ، فنجحوا بعزيمتيـ مف انتزاع موافقة إدارات السجوف عمى توفير شروط ظممو وجبروتو بقوة 

، ولوال تمؾ التضحيات الكثيرة خبلؿ مسيرة  ٗ انسانية وثقافية وصحية واجتماعية ضرورية لئلبداع
 اعتقاليـ الطويمة والمتكررة لما تحققت الطموحات الكبيرة فى حياتيـ. 

وف عمػػػى مػػػدار عشػػػرات السػػػنيف بػػػبل إنجػػػازات نتػػػائج أف ال مجػػػاؿ لتصػػػور واقػػػع السػػػج ونعتقػػػد
اإلضػػرابات المفتوحػػة عػػف الطعػػاـ كخطػػوات اسػػتراتيجية، فباإلضػػرابات انتقػػؿ واقػػع األسػػرى مػػف أفػػراف 
إسرائيمية نازية ىدفت لصير القوة النضالية ودفف الروح المعنوية في مقابر لؤلحيان إلػى أمػاكف تنصػقؿ 

يػػػػة واألخبلقيػػػػة، وتتربػػػى فييػػػػا األجيػػػػاؿ الفمسػػػػطينية لتخػػػػرج الكفػػػػانات فييػػػا بنيػػػػة الرجػػػػاؿ الوطنيػػػػة والثقاف
ـْ الخطػػوات اإلبداعيػػة، التػػي  والقيػػادات المتمتعػػة بالقػػدرات واإلمكانيػػات، لػػذلؾ يطمػػؽ عمػػى اإلضػػرابات ُأ

 ولدت بنتائجيا اإلبداعات األخرى عمى شتى الصعد والمجاالت داخؿ المعتقبلت.

                                                 
 http://www.pls48.net/?mod=print&ID=1183555: ٛٗ  موقع فمسطينيو ٔ 

   أمثاؿ " األسير الشييد راسـ حبلوة، وعمى الجعفرى، واسحؽ مراهة، وما لحؽ بأذى بصحة عشرات آخريف.ٕ 

 .ٕٔ، صٕٕٔٓ  محمد صبحة، فؤاد الخفش: "إضراب الكرامة"، فمسطيف، مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف، ٖ 

 .ٓٚاألخرس، كامؿ مسعود : مرجع سابؽ، ص  د سامى ٗ 
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مفتوحػػة عػػف الطعػػػاـ تفاوتػػت نتائجيػػا، فمػػػـ تكػػف بمسػػػتوى ولؤلمانػػة العمميػػة فاإلضػػػرابات ال
ـ ٕٗٓٓـ وعػػف إضػػراب ٕٜٜٔـ يختمػػؼ عػػف إضػػراب ٜٓٚٔمتػػوازي مػػف اإلنجػػازات، فإضػػراب 

ـ، فكػػػٌؿ لػػػو ظروفػػػو الذاتيػػػة والموضػػػوعية، وبػػػالعموـ فمجػػػرد القػػػرار بػػػدخوؿ ٕٕٔٓوعػػػف إضػػػراب 
بػبل شػؾ انتصػارًا كبيػرًا  اإلضراب بصورة فردية أو جماعية وخوضو بمػا يحمػؿ مػف مخػاطر يشػكؿ

 لئلنساف والحؽ الفمسطيني عمى السجاف والباطؿ اإلسرائيمي. 
 

أف األسػػرى والمعتقمػػيف الفمسػػطينييف يحػػؽ ليػػـ التمتػػع بوضػػع أسػػرى  نػػرى القسػػـفػػي نيايػػة 
الحػػػرب، أو المعتقمػػػيف المػػػدنييف المشػػػموليف بحمايػػػة اتفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة والمواثيػػػؽ الدوليػػػة ذات 

، وفػػػي كػػػبل الحػػػالتيف ىنػػػاؾ حقػػػوؽ إنسػػػانية وأساسػػػية يجػػػب توفيرىػػػا  ٔ الصػػػمة بكػػػؿ مػػػف الوضػػػعيف
وتمػػػػنحيـ حػػػػؽ االحتجػػػػاج والخصوصػػػػية فػػػػي اختيػػػػار الوسػػػػيمة  وتطبيقيػػػا لحفػػػػظ كػػػػرامتيـ كأسػػػػرى،

 النضالية السممية لتحسيف ظروؼ احتجازىـ المأساوية لو أخمت الدولة اآلسرة باالتفاقيات الدولية.

وأبػػدع األسػػرى الفمسػػطينيوف فػػي اسػػتخداـ وسػػائؿ احتجػػاج سػػممية وعنيفػػة منوعػػة لتحصػػيؿ 
دارة مصمحة السجوف  حقوقيـ، فالوسائؿ العنيفة أوجدت معادلة رعب في المعتقبلت بيف األسرى وا 

وطواقميػػػا، وردعػػػت السػػػجاف مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتيداؼ حياتػػػو فػػػي حػػػاؿ االسػػػتمرار فػػػي إذالؿ األسػػػرى 
واالعتدان عمييـ، في حيف أف الوسائؿ السممية حركػت الجمػاىير الفمسػطينية والعربيػة والمؤسسػات 

د وبنػػود االتفاقيػػات الدوليػػة التػػي أكػػدت عمػػى لتطبيػػؽ مػػوا اسػػرائيؿالحقوقيػػة والدوليػػة لمضػػغط عمػػى 
 حقوؽ األسرى.

 تدريب
 الدارس : يعزيز  -
ضرابات المفتوحة عف الطعاـ أحد أىـ الوسائؿ االستراتيجية السممية في مواجيػة انتياكػات اإل -

 وتحدث عف إحداىا ؟؟ الطعاـ،ضراب المفتوح عف عَرؼ اإل السجاف،
وقػـ بممخػص لمػا تضػمنتو مػف حقػوؽ  السجوف،في ابحث عف إحدى الموائح الداخمية لؤلسرى  -

 األسرى؟وواجبات عمى 

 
 
 

                                                 
 .ٕٚ  ندان البرهوثى: مرجع سابؽ، صٔ 
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 : يأسئمة التقويـ الذات
 

 في السجوف ؟؟ يوضح أىمية المؤسسات االعتقالية في اتخاذ القرار الجماع -
 أىـ المجاف في عممية اتخاذ القرار ؟؟  يما ى السجوف،ىناؾ عدد مف المجاف العاممة في  -
ومارسػػػت إحػػػدى الوسػػػائؿ النضػػػالية واالحتجاجيػػػة ضػػػد إحػػػدى  االعتقػػػاؿ،اذا مػػػررت بتجربػػػة   -

، فاكتب تجربتؾ ؿؿ االعتقاتمارسيا إدارة مصمحة السجوف بحؽ األسرى خبل ياالنتياكات الت
أو تجربة أحد المقربيف مف المعتقميف المحرريف عبر مقابمة  عايشتو، يالشخصية والموقؼ الذ

 شخصية في حاؿ عدـ التجربة الشخصية ؟؟
 ، مع مثاؿ عمى كؿ واحدة منيا ؟؟صنفيا متعددة،نضالية في السجوف الخطوات ال -
 ؟يدار اإلفي تقرير أنقؿ تجربة أحد األسرى الفردية في مواجية االعتقاؿ  -
 ؟كانت أساس نجاحو ي، وبيف نقاط القوة التيالجماع ـٕٜٜٔ/ٜ/ ٕٚضراب إتحدث عف  -

 
 

 الخبلصة
أف أىـ إنجػاز حققػو األسػرى فػي السػجوف ىػو بمػورة اليياكػؿ التنظيميػة، التػي ىيئػت  نعتقد        

كػػػػؿ الظػػػػروؼ واألجػػػػوان النطػػػػبلؽ كافػػػػة أشػػػػكاؿ اإلبػػػػداع لمحركػػػػة األسػػػػيرة، والتػػػػي حكمػػػػت جميػػػػع 
 واألىداؼ.العبلقات وضبطتيا بموائح وقوانيف، وحددت لكؿ منيا المياـ 

ويعتقد أف المظاىر اإلبداعية لؤلسرى والمعتقميف في مواجية السجاف ىو تسمحيـ بعدالة قضيتيـ، 
واحتكػػػاميـ لمقػػػانوف الػػػدولي واإلنسػػػاني فػػػي عمميػػػة الػػػرفض، واالحتػػػراؼ فػػػي المواجيػػػة مػػػف خػػػبلؿ 
مناقشة جماعية مستفيضة عبر مؤسسات اعتقالية لمظروؼ العامة والسياسية المحيطة، واسػتخداـ 

الوسػػائؿ والتفكيػػر بجميػػع البػػدائؿ، واالنتقػػاؿ مػػف مرحمػػة تكتيكيػػة إلػػى أخػػرى اسػػتراتيجية، ومػػف كػػؿ 
وسػػيمة سػػممية بسػػيطة إلػػى وسػػيمة عنيفػػة معقػػدة، وانتقػػان الفرصػػة المواتيػػة لبػػدن المعركػػة، وشػػكميا، 

ة المتضػػػامنيف ئػػػقػػػوقي واإلعبلمػػػي والجمػػػاىيري، وتييوأدواتيػػػا المتفرعػػػة والموزعػػػة فػػػي الجانػػػب الح
الفمسػػػطينييف والعػػػرب واألحػػػرار مػػػف العػػػالـ لمسػػػاندتيـ ودعميػػػـ فػػػي خطػػػواتيـ التػػػي يعمنػػػوف عنيػػػا 
ويجيزوف ليا عبر االتصاالت المسبقة مع الشخصيات والقيػادات والفصػائؿ والمؤسسػات الداخميػة 

 والخارجية، المحمية منيا والدولية.

مفتػوح عػف الطعػاـ" وبمػا تحمػؿ مػف ويرى مف عمؽ التجربة ليذه المعػارؾ النضػالية "اإلضػرابات ال
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معانػػاة وعػػذابات وصػػبر وانتظػػار لمنصػػر، ومػػف جيػػد المفاوضػػات المضػػنية مػػع عػػدو أكثػػر شػػيرة 
عمػػى طػػوؿ التػػاريخ بقضػػػايا التسػػويؼ والتمكػػؤ والمكػػر والخديعػػػة وااللتفػػاؼ عمػػى الحقػػائؽ وتزويػػػر 

العمميػػػػة الكفاحيػػػػة  الواقػػػػع، أف اإلضػػػػرابات المفتوحػػػػة عػػػػف الطعػػػػاـ فػػػػي السػػػػجوف تمثػػػػؿ ذروة سػػػػناـ
 والمقاومة السممية.

فباإلضػػػرابات المفتوحػػػة عػػػف الطعػػػاـ ىػػػـز األسػػػرى بأمعػػػائيـ جبػػػروت السػػػجاف، وانتزعػػػت الحركػػػة 
الوطنيػػػة الفمسػػػطينية األسػػػيرة حقوقيػػػا مػػػف مخالػػػب القيػػػر والظمػػػـ المتمثمػػػة بػػػإدرة مصػػػمحة السػػػجوف 

 اإلسرائيمية.

 
 لمحة عف الوحدة الدراسية الثانية "

 

بعد أف اطمعت عزيزى الػدارس عمػى الوحػدة الرابعػة " البنػى التنظيميػة والوسػائؿ النضػالية لؤلسػرى 
بػداعات األسػرى الفمسػطينييف مظاىر أخرى إلية ستتعرؼ عمى تالفي الوحدة ال فإنؾ"  السجاففي 

لػػـ يسػػبؽ ليػػا مثيػػؿ فػػي حركػػات التحػػرر العالميػػة كأطفػػاؿ النطػػؼ  يوالتػػ االسػػرائيمية،فػػي السػػجوف 
وحضور األسرى في المشػيد  العالمية،الميربة وسفران الحرية كحالة نضالية مستجدة في السجوف 

والحػديث عػف أدب السػجوف "مػف حيػث التعريػؼ والخصػائص  "،" وثيقة األسرى نموذجًا  يالسياس
 .الموضوعاتطرح ىذه نتمنى لؾ فائدة كبيرة ب "،والمميزات

 
 مسرد المصطمحات 

اإلضراب المفتوح عف الطعػاـ: يعػرؼ أيضػًا بمعركػة األمعػان الخاويػة وممكػف أف يكػوف فػردي  -
أو جمػػػاعي ومطمبػػػي لتحسػػػيف شػػػروط الحيػػػاة أو سياسػػػي بيػػػدؼ الحريػػػة، ويعػػػد خطػػػوة سػػػممية 

أشػػػكاؿ المػػػواد إلبػػػراز مطالػػػب األسػػػرى ومشػػػروع دولًيػػػا، وىػػػو قػػػرار يقضػػػي بعػػػدـ تنػػػاوؿ كافػػػة 
الغذائية باستثنان المان والممح حتى تحقيػؽ المطالػب، وقػد تمجػأ إدارة مصػمحة السػجوف إلرهػاـ 
األسػػير أثنػػان إضػػرابو عمػػى تنػػاوؿ المػػدعمات والفيتامينػػات عػػف طريػػؽ التغذيػػة القسػػرية بطريقػػة 

  .ٔعنيفة وخطيرة محرمة دولًيا قد تودي بحياة المضربيف  

التعػػّرؼ عمػػى أفضػػؿ طريقػػة لبمػػوغ اليػػدؼ والتوّصػػؿ  ياالسػػتراتيجية ىػػيػػؾ : االسػػتراتيجية والتكت -
                                                 

 .ٓٙٔ: صٕٗٓٓ  ابراىيـ أبو الييجا: المنسيوف فى هياىب االعتقاؿ الصييونى، جميورية مصر العربية، مركز االعبلـ العربى، ٔ 
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إلػى أنجػػع طريػؽ يػػؤدي إليػػو فػي أحسػػف الظػروؼ الممكنػػة مػػف خػبلؿ اسػػتغبلؿ نقػاط القػػوة والتغمّػػب 
فػػػي االسػػػتعداد والتييػػػؤ لمحػػػرب  اسػػػتعممت كممػػػة اسػػػتراتيجية قػػػديماً و   ،  ٔعمػػػى منػػػاطؽ الضػػػعؼ  

تعنػي فػف الجنػراؿ  ؿ عاـ لتحقيؽ ىػدؼ معػيف وىػذه الكممػة لغويػاً بتحديد خطة حركات الجيش بشك
وتتميز االسػتراتيجية عػف التكتيػؾ لعموميتيػا فػاألولى  STRATEGOSوىي ذات مصدر يوناني 

ىػػي المسػػؤولة عػػف مجمػػوع الحػػرب المعتبػػرة ككػػؿ هيػػر قابػػؿ لمتقسػػيـ ىػػدفيا النصػػر فػػي حػػيف أف 
داف المعركػػة فػػي عمميػػة أو اشػػتباؾ معػػيف ولمػػا التكتيػػؾ يعنػػي حركػػة القػػوى فػػي حضػػور العػػدو بميػػ

كانػػت المعػػارؾ والحػػروب عامػػة ال تػػرتبط فقػػط بػػالجيش أو الجيػػوش المتقابمػػة وبميػػداف الحػػرب بػػؿ 
بعػػػػػدد مػػػػػف العوامػػػػػؿ واألطػػػػػراؼ مثػػػػػؿ االرتبػػػػػاط بخطػػػػػوط اإلمػػػػػداد والتمػػػػػويف وبخطػػػػػوط االتصػػػػػاؿ 

   .ٕلحاسـ في النياية  والمعمومات والجانب المعنوي لمحرب الذي قد يكوف لد الدور ا

" المجنػػة الوطنيػػة العامػػة أو المجنػػة النضػػالية  متعػػددة مثػػؿتحمػػؿ أسػػمان  العامػػة:المجنػػة الوطنيػػة  
وتجتمػػع  السػجف،العامػة أو المجنػة االعتقاليػة العامػػة " تضػـ ممثمػيف لكافػة الفصػػائؿ المتواجػدة فػي 

أو  يوتتخػػذ القػػرارات فييػػا بالتراضػػ األكبػػر،ويرأسػػيا ممثػػؿ الفصػػيؿ  الحاجػػة،بشػػكؿ دورى أو عنػػد 
والحفػػػاظ عمػػػى  لؤلسػػػرى،وميمتيػػػا اتخػػػاذ القػػػرارات والخطػػػوات بيػػػدؼ تحقيػػػؽ الحقػػػوؽ  باألهمبيػػػة،

 الفصائؿ.واالتفاؽ عمى الغرؼ ومرافؽ العمؿ بيف  سابقًا،نجازات التى تـ تحقيقيا اإل

موجػودة فػي المعتقػؿ، وعمػى المجنة الوطنية العامة تعمؿ وفؽ الئحػة متفػؽ عمييػا بػيف الفصػائؿ الو 
االتصػػػاؿ فػػػي مواقػػػع األسػػػرى األخػػػرى فػػػي الشػػػؤوف االعتقاليػػػة العامػػػة ، وعمػػػى إصػػػدار البيانػػػات 
الجماىيرية، والبيانات االعتقالية الجماعية، ويقػع ضػمف ميماتيػا البػت فػي اإلضػرابات والخطػوات 

ليػا، وكػذلؾ تنشػىن  النضالية األخرى، كما تشرؼ عمى الصندوؽ المالي عبر لجنة خاصػة تابعػة
لجنػػػة ثقافيػػػة عامػػػة فػػػي بعػػػض األحيػػػاف، ولجنػػػة نضػػػالية لتنسػػػيؽ النشػػػاطات الرياضػػػية الجماعيػػػة 

                                                 
   نقبل عف موقع المنسيوفٔ 

http://www.almansiuon.com/articles/article.php? 

 مسانٓٓ:ٛـ الساعة ٕٚٓٓمارسٖٓىػ ٕٛٗٔ/ٖ/ٔٔتـ التوثيؽ في 

 الكاتب / حسف الرشيدي

   نقبل عف موقع منتديات ستار تايمزٕ 

http://www.startimes2.com/f.aspx?t=3173332 

http://www.almansiuon.com/articles/article.php?id=MzI=&back=ZGlzcGxheS5waHA/aWQ9TmpZPSZiYWNrPVkyeGhjM05sY3k1d2FIQT0=
http://www.almansiuon.com/articles/article.php?id=MzI=&back=ZGlzcGxheS5waHA/aWQ9TmpZPSZiYWNrPVkyeGhjM05sY3k1d2FIQT0=
http://www.startimes2.com/f.aspx?t=3173332
http://www.startimes2.com/f.aspx?t=3173332
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، باإلضػػافة إلشػػرافيا عمػػى بلت الثقافيػػة العامػػة واالحتفػػاالتصػػدار المجػػإلممعتقمػػيف، وتشػػرؼ عمػػى 
  .ٔعمؿ لجنة الحوار مع إدارة المعتقؿ  

نػػػة ثقافيػػػة عامػػػة ، أولجنػػػة ثقافيػػػة تنظيميػػػة فصػػػائمية " المجنػػػة الثقافيػػػة :ممكػػػف أف تكػػػوف " لج -
وميمتيمػػا  اإلشػػػراؼ عمػػػى رفػػػع المسػػػتوى الثقػػػافي لؤلسػػرى مػػػف خػػػبلؿ وضػػػع الخطػػػط الثقافيػػػة 
المناسبة ليـ، والسير عمى تنفيػذىا، وتقػـو بتحديػد مسػتويات األسػرى الثقافيػة، وتػوزيعيـ عمػى 

قافيػػػة فػػػي مجػػػاالت مختمفػػػة وفػػػؽ الخطػػػة خبليػػػا متدرجػػػة تنازليػػػًا واإلشػػػراؼ عمػػػى الجمسػػػات الث
االعتقالية أو التنظيمية وحاجة األسرى، وتقوـ بتعميـ النشرات والتحاليؿ السياسية، والتعاميـ ، 
عػػػداد التقػػػارير ،  وتقػػػوـ المجنػػػة الثقافيػػػة باسػػػتقباؿ تقػػػارير المػػػوجييف فػػػي األقسػػػاـ والغػػػرؼ ، وا 

المواضيع الثقافية والفكرية في مجبلت  وتشرؼ عمى عقد وتنظيـ الجمسات ، كما وتقـو بكتابة
 عامة أو فصائمية .

قػػػػوانيف ونظػػػػـ ترقػػػػى لمرتبػػػػة الدسػػػػتور النػػػػاظـ لحيػػػػاة الػػػػدوؿ  يىػػػػ الداخميػػػػة:المػػػػوائح واألنظمػػػػة  -
وتحظػػى المػػوائح واألنظمػػة الداخميػػة بػػاحتراـ وتقػػدير كبيػػريف بػػيف كافػػة  الطبيعيػػة،والمجتمعػػات 

  .ٕ  المتعاقد عمييا لفض المشكبلت التى تواجييـ  وتشكؿ مرجعيتيـ األسرى،
 
تتكػوف مػف إدارة الػػواردات  حساسػة،لميمػة  يىػو مصػطمح افتراضػ العػاـ:الصػندوؽ االعتقػالى  -

وتقيدىا في سجؿ خاص يكوف في عيدة الكانتيف " بعد عدىا وحصرىا  –مف " دكاف األسير 
بالقيػاـ بيػذه  -المتوافؽ عميو مف الفصائؿ أو حسػب الفصػيؿ األكبػر  - .ٖ  األسير المكمؼ 

 . يالعممية ، ولو مساعدوف يسموف بأمنان الصندوؽ االعتقال

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٔٗٔ  خالد اليندى: مرجع سابؽ، صٔ 

 . ٚ٘والعرب الجزن األوؿ ، صجامعة القدس، موسوعة تجارب األسرى الفمسطينييف  –  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة ٕ 

 .ٔٗٔ  المصدر نفسو، صٖ 
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 الوحدة الخامسة

 بداعات األسرى في السجون السرائيميةإ

 
 محتويات الوحدة 

  تمييد 1.1
مػػف سػػرائيمية " األسػػرى فػػي السػػجوف اإلبػػداعات إ"  الخامسػػةالػػدارس فػػي الوحػػدة  يأىػػبًل بػػؾ عزيػػز 

 .لؾذات فائدة نأمؿ أف تكوف  يالت "،مقرر " تاريخ الحركة الوطنية الفمسطينية األسيرة 

، عمى صعيد إنجازاتيـ الشخصية، وبمورة ىر إبداع األسرى في السجوف كثيرةوميـ الذكر أف مظا
أطفػػػاؿ النطػػػػؼ الميربػػػػة كحالػػػػة    ، كنجػػػػاح ظػػػػاىرةٔالمواقػػػؼ والخطػػػػوات النضػػػػالية واالعتقاليػػػة  

وبمػورتيـ لوثيقػة  ي، وحضػور األسػرى فػي المشػيد السياسػسػرائيميةنضالية مستجدة فػي السػجوف اإل
وسػػػػػػػماتو الجماليػػػػػػػة وصػػػػػػػفاتو  ، وأدب السػػػػػػػجوفسػػػػػػػاس لممصػػػػػػػالحة والوحػػػػػػػدة الوطنيػػػػػػػةأاألسػػػػػػػرى ك
ؼ مػػع المحػػيط ، ولقػػد تميػػز األسػػرى فػػي السػػجوف بالمثػػابرة القمعيػػة والقػػدرة عمػػى التكيػػوخصائصػػو

والتقمبػػػػات رهػػػػـ التػػػػنقبلت وكثػػػػرة المتغيػػػػرات، والتطمػػػػع بنظػػػػرة تفاؤليػػػػة لممسػػػػتقبؿ، والقػػػػرانة الجيػػػػدة 
لمماضي، وأخذ العبػرة مػف التجػارب السػابقة، وقػرانة واعيػة لمواقػع، واستشػراؼ لممسػتقبؿ مػع اليقػيف 

  .ٕبالنصر والحرية، وجميعيا مواصفات لمشخصية المبدعة  

ونأمؿ  ،" ابداعات األسرى في السجوف االسرائيمية " الطالب مرة أخرى في وحدة  يأىبًل بؾ عزيز 

                                                 
 .ٖٔٔ  زاىى وىبى: مرجع سابؽ، صٔ 

   أنظر: ٕ 

 .ٖ٘ٔد وليد العياصرة: مرجع سابؽ، ص 

dinca.m.(1993) .personality traits as interface between the creative potential and creativity.Revue romance do 

psychologies,vol.37(2) ,PP 145-152. 

Elder,linda and Paul ,Richard(2001) .Critical thanking: Thanking to some purpose.journal of developmental Education ,25(1) 

,PP 40-42. 

Olson ,J.(1999.What academic librarians, librarisanship should know about creative thanking journal of academic , 

librarisanship ,25.(5) .PP383-390. 

Richard, T. 1990. Creativity and problem solving at work.England gower company limited. 

Schank , G(1993) .Effects of A creative problem solving curriculum on students of varying Ability levels. Gifted Quartelrly 

,vol.37,no.1.PP.32-38.  

