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 اإلهــداء
 

وشهداء الحركة الوطنية الفلسطينية  ااألكرم منا جميعً إلى الشهداء 
األسيرة، والجرحى، إلى األسرى واألسيرات الفلسطينيين القابعين 

وإلى ذويهم، إلى كل األسرى  اإلسرائيليفي سجون االحتالل 
ناضلوا من أجل كرامتنا وحريتنا وسيادتنا  المحررين الذين

 يهدأالصامد والمكافح  ب الفلسطينيوإلى عموم الشع واستقاللنا،
 العمل.هذا 
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 الشكر والتقدير
 

أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل، من 
بشهاداتهم الذين ساهموا األسرى داخل السجون، واألسيرات واألسرى المحررين 

، وإلى كل المؤسسات أجريناهاالحية بتوثيق تجاربهم وشهاداتهم عبر مقابالت 
 الرسمية واألهلية الفاعلة والعاملة في مجال األسرى وحقوق اإلنسان.
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 مقدمــة :

 

اال من عايشها،  لن يدرك معنى الثورة إال من يحياها ، و لم يدرك سمة الحياة االعتقالية
والكتابة عنها ستفقدها جوانب كثيرة ، فمن الصعب أن نروى كل الدقائق ألنه ما عاد باإلمكان 
تذكرها ، فالتشابه النسبى فى الحياة االعتقالية هو أحد سماتها ، الطعام نفسه ، والعدو نفسه ، 

ملوثة ، ومن خضم المعاناة  والقمع نفسه والجدران نفسها ووجوه السجانين جامدة ال تتغير وايديهم
 . واآلالم تبرز المقاومة والنضال

أكثر ما لمسته في هذا المساق التعليمى أنه كتب من خالل تجربة لألسرى مستفيضة 
جمعت تجارب قديمة وحديثة ، وأنصفت األسرى كون الكاتب عاش التجربة لفترة طويلة من 

ألوف عن ما يتناوله الكثيرون عن األسرى حياته ، جمعت ما بين القديم والحديث ، وتخطت الم
وتأريخ الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة باالضافة بداعات األسرى إواألسيرات ، فتحدثت عن 

لمعاناتهم وسياسات سلطات االحتالل القمعية زالمتجاوزة االتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون 
تشوه صورتهم  يعالمية التل تكثف من الحمالت اإل، وألن دولة االحتال الدولى االنسانى بحقهم

هذا المساق أرضية مهمة للطالب الفلسطينى ليحمل الرسالة االنسانية واألخالقية  نسانية فشكلاإل
 .في كل مكان  ردًا على تلك الحمالت والوطنية 

وللحقيقة أثمن وأصى بتدريس هذا المساق فيي كيل الجامعيات الفلسيطينية ، كيون جي   مين 
وزارة االعيييالم  –اب الجوانييب االبداةيييية لألسييرى الفلسيييطينيين الصييادر عيين السيييلطة الفلسييطينية كتيي

الرسيييمية ، ولكيييون كاتديييه أكييياديمى معتقيييل جميييع بيييين األسييياليب المنهجيييية فيييي الدحيييث ومالح تيييه 
الشخصيية لألحيداا التييى عايشيها ،وألهميية المييادة التعليميية التييى تناوليت قضيايا فييي  ايية األهمييية 

، وتطورهيييا نشيييأة الحركييية الوطنيييية الفلسيييطينية األسييييرةهيييا الكثييييرون مييين أبنا نيييا وفيييى العيييالم   كيجهل
 ي، ، والوسييائل النضييالية التيييالكثييير ميين النييواح ينتهاكييات بحييق األسييرى فييوم يياهر التضييييق واال

اتدعهييييا األسييييرى فييييي مواجهيييية االحييييتالل، وعوائييييق سييييلطات االحييييتالل لطمييييس الجوانييييب اإلبداةييييية 
عتقاليييية تنميييية اإلبيييداا ليييدى الحركييية األسييييرة، واآللييييات اال يسييياهمت فييي يالعواميييل التيييو للمعتقليييين، 

لتطيييوير من وميييية الجوانيييب اإلبداةييييية داخييييل السيييجون، وانعكيييياو المتغيييييرات السياسيييية علييييى واقييييع 
، والمسيييرة يوالثقيياف يوسييائل االحييتالل لتفريييت المعتقلييين ميين محتييواهم النضييالو وإنجييازاتهم، األسييرى 

ظهيييور أدب السييييجون، والمسييييرة التعليمييييية  يسيييياعدت فييي يالثقافيييية للحركييية األسيييييرة، والعواميييل التييي
اإلضييييراب المفتييييوع عيييين الطعييييام  التعرييييي ، و السييييجون،  يلألسييييرى كأحييييد أهييييم م يييياهر اإلبييييداا فيييي

تييياريخ حركيييات  يألنيييوااو، وظييياهرة أطفيييال النطيييف المهربييية كحالييية نضيييالية مسيييتجدة فيييوالجيييذور، وا
علييييى السيييياحة  ينهييييا  االنقسييييام الفلسييييطينإ يالتحييييرر العالمييييية، وجهييييود المعتقلييييين الفلسييييطينيين فيييي
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وبييال ،  السياسييية الداخلييية ميين خييالل   وثيقيية األسييرى   كأسيياو للمصييالحة، والتجربيية الديمقراطييية
السيجون حاف يت الوحيدة الوطنيية  وحيدة مين خيالل التعيدد والعميل  يالديمقراطية فيشك أن التجربة 

ليييم تعيييد موضيييوعًا للجيييدل بيييين األسيييرى، ولقيييد وجيييد مبيييدأ الوحيييدة الوطنيييية تعبييييرًا  يو التيييياليييديمقراط
ميين خييالل  و1وتطلعيات المعتقلييين  ير عيين أمييانميين م ومنضييدب، عب ي يعتقييالا إطيار  يمن ميًا لييه فيي

ى رأو التن يم وموجيه قسيم وموجيه  رفية وموجيه خليية، واللجنية المرك يية عليى موجه عام يقف عل
قميييية الهييييرم التن يمييييى تضييييع السياسيييية العاميييية، واللجنيييية الثقافييييية، كمشييييرفة علييييى النشييييا  الثقييييافى 
والجلسييييات، باالضييييافة إلييييى النشييييا  األمنييييى والمييييالى واالجتميييياعى مييييع الضييييدب االدارى، وترسيييييخ 

التن يمية فيى ظيل القيانون تحيت شيعار ال فرديية وال انتهازيية وال مسياومة بيل االلت ام الثورى بالحياة 
 . و2 روع المجموا وصمود ونضال 

هذا الجانب كونه يكفل تن يم الحياة حسب قوانين  يدورًا مهمًا ف الذى لعب ي دار والنشا  اإل
ويوقع العقاب على  ، حيث تعالج من خالله كل المخالفات الالمسئولةيالدستور التن يم

مخاليفيها، ولكن جوهر الحياة التن يمية ليس العقاب، وال فرض السلطة بل التوجيه والعمل بكافة 
عمادها المساواة، واألخوة النضالية، واحترام اآلخرين  يالطرق على خلق القناعة الذاتية بالقيم الت

عناصر التن يم وتعاملهم على أساو  ن تحترم أيضاً أعليها  يوطاعة القوانين والمراتب العليا، الت
يمان وجهد مشترك، ومن أهم القوانين إاألخوة التن يمية، ال فرض السلطة، فال فرض بال قناعة و 

يجب عدم مخالفتها االلت ام بن ام الغرف كالهدو ، فعلى الجميع التقيد بأوقات  يالسلوكية الت
، يالمجتمع االعتقال يلوائح تكرو الن ام فوالقوانين وال ي النشا  اإلدار ، و  و3تحددها الغرفة 

وبهذا تنعدم الفوضى ألن عناصر التن يم يعرفون ما لهم وما عليهم، وال يتدخل أحدهم إطالقًا 
الغرفة الموجه هو المسؤول المداشر ويتخذ إجرا اته المقبولة من الجميع  يشؤون  يره، فف يف

 و. 4لذلك تسير الحياة بن ام وهدو   دون تدخل وال يتصرف أحد دون مشاورته وموافقته، 

 يبالبنييا  العقليي ي، فمثلمييا يهييتم المجتمييع االعتقيياليالرياضييهييذا باالضييافة للنشييا  الييذهنى والثقافيية و 
وقييدرة  يسياسيي يهييو المسييلح بييوع ي، فالمقاتييل النمييو جيللثييوار، يهييتم بيينفس الدرجيية بالبنييا  الجسييد

جسييدية ممكنيية ميين تنفيييذ المهييام الصييعدة بكفييا ة عالييية، وميين جهيية أخييرى الجلييوو لفتييرات طويليية 
 و.5واالنحسار داخل الغرف يضعف الجسد ويسبب العديد من األمراض 

                                                
 .741صمرجع سابق، و قدرى أبو بكر: 1 

 .837صمرجع سابق، و قدرى أبو بكر: 2 

 .711و قدرى أبو بكر: مرجع سابق، ص3 

 .711و قدرى أبو بكر: مرجع سابق، ص4 

 .711أبو بكر: مرجع سابق، ص و قدرى 5 
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أعتقد من األهمية بمكيان التعيرف عليى تليك التجربية المميي ة والعريقية لألسيرى الفلسيطينيين والحركية 
تجربتهييا الغنييية والغييير تقليدييية وأتمنييى علييى الطلديية الفلسييطينيين أن يهتمييوا بهييذا الوطنييية األسيييرة و 

 المساق التعليمى الذى يحمل الكثير من األبعاد االنسانية والسياسية واألخالقية والوطنية .

 

 رئيس هيئة شئون األسرى والمحررين                                                 

 اللواء قدرى أبو بكر                                                 
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 الفهـــرس
 

 

 الصفحة الموضـوع
 1 المقدمة:  

   8   النشأة والتطور   الحركة األسيرةالوحدة األولى: 
 77  تطورها األول: الحركة األسيرة تاريخها ومراحل القسم
 17 الجغرافية  ومواقعها وأسمائها، وطبيعتها نشأتها والمعتقالت، السجون الثاني:  القسم
 38 محطات االعتقال وأشكال التعذيب الثالث:  القسم
 61 مكانيات ووسائل األسرى النضالية  العوائق وبنا  الذات واإلالثانية:  الوحدة
 16 في نيل حقوق األسرى  عوائق سلطات االحتالل :األول القسم
 17 كيفية بنا  الذات وتطوير االمكانيات  :الثاني القسم
 81 األسرى الجوانب اإلبداةية لدى دور الحركة األسيرة في تع ي   :الثالث القسم
 61 والتعليمية في السجون  المسيرة الثقافيةالتجربة الديمقراطية و الثالثة:  الوحدة

 66 القسم األول: التجربة الديمقراطية في السجون االسرائيلية 
 766 ي: المسيرة الثقافية في السجون االسرائيليةالثان القسم
 778 المسيرة التعليمية في السجون االسرائيلية :الثالث القسم
 711 السجانالوسائل النضالية لألسرى في مواجهة البنى التن يمية و الرابعة:  الوحدة

 737 القسم األول: البنى التن يمية والهياكل والمؤسسات االعتقالية
 736 جانالس  مواجهة  الفلسطينيين في الوسائل النضالية لألسرى  ي:الثان القسم
 746 اإلضرابات المفتوحة عن الطعام لتحقيق الحقوق  :الثالث القسم

 766  سرائيليةبداعات األسرى في السجون اإلإالوحدة الخامسة: 
 711 سرائيلية اإل السجون  يأطفال النطف المهربة حالة نضالية مستجدة فالقسم األول: 

 711   وثيقة األسرى نمو جًا    يالثاني: حضور األسرى في المشهد السياس القسم
 971  لث: أدب السجون  الخصائص والممي ات الثا القسم

 911 المراجعالخاتمة و 
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 تمهيـــــــــد :

م في أعقاب ه يمة 7611المؤرخون الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة من العام وثق 
ح يران، واحتالل ما تدقى من فلسطين التاريخية، وزّج اآلالف من أبنائها في معتقالت االحتالل 
وارتفاا عددهم بشكٍل كبير، بحيث أصدحت حياة المعتقل ظاهرة بارزة في حياة الشعب 

في أعقاب بلورة القواعد األساسية وظهور الحركات والتن يمات الفلسطينية ، و1 الفلسطيني ككل
 وبروز األعمال الفدائية ضد االحتالل اإلسرائيلي.

م بل 7611وللتأريخ فإن جذور الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة ال تنحصر بالعام 
سجن عكا   عطا ال ير  تعود لفترة االنتداب البريطاني لفلسطين الذي سجن الثوار وأعدمهم في

م والشيخ المجاهد فرحان السعدي والشيخ يوسف 7633ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي   في العام 
م واعتقال العشرات من المقاومين أمثالهم، وتشير الوثائق إلى أن 7636أبو دية في العام 

ل حرب العصابات الصهيوينة أقامت معسكرات اعتقال للفلسطينيين وتصفية الدعض منهم خال
، وهناك صعوبة كبيرة في تحديد عدد األسرى الذين تم اعتقالهم في السجون  و2 م  7648

م في أعقاب الحرب من الفلسطينيين والعرب، ألن 7646 – 7648اإلسرائيلية في الفترة ما بين 
لذي اإلحصائيات المتوفرة ج ئية في تلك الفترات، وعليه فقد تداينت المصادر بشأن العدد الدقيق ا

 .و3 معتقل كحد أقصى  71666معتقل كحد أدنى و  1666يتراوع ما بين 

تبيان حقوق األسرى وانتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي  يف ناوخالل المساق استند
لها لعدٍد كبير من القوانين واالتفاقيات الدولية، وما صا ته وتعارفت عليه وتوصلت إليه 

عطي الحّق للشعوب المقهورة، برفع ال لم عن كاهلها وتحقيق اإلنسانية، من أعراف ومفاهيم ت
  اياتها، كلغٍة عالمية متفق عليها بين الشعوب.

ن في يو ن الفلسطينو السؤال كي  واجه األسرى والمعتقلعن  يوسيجيب المساق التعليم
لتحطيم سرائيلية الكم الكبير من العراقيل والعقدات التي وضعها السجان السجون والمعتقالت اإل

معنوياتهم وللحيلولة دون تطوير إمكانياتهم وقدراتهم، وسيوضح كي  استطاا األسرى والمعتقلون 

                                                
 .77م.، ص7681، نابلس، قسم العلوم السياسية، جامعة النجاع الوطنية، 7و عبد الستار قاسم: التجربة االعتقالية في المعتقالت الصهيونية ،  1 

ماجستير  ير منشورة ، جامعة األزهر كلية االقتصاد  و ،  رسالة1671 - 1661و،  الحركة األسيرة وتأثيرها في السياسة الفلسطينية  1673و محمد أبو شريعة:  2 

 . 78والعلوم اإلدارية، قسم العلوم السياسية،   ة، فلسطين.، ص

، بسروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 7646 – 7648و مصطفى كبها، وديع عواودة، أسرى بال حراب   المعتقلون الفلسطينيون والمعتقالت االسرائيلية األولى 3 

 .17، ص1673
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إيجاد المؤسسات الديمقراطية للتن يمات الفلسطينية في السجون، وبين السجون، وفي السجن 
صلت الواحد، وفي التن يم الواحد، ومتى بدأت تجربة اإلضرابات المفتوحة عن الطعام والتي و 

لمئات األيام، وكي  أوجدوا معادلة توازٍن بينهم وبين إدارة مصلحة السجون، ر م اإلمكانيات 
من اإلمكانيات المادية، وكي  حققوا أشكال التواصل واالتصال بين  ىاألخيرة مقابل افتقار األول

ئيلية السجون وخارجها، وفي تجارب التعليم وحصولهم على الدراسات العليا من جامعاٍت إسرا
ثيقة األسرى التي تحولت لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني و وعربية ودولية، وكي  صا وا 

دخال الهواتف النقالة لداخل إلتحقيق الوحدة الوطنية، وكي  واجهوا منع ال يارات وانقطاا النسل ب
إنجاب السجون لتوفير االتصال باألهل في ظل منع ال يارات لسنواٍت طويلة، و إخراج النطف و 

 األطفال كتجربٍة  ير مسبوقة على مستوى حركات التحرر العالمية.

يجابًا إإّن هذا المساق التعليمى يقدم للطالب تفسيرًا حول إنجازات األسرى التي أثرت 
على مجمل حياة الحركة األسيرة الفلسطينية، بل على مجمل الحياة النضالية الفلسطينية تأثًرا 

المعتقالت كانت وال زالت مدرسًة وطنيًة وتربويًة ودائرة من دوائر العمل بتجاربهم، ألن السجون و 
النضالي اإلبداعي فصا ت وبلورت طالئع األسرى والمعتقلين، الذين كان لهم ع يم التأثير في 

، وكان آلالف األسرى المحررين و1 بلورة الوعي النضالي والديمقراطي في المجتمع الفلسطيني
االتجاه، بعد أن تخرجوا من أكاديمية السجون وتصدروا المواقع والمراك  المتنوعة، دورهم في هذا 

وتبوؤوا مواقع سياسية وأماكن مهمة في المؤسسات المجتمعية المختلفة ولعبوا وال زالوا دورًا مؤثرًا 
 جتماةية، واإلعالمية، كقادة سياسيين وعسكريين، ووزرا في الحياة السياسية، والفكرية، واال

المجلسين    يونواب وأمنا  عاّمين وأعضا  مكاتب سياسية لفصائل وحركات ثورية، وأعضا  ف
 الوطني والتشريعي ، ومدرا  لمؤسسات رسمية وأهلية، وخبرا  ومفكرين، ونخب أكاديمية وإدارية.

وإّنما  األدبية،ضافة المساق للمناهج التعليمية الفلسطينية من باب اإلضافة إولم يكن 
إنصافًا لمن ضحوا بكّل حياتهم وزهرات شدابهم من أجل الحرية والسيادة واالستقالل، وإنصافًا 
لقضيٍة إنسانية وأخالقية ووطنية وقومية وسياسية ودينية بحجم معاناة مئات اآلالف من األسرى 

                                                                       واألسيرات.

 كاتب المساق                                                               

 د. رأفت حمدونة                                                              

                                                
 .766، ص1666و خالد الهندى: التجربة الديمقراطية للحركة الفلسطينية األسيرة، رام الله، مؤسسة ناديا للطداعة والنشر، 1 
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 الوحدة األولى 

 الحركة األسيرة " النشأة والتطور "

 محتويات الوحدة 

  تمهيد 1.1

، ونتمنى أن لكومفيدة   ًً ةقيمنأمل أن تكون  ي، التالفلسطينية األسيرة تاريخ الحركة الوطنية في الوحدة األولى من مقرر  الطالب  ي أهاًل بك ع ي  

، كونها قضية وقومية ودينية من الدرجة األولى نسانية وأخالقية ووطنيةإ، كقضية نسرى والمعتقليت ودك بقضية مصيرية وهامة بحجم قضية األ

ها أحد منذ بد  النضال ضد، وقضية توفيقية ووحدوية لم يختلف علييوطن اٍ جماإ
 

 . المحتل

 :أقسام رئيسية ةاشتملت الوحدة على ثالا

 القسم األول :   الحركة األسيرة نشأتها ومراحل تطورها و  -

 ها، وطبيعتها ومواقعها الجغرافية و ؤ السجون والمعتقالت، نشأتها وأسما:    يالقسم الثان -

 القسم الثالث :   محطات االعتقال وأشكال التعذيب و  -

من جانب االحتالل لح ة  الطالب مرة أخرى أن تشكل هذه الوحدة ركي ة أساسية في فهم ما يحدا مع األسرى واألسيرات من انتهاكات ي نتمنى ع ي  

 .سرائيليةوإدارة مصلحة السجون اإل يسرائيلداخل السجون وأقبية التحقيق من قبل جهاز األمن اإل ي، وفاالعتقال

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 أهداف الوحدة  2.1
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، والقيام بملخص لكترونية المختصة بقضية األسرى ، وتصفحك للمواقع اإلومقابلة عدد من األسرى المحررين، لهذه الوحدة الطالب بعد مطالعتك ي ع ي  

 على أن تتعرف على ..... اتكون قادرً  ن، نأمل بأالمادةشطة المطلوبة من قبل مشرف ، والقيام باألنألهم النقا  عام

 معاناة األسرى األوائل في بدايات الحركة األسيرة. -7

 .مراك  التوقي  والتحقيق وأماكنهاالتعرف على الفرق بين السجون المرك ية والمعتقالت و  -1

 . امة األسرى وحقوقهم و ويهمعلى كر بذل في سبيل الحفاظ  يتطور الحركة الفلسطينية األسيرة وحجم التضحية الذ -3

   .، وتجاوزها لالتفاقيات والمواثيق الدوليةاألسرى واألسيراتانتهاكات دولة االحتالل بحق  -4

 

 أقسام الوحدة  3.1

 :ةأقسام رئيسي ةاشتملت الوحدة على ثالا

وتقسيم مراحل تطور الحركة الوطنية  ظروف االعتقال األولى،هنا سنتناول كة األسيرة نشأتها ومراحل تطورهاو الحر القسم األول:   -

 الفلسطينية األسيرة ومراحل النضال، و روة تحقيق اإلنجازات واالنتصارات، واإلضا ات المشرقة واإلبداةية فيها.

والجديدة و سيوضح الكاتب فيه السجون القديمة ها، وطبيعتها ومواقعها الجغرافيةؤ السجون والمعتقالت، نشأتها وأسما:  يالقسم الثان -

 . تستوعبها، ونبذة تعريفية عنها ي، وشرع مدسب عنها، وتوضيح األماكن واألعداد التلتحقيقوالمعتقالت ومراك  التوقي  وا

في هذا القسم سيتناول الكاتب تعامل دولة االحتالل مع األسرى من الناحية القانونية،  القسم الثالث:  محطات االعتقال وأشكال التعذيبو -

حقوقهم األساسية واإلنسانية بد ً  امها باالتفاقيات والمواثيق الدولية، وحرمانهم منوعدم الت  
ا
من االعتقال والمكانة القانونية، وأساليب  

 التحقيق والتعذيب، والمحاكم العسكرية الردةية، والتضييق عليهم في كل مناحي الحياة اليومية والمعيشية.

 
 

 القرا ات المساعدة     4.1

 

 الدارو حاول أن تنوا مصادر معلوماتك من خالل المصادر التالية  لتتعرف أكثر على  ي ع ي  

 م .7681، نابلس، قسم العلوم السياسية، جامعة النجاع الوطنية، 7عبد الستار قاسم: التجربة االعتقالية في المعتقالت الصهيونية ،   7 -

كلية  -للثقافة السياسية للمرأة الفلسطينية، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة   ادة موسى: أثر االحتالل على ثقافة المقاومة دراسة حالة -

1661االقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 
م
 . 
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 . م7686قدري أبو بكر: من القمع إلى السلطة الثورية،  دار الجليل للنشر والدراسات واالبحاا الفلسطينية ،  -

 .م1676الفلسطينيون.. آالم وآمال ، القاهرة، صادر عن جامعة الدول العربية، عبد الناصر فروانة،  األسرى  -
و ،  رسالة م1671 -7663نجازات الحركة األسيرة في السجون اإلسرائيلية إو،  تأثير حقدة أوسلو على وحدة و م1671زياد أبو زياد:   -

 و ديس .أب –ماجستير  ير منشورة ، جامعة القدو، قسم العلوم السياسية، القدو 

 

 ما تحتاج إليه لدراسة الوحدة :     5.1

، واالطالا على األسرى للتعرف على معاناتهم ي، وزيارة أهالات مع األسرى واألسيرات المحرراتلقا  لىاالدارو إلى الحصول  ي تحتاج ع ي  

 ي، هذا باإلضافة إلى تهيئة الجو الدراسالسابقة القرا اتطالا على واال عاملة في مجال األسرى والمكتدات،بعض الدراسات من خالل المؤسسات ال

 تحقق الفائدة المرجوة منها.  يلكعن التدريب وأسئلة الوحدة،  جابة، وقرا ة الوحدة قرا ة متأنية، واإلالمالئم

 

 

 القسم األول

 الحركة األسيرة نشأتها ومراحل تطورها 

م في أعقاب ه يمة 7611من العام  وثق المؤرخون الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة
ح يران، واحتالل ما تدقى من فلسطين التاريخية، وزّج اآلالف من أبنائها في معتقالت االحتالل 
وارتفاا عددهم بشكٍل كبير، بحيث أصدحت حياة المعتقل ظاهرة بارزة في حياة الشعب 

الحركات والتن يمات الفلسطينية ، في أعقاب بلورة القواعد األساسية وظهور و1 الفلسطيني ككل
وبروز األعمال الفدائية ضد االحتالل اإلسرائيلي ، وكما أسلفنا بأن بدايات الحركة الفلسطينية 

، بل تعود لفترة االنتداب البريطاني م7611ما قبل  ياألسيرة مت امن مع حالة النضال الفلسطين
على أنقاض الشعب  يسرائيلحتالل اإلاال لفلسطين ، وإلى ما بعد النكدة الفلسطينية وقيام دولة

 . م7648في العام  يالفلسطين

حرصت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ بدايات التوثيق للحركة األسيرة في العام 
على معاقدة المناضلين الفلسطينيين وإبقائهم في ظروف اعتقالية متدنية للغاية في تلبيتها م 7611

                                                
 .77و عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص1 
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، وما نقصده بشرو  االعتقال هي مجمل الشرو  المادية التي لالحتياجات اإلنسانية األولية
يوفرها السجن لقاطنه ألجل ممارسة حياته بصفته كائنًا حيًا في المعاملة والسكن والمنام والملدس 

 .و1 والمأكل والعالج الطبي

ما بعد حرب ح يران   النكسة   تجّرا المعتقلون األوائل مرارة سياسة  يفي هذه المرحلة أ
ستهدفتهم من أبواب كثيرة وطنية ونفسية واجتماةية وفكرية، فقد اتدعت حكومة إسرائيل في هذه ا

المرحلة كل األساليب الممكنة ألجل تحقيق هدفها في تطويع المناضل األسير إلخضاعه تمهيدًا 
 .و2 لشطده وطنيًا وإنسانياً 

رى واألسيرات وا األسجمقصد  نة الفلسطينية األسيرة عن الحركة الوطني نتحداوحينما 
  كون أن إسرائيل اعتقلت منذ بد  احتالل فلسطين آالف النسا  من بينهن الذين دخلوا السجون 

، شاركن في المقاومة، ورفعن أصواتهن عاليًا مطالدات و3 أمهات وقاصرات وكبيرات سن 
كت بفعالية ، فساهمت المرأة الفلسطينية وشار و4 باسترداد حقوقهن المغتصدة وأرضهن السليدة

، وامتشقت البندقية وقاومت وخاضت  مار و5 وعطا  في كل مجاالت العمل النضالي الكفاحي
، وفي السجون خاضت و7 ، وتعرضت لالعتقال واإلبعاد واإلقامة الجبرية و6 الكفاع المسلح

األسيرات العديد من النضاالت والخطوات االحتجاجية واإلضرابات المفتوحة عن الطعام في 
 .و8 سبيل تحسين شرو  حياتهن المعيشية، والتصدي لسياسات القمع والدطش اللواتي تعرضن لها

 

 العتقال األولى: ظروف-أولا 

بإجماا الداحثين، كانت بدايات االعتقال ال تصلح للحياة اآلدمية، وبعيدة كل الدعد عن 
قوانين وقواعد لمعاملة األسرى  شرو  الحياة اإلنسانية، واالتفاقيات والمواثيق الدولية التي وضعت

                                                
 .14م.، ص1666سات الدولية، جامعة بيرزيت،  ، فلسطين، معهد الدرا7666-7663و ةيسى قراقع:  األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية بعد أوسلو 1 

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3999و وكالة االندا  والمعلومات الفلسطينيةوفا: 2 

 .86ص 1666و فراو أبو هالل: معاناة األسير الفلسطينى، بيروت، مرك  ال يتونة للدراسات واالستشارات، 3 

 .1، ص7686فى سجن النسا  االسرائيلى، عمان، دار الجليل للنشر، و  وليد الفاهوم، فلسطينيات 4 

 .46، ص1676و سامى األخرو: فيروزيات نضالية،   ة، فلسطين، مطدعة األندلس، 5 

 .6، ص7416و جمعية الدراسات النسوية، المجموعة العربية للتنمية: األسيرات المحررات الفلسطينيات،   ة، فلسطين، شركة مطابع بيت المقدو، 6 

 .66، ص1666و وليد الفاهوم، الحركة النسائية الفلسطينية، رام الله، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 7 

 .84، ص1661و  ادة بدر:  أسرانا في سجون االحتالل اإلسرائيلي ، األردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، 8 
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وقت الن اعات والحروب، ولم تكن تلك المعاملة عفوية أو نتيجة ل روف سياسية معينة بل كانت 
 ممنهجة من قبل الحكومات اإلسرائيلية وإدارة مصلحة السجون.

صعبة جداً، وليست ذات أي معنى للحياة، فال أما عن بدايات الحركة الوطنية الفلسطينية 

وال راديو وال تلفاز وال صحيفة، مقطوعين عن العالم الخارجي، بال زيارات لألهل، وال  كتاب

طعام نظيف وال عالج للمرضى، ومنعونا من التعليم والندوات والجلسات الثقافية، ومنعوا عنا 

 النوم في النهار، والمعاملة كانت صعبة.

والمعاناة الكبيرة، فلم تسمح  القهرالكثير من ببشهادة من عايشوها اتسمت تلك الفترة و

فيها لنا إدارة السجون بالجلوس أو الحديث داخل الغرفة وخارجها، وفي حال تم مشاهدة مجموعة 

تجلس مع بعضها، يتم اقتحام الغرفة واالعتداء عليهم، ومعاقبتهم ونقلهم إلى الزنازين، وكنا 

سر  يدخلون الحمام لالستحمام مرة مجبرين بالرد على السجان بكلمة " نعم يا سيدي "، و كان األ

واحدة كل أسبوع، ويتم تعرية األسر  كامال بشكل مهين وبشع جدا أمام ناظر اآلخرين ممن معه، 

املزم، وكان األسير وألقل من خمس دقائق ثم يخرجوه قبل أن ينتهي باالستيقاظ ما بين الساعة  ًً

العدد " كما كان يمنع على األسير امتالك الخامسة والنصف إلى السادسة صباحاً مستعداً ومنتظرا 

األوراق أو األقالم أو الكتب ومن يضبط بحوزته أياً منها، كانت غرفته تتعرض لتفتيش دقيق يتم 

خالله قلب الغرفة وتحطيم محتوياتها والعبث بأغراض ومالبس األسر  االخرين ، وكل ممتلكات 

يوجد وسادات بل كنا نضع الحذاء تحت رؤوسنا بطانيات برائحة نتنة ومتسخة، ولم  ربعةاألسر  أ

سم وصحنان " قروانان " وكاسة بالستيك 1وعليه بطانية، وقطعة بالستيكية نضعها تحتنا بسمك 

من  عانى األسرى وملعقة، ولم يسمح بامتالك المالبس بل كل ما نلبسه الغيار الداخلي وأبرهول، و

ً القمانتشار الحشرات كالبق واألمراض الجلدية و لقلة  ل، وكان األسر  يشعرون بالجوع دوما
، وكان يسمح فقط بسماع صوت إسرائيل باللغة العربية لساعتين، ساعة الطعام وسو ه كمًا ونوعاً 

ً وساعة مساءاً لألخبار وأغاني أم كلثوم، وجريدة األنباء تصدرها المخابرات اإلسرائيلية  صباحا

 بشكل موجه".

إلنسانية قامت دولة االحتالل في بداية االعتقال بتشغيل األسر  وباإلضافة إلى المعاملة غير ا

 .الفلسطينيين وفق نظام السخرة بهدف االستغالل واإلذالل والمهانة 
في هذه الحقبة لم يهتم المعتقلون باالنتماء الفصائلي ألنهم لم يكونوا على معرفة وافية بالتنظيمات 

بين الفصائل  ًً فإنهم لم يكونوا يميزون كثيرا ًً وأيضامن حيث بنائها اإلداري وهيكلها التنظيمي 

المختلفة فهم كانوا يعتبرون أنفسهم أبناء حركة وطنية فلسطينية واحدة، هذا باإلضافة إلى ضعف 

لد   التجربة فإن مسألة إقامة أطر تنظيمية وتشكل هياكل إدارية لم تستحوذ على اهتمام خاص

من الروابط والعالقات التي كانت تسود بين المعتقلين في  ًً االمعتقلين، ومن ناحية ثانية فإن كثير

كانت تقوم على أساس بلدي أو عشائري أو شخصي وأحياناً  م1691السنين األولى بعد عام 

  .أخر  على أساس االنتماء لمجموعة أو خلية واحدة قبل االعتقال
 

 تطور الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة: مراحل-ثانياا 
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 :يوهبعدة مراحل  م7611الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة منذ نشأتها في العام مرت 

 

 المخاض:" مرحلة  م9171 – 9197مرحلة "  -9

 السدعينات،واستمرت حتى منتصف  ،يالصهيونبداية االحتالل  المرحلة معبدأت هذه 
سيرة مستوى نشاطات الحركة األ يوشهدت هذه المرحلة أحداثًا صعدة أبقت على تدن

 المرحلة:وقد تمي ت هذه  واالجتماةية،التن يمية والثقافية 

 المعتقالت.رهاب الممارو من قبل إدارة شدة القمع واإل -
و لك بسبب حداثة  المعتقلين،لدى أ لبية  يوالنضال يوالسياس يتدنى المستوى التن يم -

وضعف التجربة  ي الثور  يوما رافق  لك من قلة التجربة ومحدودية الوع للثورة،انتمائهم 
 المعتقل.التن يمية قبل دخول 

 المعتقلين.كانت تقع أحيانًا بين  ياعتماد العقلية العشائرية في فض وحل الخالفات الت -
والعمل  يعاقة البنا  التن يمإك و،1وما ترتب عليها من آثار سلبية   العمل،وجود مرافق  -

 سرائيلية.اإلبن ام السخرة من قبل إدارة مصلحة السجون 
-  

 البناء:" مرحلة  م9191 – 9171مرحلة "  -2

بدأت هذه المرحلة من بداية السدعينات، حتى منتصف بداية الثمانينات، وفيها تمكنت الحركة 
 2حالت في المرحلة األولى دون تقدمها وتطورها  ياألسيرة من تجاوز المعوقات الت

حياة التن يمية والقرار في هذه المرحلة بدأت حالة النضال والتمرد واالستنهاض وبد  ال
السجون ، و لك بالت امن مع بد   يواللجان االعتقالية ووضع اللوائح الداخلية ف يالجماع

دارية أعقاب اعتقال الخاليا التن يمية والخبرات اإل يبين المعتقلين ، وف ينتما  الفصائلاإل
 ،ضى من جهةعملت على   القضا  على حالة التسيب والفو  يوالشخصيات القيادية، الت
تفرض أوضاعًا قاسية تتنافى مع أبسب القيم واألعراف الدولية  يولمواجهة إدارة السجون الت

، ومن أهم ما بلورته هذه التجربة هو بنا  الحياة التن يمية على  3نسانية من جانب آخرواإل
                                                

 .11، صو عبد الستار قاسم وآخرون، مرجع سابق 1 

 .11و المصدر نفسه ، ص2 

  776و محمد لطفى ياسين: التجربة االعتقالية فى السجون االسرائيلية، ص3 
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يقوم على أساو المراتب التالية   موجه  ي، حيث برز وألول مرة هيكل تن يمي أساو مرك  
عام يقف على رأو التن يم وموجه قسم وموجه  رفة وموجه خلية، واللجنة المرك ية على 

 يتضع السياسة العامة، واللجنة الثقافية، كمشرفة على النشا  الثقاف يقمة الهرم التن يم
، وترسيخ ي دار ع الضدب اإلم يواالجتماع يوالمال يضافة إلى النشا  األمنوالجلسات، باإل
ظل القانون تحت شعار ال فردية وال انتهازية وال مساومة  يبالحياة التن يمية ف ي االلت ام الثور 

 . 1بل روع المجموا وصمود ونضال 
 

" مرحلــــــة النشــــــال الشــــــامل وتروة تحقيــــــ  ا ن ــــــا ا   م9111 – 9199مرحلـــــة "  -3
 والنتصارا .

أن  ،م7686اإلسرائيلية في أعقاب عملية التدادل في العام حاولت إدارة مصلحة السجون 
تنال من الحركة الوطنية األسيرة بسبب تحرير عدد كبير من قيادات السجون والكوادر االعتقالية، 

م وإضراب 7686وااللتفاف عما حققه األسرى من إنجازات مهمة جدًا كنتيجة إلضرابي نفحة 
ال التلفاز والراديو وإدخال الكتب والحرامات والمالبس، م والذي حقق إدخ7684جنيد في العام 

فبدأت بحملة من القمع وفرض اإلجرا ات الخانقة والمذلة لتصدح الحركة األسيرة في موقف 
الدفاا عن منج اتها التي حققتها بالتضحيات الغالية حيث خاض األسرى سلسة من اإلضرابات 

ارة مصلحة السجون اإلسرائيلية على حقوقهم، وفي الج ئية والشاملة في إطار التصدي لهجمة إد
يومًا لمناهضة تلك السياسات التي  16م خاض األسرى إضراب سجن جنيد استمر 7681

م والتي تمت 7686، الشك أن عملية تدادل األسرى في العام و2 استهدفت البنى التحتية للسجون 
ة العامة والتي أطلقت إسرائيل م م بين إسرائيل والجبهة الشعبية القياد7686مايو  16في 

أسيرًا مقابل ثالثة جنود إسرائيليين كانت مؤثرة على الحركة األسيرة بسبب  7766بموجبها سراع 
 اإلفراج عن مئات الكوادر المجربة والقيادات التن يمية القادرة والمتمكنة.

شعر بمحاوالت إدارة السجون الستغالل هذا في االعتقال أن من تدقى ما وجدناه 
ال رف، ولكنها فشلت لدفاا من تدقى من األسرى عن منج اتهم بشراسة، وبدؤوا ببث األمل في 
روع بعضهم الدعض، وعكفوا على تقوية المعنويات وبث روع النضال من جديد، وتم صقل 

ة نضالية عالية، وبدأوا شخصية األسير المناضل القادر على مواجهة السجان بحرفية وتجرب
ببرامج ثقافية يومية مكثفة، تخللتها ثالا جلسات في مجاالت متعددة، أهمها نقل التجربة 

                                                
 . 738، ص 7686قدري أبو بكر:   من القمع إلى السلطة الثورية،  دار الجليل للنشر والدراسات واالبحاا الفلسطينية ،  و قدرى أبو بكر4 

 .37و ةيسى قراقع: مرجع سابق، ص2 
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االعتقالية للجدد، وحاف وا على قمة النشا  والحيوية واالنضدا  والتن يم، ولم يسمحوا بلح ة من 
رج باألسرى المحررين الذين الفراغ، معتبرين أن الفراغ تربة خصدة لألمراض، وتواصلوا مع الخا

 كان لهم دور بمساندة خطواتهم النضالية.

فالكوادر التي بقيت رهن االعتقال بعد التدادل لعبت دورًا كبيرًا في مل  الفراغ، وبذلت 
م والتي اعتقل فيها 7681جهودًا استثنائية في قيادة المعتقلين الجدد خاصة في أعقاب انتفاضة 

معتقل تشربوا ممن تشربوا مفاهيم وأسس  76.666ما يقارب من عشرات اآلالف بقي منهم 
التجربة التن يمية والفكرية والثقافية واإلبداةية، حتى أن األسرى في هذه المرحلة تفاعلوا بشكل 
كبير جدًا مع مستجدات االنتفاضة الفلسطينية فأصدروا المجالت والنشرات والبيانات التي تناولت 

لياًل، وتبنوا الشهدا ، وأحيوا في احتفاالت خاصة مناسدة دخول االنتفاضة تشخيصًا وتح
االنتفاضة في كل شهر جديد من عمرها النضالي وكثفوا مراسالتهم مع فصائلهم محاولين 

 .و1 اإلسهام من وحي تجاربهم النضالية باالقتراع والتصور لعل  لك يغني ويفيد التجربة 

م 11/6/7661المرحلة تجسدت في إضراب  وكانت  روة اإلنجازات واالنتصارات لهذه
والتي تجسدت فيها الوحدة والتماسك االعتقالي، والتعبئة النضالية والروع الوطنية العالية لألسرى، 
وااللتفاف حول قيادة وطنية اعتقالية موحدة، وقوة التن يمات والمؤسسات االعتقالية، والتواصل 

والتفاهم على الحد االدنى واألقصى لمطالب األسرى مع الخارج والعالقات الوطنية االعتقالية، 
وقد تحققت في هذا اإلضراب جميع مطالب األسرى، كالتعليم الجامعي في الجامعة المفتوحة في 
إسرائيل، وإدخال البالطة الكهربائية للطهي في داخل الغرف، والسماع بالمراوع، واالعتراف 

ال الهاتفي وال يارات الخاصة، وإ الق أقسام بممثل األسرى والتعامل معه، والسماع باالتص
الع ل، والسماع بساعة رياضة صداحية، ووقف التفتيش العاري وزيادة وقت ال يارة وإدخال 

 .و2 األطفال لألسير 

في هذه المرحلة ظهرت القدرة من قبل األسرى على استيعاب التراا النضالي واالعتقالي 
د بوحي ن ريتها ومعالمها األجيال االعتقالية، ولتضي  وتمكنوا من تخليد تجربة مشرفة تسترش

 .و3 لهم طريق النضال االعتقالي دون الوقوا في األخطا  ومن ثم السقو  في هاوية التخدطات 

 السياسي:النشال  " مرحلة م2111 – 9111مرحلة مرحلة "  -1

                                                
 .31، ص1666و حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلين الفلسطينيين، القدو، اصدار نقابة الصحفيين الفلسطينيين، 1 

 . 31، ص1661و رأفت حمدونة، صرخة من أعماق الذاكرة،   ة، فلسطين، دائرة شؤون األسرى، 2 

 .66، ص7666،   ة، فلسطين، بدون دار نشر، 1   و عبد الحق شحادة:  التجربة النضالية لمعتقل عسقالن ،3 
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من مة م بين 73/6/7663منذ التوقيع على وثيقة إعالن المدادى  في واشنطن بتاريخ 
التحرير الفلسطينية  م.ت.فو وحكومة إسرائيل حدا تحول نفسي عند األسرى الفلسطينيين 
المحتج ين في السجون اإلسرائيلية حيث ارتفعت مستويات التوقع لديهم، والمتعلقة بإنها  معاناتهم 

إطالق واإلفراج عنهم، حيث رأوا أن حصيلة أية تسوية سياسية بين طرفي الن اا البد وأن تشمل 
سراع المعتقلين، ومن هنا فإن تفاعل األسرى مع االتفاقيات الموقعة كان كبيرًا ومشدعًا باآلمال 
وقد يكون هذا التفاعل هو أحد أبرز التحوالت الداخلية على صعيد مجتمع االعتقال وعلى كافة 

 .و1 المستويات تن يميًا وسلوكيًا وثقافياً 

، وكان  و2 لى المستوى النضالي واالعتقالي في هذه المرحلة تراجعت االهتمامات ع
إال أنهم   -من الناحية النفسية  -الوضع خالل هذه السنوات صعدًا وقاسيًا على المعتقلين

بتجربتهم الطويلة الغنية كانوا يحاولون امتصاص التطورات السلبية والتعامل مع المعطيات 
ربة فجا  موقف المعتقالت الفلسطينيات الجديدة وفق رؤية وطنية ال تسمح لالحتالل بكسر التج

اللواتي رفضن بعد اتفاقية طابا تج ئة قضيتهن عندما حاول اإلسرائيليون استثنا  خمس أسيرات 
م وجا  على خلفية 17/1/7664ضرابات سياسية األول في إ، وشهدت هذه المرحلة ثالثة و3 

م تحت شعار 78/1/7666لثاني في توقيع القاهرة، وكان إضرابًا قصيرًا استمر ثالثة أيام، وا
ضرابهم إيوم، فيما أعلن األسرى  78إطالق سراع جميع األسرى واألسيرات دون استثنا  واستمر 

ضراب مطلبي مفتوع عن الطعام إ، والدخول في  و4 م واستمر عشرة أيام 6/1/7668الثالث في 
فيما بعد أن المفاوضات ، وقد تبين و5 م، واستمر هذا اإلضراب شهر كامل7/6/1666في عام 

، وتم تحقيق إخراج المع ولين  و6 في هذا اإلضراب جرت وألول مرة مع الشاباك اإلسرائيلي
، في هذه المرحلة كان السجن هادئًا  و7 نجازات إالفوري، ووقف التفتيش العاري و ير  لك من 

                                                
 .66و نفس المصدر، ص1 

و ،  رسالة ماجستير  ير منشورة ، جامعة 1671 -7663و،  تأثير حقدة أوسلو على وحدة وانجازات الحركة األسيرة في السجون اإلسرائيلية 1671و زياد أبو زياد:  2 

 .66، صأبو ديس –القدو، قسم العلوم السياسية، القدو 

 .47و حسن عبد الله: مرجع سابق، ص3 

 .41و حسن عبد الله: مرجع سابق ، ص4 

 .83و محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص5 

 .16، ص1674و أحمد أبو السعود:  ومضات من خلف القضدان ،   ة، وزارة الثقافة العامة، 6 

 .84و محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص7 
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جات ، وسادت في هذه فرانسبيًا ، وظروف األسرى كانت سهلة وعدد األسرى كان قلياًل بحكم اإل
 . و1 المرحلة معاملة هادئة من جانب السجانين مع األسرى 

 "   مرحلة الستيعاب ومحاول  الستنهاض. م2119 – 2119مرحلة "  -1

م، بدأ األسرى من جديد بالتدفق إلى 1666في أعقاب االنتفاضة الفلسطينية في العام  
في  و2 و أسير77666ألسرى إلى أكثر من  م لوزارة ا1668السجون، ليرتفع عددهم وفق تقرير 

م، ما استوجب إعادة 1661أعقاب االجتياع الكبير للضفة الغربية في التاسع والعشرين من آ ار 
، ومع الوقت جرى إنشا  و3 افتتاع أقسام كان يقطنها أسرى جنائيون، وسجون أخرى كانت مغلقة 

العدد الضخم من األسرى في السجون،  ، ومع ازديادو4 أقسام جديدة وسجون ومعتقالت جديدة 
 و5 في هذه المرحلة عاش المعتقلون ظروفًا قاسية جدًا وال تطاق، وظهرت وحدات خاصة 

للتضييق على األسرى، فدخلت األقسام مقنعة ومسلحة، ومارست اإلرهاب والصراخ، والقيود 
ين وقتلت األسرى والضرب، ومصادرة الممتلكات الخاصة، وقامت بإطالق النار على المعتقل

بالرصاص الحي، وأجرت التفتيشات واالقتحامات الليلية المفاجئة، وبررت حكومة االحتالل هذه 
االنتهاكات باالدعا  أن األسرى يواصلون القيام بعمليات فدائية، وتحريض، وتن يم عمليات 

 و6 ية المهربة استشهادية من داخل السجون، وكان أحد عناوين هذه الهجمة أجه ة الهواتف الخلو 
إلى داخل السجون ، ولمحاربة انتهاكات سلطات االحتالل قام األسرى في هذه المرحلة بالدخول 

 م . 1664آب / أ سطس  76ضراب مفتوع عن الطعام استمر لتسعة عشر يومًا متتالية في فا

وبالتالي وقف الجميع   قدامى وجدد   على أعتاب مرحلة جديدة حملت معها من تدقى 
إلى االنتفاضة الثانية بال تهيئة وال تمهيد، واصطدم  أوسلو،األسرى القدامى من مرحلة  من

القدامى بسيل هادر من األسرى الجدد، في هذه المرحلة أصدح من الصعب صيا ة البرامج التي 
تالئم احتياجات هذا الكم الهائل من األسرى، األمر الذي دفع المؤسسة االعتقالية للعمل على 

                                                
 .16سابق، ص و أحمد أبو السعود: مرجع1 

 .1، ص1668و الدائرة االعالمية لوزارة شؤون األسرى: تقرير شامل،   ة، فلسطين، مكتدة الجامعة االسالمية، 2 

 .11و أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص3 

، 71و 77و  76، وسجن نفحة الجديد 4و  3وريمونيم، وسجن جلبوا، والرملة قسمى  8و  4و منها  سجن ايشل وأوهليكيدار   داخل سجن السدع  ، وهداريم قسمى 4 

 وسجن ريمون، وأعاد االحتالل افتتاع معتقل النقب، وعددًا من مراك  االعتقال كعوفر وعتسيون وقدوميم و .

 و   كوحدة المتسادا والناحشون ودرور وكيتر و يرها  .5 

 .81و محمد أبو شريعة: : مرجع سابق، ص6 
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استنهاض نفسها الستيعاب التطورات الجديدة بطريقة تعيد إلى األ هان إلى اآلليات التي  إعادة
 .و1 م7681استخدمتها المؤسسة في استقدال أسرى االنتفاضة األولى عام 

 

 :"   مرحلة النقسام السياسي والنشال ال ماعي والفردي م2121 – 2117مرحلة "  -9

م ، ارتفعت وتيرة 16/7/1661جرت بتاريخ في أعقاب االنتخابات التشريعية التي 
 يمرحلة االنقسام الت م1661فتح وحماو ، وبدأت منذ ح يران  يالصدام في الخارج بين حركت
بتدخل جمهورية مصر العربية باستالم حكومة الوفاق  م1671استمرت حتى سبتمبر أيلول 

من الصدام المسلح واالنقسام برئاسة د. رامى الحمد الله قطاا   ة من جديد ، في هذه المرحلة 
، والتي سميت و2 قدمت قيادة الحركة األسيرة في السجون مدادرة عرفت باسم   وثيقة األسرى   

م كوثيقة نهائية بعد إجرا  بعض التعديالت عليها من 11/1/1661بوثيقة الوفاق الوطني في 
 القوى الفلسطينية.

قرار النسبي لألوضاا في السجون بشكل عام، يشار إلى أن أبرز مالمح هذه المرحلة هو االست
بعد أن خدا أوار االنتفاضة، وتوقفت تقريدًا سيول االعتقاالت وتمازجت التجارب بين األسرى 
القدامى والجدد على ضو  التنقالت الكثيرة ، فكان البد في ظل هجمة إدارة مصلحة السجون من 

ر مسبوقة من قبل إدارة السجون بالتعاون مقابل هجمة شرسة  ي و3 إحيا  األوضاا التن يمية 
مع أجه ة األمن االسرائيلية عليهم مستغلة حالة االنقسام الفلسطيني في خارج السجون، وقامت 
بفرض واقع مشابه داخله، وقامت بفصل األسرى وصنفتهم تن يميًا وخاصة أسرى حركتي فتح 

 وحماو.

فتوحة الجماةية والفردية رفضًا لالعتقال ضرابات المفي هذه المرحلة دخل األسرى عدد من اإل
 ،م1677 يف يضراب أسرى الشعبية لوقف الع ل االنفرادإو  ،م1661ضراب شطة في إ، كي ار اإل
ضراب إو  دارية،اإلرفضًا لالعتقاالت  م1674ونيسان  يومًا، 18واستمر  م1671/ نيسان 71
 47واستمر  يب مروان البر وثبقيادة عضو اللجنة المرك ية لحركة فتح النائ م1671نيسان  71
 متتالية.يومًا 

                                                
 .61صو زياد أبو زياد: مرجع سابق، 1 

 .748و محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص2 

 .784و أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص3 
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وقامت في هذه المرحلة األداة التنفيذية المتمثلة بإدارة مصلحة السجون بهجمة  ير 
 يوسن القوانين والمقترحات الت الحياة، يمسبوقة على األسرى في كل السجون طالت كل مناح

 ييمين يتضيق على األسرى بوجود حكومات متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو وائتالف حكوم
 ودوليًا.متطرف حرض على األسرى محليًا 

أن أفضل حاالت الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة في السجون  نجدفي نهاية القسم 
كة األسيرة في هذه الفترة مو فتمي ت الحر 7664 – 7681اإلسرائيلية كانت في المرحلة ما بين   

بقوتها ووحدتها وتناسق خطواتها أمام إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية، وااللتفاف الكبير حول 
قضيتهم في أوسا  القوى الوطنية واإلسالمية والشارا الفلسطيني، والروع النضالية والثورية التي 

قاب االنتفاضة، وبسبب قوة كان يتسلح بها الشعب الفلسطيني واألسرى في السجون في أع
التن يمات في المعتقالت ر م كبر العدد نتيجة االعتقاالت التي لم تشهد الحالة الفلسطينية لها 
مثيل منذ االحتالل اإلسرائيلي، وقوة المؤسسة االعتقالية في السجون، والت ام األسرى، وعدم 

سياسي أو انشغال األسرى انشغال أ هانهم بأي متغير فلسطيني داخلي كقضية االنقسام ال
باإلفراجات كما حصل في أعقاب أوسلو أو االنقسام الفلسطيني الداخلي على حساب بنا  الذات 

 وقوة الت يمات في السجون أمام إدارة مصلحة السجون.

م 7611وفيما يتعلق بتراجع الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة فكانت مع بد  نشأتها في العام 
مو بسبب 1661-1666إلسرائيليين في أعقاب ه يمة ح يران، وتالها الفترتان  أمام إرهاب ا

االعتقاالت الكبيرة، والفترة التي سدقتها من انشغال األسرى باإلفراجات السياسية في أعقاب اتفاقية 
 أوسلو.

 وفيما يخص الفترات األخرى فكانت متذبذبة أو استنهاضية أو صاعدة كالفترة ما بين 
مو اللتان شهدتا حالة من االستعفا  والخطوات النضالية 1676-1661مو و 7611-7681 

الجماةية والفردية، وكانت بمثابة عملية ترميم وبنا  ومواجهة إلدارة مصلحة السجون، وتخلل تلك 
مو 1666 – 7664المسيرة النضالية حالة من التذبذب والتطور، وأحيانًا التراجع كالفترة ما بين  

ق متغيرات سياسية، أو في أعقاب إفراجات سياسية، أو حاالت تدادل، أو خطوات نضالية وف
 تكتيكية واستراتيجية.
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 لقسم الثانيا

 (1)ومواقعها ال غرافية   ،وطبيعتها وأسمائها،نشأتها  والمعتقال ،الس ون 

 
اعتقاله من مكانه الذي بعد االنتها  من تنفيذ عملية االعتقال، بمعنى انتقال الشخص المطلوب 

كان يتمتع فيه بحريته واستقاللية حركته، إلى السجون والمعتقالت المتعددة األسما  والمواقع، 
يصدح فيها خاضعًا خضوعًا كليًا  للمخابرات اإلسرائيلية  وإدارة مصلحة السجون، فيفقد حريته 

م والمعاناة والتنقل من زنازين وُيجبر على المرور في مراحل مختلفة، ويبدأ رحلة طويلة من األل
انفرادية إلى أخرى جماةية، ومن قسم إلى قسم، ومن سجن إلى آخر، وتستمر فصول المعاناة 

األسير على تحمل ما فيها من عذابات وصعوبات، وقد  ي لشهور وسنوات وربما لعقود، وقد يقو 
 تِخر قواه، فينهار ويسقب من شدة األلم فيلقى ربه في السجن شهيدًا.