 



 163 

والصػمود  يامكانيػات وقػدرات األسػرى عمػى التحػدىذه الوحدة ركيزة أساسية في فيـ لؾ أف تشكؿ 
المتمثمػػة بأسػػطورة اإلنجػػاب مػػف داخػػؿ االعتقػػاؿ كثػػورة إنسػػانية فػػي وجػػو السػػجاف، والػػدور الػػوطني 

قمػػب المعػػتقبلت لفػػض النزاعػػات وحالػػة االنقسػػاـ الفمسػػطيني بوثيقػػة األسػػرى وأدب والتػػدخبلت مػػف 
 السجوف وما يحمؿ مف " خصائص ومميزات " .

 

 
 أىداؼ الوحدة  2.1
 

بالتدريب ، والقياـ قياـ بممخص ألىـ النقاط والمحتوىالطالب بعد دراستؾ ليذه الوحدة ، وال يعزيز 
 الميربػػة،زيػػارات أبنػػان النطػػؼ ، والقيػػاـ بعػػدد مػػف المصػػطمحاتسػػئمة والتعػػرؼ عمػػى أىػػـ وحػػؿ األ

نأمػػؿ  السػػجوف،خرجػػت مػػف  يودراسػػة " وثيقػػة األسػػرى " التػػ الحيػػاة،عمػػى رىـ والتعػػرؼ عمػػى اصػػرا
 لمقضػػػية،وانتمػػائيـ  البشػػر، يالحيػػػاة كبػػاقرص األسػػرى عمػػى تتعػػرؼ عمػػػى حػػ الطالػػب أف يعزيػػز 

سػتمتع بػأدب السػجوف وجمالياتػو تأف نتمنػى و  طيني،الفمسػ يوالثقػاف يرث النضالعمى اإلوحفاظيـ 
 واعتقالية.ومصداقيتو وما يحمؿ مف انتمان ووطنية وتجارب نضالية 

 

 
 أقساـ الوحدة  3.1
 

 : يتشتمؿ الوحدة الخامسة عمى ثبلثة أقساـ رئيسية وىالدارس  يعزيز 

 سرائيمية القسـ األوؿ: أطفاؿ النطؼ الميربة حالة نضالية مستجدة في السجوف اإل
 " وثيقة األسرى نموذجًا "  يالقسـ الثاني:  حضور األسرى في المشيد السياس

 القسـ الثالث: أدب السجوف "الخصائص والمميزات" 
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 القرانات المساعدة     4.1
 

لتتعػرؼ أكثػر  العػودة لممصػادر التاليػةالدارس حاوؿ أف تنوع مصادر معموماتؾ مف خبلؿ  يعزيز 
 األسرى المختمفة :بداعات إعمى 

 .ـٕٕٔٓجميؿ السمحوت، "أدب السجوف"، القدس، دار الجندي لمنشر والتوزيع، 
حسػػف عبػػد اهلل، "الصػػحافة العبريػػة فػػي تجربػػة المعتقمػػيف الفمسػػطينييف"، القػػدس، نقابػػة الصػػحفييف 

 .ـٕ٘ٓٓالفمسطينييف، 
 .ـٕٓٔٓنشر،  عبد الحؽ شحادة: أوراؽ مف خمؼ جدراف األسر، هزة، فمسطيف، بدوف دار

 ـ.ٕٓٓٓسمماف جاد اهلل، "أدب المواجية"، هزة، فمسطيف، جمعية األسرى والمحرريف، 
نائؿ إسماعيؿ: اأَلَساليب اإلنشائي ة في شعر األسرى الِفَمْسطينييف، مؤتمر األسرى، جامعػة القػدس 

 .ـٖٕٔٓالمفتوحة، 
الفمسػطينييف والعػرب"، جامعػة مركز أبو جيػاد لشػؤوف الحركػة األسػيرة، "موسػوعة تجػارب األسػرى 

 ـ.ٕٗٔٓالقدس، فمسطيف، القدس، 
بػداعات انتصػرت عمػى القيػد " بتػواريخ إمركز أبو جياد لشػؤوف الحركػة األسػيرة : سمسػة مػؤتمرات 

 متعاقبة " .
مفيػد عرقػوب، حسػػيف الػدراويش: صػػورة السػجيف والسػجف والسػػّجاف فػي الشػػعر الػوطني الفمسػػطيني 

 .ـٖٕٔٓجامعة القدس المفتوحة، األسير، مؤتمر األسرى، 

 
 ما تحتاج إليو لدراسة الوحدة :     5.1

نجػاب لبلستفادة مف ىذه الوحدة أف تدرؾ الحالة النفسية والغريزة بتحقيػؽ اإلالدارس  يتحتاج عزيز 
وتتعرؼ عمى انتياكات السجاف ومساعيو لحرماف األسرى الفمسطينييف  األرض،لكؿ مخموؽ عمى 

وأف تحػاوؿ مطالعػة  السػجوف،وتطالع بنود وثيقة األسرى كاممة كما خرجت مف  النسؿ،مف هريزة 
نتاجػػػات األسػػػرى مػػػف أدب السػػػجوف لمتعػػػرؼ مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه المطالعػػػة عمػػػى سػػػمات ىػػػذا إبعػػػض 

  .وما يحمؿ مف مميزات وصفات ينتاج األدباإل

وتسػتمع  مباشرة،الستعانة باألسرى المحرريف عبر لقانات لمتعرؼ عمى تمؾ التجارب منيـ وميـ ا
 وقػػرانة ،المبلئػػـ يتييئػػة الجػػو الدراسػػوميػػـ  ،ياألدبػػإلػػى انتياكػػات السػػجاف بحقيػػـ عمػػى الصػػعيد 

 .بالقرانات السابقة  االستعانةو ، الوحدة قرانة متأنية
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 األول القسم

 السرائيمية أطفال النطف الميربة حالة نضالية مستجدة في السجون

جميعيػا مسػميات  ،اإلنجػاب مػف داخػؿ السػجوف "، الميربػةأطفاؿ النطػؼ ، سفران الحرية 
وانتيػت بحقيقػة رهػـ ، حكايػة بػدأت بفكػرة، تدؿ عمى أحدث معركة إنسانية مستجدة لصناعة الحياة

قواميػػا التطمػػع ، معركػػة اعتمػػدت عمػػى حػػرب األدمغػػة بػػيف األسػػرى والسػػجاف، السػػجاف كػػؿ قيػػود 
عػػػػز ؿ امتمكػػػػوا سػػػػبلح اإلرادة والصػػػػمود واألمػػػػؿ  لمحيػػػػاة بعػػػػيف متفائمػػػػة، وأبطاليػػػػا أنػػػػاس مظمػػػػوميف

بالمسػػتقبؿ، يفكػػروف ويخططػػوف ويبتكػػروف ويبػػدعوف، فػػي وجػػو إدارة ظبلميػػة تألقػػت فػػي صػػػناعة 
ورهػػـ كػػؿ الممارسػػات والقيػػود والوسػػائؿ األمنيػػة أخفقػػت فػػي كسػػر إرادة األسػػرى وحرمػػانيـ ، المػػوت

 .مثؿ باقي البشر مف حقوقيـ األساسية " باإلنجاب وتحقيؽ هريزة األبوة

ومػػف أمضػػوا ، ظػػاىرة تيريػػب النطػػؼ بػػرزت فػػي أوسػػاط األسػػرى الفمسػػطينييف المتػػزوجيف
نجاب ذرية بسبب قياـ  الجػيش فترات طويمة، ومف ذوي األحكاـ العالية، ممف حرموا تكويف أسر وا 

 -ٖٓ وتشػير اإلحصػائيات أفّ ، باختطافيـ واعتقػاليـ مػف بػيف أىميػـ وذوييػـ وزوجػاتيـ االسرائيمى
ىػذا يعنػي أف العقوبػة سػتكوف مضػاعفة مػرات ، % مف األسرى في السجوف مػف ىػـ متزوجػوفٓٗ

، وبيذا سيقع العقاب عمى ما لػيس لػو أي جانػب فػي الفعػؿ، بحقو وبحؽ وزوجتو باإلضافة لعائمتو
وخاصة عمى الزوجة التي تشعر بالوحدة بسبب هياب الزوج لسنيف طويمة، وألنو الحؽ الفمسطيني 

حػػػدي ليػػػذا السػػػجاف قػػػرر عػػػدد مػػػف األسػػػرى القيػػػاـ بتيريػػػب نطفيػػػـ خػػػارج السػػػجف عبػػػر طػػػرؽ والت
وأساليب ال تخطر عمى باؿ بشر، مف أجؿ الحصوؿ عمى ذرية، وتكػويف أسػر وبنػان حيػاة عائميػة 

 . ٔ رهـ الغياب القصري عف المجتمع

حتمػػااًل، تناوؿ قضػػية هريبػػة عجيبػػة، كانػػت حممػػًا وأصػػبحت خػػاطرًا ثػػـ انسػػ القسػػـفػػي ىػػذا 
صػػػػرار حقيقػػػػًة ال خيػػػػااًل،  وتطورىػػػػا، وأسػػػػبابيا، ، إلػػػػى بػػػػدايات الفكػػػػرة وسػػػػنتطرؽوأضػػػػحت بػػػػإرادة وا 

وشػػروطيا، وآثارىػػا عمػػى مجمػػؿ قضػػية األسػػرى عمػػى المسػػتوى االجتمػػاعي واإلعبلمػػي والحقػػوقي، 
جيػزة وممارساتيا العنصرية، وردود فعؿ إدارة السػجوف وأ الحكومة االسرائيميةوفي فضح انتياكات 

 .األمف اإلسرائيمي بالتعامؿ معيـ ومع أطفاليـ الذيف أنجبوا وىـ خمؼ القضباف

  

                                                 
 . ٔ، صٕ٘ٔٓ  محمد أحمد عطا اهلل: أطفاؿ يولدوف رهـ السجاف، سفران الحرية، هزة، فمسطيف، الناشر موقع مفوضية األسرى والمحرريف، ٔ 
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رىاصاتيا جاور-أولً    :الفكرة وا 

، إنجػػاب األطفػػاؿ لئلنسػػػاف شػػيئًا فطريػػػًا، فػػبل يكػػػاد يوجػػد مػػػف ال يحػػب أف يكػػػوف لػػو أبنػػػان
عمى طفؿ لكي يتحقؽ لو كونيـ زينة الحياة الدنيا، فقد تجد مف يبذؿ أعز مالو مف أجؿ الحصوؿ 

ذا كػػاف ، والحػػر واألسػػير، الغنػػي والفقيػػر، وىػػذا الشػػعور يشػػترؾ فيػػو الػػذكر واألنثػػى، شػػعور األبػػوة وا 
، ويعيش حياتو الطبيعية، والذي بإمكانو أف يتزوج، ىذا الشعور متحققًا لئلنساف الذي ينعـ بالحرية

منتظمػػػة إال مػػػف خمػػػؼ األسػػػبلؾ فكيػػػؼ باألسػػػير الػػػذي ال يمتقػػػي بأىمػػػو عمػػػى فتػػػرات بعيػػػدة وهيػػػر 
؟ ومف ىنا بدأت الحكاية والتفكير والنقاش المعمؽ لمقضية وعمى فتػرات طويمػة مكثػت  ٔ والقضباف

 الزمف.ما يقارب مف العقديف مف 

والمحاربػة ، "األمنيػة لخيػار "الخمػوة الشػرعية والتخوفات، في أعقاب القيود والممنوعات اإلسرائيميةو 
اإلسػػرائيمية ألي خيػػارات بػػػإخراج النطػػؼ والتمقػػػيح الصػػناعي بطػػػرؽ رسػػمية، بػػػدأ األسػػرى يفكػػػروف 
بطػػرؽ إبداعيػػة بديمػػة لتحقيػػؽ اإلنجػػاب كحػػؽ إنسػػاني، فبػػرزت فكػػرة اإلنجػػاب عػػف طريػػؽ " النطػػؼ 

، ويمكػػػف إرجػػػاع أوؿ محػػػاوالت  ٖ ، ومػػػف ثػػػـ بػػػدأت فكػػػرة تيريػػػب النطػػػؼ مػػػف السػػػجوف ٕ المخزنػػػة 
ولػػـ تػػنجح حينيػػا بسػػبب " قمػػة خبػػرة األسػػرى فػػي حفػػظ حيػػاة   ٗ ـ ٕٕٓٓريػػب لمنطػػؼ إلػػى العػػاـ تي

الحيوانات المنوية وتوصيميا لمخارج، واإلمكانيات العممية والمينية في قضػية الزراعػة والتمقػيح فػي 
 وتػػوفير الظػروؼ والمناخػػات االجتماعيػػة، فمسػطيف وتييئػػة اإلرشػادات الطبيػػة والتحضػػير لمعمميػات

 .والنفسية والوطنية لمفكرة "

، وفيما يتعمؽ ببعض عوامػؿ النجػاح لـػ تتػوافر األنابيػب الحافظػة لمنطػؼ الميربػة فػي السػجوف
وبعثتيا لؤلسير روحي مشتيى الذي لـ تنجح محاولتو لربمػا ألسػباب ليػا عبلقػة بظػروؼ الزيػارات، أمػا 

، فكانػت عبػر ىػدايا األسػرى لػذوييـ فالسػجاعف طرؽ التيريب التي تـ اإلعبلف عنيا وكشفيا مف قبؿ 

                                                 
 .ٖٓٔ  نائؿ رمضاف: مرجع سابؽ، صٔ 

، والمحكـو بالمؤبد ٜٙٙٔ  مف قبؿ األسير عباس السيد مواليد ٕ  ـ فى أحد المراكز المتخصصة ٜٜٚٔمرة، كونو خًزف عينات قبؿ اعتقالو فى العاـ  ٖٙ، مف طولكـر

تقاؿ استخداـ العينة المودعة فى المركز الطبى، ورهـ عدـ تقبميا لؤلمر فى بداية األمر إال بيدؼ اإلنجاب عف طريؽ زراعة األجنة، ولقد اقترح عمى زوجتو أثنان االع

 أنيا عاودت التفكير وقررت اإلقداـ عمى التجربة رهـ ما قد تسببو مف حرج اجتماعى، معتبرًة أنيا تؤدى رسالة انسانية

ـ خبلؿ كتابة رسالتو بعنواف " زواج األسير وطبلقو والمستجدات فى ذلؾ " استطبلعًا ٕٔٔٓى العاـ   أجرى معد المقرر األسير إياد أبو فنوف قبؿ تحرره مف األسر فٖ 

%، ٗٛ  أسير مف ذوى األحكاـ العالية مف معظـ الفصائؿ الوطنية واإلسبلمية، وشارؾ فى االستطبلع  ٕٓٔبسجف ىداريـ، الذى يضـ عينة تقدر ب    ٖفى قسـ 

 % مف المتزوجيف ممف لـ ينجبوا قبؿ االعتقاؿ يفكروف باإلنجاب وىـ داخمو.٘ٙإلى أف % وأشارت النتائج  ٙٔوامتنع 

 . ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٕ٘  األسير المحرر جبر وشاح: مقابمة أجراىا معد المقرر، هزة، ٗ 
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وذلؾ بوضع النطؼ مكػاف نػواة التمػر، أو داخػؿ حبػات الشػوكبلتة والحمويػات، وطػرؽ ال ، يـو الزيارات
 .زالت هير مكتشفة ولـ يتـ اإلعبلف عنيا َبْعد الستمرار نجاح الظاىرة

 أول سفير حرية من السجون: 

انتصػػار فػػي إنجػػاب األطفػػاؿ عػػف طريػػؽ سػػجمت الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية األسػػيرة أوؿ 
ـ، وكػػاف أوؿ سػػفير لمحريػػة " الطفػػؿ مينػػد " ابػػف ٕٕٔٓأهسػػطس / آب  ٖٔالنطػػؼ الميربػػة فػػي 
ولػػـ يقػػدـ المركػػز الػػذي أجػػرى عمميػػة ،  عامػػاً  ٕ٘مؤبػػدًا و ٕٚالمحكػػوـ بػػػ  ، األسػػير عمػػار الػػزبف

واحتضػػاف ، يػػة رسػػميةوبعػػد الحصػػوؿ عمػػى فتػػوى دين، التمقػػيح حتػػى تييػػأت الظػػروؼ االجتماعيػػة
وبػػدعـ ، مجتمعػػي، وبمباركػػة عػػدد كبيػػر مػػف المؤسسػػات والقيػػادات الفمسػػطينية الوطنيػػة واإلسػػبلمية

وحينمػػا طمبػػت زوجػػة األسػػير عمػػار الػػزبف مػػف ، مػػف كػػوادر الحركػػة الوطنيػػة األسػػيرة فػػي السػػجوف
، وافقػة مػف الجميػعـ، تػـ تأجيػؿ الموضػوع ليػتـ أخػذ المٕٙٓٓالمركز القياـ بيذه العممية في العػاـ 

وقػاـ المركػز بالعمميػة بعػد ، وتتييًا كافة الظروؼ واألجوان االجتماعية والعائمية والمؤسساتية لؤلمر
 . ٔ سنوات مف الطمب ٙـ، أي بعد ٕٕٔٓالقناعة باستكماؿ كؿ المتطمبات في العاـ 

سػًا لبدايػة وبيذا تحػوؿ األسػير عمػار الػزبف وطفمػو األوؿ مينػد عنونػًا لمرحمػة جديػدة، وأسا
انطبلقػػة نوعيػػة، نحػػو تعمػػيـ التجربػػة واالنتقػػاؿ مػػف االنتصػػار الفػػردي إلػػى االنتصػػارات الجماعيػػة، 

، وأقرتػػو المواثيػػؽ الدوليػػة وكفمتػػو الشػػريعة اإلسػػبلمية، وانتػػزاع لحػػؽ سػػمبتو إدارة السػػجوف اإلسػػرائيمية
، دة ضػػػد السػػػجافشػػػجع اآلخػػػريف وميػػػد الطريػػػؽ وشػػػكؿ عنوانػػػًا لمعركػػػة جديػػػ، انتصػػػار ىػػػو األوؿ

فمػف األسػرى مػف سػجؿ ، فانتشرت ثقافة القبوؿ بالتخصيب، وهدت ظاىرة توشػؾ أف تعػـ السػجوف
ومف الزوجػات مػف ، ومنيـ مف تنظر زوجتو استكماؿ فترة الحمؿ لتضع مولودىا، نجاحات مماثمة

رت وسوؼ انتش، لكف ثقافة تيريب النطؼ، ينتظرف إتماـ التحضيرات الطبية إلجران عممية التمقيح
مػػف رجػػاؿ الػػديف والسياسػػة وأطػػراؼ الحركػػة ، وسػػوؼ تبلقػػي تأييػػدًا واسػػعًا فيمػػا بعػػد، تنتشػػر أكثػػر

،  ٕ حتػى هػدت ظػاىرة الفتػة وثػورة مػف أجػؿ الحيػاة، ولقػد تكػررت التجربػة مػف بعػد، األسيرة قاطبػة
وؿ سػفير وأ، ولقد سجؿ التاريخ أف أوؿ عممية تيريب مف السجوف كاف بطميا األسير عمار الػزبف

 .لمحرية ابنو " ميند "

أف أطفاؿ النطؼ منحت الزوجة ثقة االستمرار بالحياة الزوجية مع زوجيا األسير، وجنبتيا  ونرى
وخففت الضغوط االجتماعية عمييا لمبقان ، قير زواج زوجيا بعد اإلفراج عنو بحثًا عف اإلنجاب

                                                 
 .ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٕ٘  د سالمأبو خيزراف مسؤوؿ زراعة نطؼ األسرى بمستشفى رزاف التخصصى نابمس: مقابمة أجراىا معد المقرر، هزة، ٔ 

 .ٖٛٗ  عبد الناصر فروانة: مرجع سابؽ، صٕ 
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وقضت توؽ األسير لغريزة اإلنجاب الذي ، عمى عيد التواصؿ مع زوجيا رهـ األحكاـ العالية
 مف خبلؿ اعتقالو قطع النسؿ.  السجافحاوؿ 

 
نسػػانيًا وحقوقيػػًا كبيػػراً إف  رئػػيس ىيئػػة األسػػرى ووصػػفيا ، عمميػػة تيريػػب النطػػؼ تعػػد إنجػػازًا وطنيػػًا وا 

مػػوف تمثػؿ إنجػػازًا كبيػػرًا وتحػػديًا لمظػروؼ القاسػػية التػػي يعيشػػيا المعتقبأنيػػا والمحػرريف عيسػػى قراقػػع 
الفمسطينيوف، فإنجاب األطفاؿ عف طريؽ التخصيب أقوى رسػالة حيػاة عمػى جػوىر األسػرى الػذيف 

، ووصػػػؼ ظػػػػاىرة النطػػػؼ الميربػػػػة بثػػػورة التحػػػػدي اإلنسػػػػاني،  ٔ يتطمعػػػوف إلػػػػى المسػػػتقبؿ والحريػػػػة
ورسػػالة ، واختراقػػًا لكػػؿ أشػػكاؿ العػػزؿ والظػػروؼ الصػػعبة والقاسػػية التػػي يعيشػػيا األسػػرى بالسػػجوف

" بأننػػػا نحػػػب الحيػػػاة وال نريػػػد سػػػوى أف نعػػػيش كبشػػػر لنػػػا أطفػػػاؿ وبيػػػت  :عميقػػػة لمعػػػالـ تقػػػوؿ حيػػػاة
أف األسػػير اثبػػت أنػػو إنسػػاف لػػو  :وىػػذا ىػػو ىػػدفنا اإلنسػػاني والػػوطني والنضػػالي، وأضػػاؼ، وعائمػػة

الحػػؽ فػػي الحيػػاة والحريػػة، ردًا عمػػى كػػؿ أشػػكاؿ التعسػػؼ اإلسػػرائيمية التػػي تسػػعى إلػػى تجريػػده مػػف 
و وتشويو صورتو، حيث يرى األسػير فػي طفمػو القػادـ نػبض حيػاة متجػددة فػي الوقػت الػذي إنسانيت

 . ٕ تقـو بو إسرائيؿ بقتؿ واعتقاؿ األطفاؿ الفمسطينييف، وىي رسالة أخبلقية مف األسرى بامتياز "
ومف النتائج اإليجابية لظاىرة تيريب النطػؼ أنيػا سػمطت الضػون عمػى القضػايا اإلنسػانية 

كؿ كبيػػػر فػػػي العػػػالـ، وأظيػػػرت العنصػػػرية التػػػي يتعػػػرض ليػػػا المعتقمػػػوف السياسػػػيوف لؤلسػػػرى بشػػػ
أف سػفران الحريػة، أبنػان النطػؼ الميربػة حممػوا رسػائؿ  ونػرى،  ٖ السجوف االسػرائيمية القابعوف في 

عدة لمعالـ، رسالة مطالبة لتجريـ سياسات االحتبلؿ التي تتعامؿ مع آبائيـ بكؿ تمؾ الوحشية مػف 
الردعيػػػة الخياليػػػة، واعتقػػػاليـ فػػػي ظػػػروؼ هيػػػر آدميػػػة وهيػػػر إنسػػػانية، وعمػػػى العنصػػػرية  األحكػػػاـ

، وسياسة التمييز في السجوف ما بيف الييودي والفمسطيني في كافة التعامبلت والحقوؽ والممارسة
يحػػػـر آبػػػانىـ مػػػف حقػػػوقيـ األساسػػػية وعمػػػى رأسػػػيا حػػػؽ اإلنجػػػاب والتعمػػػيـ والعػػػبلج  السػػػجافوأف 

نيػػػان العػػػزؿ االنفػػػرادي واألحكػػػاـ اإلداريػػػة بػػػدوف ، والتواصػػػؿ مػػػع األىػػػؿ عبػػػر الزيػػػارات المنتظمػػػة وا 
الحكومػػة االسػػرائيمية ويحممػػوا ممػػؼ األسػػرى بكػػؿ مكوناتػػو وانتياكػػات ، الئحػػة اتيػػاـ وبممفػػات سػػرية

  .سات الحقوقية واإلنسانية المحمية والعربية والدوليةبحقيـ لممؤس
  

                                                 
    موقع الحدث الفمسطينى:ٔ 

 http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504 

 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=750977  وكالة معًا اإلخبارية: ٕ 

   موقع الحدث الفمسطينى: مصدر سابؽ، ٖ 

http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504  
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 يالثان القسم

 " وثيقة األسرى نمواجًا "  يحضور األسرى في المشيد السياس

بشػػػكؿ  يالمتغيػػر السياسػػي، ىػػو الػػذي أدخػػؿ العديػػػد مػػف المفػػاىيـ فػػي المجتمػػع الفمسػػطين
عاـ، وعمى الحزب السياسي بشكؿ خاص، وكاف لو انعكاسو في الحركة األسيرة وأثره عمػى األدان 
التنظيمي لممعتقميف، فالحركة األسيرة منػذ بدايػة نشػأتيا تعػيش فػي حالػة مػف االسػتنفار المتواصػؿ، 

يػر السياسػي وتشعر باستمرار المعركة المحتدمة، وانتقمت مف حالة إلى حالة بمد وجزر وفؽ المتغ
ومػػػػدى قػػػػوة جبيػػػػة النضػػػػاؿ الفمسػػػػطيني والعربػػػػي الخػػػػارجي فػػػػي معركتيػػػػا النضػػػػالية مػػػػع االحػػػػتبلؿ 

ـ عمػى ٖٜٚٔـ، تختمؼ عف مرحمة انتصار أكتوبر ٜٚٙٔاإلسرائيمي، فتأثير ىزيمة حزيراف عاـ 
المسػتوى العربػػي، فػي األولػػى حػاوؿ السػػجاف إىانػة األسػػرى فػي كػػؿ تفاصػيؿ حيػػاتيـ، وفػي الثانيػػة 
استطاع األسػرى الصػمود بكػؿ قػوة وجبػروت أمػاـ إدارة السػجوف وسياسػاتيا القمعيػة، وكانػت بدايػة 
إرسػػػان دعػػػائـ التنظيمػػػات والعمػػػؿ الجمػػػاعي والخطػػػوات النضػػػالية فػػػي السػػػجوف، كمػػػا أف انعكػػػاس 

ـ، ففػػي األولػػى اسػػتطاع األسػػرى ٖٜٜٔيختمػػؼ عػػف اتفاقيػػة أوسػػمو فػػي العػػاـ  ،ـٜٚٛٔانتفاضػػة 
يحققو األسرى طػواؿ وجػودىـ فػي االعتقػاؿ، وكانػت ذروة االنتصػار، فػي حػيف تعمػؽ تحقيؽ ما لـ 

األسرى بالحرية في أعقاب اتفاقية أوسمو مما كاف لو األثر السمبي عمى واقعيػـ الثقػافي واإلداري، 
ـ، ففػػي األولػػى دخػػؿ ٕٚٓٓـ، عػػف االنقسػػاـ الفمسػػطيني فػػي العػػاـ ٕٓٓٓويختمػػؼ تػػأثير انتفاضػػة 

موحػػديف فػػي أعقػػاب عمميػػات بطوليػػة فرضػػت ىيبػػة األسػػرى عمػػى السػػجاف، فػػي  األسػػرى لمسػػجوف
حػػيف اسػػتغمت إدارة السػػجوف واقػػع الفرقػػة الفمسػػطينية فػػي الخػػارج، وقسػػمت األسػػرى وفػػؽ االنتمػػان 
السياسػػي، ممػػا أدى إلػػى تراجػػع الموقػػؼ االعتقػػالي التػػاريخي الموحػػد أمػػاـ السػػجاف وتراجعػػت قػػوة 

 متغير السياسي.الحركة األسيرة وفؽ ذلؾ ال

 وحضػورىـ،أحػد أبػرز التػأثيرات السياسػية مػف جانػب األسػرى  عمػى سػنركزىذه القسـ  يف
ـ، والتػػػي توصػػػؿ إلييػػػا قػػػادة الحركػػػة الوطنيػػػة ٕٙٓٓوثيقػػػة األسػػػرى " فػػػي مايو/أيػػػار والمتمثػػػؿ " ب

 لموصػػػوؿ إلػػػى المصػػػالحة الفمسػػػطينية كأسػػػاس لمواجيػػػةالفمسػػػطينية األسػػػيرة " باسػػػـ كافػػػة األسػػػرى 
 .يالوطناالحتبلؿ عمى قاعدة الوحدة والمشروع 

دورًا فريػدًا ومميػػزًا فػػي لعبػػت  السػجوف االسػػرائيميةالحركػػة الوطنيػة األسػػيرة فػػي بػبل شػػؾ أف 
المصػػالحة الوطنيػػة الفمسػػطينية، مػػف خػػبلؿ إصػػدارىا وثيقػػة األسػػرى بعػػد حالػػة االقتتػػاؿ واالنقسػػاـ 

أو " وثيقػػة الوفػػاؽ   ٔ جػػانت وثيقػػة األسػػرى السياسػػي الػػذي وقػػع بػػيف حركتػػي حمػػاس وفػػتح، وقػػد 
                                                 

 .ٕٗٛ  أنظر ممحؽ نصوثيقة األسرى كاممة: صٔ 
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بنى عميو في إعادة المحمػة الوطنيػة لمؤسسػات الوطني " لتشكؿ رافدًا يؤسس لحوار وطني شامؿ يُ 
ـ تػػـ ٕٙٓٓالسػػمطة الوطنيػػة وفصػػائؿ العمػػؿ الػػوطني الفمسػػطيني، وفػػي التاسػػع مػػف مػػايو / آيػػار 

 . ٔ رة في السجوف اإلسرائيمية اإلعبلف عنيا باسـ الحركة الوطنية الفمسطينية األسي

كمػػػا سػػػبؽ مػػػف ذكػػػر، قػػػرأ األسػػػرى المػػػأزؽ الفمسػػػطيني قبػػػؿ وقوعػػػو، وشػػػاىدوا نيايػػػة النفػػػؽ 
المظمػػػـ قبػػػؿ الػػػدخوؿ إليػػػو، فحػػػذروا القػػػوى الفمسػػػطينية مػػػف االنجػػػراؼ نحػػػوه كونػػػو سػػػيقوض أسػػػس 

 الصييوني.المجتمع الفمسطيني وركائزه، ولف يكوف إال لصالح العدو اإلسرائيمي ومشروعو 

وبدأ نقاش مستفيض ومعمؽ بيف األسػرى القػادة لمبحػث عػف أقػوى وأضػعؼ سػبؿ التقػاطع 
لموصػوؿ إلػى أفضػؿ صػيغة جامعػة لبلتفػاؽ عمػى برنػامج وطنػي   ٕ واالختبلؿ في الساحة الوطنية

موحد لمعمؿ السياسي الفمسطيني، واستمرت الحوارات داخؿ المعتقؿ لمدة شػيريف كػامميف، مػا بػيف 
ضػػػػافة لؤلفكػػػػار، وكتابػػػػة مسػػػػوداتيا وتعػػػػديميا، إلػػػػى أف خرجػػػػت الوثيقػػػػة بالشػػػػكؿ نقػػػػاش  وحػػػػذؼ وا 

كميػػـ تعػػاونوا   ٖ المعػػروؼ ألبنػػان شػػعبنا، ومػػف األىميػػة بمكػػاف اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أف األسػػرى القػػادة 
 . ٗ بشكؿ مثمر وبن ان في صياهة تمؾ الوثيقة اليامة 

 األسرى: وثيقة-رابعاً 

                                                 
 . ٘ٗٔ  محمد أبو شريعة: مرجع سابؽ، صٔ 

لمتفاقمة فى الخارج   القيادى فى الجبية الديمقراطية مصطفى بدارنة أحد صناع وثيقة األسرى وصؼ بعد تحرره فى صفقة وفان األحرار متابعة األسرى لؤلوضاع إ 

دـ عمى السمطة والنفوذ، بعد حالة االستعصان التي بدأ يعيشيا النظاـ السياسي الفمسطينى بالقوؿ " كنا كأسرى نراقب ونتابع بكثير مف القمؽ والخوؼ حالة الصراع المحت

، والتى كانت تنذر بمخاطر الحرب األىمية، وىذا ما دفعنا ألف نبادر قبؿ بدن أعماؿ مؤتمر المصالحة في راـ اهلل ٕٙٓٓفى أعقاب انتخابات المجمس التشريعي الثانية 

ؤتمر ًا لتدارس الحالة الوطنية باتجاه بمورة مشروع سياسي وطني نقدمو باسـ الحركة األسيرة لمقوى الوطنية خارج المعتقؿ، ومع بمورة فكرة مبشيريف تقريب ٕٙٓٓأيار/

ىذا لـ يمنع تواصمي مع  فالمصالحة أسرعنا في إنجاز وثيقة الوفاؽ الوطني لنقدميا لطاولة الحوار الوطني في ذلؾ المؤتمر، كنت الوحيد فى قسـ آخر مف السجف، ولك

الوقت لمحديث حوؿ تمؾ  اآلخريف إلى أف تـ إنجاز صيغة نيائية لموثيقة، حيث ساعدتنا بعض الظروؼ ألف التقي األخ مرواف مباشرة في قاعة زيارة األىؿ لتخصيصذلؾ

 لزيارتنا، الذيف لـ ينالوا اال بعض الدقائؽ لمحديث معنا ". الصيغة واعتمادىا نيائيًا، ىذا بالطبع كاف عمى حساب لقائنا وحديثنا مع أىمنا الذيف جاؤوا 

ثمى تنظيماتيـ فى وضع   ومف أبرز القادة الذيف صاهوا الوثيقة مع التأكيد عمى مشاركة كوادر وتنظيمات أخرى كانوا ممثمى شعبيـ فى مطمب الوحدة الوطنية، وممٖ 

 ف وىـ: خريطة المصالحة الممثمة بوثيقة األسرى مف داخؿ السجو 

 األسير مرواف حسيب البرهوثى ممثبًل عف حركة فتح. -

 األسير عبد الخالؽ حسف النتشة ممثبًل لحركة حماس.  -

 األسير بساـ راهب السعدى ممثبًل عف حركة الجياد اإلسبلمى. -

 األسير عبد الرحيـ محمود مموح ممثبًل عف الجبية الشعبية.  -

 عف الجبية الديمقراطية وهيرىـ . األسير مصطفى كامؿ بدارنة ممثبلً  -

 .ٔٗٗجامعة القدس، موسوعة تجارب األسرى الفمسطينييف والعرب، مرجع سابؽ، ص –  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة ٗ 
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ثمانيػػػػة عشػػػػر بنػػػػدًا مفصػػػػبًل عمػػػػى مجمػػػػؿ القضػػػػايا الرئيسػػػػية  أكػػػػدت وثيقػػػػة األسػػػػرى فػػػػي
، " بتوجيو الخطػاب لكػؿ الشػعب الفمسػطيني فػي كػؿ مكػاف وأينمػا تواجػد يمكف ايجازىا الفمسطينية 

 في الوطف والمنافي ، وحددت الوثيقة ىدفػو بتحقيػؽ الحريػة والعػودة واالسػتقبلؿ، وتقريػر المصػير 
الشػػػريؼ، وأكػػػدت عمػػػى حػػػؽ العػػػودة ومضػػػاعفة الجيػػػد لػػػدعـ  والدولػػػة المسػػػتقمة وعاصػػػمتيا القػػػدس

البلجئيف، وتحريػر جميػع األسػرى والمعتقمػيف كواجػب وطنػي مقػدس عمػى الجميػع، وطػالبوا بتفعيػؿ 
منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية وانضػػماـ حركتػػي حمػػاس والجيػػاد اإلسػػبلمي إلييػػا، وأكػػدوا عمػػى حػػؽ 

إلػػػػى جانػػػػب العمػػػػؿ السياسػػػػي والتفاوضػػػػي  الشػػػػعب الفمسػػػػطيني فػػػػي المقاومػػػػة بمختمػػػػؼ الوسػػػػائؿ،
والدبموماسي واالستمرار في المقاومة الشػعبية، وتوحيػد الخطػاب السياسػي الفمسػطيني، مػع ضػرورة 
إجػػػػران إصػػػػبلح شػػػػامؿ لمؤسسػػػػات السػػػػمطة، وتشػػػػكيؿ حكومػػػػة وحػػػػدة وطنيػػػػة بمشػػػػاركة كػػػػؿ القػػػػوى 

قميم يًا ودوليًا، والتأكيػد عمػى أف إدارة السياسية الراهبة لمنيوض بالوضع الفمسطيني محمًيا وعربًيا وا 
المفاوضات ىي مف صبلحية "ـ. ت. ؼ" ورئيس السمطة الوطنية عمػى قاعػدة التمسػؾ باألىػداؼ 
الوطنيػػة الفمسػػطينية، والعمػػؿ عمػػى تشػػكيؿ جبيػػة مقاومػػة موحػػدة باسػػـ جبيػػة المقاومػػة الفمسػػطينية، 

وحػػػدة ليػػػا، والتمسػػػؾ بػػػالنيج لقيػػػادة وخػػػوض المقاومػػػة ضػػػد االحػػػتبلؿ وتشػػػكيؿ مرجعيػػػة سياسػػػية م
ن الديمقراطيػػػة وصػػػونيا، ورفػػػض الحصػػػار، ودعػػػوة الحكومػػػات ىالػػػديمقراطي والحفػػػاظ عمػػػى مبػػػاد

العربيػػػة لتنفيػػػذ قػػػرارات القمػػػـ العربيػػػة السياسػػػية والماليػػػة واالقتصػػػادية واإلعبلميػػػة الداعمػػػة لمشػػػعب 
تزمػػػػة باإلجمػػػػاع العربػػػػي الفمسػػػػطيني وصػػػػموده، والتأكيػػػػد عمػػػػى أف السػػػػمطة الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية مم

والعمػػػؿ العربػػػي المشػػػترؾ، ودعػػػوة الشػػػعب الفمسػػػطيني لموحػػػدة والػػػتبلحـ ورص الصػػػفوؼ، ورفػػػض 
التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف الداخميػػة الفمسػػطينية، ونبػػذ كػػؿ مظػػاىر الفرقػػة واالنقسػػاـ، والتأكيػػد عمػػى حرمػػة 

المؤسسػػػػة األمنيػػػػة  ا لحػػػػؿ الخبلفػػػػات، وتطػػػػويروحيػػػػدً  الػػػػدـ الفمسػػػػطيني، وااللتػػػػزاـ بػػػػالحوار أسػػػػموباً 
الفمسػػػػطينية بكػػػػؿ فروعيػػػػػا لمقيػػػػاـ بميمػػػػػة الػػػػدفاع عػػػػف الػػػػػوطف والمػػػػواطنيف فػػػػػي مواجيػػػػة العػػػػػدواف 
واالحػػػتبلؿ، وحفػػػظ األمػػػف والنظػػػاـ العػػػاـ وتنفيػػػذ القػػػوانيف، وتوسػػػيع دور وحضػػػور لجػػػاف التضػػػامف 

عمػى الوثيقػة "، وتػـ التوقيػع  ٔ الدولية والمجموعات المحبة لمسػبلـ لػدعـ صػمود الشػعب الفمسػطيني
باسػػػتثنان حركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػبلمي فػػػي فمسػػػطيف التػػػي تحفظػػػت عمػػػى البنػػػد المتعمػػػؽ باالنتخابػػػات 

 . ٕ والمفاوضات 
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 الوثيقة: عمى التفاق-خامساً 

 السػػػجوف فػػػي األسػػػرى مػػػف كمبػػػادرة األسػػػرى بوثيقػػػة مبػػػدئي بشػػػكؿ الفمسػػػطيني الكػػػؿ رحػػػب
 فػػي عسػػير مخػاض وبعػػد لممصػػالحة، كأسػاس أىميتيػػا عمػى الجميػػع وأكػػد الوطنيػة، الوحػػدة إلعػادة
 يونيو/حزيراف ٕٚ في الفمسطينية والفعاليات القوى نجحت الفصائؿ بيف الحوارات استئناؼ أعقاب
 وىػػي " الػػوطني الوفػػاؽ وثيقػػة " عمييػػا أطمػػؽ نيائيػػة، وثيقػػة حػػوؿ اتفػػاؽ إلػػى الوصػػوؿ فػػي ـٕٙٓٓ

 الحوار. أطراؼ بعض اقتراح عمى بناناً  تعديبلت عمييا أدخمت أف بعد األسرى وثيقة باألساس

أف وثيقة األسرى تشكؿ حالة إبداعية لؤلسرى الفمسطينييف في السجوف اإلسػرائيمية،  نعتقد
اث وقػػػرأت الواقػػػع الفمسػػطيني ومسػػػتقبمو قبػػػؿ حدوثػػػو، وألنيػػػا تمثػػػؿ حالػػػة ألنيػػا تبمػػػورت قبيػػػؿ األحػػػد

اإلجماع لمقوى والفصائؿ الفمسطينية داخؿ السجوف فػي أعقػاب نقاشػات معمقػة ومفتوحػة، " وألنيػا 
 كمػػا األىػػداؼ، ىػػذه تحقيػػؽ وسػػبؿ وآليػػات ونضػػاالتو، الفمسػػطيني الشػػعب أىػػداؼ رسػػـ فػػي نجحػػت
 وممثمػػػي كافػػػة الفمسػػػطينية القػػػوى وبإجمػػػاع الفمسػػػطينية، ؤسسػػػةالم أوضػػػاع إلصػػػبلح منيجػػػاً  ترسػػػـ

 ".  ٔ الخاص والقطاع المدني المجتمع وفعاليات الرسمية، المؤسسة
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 الثالث القسم

 أدب السجون )الخصائص والممي ات(

وأفكػػػار وخػػػواطر وىػػػواجس األدب أحػػػد أشػػػكاؿ التعبيػػػر اإلنسػػػاني عػػػف مجمػػػؿ عواطػػػؼ  
بأرقى األساليب الكتابية التػي تتنػوع مػف النثػر، إلػى النثػر المنظػوـ، إلػى الشػعر المػوزوف،  اإلنساف

 . ٔ لتفتح لئلنساف أبواب القدرة لمتعبير عما ال يمكف أف يعبر عنو بأسموب آخر

وَأدب السػػػجوف والمعػػػتقبلت فػػػي فمسػػػطيف جػػػزن ال يتجػػػزأ مػػػف األدب العربػػػي، الػػػذي يتطمػػػع 
اع الكتابة، سوان كاف ذلؾ عمى مستوى النثر أو عمى مسػتوى الشػعر، لمحرية، وىو مف أصدؽ أنو 

واختمفػػػت التسػػػميات حػػػوؿ النتػػػاج األدبػػػي فػػػي باسػػػتيبلت العػػػدو، فػػػذىب الػػػبعض لتسػػػميتو "بػػػأدب 
، فػأطمقوا عميػو " يديولوجيػةأالحرية"، أو "باألدب االعتقالي"، وحرص آخروف عمى صػبغو بمفػاىيـ 

األدب األسػػير"، وذىػػب آخػػروف إلػػى تسػػميتو "بػػَأدب السػػجوف"، ولكػػف الجميػػع مجمعػػوف عمػػى أنػػو 
"  .  ٕ يندرج تحت عنواف:"األدب الفمسطيني المقاـو

وأدب السػػجوف لػػـ يكتػػب فػػي الصػػالونات المكيفػػة، أو فػػي الحيػػاة المرفيػػة والبسػػاتيف التػػي 
كتػػػب فػػػي أجػػػوان مػػػف األلػػػـ واألمػػػؿ، وفػػػي ظػػػؿ المعانػػػاة تصػػػدح فػػػي سػػػمائيا الطيػػػور المغػػػردة، بػػػؿ 

وثمػػة فػػرٌؽ بػػيف مػػف  ، بػػيف الجػػدراف، ومػػف خمػػؼ القضػػباف، ٖ والصػػبر والتأمػػؿ داخػػؿ محرقػػة العػػدو
يكتبوف في الصالونات ومف يكتبوف في المعتقبلت، ففي الحالة األولى يأتي أدبيػـ عادّيػًا، أّمػا فػي 

جمالية، تضفي حياة روحية متوقِّدة، حيث أف المعاناة واأللـ الحالة الثانية، فيضئ أدبيـ بإشراقات 
مصدرًا وحاضػنة دافئػة لمعطػان واإلبػداع، المشػع عمػى طريػؽ الحػؽ والخيػر والجمػاؿ، حيػث تتفجػر 
الطاقات اإلبداعية مف خبلؿ ممارسات القمع اليومية لمسجاف في أقبية السجوف، التي شكمت تربًة 

 .  ٗ خصبة لتفتُّح ىذا اإلبداع 

سػػػػيتطرؽ الكاتػػػػب ألدب السػػػػجوف وتفصػػػػيبلتو، نشػػػػأتو وعوامػػػػؿ ظيػػػػوره،  القسػػػػـفػػػػي ىػػػػذا 
وظروفو ومميزاتو، وسماتو الجمالية، وأبرز التجارب األدبية، والكتابات اإلبداعية مف الشعر والنثر 

 والرواية والقصة والخاطرة والمسرحية والرسالة. 
                                                 

 http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AF%D8%A8  موقع أدب المعرفة: ٔ 

 .ٕٓس المفتوحة، هزة، فمسطيف ، ص ، األسري الفمسطينيوف في السجوف اإلسرائيمية، "مؤتمر األسرى"، جامعة القدٖٕٔٓ  أحمػػػد الريماوي:  ٕ 

 .ٛ، صٕ٘ٔٓ  محمد عوض: نسمات مف خمؼ القضباف ،هزة، فمسطيف، الكممة لمنشمر والتوزيع، ٖ 

 .ٕٚ  أحمػػػد الريماوي: مرجع سابؽ، صٗ 
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 أوًل، تعريف أدب السجون:  

السجوف جزن ال يتجزأ مف األدب العربي، واألدب الوطني، وأدب المقاومة، أف أدب نعتقد 
واألدب الفمسػػطيني، وأف األديػػب األسػػير يحمػػؿ صػػفات األديػػب بػػالمعنى والمضػػموف، ولئليضػػاح 

 أكثر وجد مف األىمية بمكاف التطرؽ لتمؾ التعريفات بالقميؿ مف التفصيؿ:

"ىػػو مػػا عبػػر عػػف معنػػى مػػف معػػاني الحيػػاة بأسػػموب جميػػؿ، أو ىػػو الكػػبلـ الػػذي ينقػػؿ األدب:  -
يشػػعر بيػػا المػػتكمـ أو المنػػتج " وىػػو العمػػـ  ينفعػػاالت النفسػػية، التػػإلػػى السػػامع أو القػػارىن واال

الذي يضـ أصوؿ فف الكتابة النثرية والشعرية المتأثرة بالعاطفػة والمػؤثرة فػي العاطفػة، واألدب 
ب، مضموف وشكؿ، فيو فكرة مف واقػع المجتمػع أو مػف أحبلمػو، وىػو أسػموب فيػو فكرة وأسمو 

 . ٔ براعة وجاذبية ورشاقة وموسيقى، فيتكوف مف ذلؾ كمو أدب أمة وأدب شعب
ىػػو األدب الػػذي نشػػأ فػػي األرض العربيػػة منػػذ مػػا قبػػؿ اإلسػػبلـ، ويرجػػع  األدب العربــي القــديم: -

 حمدية، وبالتحديد إلى ما بعد القرف الرابع الميبلدي.األدب العربي إلى قرنيف قبؿ البعثة الم
ىػػػو أدب حركػػة التجديػػد واإلحيػػان التػػػي دعيػػت بعصػػر النيضػػة منػػػذ  األدب العربــي الحــديث: -

القػػرف الثػػامف عشػػر، ونشػػأ نتيجػػة األحػػداث السياسػػية أدب وطنػػي لمػػدفاع عػػف الػػدوؿ العربيػػة، 
 . ٕ وأدب قومي يدعو إلى توحيد النضاؿ لطرد المستعمر

ىو الكاتب المتفرغ لمكتابة األدبية، والمتمكف فػي لغتػو، وعمػوـ المغػة جميعػًا، والمثقػؼ األديب:  -
ثقافػة واسػػعة فػػي تػػاريخ أدبػو، وتػػاريخ آداب كثيػػر مػػف األمػـ، والسػػيما المشػػيور منيػػا، والمطمػػع 

مؿ عمى المذاىب الفكرية والمدراس األدبية، وكممة األديب واسعة تشمؿ الشعر والنثر، كما تش
الدراسات األدبية والنقدية، وىي أوسع مف كممة روائي، أو مسرحي، أو شاعر، وليس بسػيولة 
لممطالع والقارىن أف يحظى بيذه الصفة، ما لـ يثبت أىمية وجػدارة وجػرأة فػي الكتابػة، وحسػف 
إنتاج، واألديب متخصص أحيانػًا فػي مجػاؿ أدبػي معػيف، وقػد يتسػع بػو األفػؽ فيكتػب فػي كػؿ 

 . ٖ مجاؿ 
ـــوطني: - ىػػػو الػػػذي يشػػػمؿ كػػػؿ جػػػنس أدبػػػي، مػػػف شػػػعر أو نثػػػر أو خطابػػػة أو مقالػػػة،  األدب ال

ويرصد منازع الشعب العربي ضمف ىذا النطاؽ، ويصور مشاعره ومطامحو، وآمالو، وآالمو، 
وىػػو المعبػػر عػػف قضػػايا الشػػعب الػػذي يقطػػف قطػػرًا معينػػًا، ويطمػػؽ األدب القػػومي عمػػى كػػؿ مػػا 

ر، وظيػػور األدب الػػوطني سػػبب االحسػاس بػػآالـ الػػوطف، والغيػػرة يتصػؿ بػػالوطف العربػػي الكبيػ

                                                 
 .ٛٗ، صٜٜٜٔ  الدكتور محمد التونجى: المعجـ المفصؿ فى األدب، بيروت، لبناف، دار الكتب العممية، ٔ 

 .ٜ٘نفسو، ص   المصدرٕ 

 .ٖٚ  المصدر نفسو، صٖ 
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أف أدب المقاومػة فػي زمػف االسػتعمار يػأتي  ونرى،  ٔ عما يعتريو مف أمراض وتفكؾ وتقصير
 في سياؽ مفيوـ األدب الوطني واألدب القومي الحديث سعيًا لمحرية.