وبينما تعيش الشعوب في أوطان آمنة وحرة، ويفترض أن تكون كذلك، يعيش الفلسطينيون تحت 
وطأة االحتالل، وحريتهم مسلوبة والقيود التي ُتقيد حركتهم كثيرة. وتقول اإلحصائيات الرسمية 
بل بأن ُخمَس الفلسطينيين قد م روا على السجون ومكثوا فيها فترات متفاوتة، وكِبروا وشابوا ق

أوانهم من أهوال ما شاهدوا، بل وأن بعضهم شاخ وهرم بين جدرانها، بعدما أمضى عقدين 
 وثالثة، بل وأكثر داخل محيطها وفي  رفها وزنازينها.

ومرك  توقي   ومعتقالً  سجون ومعتقالت إسرائيلية كثيرة وصلت إلى ما ُيقارب الثالثين سجناً 
فيما  -د فتحها بحسب ما تقتضيه أوضاا السجون وفي أية لح ة يمكن أن ُيعا -بعضها أُ لق 

 البيتها الع مى ال ت ال قائمة تضم بين جدرانها الشاهقة وفي  رفها الضيقة وزنازينها المعتمة 
آالف األسرى، وأبوابها موصدة في وجه األسرى ووسائل اإلعالم المختلفة واللجان الدولية 

ستقدال واستيعاب المعتقلين الجدد، وهي سجون أشده والحقوقية المحايدة والمستقلة، ومستمرة في ا
بالقبور، وهي األكثر ظلمًا وقهرًا في العالم، وتشرف عليها طواقم هندسية خاصة ومدربة على 
التعذيب الدشري، تتفنن في إلحاق األ ى الجسدي والنفسي بالمعتقلين، فتحّولت مع الوقت إلى 

اإلنسان جسديًا ومعنويًا بشكل تدريجي، تجرى فيها أبشع بدائل لي  أعواد المشانق  ومراك  لتصفية 
عمليات القتل اليروحي والنفسي والتعذيب الجسدي والنفسي وفقا لمن ومة متكاملة يشارك في 

                                                
ص  – 766، ص1676 ، القاهرة، صادر عن جامعة الدول العربية، للباحث المختص في قضايا األسر    األسرى الفلسطينيون.. آالم وآمالمن كتاب  كامل مبحث و1 

718 . 
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تنفيذها كل من يعمل في إدارة مصلحة السجون، ولربما هذا ما يفسر وفاة المئات من المعتقلين 
 ا له خالل سنوات اعتقالهم.داخل السجون أو خارجها جرا  ما تعرضو 

وتتعدد تلك السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، من حيث مواقعها الجغرافية المنتشرة على طول 
الوطن وعرضه، واختالف أسمائها، فيما مضمونها واحد، وتحكمها وتديرها عقلية واحدة، ال تفرق 

أو ما بين معتقل جديد وآخر في معاملتها بين المعتقلين من حيث الجنس أو العمر أو الشريحة، 
 قديم، وإنما تستهدف اإلنسان الفلسطيني وجوهره ومضمونه وانتما ه الوطني وهويته الفلسطينية.

سجون ومعتقالت يصعب اإلحاطة بجميعها، أو التطرق إلى كل تفاصيلها، بحاضرها وماضيها 
عن  م7648رائيلي  عام ومواصفاتها القاسية وظروفها المأساوية، بعضها ورثها  االحتالل اإلس

االنتداب البريطاني الذي كان محتاًل لفلسطين تحت مفهوم الوصاية الدولية، والتي اتسمت 
بقسوتها وشدتها وقلة تجهي اتها وافتقارها إلى أبسب احتياجات المعتقلين، بل أن كثيرًا منها كانت 

الدخان، أو كانت إسطبالت ةدارة عن مخازن لألعالف والمواد التموينية، أو مستودعات للتدت و 
 للخيل.

لم تكتِف سلطات االحتالل بما ورثته من سجون ومعسكرات اعتقال أو مراك  توقي  من 
بل عمدت إلى تطويرها وتوسيعها وإعادة ترتيبها وتن يمها بما يتوافق ورؤيتها  و يرها،االنتداب 

 ويتال م وسياستها القمعية.
دمت إسرائيل على تشييد وبنا  سجون جديدة، كان أولها ومع بداية سدعينيات القرن الماضي أق

ومواصفات أكثر شدة وقسوة وانتهاكًا  فأخرى، ب رو سجن بئر السدع، ليتدعه تشييد سجون 
لحقوق اإلنسان، كسجن نفحة والنقب وجلبوا ورامون و يرها، مستفيدة من تجربتها وخبرات طواقم 

وخبراتهم وإبداعاتهم في تشييد السجون وفي التعامل  الهندسة الدشرية، ومستعينة بتجارب اآلخرين،
مع األسرى والتضييق عليهم، وبكل ما له صلة باالنتهاكات وما يثير الشبهات وعالمات 

 ستفهام القانونية والقضائية حول ما يجري داخل السجون.اال
تبتدعه العقلية لقد أبدا االحتالل اإلسرائيلي في الجمع بين قسوة ممارساته وف اعة جرائمه وما 

اإلسرائيلية، وبين ال روف السيئة والمعاملة القاسية للمعتقلين في سجون مختلفة في أماكن أخرى 
في العالم، خالل تشييد وبنا  عدد من سجونه ومعتقالته، وإعداد الهياكل العامة للسجون 

اإلجرا ات بداخلها، والمعتقالت وتشديد الحراسات المحيطة، وإعادة صيا ة ن م المعاملة والحياة و 
وتصعيد استخدام االحتالل لصفة  مقاتل  ير شرعي  في محاولة إسرائيلية لنقل التجربة 
األمريكية في معتقل   وانتانامو  إلى سجونها، وصدغها بذات اللون المتعارف عليه عالميًا، 

 لتشويه المكانة القانونية للمعتقلين الفلسطينيين ومشروةية نضالهم.
لسياق حاولت في السنوات األخيرة فرض ال ي البرتقالي على األسرى واستخدام صفة وفي هذا ا

 مقاتل  ير شرعي  بحق عدد منهم، في محاولة لإلسا ة وتشويه صورة األسرى الفلسطينيين 
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وإعطا  العالم صورة عنهم  ات الصورة المرتدطة في أ هانهم بمعتقلي   وانتانامو  وما يطلق 
صطلحات وتهم عديدة، وبالتيالي تيقدييم معتقيلي فلسطين للرأي العام عليهم من أوصاف وم
من الحالة اإلرهابية العالمية، وليسوا مناضلين ضد االحتالل ومن أجل  العالمي باعتدارهم ج  اً 

 الحرية واالستقالل.
وسو  إن السجون اإلسرائيلية ةدارة عن أبنية أسمنتية قديمة وبالية، تآكلت بفعل عوامل التعرية 

الصيانة، فغرفها معتمة تفتقر للهوا  الالزم للتنفس بسبب االزدحام، باستثنا  نافذة صغيرة جدًا 
هي نافذة القضدان الحديدية وشدكة من القضدان تشكل بمجموعها باب الغرفة وأحيانا تكون 
موصدة ومغلقة بالكامل دون فتحات أو ثقوب. أما المعتقالت فهي ةدارة عن خيام منصوبة 

منتشرة داخل قواعد عسكرية، وكل مجموعة من الخيام تشكل قسمًا يحيب به السياج والحراو و 
المدججون بالسالع من كل جوانده، وهي أشده بمعسكرات االعتقال إبان عهد النازية، مع إضافة 

 ما ابتكرته العقلية اإلسرائيلية من قمع وإ الل.
المعتقالت اإلسرائيلية تقع خارج حدود األراضي هذا باإلضافة إلى أن الغالبية الع مى للسجون و 

، إ  يعتبر نقل المعتقلين الفلسطينيين من المناطق المحتلة واحتجازهم في م7611المحتلة عام 
سجون داخل أراضي الدولة المحتلة مخالفة للقانون الدولي ويشكل جريمة حرب، وسنأتي على 

  لك في نهاية عرضنا ووصفنا للسجون والمعتقالت.
 

فة هي:  ولعل أبز الس ون ا سرائيلية المعلنة والمعرَّ
 يشل وأهلي كيدارإس ن بئر السبع بقسميه 

وهو السجن األول الذي تم تشييده وبناؤه من قبل إسرائيل، على مساحة واسعة جدًا  بطول كيلو 
   د ، ويقع على بعم7616متر وعرض كيلو مترو وافتتح في الثالث من كانون الثاني/يناير عام 

 كم جنوبي مدينة بئر السدع، على الطريق إلى مدينة أم الرشراش  إيالت  في منطقة صحراوية.6
ويحيب به سور أسمنتي شاهق، يبلت ارتفاعه تسعة أمتار، وتمتد جذوره في األرض إلى أكثر من 

أعلى ثالثة أمتار، لمنع الهروب عبر أنفاق، وقد أقيم بشكل متمّوج بحيث يصعب تسّلقه، ويحيب ب
الجدار األسمنتي شريب من األسالك الشائكة. هذا وقد أقامت سلطات االحتالل ثمانية أبراج 
عالية للمراقدة فوق السور، مساحة كّل برج حوالي عشرين مترًا مربعًا، عدا البرج الرئيسي المقام 

 فوق الداب الكبير للمعتقل، الذي تبلت مساحته ثالثين مترًا مربعًا.
نقلت إدارة السجون كافة األسرى الفلسطينيين إلى باقي السجون والمعتقالت،  م7684في العام 

ُخّصص قسم منه لألسرى الفلسطينيين األطفال  م7686السجن للجنائيين فقب. وبعد عام  يوبق
تم إنشا  قسم ع ل بئر السدع  م7681وما ُيطلق عليهم الفلسطينيون  األشدال . وبعد عام 
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ق مرا ة أول من استشهد اسحإكة األسيرة. ويعتبر األسير المقدسي وخصص لع ل قيادات الحر 
 . م7683بداخله في السادو عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 

و رف انت ار كثيرة  والناظر إلى سجن بئر السدع يجده مدينة أشداع أسمنتية ومداخل وطرقاً 
ومرك  تجمع لألسرى من مع م السجون في التنقالت والمحاكم والع ل وتم تقسيمه لعدة أقسام، 

يشل وأهلي إبذاته من حيث التركيدة واإلدارة واالستقاللية ولعل أبرزها   وكل قسم يشكل سجناً 
 كيدارو.

 
 س ن نفحة الصحراوي 

ي، في عمق صحرا  النقب جنوبًا، وقريب من مبنى يقع في مدخل بلدة  ميتسيده ريمون  الجنوب
كم إلى الجنوب من مدينة بئر السدع، وحوالي 776 مفاعل ديمونا النووي اإلسرائيلي ، ويدعد 

كم جنوب مدينة القدو، وُيعتبر ثاني السجون التي تنشئها إسرائيل، وافتتح هذا السجن في  166
ون اإلسرائيلية قسوة، وأكثرها تعرضًا للقمع، ، وُيعد من أشد السجم7686األول من آيار عام 

وُيحا  بتحصينات أمنية شديدة،  ير موجودة في سجن آخر، وال  رابة في  لك إ ا قلنا أنه 
اسُتحدا خّصيصًا لع ل القيادات الفلسطينية من األسرى المصنفين حسب إدارة السجون 

 . ، لع لهم بعيدًا وإخضاعهم للموت التدريجي خطيرون أمنياً 
أسيرًا، لكن تم توسيعه بمرور السنوات، وبنا  أقسام جديدة فيه،  716في البداية كان يتسع لي 

 أسير. 166حتى أصدح اليوم يتسع ألكثر من 
لقد شهد سجن نفحة إضرابات عديدة تعتبرها الحركة األسيرة محطات مفصلّية في تاريخ النضال 

رى، هم: راسم حالوة وعلي الجعفري إثر الوطني الفلسطيني، واستشهد فيه مجموعة من األس
مشاركتهما في اإلضراب الشهير عن الطعام الذي بدأ في الرابع عشر من تموز/ يوليو عام 

، وشادي السعايدة في الواحد م1663، ووليد عمرو في التاسع عشر من شدا / فبراير م7686
 لوفاتهم. سبدًا رئيسياً  ، وجميعهم كان اإلهمال الطبيم1661والثالثين من تموز/يوليو عام 

 
 س ن ريمون 

أوائل عام  حالصحراوي، وافتتوهو سجن أنشئ حديثًا خالل انتفاضة األقصى بجوار سجن نفحة 
به جدران  بعالية، وتحيأسير، ويح ى بإجرا ات أمنية  866، ويتسع ألكثر من م1661

 لبرد القارو شتا .إسمنتية سميكة وشاهقة، ويتسم بشدة ارتفاا درجات الحرارة صيفًا، وا
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 س ن شطة 
يقع في   ور األردنو بجوار بلدة بيسان جنوب بحيرة طبريا، وهي منطقة منخفضة عن سطح 

 46الدحر، حيث جفاف الجو والحرارة المرتفعة التي تصل في فصل الصي  إلى ما ي يد على 
ائك وسّتة أبراج درجة مئوية، ويحيب بالسجن جدار عاٍل من اإلسمنت المسّلح، يعلوه سياج ش

 للمراقدة، وتنتشر فيه ال نازين االنفرادية.
وأصل السجن هو ج   من قلعة خان، التي بناها العثمانيون أل راض عسكرية بحتة، ثم 
استعملها الجيش البريطاني. وفي أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، حولتها إسرائيل إلى 

ذا السجن بحركة التمرد التي جرت فيه، وما تدعها أسيرًا. وقد اشتهر ه 166سجن، يتسع لنحو 
، حين تمكن األسرى من السيطرة على م7668من هروب جماعي لعدد من األسرى، في العام 

عدد من السجانين اإلسرائيليين، وقتلوا اثنين منهم، وأصابوا ثالثة آخرين، ليتمكن أكثر من سدعين 
ارة السجن بقمع من تدقى من المعتقلين بشدة أسيرًا من الهروب من السجن. بعد  لك قامت إد

 ومعاملتهم بقسوة، واتخا  إجرا ات أمنية مشددة، ليأخذ السجن شهرته الكبيرة من هذه الحادثة. 
 

 سـ ـن جلبــوع
سجن جديد ُشيد حديثًا في  ور بيسان   ور األردنو بجوار سجن شطة القديم، وتم افتتاحه في 

أسير. يتكون من خمسة أقسام، في كل قسم يوجد  166لنحو ليتسع  م1664نيسان/ابريل عام 
وشديدًا، حيث ال تكفي اأَلسرة  دائماً   رفة، تتسع لثمانية أفراد، ويشهد هذا السجن اكت اظاً  76

 المتوفرة لألسرى الموجودين، فيضطر بعضهم الفتراش األرض. 
ألحكام العالية، من الذين مع بداية افتتاع سجن جلبوا، ُنقلت إليه مجموعة من األسرى  وي ا

اعتبرتهم الحركة الوطنية الفلسطينية نواة أولى للحركة األسيرة، وكان هدف االحتالل هو ع ل هذه 
الشريحة من المناضلين الفلسطينيين، وإخضاعهم إلجرا ات أمنية مشددة ومعقدة. وتعتبر 

ُشيد بإشراف خبرا   ثية، حياإلسرائيلالمصادر اإلسرائيلية هذا السجن األشد حراسة، في السجون 
 آيرلنديين.

 م7648ألسرى مدينة القدو والمناطق المحتلة عام  أما اليوم فسجن جلبوا مخصص تقريداً 
من أسرى قطاا  بهدف ع لهم عن باقي األسرى. وفي بعض األحيان ت ج فيه إدارة السجون عدداً 

   ة والضفة الغربية. 
وهو ةدارة عن صندوق مسلح سماً  وأرضًا، ويعتبر بالمقاييس العسكرية قلعة حصينة، ٌأقيمت 
من األسمنت المسلح والفوال ، يحيب به جدار ُيقدر ارتفاعه بتسعة أمتار، يوجد في أعاله صاج 

 مطلي، و لك كبديل عن األسالك الشائكة التي توجد عادة في جميع السجون األخرى.



 28 

ندسو السجون بالتكنولوجيا الحديثة في تشييد هذا السجن، حيث تم إدخال بعض وقد استعان مه
العناصر السرية تحت أرضية السجن، بهدف منع الحفر، إ  يتحّول لون أرضية الغرفة، فور 

 إجرا  أي عملية نقب فيها، بما يؤدي إلى الكشف المدكر ألي محاولة للنقب، فور البد  فيها. 
نه األشد حراسة وأنه بمثابة قلعة محصنة ال يمكن الهرب منها، فإن وكما تصفه إسرائيل بأ

 األسرى الفلسطينيين أيضًا يعتبرونه األكثر قسوة وقهرًا وقساوة.
ووفقا لمصادر وتصريحات إسرائيلية عديدة، فإن خبرا  إيرلنديين قد شاركوا في التخطيب لهذا 

يها أفراد من الجيش السري اإليرلندي، حيث السجن، على طريقة السجون اإليرلندية، التي يعتقل ف
أرسلت مجموعة من ضدا  سلطة إدارة السجون اإلسرائيلية إلى إيرلندا الشمالية قبل بنا  السجن 

 وزاروا عدة سجون هناك والتقوا بخبرا  إيرلنديين لهذا الغرض. 
 

 س ن عسقالن 
ُيطلق عليه الفلسطينيون سجن ُيطلق عليه اإلسرائيليون سجن  شيكماو بمدينة أشكلون، بينما 

عسقالن، ألنه يقع في مدينة عسقالن القديمة والمسماة بالمجدل، وأنشئ المبنى في عهد االنتداب 
، كمقر لقيادة الجيش البريطاني في المجدل وضواحيها، وكذلك كسرايا م7631البريطاني عام 

ص قسم منه  كمرك  تحقيق وتوقي  للثوار الستقدال الوفود البريطانية الرسمية، وبداخله ُخصِّ
الفلسطينيين، ومن ثم استخدمته سلطات االحتالل كمرك  للشرطة، وفي أواخر الستينات من 
القرن العشرين، أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مرسومًا بتحويله إلى إدارة مصلحة السجون 

لدرجة األولى، وبدأ رسميًا اإلسرائيلية، التي حولته بدورها إلى سجن مرك ي، وصنفته أمنيًا من ا
، وأصدح من السجون المرك ية في م7616في استقدال األسرى الفلسطينيين في شدا /فبراير عام 

وشهد عدة مواجهات ما بين األسرى وإدارة السجن، والعديد من اإلضرابات عن الطعام،  إسرائيل،
تشهد فيه األسير عبد القادر والتي وصفت بالتاريخية والمفصلية في تاريخ الحركة األسيرة، واس

، الذي تعتبره الحركة األسيرة أول شهدا  معارك األمعا  الخاوية م7616أبو الفحم، عام 
  اإلضرابات عن الطعامو.

كم إلى الشمال من  16ويقع سجن عسقالن على أطراف مدينة المجدل التاريخية، على بعد قرابة 
مدينة القدو، ويحيب به سور أسمنتي يرتفع  كم إلى الجنوب الغربي من 86حدود قطاا   ة، 

مجموعة من األقسام، بينها قسم  مالمراقدة، ويضنحو ستة أمتار، محا  باألسالك الشائكة وأبراج 
للتحقيق تمارو بداخله أقسى وأبشع صنوف التعذيب، بهدف الحصول على معلومات واعترافات 

التحقيق والتعذيب في السجون من األسرى. ويصنف هذا السجن ضمن أعنف وأقسى أقسام 
أسير، فيما تقلص عدد األسرى الفلسطينيين  166اإلسرائيلية. ويتسع سجن عسقالن لما ي يد عن 

المتواجدين فيه خالل السنوات األخيرة بشكل كبير، وتتمي   رفه باالزدحام الدائم، كما تتمي  
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مما يجعل الحرارة بداخله  زنازينه بدرجة عالية من الرطوبة، حيث ال تدخلها أشعة الشمس،
 مرتفعة بصورة متمي ة.

 
 س ن الدامون 

يقع بين أحراش الكرمل في مدينة حيفا، ويعود إنشا  هذا السجن إلى عهد االنتداب البريطاني، 
ويقع على الطريق الساحلي الذي يؤدي إلى شمال فلسطين. وقد بناه البريطانيون ليكون مستودعًا 

بالحسدان عند بنائه ضرورة توفير الرطوبة فيه لحفظ أوراق الدخان. وبعد  للدخان والتدت، وقد ُأخذ
 م7663وضعت إسرائيل يدها عليه، وحولته إلى سجن لآلدميين، وافتتح عام  م7648عام 

 وسمي بسجن حيفا. 
تم تغيير اسمه إلى الدامون، نسدة إلى مخيم الدامون القريب من المكان.  م7611وبعد العام 

ص قسم منها للسجنا   366الدامون حوالي  ويستوعب سجن أسير. ويتكون من عدة أقسام، ُخصِّ
اإلسرائيليين الجنائيين الخطرين الذين ت ج بهم سلطات االحتالل مع األسرى الفلسطينيين، مما 
عر ض العديد من األسرى الفلسطينيين والعرب فيه لكثير من االعتدا ات الجسدية واللف ية على 

لمجرمين، الذين يح ون برعاية خاصة، تساعدهم في اإلسا ة إلى الفدائيين أيدي هؤال  ا
 المعتقلين.

لقد أ لقت إدارة السجون اإلسرائيلية سجن الدامون، في أواسب التسعينيات، بعد اتفاق إعالن 
المدادئ في  أوسلو ، وتناقصت أعداد األسرى الفلسطينيين المعتقلين فيه بشكل كبير، لكنها 

  .، الستيعاب المعتقلين الجددم1661تحته في نيسان/ابريلعادت وافت
 

 س ن الرملة
يقع في منتصف الطريق الفاصل بين مدينتي اللد والرملة، ويسمى سرايا الرملة، وقد ُأنشئت  

تم تحويله إلى  م7648، وبعد عام م7634سرايا الرملة هذه في عهد االنتداب البريطاني عام 
تم تخصيص ج   منه كسجن للفدائيين الفلسطينيين م 7663مرك  للجيش اإلسرائيلي، وفي عام 

إبان ظاهرة فدائيي مصطفى حافظ، العقيد المصري الذي كان مسؤواًل عن تدريب الفدائيين 
ل بالكامل إل م7611الفلسطينيين. وبعد العام  ى سجن أجريت على سرايا الرملة توسيعات، وُحوِّ

 مرك ي للجنائيين اليهود، إضافة إلى األسرى الفلسطينيين، وخصوصًا من مدينة القدو.
وهذا السجن هو ةدارة عن قلعة محّصنة، محاطة بأسوار عالية، ويتكّون من عّدة أقسام، أهمها  

يي تريستاو المخصص للنسا  ڤ مستشفى سجن الرملةو، والقسم المسمى بي  نيبي القسم المسمى 
 الرملة.قسم المسمى بي نيتسانو والقسم المسمى بي آيالونو أو ع ل وال
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 ـي تريستاڤس ن نـ
داخل  م7618ا عند حديثنا عن سجن الرملة، وُأنشئ في العام وهو القسم الذي أشرنا إليه آنفً 

ُمنح نوعا من االستقاللية عن سجن الرملة، وُخصص للنسا   ثنفسه، حيمحيب سجن الرملة 
الجنائيات، ولألسيرات الفلسطينيات. وقد ظل إلى عهد قريب سجن النسا  الوحيد في  اإلسرائيليات
 إسرائيل.

 
 س ن نيتسان "عزل الرملة أو قسم ثمانية": 

داخل سجن  آيالونو  م7618وهو أحد أقسام سجن الرملة الذي تحدثنا عنه آنفُا، وقد ُأنشئ عام 
 م7687وُسمي حينها بمعتقل الرملة، وفي عام وُمنح االستقاللية في أن مته وظروفه وإدارته، 

استُبدل اسمه إلى  نيتسان  نسدة إلى مديره حينئذ   وندار روني نيتسانو الذي ُقِتل على أيدي 
 الفلسطينيين.

وُيعتبر  نيتسان  السجن األسوأ واألكثر بشاعة في الرملة، واألكثر قسوة من بين أقسام السجون 
إلى قسم لع ل األسرى الفلسطينيين، حيث  م7686تحول في العام  في إسرائيل، ال سيما بعد أن

 زنازين الع ل الم لمة والضيقة والتي هي أشده بالقبور الصغيرة.
ونيتسان أو  ع ل الرملة  مبنى يتألف من طابقين ومجموعة من ال نازين تحت األرض، مدخله 

 وقبل الوصول إلى الغرف يجب اجتياز خمس بوابات حديدية. ،منفصل
واشتهر بأسوأ مكان  ،م7686وقد افتتح هذا القسم في التاسع والعشرين من آب/أ سطس عام 

وخصص لعدد  األرض،اعتقال على مدار الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة كونه يقع تحت 
 سياسية.و قيادات محدود من األسرى ممن عليهم قتل أو جرع يهود أ

 
 

 س ن أيالون 
وهو قسم من أقسام سجن الرملة، لكنه سجن مستقل في أن مته وظروفه، وهو مخصص للع ل 

، ويعتبر من أسوأ أقسام الع ل في السجون اإلسرائيلية، وهو حسب شهادات االنفرادي أيضاً 
ألسير بين سجنا  األسرى أقسى من ع ل  نيتسان ، ألن عدد المعتقلين فيه قليل، حيث يكون ا

، أسيراً  31جنائيين، فيما في نيسان العدد أكبر. ويصل عدد قاطني سجن أيالون أحيانا إلى 
 جميعهم فلسطينيون.
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 س ن هداريم 
يقع على مقربة من سجن  تلموندو، جنوبي الخب الممتد بين مدينتي طولكرم شمال الضفة الغربية 

ديمة المؤدية إلى مدينة الخضيرة، في الداخل الفلسطيني ومدينة نتانيا الساحلية، على الطريق الق
ة لكدار م7648المحتل عام  س على ن ام السجون األمريكية، الُمعد  . وهو سجن حديث نسبيا، ُأسِّ

أسير،  166المجرمين وتجار المخدرات، ويتكون سجن هدرايم من ثمانية أقسام، ويتسع لنحو 
ألساو كسجن للسجنا  الجنائيين، ويوجد فيه قسم خاص وأقسامه على شكل دائري، وقد ُأنشئ با

- 1باألسرى الفلسطينيين، يحتوي على أربعين  رفة صغيرة ضيقة، مساحة كل منها تتراوع بين 
متر مربع، وتحتوي بداخلها على المنافع  دورة مياه ومغسلةو، فيما الحمام خارج حدود الغرفة،  8

 ومسموع بالخروج إليه في أوقات محددة.
وقد  أسرى،ج فيهيا بثالثة ُي  وكل زن انة في سجن هدرايم مخصصة ألسيرين، ولكن عند االكت اظ 

 .م7666ُأدخل أول فوج من األسرى الفلسطينيين إليه في شهر تشرين األول/أكتوبر
 

 س ن الشارون 
تكفا، ويتكون من عدد من األقسام، منها ثالثة أقسام تضم بين  يقع بالقرب من مدينة بتاع

جدرانها أسرى فلسطينيين  كورًا وإناثا، كدارًا وأطفااًل. من هذه الثالثة واحد للنسا ، وآخر 
لألطفال، وثالث للكدار، إضافة إلى عدد من األقسام األخرى المخصصة للسجنا  الجنائيين 

لالعتدا ات  سرى واألسيرات الفلسطينيين، مما عرضهم مراراً اليهود، وهي مجاورة ألقسام األ
 الجسدية واللف ية من أولئك المجرمين الجنائيين المتعودين على كراهية كل عربي.

استشهد بداخل سجن الشارون هذا األسير سليمان  م1661وفي السادو من نيسان/ابريل عام  
نتيجة اإلهمال م، 7648خل حدود أراضي من مدينة الطيدة الواقعة دا -محمد محمود درايجة 

 الطبي.
 

 س ن تلموند 
يقع جنوبي الخب الممتد بين مدينتي طولكرم ونتانيا على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة 
وقد ُشّيد هذا المعتقل خّصيصًا لألحداا من العرب واليهود، فيما ظروفه وطبيعة الفئات التي 

 تحتج  فيه ال تشير إلى  لك.
ينقسم سجن تلموند إلى قسمين: واحد مخصص للنسا  وآخر لألطفال الذين تتغير أعدادهم 
باستمرار. و رف هذا السجن صغيرة وضيقة، ويحيب به سور عال يصل ارتفاعه إلى ثالثة 
أمتار، تتوزا عليه أربعة أبراج عالية للمراقدة. ويالحظ أنه دائما كان محل شكوى من األسرى، 

 ه من اكت اظ وسو  معاملة.ن را لما يعاني
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 س ن كفاريونا )بيت ليد( 

حدود أراضي  ونتانيا داخليقع جنوب حيفا في منطقة بيت ليد على الطريق بين طولكرم 
 م وكان قبل هذا التاريخ مقرًا للجيش اإلسرائيلي.7618، وافتتح عام م7648

 
 س ن ال لمة )كيشون(

يلي، وُيسمى سجن كيشون، ولوجوده في مفترق أقيم هذا السجن داخل معسكر ليلجيش اإلسرائ
مي سجن الجلمة. الجلمة على الطريق العام ما بين حيفا والناصرة شمال فلسطين، فقد سُ 

 وتنتصب من حوله الجدال، وتكاد األشجار الخضرا  المحيطة به تخفيه عن األن ار.
، وفيه مرك  تحقيق يخضع سجن الجلمة إلشراف إدارة السجون وجهاز المخابرات اإلسرائيلية

 الجلمة الشهير، وقد أعيد افتتاحه خالل انتفاضة األقصى.
 

 س ن المسكوبية
، بجوار مقر المخابرات اإلسرائيلية م7648يقع في الجهة الغربية من مدينة القدو المحتلة عام 
  الشين بيتو ضمن المنطقة المسماة  ساحة الروو . 

ي، ليكون مرك ًا للشرطة ولتوقي  المعتقلين المنت رين وُبني السجن في عهد االنتداب البريطان
للمحاكمة، وقد ُعرف آنذاك بالسجن المرك ي. وبعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية عام 

تم تحويله إلى مرك  اعتقال وتحقيق. وهو يضم عددًا من ال نازين الضيقة، التي يفصل  م،7611
للتحقيق مع األسرى الفلسطينيين، الذين هم في  بينها ممر صغير. وتستخدم هذه ال نازين

  البيتهم من مدينة القدو. 
ويحتوي على قسم تحقيق شهير، يعتبره المهتمون بحقوق اإلنسان واحدا من أقسى وأسوأ أقسام 
التحقيق في كافة السجون اإلسرائيلية، حيث ُيطلق األسرى الفلسطينيون على هذا القسم اسم 

التعذيب فيه. وقد استشهد في هذا المسلخ األسير المقدسي  قاسم عبد الله  المسلخ ، ن را لشدة 
أبو عكر  من بيت حنينا/القدو، جرا  تعرضه للتعذيب القاسي، و لك في الثالث والعشرين من 

 ، وُيعتبر أول شهدا  األسرى المقدسيين في سجون االحتالل.م7616آ ار/مارو عام 
 

 فأشهرها:أما عن المعتقال  
 عوفر:ل معتق -

وُيسّمى أحيانا معتقل بيتونيا، ويقع على مقربة من بلدة بيتونيا جنوب رام الله، وُأنشئ في عهد 
دونم، وفيما بعد أشرف عليه الجيش  466االنتداب البريطاني، على أرض ت يد مساحتها عن 
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استخدمته إسرائيل كمعسكر  م7611األردني، بعد ضم الضفة الغربية إلى األردن، وبعد احتالل 
 للجيش اإلسرائيلي، وأطلقت عليه معسكر  عوفير  على اسم أحد قادتها.

، حّولت قوات االحتالل ج  ًا من معتقل م7688وخالل انتفاضة الحجارة التي اندلعت عام  
على مجموعة من  ي أقسام، تحتو عوفر إلى معسكر اعتقال عسكري، وقد ضّم وقتها خمسة 

تم إ القه في أواخر التسعينيات من القرن العشرين، ثم أعيد افتتاحه مرة أخرى في  الخيام. وقد
 7666، بعد زيادة خمسة أقسام جديدة فيه، ليتسع لقرابة م1661األول من نيسان/ابريل عام 

أسير، بهدف استيعاب ت ايد معتقلي انتفاضة األقصى واجتياحات المدن الفلسطينية، وال ي ال 
إلدارة الجيش، وليس إلدارة مصلحة السجون. أي أنه يخضع لن م عسكرية المعتقل يخضع 

صارمة، ال تمت إلى القوانين واألعراف الدولية بأي صلة، تلك األعراف التي تنص على ضمان 
حقوق أسرى الحرب. وهذا المعتقل يشده إلى حد كبير معتقل النقب، وقد استشهد فيه المعتقل 

م، جرا  إصابته بأعيرة نارية، أطلقها عليه حراو 7666ز/يوليوتمو  1صبري عبد ربه، بتاريخ 
 المعتقل، ثم ادعت إدارة المعتقل في حينه بأنه حاول الهرب!

 
 معتقل م دو -

يقع في سهل مرج ابن عامر، ضمن حدود مدينة حيفا، جنوب  رب مدينة العفولة، وشمال  رب 
، م7688الفلسطينيين في آ ار/مارو عام مدينة جنين بالضفة الغربية. وقد تم افتتاحه لألسرى 

فيما كان من قبل مخصصًا للسجنا  الجنائيين من العرب واليهود، و لك بالت امن مع معتقل 
النقب الصحراوي. ويتكون من خمسة أقسام مفتوحة، في كل قسم منها مجموعة من الخيام، 

 إضافة إلى قسم سادو مكون من  رفتين فقب. 
أسير، وكان مخصصا من قبل لمعتقلي الضفة الغربية،  7666ثر من ويتسع معتقل مجدو ألك

وقد خضع منذ افتتاحه إلدارة الجيش العسكرية، فيما تم نقل السيطرة عليه إلدارة مصلحة السجون 
 .م1666خالل انتفاضة األقصى أواخر عام 

فات جرادات وقد استشهد في هذا المعتقل سدعة من األسرى الفلسطينيين، كان آخرهم األسير عر 
جرا  التعذيب القاسي،  م،1673من الخليل، الذي استشهد في الثالث والعشرين من شدا  عام

 8باإلضافة إلى ستة آخرين هم: نضال زهدي عمر  يب، من رام الله، واستشهد بتاريخ 
، م1667نيسان 71بعد إصابته بعيار ناري، ومحمد الدهامين من الخليل بتاريخ  م7686شدا 

، وبشير محمد عويس من مخيم م1661آيار 18ين جوابرة من الخليل أيضًا بتاريخ وأحمد حس
 71وسعيد محمد البلبل من طولكرم بتاريخ ، م1663األول كانون  8بالطة في نابلس بتاريخ 

. وجميع هؤال  استشهدوا نتيجة لإلهمال الطبي، باإلضافة إلى راسم سليمان أبو  رة م1664أيلول
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، الذي استشهد نتيجة م1666كانون الثاني  11الك في رام الله بتاريخ   نيمات  من كفر م
م إدارة المعتقل المواد الالزمة إلطفائه.  اإلهمال بعد أن شب  حريق في أحد األقسام ولم تقدِّ

 
 معتقل حوارة  -

يقع جنوب شرق مدينة نابلس ويدعد عن المدينة كيلومترًا واحدًا فقب، وهو ةدارة عن مرك  توقي  
تحقيق ينقل إليه أسرى مدينة نابلس والمناطق المجاورة، بشكل أولي، للتحقيق معهم، قبل أن يتم و 

أخرى. وهو ج   من معسكر للجيش اإلسرائيلي، ومحا   نقلهم لمراك  تحقيقفي سجون مرك ية
بأسالك شائكة وأبراج عالية للمراقدة وحراسات عسكرية مشددة ومدججة بالسالع. ويخضع معتقل 
حوارة إلدارة الجيش اإلسرائيلي، ويتسع لعشرات المعتقلين بحسب طبيعة االعتقاالت في المناطق 

 المحددة.
 

 معتقل بيت إيل  -
وهو ةدارة عن مرك  توقي  وتحقيق، ويوجد به محكمة عرفت بإطالق أحكامها االستف ازية. 

حدود منطقة عسكرية تقع  ويقع المعتقل في منطقة جبلية عالية باردة جدًا في فصل الشتا ، داخل
شمالي مدينة رام الله، في منطقة نائية ال تصل إليها أية وسائل نقل، بحيث ال يمكن الوصول 

-العادة  في-إليها إال مشيًا على األقدام. ويتكون من بضعة  رف ضيقة، وأعداد المعتقلين فيه 
 محدودة جدًا ال تتجاوز العشرين معتقال.

 
 (3أنصار معتقل النقب الصحراوي ) -

يقع في صحرا  النقب جنوب فلسطين، في منطقة عسكرية مغلقة ومتاخمة للحدود المصرية 
إضافة إلى أنها  ير آمنة، حيث تجرى بداخلها تدريدات عسكرية باألسلحة الحية، ُتَعرِّض كل 

 شخص في المكان ألخطار الحرب، عالوة على قسوة ظروفه الطبيعية والمناخية طوال السنة.
ان في األساو معسكرًا للجيش اإلسرائيلي، وقد تم إنشا  المعتقل بداخله، وافتتح في السابع وقد ك

، وأعيد افتتاحه في نيسان/أبريل عام م7661، وأ لق عام م7688عشر من آ ار/مارو عام 
، وكان يخضع إلدارة الجيش العسكرية منذ افتتاحه، ثم نقلت السيطرة عليه إلى  مصلحة م1661

 .م1661الل انتفاضة األقصى في آ ارالسجون  خ
  في داللة على 3ويسمى هذا المعتقل بالعبرية  كيتسعوت  فيما ُيطلق عليه الفلسطينيون  أنصار

استمرار المعتقالت اإلسرائيلية الكبرى: فقد ُأنشئ معتقل  أنصار  في جنوب لبنان إبان االجتياع 
 .3   رب مدينة   ة، وهذا أنصار1ر، ثم تدعه  أنصام7681اإلسرائيلي للبنان صي  عام 
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من أكبر المعتقالت والسجون اإلسرائيلية، وأضخمها على اإلطالق، من  3ويعتبر معتقل أنصار
حيث مساحته الجغرافية وعدد معتقليه، ويضم م يجًا من معتقلي الضفة الغربية وقطاا   ة، 

بة، وموقوفين في انت ار ، وهم ثالثة أصناف: محكومين يقضون سنوات العقو وأطفاالً  رجاالً 
 المحاكمة، ومعتقلين إداريين دون تهمة معلنة أو محاكمة.

من مجموعة أقسام، أقدمها قسم  كيلي شيفع . وفي كل قسم من هذه األقسام  3يتكون أنصار
مجموعة من الخيام، تحيطها أسالك شائكة وأبراج مراقدة، تعتليها مجموعة من الجنود المدججين 

 بالسالع.
سجون  األقفاص  وهي ةدارة عن أقسام  3أنشأت إسرائيل في أنصار م7666 ار عاموفي آ

تحيب بها جدران الداطون من كل االتجاهات، ومسقوفة بشدك من األسالك  و فتحات صغيرة. 
من األسرى، الذين شارفت مدة  كبيراً  وقد زّجت سلطات االحتالل في هذه األقسام  الخاصةو عدداً 

نتها ، وتعتقد أنهم من قيادات النضال الوطني الفلسطيني، بعد أن نقلتهم من محكوميتهم على اال
السجون المرك ية، و لك كنوا من العقاب من ناحية، وبهدف الحد من تأثيرهم المت ايد على 
المعتقلين اآلخرين، في محاولة إسرائيلية إلجهاض كل محاوالت نقل التجارب، من األسرى 

 د، في السجون المرك ية.القدما  إلى األسرى الجد
، أقامت سلطة الجيش بداخله م1661خالل انتفاضة األقصى عام  3وبعد إعادة افتتاع أنصار

في التضييق على األسرى،  بعض األقسام الجديدة، بتصميم مغاير لما كان قائمًا من قبل، إمعاناً 
عضهم، أو تدادل وزيادة في ع لهم عن بعضهم بعض، و لك للحيلولة دون تواصل األسرى مع ب

 الرسائل بينهم.
بأكثر من مئة وأربعين ألف معتقل: منهم مئة  3ويقدر عدد المعتقلين الذين دخلوا معتقل أنصار

 ألف دخلوه قبل إ القه للمرة األولى في منتصف التسعينيات من القرن العشرين، وأربعون ألفاً 
 ناك من دخله أكثر من مرة.، مع مراعاة أن هم1661دخلوه فيما بعد إعادة افتتاحه عام 

ا في  اية الصعوبة، كما شهد الكثير من المواجهات بين األسرى العّ ل أوضاعً  3شهد أنصار
وإدارة السجن، التي أدت بمجملها إلى استشهاد تسعة من األسرى، ثالثة منهم إثر إصابتهم 

، ومحمد األشقر م7688بأعيرة نارية بشكل مداشر، وهم: أسعد الشوا، وبسام السمودي، في العام 
 ، إضافة إلى ستة آخرين قضوا جرا  اإلهمال الطبي والتعذيب القاسي.م1661في العام 

  جنوب حيفا، كرمل-وهناك مجموعة أخرى من السجون ومراك  التوقي  والتحقيق، مثل  عتليت 
بين   وبتاع تكفا  في مدينة بتاع تكفا،  سالم  شمال  رب مدينة جنين،  كفار عتصيون  ما

الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، و قدوميم  ويقع في مستعمرة  كفار قدوميم ما بين نابلس 
 وقلقيلية.
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 س ون ومعتقال  كانت قائمة وُأْغلقت
هناك سجون ومعتقالت كانت قائمة، وأُْ ِلقت بعد التوقيع على إعالن المدادئ في أوسلو في 

يه من انسحاب لقوات االحتالل من بعض المناطق وما ترتب عل م،7663أيلول/سبتمبر عام 
م. ولعل أبرز تلك 7664الفلسطينية وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من أيار/مايو

السجون والمعتقالت التي استخدمتها سلطات االحتالل في احتجاز المعتقلين الفلسطينيين، قبل 
 ها للسلطة الفلسطينية هي:أن تغلقها أو تسلمها مع األراضي المقامة علي

 
  2معتقل أنصار -

ُسّمي بهذا االسم لتشابهه مع معتقل  أنصار  الذي أقامته قوات االحتالل اإلسرائيلي في جنوب 
. وكان يقع على شاطئ بحر مدينة   ة، وهو م7681لبنان إبان اجتياحها للبنان صي  عام 

ص ج   منه كمكان الحتجاز الطلدة والشدان الذين  م7684معسكر للجيش، وفي عام  ُخصِّ
تم  م،7681يشاركون في الم اهرات، أو لالحتجاز االحترازي. ومع بداية االنتفاضة الكبرى عام 

توسيعه واعتماده كمعتقل، وُزج فيه باآلالف من أبنا  قطاا   ة. وهو ةدارة عن مجموعة من 
اإلدارة المداشرة لجيش االحتالل. وكان مخصصًا لعمليات  الخيام المنصوبة في العرا  التام، تحت

التعذيب والتحقيق، باإلضافة إلى كونه محطة لالحتجاز والتوقي ، وكان الرافد األساسي لمعتقل 
 .3النقب الصحراوي أنصار

بهذا االسم لتشابهه مع معتقل أنصار وهو واحد من المعتقالت ومراك   ُسميَ فلقد  وكما قلنا آنفاً 
وقي  التي أقيمت إبان احتالل إسرائيل للجنوب اللبناني. وقد أقيم هناك. وز جت فيه قوات الت

االحتالل اإلسرائيلي آالف األسرى الفلسطينيين واللبنانيين. وقد افتتح في الرابع عشر من 
 .م7686نيسان/ابريل 4وأُ لق في الجنوب اللبناني،في قرية أنصار في  م7681تموز/يوليو عام 

 
 غزة المركزي  س ن -

سييجن  يي ة المركيي ي، أو مييا ُيعييرف بييي  سييجن السييرايا  وهييو األكثيير قسييوة وشييهرة ميين بييين السييجون 
والمعتقالت ومراك  التوقي ، التي كانت مقامة في قطاا   ة. وقد ُأنشئ فيي الثالثينيات مين القيرن 

ب مدينية  ي ة. وبعيد العشرين، فيي عهيد االنتيداب البريطياني، كمقير للقييادة العسيكرية البريطانيية وسي
ع قطياا  ي ة تحيت اإلدارة المصيرية، تيم اسيتخدامه كمجميع لليدوائر الحكوميية، ِض َووُ  م،7648عام 

من المبنى كسجن للقياطنين فيي  خصصت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ج  اً م، 7611وبعد العام 
للتحقيييق مييع المعتقلييين، ويطلييق عليييه الفلسييطينيون اسييم  قطيياا  يي ة. وكييان أحييد أقسييامه مخصصيياً 

 المسلخ ، داللة على قسوة ظروفه وشدة التعذيب فيه، مع مالح ة أن سلطات االحتالل كانيت قيد 
التيييييي كانيييييت موجيييييودة فيييييي السيييييرايا خيييييالل مرحلييييية االنتيييييداب -حّوليييييت إسيييييطبالت الخييييييل الضييييييقة 
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فتيييرة التحقييييق. واستشيييهد بداخليييه مجموعييية مييين زنيييازين الحتجييياز المعتقليييين أثنيييا   إليييى-البريطييياني
 خالد الشيخ علي، وجمال أبو شرخ، وعطية ال عانين و يرهم. وشاع،األسرى منهم: محمد 

، شيييهد سييجن  يي ة المركييي ي أكبيير عملييية هيييروب، م7681وفييي السييابع عشيير مييين آيار/مييايو عييام 
، فييي 1ان  رفيية رقييمحيييث نجييح سييتة ميين األسييرى الفلسييطينيين بييالهروب منييه، بعييد أن نشييروا قضييد

قسييم  بو، الواقييع فييي الطييابق الثيياني ميين السييجن. وميين ثييم أفلتييوا ميين عييالم القيييد إلييى عييالم الحرييية 
 وساحة النضال األرحب.

 
 س ن جنيد -

سجن جنيد يقع على مشارف مدينة نابلس، على الطريق المؤدي إلى مدينة قلقيلية، وبالتحديد 
ذا االسم نسدة لقرية  جنيدو القريدة على المشارف على المدخل الغربي للمدينة. وقد ُسمي به

 الغربية لمدينة نابلس. 
لتخفي  حدة االزدحام في السجون  م7684 وقد افتُِتح السجن في الثاني من تموز/يوليو عام

اإلسرائيلية، ولتشديد إجرا ات احتجاز المعتقلين، وفي ظروف أكثر سو ًا، حيث وضعت فيه 
ورة، وأحدا التقنيات في سجون العالم، لحماية وحفظ األمن في السجن. العديد من األجه ة المتط

من قبل وزارة األشغال األردنية، ليكون مستشفى  م7614العام ويعود إنشا  مبنى السجن إلى 
إلى معسكر خاص  م7611خاصًا بالجيش األردني، ومن ثم حوله الجيش اإلسرائيلي بعد العام 

جرت عليه السلطات اإلسرائيلية عليه بعض الترميمات، ثم أعلنت عن لقواته في المدينة. والحقًا أ
 افتتاحه كسجن تشرف عليه مصلحة السجون اإلسرائيلية.

 
 س ن الفارعة -

يقع سجن الفارعة شمال مدينة جنين، قرب عين ُتسمى عين الفارعة، بجوار مخيم الالجئين الذي 
س عام يحمل نفس االسم. ويعود إنشا  هذا المبنى إلى عهد ا  م7631النتداب البريطاني، فقد ُأسِّ

استعمله الجيش األردني لنفس الغاية، فهو مخصص  م7648ليكون إسطباًل للخيول. وفي العام 
 أيضًا للحيوانات، ولم يكن صالحًا لالستخدام اآلدمي. 