ة ضػػخمة، وحمقػػة فػػي ىػػو تػػراث فكػػري ثمػػيف وثػػروة فنيػػاألدب العربــي المعاصــر فــي فمســطين:  -
سمسة األدب العربي المعاصر، وعمى الرهـ مف أىمية ىذا األدب وسمو قيمتو الفنية لػـ تتجػو 
إليو عناية الدارسػيف مػف مػؤرخي األدب، ونقػاده والمتخصصػيف فػي الدراسػات األدبيػة، ويرجػع 
ذلػػؾ إلػػى ظػػروؼ فمسػػطيف قبػػؿ الكارثػػة وبعػػد حػػدوثيا حيػػث حالػػت تمػػؾ الظػػروؼ دوف تسػػميط 

 .  ٕ ألضوان عمى أدبيا بفنونو المتعددة وألوانو المختمفة ا
ىو األدب الداعي لمحريػة والػتخمص مػف العبوديػة، " فعمػى مػدى األجيػاؿ كػاف  أدب المقاومة: -

األدب أكثػػر الفنػػوف التصػػاقًا بػػالثورات، وأقواىػػا جميعػػًا فػػي التعبيػػر عنيػػا، ومػػا مػػف ثػػورة عرفيػػا 
ليػػػا، بالخطبػػػة والقصػػػيدة، وبالمقػػػاؿ والقصػػػة والروايػػػة ومػػػا التػػػاريخ إال كػػػاف األدب ىػػػو المميػػػد 

إلييػػا، ثػػـ كػػاف بعػػد قياميػػا ىػػو الػػداعي ليػػا والناشػػر لمبادئيػػا، والمػػدافع عنيػػا ضػػد مناىضػػات 
الخصػـو واألعػػدان، فػإذا اسػػتقر أمرىػا كػػاف األدب ىػو الراصػػد لمسػيرتيا، والمسػػجؿ لخطواتيػػا، 

 . ٖ سخطو عمييا "  والمعبر باستمرار عف تأييد المجتمع ليا أو
، ىػػػػػو الػػػػػذي يكتبػػػػػو األسػػػػػرى فػػػػػي  ٗ يػػػػػرى األدبػػػػػان والنقػػػػػاد أف أدب السػػػػػجوفأدب الســـــجون:  -

المعػػػتقبلت، ويسػػػتوفي الحػػػد األدنػػػى مػػػف الشػػػروط، ومػػػا يكتػػػب عػػػف السػػػجوف واألسػػػرى خػػػارج 
السػػجف مػػف هيػػر األسػػرى أو مػػف المحػػرريف ال ُيَعػػْد أدب سػػجوف، وممكػػف تسػػميتو " أدب عػػف 

،  ٔ " أدب السػػػػجوف " ىنالػػػػؾ الكثيػػػػر مػػػػف األدبػػػػان ممػػػػف اجتيػػػػدوا فػػػػي تعريػػػػؼ ،  ٘ السػػػػجوف"
                                                 

 .ٖٚ  الدكتور محمد التونجى: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٚ، صٜٜٚٔ  د. كامؿ السوافيرى: األدب العربى المعاصر فى فمسطيف، القاىرة، دار المعارؼ، ٕ 

، قسـ  ، القاىرة، رسالة دكتوراةٜٜٔٔ  عبد الصبور مرزوؽ :أدب ثورة ٖ  مقدمة إلى قسـ الدراسات األدبية بكمية دار العمـو لنيؿ درجة الدكتوراة فى اآلداب ،كمية العمـو

 . ٔ، صٜٓٚٔالدراسات األدبية، جامعة القاىرة، 

حاضر فى الجامعة االسبلمية د.عبد الخالؽ   تعريؼ رئيس اتحاد الكتاب الفمسطينييف األديب والروائى ابراىيـ الزنط " المعروؼ بغريب عسقبلنى، واألديب والناقد والمٗ 

 العؼ.

ا يكتب في األسر   األديب والروائى األسير المحرر شعباف حسونة تطرؽ فى مقابمة أجراىا معو معد المقرر لثبلث مدارس فى تعريؼ أدب السجوف، األوؿ: ىو م٘ 

 ف األنواع التي تكتب في األسر.وييتـ بقضايا السجف، وىنا يتـ استثنان األدب العاطفي والبوليسي وهيره م

 الثانى: ىو كؿ ما يكتب فى األسر، وىنا يتـ استثنان ما كتب عف األسر مف هير األسرى كرواية شرؽ المتوسط لعبد الرحمف منيؼ وهيره.

وط في كتابة الرواية، والقصة، والقصة القصيرة، الثالث: ىو كؿ ما يكتب عف السجوف وكؿ ما يكتب بأقبلـ األسرى ويميؿ حسونة إلى ىذا التعريؼ عمى أف يستوفى الشر 

 طار.والقصة القصيرة جدا، والشعر العمودي، وشعر التفعيمة، والشعر المنثور، واختمؼ المختصوف بشمؿ الخاطرة، والرسالة، والمقاؿ فى ىذا اإل

بالوجداف والعاطفة اإلنسانية والتعبير عف ذلؾ فنيًا، وىذا يشمؿ القصة  الدكتور الشاعر األسير المحرر فايز أبو شمالة اعتبر أف أدب السجوف ىو كؿ ما لو عبلقة

ما وثقوه أثنان وجودىـ في والرواية والشعر والخاطرة واألهنية والعمؿ المسرحي، ويتكوف مف شقيف، شؽ يتعمؽ بالسجنان أنفسيـ، وما كتبوه ىـ مف داخؿ هرؼ السجف، و 

ئمة، وتنعكس في التعبير لسنوات طويمة األمد، وشؽ يتعمؽ بما عبر عنو األدبان خارج السجف، والسيما أولئؾ الذيف تخيموا السجف وحتى بعد خروجيـ منو، فالتجربة قا



 176 

وجميعيا متشابية في مضمونيا وأصوليا، ومختمفة قميبًل عمى الحدود والمساحات، واألجنػاس 
 والتصنيفات.

أف أدب السػجوف فػي فمسػطيف ىػو أدب مقاومػة،  نجػدواستنادًا لكؿ مػا سػبؽ مػف تعريفػات 
ي المعاصػػػر فػػػي فمسػػػطيف، واألدب الػػػوطني والقػػػومي، واألدب العربػػػي وىػػػو جػػػزن مػػػف األدب العربػػػ

لمػػػا يحمػػػؿ مػػػف مميػػػزات وخصػػػائص، وحػػػس إنسػػػاني وعػػػاطفي، ورقػػػة مشػػػاعر والعػػػالمي الحػػػديث، 
وأحاسيس ومصداقية، وقدرة عمى التعبير والتأثير، وىو كؿ ما كتبو األسرى داخؿ االعتقاؿ وليس 

لروايػػة والقصػػة والشػػعر والنثػػر والخػػاطرة والمسػػرحية خارجػػو، بشػػرط أف يكػػوف مػػف أجنػػاس األدب كا
نتاجػػػػات  ونفػػػػرؽوالرسػػػػالة،  بػػػػيف " أدب السػػػػجوف " المسػػػػتوفي لمشػػػػروط األدبيػػػػة، وبػػػػيف " أدبيػػػػات وا 

األسرى األخرى " التي كتبوىا داخؿ االعتقاؿ، كالدراسػات السياسػية، واألبحػاث التاريخيػة واألمنيػة 
والترجمػػػػات مػػػػف الصػػػحؼ اإلسػػػػرائيمية وهيػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف والفكريػػػة، والكتػػػػب فػػػي مجػػػػاالت متنوعػػػة، 

 المجاالت هير األدبية.

فيشػكؿ موضػوع اعتقػاؿ المناضػؿ ونقمػو مػف حيػاة الحريػة إلػى حيػاة السػجف، مجػرد انتقػاؿ 
بالمكػػاف بالنسػػبة لممعتقػػؿ السياسػػي، وىػػو يحػػرص دائمػػًا أف يجعػػؿ مػػف قضػػية اعتقالػػو ووجػػوده فػػي 

األساسػػية التػػي آمػػف بيػػا واعتقػػؿ مػػف أجميػػا، وفػػي مختمػػؼ السػػجف مناسػػبة لطػػرح قضػػيتو األكبػػر و 
التجارب التي مررنا بيا في أدب السجوف نجد عمى الدواـ بأف المعتقميف السياسػييف يشػكموف لجنػة 

 . ٕ ىدفيا إيجاد مختمؼ الوسائؿ لبلتصاؿ بالعالـ الخارجي لكي تطرح عميو قضية اعتقاليـ

مػاؿ األدبيػة التػي خرجػت مػف السػجوف لؤلسػرى والمشترؾ لكػؿ الشػيادات والمػذكرات واألع
السياسػييف بشػػكؿ عػػاـ ىػػو التصػػوير الحػػي والمكثػػؼ لصػػمود اإلنسػػاف األعػػزؿ إال مػػف قناعاتػػو فػػي 
                                                                                                                                            

بشكؿ سجف، والتعبير عنيا حياة السجف، واستمعوا ليا، وعاشوا بوجدانيـ تجربة السجنان، وراحوا يعبروف عنيا بصياهتيـ الخاصة، وأسموبيـ القادر عمى تصور حياة ال

 فني.

أو ما كتبو األسرى مف مذكرات  األديب والروائى األسير المحرر وليد اليودلى عر ؼ أدب السجوف فى مقابمة أجراىا معو معد المقرر " بما يكتبو األسرى فى داخؿ األسر،

، والخاطرة، وألواف األدب األخرى، وال يشمؿ أدب السجوف بعد التحرر، أو ما كتب عنيـ وعف السجوف مف هيرىـ، فى مجاالت الرواية، والقصة، والشعر، والمسرحية

 إنتاجات األسرى مف الدراسات واألبحاث والكتب فى مجاالت مف هير اإلنتاج األدبى.

رواية، والقصة، والشعر، الالكاتب األسير المحرر سمماف جاد اهلل عر ؼ أدب السجوف فى مقابمة أجراىا معو معد المقرر " بالذي يكتبو األسرى داخؿ السجوف، ويشمؿ 

ديب األسير المحرر الدكتور والمسرحية، والزجؿ، وحتى الموحات الفنية، وأدب السجوف ال يشمؿ المقاالت السياسة والتاريخ، ويمكف أف يطمؽ عمييا أدبيات الفصائؿ، األ

ـ، حتى لو لـ يكف عف السجف، وأدب السجوف ىو كؿ إنتاج لغوي كتب فى خضر محجز عر ؼ اإلنتاج األدبى فى مقابمة أجراىا معو " ما يكتبو األسرى خبلؿ اعتقالي

 السجوف، واتخذ األسموب الجميؿ وسيمة إليصاؿ محتوى ما، كالشعر والقصة والرواية والمسرحية والنقد األدبي، والخاطرة األدبية ". 

 .ٜٕ٘  أنظر ممحؽ بعض انتاجات األسرى مف أدب السجوف: صٔ 

 .ٜٜٔ، صٜٔٛٔأدب السجوف، بيروت، لبناف، دار الحداثة،    نزيو أبو نضاؿ:ٕ 
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وجو آلة القمع وأساليب البطش، وتصوير شكؿ الصػراع القػائـ بػيف الجػبلد فػي مواجيػة المناضػؿ، 
ت اإلذالؿ والتركيػػع فػػي مواجيػػة محػػاوالت السػػياط والكيربػػان فػػي مواجيػػة العقيػػدة وااليمػػاف، محػػاوال

 التصدى والصمود، الفرد في مواجية السمطة.

إف كافػػة وسػػائؿ التعػػذيب الجسػػدي والنفسػػي التػػي يسػػتخدميا الجػػبلد أو المحقػػؽ تسػػتيدؼ 
كسػػر إرادة المناضػػؿ، وفػػي المقابػػؿ فػػإف المناضػػؿ يريػػد أف يحػػافظ عمػػى شػػين واحػػد ىػػو اسػػتمرار 

أف أدب السػجوف ينػدرج تحػت إطػار أدب المقاومػة فػي التعريػؼ  نػرىلؾ قدرتو عمى المقاومػة، وبػذ
 . ٔ والمضموف

ولقػػد أمػػدنا التػػاريخ العربػػي بػػذاكرٍة خصػػبة أثراىػػا عشػػرات بػػؿ مئػػات الشػػعران الػػذيف ُأِسػػروا، 
، كمػػػا يجػػػدر التنويػػػو أف أدب السػػػجوف لػػػيس حكػػػرًا عمػػػى  ٕ وكتبػػوا قصػػػائدىـ فػػػي هياىػػػب السػػػجوف

، ولعػػػؿ أشػػػيرىـ الروائػػػي  ٖ قػػػط، بػػػؿ ىنػػػاؾ آخػػػروف كتبػػػوا داخػػػؿ االعتقػػػاؿالفمسػػػطينييف والعػػػرب ف
ـ كتػػاب " ذكريػػات مػػف منػػزؿ األمػػوات " ٕٜٙٔالروسػػي فيػػدور دوستوفسػػكي الػػذي كتػػب فػػي العػػاـ 

بعد تجربة اعتقالية ألربع سنوات خاضيا في سجف " أومسؾ بسيبيريا "، وبعد خروجو مف السجف 
ىب لي أف أعػاني ىػذه التجربػة التػي كػاف ليػا فضػؿ كبيػر عمػي" قاؿ " لطالما باركت القدر الذي و 

 ، وأمثمة أخرى.  ٗ 

 التي ساعدت في ظيور أدب السجون الفمسطيني: العوامل-ثانياً 

الكاتػػب األسػػير فػػي  " أدب السػػجوف " بمػػا يصػػوهو  ٘ وصػػؼ أ. د. صػػادؽ أبػػو سػػميماف 
السػػجوف وىػػو يحيػػا فػػي مكػػاف بئػػيس ال يػػوفِّر لسػػاكنو إال أبسػػط المتطم بػػاِت التػػي تحفػػُظ لػػو حياتػػو، 
والػػذي يخػػرج مػػف مْحبسػػيف: محػػبس السػػجف، ومحػػبس معانػػاة األديػػب الػػذي ينسػػج التجربػػة األدبيػػة 

                                                 
 .ٜٜٔ   نزيو أبو نضاؿ: مرجع سابؽ، صٔ 

 ، وعبد الرحمف منيؼ ورواياتو المشيورة عف السجوف " شرؽ المتوسط " و" اآلف ىنا "، ويحيى الشيخ صالح فى ٕ  كأبى فراس الحمداني، والمتنبى، وناظـ الغزالي ٕ 

 ى فى فترة اإلحتبلؿ الفرنسى، وشعر السجوف لسالـ معروؼ المعوش، ورواية خطوات فى الميؿ لمحمد الحسناوى وآخريف.أدب السجوف، والمناف

ممف كانوا تحت    كالشاعر التركى ناظـ حكمت، وشاعر تشيمى العظيـ بابمو نيرودا، والروائى الروسى ديستويفسكى فى روايتو " منزؿ األموات " وآخروف كثرٖ 

 واعتقموا.االحتبلؿ 

 .ٜٜٔ  نزيو أبو نضاؿ: مرجع سابؽ، صٗ 

   أستاذ عمـو المغة العربية، جامعة األزىر بغزة، عضػو مجمع المغػة العربػيػة المراسػؿ القاىػرة٘ 
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عر؛ واألديػب األسػير كممات وجمبًل وصورًا بديعة مفعمة بحيوية االنفعاؿ، وصػدؽ التجربػة والمشػا
 . ٔ الذي ينيؿ مف مصدر المعاناة في سبيؿ الحرية

و"أدب السػػػجوف" فػػػرض نفسػػػو كظػػػاىرة أدبيػػػة فػػػي األدب الفمسػػػطيني الحػػػديث، وبػػػرز قبػػػؿ 
ـ، فالشعران الفمسطينيوف الكبار محمود درويش وسميح ٜٚٙٔاحتبلؿ الخامس مف حزيراف/ يونيو 

حة األدبيػػة بيػػذا األدب المقػػاوـ، ولعػػؿ أبػػرز سػػماتو تتمثػػؿ فػػي ، َأثْػػروا السػػا ٕ القاسػػـ وتوفيػػؽ زيػػاد
الت َمسُّػػػؾ بػػػاألرض، والتغنػػػي بالحريػػػة، وحػػػب الػػػوطف، وااللتػػػزاـ والصػػػدؽ المقػػػاوـ، الػػػذي تجمػػػى فػػػي 
نصوصػػػيـ، فػػػُأطمؽ عمػػػييـ: رواد شػػػعران المقاومػػػة الفمسػػػطينية، الػػػذي اتسػػػـ بالبعػػػد العربػػػي والبعػػػد 

ف"، لراشد حسيف، و"أنا عبد" لفوزي األسمر، موجية لشعب إفريقيػا، العالمي كقصيدة:"الثوار ينشدو 
فريقيػػا، وزنػػوج أمريكػػا، ومقطػػع اسػػمو بطاقػػات  ولسػميح القاسػػـ عػػدة قصػػائد عػػف بػػاتريس لومومبػا، وا 
إلى مياديف المعركة، وىي سمسمة مف القصائد القصيرة موجية إلى المغني الزنجي بوؿ روبنسوف، 

بانيػػػا، وثػػػوار الفيتكونػػػع، ولعػػػؿ أبزىػػػا قصػػػيدة محمػػػود درويش"عػػػف وفيػػػدؿ كاسػػػترو، وكريسػػػتوؼ ه
 . ٖ األمنيات" 

 وىنالك عدة عوامل ساعدت عمى الكتابة األدبية لدى األسرى وأىميا:

ـ، وتوافرىا في نياية السبعينيات، والتػي مثمػت ٕٜٚٔدخوؿ الكتب األدبية لمسجوف في العاـ  -ٔ
شػكؿ عػاـ، والطفػرة األدبيػة االعتقاليػة بالشػكؿ العصر الذىبي لؤلسرى عمى الصػعيد الثقػافي ب

الخػػاص، "فػػي ىػػذه المرحمػػة ازدىػػرت القػػرانات األدبيػػة لتشػػمؿ طيفػػًا واسػػعًا مػػف األدبػػان عمػػى 
ميػػػؿ حبيبػػػي فػػػي مجػػػاؿ الروايػػػة، مػػػرورًا بنجيػػػب ا  مسػػػتوى العػػػالـ، ابتػػػداًن مػػػف هسػػػاف كنفػػػاني و 

لسػػػػتوي، وديستويفسػػػػكي محفػػػػوظ وتوفيػػػػؽ الحكػػػػيـ وطػػػػو حسػػػػيف والطيػػػػب صػػػػالح، وانتقالػػػػو تو 
وتورجنيؼ ومكسيـ جوركي، وكتاب األدب السوفيتي البلحقيف، والعودة إلى شكسبير وتشارلز 
ديكنػػػػز وفيكتوىوجػػػػو فػػػػي أوروبػػػػا، واالنطػػػػبلؽ نحػػػػو األدب األمريكػػػػي وخصوصػػػػًا أدب جػػػػوف 
شتاينبؾ، وارنست ىمنجواي، وكتاب آخريف مف قوميات وتجػارب وأجنػاس مختمفػة فػي مجػاؿ 

والقصػػػػة والشػػػػعر والمسػػػػرح، والتػػػػي شػػػػكمت جامعػػػػًا ممتعػػػػًا ومصػػػػدرًا هزيػػػػرًا لممعػػػػارؼ  الروايػػػػة
 ".  ٗ واالستمتاع

                                                 
 http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=2773  مركز األسرى لمدراسات: ٔ 

 .ٜ  جميؿ السمحوت: مرجع سابؽ، صٕ 

 . ٛ  أحمد الريماوي: مرجع سابؽ، صٖ 

 .ٖٗ  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة :ابداعات انتصرت عمى القيد، المؤتمر األوؿ، مرجع سابؽ، صٗ 
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تنامي قوة الحركة الوطنية األسيرة، وتطور أساليب اإلسناد الجمػاىيري ليػا، مػا أدى إلػى لجػـ  -ٕ
 شراسة القمع الجسدي والفكري، وخفؼ مف حدة القير الممارس ضد األسرى.

التمفػػاز واضػػػطرار إدارة السػػػجف إلػػػى السػػماح بإدخالػػػو فػػػي هػػػرؼ السػػجف، مػػػا أتػػػاح لممعتقمػػػيف  -ٖ
االطػػبلع عمػػى العػػالـ الخػػارجي مػػف خػػبلؿ االطػػبلع عمػػى بعػػض البػػرامج األدبيػػة والفنيػػة فػػي 
الفضائيات العربية التي سمحت بيا إدارة مصمحة السجوف، ثـ عادت ومنعت بعضػيا ضػمف 

 سياسة التضييؽ. 
جػػػبلت والنشػػػرات والصػػػحؼ التػػػي كػػػاف يصػػػدرىا المعتقمػػػوف، واىتمػػػاميـ بنشػػػر النصػػػوص دور الم -ٗ

 األدبية والقصائد الشعرية في مجبلت أدبية خاصة " كصدى نفحة، والصمود األدبي. 
 . ٔ نشر أعماؿ بعض المعتقميف خارج أسوار السجف بعد تيريبيا بطرؽ مختمفة  -٘

ىتمامػػات الثقافيػػة وخاصػػة األدبيػػة، اليػػى أف تطمػػع األسػػير لمحريػػة، ومػػؿن الوقػػت باال نػػرى
تحمػػؿ األسػػػير نحػػػو األفػػػؽ الواسػػع والممتػػػد بػػػبل نيايػػػات، وتحمػػؽ بروحػػػو نحػػػو الفضػػػانات الرحبػػػة، 
والخيػػاالت البلمحػػػدودة، والتػػػي تمثػػػؿ تحػػديًا لمشػػػروع السػػػجاف السػػػاعي لحصػػر جسػػػده وروحػػػو فػػػي 

اإلحسػػاس بالمعانػػاة والعػػذابات، أمتػػار بػػؿ سػػنتيمترات معػػدودة ليبقػػى معتقػػؿ الظػػروؼ والسياسػػات و 
كانػػت عوامػػؿ معنويػػة لمعػػيش فػػي كنػػؼ الحيػػاة وصػػناعتيا مػػف ال شػػىن، وال يمكػػف اسػػتبعاد عامػػؿ 
التحفيػػز والتشػػجيع والمنافسػػة مػػف قبػػؿ المؤسسػػات الفمسػػطينية والعربيػػة والدوليػػة بقضػػايا األسػػرى، 

والمحػرريف فػي مجػاؿ " الروايػة وأىميا جائزة الحرية السنوية التي تعمف عنيا ىيئػة شػؤوف األسػرى 
والقصة والفػيمـ والبوسػتر واألهنيػة "، والتػي شػجعت األسػرى عمػى المشػاركة فييػا، فػي ظػؿ سػيولة 
التواصػػؿ مػػع الخػػارج مػػع تيريػػب اليواتػػؼ النقالػػة التػػي سػػيمت تصػػوير ونقػػؿ أدبيػػات األسػػرى لكػػؿ 

 األسرى في السجوف:مكاف، ولعؿ مف أبرز االىتمامات واألجناس األدبية التي اىتـ بيا 

 شعر األسرى: -1

الشػػعر فػػف يعتمػػد الصػػػورة، والصػػوت، والجػػرس، وااليقػػػاع، ليػػوحي باحساسػػات وخػػػواطر، 
وأشيان ال يمكف تركيزىػا فػي أفكػار واضػحة لمتعبيػر عنيػا فػي النثػر المػألوؼ والمعػروؼ، والموىبػة 

، ويشػػػكؿ شػػػعر  ٕ يػػػًا الشػػػعرية ممكػػػة ذاتيػػػة، وبػػػذرة تنمػػػو داخػػػؿ الشخصػػػية المتميػػػزة عاطفيػػػًا أو عقم
األسػػرى الفمسػػطينييف، أنموذجػػًا ىامػػًا مػػف نمػػاذج شػػعر المقاومػػة، وذلػػؾ ألف معظػػـ أدبػػان فمسػػطيف 

ـ، أـ مف األراضي المحتمػة فػي العػاـ ٜٛٗٔوشعرائيـ سوان مف داخؿ األراضي المحتمة في العاـ 

                                                 
 .ٗٔٔ ٖٔٔ  سمماف جاد اهلل: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٛٗٔ، صٕ٘ٓٓ  جبور عبد النور: المعجـ األدبى، بيروت، لبناف، دار العمـ لممبلييف، ٕ 
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، ويتميػز شػعر المعػتقبلت بكونػو مقاومػًا، جػان  ٔ ـ، دخموا السجوف والمعػتقبلت اإلسػرائيمية ٜٚٙٔ
مف أتوف معركة ضارية بيف األسرى وبيف إداراة قمع السجوف بأجيزتيػا المختمفػة، إزان ذلػؾ انبػرى 
الشػػعران ممػػف نضػػجت قػػرائحيـ، وتفّجػػرت مػػواىبيـ الشػػعرية، ليقفػػوا فػػي مقدمػػة المجابيػػة ؛ ليعّبػػروا 

 عما يختمج في نفوسيـ مف ألـ وحزف وأسى.

عميػػو فإننػػا لسػػنا أمػػاـ شػػعر بػػاٍؾ شػػاٍؾ ضػػعيؼ حػػزيف، يرسػػؿ الػػدمع مػػدراًرا، ولػػيس شػػعًرا و 
، ولعػػؿ أبػػرز مػػا يمحػػظ فػػي ىػػذا  صػػاخًبا يواجػػو واقعػػو بالصػػراخ، بػػؿ نحػػف أمػػاـ شػػعر مقػػاوـ ممتػػـز
الشعر وحدتو الموضوعية ؛ إذ تتبلحـ قصػائد الشػعران األسػرى تبلحًمػا عضػويًّا، كونػو انطمػؽ مػف 

وىدفػػػػو واحػػػػد، ويمتػػػػاز أيضػػػػًا بكثػػػػرة اسػػػػتخداـ الرمزيػػػػة، كوسػػػػيمة ناجعػػػػة تختصػػػػر  ظػػػػروؼ واحػػػػدة،
المسافات لموصوؿ إلى المعنى العميؽ في نمط مػوجز مػوح، فػإف ىنػاؾ حاجػة أمنيػة ليػذا الشػعر؛ 
ألف القصػػيدة الصػػريحة تعػػّد جرًمػػا يعاقػػب عمييػػا قػػانوف االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي ؛ ليػػذا السػػبب نجػػػد 

مػػف هيػػره اسػػتخداًما لمرمػػز ؛ ىروًبػػا مػػف عقػػاب جبلديػػو، وتضػػميبًل لمحاكمػػو الشػػاعر األسػػير أكثػػر 
 العميان.

وجان ىػذا الشػعر أيًضػا مػوجًزا، تعػرض فيػو المعػاني المتدفقػة فػي ألفػاظ قميمػة، مػع اإلبانػة 
واإلفصػػاح عنيػػا، ويتسػػـ شػػعر األسػػرى بالسػػيولة والبسػػاطة والوضػػوح؛ فشػػعرىـ نػػراه يجػػري مجػػرى 

 . ٕ سة وسيولة ويسًرا وبساطة وعذوبة المان في النير سبل

ولقػْد تميػػزت األعمػاؿ الشػػعرية لؤلسػرى الفمسػػطينييف بأنيػا األهنػػى واألكثػر شػػمولية وزخمػػًا 
مف حيث الكـ والكيؼ بػيَف تجػارب الشػعوب وحركػات التحػرر، ويعػود ذلػؾ إلػى ارتباطيػا بالقضػية 

 ذيف تعرضوا لو.الفمسطينية وتحرير فمسطيف، وطبيعة االحتبلؿ اإلسرائيمي ال

وكػػػاف التعبيػػػر بالشػػػعر البػػػدايات األولػػػى فػػػي إبػػػداع األسػػػرى، فيػػػو أسػػػرع األنػػػواع األدبيػػػة 
استجابة لمتعبيػر عػف المعانػاة، ليػذا لجػأ عشػرات مػف األسػرى إلػى المحػاوالت الشػعرية التػي تتػرجـ 

عبػػارة فيػػو ، فيػػو شػػعرًا مغمفػػًا بػػالحمـ الشػػفاؼ، وجػػانت ال ٖ مشػػاعرىـ وتعبػػر عػػف مكنػػونيـ النفسػػي
، لذا فإف النفس تتعشؽ ىذا الشعر وتحبو، وتميؿ إليو، ألنو يخاطب القمب والعقؿ،  ٗ ىائمة أثيرية

                                                 
 .ٗ، صٕٛٓٓمجمة الجامعة االسبلمية، المجمد السادس عشر، العدد األوؿ، هزة،    ٔ 

 .ٕ، صٖٕٔٓ،   مفيد عرقوب، حسيف الدراويش: صورة السجيف والسجف والسّجاف في الشعر الوطني الفمسطيني األسير، مؤتمر األسرى، جامعة القدس المفتوحةٕ 

 .ٔ، صٖٕٔٓعر األسرى الِفَمْسطينييف، مؤتمر األسرى، جامعة القدس المفتوحة،   نائؿ إسماعيؿ: اأَلَساليب اإلنشائي ة في شٖ 

 .٘ٔ، صٜٜٛٔ  معاذ الحنفى، أعمؽ فى ليمؾ الميمؾ، اتحاد الكتاب الفمسطينييف، هزة، فمسطيف، ٗ 
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وترتػاح لػو النفػوس، وتنشػرح لػو الصػدور، فكػأف الشػاعر فػي ىػذا الشػعر يتحػدث عػف نفسػو، وكػأف 
 . ٕ ، ولقد برز عدد كبير مف الشعران داخؿ المعتقبلت ٔ ىذا الشعر جزن منو 

 واية والقصة:الر  -0

الروايػػػػة ىػػػػي فػػػػف سػػػػرد األحػػػػداث والقصػػػػص، تضػػػػـ الكثيػػػػر مػػػػف الشخصػػػػيات، وتختمػػػػؼ 
انفعاالتيا و صفاتيا، وىي أحسف و أجمؿ فنوف األدب النثري، وتعتبر األكثر حداثة في الشكؿ و 
المضػػموف، وتتميػػز بالتشػػويؽ فػػي األمػػور والمواضػػيع والقضػػايا المختمفػػة سػػوان أكانػػت أخبلقيػػة أو 

يػػة أو فمسػػفية، والقّصػػة القصػػيرة: تمثّػػؿ حػػدثًا واحػػدًا، فػػي وقػػٍت واحػػد، وزمػػاٍف واحػػد، وىػػي اجتماع
، وىي وثيقة بشرية مستقاة مف الخياؿ والمبلحظة والتأمؿ وممثمة لواقػع  ٖ حديثة العيد في الّظيور

، ، وىػػػي أنػػػواع متعػػػددة ٗ حقيقػػػي أو متخيػػػؿ، وُتعنػػػى الروايػػػة بموضػػػوع األدب أي اإلنسػػػاف والعػػػالـ
والقصػػة القصػػيرة جػػنس أدبػػي متميػػز باالقتصػػاد فػػي التعبيػػر وتصػػوير الحػػدث أو المحظػػة الزمنيػػة 

، ولقد اىتـ عدد كبير مف األسرى بكتابة الرواية في السجوف، ومف  ٘ العابرة، بمغة وصفية درامية 
 . ٙ األىمية بمكاف أف يشار لمتأريخ إلى رواية " وابور الكاز " كأوؿ رواية في أدب السجوف 

الرواية مف أكثر األجناس األدبية المعبرة عف حالة االعتقاؿ قياسًا باألجناس األدبية وتعد 
، ولقػػد بػػرز عػػدد مػػف كتػػاب الروايػػة مػػف األسػػرى ولعػػؿ  ٚ األخػػرى التػػي خرجػػت مػػف رحػػـ السػػجوف

الػػذي كتػػب عػػدد مػػف الروايػػات أشػػيرىا روايػػة سػػتائر العتمػػة  أبػػرزىـ الروائػػي األديػػب وليػػد اليػػودلي
موضوع تجربة التحقيؽ واالعتقاؿ وظػروؼ السػجف، وقػد طبػع الجػزن األوؿ  والتي عالجت"جزأيف" 

                                                 
 .ٕٖ٘، صٖٕٔٓ، الجزن الثانى ،هزة، فمسطيف، ٜٕ  مجمة جامعة القدس المفتوحة، العدد ٔ 

ر المتوكؿ طو، ومحمود الغرباوى، وعبد الناصر صالح، عز الديف المناصرة، ومحمود شريـ، وخميؿ توما، ومحمد عمياف، وعمر خميؿ عمر، ود. خض   كاف أبرزىـ "ٕ 

القاسـ، وباسـ  عمرمحجز، معاذ الحنفى، ود. فايز أبو شمالة، وسمماف الزريعى، وسائد السويركى، وعيسى قراقع، ومحمد أبو جبللة، وىشاـ أبو ضاحى، والشييد 

ويحيى السنوار، ومحمد طو، الخندقجى، وتوفيؽ زياد، وراشد حسيف، وسامى الكيبلنى، وعمى الخميمى، والشييد د. عبد العزيز الرنتيسى، والشييد د.ابراىيـ المقادمة، 

 يسو، وآخريف كثر.  وحماد الحسنات، وعمى عصافرة، وعبد الناصر صالح، ومحمد أبو المبف، ومرزوؽ بدوى، والشييد معيف بس
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 .ٕٛٔ  عبد الصبور مرزوؽ : مرجع سابؽ، صٗ 

 .ٛٙ، صٜٜٓٔ  د. سمير حجازى: قاموس مصطمحات، القاىرة، مكتبة مدبولى، ٘ 

 .ٖٓٔ  سمماف جاد اهلل: ، مرجع سابؽ، صٙ 
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منيػػا ثمػػاني طبعػػات، أربعػػوف ألػػؼ نسػػخة، والتػػي لػػـ يسػػبؽ لروايػػة فمسػػطينية مػػف داخػػؿ السػػجوف 
 . ٔ ـٕ٘ٔٓى فيمـ في العاـ وخارجيا أف تنشر بيذا الكـ، وتـ تحويميا إل

 المسرحية: -3

متميػز يمثػؿ عمػى خشػبة المسػرح، وىػي مؤلػؼ مػف الشػعر أو النثػر  يالمسرحية جنس أدب
يصػػؼ الحيػػػاة أو الشخصػػيات، أو يقصػػػص قصػػة بواسػػػطة األحػػداث عػػػف طريػػؽ الحػػػوار ويتكػػػوف 

، وتثيػر الضػحؾ بأسػموب أنيػؽ بعيػد  ٕ عادة مف عدة فصوؿ والتي بػدورىا تتكػوف مػف عػدة منػاظر
عف التيػريج، وتنطمػؽ أحيانػًا مػف تصػوير الطبػائع وتصػادميا، ومػا ينػتج عػف تناقضػيا وتصػادميا 

، ويعػػػالج المسػػػرح الموضػػػوعات الشػػػائعة فػػػي الفنػػػوف األدبيػػػة  ٖ مػػػف مواقػػػؼ ىزليػػػة وسػػػاخرة معػػػًا 
مػف أفعػاؿ ومػا يعتمػؿ فػي  األخرى، وبخاصػة القضػايا المتعمقػة بطبيعػة اإلنسػاف، ومػا يصػدر عنػو

، واىػػتـ بعػػض األسػػرى بالمسػػرحية فػػي نيايػػة السػػبعينيات،  ٗ داخمػػو مػػف مشػػاعر وأحاسػػيس وأفكػػار
                                                 

، وعمى جناح الدـ "   والروائى األديب شعباف حسونة الذى كتب مجموعة مف القصصالقصيرة باسـ " أمسية سجيف " وعدد مف الروايات أشيرىا " ظؿ الغيمة السودانٔ 

األسير المحرر رأفت حمدونة الذى كتب مجموعة " الرباعية الوطنية " والتى تضـ أربع روايات  ، والروائىٕ٘ٓٓالتى منحتو عضوية اتحاد الكتاب الفمسطينييف فى العاـ 

ية العشؽ " كونيا تذكر ىى عاشؽ مف جنيف، ولف يموت الحمـ، وقمبى والمخيـ، والشتات، التى طبعت طبعتيف، وقد وصفيا األستاذ الدكتور صادؽ أبو سميماف بػ" رباع

ذا ما ىممت بقرانتيا واحدة بعد األخرى سترى نفسؾ تعيش قصة ببل ريببأدب األدبان الث الشعب وار، الذيف خاضوا تجارب الثورة والنضاؿ والمعاناة والحرماف والتعذيب، وا 

مسمة مف خبلؿ عناية الفمسطينى في العصر الحديث، وبالجممة فإف الكاتب في رواياتو األربعة قد استطاع التعبير عف ىمـو شعبو المتنوعة، ومحطات نضالو المتس

 واضحة بتسمسؿ األجياؿ، ويممس كؿ قارىن لمرباعية بترابط أسموب الكاتب، ومناسبة لغتو لمضاميف رواياتو.

مزى مرعى، وحمزة يونس، ور  وىنالؾ العشرات ممف أبدعوا بكتابة الرواية فى السجوف أمثاؿ: األديب هريب عسقبلنى، وحافظ أبو عباية ومحمد البيروتى، وحسف عبد اهلل،

فاضؿ يونس، وموسى ود. خضر محجز، وزاىر جباريف، وجمعة التايو، ومحمد و ابراىيـ اهبارية، وعماد الزبف، وسمماف جاد اهلل، وعزت الغزاوى، وعصمت منصور، و 

ادى، ويوسؼ محمد، أيمف فقيو، وحسف الشيخ، ومحمد أبو صبحة، ونواؼ العامر، محمد عبد اليادى، ومحمود عيسى ،وجماؿ اليور، وعمى عارفة، محمد عبد الي

 سبلمة، وعمر حمش، وكماؿ األسطؿ، محمد أيوب، معاذ ببلؿ، ومؤيد الشيص، وهيرىـ الكثير.  

عرضيا  ى ممف أبدعوا فىويستذكر معد المقرر عدد مف األسرى ممف دونوا تجاربيـ اإلعتقالية كمذكرات بشكؿ روائى متسمسؿ، بأقبلميـ أو بأقبلـ كتاب مف هير األسر 

مرواف البرهوثى ألؼ يـو فى بشكؿ روائى، كرواية " فرساف الحرية " ليشاـ عبد الرازؽ، و فيروزيات نضالية، والذى يتناوؿ تجربة فيروز عرفة لمدكتور سامى األخرس، و 

ديب عبد الحؽ شحادة، وأمير الظؿ لؤلسير عبد اهلل زنزانة العزؿ االنفرادى لزاىى وىبى، وأحبلـ بالحرية لؤلسيرة عائشة عودة، وأوراؽ مف خمؼ جدراف األسر لؤل

عاـ فى االعتقاؿ لمحمد القيسى، وأياـ مف معتقؿ النقب لمدكتور عبد الستار قاسـ، والقادـ إلى خطفؾ لؤلسير محمد  ٘ٔالبرهوثي، واليوان المقنع أبو عمى شاىيف 

ت مؤلمة، ورحمة العودة لؤلسيرة المحررة لمدكتورة مريـ أبو دقة، وذكريات مبعثرة مف ذاكرة األسر الشراتحة، والخروج إلى المخيـ لثابت مرداوى، وتاريخ مشرؽ وذكريا

ومف صفحات نفحة لمؤى السماعيؿ دبج، ونفحة يتحدث بعد ثبلثيف عامًا لجبريؿ الرجوب، وقصتى لسعيد الكرمى، وذاكرة األسير لعمى شواىنة، ومذكرات عوض السممى، 

الذاكرة تتناوؿ تجربتى اعتقاؿ فؤاد الراـز وأحمد أبو حصيرة، ومذكرات محمود عارضة، ويوسؼ العارؼ، وهير ذلؾ مف مذكرات عمى شكؿ  عبده، وصرخة مف أعماؽ

 يريف. هيرىـ الكثروايات، وأبدع عدد مف األسرى بكتابة القصة القصيرة كالقاصوليد اليودلى، وشعباف حسونة، واسماعيؿ دبج، وحسف عبد اهلل، وعصمت منصور و 

 .ٖٚ، صٜٜٗٔ  عمية عزت عياد: معجـ المصطمحات المغوية واألدبية، القاىرة، المكتبة األكاديمية، ٕ 

 .ٕٙٙ  جبور عبد النور: : مرجع سابؽ، صٖ 

 .ٕٚٗ  المصدر نفسو: صٗ 
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ففي ىذه المرحمة برزت محاوالت لتأليؼ المسرحيات القصيرة، والتػي كانػت تعػرض فػي األمسػيات 
لشػعور بضػرورة إيجػاد األسبوعية الترويحيػة، أسػيـ فػي إيجادىػا ونشػطيا انعػداـ وسػائؿ التسػمية، وا

وسػػائؿ ترفيييػػة ترويحيػػة تزيػػؿ التػػوتر وتقتػػؿ الرتابػػة، وتشػػكؿ فػػي الوقػػت ذاتػػو محاولػػة فنيػػة إلعػػادة 
شحف األسرى بالطاقة والنشاط الستقباؿ أسبوع جيد، كمػا جػرى اسػتغبلليا لتعميػؽ الػوعي وتطػوير 

 . ٔ المعرفة ومعالجة بعض القضايا الواقعية 

يف بئػر السػبع التػي كانػت تتسػع لسػبعيف أسػيرًا مسػرحيات مػف وكانت تمثؿ فػي هػرؼ زنػاز 
بينيػػا مسػػرحية "زنبقػػة الػػدـ" التػػي تعػػالج حكايػػة فتػػاة جػػرى اهتصػػابيا مػػف دخػػبلن عمػػى الثػػورة فػػي 

، وقامت األسػيرات فػي سػجف  ٕ القطاع، وقد جرى تمثيميا عمى خشبة مسرح نصبوه مف البطاطيف
يػا مسػرحية " فػدائى جػريح "، وعػادةً  مػا يقػـو المعتقمػوف "نفيو تريتسا" بتقػديـ المسػرحيات عػرؼ من

بعمؿ مسرحيات يكتب نصيا أحدىـ أو يشترؾ فييا أكثر مف واحد، ويػتـ تػوفير مػواد الػديكور مػف 
، ومػػػف الطبيعػػػي أف إدارة السػػػجف ال تقبػػػؿ بيػػػذا النشػػػاط الػػػذي يمثػػػؿ تحػػػديًا ليػػػا،  ٖ أشػػػيان الغرفػػػة 

 . ٗ بلت تقاـ ليبًل واستيانة بيا، لكف المسرحيات والحف

أف األسػرى تػأثروا بالمسػػرحية كفػف مػع دخػوؿ التمفػػاز لمسػجوف، وخاصػة مػا كػػاف  نجػد ىنػا
يعرض عمى التمفزيوف المصري واألردني، ولـ ينتشر ىذا الفف " تمثيؿ وكتابة " كأحد أجناس أدب 
السػػػجوف بالشػػػكؿ الكبيػػػر، ولػػػـ يعػػػرض إال فػػػي االحتفاليػػػات والمناسػػػبات واألمسػػػيات وفػػػي هالػػػب 

ولقػػػػد بػػػػرز عػػػػدد قميػػػػؿ مػػػػف كتػػػػاب النصػػػػوص المسػػػػرحية قياسػػػػًا بػػػػاأللواف األحيػػػػاف داخػػػػؿ الغػػػػرؼ، 
 . ٘ واألصناؼ األخرى 

 الخاطــرة: -1

أبػػدع األسػػرى فػػي كتابػػة الخػػاطرة األدبيػػة كنثػػر أدبػػي صػػيغت فيػػو الكممػػات بببلهػػة وامتػػاز 
بكثرة المحسنات البديعية مف صور واستعارات وتشػبيو، والتػي تصػنؼ أدبيػًا فػي موقػع بػيف القصػة 

وىػػػي ثبلثػػػة أنػػػواع "الخػػػاطرة الرومانسػػػية، والخػػػاطرة الوجدانيػػػة، والخػػػاطرة  والشػػػعر الحػػػرصػػػيرة الق

                                                 
 .ٖٕ  مفيد عرقوب: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٚٙ – ٙٙ  سمماف جاد اهلل: مرجع سابؽ، صٕ 

 .ٓٔلقضايا السبلـ والديمقراطية: مرجع سابؽ، ص   المركز الفمسطينىٖ 

 .ٚٚٔ، صٜٜٚٔ  عدناف جابر: "ممحمة القيد والحرية"، بيروت، دار الطميعة لمطباعة والنشر،ٗ 

بريؽ الذىب،٘  ورامى ومحكمة الذئاب    برز منيـ "حسف عبد اهلل الذى كتب" طرقات عمى باب األمؿ، ومف مذكرات زيتونة، واعبلميوف فى ميمة"، و"مسرحية النفؽ، وا 

 " لوليد اليودلى، وعدد قميؿ آخر مف كتاب المسرح فى السجوف.  
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اإلنسانية " وكتب األسػرى فػي الثبلثػة وأكثرىػا "اإلنسػانية" التػي تركػز عمػى قػيـ الصػداقة واألخػبلؽ 
 الفاضمة والتضحية والوطنية. 

ت ليػػـ مجموعػػات مػػف وعػػدد كبيػػر مػػف األسػػرى مػػف اىتمػػوا بيػػذا المػػوف مػػف األدب، وكانػػ
الخواطر كتبوىا في عتمات الميؿ، ولبعضيـ البعض، وخبلؿ المراسػبلت، والمسػابقات، والمجػبلت 

 . ٔ األدبية 

 الرسالة:  -8

ىػػي مػػا يكتبػػو امػػرؤ إلػػى هيػػره معبػػرًا فيػػو عػػف شػػؤوف خاصػػة أو عامػػة، وقػػد يتػػوخى فييػػا 
، واسػػتطاع األسػػرى  ٕ ي رفيػػع الببلهػػة والغػػوص فػػي المعػػاني الدقيقػػة فيرتفػػع بيػػا إلػػى مسػػتوى أدبػػ

الفمسػػطينيوف فػػي السػػبعينيات بعػػد الكثيػػر مػػف الخطػػوات النضػػالية بػػانتزاع حػػؽ مراسػػمة ذوييػػـ عبػػر 
الصػميب األحمػر الػػدولي، ومػف ثػػـ عبػر البريػػد الرسػمي، وبػدأت الموافقػػة بحصػر الرسػػالة بأقػؿ مػػف 

 أقؿ.عشرة سطور، ثـ تطورت لتصؿ فرخ مف الفمسكاب كبير الحجـ أكثر أو 

ومػػع مػػرور الوقػػت مػػع تطػػور اإلمكانيػػات األدبيػػة لؤلسػػرى تحولػػت رسػػائؿ المعتقمػػيف إلػػى 
أشػػبو بنصػػوص أدبيػػػة حممػػت مشػػاعرىـ، وعبػػػرت عػػف أفكػػػارىـ، خاصػػة وأنيػػـ كػػػانوا يمجػػأوف إلػػػى 
لػػػػى االسػػػػتعارات واأللغػػػػاز والتمويػػػػو عمػػػػى الرقيػػػػب، لكػػػػف الػػػػبعض كػػػػاف يعتمػػػػد  األسػػػػموب األدبػػػػي وا 

 . ٖ د فتح المواىب والقدرات األدبية خمؼ القضباف األسموب األدبي، بع

ولقد وصمت الرسالة إلى أعمى مراحؿ تطورىػا، عنػدما تحولػت مػف وسػيمة إخباريػة مباشػرة 
تحمػػؿ السػػبلمات إلػػى األىػػؿ، إلػػى نصػػوص أدبيػػة راقيػػة، حيػػث أف بعػػض الرسػػائؿ صػػيغت عمػػى 

توحػػة، بخاصػػة عنػػدما شػػكؿ قصػػائد شػػعرية، أو خػػواطر أو قصػػص قصػػيرة، أو نصػػوص أدبيػػة مف
مػػػازج وزاوج مرسػػػؿ الرسػػػالة بػػػيف الخػػػاص والعػػػاـ، أو عنػػػدما صػػػقمت أقػػػبلـ عػػػدد ال بػػػأس بػػػو مػػػف 

 .  ٗ األسرى وتطورت بشكؿ الفت، وأصبح أصحابيا يعبروف عما يجوؿ في صدورىـ أدباً 

كمػػا وتمثػػؿ رسػػالة المعتقمػػيف قيمػػة أدبيػػة ونضػػالية وتاريخيػػة، يمكػػف مػػف خبلليػػا الوقوقػػؼ 
راحػػؿ التجربػػة االعتقاليػػة وخصائصػػيا، والتعػػرؼ عمػػى ظػػروؼ ومسػػتوى تطػػور المعتقمػػيف، عمػػى م

                                                 
لى ولدى محمد لمكاتب عمى جدة، وخواطر مف الزنزانة لمحمد عبد السبلـ وهيرىـ.ٔ     طبع منيا ترانيـ خمؼ القضباف لعبد الفتاح حمايؿ، وا 

 .ٕٛٔ  جبور عبد النور: : مرجع سابؽ، صٕ 

 . ٖٔ، صٕٗٓٓ  حسف عبد اهلل، كممات عمى جدار الميؿ، راـ اهلل، مركز المشرؽ لمدراسات، ٖ 

 .ٙٛ  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة :ابداعات انتصرت عمى القيد، المؤتمر األوؿ، مرجع سابؽ، صٗ 
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لػػػذلؾ فػػػإف دراسػػػة ىػػػذه الرسػػػائؿ تشػػػكؿ ميمػػػة وطنيػػػة وتأريخيػػػة وأدبيػػػة فػػػي آف واحػػػد، ولقػػػد شػػػكمت 
الرسػػػالة نافػػػذة لممعتقػػػؿ المناضػػػؿ عمػػػى أسػػػرتو ومجتمعػػػو والحيػػػاة، وصػػػمت فػػػي سػػػطورىا وتعابيرىػػػا 

اسية وتربوية ونفسية وفكرية، وارتقت مف الجانب اإلخباري إلػى التحميمػي، مضاميف اجتماعية وسي
 . ٔ وبعضيا ارتقى إلى اإلبداعي، وحصؿ بامتياز عمى درجة رفيعة في عالـ األدب واإلبداع 

رفاقيػا بػػأدب السػجوف،  أنيػا تسػػتحؽ  ونػػرىاختمػؼ النقػػاد والمختصػوف فػػي مكػاف الرسػػالة وا 
المػوف مػف إنتاجػات وأدبيػات األسػرى، التػي اىػتـ وحػرص وتبػارى بجدارة أف تكػوف فػي صػدارة ىػذا 

األسرى وتألقوا في صياهتيا وتراكيبيػا الببلهيػة واألدبيػة، وقػد أرفقػوا عمػى ىػامش سػطورىا بصػور 
 الورود والعصافير والرسومات والرموز الجمالية األخرى.