أصدر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي آنذاك  م7681 وفي السابع عشر من نيسان/ابريل عام
 يل ايتان، قرارًا بتحويل هذا المبنى إلى سجن، سماه اإلسرائيليون رفائ

  مرك  إصالع الفارعة ، ومن ثم ُعرف باسم سجن الفارعة.  
باإلضافة إلى سجن  الخليل  وسب مدينة الخليل، و طولكرم  في مدينة طولكرم، و رام الله   

الخليل، و نابلس  شرق مدينة نابلس، شمال مدينة رام الله، ومرك  توقي  بنيامين  والمجنونة في 
 و جنين  في مدينة جنين.
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 س ن الخيام في ال نوب اللبناني -

أميا سييجن الخييام، فيقييع علييى تلية مرتفعيية، ضيمن بلييدة الخيييام فيي أقصييى الجنيوب اللبنيياني، المطليية 
مترا. ويعود أساو مبنى هيذا السيجن إليى ثكنية  166الدحرعلى شمال فلسطين، وترتفع عن سطح 

، حيييث جعلتييه وقتهييا مقييرًا مرك يييًا لهييا فييي الجنييوب م7633شييأتها قييوات االنتييداب الفرنسييية سيينة أن
اللبنييياني. وقيييد أخليييى الفرنسييييون الثكنييية الميييذكورة عقيييب االسيييتقالل، وتسيييلمها الجييييش اللبنييياني سييينة 

لوقوعهييا بأقصييى الجنييوب، وظييل الوضييع علييى هييذا النحييو  ن ييراً  ، إال أنييه لييم يعرهييا اهتماميياً م7643
، عنييدما نفييذت القييوات  اإلسييرائيلية  اجتياحهييا األول ألجيي ا  واسييعة ميين م7618حتييى آ ار/مييارو 

الجنيييوب، وتعرضيييت بليييدة الخييييام لميييا يشيييده التيييدمير الشيييامل، أميييا الثكنييية فقيييد تسيييلمتها الميليشييييات 
إقفالهيا  وعقيب -للتحقييق، إال أن القيوات اإلسيرائيلية المتعاملة مع إسرائيل، وكانت في البدايية مركي اً 

التي كانيت تسيتخدم كمعسيكر توقيي ، إليى سيجن  حولت هذه الثكنة،- م7686معتقل أنصار عام 
كبيييييير ومركييييي  احتجييييياز وتحقييييييق رسيييييمي، ومارسيييييت فييييييه أبشيييييع صييييينوف التعيييييذيب بحيييييق األسيييييرى 

 واألسيرات.
زن انة  16زن انة جماةية، و 11ويتألف سجن الخيام من أربعة أقسام، تحتوي على أكثر من 

، تدعا للمهمة وارتفاعاً  وعرضاً  . وجميع هذه ال نازين مرقمة باألرقام العادية، وتختلف طوالً فردية
  بها.المنوطة 

 
إن إسرائيل لم تلت م منذ إنشائها بالقانون الدولي، وطالما اعتبرت نفسها دولة فوق القانون، وطالما 

ت التي وقعت عليها: فهي من جهة تحّدت قرارات الشرةية الدولية، بما في  لك القرارات واالتفاقا
ال ُتضّمن قوانينها الوطنية ما يل مها بما وقعت عليه من االتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن جهة 
أخرى تذهب إلى وضع تفسيراتها الخاصة لهذه االتفاقيات التي وقعت عليها، وبالطدع فإن هذه 

 التفسيرات في خدمة مصالحها السياسية واألمنية.
ون والمعتقالت اإلسرائيلية، بطبيعتها وتوزيعها الجغرافي، وبتجهي اتها ومنشآتها وكيفية والسج

لقواعد  جسيماً  الحياة بداخلها، وما تقترفه إدارة السجون بحق األسرى فيها؛ إنما يشكل انتهاكاً 
ئم القانون الدولي اإلنساني، بل ويرتقي في كثير من األحيان إلى مستوى جرائم الحرب، والجرا
 كما-ضد اإلنسانية، تلك الجرائم التي تستوجب تفعيل المالحقة الج ائية الدولية بشأنها. فمع مها 

عن ثكنات عسكرية، موزعة جغرافيًا من شمال فلسطين حتى جنوبها، و البيتها  ةدارة-سبق  كره 
المناطق ، ويعتبر نقل المعتقلين الفلسطينيين من م7648 الع مى تقع في األراضي المحتلة عام

 الدولي.المحتلة واحتجازهم في سجون داخل أراضي الدولة المحتلة مخالفة للقانون 
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وتتعمد إسرائيل احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في أماكن تشهد ظروفًا قاسية ومهينة، كشكل 
إضافي من أشكال العقاب واإل الل، فالمعلومات الواردة من السجون تشير بوضوع لحقيقة أن 
المداني التي تحتج  فيها إسرائيل المعتقلين الفلسطينيين، ال تتوفر فيها أي من الشرو  التي 

 يفترض توفرها حسب المعايير الدولية.
ومن خالل عرضنا السابق لطبيعة السجون وأماكنها، نجد أن جميعها تفتقر ألبسب معايير حقوق 

ناهيك عن أن األسرى اكتشفوا مؤخرًا في اإلنسان، وال تتوافق مع أبسب قواعد القانون الدولي، 
سجن  ريمون  وجود كاميرات مراقدة داخل جدران  رفهم، مما يع ز االعتقاد السائد لدى 
المعتقلين بأن إدارة السجون تراقب حياتهم وتحركاتهم وحتى أحاديثهم داخل  رفهم وأثنا  

 استقدالهم لذويهم.
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 القسم الثالث

 محطا  العتقال ومراحل التعذيب وأشكاله 

يعتبير الشيعب الفلسيطيني مين أكثير الشييعوب معانياة بسيبب االحيتالل اإلسيرائيلي وممارسييته 
القمعية التي طالت جميع نواحي الحياة فيي فلسيطين، حييث أقاميت إسيرائيل دولتهيا العنصيرية عليى 

ذلك فقاميت بياحتالل ميا تدقيى ميين إسيرائيل بي مو، وليم تكتيفِ 7648ثلثيي أراضيي فلسيطين منيذ عيام  
مو، وقامييت باسييتخدام االعتقييال علييى نطيياق واسييع منييذ احتاللهييا 7611األراضييي الفلسييطينية عييام  

مو، حييث كيان االعتقيال والتعيذيب أبيرز أدوات القميع 7611للضفة الغربيية وقطياا  ي ة فيي العيام  
ية، حييث زجيت سيلطات االحيتالل التي مارسها االحتالل اإلسرائيلي فيي مواجهية المقاومية الفلسيطين

بمئييات اآلالف ميين الفلسييطينيين داخييل المعييتقالت والسييجون التييي تفتقيير إلييى أدنييى مقومييات الحييياة 
 .و1 اإلنسانية 

اسيييتخدمت إسيييرائيل قانونهيييا اليييداخلي وقضيييائها العسيييكري و يييير العسيييكري لتبريييير اعتقييييال 
الفلسييطينيين، فلقييد أصييدرت السييلطات االسييرائيلية المئييات ميين األواميير العسييكرية، وقامييت بعمليييات 

و اليييييذي يجيييييي  لالحيييييتالل اعتقيييييال وتوقيييييي  318االعتقيييييال اسيييييتنادًا إليييييى األمييييير العسيييييكرى رقيييييم  
إنيذار أو حتيى تقيديم مبيررات مقنعية، ولقيد جيرت عيادة إسيرائيل عليى إحالية جمييع الفلسيطينيين دون 

القضيييايا المتعلقييية بمعتقليييين أو موقيييوفين مييين الفلسيييطينيين إليييى محييياكم عسيييكرية، وأن ييييتم اعتقيييال 
 .و2 واحتجاز الفلسطينيين في سجون ومعتقالت داخل اسرائيل وليس داخل األراضي المحتلة

تحقيق وتعذيب بطرق محرمية وممنوعية دولييًا، وأصيدح التعيذيب قانونيًا  وانتهج المحققون سياسة
، ر ييم المكانيية الشييرةية والقانونييية، وحييق األسييرى المشييروا بمقاوميية و3 مشييرعًا ميين قبييل حكوميية إسييرائيل

 .و4 االحتالل وفق اتفاقيات جني  الثالثة والرابعة وقرارات األمم المتحدة 

االحيييتالل مييع األسيييرى ميين الناحيييية القانونييية، وعيييدم  تعاميييل دوليية سيينتناولفييي هييذا القسيييم 
الت امهييييا باالتفاقيييييات والمواثيييييق الدولييييية، وحرمييييانهم ميييين حقييييوقهم األساسييييية واإلنسييييانية بييييد ًا ميييين 

                                                
ن، مؤتمر األسرى، و محمود عساف، سميرة خليفة: دور الجامعات الفلسطينية بمحاف ات   ة في تع ي  قضية األسرى في سجون االحتالل وسبل تفعيله،   ة، فلسطي1 

  1، ص1673جامعة القدو المفتوحة، 

 .114، ص1676و ندا  البر وثى:  أسرى الحرب في القانون الدولي ، القاهرة، دار النهضة العربية، 2 

 .6، ص1673و رياض العيلة، عبير ثابت: الرؤية المستقبلية لحل قضية األسرى الفلسطينيين،   ة، فلسطين، مؤتمر األسرى، جامعة القدو المفتوحة، 3 

 . 6، ص6761و وزارة شؤون األسرى والمحررين، أوقفوا زمن السجن األسود، رام الله، فلسطين، الدائرة االعالمية لوزارة األسرى، 4 
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االعتقييال والمكانيية القانونييية، وأسيياليب التحقيييق والتعييذيب، والمحيياكم العسييكرية الردةييية، والتضييييق 
 ية والمعيشية.عليهم في كل مناحي الحياة اليوم

 القانوني لألسرى في الس ون ا سرائيلية:  الوضع-أولا 

أّييدت المواثيييق والمعاهيدات الدولييية حيق كييل شيعب فييي العميل علييى تحريير أرضييه المحتليية 
بكافة الوسائل المشروعة، و لك استنادًا إلى حق اليدفاا الشيرعي عين الينفس، وحيق تقريير المصيير 
اليييذي نيييص علييييه ميثييياق األميييم المتحيييدة وكيييذلك االتفاقيتيييان اليييدوليتين الخاصيييتان بيييالحقوق المدنيييية 

ة وبييييالحقوق االقتصييييادية واالجتماةييييية والثقافييييية واللتييييان أقرتهمييييا الجمعييييية العاميييية لألمييييم والسياسييييي
المتحدة، وكذلك صدور توصية عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، تقضي بوجيوب تضيمين جمييع 
المواثييق الدوليية المتعلقيية بحقيوق اإلنسيان المعييدة مين قبيل المن ميية ميادة تينص علييى حيق الشييعوب 

 .و1 مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق في تقرير 

م، ومييييين عليييييى منبييييير الكنيسييييييت اإلسيييييرائيلي اعتيييييرف رئييييييس اليييييوزرا  1663ففيييييي العيييييام 
اإلسرائيلي  أرائيل شارون  باالحتالل، ور م  لك لم تنصاا إسرائيل لالتفاقييات الدوليية فيي التعاميل 

د أو القيوانين الشيرةية الدوليية، حيييث أن حيروب التحريير والتييي ميع األسيرى الفلسيطينيين، وال للقواعيي
م تقضيييييي بضيييييرورة اسيييييتقالل األقييييياليم 7616لعيييييام  7674نصيييييت عليهيييييا قيييييرارات األميييييم المتحيييييدة 
م يقضيي بمعاملية أسيرى 7618، وقرار األمم المتحدة لعيام المستعمرة، وإنها  كافة أشكال االحتالل

م وقييرار الجمعييية 7646التفاقييية جنييي  الثالثيية لعييام  حييروب التحرييير الوطنييية كأسييرى حييرب طدقيياً 
م يؤكييد أن النضييال المسييلح الييذي تخوضييه الشييعوب 7613لعييام  3763العاميية لألمييم المتحييدة رقييم 

 .و2 م7646ضد االستعمار من قبيل المنازعات الدولية طدقًا التفاقيات جني  األربعة لعام 

القييانوني لمصييالحها السياسييية واألمنييية فإسييرائيل كدوليية احييتالل اعتمييدت سياسيية التكيييي  
وقاميييت بسييين األوامييير العسيييكرية لفيييرض السييييطرة عليييى حيييياة السيييكان الفلسيييطينيين اليييواقعين تحيييت 
االحتالل بدون االلت ام بقواعد القانون الدولي اإلنساني، التي كان مين المفيروض أن تشيكل اإلطيار 

كان الفلسييييطينيين وواقييييع حييييياتهم تحييييت القيييانون األساسييييي لترتيييييب تعامييييل دوليييية االحييييتالل ميييع السيييي
 .و3 االحتالل 

                                                
 .86، ص1673و وليد م هر: االعتقال في السياسة اإلسرائيلية في من ور القوانين،   ة، فلسطين، مؤتمر األسرى، جامعة القدو المفتوحة، 1 

 http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=26939و موقع األسرى للدراسات: 2 

 .761، ص1674، 68لقانون الدولى االنسانى، مجلة الدراسات الفلسطينية عدد و سحر فرنسيس: موقع األسرى الفلسطينييين فى ا3 
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وعلييييى إثيييير  لييييك صييييدر األميييير العسييييكري بنقييييل جميييييع الصييييالحيات للسييييلطات التشييييريعية 
م فرضييت المحيياكم العسييكرية 7611والقضييائية والتنفيذييية للحيياكم العسييكري، ومنييذ أيلييول  سييبتمبرو 

 اإلسرائيلية سطوتها على كافة جوانب الحياة للفلسطينيين.

بييدأت تخضييع إجييرا ات االعتقييال فييي المنيياطق المحتليية، وطريقيية معيياملتهم، لسلسييلة ميين و 
األوامييير العسيييكرية التيييي تصيييدر عييين القيييادة العسيييكريين فيييي كيييل مييين الضيييفة الغربيييية وقطييياا  ييي ة 

، بيييالر م مييين مصيييادقة و1 وتيييرفض المحييياكم العسيييكرية اإلسيييرائيلية تطبييييق تعليميييات القيييانون اليييدولي
يييات جنييي  األربعيية وعلييى العهييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية، إسييرائيل علييى اتفاق

، فليم تعتيرف باألسيرى الفلسيطينيين كأسيرى حيرب سيوا  و2 م7684وعلى اتفاقيية مناهضية التعيذيب 
قبيييل توقييييع اتفاقيييييات أوسيييلو أو بعيييد  لييييك، وظليييت معاملتهييييا لهيييم تنطليييق علييييى أسييياو اعتدييييارهم   

 .و3 لين  ير قانونيين   مجرمين وارهابيين أو مقات

وميين الطبيعييي فييي ظييل القييرارات الدولييية، وانتهاكييات دوليية االحييتالل لمدادئهييا وموادهييا، أن 
تثيار التسيياؤالت عين المكانيية القانونيية للمعتقلييين الفلسييطينيين فيي السييجون اإلسيرائيلية، ولقييد ت ايييدت 

 يير العضيو  –لدولة المراقيب هذه التساؤالت في اآلونة األخيرة، بعد حصول فلسطين على وضع ا
 .و4 في االمم المتحدة 

اختليييف آرا  فقهيييا  القيييانون اليييدولي و ييييرهم مييين الكتييياب وتداينيييت ميييذاهبهم بشيييأن تكييييي  
وضيييع المعتقليييين الفلسييييطينيين فيييي السيييجون اإلسييييرائيلية، ويمكييين التمييييي ، فييييي هيييذا الصيييدد، بييييين 

ن مييين أجيييل الحريييية، ومييين ثيييم أسيييرى اتجاهيييات ثالثييية، أحيييدها ييييذهب إليييى إعطيييائهم وضيييع المقييياتلي
الحيرب، وثانيهميا يتجيه إلييى إجيرا  تمييي  داخييل المعتقليين أو تقسييمهم إلييى طيائفتين ، األوليى تضييم 
المقيييياتلين القييييانونيين، والييييذين يحييييق لهييييم التمتييييع بوضييييع أسييييرى الحييييرب، والثانييييية تضييييم المعتقلييييين 

ن الفلسيييطينيين هييم رهيييائن أو مختطفيييون المييدنيين، واالتجييياه الثالييث، وييييرى القييائلون بيييه أن المعتقلييي
 .و5 لدى سلطة االحتالل اإلسرائيلي

                                                
 .4، ص1673م على المعتقلين الفلسطينيين،   ة، فلسطين، مؤتمر األسرى، جامعة القدو المفتوحة، 7611و زكريا العثامنة: أثر حرب ح يران   يونيوو 1 

 .118و أن ر ملحق اتفاقية مناهضة التعذيب: ص2 

 رك  الفلسطينى لحقوق االنسان:و الم3 

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

 .786و ندا  البر وثى: مرجع سابق، ص4 

 .166و ندا  البر وثى: مرجع سابق: ص5 
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وأًيييييا كانييييت اآلرا  واالجتهييييادات ميييين قبييييل فقهييييا  القييييانون فيمييييا يتعلييييق بالمكانيييية والتسييييمية 
القانونييييية   كأسييييرى أو معتقلييييين أو سييييجنا  سياسيييييين أو رهييييائن أو محتجيييي ين أو مختطفييييين ، فهييييم 
أسرى حرية لهم حقيوق أساسيية وإنسيانية، ومين المنطقيي أن يكيون اصيطالع  األسيرىو هيو األكثير 

شييارًا فييي األوسييا  الفلسييطينية، حيييث يعبيير عيين عداليية القضييية الفلسييطينية، وسييمو ونبييل  يوعييًا وانت
الهييييدف الييييذي يحتجيييي  األشييييخاص ميييين أجلييييه فييييي سييييجون االحييييتالل، وفييييي المقابييييل فييييإن سييييلطات 
االحتالل تستخدم مصطلح السجنا  كمرتكبي أفعال يعاقيب عليهيا القيانون، ولعيل هيذا ميا يفسير فيي 

 .و1 لى استعمال هذا التعبير في اتفاقات أوسلو الواقع إصرار إسرائيل ع

 األساسية لألسرى والمعتقلين وف  التفاقيا  الدولية: الحقوق -ثانياا 

هنيياك إجميياا قييانوني وقيمييي وأخالقييي وإنسييياني يتفييق عليييه الجميييع فييي معامليية  األسيييرى 
ادة الثالثية المشيتركة فيي والمعتقلين في السجونو والتأكيد على حقوقهم اإلنسيانية واآلدميية، وفقيًا للمي

اتفاقييييات جنيييي  األربيييع والتيييي تطاليييب بمعاملييية إنسيييانية لجمييييع األشيييخاص  األسيييرى والمعتقليييينو 
سييوا ، وعييدم تعريضييهم لييأل ى، وتحييرم علييى الدوليية اآلسييرة اإليييذا  أو القتييل، والتشييويه، والتعييذيب، 

 .و2 المحاكمة  ير العادلةووالمعاملة القاسية، والالإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، و 

وأكييييدت اتفاقيييييات جنييييي  األربييييع علييييى الحقييييوق اإلنسييييانية واألساسييييية لألسييييرى فييييي مكييييان 
االعتقيييال وشيييروطه، فيييي الغيييذا  والمليييدس، والشيييرو  الصيييحية والرعايييية الطبيييية، واليييدين واألنشيييطة 

لعالقيييات ميييع الخيييارج، الفكريييية والبدنيييية، والملكيييية الشخصيييية والميييوارد الماليييية، واإلدارة والن يييام، وا
 .و3 والعقوبات الجنائية، ونقل المعتقلين، والوفاة، واإلفراج واإلعادة إلى الوطن

وهناك حقوق إنسانية تضمنتها البروتوكوالت واألخالقييات المتمثلية فيي: المديادئ األساسيية 
مناسييب لهييم، المتعلقية بحقييوق األسييرى، والمتمثليية بتييوفير الطعييام والشيراب والكسييا ، تييوفير السييكن ال

وعيييدم تكلييييفهم بميييا ال يطيقيييون، وعيييدم إكييييراههم عليييى تغييييير معتقيييداتهم، وتيييوفير العنايييية الصييييحية 
والعالجيييية الالزمييية لهيييم، ومواسييياة أهيييل األسيييير، وتيييوفير االتصيييال الخيييارجي لألسيييير والمراسيييالت 

بيييدنيًا أو وال يييارات بينييه وبيييين أهلييه، وعييدم قتيييل األسييرى مييع الحفييياظ علييى حييياتهم، وعيييدم تعييذيبهم 
معنويييًا، وحقهييم فييي المعامليية اإلنسييانية، وفييي احتييرام أشخاصييهم وشييرفهم فييي جميييع األحييوال، وفييي 

                                                
 .163و المصدر نفسه: ص1 

 .77، ص1673، مؤتمر األسرى، جامعة القدو المفتوحة، و كمال األسطل: القانون الدولي اإلنساني وقضية األسرى الفلسطينيين،   ة، فلسطين2 
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، كما يحق ألسرى الحرب ممارسة نشاطهم الفكيري والثقيافي والرياضيي، و1 ممارسة الشعائر الدينية 
م 7646لعيييام ولقيييد اعتبيييرت اتفاقيييية جنيييي  و2 ويسيييمح لهيييم بإرسيييال الرسيييائل والدطاقيييات واسيييتالمها 

 .و3 أسرى الحرب وديعة لدى الدولة الحاج ة وليسوا رهائن أو مجرمين 

ومييين المفتيييرض أن يتمتيييع األسيييرى الفلسيييطينيون فيييي السيييجون اإلسيييرائيلية كطيييالب حريييية 
بكافة االمتيازات المعطاة لهم بموجب المواثيق الدولية، إال أن سلطات االحتالل تسيعى جاهيدة إليى 

حقييوقهم اإلنسييانية، ميين خييالل سياسيية االعتقييال اإلسييرائيلية التييي تبييرر موقفهييا حرمييانهم ميين أبسييب 
 .و4 بأسداب واهية

وفي ظل هذا التنكير القيانوني عامليت إسيرائيل األسيرى الفلسيطينيين بعدائيية  يير مسيبوقة، 
األمير اليذي بيات ال يخفييى عليى أحيد، وبنيا ًا عليييه شيدد البييان الختيامي لمييؤتمر األميم المتحيدة فييي 

يينيييا حيييول األسيييرى الفلسيييطينيين فيييي السيييجون اإلسيييرائيلية فيييي السيييابع والثيييامن مييين آ ار / ميييارو ف
م علييى عييدم قبييول الحجيية األمنييية التييي تسييوقها إسييرائيل، السييلطة القائميية بيياالحتالل كمبييرر 1677

 . و5 النتهاكات حقوق اإلنسان في سجونها 

 العتقال: أشكال-ثالثاا 

للمكانة القانونية لألسيرى الفلسيطينيين فيي سيجونها، قاميت في ظل تنكر سلطات االحتالل 
أجهيي ة األميين بكييل االنتهاكييات والممارسييات الجسييدية والمعنوييية والعقابييية لألسييرى واألسيييرات، ميين 

، بييد ًا بلح ية االعتقييال، ميرورًا بالتعييذيب والتحقييق وانتيي اا االعترافيات عنييوة و6 خيالل سييو  المعاملية
ي، ميرورًا بالمحياكم العسيكرية واألحكيام الردةيية، وانتهياً  بالتضيييقات تحت الضغب النفسي والجسد

 المعيشية خالل االعتقال وللتفصيل أكثر:
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 ظروف العتقال: -9

مين الصيعب تقيدير عييدد االعتقياالت التيي تيتم خييالل السينوات بشيكل دقييق، ألن السييلطات 
تقيياالت التيي انخفضيت فيي أعقيياب اإلسيرائيلية ال تي ود المعنييين بالمعلومييات الكاملية حيول تليك االع

م، ويعتبر االعتقال من أهم أشيكال العنيف السياسيي المداشير 1666حتى انتفاضة  و1 اتفاقية أوسلو
الذي يميارو ضيد الشيعب الفلسيطيني منيذ بيد  االحيتالل، ويبيدأ العيدوان عليى المعتقيل منيذ اللح ية 

ة ومرةدية بيد ًا مين الشيتائم واأللفياظ األولى العتقاله، خاصة وأن عمليية االعتقيال تيتم بطريقية عنيفي
المسيييئة للمعتقييل إلييى العنييف الجسييدي والسييلوك العييدائي والمهييين فييي إجدييار المعتقييل علييى التعييري، 
فطريقيييية االعتقييييال تييييتم بطريقيييية وحشييييية إلربيييياك المعتقييييل وتخويفييييه، باإلضييييافة إلييييى إلحيييياق األ ى 

لديًا ميا تكيون مكبلية األييدي ومعصيوبة الجسدي، وتفريت الحالة العدوانيية فيي جسيد الضيحية التيي  ا
 .و2 العينين

فكيييل مييين دخيييل السيييجون اإلسيييرائيلية، ميييورو بحقيييه أشيييكااًل متعيييددًة مييين التعيييذيب النفسيييي 
والجسدي، ويبدأ التعيذيب منيذ لح ية االعتقيال وميا يصياحده مين إدخيال الخيوف والرعيب فيي قليوب 

ه األسييير نفسييه وأمييام أبنائييه وأهلييه، كمييا األهييالي؛ حيييث يتعمييد االحييتالل إبييراز القسييوة واإلجييرام تجييا
يتعمييييد االحييييتالل بتقييييديم اإلهانييييات واللكمييييات  الضييييربو لألسييييير و ويييييه قبييييل اختطافييييه ميييين بيتييييه، 
واستخدام المربب البالستيكي لليدين، واستخدام القوة المدالت فيها والبيد  بيالتحقيق والقميع مين لح ية 

 .و3 االعتقال األولى 

 الهم:إعدام األسرى بعد اعتق -2

تصييياعدت سياسييية إعيييدام األسيييرى بعيييد االعتقيييال بشيييكل ملحيييوظ خيييالل انتفاضييية األقصيييى 
م سياسيية 1661م وأخييذت  طيياً  ميين محكميية العييدل العليييا االسييرائيلية التييي أقييرت فييي عييام 1666

التصييييفيات التييييي يقييييوم بهييييا الجيييييش اإلسييييرائيلي ضييييد ميييين تسييييميهم بالنشييييطا  الفلسييييطينيين وقامييييت 
 ام األسرى بدم بارد بوسائل متعددة منها:سلطات االحتالل بإعد

 إطالق النار بشكل مداشر على المعتقل عند إلقا  القدض عليه. -7
 إلى استشهاده. يوالشديد مما يؤد يالتنكيل بالمعتقل واالعتدا  عليه بالضرب القاس -1
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طين، مؤتمر األسرى، و عايد محمد الحموز: الصالبة النفسية وعالقتها بدعض أساليب التعذيب اإلسرائيلية ضد األسرى الفلسطينيين في محاف ة الخليل،   ة، فلس2 

 .3، ص1673جامعة القدو المفتوحة، 
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عدم السماع بتقديم اإلسعافات الطبية لألسير الجريح بعد إلقيا  القيدض علييه وتركيه يني ف  -3
حتييييى المييييوت، كمييييا تقييييوم سييييلطات االحييييتالل بعمليييييات اختطيييياف للجرحييييى ميييين سيييييارات 

 اإلسعاف والمستشفيات وتعذيبهم وتركهم ين فون حتى الموت.
إطيييالق النيييار عليييى المطليييوب لالعتقيييال، وقتليييه فيييي حيييين أنيييه يمكييين إلقيييا  القيييدض علييييه  -4

 واعتقاله حيًا.
م مين عليم جييش االحيتالل ووحداتيه إطالق النار على المطليوب االعتقيال وقتليه عليى الير  -6

الخاصيية أنييه  ييير مسييلح ولييم ُيبييِد أي مقاوميية وال يشييكل خطييرًا علييى الجنييود ويمكيين إلقييا  
 م. 1676، األمر الذي اتضح في انتفاضة القدو نهاية و1 القدض عليه حياً 

 التعذيب: وسائل-رابعاا 

ألم أو عذاب شديد،  يقصد  بالتعذيب  وفق اتفاقية مناهضة التعذيب  أي عمل ينتج عنه
جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص 
ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكده أو يشتده في أنه ارتكده، هو 

أللم أو أو عندما يلحق مثل هذا ا -أو شخص ثالث أوتخويفه أو إر امه هو أو أي شخص ثالث 
العذاب ألي سبب يقوم على التميي  أيًّا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت 
عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، وال يتضمن  لك األلم أو العذاب 

 .و2 الناشئ فقب عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها  

ويتضييح ميين خييالل هييذا التعرييي  أن هنالييك أربعيية شييرو  أساسييية وتراكمييية تجعييل ميين أي 
 عمل بمثابة تعذيب:

 يتم عن قصد. وأ
 يسبب األلم أو المعاناة الشديدة. وب
يتم لغرض تحقيق أحد األهداف المشمولة في الميثاق، وبضمنها تخليص  وج

 المعلومات.
 و.3يتم من قبل موظف رسمي أو بموافقته   ود

                                                
 .76، ص1666و جمعية األسرى والمحررين :االنتهاكات االسرائيلية لحقوق االنسان،   ة، فلسطين، دائرة االعالم والتوثيق، 1 
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تلك الشرو  مع زة بما تقوم به دولة االحتالل مع األسرى الفلسطينيين، التي بال شك أن 
تستهدف األسير الفلسطيني وترتكب جرم مقصود للنيل منه، وانت اا اعتراف وتخليص معلومات 
ولو  ير حقيقية تحت الضغب والتعذيب لتحقيق األهداف المشمولة في الميثاق، وعلى الر م من 

م، فإنها تعتبر  الدولة  7684وصادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام أن إسرائيل قد وقعت 
الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وشرعته بقرار من المحكمة العليا اإلسرائيلية، لتعطي 
بذلك رخصة للمحققين اإلسرائيليين وأجه ة األمن المختلفة في مواصلة تعذيب األسرى والمعتقلين 

، فاألسرى في سجون االحتالل ليسوا مجرد عدد كبير، بل هم مشهد و1 متنوعة بأشكال وأساليب
تتجسد في كل جنداته أصناف العنصرية واإلهانة والتنكيل والتعذيب والإلانسانية التي يمارسها 

، وإسرائيل لم تمنع التعذيب، بل على العكس فهي من الدول االستثنائية التي و2 االحتالل بحقهم
 .و3 للمعذب الحماية القانونية بموجب أحكام قانونية صريحة وواضحة شرعته ووفرت 

وبموجييب هييذه التغطييية تعييرض المعتقليييون الفلسييطينيون والعييرب لمختلييف أشييكال التعيييذيب 
واإلهانييية واإل الل والتحقيييير والميييس بالكرامييية اإلنسيييانية والوطنيييية، وتفتقيييت العقليييية الصيييهيوينة عييين 

تحقيييق، وطورتهييا سيينة بعييد أخييرى، وتفيينن المحققييون فييي تعييذيب عشييرات الوسييائل واألسيياليب فييي ال
 .و4 األسرى وإهانتهم وإلحاق األ ى بهم على مدار السنين

ولقييد تحولييت السييجون اإلسيييرائيلية إلييى مراكيي  لشيين العنيييف ضييد الشييعب الفلسييطيني وقيييواه 
أو حييد  المناضييلة  اك العنييف الييذي يسييتهدف اإلبييادة، ولكيين عبيير وسيييلة أخييرى  ييير حبييل المشيينقة

المقصلة، وسييلة للتصيفية التدريجيية لإلنسيان جسيديًا ومعنوييًا، لقيد أرييد للمناضيلين الفلسيطينيين أن 
يتحولوا في السيجن إليى حطيام كائنيات ال تميت للدشيرية بأيية صيلة، كائنيات مفر ية مين كيل محتيوى 

 .و5 إنساني وتشكل عبًئا على نفسها وشعبها
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 .7و فراو أبو هالل :مرجع سابق، ص2 
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ولقد أقدم االحتالل على بنا  المعيتقالت بهيدف اسيتكمال  بيح اإلنسيان الفلسيطيني بأشيكال 
أخييرى محيياواًل قتييل قيمييه النضييالية وتييدمير إرادة التحييدي فيييه والمواجهيية فييي شخصيييته وجعلييه نادمييًا 
ومحدطًا على فعله النضالي، ولم يدخل أحد إليى السيجون اإلسيرائيلية إال وتعيرض لصينف أو أكثير 

أصييناف التعييذيب  الجسييدي أو النفسييي   ومييورو بحقييه أبشييع أسيياليب التعييذيب المحرميية دوليييًا ميين 
، فكل من دخل تجربة االعتقال ومورو بحقه التحقيق والضيغب والتعيذيب ييرى أن هنياك مناوبية و1 

علييى   األسييير الضييحية   ويكييون الحييال أشييده بمسييرحية متكامليية األدوار، لكييل محقييق وجييه معييين، 
بالممثلين، محقق متخصص في التهديد والوعيد، ومحقيق للشيتيمة واالسيته ا  والسيخرية،  وهم أشده

ومحقييق يمثييل دور الطيييب الحنييون الييذي يواسييي ويسييتدرج بييالكالم، وآخيير ينهييال بالضييرب واأللفيياظ 
 ، وهناك نوعان من التعذيب.و2 البذيئة القذرة 

 التعذيب ال سدي: -أ

في زنازين االحيتالل، بيد ًا بتغطيية اليرأو بكييس تعددت وسائل وأساليب التعذيب الجسدي 
ملييوا، وعييدم النييوم، وعييدم العييالج، واسييتخدام الجييروع فييي التحقيييق، ووضييع المعتقييل فييي ثالجيية، 
والوقيوف لفتييرات طويليية، وأسييلوب العصييافير ومييا ينيتج عنييه ميين تييداةيات نفسييية، واسييتخدام المييربب 

ى اليييرأو، وتعرييية األسيييرى، واسيييتخدام الضيييرب البالسييتيكي للييييدين، رش الميييا  الدييارد والسييياخن علييي
المبرع، وربطهم من الخلف إما على كرسيي صيغير الحجيم، أو عليى بالطية متحركية بهيدف إرهياق 
العمود الفقري لألسير وإةيائيه، واسيتخدام القيوة المديالت فيهيا أثنيا  التحقييق والقميع، والشيدح لسياعات 

له  العني  للرأو اليذي ييؤدي إليى إصيابة األسيير طويلة بل أليام، إلى جانب استخدامها أساليب ا
سيييوا  ميييا تمثيييل فيييي و4 ، و الشيييدحو أنيييواا و3 بالشيييلل أو إصيييابته بعاهييية مسيييتديمة وقيييد ييييؤدي للوفييياة 

 اإلجديييار عليييى الوقيييوف فتيييرات طويليييةو، أو  الوقيييوف رافًعيييا الييييدينو،أو ربب األييييدي باألرجيييل مييين 
 .و5 الخلفو

 النفسي: التعذيب-ب 

التحقيييق لضييابب الشييرطة اسييتخدام الضييغب النفسييي  ييير العنييي  ميين خييالل أجييازت لجنيية 
التحقيق الشامل والشديد باستخدام الحيل وما فيها من أعمال الخداا، واإلهانة، والتحقيير، والتفتييش 

                                                
ئيلية بين الضرورة والتنفيذ وتاريخها ،   ة، فلسطين، مؤتمر األسرى، جامعة القدو و رفيق حمدونة، منير شقورة:   توثيق تجربة االعتقال الفلسطينية في السجون اإلسرا1 

 .3، ص1673المفتوحة، 

 ،   ة.3/1/1676و األسيرة المحررة روضة إبراهيم حبيب: مقابلة أجراها معد المقرر، 2 

 .3و كمال األسطل: مرجع سابق، ص3 

 .181و أن ر ملحق أشكال التعذيب: ص4 

 .11محمد الحموز: مرجع سابق، صعايد -و 5 
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، العييياري والحرميييان مييين النيييوم، والييي ج فيييي زنيييازين معتمييية رطدييية، إضيييافة إليييى اإلهانيييات المعنوييييية
و اعتقييييال اليييي وج أو أهييييدم البيييييت، والتهديييييد بالقضييييايا الألخالقييييية،  النفييييي، أو والتهديييييد بالقتييييل، أو

، و2 طييالق نييار، ونديياع كييالب بوليسيييةإ، واسييماا المعتقييل أصييوات مسييجلة السييتغاثات و و1 ال وجيية 
واسييتخدام الموسيييقى الصيياخدة، والحرمييان ميين العدييادات، و ييير  لييك ميين ممارسييات، والمحقييق فييي 

ن اسييتخدام الوسييائل النفسييية والجسييدية بحييق األطفييال والنسييا  لخصوصيييتهن ال نييازين ال يتييوانى ميي
علييييييى العكييييييس فهنيييييياك شييييييهادات تثبييييييت اسييييييتغالل المحقييييييق لخصوصييييييية وضييييييعهما السيييييييكولوجي 

 والفسيولجي وللتفصيل أكثر.

 تعذيب األطفال: -

أفييياد محيييامو هيئييية شيييؤون األسيييرى والمحيييررين بيييأن السيييلطات اإلسيييرائيلية وجنودهيييا وإدارة 
مصيلحة سيجونها، مارسييت واحيًدا أو أكثير ميين أسياليب التعيذيب أو التنكيييل النفسيي والجسيدي بحييق 

، وأن أطفييااًل و3 ميين األطفييال القاصييرين الييذين يييتم اعتقييالهم واسييتجوابهم فييي مراكيي  التحقيييق  66%
صغارًا وطالب مدارو ابتدائية يتم اعتقالهم وضربهم وزجهم فيي ظيروف اعتقاليية وحشيية وبعضيهم 
مييين المصيييابين بالغييياز أو الرصييياص، وييييتم التحقييييق معهيييم لسييياعات طويلييية وهيييم مشيييبوحون عليييى 
كرسييييي ومقيييييدو اليييييدين والقييييدمين، وينهييييالون علييييى القاصييييرين دون سيييين الثامنيييية عشيييير عييييدد ميييين 

ققيين بالضييرب المبييرع طيالبين ميينهم االعتييراف وأن الجمييع تييم ضييربهم عليى بطييونهم ووجييوههم المح
مسببين لهم آالم شديدة، وتعرض األطفيال لكيل ميا يتعيرض ليه الديالغين مين الشيدح والضيرب والهي  
العنيييي  وكييييل أشييييكال التعيييذيب الجسييييدي والنفسييييي كييييالتفتيش العييياري والتهديييييد والترهيييييب والضييييغب 

 .و4 النفسي

 

 

 

                                                
 .16، ص7667، القدو، مرك  المعلومات الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 7و جيفرى ديلمان، موسى الدكري، استخدام إسرائيل للتعذيب بالصدمة الكهربائية،  1 

 .11، ص7686و منية سمارة، محمد ال اهر: سيناريو المعتقالت الصهيونية، عمان، دار المنارات، 2 

 و وكالة األندا  والمعلومات الفلسطينية:3 

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

 و وكالة معا االخدارية:4 

 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=788510 
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 تعذيب األسيرا : -

اليذي يتعيرض  و1 لم تسلم األسييرات ر يم خصوصييتهن مين كافية أشيكال التعيذيب الجسيدي والنفسيي
لييه الرجييال، إضييافة إلييى تعييرض األسيييرات الفلسييطينيات للتحييرش اللف ييي ميين قبييل جنييود االحييتالل، 

جهيياض فييي وانعييدام الفحوصييات المخبرييية والرعاييية الصييحية للحوامييل، والضييرب القاسييي المهييدد لال
حييييال الحمييييل، ووييييياب الطييييواقم الطبييييية المختصيييية بيييياألمراض النسييييائية، والتهديييييدات الألخالقييييية، 

 .و2 باالضافة للضغو  النفسية باعتقال األبنا  وال وج أو الوالد وهدم البيت

 التحقي : أشكال-خامساا 

 مشاركة األطباء في التعذيب:  -9

المكييان لربمييا الوحيييد فييي العييالم ميين يشييرك الطييواقم الطبييية العامليية لديييه لتعييذيب األسييرى 
واألسيييرات بشييكل متعمييد، إ  أن كثيييرًا مييا انتحييل المحقييق صييفة الطبيييب، والكثييير ميين األطدييا  مييا 
يتحولييون إلييى أدوات فييي ييييد األجهيي ة األمنييية، ينفيييذون مييا يطلييب مييينهم، أو يصييمتون أمييام تعيييذيب 

 .و3 ت اإلسرائلية للمعتقلين أمامهم، متخلين بذلك عن أخالقيات المهنةالمخابرا

 

 
                                                

سيرة اعترافًا عن انشطتها للمخابرات فى التحقيق   بدأت معى رحلة الشتم والدصق، و األسيرة المحررة فيروز عرفة وثقت التجربة االعتقالية بالقول   حينما لم تكتب األ1 

ى، وتبدأ الهواجس واألفكار واالهانة، والكفر، وبعد فشلهم فى كسر ارادتى بدأوا بممارسة   االهمال   وهو أسلوب يتدعه المحققون لتحطيم معنويات المعتقل الفلسطين

دأ انهم نسوه، فكانوا يتركونى أيام بدون جوالت تحقيق، وهنا أقر كانت تراودنى أفكار سيئة وم عجة أوجه عشرات األسئلة لنفسى، لما ا تهاجمه وتؤثر على نفسيته، معتق

 و ؟ 1يفعلوا  لك ؟ ما ا يريدون ؟ ما هى خطواتهم التالية 

 711ملحق قائمة القواعد العرفية فى القانون الدولى االنسانى الذى أكد فى القاعدة  رواية أخرى تجرم دولة االحتالل بسبب انتهاكاتها للمدادى  االنسانية التى نصعليها

 و  .1على تلبية االحتياجات الخاصة بالنسا  المتأثرات بن اا مسلح فى الحماية والصحة والمساعدة  

جهاضي ألكثر من مرة، وقدموا لى دوا   ير معروف، وأصابنى ن ي  شهادة االسيرة المحررة فاطمة ال ق فى وصف التعذيب، قالت:  عذبوني نفسيا وجسديا وحاولوا إ

والقيود، وتم نقلي حاد كدت أفقد بسبده جنينى، وتعرضت للضرب بلكمات في وجهي من قبل ضابب المخابرات اإلسرائيلي، وأخذوني في منتصف الليل سحدا بالسالسل 

وة دون مراعاة لخصوصيتى كمرأة أو كحامل، وحاولوا اجهاضى من خالل الدوا  والعالج  ير معروف وفي من زن انة إلى أخرى بهدف إرهابى وتعاملوا معى بوحشية وقس

بالفشل رفضوا أثنا   كل مرة كانوا يطلبون منى فحصالجنين ليس للمساعدة طدعا، وكنت أرفض إجرا  الفحصالذي يهدف لقتل جنينى، وحينما با ت محاوالتهم العديدة

من  بي ولكن الله كان معي دائما، حيث تمت والدتى بعد معاناة كبيرة مع الطبيدة العنصرية، وكان اإلحتالل قد قيدنى خالل الوالدة بالسالسلوالدتى وجود أهلي بقر 

انت الطبيدة اإلسرائيلية وكالقدمين واليدين لثالثة أيام متواصلة وبعد معاناة فكوا قيودى وكنت في مستشفى   مائير بكفار سابا   حيث كنت أشعر بأنى في ساحة حرب 

 العنصرية تصرخ في وجهى بأنى إرهابية وسألد إرهابي.

 .1، ص1673و رشاد المدني: واقع األسيرات الفلسطينيات ومعاناتهم داخل السجون الصهيونية،   ة، فلسطين، مؤتمر األسرى، جامعة القدو المفتوحة، 2 

 . 177و عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص3 
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 جها  كشف الكذب: -2

ادعييت دوليية االحييتالل أن مييا يسييمى كشييف جهيياز الكييذب بمقييدوره اكتشيياف كييذب األسييير  
عليييى المحقيييق برصيييد بعيييض التغييييرات التيييي تطيييرأ عليييى جسيييمه   كندضيييات القليييب وإفيييرازات العيييرق 

ة، فتقيييوم دوليية االحييتالل بعييرض  ليييك األسييير أو األسيييرة علييى خبيييير الناجميية عيين تييوترات عصييبي
مخييتص يقييوم بوضييع األسييالك علييى األسييير ميين أ نييه وبطنييه وأطييراف أصييابعه واألسييالك، ويقييوم 
المحقييق بتوجيييه األسييئلة إلييى المعتقييل مطالدييه باإلجابيية عليهييا بسييرعة فعنييدما يحصييل تغيييير ترتفييع 

، علميًا بيأن هييذا الجهياز ال يشيكل إثداتييًا أميام المحكميية و1 لكييذبالذبيذبات فينتديه المحقييق إليى موقيع ا
 .و2 وكذلك ممنوا في العرف الدولي، وال يجوز استخدامه ضد المعتقلين

 استخدام العمالء " غرف العار":  -3

 رف العار تعتبر وسيلة كيدية للمعتقل الفلسطيني عليى ييد بعيض المتسياقطين أمنييًا ممين 
تعاونوا مع االحتالل هدفهم إثدات الوال  بوسيلة الحصول على االعتراف من المعتقليين عين طرييق 
الخييييداا وتمثيييييلهم ألدوار وطنييييية، وكييييل مايحييييدا بإيعيييياز وإشييييراف رجييييال المخييييابرات اإلسييييرائيلية، 

دور الشييرف والنضييال بهييدف اسييتدراج المعتقييل للحييديث عيين العمليييات أو النشيياطات التييي  فيمثلييون 
قيييام بهيييا أو ممارسييية اإلرهييياب وإلتميييام عمليييية التمثييييل فيييإنهم يضيييربون المعتقيييل ويهددونيييه بإحيييداا 

 .و3 جروع في جسده بأدوات حادة

  العسكرية واألحكام الردعية: المحاكم-سادساا 

وات من مييات المقاوميية الفلسييطينية فييي قدضيية قييوات االحييتالل وقييع عييدد كبييير ميين أفييراد قيي
اإلسييرائيلية، التييي رفضييت اعتدييارهم أسييرى حيييرب، واعتبييرتهم سييجنا  وأحييالتهم للمحاكميية بالمخالفييية 

، طدقييًا لقييوانين الطييوارى  و4 لقواعييد القييانون الييدولي اإلنسيياني، ولقييد أصييدرت بحقهييم أحكامييًا مختلفيية
العسييكرية التيي أصيدرتها الحكومية العسييكرية لالحيتالل، و الديًا ميا يكييون  وتعيديالتها، ووفقيًا لألوامير

                                                
الكذب، تعرضت  ل األسيرة المحررة روضة حبيب أنهم نقلونى إلى ما يسمى بجهاز الكذب وأبلغنى المحقق أنهم دفعوا آالف الدوالرات لتأمينه لفحصالصدق أوو تقو 1 

يعيد االختدار من جديد كنت  ساعة للعملية الواحدة، كنت أشعر بعملية تحقيق قاسية، أى حركة للرأو أو الجسم 76لهذا األسلوب ثالا مرات، وكل مرة كنت أمكث 

ن على جسمى وقلبى، وفى أشعر بالتحنيب، كنت أ هب للخبير من الساعة التاسعة والنصف صداحًا حتى نهاية الليل، كنت أشعر بالشلل وأنا مليئة باألسالك فى كل مكا

 مسرحية شعرت أن الكرسى نفسه كذاب باالضافة للمحققين.النهاية قال لى أنت انسانة كذابة وخسرنا الكثير من المال دون فائدة، وعقبت كل القضية 

 .68و وليد م هر:مرجع سابق، ص2 

 .31و محمد لطفي ياسين: مرجع سابق، ص3 

 .166و ندا  البر وثى: مرجع سابق، ص4 



 52 

الدليل الوحيد ضد المعتقل هو اعترافه أو اعتراف معتقلين آخرين عليه فيي حيين ال يشيكل اسيتخدام 
التعذيب ضده سبدًا كافيًا لدطالن اعترافه، وإ ا كان كيل مين مثليوا أميام المحياكم العسيكرية قيد أدينيوا 

يرجع إلى عدم تمكن أي هيئة دفاا مين دحيض أي اتهيام أميام أي محكمية عسيكرية، وميا فإن  لك 
 اك إال ألنهييييا جميعييييًا تتبنييييى موقفييييًا مسييييدقًا ميييين المتهمييييين وتتلقييييى أوامرهييييا ميييين الجهييييات األمنييييية 
والسياسية العليا، وتتعامل مع المعتقلين على قاعدة أن كيل فلسيطيني يمثيل أميام المحياكم العسيكرية 

 .و1 حتى يثبت عكس  لك هو مدان

وفي جميع الحاالت التي يتراجع فيهيا المعتقيل عين أقواليه التيي انت عيت منيه تحيت الضيغب 
تيييرفض المحكمييية األخيييذ بيييأقوال المعتقيييل فيييي أثنيييا  محاكمتيييه وتعلييين عنيييه النيابييية العسيييكرية شييياهدًا 

لمعتقيل قيد قيدمها فيي معاديًا وتستند المحكمة إلى ميا تقدميه المخيابرات مين إفيادات واعترافيات كيان ا
أثنا  التحقيق، والتيي انت عيت منيه بيالقوة والتعيذيب والتحاييل، وال تقبيل المحكمية تراجيع المعتقيل عين 

 .و2 أقواله 

يخلييص الكاتييب فييي نهاييية القسييم أن هنيياك حاليية ابداةييية لألسييرى والمعتقلييين فييي ظييل تلييك التجربيية 
التحمييل وتمييي هم بالقييدرات واإلمكانييييات  المريييرة ميين االعتقييال والتحقيييق والسييجن هيييي قييدرتهم علييى

الشخصييية وتكيييفهم مييع تلييك ال ييروف، وأنهييم امتلكييوا ميين القييدرات المعرفييية واالنفعالييية، مييا يييؤهلهم 
للتصيدي للمواقييف الضييا طة والييتخلص منهيا، أو مييا يعطيييهم القييدرة عليى تجنييب أثارهييا السييلبية، أو 

، واسيييتخدامهم للعدييييد مييين و3 وازن االنفعييياليالتقلييييل منهيييا بهيييدف المحاف ييية قيييدر اإلمكيييان عليييى التييي
استراتيجيات التكي  النفسي واالجتماعي، وتمتعهم حتى ما بعيد التحيرر  بالقيدرة عليى إعيادة التقيييم 
والتييييي تحتييييل المرتديييية األولييييى فييييي االسييييتخدام فييييي مواجهيييية اآلثييييار النفسييييية، يليهييييا التخطيييييب لحييييل 

تيييييأتي فيييييي المرتدييييية الخامسييييية اسيييييتراتيجية تحميييييل  المشييييياكل، ثيييييم اليييييتحكم بيييييالنفس، يليهيييييا االنتميييييا ،
المسيييؤولية، يليهيييا التفكيييير بيييالتمني والتجنيييب، وجيييا ت إسيييتراتيجية االرتدييياك والهيييروب فيييي المرتدييية 

 .و4 السابعة واألخيرة في االستخدام من قبل األسرى المحررين

 

 

                                                
 .146و عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص1 

 .11و زاهى وهبى: مرجع سابق، ص2 

 .6سابق، صعايد محمد الحموز: مرجع -و 3 

 .76و زاهى وهبى: مرجع سابق، ص4 
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 تدريب:

من خالل زيارة ميدانية لهيئة شؤون األسرى والمحررين أو إحدى المؤسسات الفاعلة في  -
 ومجال عملها ؟؟  إحداها،بَين نشا   األسرى،مجال 

 

 

 : يأسئلة التقويم الذات
 

يتعرضيون لهيا مين إدارة  يحصيائيات األخييرة لألسيرى وأهيم االنتهاكيات التيكتب تقريرًا حول اإلا -
 مصلحة السجون االسرائيلية ؟؟

وضييح  األسيرى،بمقترحيات القييوانين للتضيييق علييى  ياسيتخدمت دولية االحييتالل الجانيب القييانون -
  لك بأمثلة ؟؟

 انتهاكات؟وما يتعرضن له من  السجون،ضح تفاصيل حياة األسيرات في و  -
تضييييييقات واسييييتغالل  لييييه ميييين نومييييا يتعرضييييوا السييييجون،ين أوضيييياا األسييييرى األطفييييال فييييي بيييي -

 مكانياتهم ؟؟إلخصوصية أعمارهم و 
بيييين حقيييوق األسيييرى والمعتقليييين الفلسيييطينيين وفيييق االتفاقييييات الدوليييية وخاصييية جنيييي  الثالثييية  -

 والرابعة، ومدى تطبيقها على واقع األسرى والمعتقلين في السجون االسرائيلية ؟؟
هييل تتجيياوز دوليية االحييتالل تلييك االتفاقييية و  التعييذيب؟مييا معنييى التعييذيب وفييق اتفاقييية مناهضيية  -

 بممارستها مع األسرى واألسيرات في السجون االسرائيلية ؟؟ وضح  لك ؟؟ 
وميييا ا ينطبيييق عليييى األسيييرى  الدوليييية،ميييا الفيييرق بيييين أسيييير الحيييرب والمعتقيييل وفيييق االتفاقييييات  -

 والتحليل ؟؟والمعتقلين الفلسطينيين وفق القانون 
 يجابيياً إبمجموعيية ميين العوامييل والمحطييات سييلدًا و  القييوة والضييعفواقييع األسييرى ميين حيييث  تييأثر -

 يجابييًا،إرتييا علييى األسييرى إحييداهما قييم بمقارنيية بييين محطتييين تيياريخيتين أث   ، علييى مجمييل حياتييه
     ؟سلداً والثانية 

 ؟وفق شهادات األسرى  يوالجسد يللتعذيب النفس وضح خمسة أساليب متكررة -
سيرائيلية تتمتيع ب يروف اعتقيال شيبيهة بتليك اليدول جون اإلالسي هيل الديمقراطية،سرائيل تدعى إ -

 ؟؟
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 نشاط
 

بطريقتك الخاصة ع ي ي الطالب، مستعيًنا بالقرا ات السابقة أو بالمقابالت الشخصية مع األسرى 
 واألسيرات المحررات أكتب في أحد المواضيع التالية :

 األسيرة.ظروف االعتقال األولى مع بد  الحركة الوطنية الفلسطينية  -1
 تأثر الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة بالمتغيرات السياسية في خارج السجون. -2
 الحركة الوطنية النسوية الفلسطينة األسيرة، واختالفها عن واقع األسرى. -3
أ كر ثالثة من السجون المرك ية ووثالثة منالمعتقالت اإلسرائيلية، وبالتفصيل استحضر  -4

 موضحًا تلك الفروقات؟ظروف اعتقال اثنين منهما 

 

 الخالصة
والسييجون  ومحطاتهييا،يخلييص الكاتييب فييي أعقيياب األقسييام الثالثيية   مراحييل تطييور الحركيية األسيييرة 

لألسيييييرى  يوالوضييييع القييييانون وانتهاكاتهييييا، الجغرافييييية،ومواقعهييييا  ونشييييأتها،سييييرائيلية والمعييييتقالت اإل
 :يالتال  إلى  يوالجسد يوانتهاكات السجان بحق األسرى في عمليات التعذيب النفس والمعتقلين،

مييا ال يييدا المجييال للشييك بييالواقع، والمتغيييرات بأن الحركيية الوطنييية الفلسييطينية األسيييرة متييأثرة   -
السياسيييية، واألوضييياا الداخلييييية للمجتميييع الفلسييييطيني، وال مجيييال النفصييييال الواقيييع الفلسييييطيني 

 أثيره على الحركة األسيرة في السجون.والسياسي وت
أن ما يعيشه األسرى في تليك السيجون والمعيتقالت هيو بحيد  اتيه معانياة إنسيانية حقيقيية بكيل   -

معنييى الكلميية، ومييا يحييدا فييي هييذه السييجون هييو امتهييان لكراميية اإلنسييان الفلسييطيني بكييل مييا 
نسياني ولالتفاقييات الدوليية، تحمله الكلمة من معنى، وانتهاك فاضح وجسييم للقيانون اليدولي اإل

 وترتقي في بعض األحيان لمصاف جرائم حرب وفقا للتوصي  الدولي.
أن أجهييي ة األمييين اإلسيييرائيلية فيييي تعاطيهيييا ميييع الشيييعب الفلسيييطيني مييين من يييور أمنيييي وعيييدائي  -

بحت، ترتكب جرائم حرب في إعدامها للمعتقلين أثنا  اعتقالهم، وفيي مراكي  التوقيي  والتحقييق 
التعييذيب النفسييي والجسييدي بغطييا  ميين المحيياكم اإلسييرائيلية بمغلفييات ومبييررات أمنييية  وممارسيية

واهية، أباحت للمحقق والسجان والقاضي العسكري كل ميا مين شيأنه تعنيي  وإرهياب المعتقليين 
 الوسائل.واالنتقام منهم بشتى 
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 لمحة عن الوحدة الدراسية الثانية "
 

موضوعات الوحدة األولى التي تناولت  الحركة األسيرة بعد أن اطلعت ع ي ي الدارو على 
النشأة والتطور  ، فإنك في الوحدة الثانية ستتعرف على  العوائق وبنا  الذات واإلمكانيات ووسائل 
األسرى النضالية   وكيفية بنا  الذات وتطوير هذه اإلمكانيات، ودور الحركة األسيرة في تع ي  

 رى.الجوانب اإلبداةية لدى األس
 

 

 مسرد المصطلحات 

م الفئيات التيي يحيق لهيا التمتيع بوضيع 7646حددت اتفاقية جنيي  الثالثية لعيام أسرى الحرب:  -
أسير الحرب، إ  تنص المادة الرابعة من االتفاقية عليى أن الشيخص يكتسيب هيذا الوضيع عنيد 

 وقوعه في قدضة العدو إ ا كان منتميًا إلحدى الفئات التالية:

 الن امية. القوات المسلحة -7
 الميليشيات والوحدات المتطوعة وعناصر المقاومة المن مة. -1
 القوات المسلحة الن امية التابعة لطرف  ير معترف به من قبل الدولة الحاج ة. -3
 األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا ج ً ا منها. -4
 أفراد األطقم المالحية. -6
 .(1)ون في الهدة الجماهيرية سكان األراضي  ير المحتلة المشارك -1

هو الميواطن اليذي اعتقلتيه سيلطات االحيتالل اإلسيرائيلي بسيبب  األسير أو المعتقل الفلسطيني: -
مقاومته لالحتالل على خلفيٍة سياسية، أو تن يمية، أو أمنية، أو عسيكرية، ومينهم مين اعتقلتيه 

                                                
 .17، ص1676و ندا  البر وثى، أسرى الحرب فى القانون الدولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 1 
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ام لتخوفيياٍت أو مبييررات أجهيي ة األميين والجيييش اإلسييرائيلي ضييمن ملييٍف سييري وبييدون الئحيية اتهيي
هيو كيل مين يقديع فيي سيجون  يأو العربي ي، واألسير الفلسيطين(1)أمنية واهية كالمعتقل اإلداري 

 .(2)االحتالل اإلسرائيلي على خلفية مشاركته في النضال ضد االحتالل  

 

هي مجموا األسرى واألسيرات الفلسطينيين الذين تعرضوا لالعتقال الحركة الوطنية األسيرة:  -
م، إلى االحتالل اإلسرائيلي عام 7671منذ بداية االحتالل العسكري اإلنجلي ي لفلسطين عام 

م إلى 7611م، واحتالل الضفة الغربية وقطاا   ة من قبل إسرائيل أيضًا عام 7648
، وهي تطلق على مجتمع األسرى واألسيرات من الذين عايشوا تجربة األسر، وقد بلت (3)اآلن

 .(4)ب من المليون فلسطيني وفق رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين تعدادهم لما يقار 

 

و الشيييياباص-اإلسييييرائيليةبالعربييييية  مصييييلحة السييييجون  مصييييلحة السييييجون اإلسييييرائيلية العاميييية: -
و تأسسيييت عيييام Israel Prison Serviceباالنجلي يييية  ( הסוהר בתי שירותبالعبريييية  
وهي تتدع لوزارة الداخلية اإلسرائيلية وتمثل الذراا التنفيذية إلنفا  القانون فيي إسيرائيل  ،م7646

سييجن منتشيرة فييي  31ويقيع مقرهيا الرئيسييي فيي مدينيية الرملية وسييب إسيرائيل وهيي مسييؤولة عين 
، نسيييدة السييييجنا  األمنيييييين م1666موظيييف عييييام  آالف 8وسييييجين  أليييف 36إسيييرائيل وتضييييم 

ونسيييييييييييدة السيييييييييييجنا  الجنيييييييييييائيين  % 46سيييييييييييطينية/الداحثو بلغيييييييييييت  سيييييييييييجنا  المقاومييييييييييية الفل
 .و5 %16بلغت

 

وهو المصطلح الذي أطلقه المعتقلون الفلسطينيون على العمال  في سجون  العصافير: -
االحتالل، ويرجع سبب التسمية إلى طريقة تسليم هؤال  العمال  أنفسهم إلدارة السجون، حيث 

                                                
 و .http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=24374و موقع مرك  األسرى للدراسات:  1 

و، رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، 1661 7681السياسية الفلسطينية و إسماعيل الداعور: دور األسرى في الحركات 2 