 الفن والغناء والموسيقى: -9

وف، وتػػـ تمحػػيف الكتابػػات األدبيػػة، والقصػػائد اىػػتـ األسػػرى بػػالفنوف المرتبطػػة بػػأدب السػػج
الشػعرية، عمػى صػػورة زجػؿ وأناشػيد وأهػػاني وطنيػة، وكػػاف لمتػراث الشػعبي مكانػػة خاصػة ومرموقػػة 
بػػيف أسػػرى الثػػورة، فالدبكػػة والزجػػؿ انتشػػرا فػػي كػػؿ السػػجوف، وال يخمػػو سػػجف مػػف مناضػػؿ أو أكثػػر 

كػػاف المعتقمػػوف ينظمػػوف حفػػبلت هنائيػػة، لديػػو القػػدرة عمػػى تػػأليؼ الزجػػؿ العػػاطفي والسياسػػي، كمػػا 
 . ٕ مرة واحدة أسبوعيًا، وتكوف حفبلت ممتعة وشيقة لمجميع 

ـ كانػػت االحتفػػاالت فػػي السػػجوف قػػد أخػػذت شػػكبًل جديػػدًا، فقػػد تضػػمنت ٜٗٛٔوفػػي العػػاـ 
، وهمػػب المػػوف الحػػزيف عمػػى األهػػاني  ٖ الفقػػرات أهػػاني ودبكػػات شػػعبية ورفػػع لبلعػػبلـ الفمسػػطينية 

اويػػؿ لػػيعكس الحجػػـ المػػذىؿ المختػػزف فػػي أعمػػاؽ األسػػرى، ويعكػػس توجعػػًا إنسػػانيًا مػػف الظمػػـ والمو 
االجتمػػاعي والقمػػع ، والحرمانػػات البلنيائيػػة، وكثيػػرًا مػػا كنػػت تجػػد األهنيػػة والنشػػيد الػػوطني يتبػػع 

ير المواؿ الحزيف في جدلية مميزة، كاف األسير يفتح جرحو ثـ يداويػو، هالبػًا مػا كػاف المغنػى األسػ
يػػػؤدي مػػػا ىػػػو موجػػػود مػػػف أهػػػاني ومووايػػػؿ، لكنػػػو أدان يحمػػػؿ بصػػػماتو الخاصػػػة، وبعضػػػيـ ألػػػؼ 

 األهنيات ذات الطابع الشعبي، وبدرجة أكبر المووايؿ.

                                                 
 .ٖٕ  المركز الفمسطينى لقضايا السبلـ والديمقراطية: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٓٔلفمسطينى لقضايا السبلـ والديمقراطية: مرجع سابؽ، ص  المركز إ 

 .ٛٗٔ  جياد البطش: مرجع سابؽ، صٖ 
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أشػػػػاعت األمسػػػػيات الفنيػػػػة المتواضػػػػعة الػػػػدؼن فػػػػي طقػػػػس السػػػػجف البػػػػارد دومػػػػًا، حيػػػػث 
األهنيات واألشػعار تحمػؿ األفئػدة المعذبػة إلػى عػالـ آخػر بػدوف قيػود وبػدوف حرمػاف، وتعالػت فػي 

 . ٔ ىذه األمسيات الضحكات كأنيا تغسؿ ولو لمحظات حزنًا ال يفارؽ الواقع 

مفيتي خاصػة تمػؾ التػي أنتجيػا داخػؿ األسػوار األثػر ولقد تركت زجميػات الشػييد راجػح السػ
العميؽ في وجداف األسرى، وكانت عامبًل يقتدى بو في عممية إعادة صياهة التربية، خاصػة تمػؾ 

 . ٕ القصائد التي تحض عمى استيعاب أسرار النضاؿ والصبر عمى الشدائد 

ضػػػًا باألناشػػػيد وتنطبػػػؽ ىػػػذه الصػػػورة عمػػػى سػػػجف األسػػػيرات، حيػػػث أف األسػػػيرات يقمػػػف أي
الوطنية وبصوت وطني ثوري، وكثيرة ىي المرات التي يسمع فييا الزوار والمعتقموف المرضى في 

ن بالحماسػة والمعبػر عػف حػب الػوطف ىمستشفى سجف الرممػة أصػوات المناضػبلت األسػيرات الممػ
 .  ٖ وااللتصاؽ بالقضية

وأوجػػػػد المعتقمػػػػوف ألنفسػػػػيـ فضػػػػانات جديػػػػدة، فعمػػػػى صػػػػعيد الموسػػػػيقى سػػػػادت موسػػػػيقى 
الشػػػبابة، والمجػػػوز، واألرهػػػوؿ، باعتبارىػػػا األدوات الموسػػػيقية الوحيػػػدة التػػػي كػػػاف يمكػػػف لممعتقمػػػيف 
صػػنعيا مػػف أنابيػػب التمديػػدات الكيربائيػػة المنتزعػػة مػػف الجػػدراف، كػػـ كػػاف عػػذبًا صػػوت شػػبابة أبػػو 

ومجوز أبو سمطاف، ودبكة أبو حامد الرفاتي، وأهاني محمود البرهوثي التي كانت عمي الديراوى، 
 . ٗ تذكرنا بالمرحوـ نصري شمس الديف

ـ صػػػنع الفنػػػاف األسػػػير عػػػوني الخروبػػػي الػػػذي تواجػػػد فػػػي سػػػجف هػػػزة ٜ٘ٛٔوفػػػي العػػػاـ 
ويقػـو  وعسقبلف ونفحة آلة الكمػاف الموسػيقية، مػف طاولػة الزىػر، وكانػت إدارة السػجوف تصػادرىا،

بإعػػػادة صػػػناعتيا، وطالػػػب األسػػػرى بإدخػػػاؿ األدوات الموسػػػيقية لمسػػػجوف، فسػػػمحت فقػػػط بإدخػػػاؿ 
الكماف في سجف هزة، والعود في سجف نفحػة لؤلسػير الفنػاف المرحػـو الخروبػي، الػذي عمػـ بعػض 

 ممف تنافسوا فيما بينيـ عمى تعمـ العزؼ، وقاـ الفنػاف الخروبػي بتمحػيف أشػعار األسػرى  ٘ األسرى
التػػي كتبوىػػا داخػػؿ االعتقػػاؿ وتػػـ ترديػػدىا فػػي المناسػػبات واالحتفػػاالت الوطنيػػة فػػي السػػجوف وفػػي 

 . ٔ ، وىنالؾ مف كتب القصيدة المغناة في السجف ٙ الخارج مف قبؿ األسرى المحرريف "

                                                 
 . ٛٙٚٙ  سامى األخرس، كامؿ مسعود: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٜٚ  سمماف جاد اهلل: أدب المواجية،، مرجع سابؽ، صٕ 

 .ٚٚٔ   عدناف جابر: مرجع سابؽ، صٖ 

 .ٖٗة :ابداعات انتصرت عمى القيد، مرجع سابؽ، ص  مركز أبو جياد لشؤوف الحركة األسير ٗ 

   كاألسير مسعود الراعى، واألسير معاذ الحنفى، واألسير خالد مناع واألسير طارؽ أبو زىدية وآخريف٘ 

 .ٕ٘ٔٓ/ٜ/ٕٛ  ىشاـ عبد الرازؽ: مقابمة أجراىا معد المقرر، هزة، ٙ 
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 جمالية ألدب السجون: سمات-ثالثاً 

ف مصػدر المعانػاة يتميػز أدب السػجوف بحيويػة االنفعػاؿ، وصػدؽ التجػارب؛ كونػو ينيػؿ مػ
النابع مْف ثوار ىانت عمييـ أنفسيـ فيبوا يحممونيا عمى أكفيـ ليقدِّموىا أضاحي في سبيؿ تحػذير 

 . ٕ كرامة الوطف وأىمو

وتميػػزت التجػػػارب األدبيػػػة بػػااللتزاـ فػػػي السػػػجوف بػػػااللتزاـ بػػالقيـ، والمبػػػادئ، والتنػػػاهـ مػػػع 
 والعاـ، "ومف أىـ سمات أدب السجوف: القضية، في تجاوز اليـ الفردي إلى اليـ الجمعي 

الُعْمؽ: يمتاز "أدب السجوف" بعمؽ التعبير في الداللة والمضموف، وفي الربط بيف  -ٔ
 الفكرة واألسموب.

 الرمزية: هالبًا ما يمجأ الكاتب إلى الرمز لمتعبير عما يعتمج في حناياه. -ٕ
وما حوت مف جماؿ التصوير الفني: كثيرًا ما يمجأ األديب إلى فرط عقود المغة،  -ٖ

وجواىر، ليعيد تشكيؿ فكرتو وشعوره في قالب لغوي جديد، فتعطيؾ المقطوعات 
األدبية لوحات رائقة، أو مشاىد صامتو، أو انعطافات عمى مشاىد حية ُمْفعمة 

 بالحركة.
الببلهة: الصناعة الببلهية رائجة االستخداـ، كالكنايات واالستعارات والتشبييات  -ٗ

 والمحسنات المفظية والبديعة.والمجاز المرسؿ 
 االختزاؿ: أي ضبط الفكرة التي تحتاج إلى فقرات طويمة في فقرة صغيرة. -٘
نما منسجمة في  -ٙ العاطفة المتأججة: فبل تكاد تجد مقطوعة متكمفة المبنى أو المعنى، وا 

 معناىا ومبناىا مع العاطفة التي تحكـ القالب المغوي المستخدـ.
إلى الخياؿ في الغالب الستعارة الصور أو األحداث،  سعة الخياؿ: يمجأ الكاتب -ٚ

 فتتفاعؿ الفكرة في خيالو مع صور إبداعية، بقالب لغوي خاص.
الحزف المشوب بالتحدي: فمسحة الحزف ال تكاد تفارؽ المقطوعات األدبية عمى  -ٛ

اختبلؼ موضوعاتيا، حتى تمؾ التي أراد بيا صياهة مساحة مف الفرح، ال تكاد تخمو 
 أو آىات أو دموع، فأفراحيـ، أفضؿ ما نعبِّر عنيا بالجراح الباسمة. مف ألـ

  .ٔالثقافة الواسعة: حيث ييتـ األسرى بتنمية ذواتيـ ومياراتيـ وقدراتيـ  -ٜ
                                                                                                                                            

، وأحمد الشيبانى الممقب بالسنبؿ أو العندليب، وعرؼ عدد مف األسرى الذيف أسعدوا األسرى بأصواتيـ الجميمة فى   كماجد أبو شمالة، وسميـ الزريعى، ومعاذ الحنفىٔ 

المشيور رمزؾ العؾ،  المعتقبلت كاألسير "سعيد سمماف الممقب بأبى عرب"، واألسير المرحـو نايؼ أبو عياش، وأكـر حسف، ورأفت حمدونة، وجمعة التايو، والمنشد

 ايمة، وحمودة صبلح، ومصعب اليشمموف، وآخريف.ونصر يت

 http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=2773  مركز األسرى لمدراسات: ٕ 
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أف أدب السجوف لو انعكاسو الكبير واإليجابي عمى نفسية األسير  نعتقد القسـفي نياية 
ماليـ وطموحاتيـ الشخصية والوطنية، ويخرجيـ مف والواقع االعتقالي، كونو يعبر عف ذواتيـ وآ

ضغوط االعتقاؿ وأجوان الكبت والقيد إلى عالـ الخياؿ الرحب، وكاف ألدب السجوف الكثير مف 
التأثير عمى المجتمع الفمسطيني الذي وجد فيو الصدؽ في المشاعر، والبعد عف الذات والمصمحة 

وأوصؿ لمقارىن الكثير مف الرمزية والتجارب  الشخصية إلى الشين العاـ والمصمحة الوطنية،
االعتقالية وتحذير المقاوميف في الكثير مف النواحي األمنية والخروقات التنظيمية وتصويبيا 
ووسائؿ وأساليب التحقيؽ والتنبيو لمغامض فييا، واالنتمان والتواصؿ في النضاؿ حتى تحقيؽ 

 الحرية. 

سرى األدبية، وما تـ مصادرتو مف قبؿ إدارة أف ما ىو مجيوؿ مف إبداعات األ ونجـز
مصمحة السجوف اإلسرائيمية، ومف لـ يَر النور بالطباعة بسبب القصور باتجاه أدب السجوف ليو 

 أكثر بكثير مما عرؼ وما نحاوؿ ابرازه وجمعو.

وليس هريبًا أف يكوف لؤلقبلـ األدبية التي تعمدت في تجربة االعتقاؿ حصة ال بأس بيا 
في إصدارات اتحاد الكتاب الفمسطينييف، وفي المبلحؽ األدبية والثقافية في الصحؼ والمجبلت 
المحمية وحتى في الكتب المترجمة إلى لغات أجنبية مثؿ إصدار اتحاد الكتاب بالمغة االنجميزية 

وص قصة قصيرة " حيث مثؿ عدد المشاركيف مف األدبان في ىذا اإلصدار الذيف تخرجوا "نص
، كما أف التجربة الثقافية  ٕ " أى ما يقارب الثمث"ٗٗ" مف أصؿ "٘ٔمف تجربة االعتقاؿ "

والدارسيف واألكاديمييف،  الباحثيفواإلبداعية في المعتقبلت حققت إنجازات لفتت انتباه عددًا مف 
 . ٖ المستوى الفمسطيني والعربي والدوليعمى 

                                                                                                                                            
 .ٕٕ  أحمد الريماوي: مرجع سابؽ، صٔ 

 .ٙٙ، صٕٗٓٓ  حسف عبد اهلل، كممات عمى جدار الميؿ، راـ اهلل، مركز المشرؽ لمدراسات، ٕ 

 حسف عبد اهلل فى كتاب الصحافة العبرية فى تجربة المعتقميف الفمسطينييف:  ذكر منيا األستاذ ٖ 

Esmail Nashif, Identity Community, and Text: The Production of Meaning among Palestinian Political Captives, for the degree 

of Doctor of Philosophy, University of Texas at A Ustin, 2004. 

Hadeel Alkazaz, The role of non-formal Education in Development, The Experience of Palestinian Prisoners in Israeli Prisons, 

for the degree of Doctor of Education, university of Leeds, 1994-1997. 
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 تدريب
 

 تقاؿ؟االعنجاب وىو داخؿ جح في اإلكتب قصة أسير نا -
 وقتيا؟ثيقة األسرى وقامت بتطبيقيا في ماذا لو تمقفت القوى جميعًا و  -
  ألدبان األسرى وأعمالو أثنان االعتقاؿ ؟كتب عف أحد اا -

 
 

 أسئمة التقويـ الذاتى :
 

؟ ؟ يقبػػاؿ عمييػػا ؟ مػػا ىػػكػػؿ التسػػاؤالت المتعمقػػة بتيريػػب النطػػؼ قبػػؿ اإلاألسػػرى تجػػاوز ىػػؿ  -
 وكيؼ ؟؟

 مرت بيا؟؟  يتناوؿ أحد قصص االنجاب مف السجوف مف حيث الصعوبات الت -
أذكػػر عشػػرة مػػف سػػفران الحريػػة بأسػػمائيـ وأعمػػارىـ " وأسػػمان آبػػانىـ ومكػػاف سػػكناىـ وتػػاريخ  -

 اعتقاليـ وأحكاميـ ومكاف اعتقاليـ "؟؟ 
حققتيػػػػا نجاحػػػػات ظػػػػاىرة النطػػػػؼ الميربػػػػة عمػػػػى الصػػػػعيد  ييجابيػػػػة التػػػػالجوانػػػػب اإل يىػػػػ مػػػػا -

 .يجتماعاال
 لخص أىـ ما ركز عميو األسرى في وثيقة األسرى ؟؟ -
 عكفت عمى بمورتيا ؟؟ يالشخصيات الت يمف ى -
 كيؼ استقبمت الفصائؿ الفمسطينية وثيقة األسرى ؟؟ -
 عمى كؿ المستويات؟؟ يالفمسطينىؿ بقيت الوثيقة صالحة لرأب الصدع  -

                                                                                                                                            
Rabab Tmesh, Pain Violence in Palestinian War-Prisoner Narrative, for the degree of Doctor of Philosophy (under preparing) , 

University of Michigan. 

Shadi Jabber, Artistic expression of the Palestinian Political Prisoners in the Israeli Prisons, for the degree of Master of Arts 

Therapy, European Graduate School EGS, 2003. 

Barbara Harlow, Resistance Literature, New Yourk: Methuen inc and Methuen an co, 1987. 

Modern Palestinian Short Stories in Translation, 44 Authors, (edited by Izzat Ghazzawi, Claire Peak) , Jerusalem: The 

Palestinian Writers Union, 1998. 
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 السجوف؟دب أل السمات الجمالية يما ى -
 السجوف؟خطورة ومراحؿ طباعة عمؿ بدأ واكتمؿ وخرج مف داخؿ  يما ى -
 السجوف؟بداعات األسرى في ا  سرائيمية نجاحات و كيؼ تحارب إدارة السجوف اإل -
 السجوف؟يجاز عف أجناس أدب إتحدث ب -
 األدبية؟ليـ ذكر عشرة مف األسرى وأىـ أعماا -

 
 

 الخبلصة
 العالميػة،بداعية لػـ يسػبؽ ليػا مثيػؿ فػي كػؿ حركػات التحػرر إإف ظاىرة تيريب النطؼ حالة  أواًل:

وتعتبػػر وسػػيمة نضػػالية جديػػدة لؤلسػػرى بحثػػًا عػػف الحيػػاة واألمػػؿ والحريػػة، وىػػي خطػػوة لمتغمػػب 
عمى قيود السّجاف، وكسرت شوكة أحكامو المؤبدة، فإنجاب األطفػاؿ حػؽ مشػروع لكػؿ إنسػاف 

مسارعًة لقطار الحياة باألمؿ  السجافعمى وجو األرض، واألسرى انتزعوا ىذا الحؽ رهـ أنؼ 
 . ٔ معركة البقان والوجود واإلرادة في 

حالػة إبداعيػة لؤلسػرى  يالفمسػطين يتحولت لوثيقػة الوفػاؽ الػوطن يثانيًا : شكمت وثيقة األسرى الت
نيػػػان حالػػػة الفمسػػػطينييف فػػػي السػػػجوف اإلسػػػرائيمية، كونيػػػا خرجػػػت مػػػف رحػػػـ السػػػجوف ، وىػػػدفت إل

طمعاتػػػو فػػػي ظػػػؿ انشػػػغاؿ يسػػػعى االحػػػتبلؿ لتجسػػػيده واسػػػتمراه لتنفيػػػذ مشػػػروعو وت ياالنقسػػػاـ الػػػذ
الفمسػػػػطينييف بالمناكفػػػػات الداخميػػػػة ، والميػػػػـ أف األسػػػػرى اسػػػػتطاعوا قػػػػرانة المشػػػػيد قبػػػػؿ حدوثػػػػو ، 
واشتممت الوثيقة عمى رؤية معمقة تناولت الرؤية المستقبمية لؤلوضاع والعبلقات الفصائمية ، وكؿ 

 إلصػػبلح منيجػػاً ورسػػمت مفاصػػؿ الحيػػاة السياسػػية الفمسػػطينية وشػػكؿ الحكومػػة فػػي ظػػؿ التوافػػؽ، 
 الرسػػػػمية، المؤسسػػػػة وممثمػػػػي كافػػػػة الفمسػػػػطينية القػػػػوى وبإجمػػػػاع الفمسػػػػطينية، المؤسسػػػػة أوضػػػػاع
 ".  ٕ الخاص والقطاع المدني المجتمع وفعاليات

 

فيو ما ليس بغيره مف مصداقية، ومعاني إنسانية، وأنو أو أدب السجوف أدب األسرى  ثالثًا : إف
يحمؿ مضاميف مينية، وببلهة إبداعية يجعمو أقرب لممستمع والقارىن مف هيره، واستطاع أف 

                                                 
 .ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٕالمحرر خضر خميؿ شعث: مقابمة أجراىا معد المقرر، هزة،    األسيرٔ 

 . ٕ٘ٔ  محمد أبو شريعة: مرجع سابؽ، صٕ 
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يمفت انتباه الميتميف واألكاديمييف والنقاد العالمييف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر تناولت الدكتورة 
كساس الفف القصصي لممعتقميف الفمسطينييف، وجان اىتماميا نادية ىارلو األستاذة في جامعة ت

في إطار اىتماميا باألدب المقاوـ عمى مستوى عالمي، حيث جمعت في دراسة مقارنة العديد مف 
 النماذج اإلبداعية التي أنتجتيا أقبلـ مقاومة انصيرت في القضايا التحررية لشعوبيا.

 

 
 مسرد المصطمحات 

 

 يفالميربػػة : ويطمػػؽ عمػػييـ أيضػػًا مصػػطمح سػػفران الحريػػة، ، وىػػـ األطفػػاؿ الػػذأطفػػاؿ النطػػؼ  -
وا وآبائيـ داخؿ السجوف  بواسطة تيريػب النطػؼ وزراعتيػا فػي رحػـ زوجػاتيـ فػي مستشػفيات بُ نجِ أُ 

أحدث معركة  يمتخصصة ، وىذا األمر لـ يسبؽ أف مر في تاريخ حركات التحرر العالمية ، وى
، رهـ كؿ الممارسات والقيود قيؽ هريزة األبوة مثؿ باقي البشرة الحياة وتحإنسانية مستجدة لصناع

والوسػػائؿ األمنيػػة أخفقػػت فػػي كسػػر إرادة األسػػرى وحرمػػانيـ مػػف حقػػوقيـ األساسػػية " باإلنجػػاب ، 
وظػػاىرة تيريػػب النطػػؼ بػػرزت فػػي أوسػػاط األسػػرى الفمسػػطينييف المتػػزوجيف، ومػػف أمضػػوا فتػػرات 

نجػػػاب ذريػػػة بسػػػبب قيػػػاـ طويمػػػة، ومػػػف ذوي األحكػػػاـ  الجػػػيش العاليػػػة، ممػػػف حرمػػػوا تكػػػويف أسػػػر وا 
 باختطافيـ واعتقاليـ مف بيف أىميـ وذوييـ وزوجاتيـ .

  يوثيقة األسرى " : توصؿ األسرى في سجف ىداريـ وعمى رأسيـ األسػير القائػد مػرواف البرهػوث -
حركة الوطنيػة الفمسػطينية ـ، بمشاركة عدد مف قادة الٕٙٓٓلصياهة وثيقة األسرى في مايو/أيار 

األسػػػيرة " بيػػػدؼ وقػػػؼ حالػػػة االحتػػػداـ القػػػائـ بػػػيف طرفػػػى االنقسػػػاـ ، وىػػػدفت لتحقيػػػؽ المصػػػالحة 
، كػؿ ذلػؾ يعمػى قاعػدة الوحػدة والمشػروع الػوطن الحكومػة االسػرائيميةالفمسطينية كأساس لمواجيػة 

اتفقػت الفصػائؿ عمػى الوثيقػة بعد قرانة واعية لؤلوضاع الفمسطينية والتنبػؤ بالمػأزؽ قبػؿ وقوعػو ، و 
كأساس لمحوار في أكثر مف محطة " كوثيقة وفاؽ " والزالت أساس ال بديؿ عنو في وحدة الصؼ 

 . الحكومة االسرائيميةوتحقيؽ المصالحة ، ومواجية سياسيات 

أدب السػػػجوف فػػػي فمسػػػطيف : ىػػػو أدب مقاومػػػة، وىػػػو جػػػزن مػػػف األدب العربػػػي المعاصػػػر فػػػي  -
لمػػػا يحمػػػؿ مػػػف مميػػػزات فمسػػػطيف، واألدب الػػػوطني والقػػػومي، واألدب العربػػػي والعػػػالمي الحػػػديث، 
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وخصػػػائص، وحػػػس إنسػػػاني وعػػػاطفي، ورقػػػة مشػػػاعر وأحاسػػػيس ومصػػػداقية، وقػػػدرة عمػػػى التعبيػػػر 
سػػرى داخػػؿ االعتقػػاؿ ولػػيس خارجػػو، بشػػرط أف يكػػوف مػػف أجنػػاس والتػػأثير، وىػػو كػػؿ مػػا كتبػػو األ

بػيف " أدب السػجوف "  ونفرؽاألدب كالرواية والقصة والشعر والنثر والخاطرة والمسرحية والرسالة، 
نتاجػػػػات األسػػػػرى األخػػػػرى " التػػػػي كتبوىػػػػا داخػػػػؿ  المسػػػػتوفي لمشػػػػروط األدبيػػػػة، وبػػػػيف " أدبيػػػػات وا 

ألبحػػػػاث التاريخيػػػػة واألمنيػػػػة والفكريػػػػة، والكتػػػػب فػػػػي مجػػػػاالت االعتقػػػػاؿ، كالدراسػػػػات السياسػػػػية، وا
 متنوعة، والترجمات مف الصحؼ اإلسرائيمية وهير ذلؾ مف المجاالت هير األدبية.
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 الخاتــــمة

، والمبلحظػػػػػة يمػػػػػف خػػػػبلؿ دراسػػػػػة وتحميػػػػػؿ الواقػػػػع االعتقػػػػػال نخمػػػػػصفػػػػي نيايػػػػػة الدراسػػػػة 
، والتنقػػؿ التػػاريخي التحميمػػي واالعتقاليػػة الطويمػػة الشخصػػية بالمعايشػػة والمراقبػػة، والتجربػػة الذاتيػػة 

مع أسرى محػرريف مػف كػؿ  أجريناىامف محطة إلى أخرى، ومف خبلؿ المقاببلت الشخصية التي 
بيػػػر مػػػف ، وكػػػذلؾ بعػػػد اطػػػبلع واسػػػع عمػػػى عػػػدد ك ٔ خبػػػرة الالمنػػػاطؽ فػػػي فمسػػػطيف، ومػػػف خػػػبلؿ 

 يتناولػػػػت أوضػػػػاع األسػػػػرى والمعتقمػػػػيف فػػػػ يالدراسػػػػات األكاديميػػػػة واألبحػػػػاث العمميػػػػة السػػػػابقة التػػػػ
السجوف االسرائيمية، ومف خبلؿ الوثائؽ التي ُىِرَبت مف السجوف، والحصوؿ عمييا بطرؽ ووسائؿ 

متكاممػػة مػػف خػػبلؿ تمػػؾ العمميػػة المتراكمػػة والو متعػددة قػػد تعػػرض أصػػحابيا لمكثيػػر مػػف المسػػؤولية، 
والمتواصمة والمعمقة، والدراسة العقمية والمنطقية ال العاطفية وبالشواىد واإلنجازات والمعطيػات أف 

سػػػتراتيجية الحركػػػة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية األسػػػيرة بوحػػػدتيا وعقميتيػػػا الفػػػذة، وخطواتيػػػا التكتيكيػػػة واإل
دارة  مصػػمحة السػػجوف واألجيػػزة العنيفػػة والسػػممية اسػػتطاعت أف تقيػػر إرادة سػػمطات االحػػتبلؿ ، وا 

األمنية اإلسرائيمية، وأف تتجاوز كؿ مخططاتيا التصفوية والتدميرية، واسػتطاعت مػف خػبلؿ تقػديـ 
سػقاط، وأف تربػي عشرات الشيدان والعذابات والمعاناة أف تحمي الشػعب الفمسػطيني وأبنػانه مػف اإل

ز قياديػػة عمػػى مسػػتوى الفصػػائؿ وتعبػػىن وتخػػرج أجيػػااًل مػػف القػػادة تبػػوؤوا بعػػد اإلفػػراج عػػنيـ مراكػػ
 . ٕ الفمسطينية، وكوادر في المؤسسات الوطنية والنقابية الرسمية واألىمية

مف خبلؿ االطبلع عمى دراسات نظرية تناولت أشكاؿ المقاومة وفنونيا، وكػذلؾ  ونخمص
كػة نجػازات الحر إقدمت نماذج تطبيقية لتجارب عالمية مشابية كمعيار لمحكػـ عمػى  يالدراسات الت

الوطنية الفمسطينية األسيرة أنيا شكمت حالة إبداعيػة مميػزة عمػى صػعيد بنػان اليياكػؿ والمؤسسػات 
االعتقالية واتخاذ القرارات، وترتيب بنيػة الفصػائؿ الداخميػة، ونمػط التعػاوف والتنسػيؽ بػيف الفصػائؿ 

اج األدبػػػػي فػػػػي السػػػػجف الواحػػػػد وبػػػػيف المعػػػػتقبلت، وعمػػػػى صػػػػعيد االىتمػػػػاـ والبنػػػػان الثقػػػػافي واإلنتػػػػ
والتعميمي، والتأثير اإليجابي السياسي، ومسيرة اإلضرابات المفتوحة عف الطعاـ الفردية والجماعية 
مػػػف حيػػػث امتػػػداد الفتػػػرات الزمنيػػػة هيػػػر المسػػػبوقة واإلنجػػػازات التػػػي تحققػػػت مػػػف أنيػػػاب محتػػػؿ لػػػـ 

 يعترؼ باالتفاقيات والمعاىدات العالمية والقانوف الدولي اإلنساني. 

                                                 
مكمفًا ئرة القانوف الدولى، وعضوًا   كونو شغؿ مستشارًا لوزير شؤوف األسرى والمحرريف ومديرًا عامًا بيا، وناطقًا إعبلميًا باسميا فى المحافظات الجنوبية، ومديرًا لدأ 

ى إذاعة صوت األسرى، وعضوًا فى بإدارة مكتبيا فى هزة نتيجة االنقساـ فى أعقاب تحويميا إلى ىيئة، وعممو كمديرًا ومؤسسًا لمركز األسرى لمدراسات، ومديرًا لمبرامج ف

 لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسبلمية بقطاع هزة.

ى الفمسطينى،   كاف منيـ األمنان العاموف لمفصائؿ، وأعضان مكاتب سياسية ولجاف مركزية ومسئولى ساحات، ووزران وأعضان فى المجمسيف الوطنى والتشريعٕ 

 ومتنفذوف فى القرارات أينما تواجدوا. 
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بداع، في مواجية األ كاف سرى أكثر حكمة، وأعمؽ حنكة، وأصمب عزيمة، وأكثر وعي وا 
األزمػػات، وأكثػػر حػػرص عمػػى الوحػػدة الوطنيػػة والتفػػاىـ والمشػػاركة مػػف الجميػػع فػػي اتخػػاذ القػػرارات 
عمػػػى أسػػػس ديمقراطيػػػة سػػػميمة، وأكثػػػر كفػػػانة فػػػي اسػػػتقران المسػػػتقبؿ بالقػػػدر الػػػذي يحقػػػؽ األىػػػداؼ 

ترتيػػػب األولويػػػات وتوجيػػػو اىتمػػػاـ األسػػػرى لمنػػػافع والمفيػػػد واقعػػػًا ومسػػػتقببًل، المرجػػػوة، والقػػػدرة عمػػػى 
وتحديد أفضؿ األساليب والوسائؿ ببدائؿ متعددة تحت شعار "صاحب بػديؿ أو خيػار واحػد فاشػؿ" 

تحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػوة تحػػت شػػعار " الكرامػػة أواًل  يفػػ واختيػػار البػػديؿ األقػػؿ تكمفػػة وأكثػػر تػػأثير
 . ٔ "  والحرية ثانياً 

حالػػة  سػػطينيوف فػػي السػػجوف اإلسػػرائيميةتجربػػة اإلنجػػاب التػػي خاضػػيا األسػػرى الفمتمثػػؿ 
إبداعية لـ يشيد ليا التػاريخ مثيػؿ، وىػذا مػا يصػنفيا تجربػة إبداعيػة بامتيػاز كونيػا مسػتجدة، وتعػد 
أحػػدث المعػػارؾ مػػع السػػجاف مػػف حيػػث الشػػكؿ والنػػوع والرسػػالة والمضػػموف ونػػوع التحػػدي، ويمكػػف 
نجػاب األطفػاؿ تعتبػر ثػورة إنسػانية هيػر مسػبوقة فػي  القوؿ أف نجاح تيريب النطؼ مف األسرى وا 

، وتميزت بعدـ الركوف لمسجاف في قطع نسػؿ األسػرى وحرمػانيـ مػف هريػزة اإلنجػاب وجو السجاف
يعػػػد أحػػػد  يوالشػػػعور بػػػاألبوة، واتسػػػمت بفاعميتيػػػا وانتمائيػػػا ودورىػػػا، كػػػوف أف الصػػػراع الػػػديموهراف

أعقػػاب  يفمسػػطيف المحتمػػة، فػػ ي  فػػيسػػرائيمواإل يؿ الصػػراع القػػائـ بػػيف الطػػرفيف  الفمسػػطينأشػػكا
 بحقيـ.  الحكومة االسرائيميةتمارسو  يستيطاف والتيجير التسياسات اإل

أف تػػػدخؿ األسػػػرى إلنيػػػان االنقسػػػاـ الفمسػػػػطيني عبػػػر وثيقػػػة األسػػػرى تعػػػد خطػػػػوة  ونعتقػػػد
في سياؽ استشراؼ المستقبؿ المأساوي عمى الصػعيد الػوطني عمػى كػؿ االتجاىػات  يإبداعية وتأت

فيمػػا لػػو لػػـ يتحقػػؽ الوثػػاؽ الػػوطني، لػػذا تصػػنؼ وثيقػػة األسػػرى مػػف أىػػـ المشػػاريع التػػي تسػػعى إلػػى 
تحقيػػؽ المصػػالحة فػػي ظػػّؿ واقػػٍع ازداد تعقيػػدًا مػػع تغييػػر الظػػروؼ السياسػػية، وتػػأتي أىميتيػػا كونيػػا 

كانػػػت فاعمػػػًة ميػػػدانيًا قبػػػؿ اأَلْسػػػر، وألنيػػػا جػػػانت شػػػاممًة إلػػػى أبعػػػد الحػػػدود،  خرجػػػت مػػػف قيػػػادات
 . ٕ واعتُبرت مخرجًا مف األزمة التي تفاقمت مع تزايد المواجيات بيف طرفي االنقساـ

كمػػا أف التجربػػة الديمقراطيػػة فػػي السػػجوف، تعػػد تجربػػة إبداعيػػة وفريػػدة، نظػػرًا ألنيػػا جػػانت 
إضافة إلى أنيا شكمت خروجًا عمى سياؽ هير ديمقراطي بالنظر إلى  في أجوان القمع االحتبللي،

، وال شػػػؾ أف التجربػػػة الديمقراطيػػػة  ٖ التركيبػػػة االجتماعيػػػة والسياسػػػية التػػػي عايشػػػيا قبػػػؿ االعتقػػػاؿ
لمحركة األسيرة ىي تجربة إيجابية في التقييـ العاـ، وأف ىذه التجربة جانت متقدمة بمستوى كبيػر 

                                                 
 . ٜٛ، صٕٛٓٓ  د محمد المصيرفى: إدارة األزمات، اإلسكندرية، مؤسسة حورس الدولية، ٔ 

   موقع مجمة دراسات شرؽ أوسطية:ٕ 
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 .ٜٚٔ  فيد أبو الحاج: مرجع سابؽ، صٖ 
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، ويمكػػػػف القػػػػوؿ أف ديمقراطيػػػػة السػػػػجوف الديمقراطيػػػػة  ٔ قراطيػػػػة خػػػػارج السػػػػجوفعػػػػف التجربػػػػة الديم
الفصػػػػػائمية والحزبيػػػػػة سػػػػػبقت ديمقراطيػػػػػة الفصػػػػػائؿ الفمسػػػػػطينية والسػػػػػمطة الوطنيػػػػػة فػػػػػي معامبلتيػػػػػا 

 ويومياتيا ولوائحيا خارج السجوف، لذلؾ ىي مبدعة بممارساتيا وأنظمتيا ونظـ حياتيا.
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 .ٕٕٔٓ، القدس، دار الجندي لمنشر والتوزيع، "أدب السجون"جميؿ السمحوت،  -ٜ

فمسػطيف، مكتبػة ، هػزة، "المعتقمون الفمسطينيون في السجون ا سرائيمية"جياد الػبطش،  -ٓٔ
 .ٕٚٓٓاليازجي، 

، راـ اهلل، مركػػػز المشػػػرؽ أثـــر الرســـالة فـــي حيـــاة المعتقـــل الفمســـطيني"حسػػػف عبػػػد اهلل، " -ٔٔ
 .ٕٗٓٓلمدراسات، 

ــين الفمســطينيين"حسػػف عبػػد اهلل،  -ٕٔ ــة المعتقم ــي تجرب ــة ف ، القػػدس، نقابػػة "الصــحافة العبري
 .ٕ٘ٓٓالصحفييف الفمسطينييف، 

 .ٕٗٓٓ، راـ اهلل، مركز المشرؽ لمدراسات، "كممات عمى جدار الميل"حسف عبد اهلل،  -ٖٔ
ـــف القضـــبان"حممػػػي عنقػػػاوي،  -ٗٔ ـــى لممســـيرة خم ، هلل، الطبعػػػة األولػػػى، راـ ا"المراحـــل األول

 .ٜٜ٘ٔ، مطبعة الغد
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مؤسسػػة ناديػػا ، ، راـ اهلل"التجربــة الديمقراطيــة لمحركـة الفمســطينية األســيرة"خالػد الينػػدي،  -٘ٔ
 .ٕٓٓٓلمطباعة والنشر، 

 .ٕٗٓٓ، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، "الشورى والديمقراطية النيابية"داوود الباز،  -ٙٔ
، فــــي ضــــوء الشــــريعة ا ســــالمية""الــــنظم السياســــية لمدولــــة والحكومــــة داوود البػػػػاز،  -ٚٔ

 .ٕٙٓٓدار الفكر الجامعي، ، اإلسكندرية
مكتبػػة الجامعػػة ، ، فمسػػطيف، هػػزة"تقريــر شــامل"الػػدائرة اإلعبلميػػة لػػوزارة شػػؤوف األسػػرى،  -ٛٔ

 .ٕٛٓٓاإلسبلمية، 
 .ٕٙٓٓ، هزة، فمسطيف، دائرة شؤوف األسرى، "صرخة من أعمق الااكرة"رأفت حمدونة،  -ٜٔ
"تعــايب الســجناء السياســيين الفمســطينيين فــي الســجون ، ربحػػي قطػػامش، نمػػر شػػعباف -ٕٓ

 .ٖٕٓٓ، راـ اهلل، فمسطيف، الضمير لرعاية األسير وحقوؽ اإلنساف، ا سرائيمية"
، راـ اهلل، فمسػطيف، "ألف يوم فـي  ن انـة العـ ل النفـرادي"زاىي وىبي، مرواف البرهوثي،  -ٕٔ

 .ٕٔٔٓدار الشروؽ لمنشر والتوزيع، 
 .ٕ٘ٔٓ، هزة، فمسطيف، مطبعة األندلس،  يات نضالية""فيرو سامي األخرس،  -ٕٕ
 .ٕ٘ٔٓ، هزة، فمسطيف، مكتبة األندلس، "رحيق الوطن"سامي األخرس، كامؿ مسعود،  -ٖٕ
 ـ.ٕٓٓٓ، هزة، فمسطيف، جمعية األسرى والمحرريف، "أدب المواجية"سمماف جاد اهلل،  -ٕٗ
لشػؤوف الحركػة األسػيرة ، القػدس، مركػز أبػو جيػاد "المواجيـة والحتـراف"سمماف جػاد اهلل،  -ٕ٘

 .ٕٗٔٓبجامعة القدس، 
 .ٜٜٓٔ، مدبولى مكتبة، القاىرة، مصطمحات قاموس: حجازى سمير -ٕٙ
بػدوف دار ، فمسػطيف، ، هزةٕ، ط "التجربة النضالية لمعتقل عسقالن"عبد الحؽ شحادة،  -ٕٚ

 .ٜٜٜٔنشر، 
فمسػػطيف، بػػدوف دار نشػػر، ، ، هػػزة"أوراق مــن خمــف جــدران األســر"عبػػد الحػػؽ شػػحادة،  -ٕٛ

ٕٓٔٓ. 
، نػابمس، ٔ، ط"التجربة العتقالية في المعتقالت الصـييونية"عبد الستار قاسـ وآخروف،  -ٜٕ

 ـ.ٜٙٛٔقسـ العمـو السياسية، جامعة النجاح الوطنية، 
، القػػاىرة، صػػادر عػػف جامعػػة "األســرى الفمســطينيون.. ولم وومــال"عبػػد الناصػػر فروانػػة،  -ٖٓ

 .ٕ٘ٔٓالدوؿ العربية، 
 .ٜٜٚٔ، بيروت، دار الطميعة لمطباعة والنشر،يد والحرية""ممحمة القعدناف جابر،  -ٖٔ
ـــة المصـــطمحات معجـــم: عيػػػاد عػػػزت عميػػػة -ٕٖ ـــة المغوي  األكاديميػػػة ،المكتبػػػة القػػػاىرة، واألدبي

،ٜٜٔٗ. 
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-3>>1"األســـرى الفمســـطينيون فـــي الســـجون ا ســـرائيمية بعـــد أوســـمو عيسػػػى قراقػػػع،  -ٖٖ
 ـ.ٕٓٓٓ معيد الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت،، ، فمسطيف">>>1

، األردف، دار الحامػد لمنشػر والتوزيػع، "أسرانا في سجون الحتالل ا سرائيمي"هادة بدر،  -ٖٗ
ٕٓٓٙ. 

، راـ اهلل، المؤسسػة الفمسػطينّية "السجن في الشعر الفمسطيني المعاصـر"فايز أبو شّمالة،  -ٖ٘
 .ٖٕٓٓلئلرشاد القومي، 

الزيتونػػػػػة لمدراسػػػػػات ، بيػػػػػروت، مركػػػػػز "معانـــــاة األســـــير الفمســـــطيني"فػػػػراس أبػػػػػو ىػػػػػبلؿ،  -ٖٙ
 .ٜٕٓٓواالستشارات، 

"التجربة الديمقراطية لألسرى الفمسطينيين في المعتقالت ا سرائيمية فـي فيد أبو الحاج،  -ٖٚ
، القػػػدس، مركػػػز أبػػػو جيػػػاد لشػػػؤوف الحركػػػة األسػػػيرة، فمسػػػطيف، ":022-:9>1الفتـــرة 
ٕٓٔٗ. 

 ـ.ٜٜٛٔؿ لمنشر، "، عماف، دار الجمي"من القمع إلى السمطة الثوريةقدري أبو بكر،  -ٖٛ
 .ٜٜٚٔ، المعارؼ دار، القاىرة، فمسطين فى المعاصر العربى األدب: السوافيرى كامؿ -ٜٖ
ـــف"المجنػػػة الدوليػػػة لمصػػػميب األحمػػػر الػػػدولي،  -ٓٗ ، القػػػاىرة، المركػػػز اإلقميمػػػي "اتفاقيـــات جني

 .ٕٓٔٓاإلعبلمي، 
راـ اهلل  ، راـ اهلل، فمسػطيف، مركػز"التحول الديمقراطي فـي فمسـطين"محسف أبو رمضاف،  -ٔٗ

 .ٕٛٓٓلمدراسات وحقوؽ اإلنساف، 
 .ٜٜٜٔ، العممية الكتب دار، لبناف، بيروت، األدب فى المفصل المعجم: التونجى محمد -ٕٗ
 .ٕٛٓٓ، اإلسكندرية، مؤسسة حورس الدولية، "إدارة األ مات"محمد المصيرفى،  -ٖٗ
ـــديمقراطي فـــي فمســـطين" محمػػػد خالػػػد األزعػػػر، -ٗٗ اهلل، ، راـ "النظـــام السياســـي والتحـــول ال

 .ٜٜٙٔالمؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية،  –فمسطيف، مواطف 
، ، هػػزة"التجربــة الديمقراطيــة والمؤسســية حركــة حمــاس فــي الســجون"محمػػد صػػبحو،  -٘ٗ

 .ٕ٘ٔٓ، فمسطيف، مكتب إعبلـ األسرى
، فمسػػطيف، مركػػز أحػػرار لدراسػػات األسػػرى "إضــراب الكرامــة"محمػػد صػػبحو، فػػؤاد الخفػػش،  -ٙٗ

 .ٕٕٔٓ، وحقوؽ اإلنساف
، هػػػزة، فمسػػطيف، الكممػػة لمنشػػر والتوزيػػػع، "نســمات مـــن خمــف القضــبان"محمػػد عػػوض،  -ٚٗ

ٕٓٔ٘. 
، األردف، دار ابػف رشػد "التجربة العتقالية في السجون ا سرائيمية"محمد لطفي ياسيف،  -ٛٗ

 .ٜٜٛٔلمنشر والتوزيع، 
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ـــر الســـنوي مركػػػز أبػػػو جيػػػاد لشػػػؤوف الحركػػػة األسػػػيرة،  -ٜٗ القػػػدس، ، جامعػػػة "0210"التقري
 ـ.ٕٕٔٓفمسطيف، القدس، 

، القدس، فمسػطيف، جامعػة "نحو مجتمع ديمقراطي"المركز الفمسطيني لتعميـ المعمومات،  -ٓ٘
 .ٜٜٗٔبير زيت، 

، الرسػالة لمنشػر واإلعػبلـ، أـ "صرخات من وراء القضبان"مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف،  -ٔ٘
 .ٜٕٓٓالفحـ، فمسطيف، 

المعتقمـون الفمسـطينيون والمعـتقالت  - حـراب "أسـرى بـالمصطفى كبيا، وديع عػواودة،  -ٕ٘
 .ٖٕٔٓ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ">1>1 – ;1>1ا سرائيمية األولى 

 .ٕٕٔٓ، دار البداية ناشروف وموزعوف، بغداد، "حقوق األسير"مصمح عبد العزيز،  -ٖ٘
ـــك"معػػػاذ الحنفػػػي،  -ٗ٘ ـــك الميم ـــي ليم ـــق ف ينييف، ، هػػػزة، فمسػػػطيف، اتحػػػاد الكتػػػاب الفمسػػػط"أعم

ٜٜٔٛ. 
، عمػػػاف، دار المنػػػارات، "ســـيناريو المعـــتقالت الصـــييونية"منيػػة سػػػمارة، محمػػػد الظػػػاىر،  -٘٘

ٜٔٛ٘. 
ــاتيم  -حقــوقيم  -"األســرى ناصػػر عبػػد الجػػواد،  -ٙ٘ ــاميم" -واجب ، األردف، دار ٕ، ط أحك

 .ٖٕٔٓكنوز المعرفة لمنشر والتوزيع، 
ـــدولي"نػػػدان البرهػػػوثي،  -ٚ٘ ـــانون ال ـــي الق رة، دار النيضػػػة العربيػػػة، ، القػػػاى"أســـرى الحـــرب ف

ٕٓٔ٘. 
، لبناف، بيروت، منشورات ىنيبعؿ، الطريق إلى الحرية" –"النضال الالعنفي ىاني نعيـ،  -ٛ٘

ٕٕٓٔ. 
الدائرة ، راـ اهلل، فمسػػطيف،"أوقفــوا  مــن الســجن األســود"وزارة شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف،  -ٜ٘

 .ٕٓٔٓاالعبلمية لوزارة األسرى، 
المؤسسػػػة الفمسػػػطينية لدراسػػػة  -، مػػػواطف ية الفمســـطينية""الحركـــة النســـائوليػػػد الفػػػاىوـ،  -ٓٙ

 .ٕٓٓٓالديمقراطية، راـ اهلل، 
، عمػػاف، دار الجميػػؿ لمنشػػر، "فمســطينيات فــي ســجن النســاء ا ســرائيمي"وليػػد الفػػاىوـ،  -ٔٙ

ٜٔٛ٘. 
، راـ اهلل، فمسػطيف، مؤسسػة ناديػا "المسألة الوطنية الديمقراطية فـي فمسـطين"وليد سػالـ،  -ٕٙ

 .ٕٓٓٓر، لمطباعة والنش

 :الكتب المترجمة -ثانياً 
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، "بنــاء األحــ اب السياســية، إصــالح الضــوابط القانونيــة والقواعــد الداخميــة"بيبػػا نػػوريس،  -ٔ
  .ٕٗٓٓ ستوكيولـ، المؤسسة الدولية لمديمقراطية واالنتخابات 

، ٔ، ط"اســتخدام إسـرائيل لمتعــايب بالصـدمة الكيربائيــة"جيفػري ديممػاف، موسػى البكػري،  -ٕ
 .ٜٜٔٔمركز المعمومات الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، القدس، 

، ترجمػة محمػد مصػطفى هنػيـ، القػاىرة، األسئمة األبدية" –"الفكر السياسي جيميف تندر،  -ٖ
 .ٖٜٜٔالجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 

، سمسػػػػمة األحػػػػػزاب السياسػػػػػية "تنفيــــا الديمقراطيـــــة الداخميـــــة الح بيـــــة"سػػػػوزاف سػػػػػكارو،  -ٗ
  .ٕ٘ٓٓديمقراطية في الجوانب النظرية  واشنطف، المعيد الوطني الديمقراطي، وال

، سمسمة األحزاب السياسية والديمقراطية في الجوانب "تبني القانون الح بي"كينيث جاندا،  -٘
  .ٕ٘ٓٓالنظرية  واشنطف، المعيد الوطني الديمقراطي، 

 الدوريات والمجالت:  -ثالثاً 

، المجمػػد السػػادس العــدد األول، مجمػػة الجامعػػة اإلسػػبلمية ، ٕٛٓٓالجامعػػة اإلسػػبلمية.   -ٔ
 عشر، هزة، فمسطيف.