 .76، ص1673  ة، فلسطين، 

 . 43م، ص1674جامعة القدو، موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب، القدو، فلسطين،  –و مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة 3 

 http://www.raialyoum.com/?p=256617قع صحيفة رأى اليوم: و مو 4 

و، رسالة ماجستير  ير منشورة، كلية العلوم السياسية، 76631671و زياد أبو زياد: تأثير حقدة أوسلو على وحدة وانجازات الحركة األسيرة في السجون اإلسرائيلية 5 

 .76و، ص1671أبو ديس،   –جامعة القدو، القدو 
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ل العدد، أو تفتيش المعتقلين فيستغلون الموقف أنهم ينت رون قدوم إدارة السجن من أج
ويهربون إلى إدارة المعتقل كما يفر الطائر من عشه، حيث يقال للشخص الذي سلم نفسه 

 .(1)إلدارة المعتقل   عصفر   أي أصدح عصفورًا وانضم إلى مجتمع العمال  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .371، ص1676األسرى الفلسطينيون: آالم وآمال، القاهرة، صادر عن جامعة الدول العربية، : الناصر فروانةو عبد 1 
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 الوحدة الثانية

 مكانيا  ووسائل األسرى النشالية  العوائ  وبناء الذا  وا 
 محتويا  الوحدة 

  تمهيد 1.1

  ،الطالب في الوحدة الثانية من مقرر   تاريخ الحركية الوطنيية الفلسيطينية األسييرة  ي أهاًل بك ع ي  
ومييين خاللهييييا سيييتتعرف عليييى الكثييييير مييين ممارسييييات  لييييك،نأميييل أن تحمييييل معلوميييات مهمييية  يالتييي

تقييييوم بهييييا إدارة مصييييلحة السييييجون  يوالعوائييييق والعقدييييات التيييي والمعتقلييييين،االحييييتالل بحييييق األسييييرى 
 استقرارهم.سرائيلية التى من شأنها أن تعرقل اإل

وبيييييال شيييييك أن المعاملييييية القاسيييييية التيييييي تمارسيييييها سيييييلطات االحيييييتالل اإلسيييييرائيلي بحيييييق المعتقليييييين 
و احييتالل فيييي أي الفلسييطينيين فييي سييجونها فاقيييت بكثييير أي شييكل لمعامليية أي ن يييام أو حكوميية أ

مكييييان ميييين العيييييالم، وأن التييييرويج لمفييييياهيم الديمقرطييييية، وحقيييييوق اإلنسييييان، وامتيييييداد القيييييم الغربيييييية 
والحرييات واحتييرام القييانون الييدولي مييا هييي إال أكذوبيية صييهيوينة باتييت ال تنطلييي علييى أحييد فييي ظييل 

والتييي كانييت االنتهاكييات الممنهجيية التييي تتدعهييا بحييق الشييعب الفلسييطيني عاميية واألسييرى خاصيية، 
محييل شييجب وإدانيية فييي الكثييير ميين المؤسسييات الحقوقييية ومجموعييات الضييغب الدولييية وعلييى رأسييها 
مجلييس حقيييوق اإلنسيييان، بيييل وهناليييك عيييدد ميين المفكيييرين والكتييياب اإلسيييرائيليين مييين أدانيييوا التعاميييل 

ع ييم م، والييذي بموجدييه تييتم م7646بقييانون الطييوارى  المتييوارا ميين االنتييداب البريطيياني ميين العييام 
االنتهاكيييات والتجييياوزات، معتقيييدين أنيييه مخيييالف للديمقراطيييية والدولييية المدنيييية، وهنييياك مييين الطيييواقم 
األكاديميييية اإلسيييرائيلية مييين أطلقيييت البيانيييات ضيييد سياسيييات إدارة مصيييلحة السيييجون وأجهييي ة األمييين 

سيرائيلية حينما تم منع انتساب المعتقلين للجامعية المفتوحية فيي إسيرائيل، ورفضيت نقابية األطديا  اإل
العمل بالتغذية القسرية بحق األسرى المضربين عن الطعيام فيي أعقياب إقيرار القيانون فيي الكنيسيت 

م تقرييرًا  كيرت فييه تقصييرًا كبييرًا 1661اإلسرائيلي، ووزعيت نقابية المحيامين اإلسيرائيليين فيي العيام 
 و.1بندًا رئيسيًا من الحقوق األساسية لألسرى   78ومخالفات في 
م العنف والقوة المفرطة واالعتدا ات الجسدية، واستخدام أسلحة وأسياليب مح يورة فاستخدا

وصلت لحد القتل في بعض األحيان، جميعها سياسات إسرائيلية ممنهجة هدفها النييل مين األسيرى 
الفلسيييطينيين عليييى كييييل المسيييتويات، خاصييية أن سييييلطات االحيييتالل تح ييير علييييى وسيييائل اإلعييييالم 

التحقيق والمؤسسات الحقوقية مين دخيول السيجون وإعيداد التقيارير والتحقييق  العربية والدولية ولجان
                                                

 .1.، ص1666و مرك  المي ان لحقوق االنسان:  صرخات من ورا  القضدان ، الرسالة للنشر واإلعالم، أم الفحم، فلسطين1 
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فييي األحييداا، كييونهم يمتلكييون القييدرة والوقييت واإلمكانيييات إلخفييا  آثييار الجييرائم واالنتهاكييات التييي 
 و.1ترتكب بحق األسرى  

 رئيسية:اشتملت الوحدة على ثالثة أقسام   

 األسرىو.سلطات االحتالل في نيل حقوق   عوائق األول:القسم  -
 االمكانياتو.بنا  الذات وتطوير   كيفية :يالثانالقسم  -
 األسرىو.الحركة األسيرة في تع ي  الجوانب اإلبداةية لدى   دور الثالث:القسم  -

الطاليييب ميييرة أخيييرى أن تشيييكل هيييذه الوحيييدة ركيييي ة أساسيييية فيييي فهيييم واقيييع األسيييرى  ي نتمنيييى ع يييي  
وكيفييييية تجيييياوز تلييييك العقدييييات والعراقيييييل ميييين خييييالل تضييييحياتهم  النضييييالية،ائلهم والمعتقلييييين ووسيييي

 مكان.لية بنا  الذات لديهم ر م قلة اإلوعم حدا،وخطواتهم النضالية المنوعة والمالئمة لكل 

 

 

 أهداف الوحدة  2.1

 

تتحيدا عين  يولميواد اتفاقيية جنيي  الثالثية والرابعية التي الوحيدة،الطالب بعيد مطالعتيك لهيذه  ي ع ي  
وعملييات التضيييق وعرقلية  والمعتقليين،ومقارنية الميواد ب يروف األسيرى  والمعتقلين،حقوق األسرى 
لحفييياظ عليييى لاتخيييذوها  يوالوسيييائل النضيييالية االسيييتراتيجية والتكتيكيييية التييي مكانيييياتهم،إالتطيييوير فيييي 

تكيييون قيييادرًا عليييى أن تتعيييرف  ننأميييل بيييأ المحيييررين،والمقيييابالت ميييع األسيييرى  وحقيييوقهم،نجيييازاتهم إ
  على:

 والمعتقلين.أشكال التضييق من قبل السجان على األسرى  -6
 واالنتهاكات.والمعتقلين لتلك السياسات  مواجهة األسرى وسائل  -1
  ي.تن يم يالتعرف على ن رية المواجهة باحتراف من قبل األسرى فرادى وبشكل جماع -1
حجم التضحيات من قبل األسرى والمعتقلين لحماية األسرى وتحررهم مسلحين بالتجربة  -8

                                                
 .48 – 41و المصدر نفسه: ص1 
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  واالعتقالية.األمنية والثقافية والتعليمية 

 

 أقسام الوحدة  3.1
 اشتملت الوحدة على ثالا أقسام رئيسية  :

القسييم األول: عوائييق سييلطات االحييتالل فييي نيييل حقييوق األسييرى ميين حيييث  العوائييق علييى المسييتوى 
القييانوني، والمعيشييي واالعتقييالي، وعلييى صييعيد السييالمة النفسييية والبيئييية، وفييي الجانييب التن يمييي، 

 .يالجانب المال ي، وفيوالرياض يوالذهن يوالفن

انييات، مين خيالل بنيا  الجبهية الداخليية، ببنيا  اليذات مكالقسم الثاني: كيفية بنا  الذات وتطيوير اإل
الثورييييية، والمؤسسيييية التن يمييييية، وبتقوييييية العالقييييات الفصييييائلية، وبتشييييكيل المؤسسييييات االعتقالييييية، 
وبتع يي  مفهييوم النقييد الييذاتي، الجهييود الذاتييية لألسييرى، كاالنضييدا  والرقابيية، وتع ييي  االنتمييا  وروع 

 .والتعليم، واالستفادة من خبرة الكادر القادرالتحدي، والمنافسة في الثقافة 

القسم الثالث: دور الحركة األسيرة في تع يي  الجوانيب اإلبداةيية ليدى األسيرى، مين خيالل التشيجيع 
والتحفيييي ، واكتشيييياف قييييدرات األسييييرى وتطويرهييييا، وإيجيييياد بيئيييية اعتقالييييية ووسييييائل إبداةييييية مالئميييية، 

وصيييا ة البيييرامج لتخييريج الكيييوادر والكفييا ات المبدعييية،  والقييوانين والضييوابب لحمايييية بيئيية اإلبيييداا،
 .الرياضة البدنية

 
 

 القراءات المساعدة     4.1

أكثير عليى  ع ي ي اليدارو حياول أن تنيوا مصيادر معلوماتيك مين خيالل المصيادر التاليية  لتتعيرف
تجربية المعتقلييين الفلسيطينيين فييي أكثير ميين مرحلية تاريخييية، ومين أدب السييجون، وكتابيات األسييرى 

 وتوثيقهم، ونوصي بالعودة إلى تلك المصادر:

إيييياد الريييياحي: الواقيييع التن يميييي للحركييية الفلسيييطينية األسييييرة، رام الليييه، فلسيييطين، ميييواطن  -
 م.1661المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 

جهيياد الييدطش:  المعتقلييون الفلسييطينيون فييي السييجون اإلسييرائيلية ،  يي ة، فلسييطين، مكتديية  -
 م.1661اليازجي،
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 م 7666حلمى عنقاوي، المراحل األولى للمسيرة خلف القضدان، رام الله ، مطدعة الغد ،  -
مو، العالقييات التن يميية بييين األسيرى الفلسييطينيين فييي 1673زهيير المصييري، نجيود أحمييد  -

السييجون اإلسييرائيلية،  مييؤتمر األسييرى ، جامعيية القييدو المفتوحيية،  يي ة، فلسييطين .سييلمان 
 م .1666جاد الله:  أدب المواجهة ،   ة، فلسطين، جمعية األسرى والمحررين، 

 ، 7666-7663ةيسى قراقع:  األسرى الفلسطينيون في السيجون اإلسيرائيلية بعيد أوسيلو  -
 م.1666امعة بيرزيت، فلسطين، معهد الدراسات الدولية، ج

 ي الميؤتمر السينو  –بيداعات انتصيرت عليى القييد إمرك  أبو جهياد لشيؤون الحركية األسييرة:  -
 م .1673الثالث، جامعة القدو، القدو، 

 

 ما تحتاج إليه لدراسة الوحدة :     5.1

قاااءات مااع لالاادارس لمعرفااة تفاصاايل حياااة األسار  والمعتقلااين لعقااد عاادد ماان ال يتحتااج عزيااز

 ياألسر  واألسيرات المحاررات، والتعااون ماع هيشاة شاألون األسار  والمحاررين والتقاارير التا

جابااة عاان تصاادر عنهااا وعاان المألسسااات العاملااة والفاعلااة فااي الاادفاع عاان قضااية األساار ، واإل

  التدريب وأسشلة الوحدة.
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 القسم األول

 الفلسطينيينعوائ  سلطا  الحتالل في نيل حقوق األسرى 

تتعامل دولة االحتالل اإلسرائيلي ميع األسيرى الفلسيطينيين كإرهيابيين، ال مناضيلين طيالب 
حرييييية، وأسييييرى حييييرب أو معتقلييييين مييييدنيين محتجيييي ين علييييى إثيييير قضييييية سياسييييية، واسييييتعلت علييييى 

 تطرق إلييى أبييرزنسيي االتفاقيييات والمواثيييق الدولييية فييي حقييوقهم اإلنسييانية واألساسييية، فييي هييذا القسييم
السياسييات والعوائييق التييي انتهجتهييا سييلطات االحييتالل المتمثليية بييإدارة مصييلحة السييجون اإلسييرائيلية 
للنيل من األسرى، والحد من تطوير قدراتهم وإمكانيياتهم عليى شيتى الصيعد والمسيتويات والجوانيب، 
ة بهييدف طمييس الجوانييب اإلبداةييية لييديهم، ومنهييا عوائييق علييى المسييتوى القييانوني، وعوائييق معيشييي
 واعتقالية، وعلى صعيد السالمة النفسية البيئية، وعوائق فنية و هنية ورياضية ومالية وتن يمية.

 على المستوى القانوني: عوائ -أولا 

ليييم تتعاميييل دولييية االحييييتالل اإلسيييرائيلي ميييع األسيييرى علييييى خلفيييية سياسيييية تنطبيييق عليييييهم 
االتفاقيييييات والمواثيييييق الدولييييية كأسييييرى حييييرب، أو مييييدنيين تييييم احتجييييازهم ميييين منيييياطق محتليييية، بييييل 

، وليم يسييتمر وضيع األسيرى ميين الناحيية اإلسييرائيلية و1 عياملتهم وفيق قييوانين وأن مية إسيرائيلية فقييب 
، بل بدأت المن ومة اإلسرائيلية بكاملهيا   حكوميات متعاقدية ووزرا  وأعضيا  كنيسيت عند هذا الحد

ومحيياكم وصييحفيين ودبلوماسيييين بييالتحريض عليييهم داخليييًا وخارجيييًا، واتدعييوا معهييم سياسيية عدائييية 
متطرفة، برز هيذا األمير بصيورة جليية فيي األعيوام األخييرة لحكوميات نتنيياهو المتطرفية والمتعاقدية، 

، وسين القيوانين مين قبيل و2 صيريحات وتحريضيات عيدد كبيير مين اليوزرا  وأعضيا  الكنيسيت عبر ت
القضاة والمحاكم اإلسيرائيلية التيي شيرعنت الكثيير مين اإلجيرا ات كالتعيذيب فيي التحقييق، واألحكيام 
والقيييييوانين الردةيييييية بحيييييق األسيييييرى، وعقوبيييييات  يييييير منطقيييييية مخالفييييية للقيييييانون اليييييدولي اإلنسييييياني 

الدولييييية، وصييييوت الكنيسييييت اإلسييييرائيلي فييييي جلسيييياته لصييييالح قييييانون التغذييييية القسييييرية  واالتفاقيييييات
بييالقرا ة الثانييية والثالثيية، ولصييالح قييانون شيياليب الييذي حييرم األسييرى ميين مع ييم حقييوقهم اإلنسييانية، 

                                                
 .6النسان: مرجع سابق، صو مرك  المي ان لحقوق ا1 

شعب الفلسطينى، وتبنى و ومن المحرضين على األسرى  أفير جنلدمان الناطق باسم الحكومة االسرائيلية والذى نعت األسرى باالرهابيين و ير األبطال كما يدعى ال2 

حفية، وطالب سلفان شالوم الذى شغل نائب رئيس الوزرا  ووزيرًا للداخلية مكتب رئيس الوزرا  االسرائيلى سياسة تحريضية ممنهجة عليهم فى مع م لقا اته ومؤتمراته الص

أفيقدور ليبرمان الذى شغل وزير باعدام األسرى، ودعا نفتالي بينت  عن البيت اليهودي  الذى شغل وزيرًا للتربية والتعليم ويهود الشتات إلى قتل األسرى محاكيًا دعوة 

روي  التى شغلت وزيرة الثقافة والرياضة األسرى بالحيوانات الدشرية، واقترع داني دانون وزير العلوم والقضا  الخارجي وعمل الخارجية االسرائيلية، ووصفت ميري 

 مندوب اسرائيل فى األمم المتحدة قانون شاليب الذي ينصعلى مضاعفة معاناة األسرى والتضييق عليهم، وحرمانهم من الحقوق األساسية و .
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فمنعييت أجهيي ة األميين بمقتضيياه ال يييارات وخاصيية أسييرى قطيياا  يي ة فييي أعقيياب أسيير الجنييدي جلعيياد 
م رعايية مصيرية، بيين إسيرائيل 1677ائية تتوجيت بعمليية تديادل لألسيرى فيي العيام شاليب بعملية فد

و محتجييي ًا 7611م، وفيييي مقابليييه أطلقيييت إسيييرائيل سيييراع  1677أكتيييوبر  78وحركييية حمييياو فيييي 
أسيييرة ولقييد تميييت الصييفقة علييى مييرحلتين، األوليييى  33أسيييرًا و  664فلسييطينيًا فييي سييجونها مييينهم 

سييييرة، أميييا المرحلييية الثانيييية فيييانفردت إسيييرائيل باختييييار األسيييما ، أ 11أسيييير و  466إطيييالق سيييراع 
 .و1 أسيرات بعد شهرين 1أسيرًا و  644حيث أفرجت إسرائيل عن 

ونييييص هييييذا القييييانون علييييى الم يييييد ميييين التضييييييق بحييييق األسييييرى، وبمقتضيييياه منعييييت إدارة 
مييييت بالم يييييد مييييين السييييجون الثانوييييية العاميييية، وحييييذفت القنييييوات الفضيييييائية العربييييية اإلخدارييييية ، وقا

التضييق في جوانب عديدة كالطعيام، والعيالج، والتفتيشيات واالقتحاميات الليليية، والعي ل االنفيرادي، 
والعقوبات والغرامات والتشديد على األسيرى فيي كيل منياحي حيياتهم، وتياله قيانون منيع األسيرى مين 

قييانون قدمييه عضيييو  التعليييم الجييامعي حتييى ميين الجامعييية المفتوحيية فييي إسييرائيل فييي أعقييياب مقتييرع
م، و قيانون منيع 7661الكنيست   شارون  ال ، والتي سمحت باالنتسياب لهيا فيي أعقياب إضيراب 

األسييرى ميين اسييتخدام الهواتييف الييذي قدمييه وزييير األميين الييداخلي جلعيياد أردان وعشييرات المقترحييات 
 والقوانين.

 معيشية واعتقالية: عوائ -ثانياا 

ال تعييد وال تحصييى بحييق  يم يياهر التضييييق التييشييهدت السييجون منييذ نشييأتها الكثييير ميين 
األسرى في كل تفاصيل حياتهم على مدار السياعة، وبشيكل ممينهج وميدروو سيعت إدارة مصيلحة 
السييجون اإلسييرائيلية بمحيياوالت إعييادة أوضيياا األسييرى للمربعييات األولييى ميين تجربيية االعتقييال فيييي 

جيياوز كييل تيياريخهم النضييالي االعتقييالي، بداييية الحركيية الوطنييية الفلسييطينية األسيييرة، محاوليية بييذلك ت
فقامت بحمالت التنقل الواسيعة فيي أوسياطهم بهيدف إعاقية اسيتقرارهم، وإربياك األهيالي فيي موضيوا 
ال يييارات، وحاولييت زرا الفييتن واالضييطرابات بييينهم، وانتشييرت الفئييران والجيير ان والحشييرات السييامة 

بالشيدك فيي صيحرا  النقيب و يرهيا، في عدد من السيجون وخاصية الموجيودة فيي معيتقالت محاطية 
وتواجدت فيي منياطق االنت يار والغيرف ومخيازن األسيرى، حتيي فيي بعيض خييامهم أو  يرفهم دون 
اهتميييام مييين جانيييب إدارة السيييجون لوضيييع حيييد لهيييذه ال ييياهرة، وقاميييت بعييي ل األسيييرى فيييي وياهيييب 

ية، وتعييرض السييجون ب ييروف صييعدة ال تطيياق مسييلوبين أدنييى معييايير حقييوقهم اإلنسييانية والمعيشيي
األسيييرى لالعتيييدا ات والضيييرب واإل الل، ومييينهم مييين تيييم ع ليييه اجتماةييييًا عييين سيييائر زمالئهيييم فيييي 

                                                
 .311فروانة: مرجع سابق، صو عبد الناصر 1 



 64 

األقسيام وعيين العييالم الخييارجي، وعييانوا ميين سيو  أوضيياا سيييارات النقييل   البوسييطة   وسييو  ظييروف 
سييام، أميياكن االنت ييار، وميين انتشييار أجهيي ة التفتيييش والتشييويش ووجييود الكيياميرات فييي كييل زوايييا األق

واالكت يييياظ فييييي الغييييرف، وانعييييدام التهوييييية، وعييييدم جمييييع شييييمل األخييييوة واألقييييارب، وميييين العقوبييييات 
الجماةييية والفردييية، وسييو  الطعييام كمييًا ونوعييًا، والتفتيشييات العارييية، والغرامييات، والبييرودة والرطوبيية 

شييعائر فييي الشييتا  وميين حييرارة الصييي ، والحرمييان ميين زيييارة المحييامين وإدخييال الرسييائل والمييس بال
الدينيييية وعييييدم تييييوفير أميييياكن للعدييييادة، وعييييدم التعييياطي مييييع مطالييييب األسييييرى فييييي مراسيييييم رمضييييان 
واألةياد والمناسدات الدينية، ومنعت التعليم الجامعي وتقديم الثانويية العامية، وإدخيال الكتيب منافيية 

نيييية مييين مييين اتفاقيييية جنيييي  الرابعييية التيييي أكيييدت عليييى تشيييجيع األنشيييطة الذه 64فيييي  ليييك الميييادة 
 .و1 والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين

واتدعييييت سياسيييية االسييييتهتار الطبييييي وخاصيييية لييييذوي األمييييراض الم منيييية، ولميييين يحتيييياجون 
لعملييييات، وضييييقت عليييى أهيييالي األسيييرى بالتفتيشيييات والتيييأخير عليييى الحيييواج  والمنيييع مييين إدخيييال 

قيييات المسيييموع فيهيييا لألسيييير احتياجيييات األسيييرى مييين المالبيييس واألحذيييية واأل طيييية، وقلصيييت األو 
بالمشيييي فيييي الهيييوا  وتحيييت الشيييمس،   وصيييادرت حسيييابات األسيييرى الخاصييية  الكنتينيييةو واسيييتولت 

، وقامييت و2 عليهييا بييدون علييم أو موافقيية األسييير بحجيية الغرامييات التييي تفرضييها عليييهم بييال مبييرر  
اص الحييي والمطيياطي باالعتيدا  عليييهم جسيديًا أثنييا  القمعيات والييرش بالغيياز المسييل للييدموا والرصي

والضيييرب بيييالهروات، وقاميييت باقتحيييام السيييجون واألقسيييام والغيييرف عبييير الوحيييدات الخاصييية إلجيييرا  
التفتيشيييات واالقتحاميييات الليليييية المفاجئييية والسييييطرة عليييى السيييجون، وقاميييت تليييك الوحيييدات بيييدخول 

خيييال األقسيييام مقنعييية ومسيييلحة ومارسيييت اإلرهييياب والصيييراخ والضيييرب وتقيييييد األسيييرى، وقاميييت بإد
الكالب المدربة وعبثت بممتلكات األسرى وصادرتها،   و قتلت فرقة متسيادا بالرصياص الحيي بيين 

، هييذا باإلضييافة لشييهدا  التغذييية و4 وأصييابت المئييات و3 مو سييدعة أسييرى 1676 -7688األعييوام  

                                                
 .111، ص1676و اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولى: اتفاقيات جني ، القاهرة، المرك  االقليمى االعالمى، 1 

، 1673المفتوحة،  وو أحمد حماد، زهيير عيابد: دور العالقات العامة في التوةية بقضية األسرى في سجون االحتالل،   ة، فلسطين، مؤتمر األسرى، جامعة القد2 

 .6ص

رى عبد ربه، وموسى و الشهدا  الذين قتلوا بالرصاصالحى داخل السجون والمعتقالت هم:   أسعد الشوا، وبسام السمودى ونضال ديب، وعبد الله أبو محروقة، وصب3 

، واألسرى 7616م   األسير الشهيد عبد القادر أبو الفحم فى العام عبد الرحمن، ومحمد األشقرو، أما عن شهدا  التغذية القسرية فى االضرابات المفتوحة عن الطعام فه

 .7661، وحسين عبيدات فى العام 7684 ، ومحمود فريتخ فى العام  7686الثالثة   راسم حالوة وعلى الجعفرى واسحق مرا ة فى اضراب 

 .118و عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص4 
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القسيييرية المحرمييية دولييييًا فيييي اإلضيييرابات المفتوحييية عييين الطعيييام والتيييي تسيييببت باستشيييهاد عيييدد مييين 
 .و1 سرى األ

ووفق اإلحصائيات الرسمية لوحيدة الدراسيات والتوثييق فيي هيئية شيؤون األسيرى والمحيررين 
و أسيييًرا ومعييتقاًل منييذ 161م إلييى  1676رصييدت قائميية شييهدا  الحركيية األسيييرة حتييى نهاييية العييام 

و نتيجية اإلهميال الطبيي وسيو  الرعايية الصيحية، 66و بسبب التعذيب، و 17م منهم  7611العام 
و أسييييًرا استشييهدوا جيييرا  14و آخييرين سييقطوا جيييرا  إصييابتهم برصاصييات قاتلييية، إضييافة إلييى  1و 

، كييييل تلييييك االنتهاكييييات مخالفيييية للقييييانون الييييدولي و2 قييييتلهم عمييييدًا وتصييييفيتهم جسييييديًا بعييييد اعتقييييالهم 
اإلنسيياني التييي تسييتوجب المسييؤولية الجنائييية للييذين اقترفوهييا سييوا  بالفعييل أو بالتقيياعس عيين الفعييل 

 .و3 زم وفق االتفاقيات الدولية الال

 على صعيد السالمة النفسية والبيئية: عوائ -ثالثاا 

نفسييية األسييير الفلسييطيني منييذ لح يية اعتقالييه، بممارسيية التعييذيب إدارة السييجون اسييتهدفت 
لعشرات المؤبيدات   الحكيم ميدى  ي، وحاكمته بشكل جنونوبالتهديد والوعيدالنفسي، وتحت الضغب 

 الحياة لمرات عديدة   فجعلته دائم التفكير بمصير اإلفراج عنه، 

قضيييية لهيييا آثارهيييا الكبييييرة عليييى حيييياة األسيييرى مييين الناحيييية النفسيييية والجسيييدية كيييالخطر  هناليييك
سيرى البيئي والبيوليوجي للبديار اليذري المندعيث مين مفاعيل ديمونيا واليذي يطيال ميا يقيارب مين نصيف األ

في معتقل النقب، وسيجن نفحية، وريميون، وايشيل،   وأجميع الخبيرا  والعلميا  اإلسيرائيليون والغربييون فيي 
مجييال الييذرة إلييى مرحليية الخطيير االسييتراتيجي لمفاعييل ديمونييا بسييبب انتهييا  عمييره االفتراضييي، والمهييدد 

لتييي اسييتندت فييي معلوماتهييا بكارثية إنسييانية وفييق التقييارير العلميية وصييور األقمييار الصييناةية المنشيورة، وا
إلييى صييور التقطتهيييا األقمييار الصيييناةية التجارييية الفرنسيييية والروسييية للمفاعيييل الييذي يعييياني ميين أضيييرار 
جسيييمة بسييبب اإلشييعاا النيترونييي والييذي يشييكل عامييل طييرد للسييكان اليهييود فييي  لييك المحيييب  الموجييود 

 .و4 به، وإصابة عدد من األسرى بالسرطانات
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 ال انب التنظيمي:في  عوائ -رابعاا 

حاربييت السييلطات اإلسييرائيلية العمييل التن يمييي الجميياعي فييي المعييتقالت منييذ بييد  الحركيية 
األسيييرة، فلييم تسييمح لألسييرى فييي السييجون حتييى بالحييديث الجميياعي فييي بداييية االعتقييال، والعالقيية 
كانييييت تقييييوم علييييى أسيييياو بلييييدي أو عشييييائري أو بييييين مجموعييييات الخاليييييا، ومييييع بييييروز األشييييكال 

م بييدأت مالمييح العمييل التن يمييي معتمييدة علييى الشخصييية القيادييية بنيياً  7616 يمييية فييي العييام التن
على الثقة والكفا ة والقدرة والتجربية وليم يخضيع هيذا االختييار ألسيس وليوائح واضيحة، وقاميت إدارة 
السجون باستهداف تلك الشخصيات واالعتدا  عليها وع لها ونقلهيا مين سيجن إليى سيجن، وضيرب 

جماةية عبر زرا الفتن والمحاور والشلل والن عات الفردية واالنفالشيية والتيدخالت والعميل  أي روع
عليى خلييق االنقسييامات و التناقضييات والخالفييات بييين المعتقلييين عبيير العمييال  والمندسييين، وحاولييت 
سيييحق أي تشيييكيل تن يميييي بييياإلجرا ات القمعيييية القاسيييية، وحتيييى بعيييد إرسيييا  القواعيييد والمؤسسيييات 

ميييية فيييي السيييجون اسيييتغلت إدارة السيييجون حالييية االنقسيييام الفلسيييطيني وصييينفت األسيييرى فيييي التن ي
أماكن االعتقال وفي األقسام وفق االنتما ات السياسية، وحاولت االلتفياف عليى وحيدتهم االعتقاليية 
مييين خيييالل التمييييي  فيييي المعاملييية ميييا بيييين مؤييييد سياسيييي ومعيييارض، وعمليييت عليييى تغلييييب االنتميييا  

لعالقييات ميين خيييالل وضييع األسييرى وفييق أمييياكن سييكناهم السييتعال  الجانييب القبليييي الجغرافييي فييي ا
 وتع ي ه على حساب االنتما  التن يمي.

 فنية وتهنية ورياضية: عوائ -خامساا 

عليييى تشيييجيع األنشيييطة الذهنيييية والتعليميييية  64نصيييت اتفاقيييية جنيييي  الرابعييية فيييي الميييادة 
ة مصييييلحة السييييجون قامييييت بمحاربيييية ومحاصييييرة تلييييك والترفيهييييية والرياضييييية للمعتقلييييين، إال أن إدار 

األنشيييطة ووضيييعت العوائيييق والعراقييييل لمنيييع األسيييرى مييين م اولتهيييا، فليييم تيييوفر قاعيييات أو صييياالت 
رياضيية، مميا اضييطر األسيرى للممارسيية الرياضية داخييل الغيرف أو سيياحة الن هية التييي تعييق حركيية 

ب وعاقبييت ميين يحيياول ممارسييتها األسييرى اآلخييرين المتواجييدين فييي المكييان، ومنعييت بعييض األلعييا
بالغراميييات والعييي ل كألعييياب القييييوى والكراتييييه، وصيييادرت زجاجيييات المييييياه التيييي يسيييتخدمها األسييييرى 
لرياضة رفيع األثقيال، وليم تسيمح بالجلسيات واليدروو التعليميية وفرضيت العقوبيات بسيببها، وأعاقيت 

لألشيييييغال اليدويييييية التيييييي يصييييينعها اقتنيييييا  األدوات الترفيهيييييية والرياضيييييية واألدوات والميييييواد الالزمييييية 
 األسرى كالتحف والصخرات والرسومات والنحوت و يرها.
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 وعقوبا  مالية:  عوائ -سادساا 

سيييرقت إدارة مصيييلحة السيييجون اإلسيييرائيلية أميييوال األسيييرى بيييأكثر مييين وسييييلة   بالغراميييات 
ألييف  16أي مييا يعييادل  شيييقل 86.666المالييية التييي تفرضييها المحيياكم العسييكرية التييي تصييل إلييى 

دوالر، باإلضيافة إلييى األحكيام التنفيذييية األخيرى بالسييجن الفعليي علييى األسيير، باإلضييافة للغرامييات 
المالييية التييي تفرضييها إدارة مصييلحة السييجون اإلسييرائيلية علييى أي حجيية أو  ريعيية تعتبرهييا مخالفيية 

دوالر إلييى  66مييا بييين  شيييقلو أي 6666 – 166للقييوانين داخييل السييجون والتييي تتييراوع مييا بييين  
 .و1 دوالر أمريكي 7466

ون ييرًا لليينقص الحيياد فييي كمييية ونوةييية الطعييام المقييدم لألسييرى وكييذلك فييي مييواد التن ييي  
و يرهييا، اضييطر األسييرى إلييى شييرا  احتياجيياتهم ميين الطعييام ميين مقصييف السييجن   الكنتييين   ميين 

مين حسيابهم  % 66أموالهم الخاصة، إ  تبليت نفقيات األسيرى داخيل السيجون اإلسيرائيلية ميا يعيادل 
 .و2 الخاص 

المظاهر للتنغيص على حياة األسرى في الس ون هو ال انب المالي وقامت إدارة  وأحد
 مصلحة الس ون بعدة إجراءا  على هذا الصعيد مثل:

إ ييالق حسييابات الكنتييين  مقصييف السييجنو الخاصيية بييدعض األسييرى لفتييرة طويليية، تصييل إلييى  -
ات لترشييد اإلنفياق سنة كاملة، وخاصة لألسرى المعي ولين، األمير اليذي جعلهيم يتخيذون إجيرا 

 إلى أبعد الحدود.
دوالر  366شيييقل أي مييا يعييادل  7366تقليييص المبلييت المسييموع بييه لألسييير فييي السييجون إلييى  -

 466شيهريًا، وميين ثيم تقليصييه فيي أعقيياب قيانون شيياليب وسياسية التضييييق عليى األسييرى إلييى  
ولهييا عبيير دوالر فقييب فييي ظييل منييع كييل احتياجييات األسييرى ميين دخ 766شيييقلو أي مييا يعييادل 

األهيييالي فيييي ال ييييارات، واقتنا هيييا مييين كنتيييين السيييجن بمديييالت تفيييوق ضيييعفي ثمنهيييا فيييي الخيييارج 
 كحالة استغالل لألسرى في السجون.

 منعت إدارة السجون إدخال الكنتين من األقسام األخرى إلى أسرى الع ل. -
األسيرى يتخيذون  ارتفياا أسيعار الميواد فيي الكنتيين المرهقية لمي انيية األسيرى، األمير اليذي جعيل -

 حتجاجية مثل إرجاا وجدات الطعام ومقاطعة الكنتين لمعالجة الموضوا.اإجرا ات 

                                                
 http://blog.amin.org/yafa1948/2015/04/19مين االعالمية: و شدكة أ1 
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منعييت إدارة السييجون إدخييال أي نييوا ميين األطعميية والخضييراوات وزيييت ال يتييون و يرهييا، عييين  -
طريق زييارة األهيل األمير اليذي يضيطر األسيير إليى شيرا  كيل احتياجاتيه مين الكنتيين بأسيعارها 

و، أنشيأ األسيرى الصيندوق االعتقيالي العيام، واللجنية 2و، ولمواجهة العقديات الماليية 1المرتفعة 
المالية العامة للمعتقل، واللجنية الماليية الخاصية بكيل فصييل، التيي رشيدت الصيرف االعتقيالي، 
وحييددت األصييناف الضييرورية، ووفييرت لألسييرى احتياجيياتهم الممنييوا دخولهييا ميين األهييالي عبيير 

احتياجييات المطييدخ العاميية، ووزعييت المشييتريات بالتسيياوي قييدر اإلمكييان علييى ال يييارات، ووفييرت 
المعتقلييين، ومييع تكيياتف الجهييود وصييلت بعييض المعييتقالت فييي سيينوات إلييى وضييع اتفقييت فيييه 
كافيية الفصييائل أو بعضييها علييى األقييل علييى إقاميية صييندوق اعتقييالي عييام يييدار ميين قبييل لجنيية 

يعهييا، ولجنيية الصييندوق يييتم تعيينهييا ميين قبييل مشييتركة تشييرف علييى عملييية شييرا  الحاجيييات وتوز 
 و.3لجنة التنسيق العامة  

                                                
 http://ahrar.ps/?p=1013و موقع أحرار لدراسات األسرى وحقوق االنسان: 1 

و وال  %666ها إلى  و بين األسير زهير سكافي المسؤول عن إدارة الكنتينة في سجن إيشل نسدة األرباع لشركة المبيعات فى السجون والتى وصلت في أعلى معدالت2 

يعادل المليون دوالر أمريكى شيقل و أى ما  3.166.666و من إجمالي األرباع، وتساوى سنويًا  %1و وأضاف: بأّن أرباع مصلحة السجون تبلت  %166تقل عن  

نصت على  استخدام األرباع التي تحققها  18القسم الثاني / الفصل الثاني / المادة  7646سنويًا من حسابات األسرى على أقل تقدير، ومع أن اتفاقيات جني  لعام 

االشتراك في إدارة هذا الصندوق، األمر الذى ال تلت م به إدارة  مقاصف المعسكرات لصالح األسرى وينشأ صندوق خاصلهذا الغرض ويكون لممثل األسرى الحّق في

نسمع عن صندوق يسمى  صندوق رفاهية األسيرو ولكن ال عالقة لنا بإدارته، وال “ السجون االسرائيلية، كما أن األسير جمال الهور نفى وجود هذا الصندوق قائاًل: 

ه، ونعتقد أّن الج   األكبر من الصرف يذهب لصالح األسرى الجنائيين على الحفالت الموسيقية والقضايا الترفيهية نملك أي معرفة حجم الواردات أو المخرجات منه وإلي

 والفطام عن المخدرات، أما نحن أسرى المقاومة فحقنا مهضوم وضائع.
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األسرى عن محيطهم الخارجي: عزل-سابعاا   

حاولييت إدارة مصييلحة السييجون اإلسييرائيلية عيي ل األسييرى عيين محيييطهم الخييارجي، باتديياا 
سياسيية العيي ل االنفييرادي، وعييدم تواصييله مييع محيطييه عبيير منييع ال يييارات وصييلت فييي بعييض المييرات 
لما ي يد عن الخمس سنوات، وعملت على عرقلة زييارات المحيامين وعيدم انت امهيا، ومنيع الميذياا 
والتلفيياز والصييحف العربييية فييي بييدايات االعتقييال، وإسييماا المعتقلييين سيياعتين يوميييًا علييى مكبييرات 
 الصوت إل اعة صوت إسرائيل باللغة العربية صداحًا لألخدار وفيق رؤيتهيا ومسياً  لسيماا مقطوعية
ألم كلثيييوم، والسيييماع بإدخيييال جرييييدة األنديييا  الناطقييية باسيييم االحيييتالل اإلسيييرائيلي، وبعيييد إضيييرابات 
مفتوحية عين الطعيام تيم السيماع بالميذياا والتلفياز، ولكنهيا عمليت عليى عي ل األسيرى عين محييطهم 

 العربي ولم تسمح إال بدعض الفضائيات القليلة.

رسييائل البريييد، فمنعييت بعييض األسييرى ووضييعت الصييعوبات والتعقيييدات فييي إرسييال وتلقييي 
ميين حييق التواصييل مييع  ويهييم عبيير البريييد، و الدييًا مييا يييتم تييأخير الرسييائل علييى الجميييع لييدى إدارة 
السجن ألسابيع أو شهور   الصادر أو الوارد  ، وضيياا الرسيائل وعيدم إلحاقهيا بالسيجين عنيد نقليه 

ألقيارب إال بعييد تعقيييدات مشييددة، و لسيجن آخيير، ومنييع الرسيائل بييين السييجون، حتيى الرسييائل بييين ا
 . و1 منعت األسرى من استالم أي طرود بريدية   كتب أو عالج أو صحف أو  ذا ... الخ   

وهنالك الكثير من النتهاكا  والعوائ  التي وضعتها دولة الحتالل  عاقة ا بداع 
 داخل الس ون وأهمها:

ما يؤخر من معرفة األسرى بكثير منع التواصل مع العالم الخارجي   خارج السجن، م -7
 من المستجدات والمعطيات والحقائق بشكل عام.

 ع ل بعض األسرى المؤثرين وأصحاب التجارب واإلبداعات. -1
الحرب النفسية بحق األسير تجعل نفسيته في حالة عدم توازن واستقرار بشكل كبير  -3

 نسبيًا.
كانت ج   مهم من إبداعات األسرى الفنية وتمنع منذ سنوات إدارة  مثاًل؛األعمال اليدوية  -4

 السجون األسرى من إدخال المواد التي يستخدمها األسرى في إبداعتهم اليدوية.
حاالت قليلة تستخدم إدارة السجون بعض جواسيسها لتعكير صفو الجو العام لدى   -6

كانت مهمتها تخريب الواقع  األسرى مما يربك الواقع الثقافي؛ وقد تم اكتشاف حاالت
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الثقافي من خالل إشغال األسرى بمشكالت معينة يقوم هؤال  المندسين بإحداثها بشكل 
 .و1 مداشر أو  ير مداشر

 بمقومات وسمات اإلبداا في حياتهم والتي كان أهمها: تمي وا األسرى بدون شك أن  

ال أهمية  يبينما يقف مع م الناو بتفكيرهم، عند الحوادا الصغار الت الكاملة:الصورة  -7
 يوالقائد ف يكما الفارق بين الجند الكاملة،لها يرك  المبدعين تفكيرهم على الصورة 

ن المبدعين يرك ون على نجاع كل إالمعركة. بينما يرك  مع م الناو على ما بأيديهم، ف
يتحلى بسعة األفق  الذير المبدا هو األسير القائد واألسي األخرى،العمليات والج ئيات 

 لألحداا.والرؤية الشاملة 
المبدا   كبير، ويتميالعواطف بشكل  ياألشخاص المبدعين جياش الجياشة:المشاعرهم   -1

 ي، وصهرها ف”مادة“بقدرته الخالقة والفريدة على تحويل المشاعر والخبرات السلبية الى 
كانت  يتحلوا بتلك الصفة الت الذينوهذا ما يحدا األسرى المبدعين  ،يبداعإشكل عمل 

 .ينسانواإل يانطالقة عملهم الوطن
ن أ، بمعنى ن العالم ليس هو الخريطةأ، المبدا شخص يعرف ويدرك يتصفون بالمرونة -3

، رتجال والخروج عن النصاللذا يجب ا ،للخطة الموضوعة دوماً  األمور ال تسير وفقاً 
لن يتعب فكره ا  هو ملت م بوسيلة ال يجيد  يرها وال يعرف سواها،  يدالشخص العا

فالمرونة صفة ، يبينما المبدا ال يقيد نفسه بالوسائل مادامت عيناه على الهدف النهائ
، دخل من باب الخروج ، واألسرى  ا وجد باب الدخول مغلقاً إالزمة لهم، المبدا شخص 

الغرفة وانطلقوا نحو الفضا   يوا عن حي  التفكير فالمدعون تحلوا بتلك الصفة كونهم قف  
 خارج المعتقالت والعمل لما بعد التحرر .

يعالجها  يبما يفعله، مهما كانت المهمة الت المبدا شخص شغوف جداً  الشغف:يسكنهم  -4
ن يتركوا بصمتهم الخاصة على كل أ دوماً  ويحب المبدعون  عليها،بداعه ي هر إتجد 

وجد لديهم مهام اعتيادية، فكل مرة يقومون فيها بالعمل تنفتح لهم وال ت به،عمل قاموا 
لألسرى بتغير ال روف  يبداعوقد تطور العمل اإل مختلف،فاق رحدة لإلبداا بشكل آ

 بها.يجاد أعمال كبرى أفادوا أنفسهم و يرهم واستثمروا صغائرها إل
يجيده هو التغيير مرة  يالذستقرار الوحيد المبدا ثائر ومتمرد طوال الوقت، اال متمردون: -6

و ير  المألوف،خارج السرب، ويخرجون عن نطاق  نهم يحلقون دوماً إ األخرى،تلو 
يبدعوا، ال شئ يثيرهم  يمن األشكال، هوائهم حريتهم ك شكلٍ  أيقابلين للترويض ب
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واألسرى تمردوا على  جديدة،القواعد، وصنع قواعد أخرى  نويحف هم قدر الخروج ع
 يدارة السجون التإوأوجدوا المعادالت مع  وكرامتهم،حوا من أجل حريتهم االحتالل وض

تمارسها  ي الل التوعدم القبول بالتحنيب وسياسية الموت واإل الوقت،تؤهلهم الستغالل 
 عليهم.إدارة مصلحة السجون 

الى اإلجابات المحفوظة والمعلدة،  يبقدر ما يميل الشخص العاد جابات:إيدحثوا عن  -1
نهم فضوليين إال تتعده وتضطره للتفكير، بقدر ما ال يرضى بهذا المبدا،  يالت الجاه ة

 يرضجابات تُ إيسأل ويسأل ليحصل على  عالته، لذابطدعهم وال يقبلون بشئ على 
واألسرى المبدعون  رؤيته،فضوله، يتأمل الموضوا من زوايا عدة ليرى ما فات اآلخرين 

ووضعوا البدائل والخيارات رفضًا  الصعد،تمي وا بالدحث عن االجابات على شتى 
 . 1رتقوا بأنفسهم وواقعم ر م قلة االمكانالالستكانة و 

وتشييير كافيية التقييارير والدراسييات واإلفييادات إلييى أن  أوضيياا األسييرى واألسيييرات المعتقلييين 
 فيييي سيييجون االحيييتالل اإلسيييرائيلي وزنيييازين التحقييييق تييي داد ُسيييو ًا نتيجييية لميييا يعيييانون مييين انتهاكيييات
 ىلحقيييوقهم المكفولييية لهيييم بموجيييب القيييانون اليييدولي واالتفاقييييات الدوليييية واإلنسيييانية، وألسيييداب تغاضييي

المجتمييع الييدولي لالنتهاكييات اإلسيييرائيلية لحقييوقهم ؛ األميير الييذي يجبييير ويليي م األسييرة الدولييية عليييى 
دارات التحيييرك الفيييوري والجييياد للضيييغب عليييى الحكومييية اإلسيييرائيلية للتوقيييف عييين اإلمعيييان بانتهييياك إ

سجونها وأجه تها األمنية إزا  األسرى والمعتقليين الفلسيطينيين والعيرب وتشيكيل لجيان تحقييق دوليية 
 .و2 للوقوف على حقيقة االنتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم   

  

                                                
 و موقع اراجيك. الكاتب: حازم سويلم في: رياد أعمال، مصدر سمات المبدا 1 

characteristics.htm-people-http://www.arageek.com/2014/06/27/creative- 11/1/1674 
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أن األسيييرى أبيييدعوا فيييي مواجهيية مخططيييات إدارة مصيييلحة السيييجون  نجييدفييي نهايييية القسيييم 
مع يم العوائييق التيي أوجيدها السيجان ميين خيالل الخطيوات النضيالية عبيير اإلسيرائيلية، وتغلبيوا عليى 

مشاورات جماةية في داخيل المؤسسيات االعتقاليية التيي أوجيدوها، فليم يصيمتوا ويسيتكينوا أميام تليك 
التجيياوزات، بييل تسييلحوا بإيمييانهم بقضيييتهم، وقييرا تهم المعمقيية لمخططييات عييدوهم، وتفيياؤلهم وأملهييم 

 بالحرية.

رى أن يحققوا الكثير مين الحقيوق مين خيالل اسيتخدامهم للكثيير مين الوسيائل واستطاا األس
النضالية، فهّربوا الهواتف النقالية ليداخل السيجون لكسير منيع ال ييارات والتواصيل ميع الخيارج، ونقليوا 
معانييياتهم للجهييييات والمؤسسيييات ولوسييييائل اإلعيييالم المشيييياهدة والمقيييرو ة والمسييييموعة، وتيييم السييييماع 

بية واإلخداريية، والزاليت المعركية قائمية بيين التثبييت والمصيادرة فيهيا، وأ لقيوا أقسيام بالفضائيات العر 
م، وقبييل السييماع بإدخييال 11/6/7663العيي ل االنفييرادي كعيي ل نيتسييان الرمليية فييي أعقيياب إضييراب 

م فييييي سيييجن بئيييير السيييدع، وأصييييدحوا يواكبييييون 7616الميييذياا اسييييتطاا األسيييرى تهريدييييه فيييي العييييام 
رض علييهم سيماعها مين صيوت إسيرائيل باللغية العربيية العربية والعالمية، بعدما ُفياألخدار المحلية و 

 .و1 وبالرواية اإلسرائيلية 
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 يالقسم الثان
 مكانيا كيفية بناء الذا  وتطوير ا 

اتضييح للحركيية الوطنييية الفلسييطينية األسيييرة منييذ نشييأتها أن هنالييك عملييية تصييفية لقييدراتهم 
من قبيل إدارة مصيلحة السيجون، وأدركيوا أن الحيياة الكريمية لين تقيدم لهيم  البدنية والنفسية والنضالية

بحسيين نوايييا ميين االحييتالل، علييى العكييس فقييد أعييدت األخيييرة لهييم  هدييية علييى مائييدة ميين  هييب، أو
الهياكيل واليين م والخبيرا  ومراكيي  األبحيياا للتفينن فييي القضييا  عليى كييل إمكانييياتهم، وكيان البييد ميين 

ة الجبهية الداخليية كشير  رئيسيي للحفياظ عليى اليذات، ومين ثيم ابتيداا الوسيائل التعبئة الفرديية وتقويي
كيييأدوات مواجهييية، وبالفعيييل تمكنيييت الحركييية الفلسيييطينية األسييييرة عبييير الكثيييير مييين التضيييحيات مييين 

 تجميع قواها واالنتصاب أمام عوامل اإلحدا  والتيئيس.

يييييييق أميييييام مئييييييات آالف إن إنجيييييازات الحركييييية الوطنييييييية األسييييييرة فييييييي أوائلهيييييا عّبيييييدت الطر 
المناضلين الذين خاضوا تجربة االعتقيال لالسيتفادة منهيا، وأتاحيت للدقيية المتدقيية فيي السيجون مين 
أن يراكموا الم ييد عليهيا، ومثليت رصييدًا نضياليًا ال يمكين القفي  عنيه حتيى عنيد قييام احتجاجيات أو 

بالجديييد أو باإلصيييالع  خطييوات نضييالية أخيييرى، وأصييدح وعييي الحركييية األسيييرة يييدرك أن المطالدييية
 .و1 والتغيير، ال يعني العودة إلى البداية وإنما االستمرار من النقطة التي تم الوصول اليها

أهييم األدوات التييي تسييلح بهييا األسييرى كعوامييل سيياهمت فييي تنمييية  سيينتناولفييي هييذا القسييم 
مييياعي، والشييييعور اإلبيييداا فيييي السيييجون، كبنيييا  الجبهييية الداخليييية، والوحيييدة الفصيييائلية، والعميييل الج

باالنتمييا  لقضييية عادليية تسييتحق التضييحية، وتحييدي السييجان ومخططاتييه، والمنافسيية بييين األسييرى، 
واالطييييالا علييييى العييييالم الخييييارجي، والدحييييث عيييين التخصييييص فييييي المطالعيييية الفردييييية، واالنتسيييياب 

ودور للجامعييات سييعيًا للحصييول علييى الشييهادات األكاديمييية، والقييرا ة المعمقيية والمطالعيية الفردييية، 
 األسرى القدامى من  وي الخبرة والتجربة واستغالل الوقت و ير  لك من العوامل.

 ال بهة الداخلية: بناء-أولا 

 الذا  الثورية: بناء- 9

درو األسيرى الكثيير ميين التخصصيات فييي شيتى المجياالت   فييي عليم االجتميياا وعليم اليينفس، 
لعسيكرية، واالقتصيادية، والدينيية  ، واسيتغلوا ميا تعلميوه والعلوم اإلنسانية، والعليوم اإلداريية، والسياسيية، وا
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فييي معييركتهم المسييتمرة والشرسيية ليييل نهييار مييع إدارة مصييلحة السييجون، واسييتفادوا ميين علمييا  االجتميياا 
الييذين أولييوا تماسييك الجبهيية الداخلييية أهمييية كبييرى لنجيياع أي معركيية، وبييدأوا بييالنواة األولييى فييي المجتمييع 

عنصيير التن يمييي، وبييالفرد األسييير، اليذي يجييب أن يييدرك ظروفييه، والتحييديات التييي االعتقيالي المتمثييل بال
تواجهييه، واألةدييا  الملقيياة علييى عاتقييه، وطبيعيية العييدو وقسييوته وعييدم إنسييانيته، والوسييائل  ييير اإلنسييانية 

 التي ممكن أن يستخدمها في معاركه.

وجييييه السيييجان عبيييير فشيييحذت قييييادة الحركيييية األسييييرة الهميييم وتع ييييي  الصيييمود واإلرادة فيييي 
الجلسيات الثقافييية، والتعيياميم االعتقالييية الموجهيية للقاعيدة التن يمييية، واعتبيير األسييرى فييي توجيهيياتهم 
أن إدارة مصيييلحة السييييجون تسييييعى لتفسيييييخ الوحييييدة الداخلييييية ميييين أجييييل تسييييهيل تمرييييير مخططاتهييييا 

، اليييذي يتطلييييب التصيييفوية، ونجييياع أي خطيييوة اعتقاليييية مرهيييون بييياإلرادة الصيييلدة المعبئييية بالنضيييال
الوحيييدة واليييتالحم، وتطييييوير العالقيييات األخوييييية والفصيييائلية، وتلميييس الوسييييائل النضيييالية المدروسيييية 

اك فييي المواجهيية، وكأسيياو للنجيياع، وتقويييية إلفشييال مخططاتهييا، والتأكيييد علييى اإلرادة كسييالع فت ييي
 . و1 الع ائم لدى األسير 

لييية التييي تفصييل مييا هييو مسييموع بييه ولتن يييم حييياة األسييرى وضييدطها أوجييدوا اللييوائح الداخ
للفييرد عيين مييا هييو ممنييوا عليييه، كمييا تييم عقييد الكثييير ميين الجلسييات التربوييية التييي تعيي ز قيييم الطاعيية 
واالنضيدا  الح بيي، وتعيي ز الضيوابب التيي عوملييت كمقيياو ألخالقييات الفييرد، وُبنيي عليهيا الكثييير 

 .و2 من التقييمات التي تتعلق بالفرد وتطوره داخل التن يم 

وكانت الوسيلة المتدعة في السجون لإلرشاد واالنضدا  والتوجيه ميا أطلقيوا علييه   التعمييم 
االعتقالي   الذي يخدم عدة أهيداف منهيا   التعمييم السياسيي، وهيو التعمييم اإلخدياري اليذي يتضيمن 
األحييداا التييي تحييدا فييي المعتقييل، والتعميييم الييذي يعييالج المشيياكل المسييلكية ويسييعى إلييى تحقيييق 
أهييييداف تربوييييية ميييين خييييالل تعميييييم المشيييياكل التييييي تحصييييل بييييين األفييييراد وكيفييييية حلهييييا والعقوبييييات 
المفروضييية عليييى أطرافهيييا لكيييي تخيييدم أهيييداف التربيييية المسيييلكية، وهنييياك تعييياميم كانيييت تسيييعى إليييى 

   و3 محاربة ال واهر السلبية والتأكيد وتع ي  المسلكية اإليجابية في مجتمع المعتقل 
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 التنظيمية: المؤسسة بناء-2

لقيييد تحميييل األسيييرى الكثيييير مييين العيييذابات فيييي السيييجون اإلسيييرائيلية، وسيييقب مييينهم عشيييرات 
الشيهدا  ميين أجييل بلييورة أشييكال وهياكييل تن يمييية، وسييعوا للحفيياظ علييى الييذات التن يمييية وتطويرهييا، 

 . و1 وكانوا على يقين أن تماسكهم وتن يمهم يمنحهم قوة في مواجهة إدارة السجون 

من االضطهاد والمضايقات التي تعرضيوا لهيا، اسيتطاعوا أن يشيكلوا هياكيل وأطير وبالر م 
تن يميييييية، ومييييين صييييييا ة ليييييوائح تييييين م حركييييية وحيييييياة المعتقليييييين وعالقييييياتهم الداخليييييية والخارجيييييية، 
والفصائلية، وعالقاتهم مع إدارة المعيتقالت، ونجحيت الفصيائل فيي تقيديم نميو ج فيي تن ييم شيؤونها 

 .و2 من بعض تجارب حركات المقاومة خارج السجون  بأكثر دقة وتن يماً 

اسييتطاا األسييرى بنييا  جبهيية داخلييية بطريقيية فريييدة ورائعيية، شييهد لهييا العييدو قبييل الصييديق، 
وأفيرزوا قييادات منتخديية خاصية بكييل فصييل ميين الفصيائل، وتعاونيت هييذه القييادات مييع ن رائهيا فييي 

روا شيؤونهم الثقافيية والنضيالية والماليية نفس السيجن وميع بياقي القييادات فيي السيجون األخيرى، وأدا
 . و3 واألمنية والرياضية بكل كفا ة 

  الحيييييياة النضيييييالية لألسيييييرى الفلسيييييطينيين فيييييي السيييييجون ياختصييييير الموقيييييع العبيييييري  حقييييي
اإلسييييرائيلية بييييالقول  اسيييييتطاعت التن يمييييات الفلسيييييطينية داخييييل السيييييجون فييييي أعقييييياب الكثييييير مييييين 

لحة السيييييجون بطيييييرق ووسيييييائل متعيييييددة كاإلضيييييرابات الخطيييييوات االحتجاجيييييية للضيييييغب عليييييى مصييييي
المفتوحييية عييين الطعيييام والتميييردات ورفيييض الخيييروج للفيييورات و يرهيييا عليييى تحسيييين شيييرو  حياتهيييا 

 .و4 لتحقيق أهدافها
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 تقوية العالقا  الفصائلية: -1

باالنتما  الفصائلي، ألنهم لم يكونوا  لم يهتم األسرى الفلسطينيون في بداية الحياة االعتقالية
على معرفة وافية بالتن يمات من حيث بنائها اإلداري وهيكلها التن يمي، وكذلك كانوا 
 .و1 يعتبرون أنفسهم أبنا  حركة وطنية فلسطينية واحدة ومتمي ين عن السجنا  الجنائيين

، ليييذلك ليييم يكييين أميييام فيييي المقابيييل ليييم تكييين إدارة السيييجون تفيييرق بيييين انتميييا اتهم السياسيييية
المعتقلييين الفلسييطينيين إال أن يشييكلوا جبهيية واحييدة فييي مواجهيية إدارة السييجون التييي كانييت تعيياملهم 
بقسوة وعنف وتنكيل، حيث أنهم أدركوا وحدة المصيير بيين جيدران السيجون، وكيان البيد مين العميل 

والعشييوائية، ومييع ميييرور إليجيياد األطيير التن يمييية القييادرة علييى تن يييم حيييياتهم بعيييدًا عيين الفوضييى 
األييييام وازديييياد عييييدد المعتقليييين اكتسيييبوا الخبييييرة واليييوعي بالممارسييية، ووضييييعوا التفاهميييات واألسييييس 
إلرسيييا  دعيييائم الوضيييع التن يميييي فيييي السيييجون، ومييين ثيييم االرتقيييا  بالهياكيييل اإلداريييية التيييي ظهيييرت 

وترتيديه وقوتييه  يشيهد فييي تن يميهو2 بشيكل بيدائي، ثيم تطييورت حتيى وصيلت إلييى شيكل راق ومسيتقر 
 وتفاهمه القاصي والداني. 

 المؤسسا  العتقالية: تشكيل-1

لقيييد تمكنييييت الحركيييية االعتقاليييية خييييالل تجربتهييييا الطويليييية مييين تشييييكيل مؤسسيييياتها وهيئاتهييييا 
االعتقالييية الوطنييية، والتييي اعتبييرت اإلطييار القيييادى للمعييتقالت، وبييدأ اإلعييداد للميثيياق أو الدسييتور 

م، ووجيدت التفاهميات الن ريية والمراسيالت 7611الذي ين م الحياة االعتقاليية فيي العيام  االعتقالي
المكتوبييية والشيييفوية لتنسييييق المواقيييف وتن ييييم العالقييية بيييين األطييير، وتشيييكيل الهياكيييل والمؤسسيييات 
والمسميات والضوابب لألفراد والتن يمات في السجون، وأشكال اتخيا  القيرارات ومرجعياتهيا، وكانيت 

رأو تلك المؤسسيات   اللجنية الوطنيية أو النضيالية العامية   التيي تشيرف عليى اللجيان العامية  على
 في السجون  كاللجنة الثقافية، واألمنية، والرياضية، والصندوق المالي االعتقالي العام.

 مفهوم النقد الذاتي: تعزيز-1

الخاطئيية لتقويمهييا، أكييدت الحركيية األسيييرة فييي السييجون علييى مبييدأ النقييد للسييلوك وال ييواهر 
وعليييييى الخطيييييوات النضيييييالية التييييييي تتدعهيييييا اللجنييييية الوطنيييييية العاميييييية وتقييمهيييييا، لتيييييراكم النجاحييييييات 

                                                
بين األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية،  مؤتمر األسرى ، جامعة القدو المفتوحة،   ة، فلسطين ، و، العالقات التن يمية 1673و زهير المصري، نجود أحمد 1 
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 .1و نفس المصدر، ص2 



 77 

واإلنجييييازات، واسييييتثمار نقييييا  القييييوة وتجيييياوز مييييواطن الضييييعف وأسييييداب التراجييييع، وعيييي زت القييييوى 
ى كيفيية والفصائل تليك العمليية فيي أدبياتهيا التيي اعتبيرت أن أي نجياع ألي عميل تن يميي يكمين في

ممارسيية مفهييوم النقييد، ومعرفيية أهمييية هييذه الممارسيية فييي بنييا  وتصييليب الييذات واإلطييار التن يمييي 
 القائم على مرتك ات مبدأية سليمة.

واعتبرت الحركة األسيرة عبر تثقيفها لألسرى أن النقيد البنيا  ومراجعية اليذات هميا مسيألتان 
سييتفادة ميين عملييية النقييد الموجهيية فييي مهمتييان وضييروريتان فييي سييبيل تخطييي األخطييا ، وكييذلك اال
 . و1 سبيل بنا  الذات وتقويم المسلكية والرقي إلى واقع أفضل 

 الذاتية لألسرى: ال هود-ثانياا 

فيييي أعقييياب بنيييا  الجبهييية الداخليييية لألسيييرى الفلسيييطينيين والتيييي أخيييذت طابعيييًا جماةييييًا لحمايييية 
ذات الثوريية، وتع يي  مكانتهيا الكفاحيية، عبير األسرى من الداخل، بيدأ األسيرى جماعيات وفيرادى ببنيا  الي

 مجموعة من الحواف  والمنطلقات الن رية واألنشطة والجهود العملية على كل الصعد مثل: 

ــة لألســرى: اإلبييداا فييي هييذا الجانييب هييو محاوليية نقييل الوقييت ميين نطيياق سيييطرة ال هــود الذاتي
األسيير الفلسييطيني مشيكلة مييل  الفييراغ ، فلقيد كييان أخطير مييا واجييه و2 السيجان إلييى نطياق سيييطرة األسييير

الناجم عن واقع األسير، هيذا الفيراغ اليذي بليت علميا  الهندسية الدشيرية الصيهاينة منيذ بدايية االحيتالل كيل 
، فعنصيير الوقييت يعطييى و3 مييا فييي وسييعهم لتحويلييه بالكامييل لصييالحهم، ولملئييه بالثقافيية كونهمييا مرتدطييان

شيييداعه بمفييياهيم ورؤى تخيييدم واقيييع االحيييتالل وأهدافيييه فيييي إفيييراغ ، وإلو4 فرصييية ديناميكيييية العمليييية الثقافيييية
اإلنسييان الفلسييطيني ميين محتييواه الييوطني، وقتييل روع التمييرد والتحييدي فيييه، ولقييد اسييتدرك مبييدعو الحركيية 
الوطنية الفلسطينية األسيرة أبعياد هيذا األمير وعمليوا عليى تفوييت الفرصية عليى دوائير القميع الصيهيونية، 

داييية للمبييدعين األسييرى للبييد  فييي حمليية ثورييية لالسييتفادة ميين الفييراغ الطويييل وتحويلييه وكييان هييذا الييوعي ب
ميين عامييل سييلبي يولييد الملييل ويضيياعف التييوتر ويخلييق األزمييات، إلييى عامييل إيجييابي يييوفر اإلمكانيييات 
لبنا  الذات، وإعادة إصالع وصيا ة اليوعي وبنيا  منطلقيات ثقافيية وتربويية تنبثيق عنهيا إعيادة الصييا ة 
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، وبيذلك سيعى األسيرى إليى الفائيدة، والتفكيير والمديادرة، و1 فكرية والنفسية االجتماةية على أسس ثوريية ال
والمعرفيية، والقييدرة علييى الييتحكم فييي ال ييرف والبيئيية، والتخطيييب والتن يييم والتقييويم، واالنييدفاا نحييو الثقافيية 

الفلسييطيني ويييدمره ميين عامييل  والتعليييم، وبييذلك أصييدح الفييراغ الييذي تمنييت إسييرائيل منييه أن يقتييل األسييير
سييلبي يولييد الملييل والرتابيية، ويخلييق التييوتر واإلرهيياق، إلييى عامييل إيجييابي يولييد اإلبييداا و يعمييل علييى بنييا  

 و.2 الذات، وتركيم الوعي الوطني الذي يعتمد على قوة الحق، مقابل  طرسة القوة لدى العدو ال الم 

 النشباط والرقابة: -9

اإلسييرائيلية منييذ بداييية االعتقييال قضييية االنضييدا  والتن يييم، حاربيت إدارة مصييلحة السييجون 
بييل علييى العكييس هييي  ييذت  عييدم االنضييدا   أو مييا أطلييق عليييه األسييرى بمصييطلح   االنفييالش   
الييييذي عرفييييه األسييييرى بتنصييييل األسييييير ميييين الت اماتييييه اتجيييياه المجمييييوا، وتحللييييه ميييين أصييييول الحييييياة 

وعييدم حضييور اجتماعيياتهم، وعييدم تنفيييذ القييرارات  الجماةييية، وعييدم التقيييد باألن ميية التييي وضييعوها،
 .و3 الناجمة عنها 

وميييين ظييييواهر اإلبييييداا فييييي السييييجون التعبئيييية واإلقنيييياا لألسييييرى لاللتيييي ام بالحييييياة الجماةييييية 
المن ميية، والرقابيية علييى سييلوكياتهم، ولفييظ لمجييرد التفكييير أي حاليية اختييارت الحييياة الم اجييية  ييير 
التن يميييية، وأل ميييت كييييل المعتقليييين باختيييييار فصييييل للعييييش فييييي إطييياره وضييييمن قوانينيييه، وأوجييييدت 

يرة الضوابب التي تحكم األسير بإطاره التن يمي وبتحديد حقوقه وواجداتيه، والتيي تحكيم الحركة األس
األسيير بالكيل االعتقيالي، والتييي حيددت شيكل العالقييات، والتعريي  بميا هيو مسييموع وميا هيو ممنييوا 

 منها.

وأوجدت الحركة األسيرة اللوائح والمواثيق التي تحكم عميل المؤسسيات االعتقاليية، وجرميت 
ال الفردييييية  ييييير المن ميييية و ييييير المغطيييياة وليييو ضييييمنيًا ميييين األطيييير التن يمييييية والمؤسسييييات األعمييي

االعتقاليييية، وأكيييدت عليييى االلتييي ام بيييالقرارات التيييي تصيييدرها القييييادة لكيييل فصييييل، وااللتييي ام بيييالقرارات 
 الصييادرة عييين المؤسسيييات االعتقاليييية فيييي كيييل معتقيييل، وااللتييي ام بيييالن م والقيييرارات اإلداريييية والثقافيييية
واألمنيية والمالييية، وتحمييل المسيؤولية الكامليية عيين كيل ممارسيية، وأوجييدت ن يام المكافئيية للمتمييي ين، 
والعقوبيات للمتسيييبين والخييارجين عيين القييانون االعتقييالي، وتشييكيل اللجييان لدراسيية المخالفييات وإقييرار 

ال الخيانييية العقوبيية التيييي تتيييراوع ميييا بييين التأنييييب والمراجعييية اللف يييية إليييى أن تصييل لإلعيييدام فيييي حييي
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الوطنية، مرورًا بعقوبيات أخيرى كالحرميان مين التيدخين، أو الجليد، أو  سيل أوانيي الطعيام ألييام أو 
وجدات، وعقوبات أخرى   وفق قوانين تعارف عليها األسيرى اعتقالييًا، ومثبتية فيي الليوائح التن يميية 

 الداخلية لكل فصيل  . 

 

 تعزيز النتماء وروح التحدي: -2

سييييرى التييييي صييييلبت مييييواقفهم، ورسييييخت إراداتهييييم، وقييييوت عيييي ائمهم أمييييام ميييين إبييييداعات األ
سياسيييات إدارة مصيييلحة السيييجون اإلسيييرائيلية وطواقمهيييا الحاقيييدة، إيميييانهم العمييييق بعدالييية قضييييتهم 
والعميل علييى حييريتهم التييي كفلتهييا كييل الشيرائع السييماوية واالتفاقيييات والمواثيييق الدولييية، فحملييوا تلييك 

 والنفيس لتحقيق أهدافهم الوطنية والقومية، وواجداتهم الدينية. القناعة، وضحوا بالغالي

هييذه الييروع النضييالية تجييذرت بعييد تييراكم الييوعي والقناعيية والتجربيية النضييالية وخاصيية بعيييد 
يمانييًا إالممارسييات  ييير اإلنسييانية التييي مييروا بهييا فييي أقبييية التحقيييق ووسييائل التعييذيب التييي زادتهييم 

 بقضيتهم، وتحديًا لجالدهم.

لييم يقتصييير الموضييوا عنيييد هييذا الحيييد بييل عمليييت التن يمييات فيييي السييجون عليييى مضييياعفة 
االنتمييا  وروع التحيييدي عنيييد األسييرى بيييالبرامج التوعويييية، والجلسييات الثقافيييية، وبممارسييية الخطيييوات 
النضييالية، ورفعيييت المسييتوى السياسيييي واألمنيييي والثقييافي للمعتقليييين، وعمليييت علييى تجيييذير انتميييائهم 

م التيي حملوهييا، فتأسسيت فييي السييجون الميدارو الثورييية، لتخيريج الكييوادر السياسييية لثيورتهم وأهييدافه
والوطنيييييية، وحوليييييت المعيييييتقالت إليييييى قيييييالا صيييييامدة ونابضييييية بالحيويييييية والنشيييييا  والفعيييييل الثيييييوري 

، ورفعييييت جيييياه يتهم النضييييالية ومعنوييييياتهم ونفوسييييهم وهممهييييم اسييييتعدادًا ألي مواجهيييية و1 والييييوطني
د، فواجيه األسيير سيجانه بعقييدة، وصيبر وصيمود، جميعهيا كانيت ركيائ  تفرض علييهم بتحيدي وعنيا

المعركة مع السجون واالنتصيار علييه، فالعنياد عليى الحيق هنيا هيو اإلرادة القويية التيي تليد النصير، 
والنصيييير حلييييي  اإلرادة المجبوليييية باإليمييييان والقييييوة علييييى االحتمييييال، واالحتمييييال مييييي ة يتصييييف بهييييا 

 .و2 المؤمنون بقضاياهم 
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يالحييظ أن الوضييع داخييل السييجون لييم يسييتقر يومييًا، فهييو فييي حاليية مواجهيية دائميية ومتواصييلة، و 
ولييذلك فالحركيية األسيييرة لييم تلييق سييالع المواجهيية والتعبئيية واالسييتنفار النفسييي فييي أي لح يية ألن أمامهييا 

 .  و1 عدًوا ال يريد لها سوى أن تدفن في ال لمة، واالنصياا لقوانينه العسكرية ال المة 

 

 

 لثقافة والتعليم والمنافسة فيهما:ا -3

منيييذ بيييد  الحركييية الوطنيييية الفلسيييطينية األسييييرة فرضيييت إدارة مصيييلحة السيييجون اإلسيييرائيلية 
على األسرى حصارًا ثقافيًا محكمًا، ولكين األسيرى أدركيوا خطيورة هيذا ال يرف وكيانوا عليى اسيتعداد 

 م.7616 /6/1للتضحية من أجل كسره، األمر الذي تجسد في إضراب عسقالن 

ومييع إدخييال الكتيياب كإنجيياز، تعييددت الجلسييات الثقافييية داخييل الغرفيية الواحييدة، وتدادلييت الغييرف 
المعلوميييات فيميييا بينهييييا، وتوسيييع الحييييوار السياسيييي بيييين السييييجنا ، وازداد نطييياق تدييييادل المعلوميييات بييييين 
ت الغييرف بسيييبب تخفيييي  القييييود المفروضيية عليييى حركييية األسيييرى، فأصييدح هنييياك مجيييال إلعيييداد مجيييال

تن يميية شيهرية، وهكييذا تحوليت  يرف السييجون إليى صييفوف دراسيية وثقافيية، فيياهتم األسيرى بتحصيييلهم 
الدراسيييي، وإ نيييا  ثقيييافتهم عبييير النشيييرات والبيانيييات التيييي كانيييت تقيييرأ علييييهم، وشييييئًا فشييييئًا تحوليييت هيييذه 

 .و2 الجلسات اليومية إلى تقليد ما زال متدعًا حتى يومنا هذا

يميي فقيد انت عيت الحركية األسييرة حيق التعلييم  تقيديم الثانويية العامية ، أما عن الجانيب التعل
م التيي أبيت فييه إدارة السيجون 11/6/7663واالنتساب للجامعة المفتوحة في إسرائيل بعد إضراب 

م تطبيقيييًا 1671االنتسيياب للجامعيييات العربيييية والفلسييطينية والدوليييية، وفيييي أعقييياب منعهييا فيييي العيييام 
تطاا األسييرى االنتسيياب للجامعييات خفييية، فييي عملييية معقييدة ولكنهييا مبدعيية، لسياسيية التضييييق، اسيي

مليئة بحالة المنافسة، وتوسع األسرى فى الثقافة العامة، والتخصص فى المجياالت المختلفية، وفيي 
تعليم اللغيات، وحفييظ القيرآن الكييريم، والتفسيير، والكتابيية واإلنتياج األدبييي فيي كافيية المجياالت الثقافييية 

 ة على حد سوا .والتعليمي
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 الستفادة من خبرة الكادر القادر: -1

الحيييياة داخيييل المعييييتقالت تقيييوم عليييى التن يييييم والتكامليييية، التن ييييم فييييي كيييل شيييؤون الحييييياة 
االعتقالية لألسير والفصيائل وميع إدارة السيجون، وتقيوم عليى التكامليية والتعياون فيي العليم واليتعلم   

وا ، وتنتقيييل التجيييارب والثقافيييات والعليييوم المختلفييية بيييين الثقيييافي والتعليميييي والتن يميييي  عليييى حيييد سييي
األسييرى باللقييا ات والجلسييات الجماةييية الفردييية والتن يميييية، ولألسييرى القييدامى الكثييير ميين التيييأثير 
على األسيرى الجيدد بميا اكتسيبوه مين عليوم ولغيات وتجيارب نضيالية واعتقاليية، ليذا يقيوم الكثيير مين 

وحملية الشيهادات وميا امتلكيوه مين ثقافيات عبير مطالعية عشيرات  األسرى القدامى من  وي الخبيرات
سينوات إليى ميا ي ييد عين  76بل مئات الكتب على مدار فترة سجنهم الطويلية التيي تتيراواع ميا بيين 

 عام وبعضهم وصل إلى أكثر من ثالثين عامًا متواصلة. 16

المعتقلييين  فتلييك الشخصيييات القيادييية عملييت فييي السييجون علييى بييث الييروع الجماةييية بييين
والعميل عليى تحجييم اليوال ات البلديية والشيللية والشخصيية و يرهيا، كميا عمليت عليى ترسييخ التربيية 

األمنيييية والعمييل علييى إحدييا  ومواجهييية  ونشيير التوةيييةالتن يمييية الهادفيية إلييى االلتييي ام واالنضييدا ، 
وتهيئيييية المعتقلييييين مييييؤامرات العمييييال ، وتقوييييية روع االنتمييييا  الفصييييائلي، ومواجهيييية إدارة المعتقييييل، 

 .و1 لمراحل نضالية ضد إدارة مصلحة السجون 

األسيييييرى القييييييدامى بإمكانيييييياتهم الثقافييييييية والنضيييييالية، وبإرشيييييياداتهم األمنيييييية، وتجيييييياربهم  إن
، وضعوا األسرى الجدد على السكة الصيحيحة للوصيول إليى بير األميان، وحمايية اليذات، االعتقالية

ونقيل الخبيرات والتجييارب، لبنيا  كييوادر واةيية قييادرة عليى نقيل التجربيية، واإلفيادة واالسييتفادة منهيا فييى 
 آن واحد.

 التفاؤل بالحرية والعمل لما بعدها: -1

عبير بهيا األسيرى دوميا عين تفياؤلهم بالحريية  السجن ال ُيبنى على أحد   هذه هيي المقولية التيي 
والعودة للحياة مستندين إلى تجارب زمالئهم الماضية ممين حوكميوا بالمؤبيدات لميدى الحيياة وتيم اإلفيراج 
عنهم في عمليات تدادل لألسرى، مين هيذا المنطليق المحيب للحيياة والمتطليع لألميل، اسيتعد األسيرى لميا 

بنيوا بيوتيًا، وتقيدموا بالخطدية واقترنيوا بعيرائس أثنيا  االعتقيال ر يم بعد الحرية، حتى أن عشرات منهم من 
أنهيييم محكوميييون لميييدى الحيييياة، وخرجيييوا مييين السيييجون وت وجيييوا مييين اختييياروا بعيييد سييينوات، هيييذه اليييروع 
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المؤمنيية بقضييا  اللييه وقييدره، وبالعقيييدة الثورييية والنضييالية، والمؤمنيية بأهييدافها وعداليية قضيييتها، والمتسييلحة 
لقيييوة والثديييات، والتفييياؤل جعليييت األسيييرى يسيييتثمرون أوقييياتهم، ويناضيييلون النتييي اا الموافقييية مييين بييياإلرادة وا

السييجان علييى تعليييمهم األكيياديمي، ويدحييرون فييي ثقييافتهم، وإنتيياجهم األدبييي، وأبييدعوا علييى كييل الصييعد، 
 وجه وا أنفسهم لما بعد التحرر. 

هم لمخططيات إدارة مصيلحة في نهاية القسيم إليى أن األسيرى أبيدعوا بمقياومت القولخلص ن
السييجون، وعبيير سلسييلة طويليية ومتراكميية ميين التفكييير والتخطيييب تحقييق اإلنجيياز تلييو اإلنجيياز، فييي 
أعقييياب سلسيييلة طويلييية مييين النضييياالت التكتيكيييية واالسيييتراتيجية التيييي جبليييت بييياأللم والمعانييياة، بيييد ًا 

بكافييية أشيييكالها، وعبييير تقويييية بوحيييدة الحركييية األسييييرة، ميييرورًا بانت يييام العميييل االعتقيييالي والمأسسييية 
الجبهيية الداخلييية وااللتيي ام بكييل القييوانين والقييرارات التن يمييية، وتنفيييذ المهييام التييي تلقييى علييى عاتقييه، 
والمسييياهمة فيييي النضيييال ضيييد إدارة السيييجن، والعميييل عليييى تيييوفير المنييياخ المالئيييم لحيييياة اجتماةيييية 

ب المصيييلحة العامييية عليييى الشخصيييية، ، وتغلييييو1 خاليييية مييين المشييياكل والتعقييييدات عمادهيييا المحدييية 
 والحرص على الوحدة الوطنية.

واتضيحت عمليية اإلبييداا مين خييالل وضيع ن ريييات للمقاومية والعمييل بمقتضياها، كن ريتييي 
 المواجهيييية واالحتييييراف، وأدب المواجهييييةو، ووفييييق الن رييييية األولييييى دعييييت الحركيييية األسيييييرة جمييييوا 

لتيي يعايشيها، والوصيول للجاه يية الدائمية إلفنيا  المعتقلين لالنصهار المطلق فيي قضييته الوطنيية ا
 اتييه فييي سييبيل األهييداف التييي يييؤمن بهييا أمييام الخطيير الييداهم عليييه وعلييى الحركيية األسيييرة برمتهييا 
والقائمييية عليييى ثيييالا محييياور هيييي:  التيييأقلم ميييع الخطييير، وتيييراكم اليييوعي، وإعيييادة الصييييا ة التربويييية 

  .و2 األخالقية 

ى أربعيية فييروض، األول: المواجهيية الواةييية تتناسييب طرديييًا مييع والن رييية الثانييية: تقييوم عليي
سيييالمة االنضيييدا  التن يميييي، والعكيييس صيييحيح، والثييياني: تحيييت ظيييروف معيشيييية مشيييتركة ييييؤدي 
االلتيييي ام باالنضييييدا  التن يمييييي دورًا هامييييًا فييييي تسيييييريع عملييييية إصييييالع وتييييركيم الييييوعي، والثاليييييث: 

ه عوامييييل ضييييغب ومواجهيييية يلعييييب التوجيييييه ال ييييروف المعيشييييية المشييييتركة فييييي حقييييل معيييياٍد تسييييود
األيدلوجي الثوري عاماًل ميؤثرًا إلعيادة صييا ة سييكلوجيا أكثير ثوريية للوسيب االجتمياعي، والرابعية، 
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في ظل االستنفار وإمكانية االنفجار هنالك ضرورة لضدب وتوجييه التيوازن االنفعيالي تدعيًا لمتغييرات 
 . و1 اللح ة المحتملة 
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 القسم الثالث
 دور الحركة األسيرة فى تعزيز ال وانب ا بداعية لدى األسرى 

لييم يستسييلم األسييرى الفلسييطينيون لسياسيية إدارة مصييلحة السييجون اإلسييرائيلية، التييي سييعت  
جاهييدة لتحطيييم إمكانيييات األسييرى وقتييل روع اإلبييداا فييي داخلهييم، وتحييويلهم إلييى مجموعييات يائسيية 

ان ميييين الورقيييية والقلييييم اسييييتطاا األسييييرى بتحييييديهم وبائسيييية ومحدطيييية ونادميييية، فميييين مرحليييية الحرميييي
وإصرارهم إلى تهريب أنابيب األقالم، وطيوردت هيذه األنابييب كميا تطيارد العبيوات الناسيفة، وعوقيب 
مييين ضيييدب بحوزتيييه أنبوبيييًا بال ن انييية لميييا يقيييرب مييين األسيييبوعين، أميييا بالنسيييدة لليييورق، فقيييد اسيييتخدم 

وقطييع المرجييرين بعييد تجفيفهييا، وكانييت الورقيية تجيي أ  المعتقليون ورق لييف البرتقييال وورق علييب اللييبن،
إلى أقسام مختلفة، وتوزا على مختليف أنيواا المحاضيرات وعليى مختليف الفئيات، وكانيت تسيتوعب 

 .و1 الكثير من المعلومات للكتابة عليها بخب صغير جدًا يكاد يرى بصعوبة 

تقيييييف عليييييى رأو ولقيييييد أدرك األسيييييرى حجيييييم المعركييييية وأهميتهيييييا، فعمليييييت القييييييادات التيييييي 
المؤسسيييات االعتقاليييية، واللجيييان العاملييية فيييي األطييير التن يميييية لتنميييية اإلبيييداا لألسيييرى مييين خيييالل 
عمليات التشجيع والتحفيي  لهيم، واكتشياف قيدراتهم وتطويرهيا، وإيجياد بيئية اعتقاليية مالئمية، ووضيع 

ريج الكيوادر والكفييا ات القيوانين والضيوابب لحمايتهييا، ولتيوفير وسيائل اإلبييداا، وصييا ة البيرامج لتخيي
المبدعيية، وحييث األسييرى علييى الرياضيية البدنييية كونهييا تغييذي الرياضيية الفكرييية والثقافييية ميين خييالل 
العقييول السييليمة فييي األجسييام السييليمة التييي تسييعى طييواقم إدارة السييجون لتقويضييها وجعلهييا فريسيية 

ثقافية مين خيالل التواصيل المرض والوهن والعج ، والعمل على طداعة إنتاجات األسرى األدبية وال
مييييع المؤسسييييات التعليمييييية والقييييوى الفلسييييطينية ودور النشيييير خييييارج السييييجون والمعييييتقالت بتهريييييب 

تناول دور الحركية األسييرة فيي تع ييي  نسيي الهواتيف النقالية وعبير ال ييارات والمحييامين، فيي هيذا القسيم
 الجوانب اإلبداةية لدى األسرى في السجون اإلسرائيلية من خالل:

 

 التش يع والتحفيز: -9

قاميييت األطييير التن يميييية واللجيييان الثقافيييية بالعنايييية بيييالمعتقلين الجيييدد، وفيييتح دورات فكريييية 
وثقافيييية خاصييية بأدبييييات تن يمييياتهم، وأنشيييطة أخيييرى مصيييممة لرفيييع القيييدرة التحليليييية ليييدى األسيييرى 
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اعتقاليية فاعلية، ويطليب الجدد، وتعريفهم باألوضاا االعتقالية القائمة، والبرامج المتوفرة لخلق حياة 
ميين الجيييدد بعييد إتميييام الييدورة، االطيييالا عليييى بعييض الكتيييب واألعمييال الثقافيييية، و لييك ل ييييادة سيييعة 
اطالعهييم ليسييمح لهييم بعييدها بدراسيية اللغييات، والقيييام بييأي نشييا  أكيياديمي متيياع ير بييون بييه، األميير 

فييي المجييالت، والمسيياهمة  الييذي يييؤهلهم للمشيياركة بأعمييال الثقافيية كالنييدوات والمحاضييرات والكتابيية
فيي المهميات الثقافيية المطلوبية ميين الجهيات المسيؤولة، هيذا وتشييمل السياسية الثقافيية العامية عملييية 

الجلسييات أو  يالتطييوير الفييردي، فيييتم تشييجيع األسييرى علييى المشيياركة فييي النقاشييات التييي تييدور فيي
انييييًا بكتابيييية ملخييييص عيييين خييييارج إطارهييييا، وتحفيييي هم للبييييوع بييييآرا هم وتصييييوراتهم، ويكلييييف الفييييرد أحي

عنييى بالشييؤون السياسييية المختلفيية، ويتيياع المواضيييع التييي تطييرع أثنييا  الجلسييات، وبكتابيية مواضيييع تُ 
للفرد أيضًا القيام بإلقا  محاضرات مين شيأنها تنميية قدراتيه عليى صيعيد السياسية والخطابية واإللقيا  

 .و1 الجيد

لتعليمييية والثقافييية للسييجون وبييين نشييو  عالقيية بييين الحاليية النضييالية وإدخييال المييواد انا وجييد
حالييية اإلبيييداا لألسيييرى، واعتبيييروا أن التشيييجيع عليييى الكتابييية وإنشيييا  المجيييالت األدبيييية التيييي أشيييرف 

 .و2 عليها أساتذة في اللغة العربية والنقد األدبي، تعتبر وسائل محف ة لألسرى الجدد على التطور

 اكتشاف قدرا  األسرى وتطويرها: -2

ت مطالب وبصورة ملحة برفع مستوى المشياركة الثقافيية الفاعلية، والفرصية مجتمع المعتقال
مهيأة أمام الجميع، إال أنه ليس من المالحظ أن الجميع يندمجون بشكل جدي فيي عنفيوان النشيا  
الثقييافي، صييحيح أن النيياو تختلييف فييي مييدى اسييتيعابها أو روداتهييا فييي العمييل والمشيياركة، إال أنييه 

ف مواتييية وبصييورة أفضييل لتحميييس الجميييع علييى العطييا  والبييذل، وهنييا ميين المفييروض خلييق ظييرو 
يييأتي دور اللجييان المختصيية بالعمييل علييى كشييف قيييادات وكفييا ات فييي مختلييف المجيياالت، وإتاحيية 

 .و3 الفرص لها وتدريبها وتعميق تجربتها في مجال العمل السياسي واإلداري 

يير مين النقياش والتيدريب والتوجييه عملية التصيني  مهمية داخيل المعيتقالت، وتأخيذ الكث إن
واإلرشيياد والتحفييي  فييي هييذا الجانييب، ومييع مييرور الوقييت تييتم عمليييات التقييييم لألسييرى الجييدد، ويييتم 
تحدييييد المييييول والروديييات والطموحيييات ليييدى األسيييرى، وييييتم تيييوزيعهم عليييى دورات وجلسيييات عاميييية 

طنييييية والقضييييايا االعتقالييييية وخاصيييية، شييييبيهة بن ييييام الجامعييييات، فييييي الثقافيييية العاميييية والدينييييية والو 
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والح بييية، وفييي مجييال األميين أو اإلدارة أو اللغيية أو األدب أو التعليييم األكيياديمي وتخصصييات فييي 
 شتى المجاالت.

ويتمييي  مجتمييع األسييرى فييي داخييل السييجون اإلسييرائيلية عيين  يييره ميين المجتمعييات المغلقيية 
اعي، وهنياك الكثيير مين تليك الجوانيب ر م المعاناة اليومية في عيدة قضيايا مين أهمهيا الجانيب اإلبيد

التيييي تخيييص األسيييرى فيييي كثيييير مييين المجييياالت الفكريييية واألدبيييية المختلفييية كالشيييعر وكتابييية القصييية 
والرواية، وأيضًا األعمال الفنية كالتمثيل والرسم وعمل المطرزات وكيذلك الجانيب الرياضيي، وهنياك 

صيية، وبعييد  لييك يييتم فييرز المواهييب إلييى عملييية اكتشيياف لتلييك المواهييب عبيير اللجنيية الثقافييية المخت
اللجان لتنمية القدرات وصقل المواهب فيي إطيار محيدد، وبعيد  ليك تيتم عمليية التقيييم والمتابعية مين 

 .و1 أجل بلوغ األسير إلى مراتب متقدمة في تخصص معين

وهنيياك دور بيييارز لألطيير التن يميييية فييي عمليييية التوةيييية داخييل السيييجون ميين خيييالل إعيييداد 
محييو األمييية، وأخييرى إلعييداد كييادر ميين خييالل برنييامج ثقييافي متقييدم، وتتبنييى اللجنيية  ييرف خاصيية ل

الثقافية تطوير بعض النخيب المبدعية والمتميي ة مين األسيرى لتأهيلهيا للعميل التن يميي فيي مجياالت 
متعييددة، ولوح ييت قييدرة األسييرى المحييررين فييي أعقيياب إنهييا  الكثييير ميين الييدورات خييالل اعتقييالهم، 

 يلعميل والكلميات خيالل االسيتقدال أو فيي االعتصيامات ميع األسيرى المضيربين فييو ليك فيي ورش ا
 .و2 خيام التضامن والمسيرات بعد تحررهم

 

هنالك الكثير من ال يواهر التقليديية خيالل النقاشيات، أو القيا  المحاضيرات، أو السيؤال فيي 
، و3 سيييجون قضيييايا متنوعييية يشيييار إليهيييا بالبنيييان ليييدعض الشخصييييات كمرجعييييات متخصصييية فيييي ال

وبيييرزت فيييي المعيييتقالت المرجعييييات المتخصصييية مييين األسيييرى فيييي العليييوم المختلفييية عنيييد الحاجييية 
 لسؤال، أو الحسم لقضية عند خالف أو جدل أو نقاش.

 

 
                                                

 ، جداليا.1/76/1676أجراها معد المقرر، و يحيى محمود يحيى: مقابلة 1 

 ،  ة.  16/76/1676و موفق عبد الرحمن حميد: مقابلة أجراها معد المقرر، 2 

ية ية، والمستجدات السياسو هنالك أسرى تخصصوا فى مجاالت محددة كالقرآن والتفسير والسيرة النبوية، و يره فى التاريخ القديم والمعاصر، وتاريخ الثورات العالم3 

 والدولية، والثورات والمتغيرات العربية، وفى الفلسفة واألدب الفلسطينى والعربى والدولى.



 87 

 إي اد بيئة اعتقالية ووسائل إبداعية مالئمة: -3

أدرك األسرى منذ السنوات األولى لالعتقال أنه من المستحيل أن يتحقيق اإلبيداا والتطيوير 
لكفيييا ات األسيييرى واسيييتغالل سييينوات االعتقيييال بالنيييافع والمفييييد إال مييين خيييالل إيجييياد بيئييية اعتقاليييية 
 مالئمة، بيئية مضيبوطة بياألخالق والقيوانين، وميوفرة للوسيائل اإلبداةيية، فيي ظيل محاولية االحيتالل
الحيلولة بين الفلسطيني وبين التنمية الفكرية والثقافيية، وكيان عليى الفلسيطيني أن ييدفع ضيريدة كيل 
خطوة يخطوها إلى األمام في هذا المجال، كما هو الحال في كل ما أنجي ه الفلسيطيني فيي معتقليه، 

فيي كان علييه أن يتضيور جوعيًا، بيل ويستشيهد مين أجيل أن يحصيل عليى قليم أو كتياب وأن يرتقيي 
 .و1 مستواه الثقافي

واسييتطاا األسييرى الفلسييطينيون بعييد العديييد ميين اإلضييرابات بييانت اا حقهييم فييي إتمييام مرحليية 
التعلييم الثييانوي  التييوجيهى  وفقييًا للن ييام التعليمييي خيارج السييجن، فيينجح اآلالف ميينهم وحصييلوا علييى 

ليييم الجييامعي باالنتسيياب م الحييق فييي التع7661شييهادة الثانوييية العاميية، وانت عييوا فييي أيلييول سييبتمبر 
عبيير المراسيييلة للجامعيية المفتوحييية فييي إسيييرائيل باللغيية العبريييية ضييمن شيييرو  صييعدة ورسيييوم ماديييية 

 .و2 عالية كانت تتحمل نفقاتها وزارة األسرى 

واسييتخدام األسييرى اإلضييرابات المفتوحييه عيين الطعييام والخطييوات التكتيكييية لتحقيييق وسييائل 
تفتيشيات وعيدم مصيادرة اإلنتاجيات األدبيية، والتعلييم الجيامعي، اإلبيداا مين إدخيال الكتيب، وتقنيين ال

واالسيييتمرار فيييي البنييييا  الفكيييري والثقييييافي وتخيييريج المفكييير والكاتييييب والروائيييي والشيييياعر والقائيييد ميييين 
السجون، واستطاا األسرى أن يبدعوا على مسيتوى الحيياة اليوميية سيوا  فيي مجيال الفين أو اختيراا 

ن العيييش أو التعييايش بهييا، فعلييى مسييتوى التلفيياز اسييتطاا األسييرى أدوات ووسييائل بسيييطة يسييتطيعو 
تحويييييل جهيييياز الراديييييو إلييييى بييييث  بييييذبات التلفيييياز ليلتقطهييييا األسييييرى ميييين خييييالل أجهيييي ة المييييذياا أو 
السيييماعات دون أن ييييتم التشيييويش عليييى بييياقي األسيييرى فيييي الغرفييية، ومييين إبيييداعاتهم إخفيييا  أجهييي ة 

كييان ومحدوديتييه، والييذي أصييدح ميين أهييم األدوات فييي الهواتييف المهربيية فييي  ييرفهم ر ييم ضيييق الم
مقارعة السجان من خالل االتصال بداقي السجون وتنسييق المواقيف والتواصيل ميع أهيالي األسيرى، 
كميا أبيدا األسيرى فيي التواصيل ميا بيين السيجون للتواصيل والتنسييق للخطيوات النضيالية مين خييالل 

عنييد النقييل لألسييرى أو الحرييية وتكييون مكتوبيية كدسييوالت صييغيرة ممكيين تهريبهييا بطييرق معقييدة ببلعهييا 
بحجييم صييغير، هييذه المواقييف الجماةييية للحركيية األسيييرة كانييت تفيياجئ السييجان فييي كيفييية التواصييل 
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والترتيييب والتنسيييق للخطييوات الجماةييية علييي اليير م ميين بعييد السييجون عيين بعضييها الييدعض، جميييع 
القوييية التييي تييتحطهم عليهييا مييؤامرات  هييذه اإلبييداعات و يرهييا بنيييت علييى اإلرادة الصييلدة، والع يميية

 .و1 إدارة مصلحة السجون، من أجل أن يحيوا بع ة وكرامة داخل سجون االحتالل

وركييي  األسيييرى عليييى تع ييييي  الجوانيييب اإلبداةيييية لألسيييرى وإيجيييياد منييياخ تطيييويري لقييييدراتهم 
 بوسائل متعددة مثل:

إنجيييازاتهم، وقيييد إضيييراب األسيييرى لفتيييرات طويلييية مييين أجيييل اليييدفاا عييين حقيييوقهم وتحقييييق  -7
 ارتقى العديد من األسرى شهدا  لكي يحققوا اإلنجازات لداقي األسرى.

كتابييية الكراسيييات التن يميييية واألمنيييية لكيييل فصييييل وتثقيييي  وتوةيييية األسيييرى الجيييدد عليييى  -1
الثقافييية الوطنيييية وثقافييية اليييوعي األمنيييي مييين خيييالل الجلسيييات التن يميييية، بحييييث تحوليييت 

الفلسييطيني بجيييل جدييد يتمييي  بيالوعي ومعرفيية تاريخييه السيجون إلييى جامعيات تمييد الشيارا 
 وتاريخ قضيته.

 تن يم دوارت أحكام تجويد وحفظ القرآن الكريم كاماًل من قبل العديد من األسرى. -3
وسييلم  ميين  هعقيد دورات لتعليييم اللغييات وخاصيية اللغية العبرييية امتثييااًل لقولييه صيل اللييه علييي -4

 تعلم لغة قوم أمن مكرهم 
او الدكيييالوريوو أو الماجسيييتير أحصييييلهم العلميييي سيييوا  الثانويييية العامييية إكميييال األسيييرى لت -6

 ومنهم من حصل على شهادة الدكتوراه.
تمييي  األسييرى بكتابيية الشييعر والروايييات وأدب السييجون والرسييم ورفييد المجتمييع بهييذا الشييعر  -1

 والروايات.
دم تشييكيل األسييرى لممثلييين لهييم للمحاف يية علييى حقييوقهم والصييمود فييي وجييه السييجان وعيي -1

 النيل من كرامة األسرى.
 إدخال الكتب إلى السجون والتي كان لها األثر األكبر في إثرا  الوعي عند األسرى. -8
محاوليية التغلييب علييى مصيياعب السييجن عبيير ابتكييار أدوات كييان االحييتالل يمنييع دخولهييا  -6

لألسييرى مثييل اإلبييير التييي كانيييت تسييتخدم فيييي الخياطيية والتيييي كييان يصييينعها األسييرى مييين 
الشييائكة الموجييودة حييول السييجن، وكييذلك عمييل  اليييات الشيياي أو المقييالي ميين األسييالك 

المعلدات أو علب المربى التي كان يحضرها األسرى عن طريق المطدخ، والسيكاكين مين 
 أ طية المعلدات بثنيها وحدها كالشفرة.
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أعمييييال التطرييييي  والنحييييت علييييى األحجييييار وعمييييل المجسييييمات ميييين األ ييييراض المتييييوفرة  -76
 ل السجن.والدسيطة داخ

 المحاف ة على اللياقة البدنية وممارسة األلعاب الرياضية. -77
 تن يم احتفاالت تن يمية وتأبين للشهدا  وإقامة صالة الجمعة في ساحات السجن. -71
 عمليات الهروب التي كان يقوم بها األسرى من السجون. -73
م رافييد شييكل األسييرى قيييادة لالنتفاضييات الموالييية التييي ميير بهييا شييعبنا وكييان األسييرى أهيي -74

 لهذه االنتفاضات.
تهريب وسيائل االتصيال مثيل الهواتيف والتواصيل ميع الخيارج علميا بيأن االحيتالل يح ير  -76

 و.1على األسرى االتصال بالخارج  

 

 القوانين والشوابط لحماية بيئة ا بداع: -1

 تؤكيييد الحركييية األسييييرة قبيييل أي اعتديييار عليييى األخيييالق، فييياألخالق فيييي المجتميييع االعتقيييالي
تشييييمل كييييل ميييييادين النشييييا  والعالقييييات المتدادليييية بييييين األعضييييا ، وبمفهييييوم الثقافيييية الوطنييييية تييييأتي 
األخييييالق نتيجيييية اكتسيييياب التربييييية األخالقييييية ومعرفيييية العييييادات والتقاليييييد الثورييييية، لييييذلك فييييالمجتمع 

بييداا ، والمرحليية الثانييية حماييية بيئيية اإلو2 االعتقييالي ميين م يطالييب العضييو بمطالييب أخالقييية معينيية 
بالقوانين والضوابب، فاألعراف االعتقاليية العامية ضيمن الميثياق الضيمني الشيفهي أو المكتيوب بيين 
األسرى يجرم األفعال المخلة بالن ام العام للمجتمع االعتقالي، وحيددت الحقيوق والواجديات لألسيير 

كييل الئحيية والضييوابب التييي تحكييم تصييرفاته والحييدود والخطييو  التييي يندغييى عييدم تخطيهييا، كمييا أن 
اعتقالييييية لألطيييير التن يمييييية شييييملت بنييييود نصييييت علييييى العقوبييييات وأنواعهييييا وتييييدرجها للفوضييييويين، 

 والمؤثرين سلدًا على البيئة اإلبداةية للحركة األسيرة.