، الجػػػزن >0العـــدد ، مجمػػػة جامعػػػة القػػػدس المفتوحػػػة ، ٖٕٔٓجامعػػػة القػػػدس المفتوحػػػة.   -ٕ
 الثاني، هزة، فمسطيف.

 ، "موقػػػع األسػػػرى الفمسػػػطينييف فػػػي القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني"، ٕٗٔٓسػػػحر فرنسػػػيس.   -ٖ
 .;>العدد ، فمسطينيةمجمة الدراسات ال

 ، "مختػػارات مػف المجمػػة الدوليػػة"، برنػػت ٕٚٓٓالمجنػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػر الػػدولي.   -ٗ
 رايت لمدعاية واإلعبلف، القاىرة، مصر.

 ، "البيػػػػاف الختػػػػامي لمػػػػؤتمر األمػػػػـ المتحػػػػدة حػػػػوؿ ٕٔٔٓمركػػػػز التخطػػػػيط الفمسػػػػطيني.   -٘
 فمسطيف.، هزة، >0العدد ، مجمة المركزاألسرى في فينا"، 

 :رسائل عممية -رابعاً 

 -ٜٚٛٔ ، دور األسػرى فػي الحركػات السياسػية الفمسػطينية  ٖٕٔٓإسػماعيؿ الػداعور.   -ٔ
، جامعػة األزىػر كميػة االقتصػاد والعمػوـ اإلداريػة، "رسالة دكتوراه غير منشـورة" ، ٕٙٓٓ

 قسـ العمـو السياسية، هزة، فمسطيف.
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"رســـالة وطبلقػػو والمسػػػتجدات فػػػي ذلػػؾ"،   ، "زواج األسػػػيرٖٕٔٓإيػػاد عطػػػا أبػػو فنػػػوف.   -ٕ
ــر منشــورة" ، كميػػة الدراسػػات العميػػا، جامعػػة الخميػػؿ، قسػػـ العمػػـو السياسػػية، ماجســتير غي

 فمسطيف.
 ، "تػػأثير حقبػػة أوسػػمو عمػػى وحػػدة وانجػػازات الحركػػة األسػػيرة فػػي ٕٕٔٓزيػػاد أبػػو زيػػاد.   -ٖ

، جامعػة القػدس، ""رسالة ماجستير غير منشـورة "، ٕٕٔٓ -ٖٜٜٔالسجوف اإلسرائيمية 
 أبو ديس. –قسـ العمـو السياسية، القدس 

 الدراسات قسـ إلى مقدمة دكتوراة رسالة، القاىرة، ٜٜٔٔ ثورة أدب:مرزوؽ الصبور عبد -ٗ
 الدراسات قسـ، العموـ ،كمية اآلداب فى الدكتوراة درجة لنيؿ العموـ دار بكمية األدبية
 . ٜٓٚٔ، القاىرة جامعة، "رسالة ماجستير هير منشورة"، األدبية

 ، "أثػر االحػتبلؿ عمػى ثقافػة المقاومػة دراسػة حالػة لمثقافػة السياسػية ٕٙٓٓهادة موسى.   -٘
، جامعػة القػاىرة، كميػة االقتصػاد والعمػـو "رسالة دكتوراه غير منشـورة"لممرأة الفمسطينية"، 
 السياسية، القاىرة.

 - ٕٙٓٓياسة الفمسطينية   ، "الحركة األسيرة وتأثيرىا في السٖٕٔٓمحمد أبو شريعة.   -ٙ
، جامعػػػػة األزىػػػػر كميػػػػة االقتصػػػػاد والعمػػػػـو "رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة" "، ٕٕٔٓ

 اإلدارية، قسـ العمـو السياسية، هزة، فمسطيف.
 ، "بنػػػػان الجممػػػػة فػػػػي شػػػػعر المعتقمػػػػيف الفمسػػػػطينييف فػػػػي السػػػػجوف ٕٛٓٓمفيػػػػد عرقػػػػوب.   -ٚ

جميوريػة ، جامعػة عػيف شػمس، كميػة اآلداب، "رسالة دكتوراه غيـر منشـورة"اإلسػرائيمية"، 
 مصر العربية.

 :مؤتمرات وندوات عممية -خامساً 

 ، األسػػػػػري الفمسػػػػػطينيوف فػػػػػي السػػػػػجوف اإلسػػػػػرائيمية، "مػػػػػؤتمر ٖٕٔٓأحمػػػػػػد الريمػػػػػاوي.   -ٔ
 األسرى"، جامعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف.

وعية بقضية األسػرى فػي  ، دور العبلقات العامة في التٖٕٔٓأحمد حماد، زىػير عػابد.   -ٕ
سػػػػجوف االحػػػػتبلؿ، هػػػػزة، فمسػػػػطيف، "مػػػػؤتمر األسػػػػرى"، جامعػػػػة القػػػػدس المفتوحػػػػة، هػػػػزة، 

 فمسطيف.
 ، أوضػػػاع ومعانػػػاة األسػػػيرات واألطفػػػاؿ الفمسػػػطينيوف فػػػي السػػػجوف ٖٕٔٓإيػػػاد شػػػناعة.   -ٖ

ـ"، "مػػػػػؤتمر األسػػػػػرى"، جامعػػػػػة القػػػػػدس المفتوحػػػػػة، هػػػػػزة، ٕٕٔٓ –ـ ٜٚٙٔاإلسػػػػػرائيمية "
 فمسطيف.
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 ، معالجة الكاريكػاتير فػي الصػحؼ الفمسػطينية لقضػية األسػرى ٖٕٔٓسيف األسطؿ.  تح -ٗ
 في السجوف اإلسرائيمية، "مؤتمر األسرى"، جامعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف.

 ، واقػػػػػػػع األسػػػػػػػيرات الفمسػػػػػػػطينيات ومعانػػػػػػػاتيـ داخػػػػػػػؿ السػػػػػػػجوف ٖٕٔٓرشػػػػػػػاد المػػػػػػػدني.   -٘
 امعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف.الصييونية، هزة، فمسطيف، "مؤتمر األسرى"، ج

 ، " توثيػػؽ تجربػة االعتقػػاؿ الفمسػطينية فػػي السػػجوف ٖٕٔٓرفيػؽ حمدونػػة، منيػر شػػقورة.   -ٙ
اإلسػػرائيمية بػػيف الضػػرورة والتنفيػػذ وتاريخيػػا"، "مػػؤتمر األسػػرى"، جامعػػة القػػدس المفتوحػػة، 

 هزة، فمسطيف.
لحؿ قضية األسرى الفمسطينييف،  ، الرؤية المستقبمية ٖٕٔٓرياض العيمة، عبير ثابت.   -ٚ

 "مؤتمر األسرى"، جامعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف.
ـ عمػػػػػػػى المعتقمػػػػػػػػيف ٜٚٙٔ ، أثػػػػػػػر حػػػػػػػػرب حزيػػػػػػػراف  يونيػػػػػػػو  ٖٕٔٓزكريػػػػػػػا العثامنػػػػػػػة.   -ٛ

 الفمسطينييف، "مؤتمر األسرى"، جامعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف.
ظيميػة بػيف األسػرى الفمسػطينييف فػي  ، العبلقات التنٖٕٔٓزىير المصري، نجود أحمد.   -ٜ

 السجوف اإلسرائيمية، "مؤتمر األسرى"، جامعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف.
 ، الصػػػػبلبة النفسػػػػية وعبلقتيػػػػا بػػػػبعض أسػػػػاليب التعػػػػذيب ٖٕٔٓعايػػػػد محمػػػػد الحمػػػػوز.   -ٓٔ

اإلسرائيمية ضد األسرى الفمسطينييف في محافظة الخميؿ، "مؤتمر األسرى"، جامعة القدس 
 مفتوحة، هزة، فمسطيف.ال

 ، مفػػاىيـ حقػػوؽ األسػػرى المتضػػمنة فػػي محتويػػات منػػاىج التربيػػة ٖٕٔٓفتحػػي كمػػوب.   -ٔٔ
الوطنيػػة المقػػررة عمػػى تبلميػػذ المرحمػػة األساسػػية فػػي فمسػػطيف، "مػػؤتمر األسػػرى"، جامعػػة 

 القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف.
الفمسػطينييف، "مػؤتمر   ، القانوف الدولي اإلنساني وقضية األسرىٖٕٔٓكماؿ األسطؿ.   -ٕٔ

 األسرى"، جامعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف.
 ، دور الجامعػات الفمسػطينية بمحافظػات هػزة فػي ٖٕٔٓمحمود عسػاؼ، سػميرة خميفػة.   -ٖٔ

تعزيز قضية األسرى في سجوف االحتبلؿ وسبؿ تفعيمو، "مؤتمر األسػرى"، جامعػة القػدس 
 المفتوحة، هزة، فمسطيف.

 ، إبداعات انتصرت عمى القيػد، "مػؤتمر ٖٕٔٓالحركة األسيرة.   مركز أبو جياد لشؤوف -ٗٔ
 األسرى"، جامعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف.

 ، صػػورة السػػجيف والسػػجف والسػػّجاف فػػي الشػػعر ٖٕٔٓمفيػػد عرقػػوب، حسػػيف الػػدراويش.   -٘ٔ
 الوطني الفمسطيني األسير، "مؤتمر األسرى"، جامعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف.

 ، اأَلَسػػػاليب اإلنشػػػائي ة فػػػي شػػػعر األسػػػرى الِفَمْسػػػطينييف، "مػػػؤتمر ٖٕٔٓسػػػماعيؿ.  نائػػؿ إ -ٙٔ
 األسرى"، جامعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف.
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 ، االعتقػػػاؿ فػػػي السياسػػػة اإلسػػػرائيمية فػػػي منظػػػور القػػػوانيف، "مػػػؤتمر ٖٕٔٓوليػػػد مزىػػػر.   -ٚٔ
 األسرى"، جامعة القدس المفتوحة، هزة، فمسطيف.

 :تالمقابال -سادساً 

إبػػػػػػػراىيـ عميػػػػػػػاف، رئػػػػػػػيس ممتقػػػػػػػى األسػػػػػػػرى وأسػػػػػػػير محػػػػػػػرر، مقابمػػػػػػػة أجراىػػػػػػػا الباحػػػػػػػث،  -ٔ
 ، قطاع هزة.ٕ٘ٔٓ/ٙ/ٖٕ

 ، األردف.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٔأحبلـ التميمي، أسيرة محررة، مقابمة أجراىا الباحث،  -ٕ
 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٜٔأحمد أبو طو، أسير محرر، مقابمة أجراىا الباحث،  -ٖ
محػػػػػػػرر، مقابمػػػػػػػة أجراىػػػػػػػا الباحػػػػػػػث، هػػػػػػػزة، أحمػػػػػػػد عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف أبػػػػػػػو حصػػػػػػػيرة، أسػػػػػػػير  -ٗ

ٕٛ/ٔٓ/ٕٓٔ٘. 
أحمد محي الديف حرز اهلل، المتحدث باسـ مؤسسة ميجة القدس لمشيدان واألسرى وأسير  -٘

 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٜٔمحرر، مقابمة أجراىا الباحث، 
 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٕٓأسامة أبو حرب، أسير محرر، مقابمة أجراىا الباحث،  -ٙ
 .ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٖٕابمة أجراىا الباحث، هزة، أكـر سبلمة، أسير محرر، مق -ٚ
بساـ المجدالوي، مدير عاـ شؤوف األسػرى والمحػرريف ورئػيس لجنػة ىيئػة شػؤوف األسػرى  -ٛ

 .ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٜٔالمكمفة في المحافظات الجنوبية، مقابمة أجراىا الباحث، هزة، 
زة، توفيؽ أبو نعيـ، رئيس جمعيػة واعػد لؤلسػرى وأسػير محػرر، مقابمػة أجراىػا الباحػث، هػ -ٜ

ٔٓ/ٕٔ/ٕٓٔٗ. 
جبر وشاح، نائب رئيس المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، وأسير محرر، مقابمة أجراىػا  -ٓٔ

 .ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٕ٘الباحث، هزة، 
خضػػػر خميػػػؿ شػػػعث، المتحػػػدث باسػػػـ ممتقػػػى األسػػػرى والمحػػػرريف وأسػػػير محػػػرر، مقابمػػػة  -ٔٔ

 .ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٕأجراىا الباحث، هزة، 
محػػػػػػرر، مقابمػػػػػػػة أجراىػػػػػػػا الباحػػػػػػػث، خضػػػػػػر عطيػػػػػػػة محجػػػػػػػز، كاتػػػػػػب وأكػػػػػػػاديمي وأسػػػػػػػير  -ٕٔ

 ، قطاع هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٖٕ
 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔ/٘ٔخضر محمود عباس، كاتب وأكاديمي وأسير محرر، مقابمة،  -ٖٔ
رامػػي جمػػاؿ عػػزاره، المسػػئوؿ اإلعبلمػػي لمفوضػػية األسػػرى وأسػػير محػػرر، مقابمػػة أجراىػػا  -ٗٔ

 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٖالباحث، 
 .، هزةٕ٘ٔٓ/ٛ/ٜٔالباحث،  رائد خالد هبايف، أسير محرر، مقابمة أجراىا -٘ٔ
 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٖروضة إبراىيـ حبيب، أسيرة محررة، مقابمة،  -ٙٔ
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 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٖزىير الشوشنية، أسير محرر، مقابمة أجراىا الباحث،  -ٚٔ
 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٕٓزياد سميـ سممي، أسير محرر، مقابمة أجراىا الباحث،  -ٛٔ
نػػػابمس،  -رزاف التخصصػػي سػػالـ أبػػو خيػػزراف مسػػئوؿ زراعػػػة نطػػؼ األسػػرى بمستشػػفى  -ٜٔ

 .ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٕ٘مقابمة أجراىا الباحث، هزة، 
سػػػػامر أبػػػػو سػػػػير، قيػػػػادي فػػػػي الجبيػػػػة الشػػػػعبية وأسػػػػير محػػػػرر، مقابمػػػػة أجراىػػػػا الباحػػػػث،  -ٕٓ

 ، قطاع هزة.ٕ٘ٔٓ/ٙ/ٖٕ
، ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٖٕسػػػمماف سػػػميـ جػػػاد اهلل، أسػػػير محػػػرر وكاتػػػب، مقابمػػػة أجراىػػػا الباحػػػث،  -ٕٔ

 قطاع هزة. 
 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٓٔسير محرر، مقابمة أجراىا الباحث، سميـ حسيف الزريعي، أ -ٕٕ
سػػميح كامػػؿ حجػػاج، المفتػػي والمحاضػػر بجامعػػة فمسػػطيف بغػػزة، مقابمػػة أجراىػػا الباحػػث،  -ٖٕ

 .ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٚٔلبناف، بيروت، 
 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٛ/ٕٓشاكر شبات، أسير محرر، مقابمة أجراىا الباحث،  -ٕٗ
، ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٚأجراىا الباحث،  شعباف سميـ حسونة، كاتب وروائي وأسير محرر، مقابمة -ٕ٘

 هزة.
شػػكري سػػممو، أسػػير محػػرر، نائػػب رئػػيس ىيئػػة شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف، مقابمػػة أجراىػػا  -ٕٙ

 ، راـ اهلل.ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٖٕالباحث، 
وعضػػػو لجنػػػة مكمفػػة بػػػإدارة ىيئػػػة  العبلقػػات العامػػػة واإلعػػبلـ مـــدير عـــامعػػاطؼ مرعػػػى،  -ٕٚ

شؤوف األسرى في المحافظات الجنوبية، بادرة أسير محرر، مقابمػة أجراىػا الباحػث، هػزة، 
ٜٔ/ٔٔ/ٕٓٔ٘. 

عبد الباري محمد خمة، رئيس لجنة اإلفتان في وزارة األوقاؼ والشئوف الدينية بقطاع هزة،  -ٕٛ
  ٕٔٓ/ٔٔ/ٚٔمقابمة أجراىا الباحث، هزة، 

 ، هزة.ٕٗٔٓ/ٕ/٘ٔشحادة، أسير محرر، مقابمة أجراىا الباحث، عبد الحؽ رمضاف  -ٜٕ
عبػػػػػػػد المػػػػػػػنعـ حسػػػػػػػاف أبػػػػػػػو عطايػػػػػػػا، أسػػػػػػػير محػػػػػػػرر ومبعػػػػػػػد، مقابمػػػػػػػة أجراىػػػػػػػا الباحػػػػػػػث،  -ٖٓ

 ، إسبانيا.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/٘
عبد الناصر عوني فروانػو، رئػيس وحػدة الدراسػات والتوثيػؽ بييئػة شػؤوف األسػرى وعضػو  -ٖٔ

جنوبيػػػة، وباحػػػث فػػػي قضػػػايا األسػػػرى، مقابمػػػة المجنػػػة المكمفػػػة بإدارتيػػػا فػػػي المحافظػػػات ال
 .ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٚٔأجراىا الباحث، هزة،

 ، قطاع هزة.ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٖٕعبد اليادي هنيـ، أسير محرر، مقابمة أجراىا الباحث،  -ٕٖ
عػػػػػػػػدناف األفنػػػػػػػػدي، أسػػػػػػػػير محػػػػػػػػرر، مقابمػػػػػػػػة أجراىػػػػػػػػا الباحػػػػػػػػث، بيػػػػػػػػت لحػػػػػػػػـ، فمسػػػػػػػػطيف،  -ٖٖ

ٔٓ/ٔٓ/ٕٓٔ٘. 
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سػػػػػير محػػػػػرر، مقابمػػػػػة أجراىػػػػػا الباحػػػػػث، عػػػػػبلـ الكعبػػػػػي، قيػػػػػادي فػػػػػي الجبيػػػػػة الشػػػػػعبية وأ -ٖٗ
 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٙ/ٛٔ

عمػػاد يعقػػوب حمتػػو، أسػػتاذ التفسػػير وعمػػـو القػػرآف بجامعػػة فمسػػطيف وأحػػد عممػػان األزىػػر  -ٖ٘
 .ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٚٔالشريؼ بفمسطيف، مقابمة أجراىا الباحث، هزة، 

 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔ/٘عمر خميؿ عمر، شاعر وأسير محرر، مقابمة أجراىا الباحث،  -ٖٙ
، ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٚشػػمالو، شػػػاعر وكاتػػب وأسػػػير محػػرر، مقابمػػػة أجراىػػا الباحػػػث، فػػايز أبػػػو  -ٖٚ

 هزة.
فيمػػػي محمػػػد كنعػػػاف، أسػػػير محػػػرر وأحػػػد مبعػػػدي كنيسػػػة الميػػػد، مقابمػػػة أجراىػػػا الباحػػػث،  -ٖٛ

 ، قطاع هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٖ
، عميػػػػػػػد أسػػػػػػػرى القػػػػػػػدس وأسػػػػػػػير محػػػػػػػرر، مقابمػػػػػػػة أجراىػػػػػػػا الباحػػػػػػػث،  -ٜٖ فػػػػػػػؤاد قاسػػػػػػػـ الػػػػػػػراـز

 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٖ
 ، قطاع هزة.ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٖٕضة، أسير محرر مبعد، مقابمة أجراىا الباحث، كفاح العار  -ٓٗ
محمػػػػد مصػػػػطفى أبػػػػو جبللػػػػة، كاتػػػػب وشػػػػاعر وأسػػػػير محػػػػرر، مقابمػػػػة أجراىػػػػا الباحػػػػث،  -ٔٗ

 ، قطاع هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٖ
محمػػػػػود سػػػػػميماف الػػػػػزؽ، قيػػػػػادي فػػػػػي جبيػػػػػة النضػػػػػاؿ الشػػػػػعبي وأسػػػػػير محػػػػػرر، مقابمػػػػػة،  -ٕٗ

 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٙ
، ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٗير محػػرر ومبعػػد، مقابمػػة أجراىػػا الباحػػث، محمػػود مصػػطفى مػػرداوي، أسػػ -ٖٗ

 هزة.
مػػػػػريـ أبػػػػػو دقػػػػػة، أسػػػػػيرة محػػػػػررة وعضػػػػػو مكتػػػػػب سياسػػػػػي فػػػػػي الجبيػػػػػة الشػػػػػعبية، مقابمػػػػػة،  -ٗٗ

 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٜ
 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٕٓمصعب البريـ، أسير محرر، مقابمة أجراىا الباحث،  -٘ٗ
"، مقابمػػػػة أجراىػػػػا موفػػػػؽ عبػػػػد الػػػػرحمف حميػػػػد، مػػػػدير العبلقػػػػات العامػػػػة بجمعيػػػػة " حسػػػػاـ  -ٙٗ

 ، هزة.ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٕ٘الباحث، 
 .ٕ٘ٔٓ/ٜ/ٕٛىشاـ عبد الرازؽ، وزير األسرى السابؽ، مقابمة أجراىا الباحث، هزة،  -ٚٗ
وائػػؿ السػػعدني، مسػػئوؿ برنػػامج التعمػػيـ فػػي ىيئػػة األسػػرى، مقابمػػة أجراىػػا الباحػػث، هػػزة،  -ٛٗ

ٜٔ/ٚ/ٕٓٔ٘. 
، راـ ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٓٔا الباحػث، وليد اليػودلي، كاتػب وروائػي وأسػير محػرر، مقابمػة أجراىػ -ٜٗ

 اهلل.
 ، جباليا.ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٕيحيى محمود يحيى، أسير محرر، مقابمة أجراىا الباحث،  -ٓ٘
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 :مواقع النترنت -سابعاً 

 مواقع االنترنت: -سابعا  

 www.ahrar.psأحزار نذراصبد األصزي وحمىق اإلَضبٌ:  -ٔ

 انًىضىع : أصزي انعزل / أصهىة يًُهج نهًىد انجطيء

 2112، أغضطش، 27َشز ثزبريخ /  

 www.alasra.ps/arاألصزي نهذراصبد:  -ٕ

 انًىضىع : رعزيف األصيز انفهضطيًُ

 13:15، 2114صجزًجز  23َشز فً يىو / انضالصبء ، 

 www.cairoportal.comثىاثخ انمبهزح:  -ٖ

 انًىضىع : أصزار انخهىح انشزعيخ في انضجىٌ انذاخهيخ ..

  2114يُبيز  19كزت عىاد صبنى األحذ، 

 www.aljazeera.netانجزيزح َذ:  -ٗ

 يٍ نهىفبق انىطُيانًىضىع : َص وصيمخ األصزي انفهضطيُي

  16/3/2115َشز ثزبريخ:  

 www.alhadathtoday.comانحذس انيىو:  -٘

 انًىضىع : صفيز انحزيخ انضبثع واالرثعىٌ يزي انُىر

     23-12- 2115َشز يىو االرثعبء   :

 www.alwatanvoice.comدَيب انىطٍ:  -ٙ

 انًىضىع : يبئخ أصيز ثيُهى يحزروٌ يزخزجىٌ يٍ انجبيعخ

 31-18-2115ربريخ انُشز : 

 www.samanews.com/arصًب اإلخجبريخ:  -ٚ

 ثيٍ انميبدح انعبيخ واصزائيم 1985انًىضىع : َجذح عٍ رجبدل 

  2114أثزيم ،  17َشز انخًيش 

  www.wafainfo.psوفب:  –يزكز انًعهىيبد انىطُي انفهضطيُي  -ٛ

 % يٍ األصزي األطفبل99انًىضىع : هيئخ األصزي: االحزالل يبرس انزعذيت ثحك 

 2115/17/28ربريخ انُشز : 

 www.maannews.net/arbيعبً اإلخجبريخ:  -ٜ

 انًىضىع : رعذيت األطفبل فً انزحميك

 28/17/2115َشز ثزبريخ : 

 www.mawdoo3.comيىضىع:  -ٓٔ

 انًىضىع : رعزيف انزوايخ وانمصخ 

  2114َىفًجز   21َشز ثزبريخ  

http://www.ahrar.ps/
http://www.alasra.ps/ar
http://www.cairoportal.com/
http://www.aljazeera.net/
http://www.alhadathtoday.com/
http://www.alwatanvoice.com/
http://www.samanews.com/ar
http://www.wafainfo.ps/
http://www.maannews.net/arb
http://www.mawdoo3.com/
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