والنشيا  اإلداري يلعييب دورًا مهمييًا فيي هييذا الجانييب كونيه يكفييل تن يييم الحيياة حسييب قييوانين 
لييييه كييييل المخالفييييات الالمسييييئولة ويوقييييع العقيييياب علييييى الدسييييتور التن يمييييي، حيييييث تعييييالج ميييين خال

مخاليفيها، ولكن جوهر الحياة التن يمية ليس العقياب، وال فيرض السيلطة بيل التوجييه والعميل بكافية 
الطرق على خلق القناعة الذاتية بيالقيم التيي عمادهيا المسياواة، واألخيوة النضيالية، واحتيرام اآلخيرين 

ا، التي عليها أن تحترم أيضًا عناصير التن ييم وتعياملهم عليى أسياو وطاعة القوانين والمراتب العلي
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األخوة التن يمية، ال فرض السلطة، فال فرض بال قناعية وإيميان وجهيد مشيترك، ومين أهيم القيوانين 
السييلوكية التيييي يجيييب عيييدم مخالفتهيييا االلتييي ام بن ييام الغيييرف كالهيييدو ، فعليييى الجمييييع التقييييد بأوقيييات 

جلسييات التن يمييية فييي موعييدها، والحييديث بصييوت ميينخفض إلتاحيية المجييال ، والو1 تحييددها الغرفيية
للمطالعييية والتفكيييير والحفيييظ واليييتعلم، وسيييماا الميييذياا أو التلفييياز عبييير السيييماعات الخاصييية ضيييمن 
شييدكة كهربائييية أعييدها األسييرى بطريقيية مهنييية وةدقرييية رائعيية، جعلييت الغرفيية فييي حييال ميين الهييدو  

 ة على مدار الساعة.وتهيئة ال روف المالئمة للدراس

لذلك فالنشا  اإلداري والقوانين واللوائح تكرو الن ام في المجتمع االعتقالي، وبهيذا تنعيدم 
الفوضييى ألن عناصيير التن يييم يعرفييون مييا لهييم وميييا عليييهم، وال يتييدخل أحييدهم إطالقييًا فييي شيييؤون 

الجمييع دون تيدخل وال   يره، ففي الغرفة الموجه هو المسؤول المداشر ويتخذ إجرا اته المقبولة مين
 . و2 يتصرف أحد دون مشاورته وموافقته، لذلك تسير الحياة بن ام وهدو  

 صياغة البرامج لتخريج الكوادر والكفاءا  المبدعة: -1

حقيقيية ال يوجيييد فيييي المعتقيييل جهيياز ثقيييافي وإنميييا أجهييي ة حيييث يمتليييك كيييل فصييييل، خاصييية 
األجهييي ة إال أنهيييا تتوافيييق فيييي الترتييييب  الفصيييائل الكبييييرة، جهيييازه الخييياص، وعليييى الييير م مييين تعيييدد

، وهناليييك خطيييو  عريضييية لتليييك األجهييي ة تتمثيييل باالهتميييام أواًل بمحيييو األميييية واألميييية و3 والوظيفييية
السياسييية، والتركييي  بشييكل أولييي ومبييدئي علييى الطموحييات التن يمييية ورؤييية التن يييم للواقييع، وعلييى 

كيون الدراسية جماةيية ومن مية، هيذا باإلضيافة التجارب الثورية العالميية، ويعميل التن ييم عليى أن ت
إلييى الدراسيية الذاتييية، واالهتمييام ببنييا  عناصيير التن يييم علييى أسيياو الرؤييية الوطنييية، لييذلك تتمحييور 
الحركة الفكرية في ثالثة محاور   معرفة الذات التي تشمل الواقع القطري كجي   مين الواقيع القيومي 

ني لهيييذا التطيييور ومعرفييية العيييدو التيييي تشيييمل الحركييية وتطيييوره التييياريخي، مركييي ين عليييى الدعيييد اليييوط
الصييهيونية وتطورهييا وفكرهييا والكيييان الصييهيوني بكييل جوانييب الحييياة فيييه، والمعرفيية اإلنسييانية وهييي 
تشييمل األفكييار العالمييية، مركيي ين علييى الجانييب اإلنسيياني والثييوري واألدبييي فيييه، بشييكل ال يتنيياقض 

را ة والمعرفييية وعيييدم التعيييارض ميييع البرنيييامج اليييوطني ميييع الثيييورة الوطنيييية وأسسيييها، بمعنيييى حيييق القييي
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والدراسييييات  –المطييييروع، وتشييييجيع الدحييييث والدراسيييية والنقيييياش، بشيييير  االلتيييي ام بقواعييييد الديمقراطييييية 
 .و2  ، كدراسة اللغات وأهمها العبرية واالنجلي يةو1 الخاصة األخرى 

 

 الرياضة البدنية: -9

ت المرك يييية، حييييث سييياحات كبييييرة وفيهيييا يمكييين مالح ييية النشيييا  الرياضيييي بوضيييوع فيييي المعيييتقال
مالعب كرة طائرة وسلة، فمثلميا يهيتم المجتميع االعتقيالي بالبنيا  العقليي للثيوار، يهيتم بينفس الدرجية 
بالبنييا  الجسيييدي، فالمقاتيييل النميييو جي هيييو المسيييلح بيييوعي سياسيييي وقيييدرة جسيييدية ممكنييية مييين تنفييييذ 

لفتييرات طويليية واالنحسييار داخييل الغييرف  المهييام الصييعدة بكفييا ة عالييية، وميين جهيية أخييرى الجلييوو
 و .3يضعف الجسد ويسبب العديد من األمراض 

 يوالعربيييي يالفلسييييطين يولقيييد اهييييتم األسييييرى والمعتقلييييون الفلسييييطينيون بشيييكل بييييالت بالمشييييهد الرياضيييي
هم وليييياقتهم ، وإليييى اهتميييامهم الديييالت بممارسييية الرياضييية فيييي السيييجون للحفييياظ عليييى صيييحتيواليييدول

، إال أن إدارة مصلحة السجون االسرائيلية عرقلت كيل ميا ليه عالقية بممارسية مراضوالوقاية من األ
 ي، األميير الييذوألعيياب منوعيية يالرياضيية فييي السييجون ميين تييوفير صيياالت وأدوات وميينح وقييت كيياف

 ىتؤكييييد عليييى تشيييجيع الدولييية الحييياج ة لألسيييرى عليييي يجنيييي  الثالثييية والرابعييية التييي ييخيييالف اتفييياقيت
ممارسيييية األنشييييطة الذهنييييية، والتعليمييييية، والترفيهييييية والرياضييييية، وتتخييييذ التييييدابير الكفيليييية بضييييمان 
ممارسيييييتها، بتيييييوفير األمييييياكن المالئمييييية واألدوات الالزمييييية لهيييييم ، وتيييييوفر فيييييرص القييييييام بالتميييييارين 
الرياضييية، بمييا فييي  لييك األلعيياب والمسييابقات والخييروج إلييى الهييوا  الطلييق ، وتخصيييص مسيياحات 

   كافية لهذا الغرض في جميع أماكن االعتقال .فضا
سيييرائيلية االسيييرى عليييى ممارسيييتهم أللعييياب القيييوى   كالكراتييييه والجيييودو ، وتعاقيييب إدارة السيييجون اإل

والمصيييارعة واألثقيييال وبنيييا  األجسيييام    وتمنيييع كيييرة القيييدم ، و أدوات رفيييع األثقيييال ، مميييا يضيييطر 
المليئيية بالمييا  أو الملييح ، وفقييب تسييمح بكييرة الطييائرة األسييرى السييتخدام بييديلها ميين زجاجييات المييياه 

والسيلة ، وتيينس الطاوليية ، وممارسيية الرياضيية فييي الفتيرة الصييداحية التييي تمتييد ميين السيياعة السادسيية 
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ياقيييية البدنييييية الخفيفيييية ، كالهروليييية لة والنصييييف يتخللهييييا تمييييارين العوالنصييييف صييييداحًا حتييييى السيييياب
 ، وقف  الحبل ، والشطرنج وال هر والدمونوز.  وتمارين الضغب والمعدة و يرها يوالسويد

والدوريات المختلفة بين الغرف والتن يمات وسابقًا  السجون المدارياتومع  لك أقام االسرى في 
وتقوم  الفصائل،و لك في المناسدات الوطنية والدينية وانطالقات  الواحد،بين األقسام في السجن 

  الفائ ين.وائ  على اللجنة الرياضية بتوزيع الهدايا والج
 

 التواصل مع الخارج: -7
بييييدد األسييييرى فييييي السييييجون مخططييييات أجهيييي ة األميييين اإلسييييرائيلية بعيييي لهم عيييين محيييييطهم 
الخيارجي، وتجميييد اليي من عنيد لح يية اعتقييالهم، ففيي البييدايات كانييت أداة التواصيل بييين األسييرى فييي 
السييييجون، ومييييع  ويهيييييم، والمؤسسييييات اإلعالمييييية والقيييييوى والتعليمييييية عبيييير زييييييارات األهييييالي  يييييير 

ت االحييييتالل والعقابييييات المسييييتمرة، وعبيييير المحييييامين المراقديييية والمحصييييورة المنت ميييية بفعييييل انتهاكييييا
زياراتهم بعدد قليل جدًا وعلى فترات متداعدة واليذين يتعرضيون للمنيع فيي مناسيدات وظيروف كثييرة، 
وعبييير الكدسيييولة التيييي تنتقيييل ميييع المنقيييولين والمحيييررين والتيييي الحقيييت الشيييرطة حامليهيييا، وعييياملتهم 

 فة.بالقوة وبأساليب عني
ونتيجيية لتطييور التقنيييات ووسييائل االتصييال، أصييدحت رسييائل المعتقلييين تصييل لييدائرة أوسييع 
بكثير من دائرة األهل واألصدقا ، عن طريق تعميم الرسيائل جماهيرييًا، بحييث ييتم اسيتثمار وسيائل 
إعالمييية متطييورة، ببييية إيصييال مضييامين الرسييائل إلييى مجتمييع بأسييره، وربمييا إلييى مجتمعييات، فقييد 

المعتقلون في االنتفاضة األولى من  إ اعة األسيرى  التيي تبيث مين  ي ة، لكيي تيذاا رسيائلهم  استفاد
 ويستمع إليها أكبر عدد ممكن من الناو لتحقيق جملة من األهداف، أهمها: 

 كسر الحصار المفروض على المعتقلين. -7
مناسدة، لترويج تعميم التجربة والتعبير عن مواقف وتوجيهات، وبذلك تكون الرسالة فرصة  -1

 طروحات ومفاهيم األسرى.
 حملت الرسائل المذاعة الكثير من المعلومات والحقائق عن واقع المعتقلين الفلسطينيين والعرب. -3
 قدم المعتقلون من خالل اإل اعة   هدايا معنوية   لألهل واألصدقا  في المناسدات. -4
دى األسرى، األمر الذي أظهرت بعض الرسائل المذاعة جمالية أدبية ومستوى متطور ل -6

أعطى للمستمع الفلسطيني والعربي المتابع  إل اعة القدو  فكرة عن نتاجات المعتقلين األدبية 
 .و1 والثقافية والسياسية 

                                                
 .711-711، ص1664و حسن عبد الله: أثر الرسالة فى حياة المعتقل الفلسطينى، رام الله، مرك  المشرق للدراسات، 1 
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وفييي منتصييف التسييعينات هيير ب األسييرى بعييض أجهيي ة الهواتييف النقاليية لكسيير عيي لتهم عيين 
فييي تهريييب هييذه األجهيي ة لدرجيية وصييلت  العييالم الخييارجي، وقييد أبييدا األسييرى وخاصيية الجييدد ميينهم
 . و1 أعدادها إلى المئات، ولربما في مرحلة الحقة إلى اآلالف

وربطييت الهواتييف النقاليية األسييرى بييذويهم زميين االنتفاضيية، عنييدما كييانوا محييرومين ميين ال يييارات 
لية، وميا كيان جرا  المنع اإلسرائيلي، وأحيدا  ليك اتصيااًل إنسيانيًا واجتماةييًا ألسيرى أمضيوا سينوات طوي

ممكنييًا الحييديث معهييم دون تييوافر هييذه األجهيي ة، وأقيياموا الصييالت مييع أسييرهم وأقيياربهم ومييع أسييرهم ومييع 
تن يمييياتهم أيضييييًا، فأحيييدا الهيييياتف مشييياركة اجتماةييييية، فكثييييرًا مييييا شيييارك األسييييير فيييي حييييل إشييييكاالت 

هياني فيي المناسيدات، حتيى فيي العائلة، أو ساعد على حلها، السيما تعليم األبنيا ، أو تقيديم العي ا  أو الت
إصييدار البيانييات السياسييية والجماهيرييية فييي مناسييدات عديييدة والوصييول إلييى اإلعييالم لشييرع الكثييير عيين 

 .و2 أحوال األسرى وما كان يحدا عندهم أواًل بأول
ولم يتوقف األمر عند حد الراديو والتلف يون والهياتف، بيل إن بعيض المعتقليين دخليوا عليى خيب 

ن خييالل مواقييع أنشييئت لهييم قبييل انتقييالهم وخاللييه، وصيياروا يكتبييون الرسييائل، ويطلبييون ميين اإلنترنييت، ميي
األهييل نشييرها عبيير مييواقعهم لتصييل إلييى األصييدقا  ويييردون عليهييا، لينقييل األهييل إلييى ابيينهم المعتقييل مييرًة 
أخييرى، الييردود علييى الرسييائل وهكييذا، وحيياول بعييض المعتقلييين اسييتثمار اإلنترنييت للوصييول إلييى أصييدقا  
ومعيييارف وربميييا جمعييييات ومؤسسيييات فيييي الخيييارج، حقوقيييية وإنسيييانية، و ليييك لشيييرع ظيييروف المعتقليييين 
المأسيياوية، واختييراق الحكومييات اإلسييرائيلية المتعاقديية التفاقييية جنييي  بخصييوص األسييرى، والحقيقيية أن 
اختيييراق الحصيييار عييين طرييييق اإلنترنيييت، وليييو بواسيييطة األهيييل، هيييو إبيييداا بحيييد  اتيييه، وتأكييييد عليييى أن 

 .و3 معتقلين ال يعدمون الوسيلة إليصال أفكارهم وتوجهاتهم إلى الناوال

عتقد أن الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة سعت منيذ بلورتهيا إليى تكيوين ن في نهاية القسم
وتطيييوير الجوانيييب اإلبداةيييية لألسيييرى، فعقيييدت الجلسيييات الثقافيييية  ات األبعييياد المختلفييية، منهيييا ميييا 
يختص بالتوةية األمنية وأخرى تتعليق بالجانيب اإلداري السيلوكي داخيل المعتقيل أو السيجن، وثالثية 

 .و4 انب التن يمي والوطني، هذا باإلضافة إلى الجوانب الثقافيةلها عالقة بالج

وشجعت الحركة األسيرة المعتقليين مين خيالل التيدرج فيي المراتيب التن يميية، ومينح الهيدايا 
الرم يية، وتكييريم المتفيوقين ميينهم فييي حفيل تكريمييي عليى مسييتوى  رفيية أو خليية أو أي مسييتوى تقييره 

                                                
 .766 -746و زاهى وهبى: مرجع سابق، ص1 

 .81و أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص2 

 ..718_711و حسن عبد الله: مرجع سابق، ص3 
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اا والتطييور، وميينح الشييهادات التقديرييية، واإلشييادات بييالمتمي ين الجهييات المسييؤولة وفييق حاليية اإلبييد
 .  و1 من خالل البيانات االعتقالية

أهييم مييا حققييه األسييرى، كتحييدي إلدارة مصييلحة السييجون اإلسييرائيلية فييي القضييايا نعتقييد أن 
التعليميييية فيييي أعقييياب منيييع الثانويييية العامييية والجامعييية المفتوحييية فيييي إسيييرائيل، هيييو الحصيييول عليييى 

افقيييات عليييى إنشيييا  فيييروا جامعيييات فيييي السيييجون مييين الجامعيييات الفلسيييطينية، وتشيييكيل طيييواقم المو 
مشيييييرفين ومدرسيييييين وميييييوجهين وإدارييييييين والتواصيييييل ميييييع الجامعيييييات فيييييي نقيييييل اليييييدرجات، وكتابييييية 
االمتحانييييات ورفييييع العالمييييات، واالعتييييراف بالشييييهادات ميييين المؤسسييييات التعليمييييية والتربييييية والتعليييييم 

كييييذلك نقييييل معانيييياتهم التييييي وصييييلت فييييي كثييييير ميييين األحيييييان لنقييييل معانيييياتهم العييييالي الفلسييييطيني، و 
بالصوت والصورة وبشيكل مييداني لح ية اقتحيام األقسيام، وبيذلك كشيفوا زيي  ادعيا  إسيرائيل للعيالم 
بااللت ام بحقوق اإلنسيان، واسيتطاعوا أيضيًا التيأثير عليى القيوى الفلسيطينية والمؤسسيات العاملية فيي 

رى بالتوصيية لطداعية عشييرات إنتاجيات األسيرى المهمية ضيمن قيوائم نشيير أدب مجيال الثقافية واألسي
مجيياالت متعييددة، كييل  لييك عبيير وسييائل اتصييال أبييدعوا فييي ي السييجون والكتييب التوثيقييية األخييرى فيي

 استخدامها من أجل التقدم والتطور والبنا  على مستوى األفراد والجماعات.

 
 تدريب

اسيتنادًا إليى كتيب فيي هيذا الموضيوا ا، يبتجربة الع ل االنفيرادمر عدد من األسرى والمعتقلين  -
 ؟؟بالتعاون مع أحد المحررين الذين مورو بحقهم هذا االنتهاكو  والمراجع،التقارير واألبحاا 

 

 

 : يأسئلة التقويم الذات

 كير ميع الشيرع مثيااًل ا والمعتقليين،عملت إدارة السيجون عليى عرقلية تطيوير امكانييات األسيرى  -
 على  لك ؟؟ 

وعملييية التشييجيع والتحفييي  ميين قبييل قيييادة الحركيية األسيييرة  األسييرى،اسييتثمار الوقييت ميين جانييب  -
 اشرع  لك ؟؟ السجون،أوجدت نما ج مبدعة من األسرى في 

عيي ز كييل منهمييا وكييي   متراكميية، يوالجميياع يعملييية البنييا  فييي السييجون علييى الصييعيد الفييرد -
                                                

 ، القدو، مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة، 1661-7611و فهد أبو الحاج:  التجربة الديمقراطية لألسرى الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية في الفترة 1 

 .746، ص1674فلسطين، 
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 ؟؟اآلخر
 ؟وضح  لك األسرى،األسيرة لها دور كبير فى تع ي  الجوانب اإلبداةية لدى  الحركة -
 

 

 الخالصة

، ولييم التضييييق علييى األسييرى علييى كييل الصييعدسييرائيلية بمحيياوالت قامييت إدارة مصييلحة السييجون اإل
، بييل سييعت جاهييدة لتحصييين األسييرى لفلسييطينية األسيييرة لتلييك السياسيياتتستسييلم الحركيية الوطنييية ا

، واسييتطاعت ر ييم كييل المعيقيييات بمجمعيية ميين الوسييائل النضيييالية اوتطييويرهم ثقافيييًا وتعليمًييييمنيييًا، أ
تعميييدت بيييالكثير مييين الشيييهدا  والتضيييحيات، أن تحقيييق الكثيييير مييين اإلنجيييازات التيييي  يالمتنوعييية التييي

أجبييييرت إدارة مصييييلحة السييييجون لالعتييييراف بييييالكثير ميييين حقييييوقهم التييييي راودتهييييم عليهييييا، واسييييتغلت 
 يرات السياسية الخارجية للنيل منهم.ال روف والمتغ

والتجربيية أثبتييت أن الحركيية األسيييرة تمكنييت ميين الحفيياظ علييى هياكلهييا وتجربتهييا عبيير كييل الفتييرات 
والمتغيييرات، قييد تميير الحركيية األسيييرة بمحطييات ميين المييد والجيي ر، والقييوة والضييعف، وحيياالت ميين 

والع يميية القوييية، واإلرادة الصييلدة التييي  التقييدم والتراجييع، ولكنهييا لييم تفقييد لح يية الجاه ييية النضييالية
سييرعان مييا تسييتفيق بعييد  فييوة، أو تترجييل بعييد كبييوة، واسييتطاعت بقليية اإلمكانيييات أن تحييافظ علييى 

هيييا النضيييالي وتجربتهيييا االعتقاليييية، وهيبتهيييا أميييام إدارة مصيييلحة السيييجون اإلسيييرائيلية، ومكانتهيييا ثإر 
   العالم.الرم ية أمام الجماهير الفلسطينية وأحرار وشرفا

واستطاا األسرى عبر تجربية مبدعية و نيية أن تخيرج أجييااًل مين القيادة، وشيكلوا بعيد خيروجهم مين 
السجون والمعتقالت رافدًا للمجتمع بشكل عام، ولحركاتهم وأح ابهم بشيكل خياص، وأثروهيا بخبيرات 
هم وكفييييا ات وطنييييية ونضييييالية متقدميييية، لييييذلك اسيييييتطاا األسييييرى أن يتغلغلييييوا فييييي صييييفوف أحييييي اب

وتن يمييياتهم، وأن يتقليييدوا أعليييى المناصيييب التن يميييية، كميييا أنهيييم أصيييدحوا مشييياركين أساسييييين فيييي 
 . و1 عملية صناعة واتخا  القرار السياسي والتن يمي داخل أح ابهم وحركاتهم السياسية 

 

                                                
و،  رسالة ماجستير  ير منشورة ، جامعة األزهر كلية االقتصاد 1661 -7681حركات السياسية الفلسطينية  و، دور األسرى في ال1673و إسماعيل الداعور:  1 
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 الثالثة  : لمحة عن الوحدة الدراسية 
بعد أن اطلعت ع ي ي الدارو على عوائق سلطات االحتالل في نيل حقيوق األسيرى، وكيفيية بنيا  
اليييذات وتطيييوير اإلمكانييييات، ودور الحركييية األسييييرة فيييي تع يييي  الجوانيييب اإلبداةيييية ليييدى األسيييرى   
فإنييك فييي الوحييدة الثالثيية سييتتعرف علييى أهييم م يياهر اإلبييداا للحركيية األسيييرة فييي السييجون والمتمثليية 

 وقرا تييكالتجربيية الديمقراطييية والمسيييرة الثقافييية والتعليمييية فييي السييجون، نأمييل أن تسييعد بمطالعتييك ب
 الواةية لهذه الوحدة الممتعة.

 

 مسرد المصطلحات 

انصيرفت اللجنية الدوليية للصيليب األحمير فيي أعقياب الحيرب العالميية الثانيية  اتفاقيا  جنيف: -
م فييي 7646دوليية عيام  13إليى وضيع اتفاقييية لحمايية الميدنيين فييي زمين الحييرب، حييث التقيت 

: األوليى: حيول تحسيين مصيير الجرحيى والمرضيى فيي القييوات و1 جنيي  وتبنيت أربيع اتفاقييات 
الدحريية، والثالثية: حيول معاملية أسيرى الحيرب، والرابعية: حيول المسلحة، والثانية: حول القيوات 

وعلييى اليير م ميين مصييادقة إسييرائيل علييى اتفاقيييات جنييي  األربعيية فهييي لييم  و2 حماييية المييدنيين
ر يييم دعيييوة المن ميييات الدوليييية والحقوقيييية لهيييا  و3 تعتيييرف باألسيييرى الفلسيييطينيين كأسيييرى حيييرب 
عاملييية السيييجنا  يتعلييييق بتليييك الحقيييوق الفلسييييطينيين بييياحترام االتفاقييييات الدوليييية والقييييانون فيييي م

 .و4 لديها
لمرتدييية الدسيييتور   النييياظم لحيييياة اليييدول  يهيييي قيييوانين ون يييم ترقييي اللـــوائا واألنظمـــة الداخليـــة: -

والمجتمعييات الطبيعيييية، وتح ييى الليييوائح واألن مييية الداخلييية بييياحترام وتقيييدير كبيييرين مييين كافييية 
والليوائح الداخليية  و5 ا لفيض المشيكالت التيي تيواجههماألسرى، وتشكل مرجعيتهم المتعاقيد عليهي

للتن يمييات داخييل السييجون تبييين أسييس الحييياة فييي المجتمييع االعتقييالي وبعييض جوانييب سييلطته 
الثوريييية مييين جانيييب آخييير تتبنيييى التن يميييات المختلفييية ن اميييًا داخلييييًا أو دسيييتورًا اعتقالييييًا يحكيييم 

قييالي ورؤيتييه الفكرييية والهيكييل التن يمييي عالقييات التن يييم الواحييد ويوضييح أسييس التن يييم االعت
 .و6 بهيئاته والقوانين التي تحكم نشاطها، كما يوضح األخطا  وكيفية معالجتها

                                                
 .111و أن ر لملحق اتفاقية جني  بشأن معاملة األسرى: ص1 

 .18، ص1673، األردن، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 1كامهم و،   و ناصر عبد الجواد، األسرى   حقوقهم واجداتهم أح2 

 .711، ص1661و  ادة فريد بدر: أسرانا فى سجون االحتالل االسرائيلى، عمان، دار ومكتدة الحامد للنشر والتوزيع، 3 

 .164، ص1677،   ة، 16 ، العدد و مرك  التخطيب الفلسطينى: البيان الختامى لمؤتمر االمم المتحدة فى فينا، مجلة المرك4 

 .68و مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة: مرجع سابق، ص5 

 .717، ص7686و قدري أبو بكر: من القمع إلى السلطة الثورية، عمان، دار الجليل للنشر،، 6 
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وتعنييي تصييري  أمييور األسييرى وشييؤونهم ميين قبييل الهيئييات المنتخديية، ميين  القيــادة ال ماعيــة: -
فصييل مين فصيائل خالل التشاور الحثيث فيما بينها وبين قواعدها التن يمية، سيوا  داخيل كيل 

 .و1 العمل الوطني أو بين الفصائل كافة، وخاصة عندما يتعلق األمر بمصير األسرى ككل
هييو مصييطلح افتراضييي لمهمية حساسيية تتكييون ميين إدارة الييواردات  الصــندوق العتقــالي العــام: -

الكنتين   بعد عيدها وحصيرها وتقيييدها فيي سيجل خياص يكيون فيي عهيدة  –من  دكان األسير 
األسير المكلف بالقييام بهيذه العمليية، وهيو أسيير ييتم التوافيق علييه مين قبيل الفصيائل المتواجيدة 

تصال باألسرى كافة، ولألسيير المكليف مسياعدين في المعتقل، ألن دوره وصالحياته تشمل اال
 .و2 يسمى كل منهم أمين الصندوق االعتقالي لقسمه 

ضييد األسييرى  السييجان الجييأ اليهيييًا ميين أقسييى أنييواا العقوبييات التييي يعتبيير العيي ل عقابيي العــزل: -
الفلسيييطينيين والعيييرب فتضيييعهم فيييي زنيييازين معتمييية ضييييقة ولفتيييرات طويلييية مييين الييي من، ويحيييرم 

 .و3 المع ول من أبسب الحقوق اإلنسانية واألساسيةاألسير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .61م، ص1674والعرب، فلسطين، القدو، جامعة القدو، موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين  –و مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة 1 

 .61جامعة القدو: مرجع سابق، ص –و مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة 2 

 .61و المصدر نفسه، ص3 
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 الوحدة الثالثة
 الت ربة الديمقراطية والمسيرة الثقافية والتعليمية في الس ون 

 

 محتويات الوحدة 

  تمهيد 1.1

أهاًل بك ع ي ي الدارو في الوحدة الثالثة من مقرر   تياريخ الحركية الوطنيية الفلسيطينية األسييرة  ، 
التييي نأمييل ميين خاللهييا التعييرف علييى أبييرز م يياهر اإلبييداا للحركيية الوطنييية الفلسييطينية األسيييرة   
التجربة الديمقراطية والمسيرة الثقافيية والتعليميية فيي السيجون   متمنيين أن تكيون وحيدة تجعلنيا أكثير 

 فخرًا وانتماً  للحركة األسيرة التي تألقت قياسًا بحركات التحرر العالمية.
محاوليية السييجان بكييل اإلمكانيييات  قتييل التجربيية الديمقراطييية لألسييرى والمعتقلييين الفلسييطينيين ور ييم 

فييييي السييييجون اإلسييييرائيلية، ميييين خييييالل عيييي ل القيييييادات والنقليييييات، وعرقليييية االنتخابييييات، ومعاقديييية 
 المسؤولين بشتى أنواا العقاب، إال أنها فشلت بإرادة األسرى وع يمتهم.

هم وأن مييييتهم وقييييوانينهم ميييين تحويييييل السييييجون ميييين مكييييان لإلبييييادة واسييييتطاعوا ميييين خييييالل بييييرامج
المعنوية الجماةية وتحطيم الع يمة النضالية، إلى انصهار الكيل فيي بوتقية األكاديميية االعتقاليية 
التربويييية والوطنيييية والثقافيييية واألدبيييية والتعليميييية، وتمكنيييوا ر يييم كيييل الضيييغو  والتعيييذيب الجسيييدي 

شييرو  المعيشييية الممكنيية، التييي تتنييافى وأبسييب الحقييوق اإلنسييانية، والنفسييي والحرمييان ميين كييل ال
علييى كييل الصييعد   فييي تقييديم العييالج والطعييام بكمييية ونوةييية الئقيية ببنييي الدشيير، وزيييارة األهييل، 

 ومواصلة التعليم، و تأدية الشعائر الدينية بحرية و يرها من الحقوق.

الديمقراطيييية فيييي السيييجون اإلسيييرائيلية،  قسيييمت الوحيييدة إليييى ثالثييية أقسيييام رئيسيييية وهيييي   التجربييية
 والمسيرة الثقافية والتعليمية في السجون اإلسرائيلية   .

أهاًل بك ع ي ي الطالب مرة أخيرى فيي وحيدة   التجربية الديمقراطيية والمسييرة الثقافيية والتعليميية فيي 
السييجون ، ونأمييل أن تشييكل هييذه الوحييدة ركييي ة أساسييية فييي التعييرف علييى كيفييية قلييب السييجون إلييى 

حويييل مجيالس ومؤسسيات  ديمقراطييية، تقيوم عليى تييداول السيلطة، وحريية التعبييير، والنقيد اليذاتي، وت
 يييرف األسيييرى إليييى فصيييول دراسيييية وتحصييييل الثانويييية العامييية والدكيييالريوو والشيييهادات األكاديميييية 

  العليا .
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 أهداف الوحدة  2.1
الطالب بعد دراستك لهذه الوحدة، والتمعن في الحياة التظيمية في السجون، واكتساب األسار  والمعتقلاين  يعزيز

فااراج وخاصااة القاادامى ماانهم، اديميااة، وتعقااب مساايرة المحااررين بعااد اإلالتجربااة الديمقراطيااة، والشااهادات األك

 ومتابعة نجاح القيادات بعد التحرر نأمل بأ تكون قادراً على أن:

 تتعرف على:

 مفهوم الديمقراطية االعتقالية وممارستها وفق البيئة االعتقالية وظروفها . -
ييتم  ي، والقيرارات التييجتميع االعتقيالعلى حياة الفيرد والجماعية والم يانعكاو الشكل الديمقراط -

 اتخا ها في المؤسسة االعتقالية لمواجهة السجان .
 نجاحها.المسيرة الثقافية وأشكالها، وطرق اكتسابها، ومعيقات السجان إل -
تم اتخا ها من قبل السجان ومقترحيات القيوانين مين  يالمسيرة التعليمية، وأنواعها، والقرارات الت -

ائيلية وخاصية فيميا يتعليق بمنيع الثانويية العامية والجامعية، وأسياليب األسيرى سر قبل الحكومة اإل
 للتغلب عليها.

نجيياع المسييرة التعليمييية فييي السييجون إدور هيئية شييؤون األسييرى والمحييررين لتربيية والتعليييم فييي  -
  في ظل التضييق من قبل السجان.

 

 أقسام الوحدة  3.1

 ع ي ي الدارو تتكون هذه الوحدة من ثالثة أقسام رئيسية وهي :

 القسم األول: التجربة الديمقراطية في السجون االسرائيلية .
 القسم الثاني: المسيرة الثقافية في السجون االسرائيلية .
 القسم الثالث: المسيرة التعليمية في السجون االسرائيلية .
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 القراءات المساعدة  4.1

 ع ي ي الدارو حاول أن تنوا مصادر معلوماتك من خالل المصادر التالية  لتتعرف أكثر على

 الشكل الديمقراطي والثقافي والتعليمي لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون االسرائيلية. 

إبراهيم أبو الهيجا: المنسيون فيي وياهيب االعتقيال الصيهيوني، مصير، الجيي ة، مركي  اإلعيالم  -
 م.1664لعربي، ا
إياد الرياحي: الواقع التن يمي للحركة الفلسطينية األسيرة، رام الله، فلسطين، مواطن المؤسسية  -

 م .1661الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 
خالد الهندي: التجربة الديمقراطية للحركية الفلسيطينية األسييرة، رام الليه، مؤسسية نادييًا للطداعية  -

 م.1666والنشر، 
 م .1676شحادة: أوراق من خلف جدران األسر،   ة، فلسطين، بدون دار نشر،  عبد الحق -
فهد أبو الحياج: التجربية الديمقراطيية لألسيرى الفلسيطينيين فيي المعيتقالت اإلسيرائيلية فيي الفتيرة  -

 م. 1674م، القدو، فلسطين، مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة، 7611-1661
اطييية والمؤسسييية حركيية حميياو فييي السييجون،  يي ة، فلسييطين، محمييد صييدحة : التجربيية الديمقر  -

 . 1676مكتب إعالم األسرى، 
مفييد عرقيوب:  بنييا  الجملية فيي شييعر المعتقليين الفلسيطينيين فييي السيجون اإلسيرائيلية ،  رسييالة  -

 دكتوراه  ير منشورة ، جامعة عين شمس، كلية اآلداب، جمهورية مصر العربية. 

 

 ة الوحدة :    ما تحتاج إليه لدراس 5.1
لالطيييالا عليييى التجربيية الديمقراطيييية لألسيييرى فيييي السييجون والمعيييتقالت مييين خيييالل الييدارو  ي تحتيياج ع يييي  

سييالمية ومطالعيية اللييوائح الداخلييية للقييوى الوطنييية واإل األسييرى،خرجييت ميين كتابييات  ياألدبيييات التيي
تنييياول التجربييية االعتقاليييية  يوقيييرا ة واسيييعة ألدب السيييجون اليييذ التفصييييلية،فيييي السيييجون وموادهيييا 

ضيافة ل ييارة ، باإلالفائدة المرجوة حقيقتلالتدريب وأسئلة الوحدة،  لىوأجب ا والثقافية،بداعات األسرى التعليمية إو 
 .مؤسسات األسرى 
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 القسم األول
 الت ربة الديمقراطية في الس ون 

قييد يكييون ميين الغرابيية الحييديث عيين تجربيية ديمقراطييية لألسييرى بييين جييدران سييجون مغلقيية، 
، مين حييث تجيريم مبيدأ التجميع عليى أسياو السجان وممارسات قمعية قهرية  ير معقولة من قبل 

تن يمييييي أو بتكييييوين نيييييواة مجتمييييع اعتقييييالي قيييييائم علييييى الحيييييد األدنييييى ميييين القييييييم والشييييراكة والعقيييييد 
صييوره وشييكله، وتقييييد الحريييات وتكميييم األفييواه والعقابييات علييى أتفييه القضييايا، االجتميياعي فييي أدنييى 

والرقابة الشديدة على حركة األسرى بكل أشيكالها الحياتيية والثقافيية والتن يميية واألمنيية، ومنيع عقيد 
اللقييييا ات بييييين أعضييييا  الكييييوادر التن يمييييية المنتخديييية، ونقلهييييم المتواصييييل إليجيييياد حاليييية ميييين عييييدم 

التن يميييي اليييذي يرسيييي دعيييائم الممارسييية الديمقراطيييية وثقافتهيييا عليييى أييييدي نخيييب تألقيييت االسيييتقرار 
 . و1 وأبدعت في استيعاب األسرى الجدد وزرا مدادئها بهم منذ لح ات االعتقال األولى 

وعليييى الييير م مييين كيييل تليييك العوائيييق فقيييد تجييياوز األسيييرى تليييك العقديييات ببيييدائل، وتطيييورت 
مع تطور األوضاا الداخليية لألسيرى مرحلية بعيد أخيرى، كيل كيان  المسيرة الديمقراطية في السجون 

لها خصائصها وظروفها في شكل اإلمكانيات، والروابب، واللوائح الداخلية، وإفراز القييادات وكيفيية 
 اتخا  القرارات، والرقابة، والمحاسدة، والمساواة، والحقوق، والحريات.

جون تدقيى نسيبية، قائمية عليى المشياركة فيي ويمكن القول أن الممارسة الديمقراطية في الس
صييناعة القييرار السياسييى والكفيياحي، أكثيير ميين الحييديث عيين العالقيية بييين الحكييم والمييواطن، وقييوانين 
وتشيييييريعات وأن مييييية وحرييييييات وتعدديييييية سياسيييييية وثقافيييييية وحقيييييوق للفئيييييات االجتماةيييييية المهمشييييية 

 .و2 والضعيفة و ير  لك من أهداف وقيم ومدادى  

 يمقراطية في الس ون:بدايا  الد

                                                
 .61 –61، ص1676و األسير محمد صدحة : التجربة الديمقراطية والمؤسسية حركة حماو في السجون،   ة، فلسطين، مكتب اعالم األسرى، 1 

 .8، ص1668و محسن أبو رمضان: التحول الديمقراطى فى فلسطين، رام الله، فلسطين، مرك  رام الله للدراسات وحقوق االنسان، 2 
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والدة السييييجنو أن السييييجن ليييييس  –يسييييتنتج ميشيييييل فوكييييو فييييي كتابييييه  المراقديييية والمعاقديييية 
مصييدره القييانون الجنييائى بييل هييو سييبق القييانون وجييا  هييذا فيمييا بعييد لين مييه، إن السييجن بمؤسسييته 
 الخاصيييية وطريقيييية نشييييوئه وهيكليتييييه المتعلقيييية بييييه وحييييده كمييييا لييييو كييييان سييييلطة مضييييافة إلييييى الدوليييية
والمجتميع، ويعتبير السيجن بهندسيته وجاه يتيه مكانيًا مثالييًا إلنتياج الجسيد االنضيداطي، وييرى أيضييًا 
أنييه   أصيييدح للشيييرةيات حواميييل جماةيييية وشيييعبية وأهييداف سياسيييية واضيييحة، واشيييتد االلتدييياو بيييين 
المعييارض السياسييي والمييتهم الجنييائي، وقييد أفييادت السييلطات طييوياًل ميين هييذا االلتديياو بحيييث سيينت 

انين كثييييرة  ات صيييدغة جنائيييية موجهييية إليييى أشيييكال المعارضييية السياسيييية الخالصييية واأليدلوجيييية قيييو 
 .و1 المعينة  

ولقييييد مييييارو األسييييرى الديمقراطييييية وتوسييييعوا فيهييييا بالنضييييال الييييدؤوب، وإعمييييال الفكيييير فييييي 
التجارب التيي كيانوا يخوضيونها، وباكتسياب عواميل الثقافية مين خيالل اإلبيداا واالطيالا عليى ثقافية 
اآلخييرين، وتطييوير مهيياراتهم ميين خييالل تجييارب الديمقراطييية فيمييا يصييل إليييهم ميين دراسييات وحييوار 
حولها، وكان للنهوض األدبي دوره فى اإلبداا والحيوار حيول الشيكل األفضيل اليذي يجيب أن يبلغيه 
ا األسيرى فييي اكتسياب الم ايييا الديمقراطيية فييي التعاميل واالرتقييا  اإلنسياني إلييى العالقية األفضييل فيميي
بييينهم، فقييد ثبييت أنييه حتييى فييي وييياب األيييدلوجيا الموحييدة للمعتقلييين السياسيييين  بصييفتهم معتقلييين 

 .و2 سياسيينو كان هناك نقاش وحوار يتسم بالروع الديمقراطية بين األسرى 

منذ بداية الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة عاملت السيلطات اإلسيرائيلية األسيرى بيالكثير 
ة والقوة، وحاربت كيل أشيكال وم ياهر الديمقراطيية فيي السيجون، فانتقيت مصيلحة من أشكال السطو 

السييجون قييوانين قهرييية طدقتهييا علييى األسييرى السياسيييين أسييوة بالجنييائيين اليهييود كييونهم تحييت نفييس 
المسيييئولية واإلدارة، متجييياوزة الفيييارق الجيييوهري فيييي أسيييداب االعتقيييال والن يييام والخصوصيييية بهيييدف 

تيييييراف بالمسيييييؤولية القانونيييييية الدوليييييية لهيييييم كأسيييييرى حيييييرب، وميييييع هيييييذا منعيييييت االنتقيييييام وعيييييدم االع
منحتييه للجنييائيين، علييى سييبيل المثييال ال الحصيير:  إيجييابيالفلسييطينيين السياسيييين ميين كييل امتييياز 

طدقييييت عليييييى األسييييرى الفلسيييييطينيين السياسيييييين ن يييييام التفتيييييش العييييياري بسييييبب تهرييييييب الجنيييييائيين 
منعت األسرى الفلسطينيين من تحديد حكيم المؤبيد بعشيرين عاميًا، للمخدرات والسموم، وفي المقابل 

وإفراجات ثلثي المدة، واالتصاالت الهاتفية مع األهالي، وحق اإلنجاب، و يير  ليك مين االمتييازات 
 التي منحتها للجنائيين، فتعاملت مع الطرفين بشكل انتقائي لصالح الجنائيين اليهود.

                                                
 .6و فهد أبو الحاج: مرجع سابق، ص1 

 .64و فهد أبو الحاج:، نفس المصدر، ص2 
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ثالثية مركديات، األول: عليى المسيتوى الفيردي بالثقافية والسيلوك برزت الديمقراطيية فيي السيجون فيي 
والممارسة، والثاني: على صعيد بنية التن يم الواحيد وهياكليه ولجانيه وشيكل القيرارات فييه، والثاليث: 
تجلى بشكل واسع على صيعيد العالقية التيي تحكيم الفصيائل والمؤسسيات االعتقاليية العامية فيي كيل 

 :و1 تخا  القرارات الجماةية االستراتيجية العامة، وللتفصيل أكثر سجن، وبين السجون لح ة ا

 على الصعيد الفردي: -9

صييييهر األسييييرى بالمفيييياهيم واألفكييييار الوطنييييية، وبتغليييييب عمييييل علييييى المجتمييييع االعتقييييالي 
المصالح العليا على األنانيات والحاجات الشخصيية، ويعميل عليى اسيتيعابهم مين خيالل التيدرج فيي 

ن الناحيييية الن ريييية بالمفييياهيم والمعرفييية والمديييادي  الديمقراطيييية، ومييين الناحيييية تيييربيتهم وصيييقلهم مييي
 العملية بتمرينهم وتدريبهم على السلوك القويم والنضالي والجماعي المنضدب.

ولقيييد اكتسيييب األسيييرى المفييياهيم الديمقراطيييية مييين خيييالل انتمائيييه للفصيييائل الفلسيييطينية قبيييل 
راطيييية فيييي مؤسسيياتها بنسيييب متفاوتييية، والتييي حمليييت نوييييات االعتقييال والتيييي مارسيييت العملييية الديمق

ديمقراطييية  ييير مكتمليية تحتيياج للم يييد ميين النمييو ميين أجييل حسييم نقييا  هاميية ومفصييلية فييي تفكيرهييا 
ويرجيييييع هييييذا األميييير لعمليييييية النضييييال الطويييييل ميييييع االحييييتالل وظييييروف الشيييييتات  ،و2 بهييييذا الشييييأن 

 . و3 واالعتقال، والتي شكلت عائقًا ضخمًا في مواجهة تطوير الممارسة الديمقراطية

فبيييدأت التن يميييات داخيييل المعيييتقالت بالقييييام بأةديييا  وظيفتهيييا االجتماةيييية الرياديييية، و ليييك 
المقيييدر لرموزهيييا وقيمهيييا الحضيييارية المنفتحييية، والمتمسيييك ببنيييا  أسيييير متشيييبث بالثوابيييت الوطنيييية، و 

بهويتيه بشييتى روافييدها، والمعتيي  بانتمائييه لقضيييته، والمييدرك لواجداتييه وحقوقييه، باإلضييافة إلييى تربيتييه 
علييى التحلييي بفضيييلة االجتهيياد المثميير، وتعريفييه بالت اماتييه تجيياه نفسييه ومجتمعييه االعتقييالي، وعلييى 

ن والتعيييايش، ليسييياهم فيييي الحيييياة الديمقراطيييية كحاجييية أساسيييية فيييي التشيييدع بقييييم التسيييامح والتضيييام
 مواجهة المحتل بثقة وتفاؤل، في اعتماد على الذات وتشدع بروع المدادرة.

                                                
 و للم يد من التفصيل أن ر إلى دراسة كل من :1 

 خالد الهندى:مرجع سابق

، القدو، فلسطين، مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة، 1661-7611فهد أبو الحاج: التجربة الديمقراطية لألسرى الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية في الفترة 

 م. 1674

 .1676رى، األسير محمد صدحة: التجربة الديمقراطية والمؤسسية حركة حماو في السجون،   ة، فلسطين، مكتب اعالم األس

 .761، ص1666و وليد سالم: المسألة الوطنية الديمقراطية فى فلسطين، رام الله، فلسطين، مؤسسة ناديا للطداعة والنشر، 2 

 .71، ص6176المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،  –و محمد خالد األزعر: الن ام السياسى والتحول الديمقراطى فى فلسطين، رام الله، فلسطين، مواطن 3 
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كميييا أن السيييجن كمجتميييع صيييغير، يعيييد الورشييية الحقيقيييية التيييي يتميييرن فيهيييا األسيييير عليييى 
بصيفة عامية، ويعميق مين خاللهيا الحياة الفضيلى وعليى التعياون االجتمياعي وعليى السيلوك الميدني 

الممارسة الفعلية في حدود التعايش والتقبل المتاحين، وبذلك ينتج معيتقاًل حيداثيًا قوييًا بعلميه و ي ارة 
 .و1 معارفه وبسلوكه المدني الموجه بداهة نحو البنا  ال الهدم

لمفاعلية، واجتهد المجتمع االعتقالي بتكريس مبيدأ المسيئولية ليدى األسيرى، مبيدأ قيام عليى ا
أي عالقيية تفاعييل متدييادل، أو من وميية عالقييات: عالقيية بييين األسييير واألسييرى اآلخييرين، والعالقيية 
بييين األسييير والمجتمييع االعتقييالي، والعالقيية التييي تضييدب األسييير بييالتن يم الييذي ينتمييي إليييه ويعيييش 
ة في كنفه وتحت م لته، وبذلك يتحيول األسيير مين شيخص باحيث عين اليذات والمصيالح الشخصيي

 .و2 إلى شخص يتطلع لألهداف الكبرى والمصالح العليا للمجموا االعتقالي

وميييييارو المعتقليييييون مرتكييييي ات ومديييييادى  الديمقراطيييييية فيييييي السيييييجون، فيييييي إطيييييار الفصييييييل 
والمجتميييييع االعتقيييييالي العيييييام، فيييييي الكثيييييير مييييين المجييييياالت، كحيييييق االنتخييييياب والترشييييييح، والحقيييييوق 

واحتييييرام األطييير األخيييرى وعناصييييرهم وأفكيييارهم ومعتقييييداتهم والواجديييات، وتقبيييل التعددييييية االعتقاليييية 
الفكرييية والسياسييية والدينييية، وباإلنصييياا لمفهييوم األ لبييية فييي التمثيييل االعتقييالي، وتييداول التوجيييه 
النضيالي   الموجييه العيام  ، واللجييان التن يميية بنييا ًا علييى أرضيية تييداول السيلطة، وممارسيية الحرييية 

صية تنتهي عنيد حيدود حريية اآلخيرين، فميارو األسيير حريتيه فيي ظيل على قاعدة أن الحرية الشخ
حيييدود االنضيييدا ، دون تعكيييير صيييفو ومييي اج زميييال ه، فيييي النيييوم والسيييهر والرياضييية، وحتيييى عليييى 
صيعيد الصييوت والضييو  والحركيية داخييل الغرفيية، إلدراكيه أن الحرييية ال تعنييي أن يفعييل اإلنسييان كييل 

ع حيدودًا لحرييات األفيراد دون أن يقصيد مين  ليك القضيا  ما يرييده، ألن أشيد اليدول ديمقراطيية تضي
عليييى الحرييييات أو التقلييييل مييين شيييأنها، بيييل تن يمهيييا ببيييية الحفييياظ عليييى مصيييالح الجماعييية وحقيييوق 

، ولييم يسيتعل األسييرى علييى بعضييهم أو يفضيلوا بعضييًا ميينهم علييى  يييرهم، و3 اآلخيرين والن ييام العييام
وائح الداخليييية واإلعتقاليييية، ون يييام المكافيييآت والعقوبيييات والتييي م الكيييل مييينهم بيييالمواثيق والدسييياتير واللييي

والقييانون علييى قاعييدة المسيياواة، أمييا مييا سيياعد األسييرى علييى قناعيياتهم بقيييم الديمقراطييية، إحييياطتهم 
بحجييم التحييديات ميين حييولهم، ومعييرفتهم بنفسييهم التييي تحتيياج لآلخييرين فييي بيئيية العييدا  والقهيير، ألن 

قيية متدادلييية، وا ا لييم يسييتطع اإلنسييان أن يعيييي هييذه العالقيية لييين العالقيية بييين الفييرد والبيئييية هييي عال

                                                
 http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27480و موقع مرك  األسرى للدراسات: 1 

 و موقع أخدار الديمقراطية:2 

 http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15) /akhbar_aldimocrati(15) /390.htm 

 . 163، ص1661ى ضو  الشريعة االسالمية، االسكندرية، دار الفكر الجامعى، و داوود الداز: الن م السياسية للدولة والحكومة ف3 
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يكيون بمقيدوره اتخيا  القيرارات الصيحيحة، وال كيي  يمكين أن يتخيذها، ألن أحيد مفياهيم الديمقراطييية 
 .و1 أن تختار وأن تتخذ قرارات صحيحة 

 الصعيد التنظيمي الداخلي: على-2

رها داخييل الفصييائل الفلسييطينية فييي الييروع والممارسيية الديمقراطييية فييي أبهييى صييو  تجسييدت
السيييجون، ولعيييل أبرزهيييا، فيييي توزييييع وتشيييكيل الهياكيييل واللجيييان التن يميييية، وفيييي فصيييل السييييلطات 
 التنفيذييية والتشييريعية والقضييائيةو، حيييث أن كييل منهييا يمييارو وظييائف معينيية ومحييددة وتكييون كييل 

د القيوانين التيي تتضيمنها ، وفيي وجيو و2 سلطة مستقلة عين األخيرى ميع تعياون السيلطات فيميا بينهيا 
، التييي تحييدد الصيالحيات والمهييام وكيذلك الحييدود لألمييير و3 الليوائح الداخلييية والتن يميية لكييل فصييل

أو الموجيييه العيييام، واللجيييان التنفيذيييية والمرك يييية والميييؤتمرات الحركيييية، ومجيييالس الشيييورى واللجيييان، 
قافيييييية، والخارجيييييية، واألمنيييييية، وتحيييييدد صيييييالحيات وحيييييدود كيييييل اللجيييييان ورؤسيييييائها   اإلداريييييية، والث

والثقافييية، والمالييية، والقضييائية  ، ون ييام العقوبييات العاميية، وتجعييل الديمقراطييية ميين المشيياركة حقييًا 
، كييل  لييك َتَجَسييَد فييي واقييع السييجون، باالنتخابييات وتييداول السييلطة السييلمي المنييت م و4 لكييل مييواطن 

  .ناديق االنتخاباتكل ستة شهور، ومحاسدة المسؤولين دوريًا في لجان وص

ولعل أبرز تجليات العملية الديمقراطية تكمن في طريقة االنتخابيات التيي تمير بعيدة مراحيل 
فييي السييجون، وتختلييف فييي الشييكل والطريقيية والمسييميات ميين تن يييم إلييى آخيير وفييق الن ييام الييداخلي 

وأهيدافها بيين المتفق عليه بتصويت فصائلي بثلثي األعضا  فيي القلعية، والمتشيابهة فيي مضيمونها 
كل الفصائل، ففيي المرحلية األوليى مين االنتخابيات ييتم تعييين اللجنية المشيرفة، وييتم اإلعيالن عنهيا 

 ضوابب.بالت امن مع استقالة المؤسسة التن يمية السابقة، وإفراز مؤسسة تن يمية جديدة ضمن 

                                                
 .163، ص7664و  المرك  الفلسطينى لتعميم المعلومات: نحو مجتمع ديمقراطى، القدو، فلسطين، جامعة بئر زيت، 1 

 .16، ص1668والتحديات المعاصرة، القاهرة، الشركة العربية المتحدة،  و  أحمد سعيد نوفل، وأحمد جمال ال اهر: الوطن العربى2 

 و  للتوسع أكثر فى الديمقراطية الح بية أن ر :3 

 و . 1664ات بيدا نوريس: بنا  االح اب السياسية: اصالع الضوابب القانونية والقواعد الداخلية  ستوكهولم: المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخاب

 و . 1666قراطي كارو: تنفيذ الديمقراطية الداخلية الح بية، سلسلة االح اب السياسية والديمقراطية في الجوانب الن رية  واشنطن: المعهد الوطني الديمسوزان س

 و .1666مقراطي كينيث جاندا: تبني القانون الح بي، سلسلة االح اب السياسية والديمقراطية في الجوانب الن رية  واشنطن: المعهد الوطني الدي

 .  768، ص7663األسئلة األبدية، ترجمة محمد مصطفى  نيم، القاهرة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،  –و جيلين تندر: الفكر السياسى 4 
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بينميا تدقيى  ُمْنَحل ية،ويبدأ المنتخبون الجدد عملهم بعد  لك، وتعتبر جميع مؤسسات التن يم السيابق 
...الخو عاملية بشييكل مؤقيت إليى حيين تشييكيل اإلداريية، الماليية، الثقافييية،اللجيان التنفيذيية األخيرى  

 .و1 لجان جديدة خالل مدة زمنية محددة وفق الن ام العام أو الالئحة الداخلية 

 أهمية العملية النتخابية في الس ون:

تعييد أحييد أهييم م يياهر التجربيية الديمقراطييية ، كونهييا تحييدا  فييي السييجون  العملييية االنتخابييية
فييي ظييروف قاسييية وتنبيصييية ميين قبييل أجهيي ة األميين اإلسييرائيلية وإدارة مصييلحة السييجون، كمييا أنهييا 

يا لهيا مين انعكياو عليى حيياة األ سيرى وتن ييم حيياتهم، وتحقييق اسيتقرارهم، عملية إبداةية راقية، مم 
 وتحقيق القوة النسبية مع السجان، وبالتالي إيجاد معادلة الرعب بين الطرفين.

وممييا الشييك فيييه أن إشييراك القواعييد فيييي اختيييار ممثليييهم، ومسيياهمتهم فييي اتخييا  القيييرارات 
وليييس مجييرد أرقييام  التييي تخييص حييياتهم االعتقالييية يجعلهييم جميعييا جيي  ًا ميين الواقييع بكييل ج ئياتييه،

تعيش داخل األسر ال يملكون من أمورهم شيئًا، وهذا ال ييأتي إال عبير االنتخابيات التيي تحقيق هيذا 
 تجعيل التن ييم القيائم عليى الحيياة االعتقاليية شيرةًيا كونيه  :الغرض، فتؤدي إلى آثار إيجابية أهمهيا

واالمتثييال للسياسيية الصييادرة عيين  منتخييب ميين قواعييد األسييرى، والتيي ام األسييرى بييالقرارات التن يمييية،
اللجيييان المنتخدييية حتيييى وليييو كانيييت مخالفييية لييير بتهم الشخصيييية، كميييا أن أسيييلوب االنتخييياب يجعيييل 
الناخييب رقيدييًا علييى عمييل المرشيييح الفييائ ، قييادرَا علييى محاسييبته عبييير صييناديق االقتييراا فييي اليييدورة 

هيييذه الرقابييية تشيييكل محفييي ًا االنتخابيييية القادمييية التيييي ال تتعيييدى فيييي السيييجن أكثييير مييين سيييتة أشيييهر، 
للمكلييييف بييييإدارة العمييييل التن يمييييي بشييييكل مسييييؤول، كمييييا أن نتييييائج االنتخابييييات تكشييييف  الدييييًا عيييين 
توجهيات الناخييب، وبالتيالي يمكيين للهيئيية التن يميية التعييرف عليى مييا يرضييي القاعيدة ومييا يسييخطها، 

ع الواقيييع، وشييعور لكيييل نتخابييات نييوا مييين التفاعييل مييومييا الييذي أدى إليييى هييذه النتييائج، وأخييييرًا، فاال
مشيارك أنيه جي   مين صيناعة القييرار، األمير اليذي يعطييه شييئًا ميين الثقية، ويشيعره بنيوا مين األمانيية 

 .و2 والمسؤولية ويدفعه إلى م يد من المساهمة في تيسير الحياة االعتقالية 

وبيال شييك أن التجربيية الديمقراطييية فييي السييجون حاف يت الوحييدة الوطنييية  وحييدة ميين خييالل 
تعيييدد والعميييل اليييديمقراطيو التيييي ليييم تعيييد موضيييوعًا للجيييدل بيييين األسيييرى، ولقيييد وجيييد مبيييدأ الوحيييدة ال

                                                
 . 31و األسير محمد صدحة : مرجع سابق، ص1 

 .31و األسير محمد صدحة: مرجع سابق، ص2 
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الوطنيييييية تعبييييييرًا من ميييييًا ليييييه فيييييي إطيييييار اعتقيييييالي مييييين م ومنضيييييدب، عب ييييير عييييين أمييييياني وتطلعيييييات 
 .و1 المعتقلين

بهيذه اآلليييات تمييي ت الحركيية الفلسييطينية األسيييرة بالعديييد ميين الممييي ات كممارسييات منحتهييا 
القيييوة واألصيييالة عليييى قاعيييدة الديمقراطييييية التيييي اتسيييم بهيييا المجتمييييع االعتقيييالي عليييى صيييعيد الفييييرد 
والفصيل والمجموا، ولقد كان واقع األسر عند األسرى من مًا تن يمًا دقيقًا وشاماًل، فكيل تن ييم ليه 

هيذه الفصيائل  لوائحه ودساتيره، وقوانينه التي يسيير عليهيا، وهنياك ليوائح وقيوانين تين م العالقية بيين
بعضها بدعض، وكذلك بينها وبين إدارة السجون في كيل ناحيية تهيم المعتقليين، وبنيا ًا علييه شيكلت 
المؤسسيات واللجيان التن يميية واالعتقاليية التيي تعيالج شيؤون المعتقليين اإلداريية والنضيالية والثقافيية 

أو قاعيييدة تفييياهم عنيييد  والماليييية و يرهيييا، بحييييث ال تجيييد أي مجيييال كيييان أو أي نقطييية لييييس لهيييا حيييل
، مجتمييع قييائم علييى القييانون كن ييام عداليية أو ممارسيية سييلطة أو قييدرة فييي الحفيياظ علييى و2 المعتقلييين

، والحرية والعدل والمساواة، وكان أحد تعبيرات الحرية في السيجون ضيمان اختييار االنتميا  و3 الحق
ملييية فييرز حييرة للعيييش أينمييا للتن يييم الييذي ير ييب فيييه المعتقييل الجديييد منييذ لح يية دخولييه السييجن بع

شييييا  ليييييدى التن يميييييات دون إكيييييراه، وحرييييية اليييييرأي دون قميييييع أوتكمييييييم لألفييييواه، فليييييم توجيييييد سياسييييية 
للتن يمات بمنع أي أسير من أن يعبر عن رأييه بشيكل حير وديمقراطيي، وأن ينتقيد ويرفيع شيكواه أو 

الشياملة التيي تجيرى لمجميل رأيه أو وجهة ن ره في كل األمور، ويشيارك فيي عمليية التقيييم الدوريية 
، ويمييارو األسييرى الحرييية فيمييا بييينهم، كييونهم أكثيير النيياو توقييًا إليهييا، ولكييونهم و4 الحييياة االعتقالييية

فييي األصييل طييالب حرييية، فالحرييية مطلييب فطييري قامييت ثييورات الشييعوب ميين أجلهييا، وكانييت هييي 
لمية الحريية مقاميًا رفيعيًا، الشرارة التي أشعلت الشواظ للخالص من شيعور العبوديية، ولهيذا احتليت ك
، والواقيع أن الحقيوق و5 فليس في كيل اللغيات كلمية تخفيق لهيا القليوب بقيدر ميا تخفيق لكلمية الحريية 

والحريات ال تختصر بمبدأ واحد، وإنما هي مدادي  عدة تتمثيل فيي حريية اليرأي والمعتقيد والحرييات 
 الشخصية المختلفة.
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 والمساءلة والمحاسبة في الس ون: الرقابة-ثالثاا 

تشيييكل كيييياًل مييين الرقابيييية والمسييييا لة والمحاسيييدة أهييييم األدوات الديمقراطيييية لضييييمان سييييالمة 
التجربييية الديمقراطيييية فيييي كيييل مكيييان وكيييل واقيييع، ولقيييد تحققيييت تليييك األهيييداف بعيييدة وسيييائل داخيييل 

 السجون ولعل أهمها: 

 نعه من ممارسة األخطا .الرقابة الذاتية بدافع ديني أو أخالقي أو وطني تم -7
 التقارير اإلل امية من قبل الموجهين ومسؤولي اللجان والمؤسسات. -1
 اللجان الرقابية التي يتم تكوينها في أعقاب حدوا خلل تن يمي أو اعتقالي عام. -3
 واالنتخابات إحدى صور المسا لة والمحاسدة للمسؤولين من قبل القاعدة التن يمية. -4
بواسطة األعمال الفنية عبر المجالت، والمسرحيات السامرة، والكاريكاتورات الناقدة  -6

 واألعمال الفنية األخرى.
اللقا ات اإلدارية: كأسلوب اعتمدته الحركة األسيرة منذ نشأتها عبر اللقا ات المداشرة  -1

اشفة الدورية في الغرف وفي الساحات تحت شعار  النقد والنقد الذاتيو عبر جلسات مك
مفتوحة، يسأل فيها األسرى المسؤولين بكل ما يخطر بدالهم، وعلى المسؤول اإلجابة 
والتوضيح، وكان هذا األسلوب األبرز من بين أسداب الرقابة والمسا لة الجماةية التي 

 .و1 تمارسه القاعدة التن يمية 

 إدارة مصلحة الس ون للت ربة الديمقراطية في الس ون:  مواجهة-رابعاا 

حميييل الثقافييية الصيييهيونية العنصيييرية ثقافييية سييييلبية اتجييياه العربيييي بشيييكل عيييام، فاسييييتكثرت ت
للكثيير  نياواستهجنت عليه إمكانيات الوعي والتقيدم والتطيور والمفياهيم الديمقراطيية، ومين خيالل تتدع

وجيييييد الكثيييييير مييييين الوسييييائل التيييييي وضيييييعها إلحديييييا  المسييييييرة الديمقراطيييييية  السيييييجانميييين محييييياوالت 
ارج السيجون، عليى اعتديار أنهيا تشيكل حالية نضيالية ميؤثرة عليى صيعيد وحيدة فصيائل الفلسطينية خ

المقاوميية، وسييالمة اتخييا  القييرار السياسييي والعسييكري، والطريييق لنبييذ الخالفييات واالنقسييامات وقبييول 
التعدديييية السياسيييية والفكريييية، والتنسييييق فيميييا بينهييييا فيييي كيييل مراحيييل النضيييال العسيييكري والسياسييييي 

تخذ الكثير مين اإلجيرا ات التعسيفية بحيق الشخصييات والقيادة والمفكيرين الفلسيطينييين والقانوني، فا
  الديمقراطيييييية بعملييييييات اال تييييييال واإلبعييييياد ىمييييين دعييييياة الحيييييوار والوحيييييدة والتعيييييايش وقبيييييول مدييييياد

رهابيية ، وأ ليق واالعتقال، وحرض العالم  باطاًل  لتصني  القوى الوطنية واإلسيالمية المقاومية  باإل
 المؤسسات االجتماةية والثقافية والرياضية، وحاول بكل الوسائل ضرب البنى التحتية للمقاومة.
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اعتبييير أن ممارسييية  السيييجاناألمييير اليييذي تكيييرر بصيييورة مصيييغرة فيييي السيييجون، حييييث أن 
الديمقراطية في السجون تشكل خطرًا على سياساته ومخططاتيه ومؤامراتيه التيي انهيارت بفعيل وعيي 

تها ديمقراطيًا، ومن خالل دراسة دقيقة لخبرا  اجتمياعيين اطلعيوا وراقبيوا السيلوك األسرى في مواجه
اليديمقراطي فييي السييجون حيياولوا بيدعض الوسييائل  كنقييل القييادة وعي ل الكييوادر المجربيية، وزرا الفتنيية 

، وفييي أعقيياب االنقسييام الفلسييطيني خييارج السييجون اسييتغلت أجهيي ة و1 والمحيياور والشييلليات والفوضييى
إلسيييرائيلية هيييذا الواقيييع لضيييرب مصيييادر القيييوة ليييدى األسيييرى بوحيييدة قيييرارهم، فقاميييت بفصيييل األمييين ا

األسيييرى فيييي األقسيييام عليييى أسييياو فصيييائلي فيييي محاولييية لضيييرب البنيييية األساسيييية المتمثلييية بوحيييدة 
ر يم أنيه تيأثر  –موقفهم وسر صالبتهم وصمودهم طوال التجربة االعتقالية، األمر الذي ليم يتحقيق 

ألن الحييوار والتنسيييق بييين األسييرى لييم يتوقييف فييي أي فتييرة كانييت، مهمييا اختلفييت  -بفعييل االنقسييام 
 .و2 ال روف
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أن التجربيية الديمقراطييية لألسييرى الفلسييطينيين بعييد أربعييين عامييًا فييي  نجييدفييي نهاييية القسييم 
 السجون اإلسرائيلية أضحت ثقافة متداولة عبر البرامج التن يمية، وتربيية اعتقاليية مين القيدامى إليى
الجدد منذ بد  االعتقال، وقيم ومعاملية يمارسيها األسيرى فيي شيؤون حيياتهم اليوميية، قبيل أن تكيون 
ممارسة وسيلوك ومؤسسيات وقيرارات، واعتبير األسيرى أن الكثيير مين تليك القييم مسيتوحاة مين ديينهم 

 كالتسامح والحريات والحقوق والمساواة وقبول اآلخر وسيادة القانون والشورى فيما بينهم.

الديمقراطيييييية فيييييي المعيييييتقالت تيييييدرجت وميييييرت فيييييي مخاضيييييات  إن التجربيييييةويمكييييين القيييييول 
ومحطييات، وشييهدت تفيياعاًل فييي إطييار جدلييية العالقيية بييين العامييل الييذاتي والموضييوعي، حيييث أن 
الواقيييع المعيشيييي بتحدياتيييه ومتطلداتيييه وفييير ظرفيييًا موضيييوةيًا للعاميييل اليييذاتي، سيييوا ًا عليييى مسيييتوى 

تقييا  بمفاهيمهييا ومماراسييتها الديمقراطييية، ومعلييوم أن نضييج العامييل الييذاتي الفصيييل أو الفصييائل لالر 
قد أسهم في تحسين العامل الموضيوعي وتطيويره، والموضيوعي بيدوره ارتيد فيي عالقية تأثيريية بنيا ًا 

 على الذاتي.

وليييو ليييم يجتيييرع المعتقليييون الفلسيييطينيون التجربييية الديمقراطيييية لتحيييول الواقيييع االعتقيييال إليييى 
اا والتنييافس داخيييل الفصيييل الواحييد وعلييى صيييعيد الفصييائل األخييرى، وألصييدح الحيييوار مسييرع للصيير 

بالييييد واألدوات الحيييادة بيييدل الحيييوار اإلنسييياني اليييواعي والهيييادف، وتوجيييد تجيييارب كثييييرة فيييي بعيييض 
 .راطية تحول المعتقل لساحة للصرااالمعتقالت الصغيرة، فحينما  ابت العالقات الديمق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 يالقسم الثان
 المسيرة الثقافية في الس ون  

يمثيل بندقيية األسييير بعيد االعتقييال، والورقية هيي سيياحة المعركية االعتقالييية فيي السييجون القليم       
علييى كييل الجبهييات، معركيية إظهييار المشيياعر النبيليية مقابييل ثقافيية الحقييد والكراهييية وتحطيييم القيميية 

واألميييية، معركييية األميييل والتفييياؤل مقابيييل اإلنسيييانية، معركييية العليييم والمعرفييية مقابيييل سياسييية التجهييييل 
 سياسات التشاؤم والتيئيس واإلحدا ، معركة الفرع والحرية مقابل واقع الح ن والقتامة والقيد. 

وكلما ضغب واقيع الي من عليى األسيير، وجيد طريقتيه للهيروب واليتخلص ميع ظبيى الخييال، 
كن لييس كيل تخييل هيو ميكياني م وللخيال قوة الهروب من حصار زمن االنت ار ب من االنشغال، ول

هييروب ميين واقييع بييل أحيانييًا مييا يكييون التخيييل ضييربًا ميين اإلبييداا، أو أن يكييون لييه طبيعيية تخطيطييية 
لمييييا يمكيييين أن يييييؤدي إلييييى واقييييع، فيييييه صييييناعة للحييييدا اليييييومي علييييى مسييييتوى السييييجن والمسييييتوى 

اليوطني واالجتمياعي ميع  االستراتيجي   كالدراسة والتثقف، والتعلم، وفي العمل التن يمي، والتفاعل
السيييجنا ، وممارسيييية الهواييييية ميييين نحيييت فييييي الصييييخر ورسييييم اللوحيييات الفنييييية، والنشييييا  الرياضييييي، 
وخوض معركة اإلضراب المفتوع عن الطعام، كل ما سبق زمن النشيغال السيجين، وإشيغال للوقيت 

 .و1 بعيدًا عن االنت ار 

مين أهيم  جون والمعيتقالت االسيرائيليةالسيوتعتبر الحياة الثقافية لألسرى الفلسيطينيين داخيل 
معيييالم الحيييياة االعتقاليييية، التيييي صيييا تها الحركييية األسييييرة منيييذ نشيييأتها، ولقيييد بيييرزت حاجييية األسيييرى 
لبلورة جو ثقافي منذ بدايات تشكل نواة الحركة األسييرة، مين خيالل ميل  الفيراغ النياجم عين اعتقيالهم 

ي التن يميي والتعبئية الفكريية بخاصية ميع ارتفياا واالستفادة من الوقيت، واهتميام األسيرى بنشير اليوع
 .و2 وتيرة النقاشات الفكرية والسياسية بين التيارات الفلسطينية المختلفة داخل السجون   

 

تناول األوضييياا الثقافيييية، واألشيييكال والخطيييب والبيييرامج والوسيييائل، التيييي نسييي فيييي هيييذا القسيييم
 جهة سياسة السجان التفريبية والتجهيلية. رسختها الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة في موا

 المعركة الثقافية في الس ون: طبيعة-أولا 
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الثقافيية: هيييي المكونييات الرم يييية والمتعلمييية مثييل اللغييية واليييدين والمعتقييدات والعيييادات، وهيييي 
، وهيييي عمليييية إنسيييانية متعيييددة األبعييياد و1 التيييي تميييي  اإلنسيييان عييين  ييييره مييين الكائنيييات الطبيعيييية 

والممارسات ومكانها المجتمع، فهي تشق وجودها من تطوير معان مشيتركة ومين قيدرة الدشير عليى 
، والثقافييية السياسيييية تمثيييل البيئييية و2 تفهيييم بعضيييهم اليييدعض، وتعتبييير اللغييية هيييي أداة التعبيييير عنهيييا 

خيالل عمليية التنشيأة االجتماةيية والسياسيية  ، والتي يكتسبها اإلنسيان مينو3 الثقافية للعمل السياسي
، وفيي قسيمنا هيذا و4 التي تقوم بهيا األسيرة والمدرسية والجامعية والحي ب والنقابية والمؤسسيات الدينيية 

سيينجد أن الثقافيية السياسيييية تجسييدت بشيييكلها الييواعي والواسييع والميييدرك والمخطييب ليييه لييدى األسيييرى 
قافية محتدمة فيي هيذا الواقيع بيين طيرفين، بيين سيجان أثنا  االعتقال وفي السجون، لوجود معركة ث

يحييدس كييل مييا يشييير ألي معنييى للحييياة، ويسييعى لقتييل اإلنسييان الفلسييطيني جسييديًا ونفسيييًا ومعنويييًا 
وثقافيييييًا، وبييييين األسييييرى الييييذين أدركييييوا مدكييييرًا تلييييك المخططييييات فواجهوهييييا بكييييل الوسييييائل الممكنيييية، 

ة، كان ضحية مسيرتها العشيرات مين الشيهدا ، ممين فانتصروا على جالديهم بعد سجاالت متواصل
أرسيييوا دعيييائم الثديييات والصيييمود، وحققيييوا العييي ة والكرامييية لمييين بعيييدهم مييين المعتقليييين اليييذين انشيييغلوا 

 بأوقاتهم وبنا   واتهم لما بعد الحرية.

فيي هييذه المعركيية أدرك السييجان اإلسييرائيلي قيمية ودور وأثيير اإلبييداا فييي السييجون، بوصييفه 
اريًا وإنسييانيًا، وألنييه ييرى األسييير الفلسييطيني ويقدمييه للعيالم كإرهييابي فييارغ ميين اإلنسييانية م هيرًا حضيي

والحضييارة، وعييدوًا لهمييا، لييذا ال يسييتطيع أن يسييمح لألسييير بالسييلوك بمييا يخييالف هييذه الصييورة التييي 
السيجان أعدها له بدقة، وأينما أظهير األسيير سيلوكًا أو تفكييرًا أو إنتاجيًا يخيالف هيذه الصيورة، يبيذل 

قصارى جهده إلعادته قسرًا لداخل إطار الصورة، صورة اإلرهابي القاتيل، كميا أن السيجان يعيي أن 
اإلبداا عامل قوة لألسير، وعامل تع ي  لصموده، وتعميق ثقته بنفسه، التي يسيعى السيجان ضيمن 

 .و5 برنامجه اليومي إلى تحطيمها

 :في مقابل، صورتان للسجن ال تفارقان وجدان األسرى 
                                                

the sociology of culture , london,routledge,1994,P: 14. ) Mannheim,karl: Essayson1( 

) Prus,Robert,Subcultural mosaice and intersubjeective realties :An ethnographic research agenda pragmatizing social 2(

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 ) 3(

1963,P: 12. 

iversity ) Inglehart,Ronald: The silent revolution changing values and political styles among western publics , Princeton un4(

press , 1977, p: 25.  

 . 18و سامى األخرو، كامل مسعود: مرجع سابق، ص5 
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ما يريده السجان وما يهدف إليه من إيقاا باإلنسان وتفريغه من محتواه ليمسي جثة بال  -7
روع، تلك الصورة القاتمة التي شكل أج ا ها الخوف والقلق واليأو والح ن والحرمان 

 واال تراب، تلك الصورة اإلحداطية المنفرة من الحياة، القاتلة لبهجتها.
لمعركة، هو اجتياز هذا االمتحان الصعب الذي زج به ما يهدف إليه اإلنسان في هذا ا -1

مر مًا، ساةيًا الستثمار الوقت، وحشد طاقة االنتما  والوفا  ليحتمل مكونات اإلحدا  بل 
والخروج من الصورة القاتمة إلى الصورة المشرقة باعثة األمل والفخر واالعت از والثقة 

 . و1 لحق مهما واجه من صعاببالنفس، واإليمان بحتمية االنتصار وشروق شمس ا

وفيييي أعقييياب دراسييية المفيييردات التيييي اسيييتخدمها األسيييير الفلسيييطيني، مقابيييل المفيييردات التيييي 
اسيييتخدمها السيييجان باتجاهيييه هناليييك مفارقييية حيييادة بينهميييا فيييي معركييية الثقافييية واألخيييالق، سيييجان ال 

قتلتييك، سيير أمييامي،  يتحييدا إال بلغيية عدوانييية   يييديك إلييى أعلييى، يييديك إلييى الخلييف، ال تقيياوم إال
أدخيييييل ال ن انيييييية، أسييييييكت، انييييييت أسييييييير، ال عييييييالج، والكثييييييير ميييييين المفييييييردات الطافحيييييية بالعدوانييييييية 
والالإنسانية، مقابل لغية أسيير   صيداع الخيير، كيي  حاليك، شيكرًا، مين فضيلك، وعشيرات مين هيذه 

 .  و2 المفردات المتوهجة بالحياة العامرة باإلنسانية

 األوضاع الثقافية في الس ون: تطور-ثانياا 

يسييتهدف ثقييافتهم وتييراثهم، فييانكبوا علييى تعبئيية  السييجانأدرك المعتقلييون فييي وقييت مدكيير أن 
أنفسيييهم ثقافييييًا وفكرييييًا، عييين طرييييق القيييرا ة الذاتيييية، واليييدورات التيييي كانيييت تشيييرف عليهيييا الفصيييائل 

 ت بأربع مراحل:، وتطورت الحالة الثقافية في السجون ومر و3 مجتمعة أو كل على حدة

كل شى  كان ممنوعًا في هذه المرحلة،  م:9172 – 9197مرحلة القمع الثقافي   -9
األوراق واألقالم والكتب كانت ممنوعة، ولم يكن للثقافة الفكرية مكان، وكل التفكير كان 

 مرك ًا على الدفاا عن النفس جسديًا ومعنويًا.
في هذه المرحلة بدأ األسرى يمسكون ب مام  م:9191 – 9172مرحلة النشال والتمرد  -2

المدادرة، بعد خطوات نضالية استراتيجية كاإلضرابات الجماةية المفتوحة عن الطعام، 
كان أهم إنجاز فيها السماع بإدخال القرطاسيات والكتب بأنواعها، مما أحدا نمو ثقافي 

 هائل.

                                                
 .731و فاي  أبو شّمالة: مرجع سابق، ص1 

 .14و سلمان جاد الله: مرجع سابق، ص2 

 .17و المرك  الفلسطينى لقضايا السالم والديمقراطية :، مرجع سابق، ص3 
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لطة الثورية داخل مرحلة االنتصار وإقامة الس م:9112-9191مرحلة ال دهار  -3
المعتقالت، فكان األسرى من مين، ويمتلكون التجربة الطويلة، والحياة الثقافية والفكرية 
 بلغت  روتها، وانتصرت في هذه المرحلة إرادة األسرى على إرادة القمع والحرمان والقتل.

، وما تالها من اهتمامات و1 بسبب اتفاقية أوسلو م:2191 – 9113مرحلة التذبذب   -1
م، 1666لألسرى بالحرية، ودخول االنتفاضة والهجمة الشرسة على األسرى في 

م، ظهرت حالة من التذبذب على مستوى 1661واستغالل حالة االنقسام الفلسطيني في 
 الحالة الثقافية. 

 الثقافية وتنظيمها: التحديا -ثالثاا 

ولغيييية التقييييارب والتماسييييكو اقترنييييت بييييالمجتمع أدرك األسييييرى أن  تحقيييييق األهييييداف والقييييوة 
المثقيييف، ألن الثقافييية والقيييوة مرتدطتيييان بشيييكل وثييييق، فالثقافييية هيييي التيييي تعطيييي القيييوة فيييي األفعيييال 

، وهيي التيي توجيد القواسيم و3 ، وهي التي تساهم فيي تعبئية األفيراد نحيو تحقييق األهيدافو2 والسلوك 
بعضيهم الييدعض ومين ثيم تحقيييق التفياهم والتقييارب  المشيتركة التيي تييؤدى إليى قييدرة الدشير عليى تفهييم

، ولقيييد أدرك المجتمييييع االعتقيييالي  لييييك االرتديييا ، فأوليييت التن يمييييات الفلسيييطينية فييييي و4 والتماسيييك 
السيجون أهميية خاصية للنشييا  الثقيافي كأحيد أهييم التحيديات التيي يجييب أن تكيون من مية أمييام إدارة 

جاهييات، لييذلك أجمعييت كافيية اللييوائح الداخلييية وطييواقم ومؤسسييات تسييتهدفهم علييى كييل الصييعد واالت
، علييى اعتدييار أن هييذا النشييا  و5 للتن يمييات الفلسييطينية فييي السييجون علييى أهييداف المسيييرة الثقافييية

 . و1 يشارك في دعم كافة النشاطات التن يمية األخرى للمعتقلين 

                                                
 .71ديمقراطية: مرجع سابق، صو المرك  الفلسطينى لقضايا السالم وال1 

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

) Ibid P:164.3( 

pragmatizing social  ) Prus,Robert,Subcultural mosaice and intersubjeective realties :An ethnographic research agenda4(

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

 و تمثلت أهداف البرامج الثقافية فى السجون بالتالي:5 

القرا ة والكتابة   وخرج  محو األمية إ ا وجدت، حيث يكلف كادر متعلم، أو أكثر بتدريس األمى حتى يستطيع االعتماد على نفسه، ومن األسرى من دخل   أمى ال يعرف

 يحمل شهادات عليا أو على درجة عالية من الثقافة.

جلسات مصغرة للجدد،  محو األمية السياسية، حيث يترتب لهذا الغرض البرامج الثقافية، آخذة بعين االعتدار المستوى الثقافى للمعتقلين، وتتخصصفى هذا المجال

 ة.للنهوض بوعيهم السياسى عدا الجلسات العام

النتما  الح بى بما ينسجم مع تقوية االنتما  الوطنى عبر الجلسات الخاصة بتاريخ القضية الفلسطينية، والحركة الصهيوينة، وحركات التحرر العالمية، وجلسات لتقوية ا

 أفكار كل فصيل. 
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 الثقافية: الوسائل-خامساا 

 ال لسا :   -9

الجلسييات فييي السييجون والمعييتقالت اإلسييرائيلية بمثابيية الديياروميتر لقييياو قييوة الحركييية  تعييد
األسييييرة، واألوضييياا الداخليييية للفصيييائل الفلسيييطينية، ولميييدى اهتميييام المعتقليييين كأشيييخاص بيييذواتهم، 
فأينمييا تواجييدت الجلسييات الثقافييية، والتعليمييية، واإلدارييية، واألمنييية، علييى صييعيد السييجن، والتن يييم، 

 ألسرى بشكل تطوعي، تواجدت بمعيتها الصالبة، والعافية، والقوة التن يمية، والعكس صحيح.وا

قضييى المعتقلييون الفلسييطينيون الكثييير ميين وقييتهم اليييومي فييي الجلسييات الثقافييية، فقييد كانييت 
جلسة الصيداع تعتبير بمثابية جلسية تن يميية تبيدأ بالقسيم وليذلك كيان حضيورها إجدياري لجمييع أبنيا  

بغيييض الن ييير عييين ميييراتبهم التن يميييية أو وعييييهم، أميييا جلسيييات المسيييا  فكانيييت للنشييياطات التن ييييم 
 . و2 العلمية فهي اختيارية حسب تسجيل المعتقل ألي نشا  معين

 

 المطالعة الذاتية:  -2

اهييييتم األسييييرى بشييييكل كبييييير بالمطالعيييية مييييع دخييييول الكتيييياب السييييجون، وتنييييوا الكتيييياب فييييي 
ل واهتمامات آالف األسرى ممين دخليوا السيجون، وأبحيروا فيي المكتدات، هذا التنوا الذي أشدع ميو 

مكتداتها وتخصصوا في علومها، ولقد شجعت الحركة األسيرة القرا ة الذاتيية، فخصصيت فيي كثيير 

                                                                                                                                       
ينية والعربية والدولية   وتخصيصجلسة أسبوةية لمناقشة أبرز القضايا، عقد جلسات التحليل السياسى فى أعقاب متابعة آخر المستجدات على الساحة السياسية   الفلسط

 درها اللجنة الثقافية.األمر الذى يحف  المعتقلين على المواظدة اليومية على قرا ة الصحف، واالستماا للنشرات اإلخدارية، ولنفس الغرض تعمم نشرات سياسية تص

 القوميات وتقلب الحضارات.تشجيع الحلقات الدراسية بكافة أنواعها، والتركي  على التاريخ السياسى، والتاريخ االسالمى،، وشرو  النهضة، وسنن االنتصارات، وظهور 

 تشجيع تعلم اللغات   كالعبرية، واالنجلي ية، والفرنسية، واأللمانية، واألسدانية والروسية  .

 ا والدراسات، وإعداد المسابقات، والمنافسة فى أدب السجون بكافة أنواعه، وتدويره عبر المجالت التن يمية والعامة. تشجيع إعداد الدحو 

قاف ترف فيها من وزارة األو عقد دورات التجويد والتالوة، والتشجيع على حفظ القرآن الكريم، وقد حصل المجتازون لهذه الدورات، وحف ة القرآن الكريم على شهادات مع

 والتربية والتعليم. 

، والفقه، والسيرة، والتاريخ، وإدارة دورات فى مجاالت أخرى: حيث كان يتم تن يم دورات إختيارية فى النحو، والخطابة، والقا  المحاضرات، وإدارة التن يم، والقيادة، واألمن

 المشاريع، واإلسعافات األولية، والخب العربى و يرها.

 .736، ص1661عتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية ،   ة، فلسطين، مكتدة اليازجي،و جهاد الدطش:  الم1 

 .746و جهاد الدطش: مرجع سابق، ص2 
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ميين السييجون سيياعة هييدو  يومييية للقييرا ة الذاتييية، وميين األسييرى ميين اسييتطاا أن يقييرأ كتابييًا أو روايييًة 
 في يوم واحد.

فييي حييياة المعتقييل الفلسييطيني زادًا ثقافيييًا يوميييًا، لتسييود القييرا ة والنقيياش وبهيذا صييار الكتيياب 
وتلخيصييييييات الكتييييييب والتعليييييييق عليهييييييا فييييييي المجييييييالت االعتقالييييييية والجلسييييييات والحييييييوارات الثنائييييييية 
والجماةية، إلى أن ترسخت قاعدة عادة القرا ة في المعتقالت، وأصدح الميألوف، أن ييالزم الكتياب 

 .و1  م ساعات يومهالمناضل المعتقل مع

 : الم ال -3

المجيييالت االعتقاليييية مصيييطلح   الصيييحافة االعتقاليييية   كيييون  أطليييق بعيييض الكتييياب عليييى
المجيييالت فيييي السييييجون تقيييوم بييييدور الصيييحافة، ولهييييا رئييييس ولجنيييية تحريييير ورقابيييية، ولقيييد صييييدرت 
 المجيييالت  فيييي السيييجون بشيييكل منيييت م أو متقطيييع، وتكتيييب بخيييب الييييد، وعليييى دفييياتر ييييتم قصييييها 
وترتيبها لتأخذ أشكااًل جميلة، وتصدر بلوحات فنية من نتاجات فنانين معتقليين، ودرجيت العيادة أن 

 .و2 تتضمن المجالت االعتقالية، زوايا سياسية وتن يمية وتربوية وأدبية واجتماةية ونضالية

 و3 ولقييييد أسييييهمت مجموعيييية ميييين العوامييييل فييييي التأسيييييس للصييييحافة االعتقالييييية   المجييييالت 
وبلورتها، منها: توافر الخبيرات ليدى المعتقليين، فقيد أفيرزت التجربية كفيا ات ثقافيية وفكريية وإبداةيية 
وأفييرزت أيضييًا تخصصييات، فييي السياسيية والثقافيية والفكيير واالقتصيياد... الييخ، وفييرة المييواد السياسييية 

ت الكتابيييية والتن يمييييية والثقافييييية المهربيييية ميييين الفصييييائل فييييي الخييييارج إلييييى المعتقلييييين معلومييييات أ نيييي
 .و4 الصحفية ووضعت الكتاب في صورة ما يجري في الخارج

وعاًمييا بعييد عييام، بعييد نضيياالت كلفييت األسييرى الشييهدا  والمعانيياة، والسييماع باقتنييا  األقييالم 
الملونيية واألوراق المسييطرة والرسييم، واأللييوان بييأنواا متعييددة زيتييية ومائييية وخشييبية و يرهييا، والسييماع 

قرطاسيييات، وميييع تقييدم الخبيييرة عييدد مييين الكتيياب، والمفكيييرين واإلعالمييييين، بالدباسييات والصيييمت، وال
                                                

 .63و حسن عبد الله: ، مرجع سابق، ص1 

 .66و المصدر نفسه، ص2 

، حيث لم 7617كان أول من اخترا   مجلة السجن  ، و لك فى العام و  كرت شهادات األسرى أن األسير فاضل يونس، كان من رواد الحركة األدبية فى السجون، و 3 

مل منها مجلة متواضعة، وهذه يكن لدى المعتقلين أوراق أو أقالم، ولكن فاضل يونس، كان يلجأ إلى األوراق الملفوفة على علب اللبن، ين فها ويلصقها على الحائب، ليع

ثارة وتشويق، وكسرت الركود والروتين اليومى فى حياة المعتقلين. وفتحت عيونهم على الجانب الثقافى الذى كان شده المجلة المتواضعة بشكلها وموادها، كانت عنصر إ

 مهمل قبل صدورها.

 .16و المصدر نفسه، ص4 
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وبييرز علييى فتييرات، الصييحافيين، والشييعرا ، والييروائيين، والرسييامين، فأبييدعوا إبييداعات رائعيية تعييالج 
 .و1 قضايا الوطن على هذا الصعيد 

وتطيييييورت فيييييي المعيييييتقالت مجيييييالت تن يميييييية مختلفييييية تعنيييييى بمختليييييف النيييييواحي الثقافيييييية، 
التطييورات السياسييية، والمدييادى  الح بييية والفصييائلية، وقييد عمييد المعتقلييون إلييى تطويرهييا ميين أجييل و 

التعبيييير عييين ميييواقفهم وتصيييوراتهم وعييين األبعييياد واألسيييس التيييي كانيييت تحكمهيييا، وكيييذلك مييين أجيييل 
صيا ة تحليالت سياسيية أو اقتصيادية ليم تتطيرق الجلسيات إليهيا أو طرقتهيا بيدون تفصييل أو دون 

 .و2 مختلف وجهات الن ر األخذ ب

 : الفنون -1

تجشيييم األسيييرى كجماعييية من مييية أخضيييعت لشيييرو  حرميييان رهيدييية الكيييد المضيييني، وبيييذلوا 
جهيييودًا جديييارة فيييي محييييطهم الميييادي، واسيييتندطوا منيييه الوسيييائل التيييي تسييياعدهم عليييى التعبيييير عييين 

ة تتجلييى فيهييا أحاسيسييهم وأفكييارهم، وتحويلهييا إلييى خطييو  تشييكل المييادة المختييارة لتغييدو قطعيية فنييي
، فامتييياز المعتقليييون فيييي كيييل و3 القيييدرة اإلبداةيييية الطالعييية مييين أتيييون الحرميييان النفسيييي واالجتمييياعي

السيييجون باألشيييغال اليدويييية التيييي تسيييمح ظيييروفهم بإنتاجهيييا، والتيييي تيييتحكم فيييي  ليييك عواميييل البيئييية 
إبيداا المعتقليين وطبيعة المكان إضيافة إليى العاميل ال منيي، كغيرهيا مين الم ياهر الثقافيية فقيد كيان 

، فاليييذي عييياش التجربيييية و4 ي ييييد ميييع ال ييييادة التييييي تطيييرأ عليييى تطييييور النشيييا  الثقيييافي بشيييكل عييييام 
االعتقاليييية، البيييد وأن يتيييذكر أولئيييك الفنيييانين اليييرائعين، مجموعييية كسيييرت بيييأقالم مهربييية وبقطيييع مييين 

قيلية وحلقيت فيي القماش انت عت من مالبس المعتقليين الخاصية، كسيرت أقفيال األبيواب الحديديية الث
عيييالم اإلبيييداا، وأكيييدت أن الحريييية هيييي معرفييية بالضيييرورة، وأن الفنيييان بمقيييدوره أن يكيييون طليقيييًا حيييرًا 

 .و5 يرفرف بجناحيه اإلبداعيين حتى لو أدمى القيد معصميه 

كما مارو المعتقلون الفلسطينيون مهارة الرسم التي ابتدأت من الرسم عليى جيدران ال ن انية 
لمليييون علييى المناديييل والمتتديييع لهييذه الرسييوم يجيييد أنهييا تتعلييق بعيييدة مواضيييع أهمهيييا انتهيياً  بالرسييم ا

                                                
 .11و مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة ، مرجع سابق، ص1 

 .764و محمد لطفى ياسين: مرجع سابق، ص2 

 .746الله: ، مرجع سابق، صو سلمان جاد 3 

 .748و جهاد الدطش: مرجع سابق، ص4 

 .11و المرك  الفلسطينى لقضايا السالم والديمقراطية: مرجع سابق، ص5 
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، والقضييدان الحديدييية، وكانييت نجاعيية وطبيعيية األلييوان ميين و1 المييرأة، وأسييوار القييدو وقديية الصييخرة 
، حيييييث إن و2 أهييييم السييييمات التييييي يمكيييين أن نربطهييييا بعامييييل اليييي من ابتييييداً  ميييين بداييييية السييييدعينات 

المعتقليييين حصييييلوا علييييى مييييواد الرسييييم خاصيييية األليييوان والمناديييييل أثنييييا  وضييييعها فييييي مطييييالبهم فييييي 
 .و3 اإلضرابات عن الطعام 

، منهيييا صيييناعة المراكيييب  ات األشيييرعة، و4 واتخيييذ اإلبيييداا خليييف القضيييدان أنماطيييًا عدييييدة
جليييييييد الييييييدفاتر ومجسييييييمات قديييييية الصييييييخرة، وم هريييييييات ال هييييييور، والبراوييييييي ، وأعمييييييال التطرييييييي ، وت

بيالمطرزات للميذكرات والتيي صينعت مين  الغيرا  والكرتيون المقيوى وخييو  الحريير وعبيوات معجييون 
األسيييييينان، وقييييييد بييييييدأ األسييييييرى الفلسييييييطينيون يمارسييييييون هييييييذه األنمييييييا  اإلبداةييييييية منييييييذ منتصييييييف 

، وتطييييورت مييييع السييييماع للمعتقلييييين بإدخييييال أو شييييرا  أدوات صييييناعة التحييييف عبيييير و5 السييييدعينيات
، كمييا أن إبييداعات الحركيية الوطنييية األسيييرة التييي جلبييت االنتديياه وحييازت و6 لي وميين الكييانتين األهييا

 .و7 على اإلعجاب، وأهديت إلى القائد األممي الرئيس الكوبي فيدل كاسترو

  

                                                
 . 163و أن ر ملحق تحف وفنون خرجت من السجون: ص1 

التي اكتسبوها من مرافق العمل في السجن والتي افتتحت فور افتتاع  و اشتهر معتقلو سجن بئر السدع باألعمال الفنية في وقت مدكر عن بقية السجون ن رًا للخبرة2 

و، على أن العامل األهم هو توفر 2السجن، وكذلك استخدام المرك  اليهودي للفنون للمعتقلين في العمل كأيدي عاملة في عمل أشكال خشبية وطالئها لصالح المرك  

 ي سجن بئر السدع توفر الحرير والحجر الذي كان يأخذه المعتقلون من ساحة الفسحة، وخشب النجارة.حسب طبيعة المنطقةفف –مواد نشا  األشغال اليدوية 

 .746و جهاد الدطش: مرجع سابق، ص3 

بالما  وال يت، كما صنعوا عقد ال ينة من الخرز، وحفروا  و نحت األسرى عجم ال يتون ولونوه باألصفر والبني بعد أن أوجدوا هذه األلوان من إ ابة بعض أقراصالدوا 4 

و، وقد امتاز المعتقلون في الحفر على حجارة الصخر الصغيرة في تعبيرات ل وجاتهم وأطفالهم، وقد كانت تحفة 4على عجم  األفوكاتوو، كما حفروا على علب  الدمينوو  

 على النجار  .  العالم لنا   المحفورة على الرخام للفنان األسير   

 .18و سامى األخرو، كامل مسعود: مرجع سابق، ص5 

وأتقنه، ور م انشغاله الدائم بالثقافة والمطالعة، وتعلم اللغات، والتعليم  7661و جدير بالذكر أن للداحث تجربة فى هذا المجال، إ  أنه تعلم   الخب الكوفى   فى العام 6 

ينما حل فى السجون لكتابة أول آية من سورة اإلسرا  على   مجسم قدة الصخرة  ، ورسم عشرات بل مئات الدطاقات التى زينت الجامعى، إال أنه كان عنوانًا لألسرى أ

 بالورود والعصافير، كدطاقات معايدة لألمهات وال وجات فى يوم األم واألةياد. 

 .744و سلمان جاد الله: مرجع سابق، ص7 
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أن األسرى تمي وا بعشيقهم للجميال، كميا عشيقهم لليوطن اليذين ضيحوا  نرى  القسمفي نهاية 
أنهييم حملييوا قلدييًا وحدييًا كفييياًل بقلييب العييالم إلييى واحيية حييب وسييالم، وأنهييم ب هييرات شييدابهم لتحريييره، و 

اهتموا في سجنهم بكل ما هيو جمييل، ويعيوض واقيع الحرميان والجميود اليذي فرضيته إدارة السيجون 
 عليهم برسومات ال هور والطيور والرموز المعبرة عن الحب والحرية والحياة.

الكثييير ميين ن خييالل مسيييرتها الثقافييية أن تخييرج لقييد اسييتطاعت الحركيية الوطنييية األسيييرة ميي
المناضلين األشاوو والمقاومين األشدا ، الذين كانوا جنوداً  للوطن، ووقودًا للثورة، وخرجيت القيادة 
السياسييييين، األفيييذا  اليييذين كانيييت لهيييم أدوار كبييييرة والفتييية وميييؤثرة فيييي قييييادة الجمييياهير الفلسيييطينية، 

ي الخبيرة والكفييا ة، وبيذا فقيد شيكلت السيجون رافيدًا مهميًا وأساسيييًا باإلضيافة إليى مئيات القيادة مين  و 
للثييورة، وبنييا  الييوطن والدوليية، وليييم يكيين لكييل هييذا أن يتحقييق ليييوال اإلرادة والع يميية التييي تحلييى بهيييا 
األسييرى، والخطييوات النضييالية التييي خاضييوها، واإلضييرابات عيين الطعييام والتضييحيات الجسييام التييي 

 . و1 قدموها 

  

                                                
 . 366ص و عبد الناصر فروانة: مرجع سابق،1 
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 الثالثالقسم 
 المسيرة التعليمية في الس ون  

 الحفليية انتهيييت  هييذه ةديييارة رئيييس اليييوزرا  اإلسييرائيلي بنييييامين نتنييياهو فيييي أعقيياب سياسييية 
التضييق على األسرى، التي بدأها بمنيع الثانويية العامية، واالنتسياب للجامعية المفتوحية فيي إسيرائيل 

ل عيدوانًا عليى المعتقليين وانتهاكيًا للميادة م، األمر الذي شيك1667في الثالث والعشرين من ح يران 
من اتفاقية جني  الثالثة التي أكدت على تشجيع األنشطة الذهنية والتعليميية لألسيرى مين قبيل  18

 . و1 الدولة الحاج ة 

ال يقيف األميير علييى عييدم التيي ام إسييرائيل بتلييك االتفاقيييات، بييل تعييدت  لييك بمحاربيية وعرقليية 
ب التعليمييييية بكييييل مراحلهييييا، ورفضييييت تييييوفير القاعييييات والصييييفوف تلييييك الجهييييود بمنييييع إدخييييال الكتيييي

الدراسيييية، وعاقبيييت مييين يقيييوم باليييدروو والمحاضيييرات، ومنعيييت دخيييول الكتيييب المنهجيييية والمجيييالت 
واألبحيياا والدراسييات العلمييية، ومنعييت االلتحيياق بييأي مييدارو أو جامعييات أو مؤسسييات تعليمييية أو 

الفلسيييطينيين لألشيييدال القاصيييرين، ومنعيييت األدوات أكاديميييية، ومنعيييت إيجييياد معلميييين مييين األسيييرى 
الدراسييية والقرطاسيييات واأللييواع، وقامييت بييالكثير ميين الخطييوات التييي تهييدف لتجهيييل األسييرى وعييدم 

 .و2 االستفادة من أوقاتهم 

وبييالر م ميين ال ييروف القاسييية والمضييايقات المريييرة فييي السييجون، نجييح األسييرى بإصييرارهم 
، تييييييدريجيًا وبشييييييكل تراكميييييي فييييييي تحوييييييل السييييييجون والمعييييييتقالت وتضيييييحياتهم ونضييييييالهم المسيييييتمر

اإلسيرائيلية مين محنية إلييى منحية يسيتفاد منهييا، ومين ميدافن للرجيال والطاقييات، وأمكنية م لمية، إلييى 
قالا ثورية مشرقة، وجعلوا من سيجونهم ميدارو وجامعيات فكريية متعيددة ومتنوعية، خرجيت أجييااًل 

 .و3 حف ة القرآن والمبدعين  متعاقدة من المتعلمين والمثقفين ومن

تناول الخطيوات النضيالية التيي انتصيرت عليى القييد بتحقييق الحيد األدنيى نسي في هذا القسيم
ميين المتطلدييات واالحتياجييات، وصييواًل لالنتسيياب للجامعييات الفلسييطينية والعربييية والدولييية، وأشييكال 

راسيات العلييا، وتعليم اللغيات التعليم في السيجون، بيد ًا ببيرامج محيو األميية حتيى الحصيول عليى الد

                                                
 .73و مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة: مرجع سابق، ص1 

 .31 – 31و مرك  المي ان لحقوق االنسان: مرجع سابق، ص2 

 . 366و عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص3 
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وعليييى رأسيييها  العبريييية واإلنجلي يييية ، وشيييكل الجلسيييات وحلقيييات العليييم والدراسييية فيييي القيييرآن والعليييوم 
 األخرى.

كثيرة هي الوسيائل التعليميية التيي اتدعهيا األسيرى فيي السيجون تحيديًا للسيجان، حتيى حوليوا 
فكريية وتربويية وتعليميية مين خاللهيا ييتم مفهوم السجن من بديل لحبل المشنقة إلى أكاديمية ثوريية و 

تكييريس ثقافيية الحييق الفلسييطيني فييي وجييه ال لييم اإلسييرائيلي، فييي  لييك الصييراا األشييد بييين الجييدران 
وال نيييازين، حييييث يقاتيييل الجسيييد واليييوعي معيييًا، فيييي اشيييتداك فكيييري ييييومي دفاعيييًا عييين األميييل والدقيييا  

ة اسيييتطاا األسيييرى تحقييييق نجاحيييات ، وعليييى الصيييعيد التعليميييي فهناليييك مفاصيييل أساسييييو1 والحريييية
 ملفتة ومبدعة فيها ومنها:

 األمية: محو-أولا 

اعتقيل فييي السييجون اإلسييرائيلية ميا يقييارب ميين المليييون مين كييل شييرائح المجتمييع الفلسييطيني 
مييييين حملييييية الشيييييهادات العلييييييا والمثقفيييييين واألكييييياديميين والميييييوظفين، ومييييينهم مييييين طدقييييية الفالحيييييين 

األ نيام فيي القيرى النائيية والداديية ممين خرجيوا مين الميدارو فيي سين مدكيرة، والصيادين ومن رعياة 
عييام وأقييل، واألسيييرات ميين ربييات البيييوت والقاصييرات، مميين هيين بحاجيية للبييد   74واألطفييال بعميير 

 معهم من المراحل األساسية للتعليم، حتى من مرحلة محو األمية.

لشيريحة عليى قلتهيا، وكلفيت الكيوادر رك ت اللجيان الثقافيية فيي السيجون عليى متابعية تليك ا
 ات القييدرة والكفييا ة بتدريسييهم ميين خييالل جلسييات جانبييية، واسييتطاعت الحركيية األسيييرة  و2 المتعلميية

، وأحيانييييًا اإلجديييار لالعتميييياد عليييى  واتهييييم و3 أن تقضيييي علييييى هيييذه ال يييياهرة مييين خييييالل التشيييجيع 

                                                
 .77و مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة: ص1 

 .41و محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص2 

جامعة  إبداةية مرت بتلك المرحلة وكان لها األثر الكبير فى قضية األسرى بعد التحرر أمثال مدير عام مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة فىو وهنالك نما ج 3 

نتصرت على القيد فى أبو ديس الدكتور فهد أبو الحاج الذى دخل السجون أميًا، حتى حصل درجة الدكتوراة، وقال فى كلمته فى افتتاع مؤتمر إبداعات ا –القدو 

  زج بى أميًا خلف القضدان، لكنى وجدت فى التجربة محركًا ودافعًا لكى استثمر سنوات االعتقال فى تطوير إمكانياتى وقدراتى،  1677الخامس والعشرين من العام 

اة، وأعترف لوال تجربة االعتقال لما تسنى لى تحقيق كل  لك، وأقف فاستكملت كل البرامج والمقررات الدراسية، ألتخرج وألتحق بالجامعة وها أنا أنج ت رسالة الدكتور 

 أمامكم ألعبر عن إمتنانى لكل من علمنى حرفًا أو أبدى لى مشورة أو نصيحة فى االعتقال.

وبشرية ضخمة، من الستينات وحتى عام عمليات فدائية كبيرة كبدت اسرائيل خسائر مادية  1نمو ج آخر المناضلة المرحومة زكية شمو  التي قامت قبل أن ُتعتقل بي 

م، دخلت السجن أمية ولكنها تعلمت بمساعدة رفيقاتها المناضالت فى 7686و، التى حوكمت بالمؤبد مدى الحياة وتم االفراج عنها فى تدادل 3يوم تم اعتقالها  7611

 . و3سجن نفى تريتسا بسجن الرملة، ووصلت إلى الصف الخامس ابتدائى فى فترة وجي ة  
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لسيييجون إليييى صيييفوف دراسيييية وتطويرهيييا خيييالل سييينوات االعتقيييال الطويلييية، وهكيييذا تحوليييت  يييرف ا
 .  و1 وثقافية، فاهتم األسرى بتحصيلهم الدراسي

 اعتقالية لتحصيل شهادة الثانوية: من زا -ثانياا 

م، 7617بيييدأ تقيييديم امتحيييان الثانويييية العامييية   التيييوجيهي   فيييي بعيييض السيييجون فيييي العيييام 
رفضيييت إدارة واشيييترطت حينهيييا إدارة السيييجون أن يمضيييي األسيييير أكثييير مييين عيييام فيييي االعتقيييال، و 

سييجن عسييقالن ميينح الموافقيية لغييير العيياملين فييي المرافييق العاميية لنيييل الموافقيية، األميير الييذي اعتبييره 
، وعليييى صيييعيد و2 األسيييرى نيييوا مييين االبتييي از وقيييرروا اتخيييا  موقيييف جمييياعي بمقاطعييية االمتحانيييات

حانييييات األسييييرات ربطيييت إدارة المعتقييييل بيييين سييييلوك المعتقلييية وبيييين إعطا هييييا الحيييق فييييي تقيييديم امت
 .و3 الثانوية العامة ووضعت العراقيل من أجل تعطيل األمر 

ومع  لك استطاا األسرى واألسيرات بعد العديد من اإلضرابات المفتوحية عين الطعيام مين 
انتيي اا حقهييم فييي التعليييم وفقييًا للن ييام التعليمييي خييارج السييجون، ونجييح اآلالف ميينهم وحصييلوا علييى 

 في الفرعين   العلمي واألدبي  خالل اعتقالهم. و4 أكثر من شهادة للثانوية العامة 

م قيييررت الحكوميييية اإلسيييرائيلية، فييييي سيييياق الجهييييود 1666فيييي السيييابع عشيييير مييين مييييارو 
لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليب، بمناقشة عدد من االقتراحات للتضيييق عليى األسيرى 

حمييياو، وتيييم تعييييين لجنييية لهيييذا األمنييييين المسيييجونين فيييي إسيييرائيل، كوسييييلة للضيييغب عليييى حركييية 
الغيرض برئاسيية وزييير األمين الييداخلي، ووزييير ال راعية، ونائييب رئيييس اليوزرا ، علييى أن تقييوم اللجنيية 
بتقيييديم عيييدد مييين الخطيييوات عليييى هيييذا الصيييعيد، كوقيييف ال ييييارات، ووقيييف زييييارات من مييية الصيييليب 

شيياليب، ووقييف تحويييل األحميير الييدولي لألسييرى الفلسييطينيين حتييى السييماع ب يييارة الصييليب للجنييدي 
األموال لحسابات األسرى، وتقنيين المشيتريات عين طرييق كيانتين السيجن، ووقيف القنيوات الفضيائية 

                                                                                                                                       
فيقول: جم، قيتابع معه ومن طرائف السجن فى برنامج محو األمية قصة معتقل بدوى، بدأ ببرنامج التعليم من ألف با ، كان يقول له معلمه األسير   ج و و   م و، 

 المعلم: و   م و فيقول: بطرافة بعير، ولكنه تعلم العربية والعبرية واالنجلي ية وعلمها لألخرين من المعتقلين.

 .17و مفيد عرقوب: مرجع سابق، ص1 

 .777و محمد لطفى ياسين: مرجع سابق، ص2 

 . 761و عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص3 

 . 364و عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص4 
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ووسيييائل الترفيييييه، ووقيييف زيييييارة المحييييامين والمؤسسيييات األخييييرى باسييييتثنا  زييييارة المحييييامي الخيييياص 
 .و1 الموكل في القضية لألسير

لتعليمييية فييي السييجون وعلييى رأسييها منييع وميين إجييرا ات التضييييق أوقفييت إسييرائيل المسيييرة ا
الثانويية العامية، إال أن األطيراف الثالثية الرئيسيية  األسيرى وهيئية شيؤون األسيرى والمحييررين ووزارة 
التربية والتعليم العياليو، وضيمن من ومية متكاملية مين الخطيوات واإلجيرا ات المدروسية نجحيوا فيي 

ةية، بمييا ال يتعييارض والن ييام التعليمييي فييي تجيياوز الييرفض اإلسييرائيلي وتخطييي المعيقييات الموضييو 
فلسيطين، فياتفقوا علييى ن يام يضييمن التعلييم، ومصيداقية وشييفافية االمتحانيات برقابيية مشيرفين أكفييا  
من األسرى في األقسام، عبر لجنة يتم تشكيلها من قبل قيادة األسيرى مكونية مين أسيرى أكياديميين 

يئييية شيييئون األسيييرى والمحيييررين ليييوزارة التربيييية يحمليييون شيييهادات علييييا تقيييدم أسيييما هم وشيييهاداتهم ه
عداد وتجهيي  االمتحانيات والتصيليح إ والتعليم العالي والتي تقوم باعتمادهم كلجنة امتحانات مهمتها 

والمراقديية ووضييع العالمييات والنتييائج، وترسييل النتييائج عبيير مسييؤول اللجنيية داخييل السييجن الييى هيئيية 
ل النتييييائج إلييييى التربييييية والتعليييييم للمصييييادقة عليهييييا شييييؤون األسييييرى والمحييييررين والتييييي بييييدورها ترسيييي

، وبموجييب هييذا االتفيياق تييم تقييديم امتحانييات الثانوييية العاميية فييي السييجون التييي تييوافر و2 واعتمادهييا 
 477طاليب أسيير، نجيح مينهم  7166م، حييث مين تقيدم لالمتحانيات 1674فيها المشيرفون للعيام 

التييي وضييعتها وزارة التربييية والتعليييم، والديياقي  أسييير لييم تنطبييق عليييهم الشيرو  317طاليب أسييير، و
، و و3 ليم يحيالفهم الحيظ بالنجيياع وفيق ميدير بنييامج التعلييم فيي هيئية شييؤون األسيرى وائيل السييعدوني

 36، مين ضيمنهم و4 و 116و طاليب أسيير نجيح مينهم  611م تقدم لالمتحانيات  1676في العام 
السييييجون مييين أسييييرى قطيييياا  يييي ة، وبهيييذا لييييم تتوقييييف المسييييرة التعليمييييية فييييي  68أسييييرًا ميييين أصييييل 

 .و5 منذ عقود وبقيت مستمرة ر م أنف السجان  االسرائيلية

 نشالية تحق  طموح الدراسا  األكاديمة: خطوا -ثالثاا 

لتعلييييييم فيييييي تطليييييع األسيييييرى بيييييالكثير مييييين الشيييييغف والطميييييوع لتحقييييييق مطليييييب االنتسييييياب وا
الجامعييات، والحصييول علييى شييهادات تيينفعهم بعييد تحييررهم، وتكييون مييادة لتحييدي السييجان لالسييتفادة 

اعتقيييالهم بالنيييافع المفييييد، وكيييانوا عليييى اسيييتعداد لليييدخول فيييي أكثييير المعيييارك شراسييية ميييع  ينمييين سييين
                                                

 .  11" עמ , 9002, ירושלים , בכנסת והמידע המחקר מרכז , בישראל כלא בבתי ביטחוניים אסירים: יניב רונןو 1 

 .76/77/1676و بسام المجدالوى: مقابلة أجراها معد المقرر،   ة، 2 

 .76/1/1676و وائل السعدونى: مقابلة أجراها معد المقرر،   ة، 3 

 .71/77/1676و عبد الناصرعونى فروانة: مقابلة أجراها معد المقرر،   ة ،4 

 .76/77/1676و عاطف مرعى: مقابلة أجراها معد المقرر،   ة، 5 
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المحتيييل وليييو كلفهيييم األمييير ميييا كليييف مييين أجيييل تحقييييق هيييذا الطميييوع، وكانيييت المعركييية األقيييوى ميييع 
م، والتييي اسييتغلها األسييرى لطييرع 11/6/7661بخطييوة االضييراب المفتييوع عيين الطعييام فييي  لسيجانا

قضييية التعلييييم الجيييامعي واالنتسيياب للجامعيييات الفلسيييطينية والعربيييية والدولييية، وفيييي نهايييية المطييياف 
وبعد رفض قاطع من قبل إدارة السجون لمبررات واهية تتعليق بالكيفيية فيي تن ييم األمير، والمنياهج 

دراسيييية التحريضيييية مييين وجهييية ن يييرهم، كيييان هناليييك حيييل وسيييب بالسيييماع لألسيييرى االنتسييياب إليييى ال
الجامعيية المفتوحيية فييي إسييرائيل باللغيية العبرييية وتخييرج العشييرات ميين تلييك الجامعيية مع مهييم تحييول 

 لخبير في الشأن االسرائيلى ، ومعلم للغة العبرية ما بعد االفراج . 

لجامعييات عمومييًا حتييى الجامعيية المفتوحيية فييي إسييرائيل ومييع حرمييان األسييرى ميين التعليييم با
بحيث األسيرى عين بيدائل سيرية مين  يير موافقية  ،م11/6/1676في أعقاب سن قانون شاليب فيي 

إدارة مصلحة السيجون لالنتسياب للجامعيات الفلسيطينية، وبعيد الكثيير مين المراسيالت وافقيت بعيض 
ن ييام داخلييي فييي السييجون يضييمن شييفافية الجامعييات والكليييات علييى دراسيية األسييرى شييريطة إيجيياد 

 ومصداقية التعليم تحت إشراف عدد من األسرى من حملة الشهادات العليا.

القف ة النوةية في التعليم الجامعي يوم أن استطاا األسيرى إدخيال المقيررات الدراسيية، بعيد 
بييين األسييرى موافقيية بعييض الجامعييات الفلسييطينية علييى التعليييم بوجييود طييواقم ميين األكيياديميين ميين 

 ،يالعييييالكمشييييرفين علييييى العملييييية التعليمييييية وتقييييديم الثانوييييية العاميييية بموافقيييية وزارة التربييييية والتعليييييم 
    االنقسام.وبتنسيق من وزارة وهيئة شؤون األسرى والمحررين فترة 

لييم يكتييف األسييرى بالحصييول علييى شييهادة الدكييالوريوو بييل سييعوا للحصييول علييى الدراسييات 
و لييك بعيييد حملييية مراسيييالت معتميييدًا عليييى مسييياعدة  ودوليييية،فلسيييطينية وعربيييية العليييا مييين جامعيييات 

األهييل والمحييامين والمؤسسييات الحقوقييية المختلفيية، حتييى تجاوبييت معهييم بعييض الجامعييات العربييية 
كميا عاشيت سينوات فيي طيي الكتميان بسيبب محاربية و1 والدولية، وقدر لرسائلهم أن تولد في الخفا  

 . و1 رة، ومنهم من تمت مناقشة رسائلهم عبر الهواتف النقالة المهربة إدارة السجون لتلك ال اه

                                                
كانت رسالته بعنوان   و وحصل األسير ناصر عبد الله عبد الجواد من بلدة دير بلو  قرب نابلس على شهادة الدكتوراة الجامعة األمريكية المفتوحة فى واشنطن، و 1 

الدكتوراة في العلوم السياسية بتاريخ م، وحصل األسير القائد مروان البر وثى على درجة  7661ن رية التسامح مع  ير المسلمين فى المجتمع المسلم   فى العام 

هد وأستا  العلوم ، من معهد الدحوا والدراسات العربية التابع للجامعة العربية في القاهرة، وترأو لجنة المناقشة األستا  الدكتور أحمد يوسف عميد المع71/3/1676

ي، والتى كانت بعنوان   األدا  التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني السياسية، واألستا ة الدكتورة نيفين مسعد، واألستا  الدكتور علي الجرباو 

  .1668-7661وإسهامه في العملية الديمقراطية في فلسطين 

عبد الحافظ سعدى وي ان على ، وحصل األسير 1676وحصل كاًل من األسيرين إياد أبو خي ران و قاسم عواد على شهادة الدكالوريوو من جامعة العالم األمريكية عام 

، وحصل األسير حاتم قفيشة على شهادة الدكتوراه في العلوم 1676شهادة الدكتوراة في اإلدارة العامة من جامعة العالم بالتنسيق مع جامعة بئر زيت بشهر فى أيلول لعام 
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ؤكيييد أن الحركييية الوطنيييية الفلسيييطينية األسييييرة أوليييت أهميييية كبييييرة لتعلييييم ن فيييي نهايييية القسيييم
األسييرى فييي السييجون لكييل المراحييل وجميييع المسييتويات، فييالّتعليم فييي ثقافيية األسييرى يعييد الحاضيينة 

الصييييعد   االجتماةّييييية والثقافّييييية واالقتصيييادّية والعسييييكرّية   وفييييي كافيييية األوليييى لإلبييييداا علييييى كاّفييية 
المجييياالت األخيييرى، فهيييو أحيييد أشيييكال المقاومييية التيييي تصيييقل قيييدرة المناضيييل لمواجهييية السياسييييات 
التجهيلييية نحييوه، فييالتعليم والتوسييع فييي المعييارف والثقافييات لييدى المعتقلييين يعييدوا أهييم األسييلحة بعييد 

ألسرى بالتعليم يشيغل وقيت المعتقليين بالمنفعية فيي الكثيير مين الجوانيب التربويية االعتقال، فاهتمام ا
والتنموييية، وفييي االطييالا علييى الحضييارات والثقافييات والتجييارب النضييالية العالمييية، وااللتحيياق بعييد 
التحيرر بالجامعييات للحصييول علييى الشيهادات فييي الدراسييات العليييا، ويضيمن مسييتقبل المعتقييل علييى 

 لمكانة االجتماةية والتن يمة.صعيد العمل وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
لتى كانت بعنوان  تآكل قوة الردا اإلسرائيلية ، وقد أتم إعدادها داخل معتقل النقب السياسية من جامعة العالم األميركية بتقدير امتياز مع مرتدة الشرف على رسالته ا

 الصحراوي.  

 .766: ص1664و ابراهيم أبو الهيجا: المنسيون فى وياهب االعتقال الصهيونى، مصر، الجي ة، مرك  االعالم العربى، 1 
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 تدريب

أكتيييب تقرييييرًا عييين أسيييير دخيييل السيييجون ليييم يحميييل شيييهادة الثانويييية العامييية وتحيييرر منهيييا حييياماًل  -
 الشهادات العليا ؟؟

 

 

 : يأسئلة التقويم الذات

 أبرز أشكال ممارسة الديمقراطية لألسرى والمعتقلين في السجون االسرائيلية ؟؟ يما ه -
 ما هو انعكاو ممارسة الديمقراطية االعتقالية في اتخا  القرارات لمواجهة السجان ؟؟ -
 ما هو أدب السجون ؟ وأجناسه ؟ -
االعتقاليييية فيييي المجيييالت الثقافيييية  حيييدا عييينت المحيييررين،مييين خيييالل المراجيييع والمقيييابالت ميييع  -

  السجون.
 كي  بدأت وتطورت المسيرة الثقافية في السجون ؟ -
 ؟ يييق على األسرى في الجانب التعليمبين عمليات التض -
 السجون؟ما هى أبرز أنواا الفنون داخل  -

 

 

 الخالصة

أن كيييل مخططيييات إدارة مصيييلحة السيييجون تحطميييت عليييى  نجيييدفيييي نهايييية الوحيييدة يعتقيييد 
صخرة العلم والوعي والثقافة التي تسلح بها األسرى منذ لح ة االعتقيال، وفشيلت فيي تحيويلهم إليى 
عب  يثقل كاهل المجتمع بعد تحرييرهم، واسيتطاا عميوم األسيرى أن يبنيوا  واتهيم ثقافييًا وأكاديمييًا، 

تن يميية تمليك تجربية نضيالية واعتقاليية أكثير مين  ي قبيل، وخرجوا من السجون والمعتقالت كوادر 
وقييادة سياسيييين وعسييكريين فهمييوا حقيقيية عييدوهم بييأكثر وعييي وحكميية ودراييية وعمييق، وشيياركوا فييي 
مجتمعيييياتهم كخبييييرا  ومختصييييين، وكتيييياب وأدبييييا  وصييييحفيين، فييييانخرطوا فييييي المؤسسييييات الرسييييمية 

  لتن يمييياتهم وأعضيييا  مجليييس وطنييييي ووزرا  واألهليييية والفصيييائل الوطنيييية، قيييادة ومفكييييرين، وأمنيييا
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 حكوميين.

بييأن كييل المعتقلييين علييى اإلطييالق  االقييولميين خييالل هييذه الوحييدة  والبييد ميين اإلشييارة أنييه لييم يقصييد
ديمقراطيية والقيدرة الثقافيية، يخرجون من المعتقل بذات المسيتوى مين الكفيا ة فيي ممارسية مديادى  ال

ليييك مييين ر بيييوا عييين المشييياركة الفعالييية بييينفس الهمييية، ولكييين مكانييييات العلميييية واألكاديميييية، فهناواإل
بيييالعموم خر جيييت المعيييتقالت أناسيييًا قيييادرين ومبيييدعين سييياهموا فيييي عمليييية النضيييال الفلسيييطيني فيييي 

 . و1 مختلف المجاالت وعلى كل المستويات 

 

 لمحة عن الوحدة الدراسية الرابعة :

اليييييدارو عليييييى التجربييييية الديمقراطيييييية فيييييي السيييييجون، بيييييداياتها،  ي بعيييييد أن اطلعيييييت ع يييييي  
 .وأشكال الرقابة والمسا لة والمحاسدة في السجون  يوممارستها على الصعيدين الفردي والجماع

نيك فييي الوحييدة الرابعيية سييتتعرف علييى إالمسييرة الثقافييية فييي السييجون وتطورهييا ووسييائلها، ف 
االعتقالية، والوسائل النضالية لألسيرى الفلسيطينيين فيي  شكل البنى التن يمية والهياكل والمؤسسات

مواجهييية السيييجان ، واإلضيييرابات المفتوحييية عييين الطعيييام كخطيييوة سيييلمية اسيييتراتيجية مهمييية لتحقييييق 
 سرائيلية .نسانية في السجون اإلالحقوق والمطالب األساسية واإل

 
 

 مسرد المصطلحات 

ممارسية السيلطة فيي الدولية باعتدياره صياحب :  بشكل عام تعني حيق الشيعب فيي الديمقراطية  -
، وفيييييي هيييييذا المجيييييال قيييييال و2 السيييييادة، والتعريييييي  المدسيييييب للديمقراطيييييية هيييييو   حكيييييم الشيييييعب  

، وال و3 الفيلسييوف لينكييولن أن  الديمقراطييية   هييي حكييم الشييعب بقيييادة الشييعب لخدميية الشييعب 
سي األمريكيي ييذهب إليى أن تدعد دوائر المعارف والقواميس عن هذا التعري ، فالقاموو السيا

، ويرجيع أصيل و4 الديمقراطية هي ن ام للحكومة تمارو فيه السيلطة السياسيية بواسيطة الشيعب

                                                
 . 768و عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص1 

 .6  עמ، 7646، תלאביב، יבנה، העם ידי על העם שלטון:  יהודה חיים רות( 2)

 .116، ص7661و طالل أبو عفيفة: الدبلوماسية واالستراتيجية فى السياسة الفلسطينية، بدون مكان ودار نشر، 3 

(4) Jack Plano and Millon green berg (eds,) ,The American Political Dicttionary (New York: Halt Rinehar t and Winston Ihc , 

1967 ) PP.6. 
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كلميية   الديمقراطييية   ميين الناحييية اللف ييية فييي األسيياو كلميية يونانييية مركديية ميين جيي أين، الجيي   
 . و1 وتعني حكم أو سلطة  Kratosوتعني الشعب، والج   الثاني  Demosاألول 

هو أحد أشكال إبداعات األسرى، وكل ما أنتجوه عبر هذه المسيرة النضالية  أدب الس ون: -
الذي عكس أبعاد هذه ال اهرة وجوهرها  و2 والجماةية الطويلة، هذا النتاج الفكري واألدبي

وعب ر عن مضمونها اإلنساني وتفوقها األخالقي وهويتها عبر رموز ولغة حي ة وإيما ات 
 . و3 شكال تعبير ومالمح خاصة وهوية إنسانية ممي ة ونصوص وأ

تطلق على إجرا  وتقليد أصيل لدى األسرى، حيث يجتمع األسرى بموجده على  ال لسة: -
شكل حلقات صغيرة داخل الغرف أو ال نازين أو في ساحة الن هة لمناقشة مواضيع ثقافية أو 

المحاضرة الجامعية وهناك جلسات  سياسية أو أمور داخلية، وهي أشده بالحصة المدرسية أو
 .و4 خاصة لكل تن يم وجلسات مشتركة وتمتاز بااللت ام والدقة في مواعيدها

  أي الوعييا  البالسييتيكي الييذي يوضييع capsuleمشييتقة ميين الكلميية االنجلي ييية    الكبســولة: -
وال و 6 ومكتييوب علييى ورق رقيييق بخييب صييغير جييًداو5 فيييه الييدوا  ويكييون رقيقييًا ومحكييم اإل ييالق 

ييييتم هضيييمه فيييي حييييال بلعيييه كونيييه ملفييييوف وميييتقن بالنيييايلون الشييييفاف، وييييتم إ القهيييا بواسييييطة 
التسييخين علييى لهييب بسيييب ويييتم وضييع عنييوان المييادة المكتوبيية علييى ظهيير الكدسييولة وتسييتخدم 

 .و7 لنقل المادة المكتوبة من سجن آلخر أو للخارج عبر وضعها في الفم والمعدة 
 

 

 

 

 
                                                

(1) Philip P.Wieiner ,Dicttionary of the History of Ideas ( New York ,Charles Seribners Sons,1973 ) ,PP.652.  

وليس خارجه، بشر  أن يكون من أجناو األدب كالرواية والقصة والشعر والنثر والخاطرة  و  أدب السجون   كل ما كتده األسرى عن السجن و يره داخل اإلعتقال2 

 والمسرحية والرسالة.

 .14و مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة: مرجع سابق، ص3 

 .XIIIم، ص1666جامعة بير زيت ، معهد الدراسات الدولية، فلسطين، م7666-7663و ةيسى قراقع: األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية 4 

، 1666وثيق والمعلومات، و جمعية األسرى والمحررين: األسرى الفلسطينيون وجبروت التعذيب االسرائيلى فى السجون االسرائيلية،   ة، فلسطين، مرك  الدراسات والت5 

 .71ص

 . 188و أن ر ملحق شكل الرسائل التى تخرج من السجون : ص6 

 XIVجع سابق، صو ةيسى قراقع: مر 7 
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 الوحدة الرابعة

 الس انالبنى التنظيمية والوسائل النشالية لألسرى في مواجهة 

 

 محتويات الوحدة 

  تمهيد 1.1

 

اليييدارو فيييي الوحيييدة الرابعييية   البنيييى التن يميييية والوسيييائل النضيييالية لألسيييرى فيييي  ي أهييياًل بيييك ع يييي  
الوحيدة تتنياول قضيايا    مين مقيرر   تياريخ الحركية الوطنيية الفلسيطينية األسييرة   ، السيجانمواجهة 

لقييرار واللجييان مألوفيية لييدى الطلديية المحييررين والمتضييامنين مييع األسييرى كونهييا تتنيياول كيفييية اتخييا  ا
، وتيي ودك بالمعرفيية ضييرابات المفتوحيية عيين الطعييام، والخطييوات النضييالية، واإلالعامليية فييي السييجون 

المعتقلييييين وإدارة مصييييلحة الضييييرورية لفهييييم طبيعيييية المعركيييية والمعادليييية القائميييية مييييا بييييين األسييييرى و 
 السجون االسرائيلية .

عملييت الحركييية األسيييرة عليييى تشيييكيل البنييى االجتماةيييية، التييي تعميييل عليييى ربييب أعضيييا  الجماعييية 
بعضييهم بييدعض، وكييذلك بتحديييد مجموعيية القيييم المعيارييية المنت ميية التييي تييتحكم بسييلوك الشييخص 

 و.1داخل الجماعة والمجتمع االعتقالي 

واللجيييان  الحيييوار،ولجنييية  العامييية،ؤسسيييات االعتقاليييية واللجيييان   كاللجنييية الوطنيييية وقييياموا ببنيييا  الم
  ،داريية والماليية واألمنيية والثقافيية والقضيائية و يرهيا االعتقالية والتن يمية الخاصة   الخارجيية واإل

 الديمقراطية.وأسسوا لعالقات فصائلية قوية وتكاملية قائمة على 

وامتلك األسرى القدرة على التفكير واإلبداا بما ال يتصيوره عقيل، حتيى أن السيجان كيان يتفاجيأ مين 
ابتكييياراتهم فيييي جمييييع المييييادين والمسيييتويات، فييير م قلييية اإلمكيييان إال أن الحاجييية تدقيييى أم اإلختيييراا 

إلييييى  واإلبييييداا، فأبييييدا األسييييرى علييييى المسييييتوى الفكييييري والثقييييافي واإلداري والتن يمييييي، باإلضييييافة
اإلبيداعات التييي تتعلييق بيينمب الحيياة اليومييية، فأصييدح األسييير يعيييش فيي واقييع ميين م تحكمييه قييوانين 

                                                
 .61و محمد أبو شريعة: المصدر السابق، ص1 
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ولوائح تن م حياته اإلدارية والثقافيية واالجتماةيية، وأهيم إبيداعات األسيرى عليى المسيتوى االعتقيالي 
 .لقون من خاللها في مواجهة السجانهو إيجاد تفاهمات وقواعد متعارف عليها ينط

 االعتقالييييية،البنييييى التن يمييييية والهياكييييل والمؤسسييييات  أولهييييا:اشييييتملت الوحييييدة علييييى ثالثيييية أقسييييام   
ضييرابات المفتوحية عين الطعيام كأحيد أهيم الوسييائل واإل األسيرى،اسيتخدمها  يوالوسيائل النضيالية التي
  .استخدمها األسرى في نضالهم ضد السجان  يالسلمية التالنضالية االستراتيجية 

الطالب مرة أخرى في وحدة   البنى التن يمية والوسائل النضالية لألسرى في  ي ع ي  أهاًل بك 
ونأمل أن تشكل هذه الوحدة ركي ة أساسية لمعرفة أشكال المواجهة لوقف   ، السجانمواجهة 

وحجم المعاناة التى يتعرضون لها على  السجون،انتهاكات السجان بحق األسرى واألسيرات في 
  قال.االعتمدار فترة 

6 

 أهداف الوحدة  2.1

 

ع ي ي الطالب بعد دراستك لهذه الوحدة، والقيام بعدد من المقابالت مع األسرى المحررين الذين 
 خاضوا تجربة االعتقال، والقيام بملخص عن الوحدة نأمل بأن تكون قادرًا على أن : 

 تتعرف على :

 أهمية قيام المؤسسات االعتقالية . -
 السجون .مهام اللجان في  -
 قدرة األسرى والمعتقلين على المواجهة وأماكن قوتهم وضعفهم. -
 الفرق بين الخطوات النضالية المستخدمة . -
 أهمية اإلضرابات المفتوحة عن الطعام كسالع فاعل في المواجهة . -
 شكل المواجهة من قبل السجان إلفشال االضرابات . -
 شاركين واألهداف .أنواا االضرابات المفتوحة عن الطعام من حيث الم -
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 أقسام الوحدة  3.1

 السجانتتكون الوحدة الرابعة   البنى التن يمية والوسائل النضالية لألسرى في مواجهة الدارو  ي ع ي  
   من ثالثة أقسام رئيسية هى:

 االعتقالية.القسم األول: البنى التن يمية والهياكل والمؤسسات 
 السجان.مواجهة  الفلسطينيين فيالقسم الثاني: الوسائل النضالية لألسرى 

 الحقوق.القسم الثالث: اإلضرابات المفتوحة عن الطعام لتحقيق 

 

 القراءات المساعدة     4.1

طالعييية بعيييض الكتيييب والرسييييائل اليييدارو حييياول أن تنييييوا مصيييادر معلوماتيييك مييين خييييالل م ي ع يييي  
وتييابع أخدييار  السييجون،تناولييت حاليية المواجهيية ووسييائل األسييرى والمؤسسييات فييي  األكاديمييية التييى

ضيييرابات األخييييرة وشيييكل التضيييامن واالتفييياق بيييين الطيييرفين عليييى المطاليييب مييين خيييالل المواقيييع اإل
   الوحدة.ونوصى بالمراجع التالية التى تتناول موضوعات  االلكترونية،

 م.1674  ة، وزارة الثقافة العامة،  أحمد أبو السعود:  ومضات من خلف القضدان ،   -
 م.7666، المراحل األولى للمسيرة خلف القضدان، رام الله ، مطدعة الغد، ي عنقاو  يحلم -
،  ي ة، فلسيطين، بيدون دار 1عبد الحيق شيحادة:  التجربية النضيالية لمعتقيل عسيقالن ،    -

 .7666نشر، 
 ، 7666-7663بعيد أوسيلو ةيسى قراقع:  األسرى الفلسطينيون في السيجون اإلسيرائيلية  -

 م.1666فلسطين، معهد الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، 
 .م7686قدري أبو بكر: من القمع إلى السلطة الثورية، دار الجليل للنشر، عمان،  -
 م .1666سلمان جاد الله: أدب المواجهة ،   ة، فلسطين، جمعية األسرى والمحررين، -
فيي  ةية في تاريخ الحركة الوطنيية الفلسيطينية األسييرةرأفت خليل حمدونة : الجوانب اإلبدا  -

، القيياهرة ، رسييالة مقدميية للحصييول علييى درجيية الييدكتوراة م1676إلييى 7686الفتييرة مييا بييين 
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 . م1676في قسم العلوم السياسية ، معهد الدحوا والدراسات العربية ، 
ات األسييرى محمييد صييدحة، فييؤاد الخفييش:  إضييراب الكراميية ، فلسييطين، مركيي  أحييرار لدراسيي -

 .م1671وحقوق اإلنسان، 
 

 

 ما تحتاج إليه لدراسة الوحدة :     5.1

 

لجمع معلومات وتجربة حقيقية عن أشكال المواجهة والمؤسسات الدارس  يتحتاج عزيز
إلى الحديث المفتوع مع أسير محرر من القدامى، ومن أمضى فترات طويلة في  و ضراباتواإل

واستخدام الشدكة العنكبوتية، واعتدار أسئلة الوحدة كأسئلة  المساعدة،القراءات وإلى  االعتقال،
مقابلة مع األسرى المحررين، واللقا ات بعدد مع المؤسسات العاملة والفاعلة في مجال األسرى، 

 وتهيئة األجوا  المريحة لك أثنا  الدراسة.
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 القسم األول

 العتقاليةالبنى التنظيمية والهياكل والمؤسسا  

مجتمييييع السييييجن ةدييييارة عيييين مؤسسيييية ديناميكييييية تقييييوم علييييى التفاعييييل، واالنييييدماج والنشييييا  
والحيوية، وعملت الحركية الوطنيية الفلسيطينية األسييرة جاهيدة عليى انخيرا  األسيرى الجيدد ودمجهيم 
فييي المجتمييع االعتقييالي ميين خييالل انتمييائهم إلييى الفصييائل داخييل السييجن، حتييى يتكيفييوا مييع الواقييع 

، ولعيييل ميييا سييياعد هيييذا االنيييدماج طبيعييية اإلنسيييان المتميييي ة و1 لجدييييد بعيييد تجربييية التحقييييق القاسيييية ا
، وأن الييييذات الفردييييية ال يمكيييين أن تتكامييييل أو تعيييييش بمفردهييييا، وأنهييييا تتمييييي  و2 بكونهييييا اجتماةييييية 

 .و3 بقدرتها على التفاعل في مواقف الجماعة التي تنتمي إليها 

والعالقيييات االجتماةيييية فيييي السيييجون، الصيييادرة عييين أنميييا  وليييذلك ممكييين تفسيييير ال يييواهر 
وسلوك األفراد بداخله، على قاعدة أن المعيايير هيي التيي تعطيي للبنيا  االجتمياعي خاصيية الثديات 

، تليييك المعيييايير التيييي وضيييعتها الحركييية األسييييرة فيييي صييييغة ميييواد مكتوبييية، أو اتفاقييييات و4 والتن ييييم
ومواثييق ولييوائح داخليية عامية وفصييائلية، كأسياو فيي تن يييم شيفهية تيم التعيارف عليهييا، أو دسياتير 

 الحياة االجتماةية االعتقالية داخل السجن وللتفصيل أكثر. 

 

 الهيكلية التنظيمية العامة لكل معتقل: -

لقيييد تمكنييييت الحركيييية االعتقاليييية خييييالل تجربتهييييا الطويليييية مييين تشييييكيل مؤسسيييياتها وهيئاتهييييا 
والوطنييية، ووضييعت لييذاتها ن امييًا داخليييًا ضييدب شييؤون األسييرى بييينهم وبييين أنفسييهم ميين  االعتقالييية

جانييب، وبيييينهم وبيييين إدارة مصيييلحة السيييجون مييين الجانيييب اآلخيير ،هيييذا الن يييام كيييان دقيقيييًا جيييدًا ليييم 
يسمح ألحد التحدا باسم األسرى إال لمن ينتخب من قبل األسيرى أنفسيهم، وشيمل هيذا الن يام كيل 

ألسييرى األمنييية والثقافييية والخارجييية واإلدارييية والمالييية ووضييع الضييوابب لكييل تفاصيييل منيياحي حييياة ا
حياة األسرى لحمايتهم وتطورهم على كل المستويات، هذا الن يام حيول السيجن إليى مدينية فاضيلة، 

                                                
 .67و سلمان جاد الله: مرجع سابق، ص1 

) cooley, c: Human Nature and the Social Order New York, Schockan,1964,PP142( 

Univ ,Press 1962 , PP17.) Mead ,G: Mind, Self and Society from Stand Point of A Social Behaviorist ,Chicago 3( 

) Radeliff,Brown: Method in Social Anthropology,the universityof Chicago,1918,PP13.4( 
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بييال مصييالح وال شخصييانية، بييل  ّلييب الكييل االعتقييالي فيييه المصييلحة الوطنييية واالعتقالييية علييى كييل 
 .و1 اعتدار

 الل نة الوطنية العامة:  -9

العامييية،  وتسييمى باللجنييية الوطنيييية العاميية أو اللجنييية النضيييالية العاميية أو اللجنييية االعتقاليييية
عليى اخييتالف التسييمية بيين سييجن وآخيير مييع تسياوي فييي الييدور والمضييمون، وهيي لجنيية تعمييل وفييق 
الئحيية متفييق عليهييا بييين الفصييائل الموجييودة فييي المعتقييل، وتشييرف علييى االحتفيياالت العاميية، وعلييى 
االتصييييال فييييي مواقييييع األسييييرى األخييييرى فييييي الشييييؤون االعتقالييييية العاميييية، وعلييييى إصييييدار البيانييييات 

هيريية، والبيانييات االعتقالييية الجماةيية، ويقييع ضييمن مهماتهييا البيت فييي اإلضييرابات والخطييوات الجما
النضالية األخرى، كما تشرف عليى الصيندوق الميالي عبير لجنية خاصية تابعية لهيا، وكيذلك تنشيى  
لجنييية ثقافيييية عامييية فيييي بعيييض األحييييان، ولجنييية نضيييالية لتنسييييق النشييياطات الرياضيييية الجماةيييية 

 .و2 اإلضافة إلشرافها على عمل لجنة الحوار مع إدارة المعتقل للمعتقلين، ب

ورأى األسيييرى فيييي اللجنييية الوطنيييية العامييية تجربييية أكثييير نضيييوجًا مييين تجربييية فصيييائلهم فيييي 
الخارج في الديمقراطية وكيفية اتخا  القرارات الجماةية بالتراضي أو باأل لبيية وفيق الن يام المتديع، 

القيرار األول واألخيير، كميا جيا  فيي الوثيقية االعتقاليية فهيي السيلطة  فهذه اللجنة االعتقالية صاحدة
 .و3 العليا في السجن، التي من حقها التقرير في كل ما يخص المعتقلين

 ل نة الحوار: -2

تتولى لجنة الحوار عملية المفاوضات مع إدارة السجن وإدارة مصيلحة السيجون اإلسيرائيلية 
طيييواقم مييين خيييارج السيييجن، وتتيييابع أوضييياا المعتقيييل ومطاليييب بالشيييكل العيييام عنيييد زييييارة الوفيييود وال

األسييرى فييي االجتماعييات الدورييية، ومرجعيتهييا اللجنيية االعتقالييية العاميية، وأعضييا  لجنيية الحييوار هييم 
مييين األسيييرى األكفيييا  والقييييادات اليييذين ييييتم ترشييييحهم مييين قبيييل أطيييرهم التن يميييية، ويتمثيييل فيييي هيييذه 

ها بإتقان اللغية العبريية   قيرا ة وكتابية وتعبيير وإمكانيية حيوار اللجنة الكل االعتقالي، ويتمي  أعضاؤ 
   باإلضافة لممثل المعتقل. 
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 الموجه العام: -3

هييو األسييير الييذي يتوافييق عليييه الكييل االعتقييالي و الدييًا مييا يكييون ميين الفصيييل األكثيير عييددًا 
ممثيل خبيرات في السجن، ليمثل الجميع أمام إدارة مصيلحة السيجون، ويفتيرض أن تتيوفر فيي هيذا ال

خاصييية منهييييا أن يكييييون صيييياحب سييييمعة أمنييييية وأخالقيييية عالييييية وأن يكييييون  ا قييييدرة علييييى المنيييياورة 
والمفاوضييات وعلييى قييدر كبييير ميين الييوعي والثقافيية والمعرفيية، ويتحلييى بقييوة الشخصييية ويجيييد اللغيية 

 .و1 العبرية، للحديث مع طواقم إدارة السجون في مطالب األسرى 

حواراته مع إدارة السيجون بموقيف وبقيوة وإرادة و ضيب أليف أسيير الموجه العام يتسلح في 
فيييي بعيييض السيييجون الكبييييرة، وتتعاميييل إدارة مصيييلحة السيييجون معيييه بهيييذا اليييوزن وهيييذا الثقيييل، فيييي 
المقابل يكون محكوم ومراقب من منهم جميعًا وموجيه بسياسيات المؤسسيات االعتقاليية، وييتم تثبيتيه 

ويق قضيايا األسيرى وتحقييق اإلنجيازات والحقيوق لهيم، وييتم ودعمه ومساندته في حيال نجيح فيي تسي
قالتيه مين مكانتيه واالتفياق عليى بيديل ليه فيي إإرشاده وتصحيح أخطا ه في حيال اإلخفياق، وقيد ييتم 

حال لم يعبر عن مطالب األسرى، ولم يسيتطع تطبييق السياسية العامية التيي ييتم االتفياق عليهيا مين 
 . و2 طنية العامة قبل الفصائل في اطار مؤسساتها الو 

 قرار المنظما  العتقالية: توحيد-رابعاا 

استشيييعرت الحركييية الوطنيييية الفلسيييطينية األسييييرة حالييية االسيييتهداف، واسيييتطاعت أن تبليييور 
قيادة موحدة لمن ماتها على مستوى السجون  ير مختصرة عليى سيجن واحيد لكيل من مية، فبيرزت 

للجبهيية الشييعبية علييى مسييتوى السييجون ككييل، والهيئيية القيييادة الموحييدة أو اللجنيية المرك ييية الفرةييية 
القيادية العليا لحركتي حماو والجهاد اإلسالمي عليى مسيتوى كيل قيالا األسير، وتوحيدت القيرارات 
العامييية لألسيييرى، وتيييم قيييدر اإلمكيييان تيييرميم هياكيييل المن ميييات وصييييا ة الليييوائح االعتقاليييية لضيييدب 

 تحركها وعملها وتحديد صالحياتها ومهامها.
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 التنظيمية لألطر التنظيمية: الهيكلية-خامساا 

صييا ت الفصييائل لنفسييها لييوائح داخلييية تحكييم العالقييات والنشيياطات داخييل التن يييم الواحييد، 
وقد تطورت هذه اللوائح وجرت عليها التعديالت حتى وصلت إلى صيورة أفضيل، فتضيمنت تحدييدًا 
ألكثير القضيايا، وعالجيت مع يم جوانيب النشيا  التن يميي، وشيملت كيل منياحي الحيياة االعتقالييية   

فييياهيم التيييي تقيييوم عليهيييا الالئحييية التن يميييية، ومديييادى  الحركييية وأفكارهيييا ومرتك اتهييييا كاألسيييس والم
وأهييدافها وأسيياليبها النضييالية، وواجدييات وحقييوق األعضييا ، وهيكييل البنييا  التن يمييي داخييل المعتقييل، 
وواجدييات وحقييوق وصييالحيات الهيئيييات التن يمييية، ومراتبهييا المختلفييية، ومهييام وصييالحيات وآلييييات 

جه ة المختلفة داخل الحركة، والمح ورات والعقوبات وآليات التعديل على ميواد الالئحية، تشكيل األ
وصييييالحيات ومهييييام اللجييييان داخييييل األطيييير التن يمييييية، والمتشييييابهة بعمومهييييا لييييدى كييييل الفصييييائل 

 : و1 الفلسطينية في السجون وأهمها

 الل نة الخارجية: -9

عييية أعضييا  آخييرين وفييق الحاجيية فيييي يرأسييها أحييد أعضييا  اللجنيية التنفيذييية  المرك ييييةو بم
السجن واألقسام، وُتعنى بالشؤون الخارجية للحركة سوا  فيي السيجن الواحيد ميع الفصيائل األخيرى، 
أو بالسييجون األخييرى، أو مييع التن يييم والمؤسسييات خييارج السييجن، ومهمتهييا التنسيييق مييع الفصييائل 

السيييجون واطالعهيييا عليييى أوضييياا  األخيييرى لبليييورة المواقيييف النضيييالية االعتقاليييية العامييية، ومراسيييلة
التن يييييم العاميييية، وتحييييتفظ اللجنيييية الخارجييييية بأرشييييي  المراسييييالت مييييع السييييجون األخييييرى، وتنسيييييق 
الخطييوات النضييالية واالعتقالييية الشيياملة، وتتييابع أوضيياا األسييرى فييي الخييارج ميين الناحييية المالييية، 

لييييى اتصييييال دائييييم بالعييييالم ، وإبقييييا  األسييييرى عو2 ومخصصييييات الكنتينيييية واألهييييل، وزيييييارة المحييييامين
الخييييييارجي ميييييين خييييييالل مراسييييييالتهم المتواصييييييلة مييييييع مراكيييييي  صيييييينع القييييييرار الييييييوطني فييييييي السيييييياحة 

 .و3 الفلسطينية

 الل نة ا دارية:  -2

يتكون الجهاز اإلداري مين المفيوض اإلداري العيام، واللجنية اإلداريية العامية، لهيذا الفصييل 
أو  اك، ويقف على رأو الجهاز اإلداري الموجه اإلداري العام، وهيو أحيد أعضيا  اللجنية التنفيذيية 
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  المرك ييييةو، باإلضيييافة إليييى ميييوجهي األقسيييام ولجانيييه اإلداريييية، وميييوجهي الغيييرف اإلدارييييين، وييييتم
 يتنسيييب أعضييا  الجهيياز اإلداري ميين قبييل المسييتويات القيادييية العليييا داخييل الفصيييل الواحييد، لتييول
 .و1 هذه المهام بعد مالح ة قدراتهم ومهاراتهم اإلدارية والشخصية والثقافية واألمنية واالجتماةية 

شييرف تقييوم اللجنيية اإلدارييية بضييدب األوضيياا الداخلييية ومتابعيية اإلشييكاليات ومعالجتهييا، وت
اللجنيية اإلدارييية علييى النشييا  اإلداري العييام ميين خييالل إشييرافها علييى نشييا  المييوجهين فييي الغييرف 
واألقسييام، وهييي التييي تضييع الخطييب اإلدارييية لضييمان حييياة من ميية وميين جهيية أخييرى تحييدد اللييوائح 
المراتب التن يمية اإلدارية، ولعل أهمها موجه كل  رفة كمسيؤول مداشير عين عناصير التن ييم فيي 

غرف لكل األقسيام فيي السيجن الواحيد، واليذي يقيدم تقيارير دوريية للجنية، ويشيرف عليى كيل شيؤون ال
، كتحدييييد أمييياكن السيييكن لكيييل عنصييير واإلشيييراف عليييى الن يييام والن افييية، وإطفيييا  النيييور، و2 الحيييياة 

وضدب التلفاز، والخروج للرياضة، والن هة لألسرى وتطبييق القيرارات اإلداريية التن يميية عليى أرض 
 لواقع، ومن صالحيتها أيضًا حل المشاكل ومعاقدة المخالفين.ا

 الل نة الثقافية: -3

المرك يييية، ويكيييون  –يقيييف عليييى رأو اللجنييية الثقافيييية قييييادي منتخيييب فيييي اللجنييية التنفيذيييية 
، واختييييار أعضيييا  اللجنييية برفقتيييه، و3 مسيييؤول أميييام التن ييييم عييين كيييل المهيييام الثقافيييية فيييي المعتقيييل 

 في األقسام والغرف. والموجهين الثقافيين

ومهمييية اللجنييية الثقافيييية اإلشيييراف عليييى رفيييع المسيييتوى الثقيييافي لألسيييرى مييين خيييالل وضيييع 
الخطب الثقافية المناسدة لهم، والسهر على تنفيذها، ولجنة القسم الثقافيية تشيرف عليى تنفييذ الخطية 

امية، وتحدييد مسيتويات الثقافية العامة لفصيلها السياسي في قسيمها بالتنسييق ميع اللجنية الثقافيية الع
األسييييرى الثقافييييية، وتييييوزيعهم علييييى خاليييييا متدرجيييية تنازليييييًا واإلشييييراف علييييى الجلسييييات الثقافييييية فييييي 
مجاالت مختلفة وفق الخطة التن يمية وحاجة األسرى، وتقوم بتعمييم النشيرات والتحالييل السياسيية، 

وحف ها في مكتدة القسيم، واإلشيراف والتعاميم الواردة من اللجنة العامة للقسم، ثم أرشفة هذه المواد 
علييى المكتديية والكراسييات التن يمييية وتحييديها وفهرسييتها، وعلييى دورات محييو األمييية وتعلييم اللغييات، 
وتطوير مهارات الكتابة والخب العربي، وتقوم اللجنة الثقافية للقسم باسيتقدال تقيارير ميوجهي الغيرف 

ة حيول مسييرة القسيم ورفعهيا إليى اللجنية الثقافييية والخالييا األسيبوةية، وإعيداد التقيارير نصيف الشيهري
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العامية، وتشيرف عليى عقييد وتن ييم الجلسيات التن يمييية فيي مواعييدها، كمييا وتقيوم بكتابية المواضيييع 
الثقافية والفكرية، وتن ييم أرشيي  الصيحف العربيية والعبريية واالنجلي يية والمجيالت، وحف هيا، ويعيد 

للجنيييية العاميييية، ومسييييئول أمامهييييا عيييين أوضيييياا القسييييم منسييييق اللجنيييية الفرةييييية حلقيييية الوصييييل مييييع ا
 .  و1 الثقافية

 الل نة األمنية:  -1

اللجنيية األمنييية هييي أشييد اللجييان حساسييية، لمييا لهييا ميين آثييار نفسييية ومصيييرية علييى حييياة  
العناصيير التن يمييية، وعلييى دقيية المعركيية وشراسييتها الصييامتة مييع أجهيي ة األميين اإلسييرائيلية، وتأخييذ 

العتديار كيل المحيا ير فيي اختييار أعضيا  اللجنية التيي يرأسيها أحيد المسيئولين التن يمات في عين ا
واألعضيا  المشيهود لهيم بالوطنيية العاليية، واليذكا  والتحلييل واإلمكانييات، والتجربية األمنيية العميقيية 

أن تخطييى  اللجنيية األمنييية  ونؤكييد علييى قاعييدة مفادهييا  ومخافيية اللييه فييي مصييير األسييرى و ويهييم، 
،    بيري وطنيى أفضيل مين أن تتسيرا فتخطيى  فيي إدانية أسيير واحيد  عشرة من العمال في برا ة 

لذا عمل هيذه اللجنية يحتياج للكثيير مين التقيوى والصيبر، والخبيرة العميقية، واليذكا  والتيأني، والسيرية 
 الكاملة والشعور بالمسئولية الوطنية.

وممكيين حصيير عمييل هييذه اللجنيية بصيييا ة ورسييم السياسيية األمنييية للتن يييم وفييق السياسييية 
المعتمدة، ورسم السياسة الدائمة للعمل األمني والعميل عليى حمايية الصيف اليداخلي مين االختيراق، 
وإيجيياد قنيياة إتصييال مييع الفصييائل األخييرى، ومييع دائييرة العمييل األمنييي فييي الخييارج لتدييادل المعلومييات 

قييرار، وإيجيياد قنيياة اتصييال مييع كافيية اللجييان األمنييية فييي كافيية المواقييع لتدييادل المعلومييات وتوحيييد ال
وتنسيق الخطوات واآلرا ، والعمل على إيجياد كيادر أمنيي بالتنسييق ميع الهيئيات المحليية و ليك مين 
خالل منهج تدريب وإعيداد مناسيب، وإيجياد لجنية دراسية وبحيوا أمنيية ومتابعية كيل التطيورات وكيل 

جدييد، واتخيا  قيرار اإلخضياا األمنيي عليى قاعيدة   آخير اليدوا  الكيي   فيي حيق أي عضيو  ما هو
وفق ما يتم تقريره من ن م وضوابب بعد فشل المعالجات في تصحيح مسيار المتيورطين وبحيق مين 
أثبيييييت أنهيييييم تورطيييييوا فيييييي عملييييييات تصيييييفية للمناضيييييلين، وتيييييم إدانيييييتهم بالخيانييييية الع ميييييى لليييييوطن 

 .و2 والقضية

                                                
 .48شؤون الحركة األسيرة: مرجع سابق، صو مرك  أبو جهاد ل1 

 .761و األسير محمد صدحة: مرجع سابق، ص2 
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ضييافة لمحاربيية كيييل ال ييواهر التخريبييية والمسييلكية، ومعالجييية ومتابعيية كييل إشييياعة هييذا باإل
أوتحيييريض أو تشيييويه بحيييق أي أسيييير، ومحاربييية سياسييية المحييياور ومراكييي  القيييوى والبلديييية والشيييللية 

 .و1 واالتجاهات الفكرية المنحرفة 

 الل نة المالية: -1

فيذيية  المرك ييةو بمعيية أسييرى هيي إحيدى اللجيان العاملية ويرأسيها أحييد أعضيا  اللجنية التن 
آخييرين وفييق الحاجيية فيييي السييجن واألقسييام، و تخييتص بالشيييؤون المالييية للحركيية والصييندوق وكافييية 
المعيييامالت الماليييية، ومهامهيييا القييييام بإعيييداد الخطييية الماليييية وعرضيييها عليييى القييييادة العامييية للحركييية 

المخصصييات الشييهرية لألعضييا ، إلقرارهييا ثييم اإلشييراف علييى تطبيقهييا، وتقييوم بتحديييد المي انيييات و 
والمخصصات الشهرية للجيان العاملية، والمشيتريات العامية، والمخصصيات الشيهرية للعميال، وتقيوم 
بتغطييية المصييروفات التن يمييية الخاصييية، ومتابعيية األرصييدة، وإجيييرا ات التحييويالت المالييية داخيييل 

الي للتن يييييم، وتتييييابع السيييجن وخارجييييه، وتقييييدم تقريييير شييييهري للمسييييؤولين حييييول الوضيييع واألدا  الميييي
الميييييديونين للتن ييييييم وتضيييييع اإلجيييييرا ات الخاصييييية بهيييييم، وتيييييوفر المصيييييروفات الماليييييية لالحتفييييياالت 

 .و2 والمناسدات والهدايا والجوائ  ضمن اإلمكانيات المتاحة 

 الل نة القشائية: -9

هييي لجنيية يشييرف عليهييا مسييؤول ميين اللجنيية التنفيذييية  المرك يييةو، وإمييا أن تكييون دائميية أو 
تيية االنعقيياد حسييب الحاجيية، ومهامهييا تنفيييذ السياسيية القضييائية المعتمييدة ميين لجنيية اإلعييداد فييي مؤق

المرك ييية، وأمييا عيين  –القضيايا المطروحيية، ورفييع قراراتهييا فيي القضييايا محييل الدحييث للجنية التنفيذييية 
آلييية عملهييا فيييتم العمييل علييى محاوليية اإلصييالع بييين األطييراف ابتييداً ، وبالدحييث وبتعرييي  أطييراف 
القضيية بعواقييب األمييور وميا يمكيين أن يترتييب عليى الدحييث ميين إجيرا ات، وبييااللت ام بييآداب القضييا  
العيادل بالسيماا لكافيية األطيراف والشييهود وتمحييص األميير والحيياد فييي الحكيم، وعيين قيرارات اللجنيية 
ة فتؤخذ باأل لبية، ومن أهم شرو  عملها المحاف ة على سرية المداوالت حتى االنتها  مين القضيي

كيياماًل ورفييع قرارهييا، مييع االلتيي ام بالن ييام  القضييائيو المعتمييد وعييدم الخييروج عنييه، وااللتيي ام بشييرو  
التكلييي  المقدميية ميين المكتييب التنفيييذي، ويمكيين االسييتئناف علييى قييرار اللجنيية بتقييديم طلييب للجنييية 

                                                
 . 36مادة مهربة من السجون و ير مطبوعة، ص –و الالئحة الداخلية لحركة فتح 1 

 .76مادة مهربة  ير مطبوعة، ص –و الالئحة الداخلية لحركة الجهاد االسالمى فى السجون 2 
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ئها التنفيذييية، وميين حييق طييرف أو أطييراف القضييية االعتييراض علييى اللجنيية القضييائية أو أحييد أعضييا
 .و1 والمطالدة بتغيره مع ضرورة إبدا  األسداب المتعلقة بذلك

رى أن إحدى صور اإلبداا في السجون تجسدت في تحويل واقيع السيجن ن في نهاية القسم
إلى مجتمع له أعرافه وتقاليده، ينفي أي معنى للضعي  والقوى، كل األسيرى سواسيية فيي واجدياتهم 

النتخييياب الختييييار قيادتيييه، فالمؤسسيييات االعتقاليييية حاف يييت وحقيييوقهم، وحيييق العضيييوية والترشييييح وا
على األسير منذ لح ة اعتقاله وعملت على تطويره بوضع القوانين والضوابب والحيواف  فيي القيرا ة 
والرياضيية ومشيياهدة التلفيياز حتييى ن افيية األوةييية واألدوات بعييد الطعييام ون افيية الغرفيية ومييل  الفييراغ 

واللجييان تييم تهيئيية األجييوا  وال ييروف لتطييوير إبييداعات األسييرى،  والثقافيية، وبفضييل تلييك المؤسسييات
وحولت السجون إلى مدارو وجامعات وحلقات  كير وعليم وثقافية، ولعيل مين أبيرز تليك المؤسسيات 

 .و2 االعتقالية اللجنة الوطنية العامة

 وميين واقييع التجربيية االعتقالييية للداحييث، أن تلييك اللجييان واليين م والقييوانين واللييوائح، عملييت
عليى تحوييل السييجون لمجتمعيات وسييلطات صيغيرة متكاملية، أقييرب إليى المثالييية والحيياة الجماةييية، 
التي تغلب المصيالح الوطنيية العلييا عليى األنيا والذاتيية والشخصيانية، ومين  يير شيك أن إشيكاليات 
ة عييدة تبييرز بييين الحييين واآلخيير فييي داخييل هييذا المجتمييع، ولكنهييا تدقييى اسييتثنائية ومتداعييدة ومنبييو 

وسييب أنيياو بيياعوا شييدابهم وزهييرات شييدابهم فييي سييبيل معتقييداتهم ومدييادئهم وقيييمهم وأخالقهييم، وميين 
أجييل الحرييية والييدفاا عيين وطيينهم، وميين أجييل تحقيييق حييريتهم وسيييادتهم واسييتقاللهم كديياقي شييعوب 

 العالم.

 

  

                                                
 .747مرجع سابق، صو األسير محمد صدحة: 1 

 ، قطاا   ة.13/4/1676و األسير المحرر كفاع العارضة، مقابلة أجراها معد المقرر، 2 



 141 

  يالقسم الثان

 الوسائل النشالية لألسرى في مواجهة الس ان

قلييييية إمكانياتهييييا الماديييييية وعبييييير  ر ييييم-اسييييتطاعت الحركييييية الوطنييييية الفلسيييييطينية األسييييييرة  
نضييياالت مسيييتمرة توجيييت بعيييدد كبيييير مييين الشيييهدا  وعبييير خطيييوات نضيييالية حكيمييية ومنسيييجمة ميييع 
الواقيييع والمتطلديييات   تيييارة بيييالخطوات التكتيكيييية وأخيييرى باالسيييتراتيجية، وبالوسيييائل السيييلمية والحيييرب 

ة، وبالحوارات واإلضرابات والمواجهية وترجييع الوجديات، والحيرب النفسيية، والتواصيل النفسية والعنيف
بين القالا األخرى للسجون والمعيتقالت، وميع المؤسسيات الفلسيطينية والعربيية والدوليية فيي الخيارج 

 ومع الجماهير  أن تحقق إنجازات كبيرة.

ربيية إلييى الخبييرة والقيييادة، وبييالكثير ميين التضييحيات انتقلييت الحركيية األسيييرة ميين ضييعف التج
ومين العجيي  إلييى اإلعيداد والريييادة، وميين االسييتهداف إليى الحماييية واألميين، ومين وييياب الكييادر إلييى 
إعييداد القييادة، وتييم االنتقييال ميين مرحليية إلييى أفضييل، ميين العفوييية وفقييدان االتيي ان، إلييى مرحليية بنييا  

البنيى التن يميية، إليى مرحلية البنيا  الذات والتجربة والخطأ، إلى مرحلية التكيوين التن يميي ومأسسية 
وسيييييادة السييييلطة التن يمييييية، إلييييى مرحليييية النضييييال الشييييامل والنضييييج والمخيييياض واالنتصييييار والعيييي ة 
والكراميية وتحقيييق معادليية الرعييب مييع طييواقم إدارة مصيييلحة السييجون، وميين ثييم الوصييول إلييى حالييية 

افيية والماليية واألمنيية والخارجيية، حقيقيية مين اإلبيداا عليى كيل المسيتويات التن يميية واإلداريية والثق
 والعالقات الفصائلية والتأثير اإليجابي خارج السجون. 

تطرق إليى الوسيائل النضيالية التيي اسيتخدمها األسيرى للنهيوض بيواقعهم، نسي في هيذا القسيم
وفييي مجابهيية السياسييات اإلسييرائيلية بالوسييائل النضييالية التكتيكييية كالمراسييالت والحييوارات ومقاطعيية 

الت اإلدارة والعيييادة واالسييتراتيجية كاإلضييرابات المفتوحيية عيين الطعييام واإلضييراب عيين التييدخين رجيا
 وال يارات والن هة والحالقة والعمل، وبالوسائل السلمية والعنيفة.

 الوسائل النشالية:

 وتنقسم إلى قسمين تكتيكية واستراتيجية.أولا: وسائل سلمية: 
 وسائل سلمية تكتيكية: -9
 والحوارا :  المراسال-أ 
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فييي أعقيياب اعتييراف إدارة مصييلحة السييجون اإلسييرائيلية بالتمثيييل االعتقييالي، والتعيياطي مييع 
ممثلي الفصائل، واللجنة الوطنية العامة التي تناقش أوضياا األسيرى وتبليور القيرارات بالتراضيي أو 

بيإدارة السيجن باأل لبية وفق سياسة متعارف عليها فيي كيل معتقيل، وميع لجنية الحيوار التيي تجتميع 
لمناقشيية مطالييب األسييرى واألوضيياا بشييكل عييام، ومييع كدييار رجيياالت إدارة مصييلحة السييجون التييي 
تييأتي ميين خييارج السييجن، أصييدحت وسيييلة النضييال األولييى للتفيياهم هييي تقييديم الطلدييات والمراسييالت، 
والحيييوار المداشييير عييين طرييييق ممثيييل المعتقيييل كحلقييية وصيييل بيييين األسيييرى اليييذين يميييثلهم، أو عبييير 

نييدوبي الفصييائل وموجييه القسييم فييي القضييايا الميدانييية الداخلييية، وهييذه الوسيييلة تقطييع الحجيية لييدى م
 إدارة مصلحة السجون قبل الدخول بأي خطوة نضالية.

 إرجاع الوجبا :  -ب

في حيال تجاهيل مطاليب األسيرى فيي أي قضيية ملحية، أو التسيوي  والمماطلية فيي اليردود 
ببلورة خطوات نضالية تكتيكيية بإرجياا بعيض وجديات الطعيام قيد عليها، تبدأ اللجنة الوطنية العامة 

تصل ليوم كامل، وهذه الخطوة بمثابة رسالة احتجاجية وتحذيريية فيي نفيس الوقيت بإمكانيية تصيعيد 
 األوضاا وترشيحها لالنفجار فيما لو لم تتحقق مطالب األسرى.

 مقاطعة رجال  ا دارة: -ج

كثييييرًا ميييا يميييارو بعيييض السيييجانين بحيييق األسيييرى ممارسيييات عنيفييية بقصيييد اإلهانييية وقيييت 
التفتيشات، أو انتقامية وقت المواجهات والقمعات، أو  ير مقبولية ميع األهيالي وقيت ال ييارات، مميا 
يضيييطر األسيييرى بتبلييييت إدارة السيييجون بمقاطعييية  ليييك السيييجان، ويطالبونهيييا بعيييدم دخوليييه لألقسيييام، 

المسئولية عين أي خطير يتهيدده،   و الديًا ميا كيان هيذا األسيلوب مجيديًا وفياعاًل ييؤدي مبلغين بعدم 
إلييى تأديييب أولئيييك السييجانين الييذين كيييانوا يتعرضييون لضيييغو  نفسييية شييديدة أثنيييا  فتييرة مقييياطعتهم، 

، تخوفييًا ميين و1 وكثيييرًا مييا جييا  بعييض هييؤال  إلييى المعتقلييين راجيييًا فييك المقاطعيية االجتماةييية عيينهم
 مقاطعة لتصل لإليذا  الجسدي وتهديد الحياة بحقهم.تطور ال

 العيادة: مقاطعة-د 

عشييرات الشييهدا  فييي السييجون كييانوا ضييحية اإلهمييال الطبييي، وتأجيييل العمليييات الجراحييية 
الضيييرورية، وعيييدم القيييييام بالفحوصيييات المخبريييية، وتجريييييب األدويييية عليييى السييييجون، وعيييدم تييييوفير 

ألكامول السحرية، ونتيجية لهيذا الواقيع أضيرب األسيرى وخاصية العالجات المناسدة واالكتفا  بحدة ا
المرضييى ميينهم عيين تسييلم األدوييية ميين الممييرض، أو النيي ول للعيييادة، أو مراجعيية مييا يسييمى بمشييفى 

                                                
 .11و حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص1 
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، األول، أن مقاطعية و1 الرملية،   وكثييرًا ميا أجيدى هيذا الليون مين اإلضيرابات لسيببين –سجن مراج 
 السيجانودي بحياتهم، وهذا مرتدب بالسيبب الثياني وهيو تخوفيات  وي األمراض الم منة للعيادة قد ي

من عواقب المقاطعة وتداةياتها التي قد تودي بحيياة األسيرى والتيي تحيرك اليرأي العيام والمؤسسيات 
القومية بالدولة لمعرفة ما يحدا من إجيرا ات تعسيفية فيي السيجون اإلسيرائيلية إعالمييًا وقانونييًا ليو 

 نتيجة هذه الخطوة.حصل مكروه ألي أسير 

 

 سلمية استراتي ية:  وسائل-2

قيييام األسيييرى بالعدييييد مييين الخطيييوات النضيييالية السيييلمية ردًا عليييى انتهاكيييات إدارة مصيييلحة 
 السجون، وكانت تلك الخطوات متفاوتة التأثير، وتمي ت بالقوة والضعف، وللقليل من التفصيل:

 المفتوحة عن الطعام  الضرابا -أ 

وب مين أفضييل األسياليب التيى يلجيأ اليهييا المعتقليون داخيل السيجون، وهييو يعتبير هيذا األسيل
، منييذ سيينواتها و2 سيالع اسييتراتيجي فتياك، وقييد أثبيت هييذا السيالع فاعليتييه خيالل المسيييرة االعتقاليية 

 االولى وحتى يومنا هذا.

فاإلضراب المفتوع عن الطعام ليس هدفًا بحد  اته، بل هو الخييار األخيير،  يير المفضيل 
، وهنياك و3 دى األسرى، وتلجأ إليه الحركية األسييرة بعيد اسيتنفا  كافية الخطيوات النضيالية التكتيكييةل

أهيداف ومسيميات لإلضيرابات المفتوحية عين الطعيام منهيا:   اإلضيرابات االحتجاجيية، والتضييامنية، 
والمطلبية، والسياسية، ومنها الجماةية والفردية، ومنهيا عليى الميا  والمليح فقيب ، وأخيرى ميع تنياول 

نتيجية  سيجانالالميدعمات مين المحالييل والفيتامينيات ، فاإلضيرابات تشيكل أوسيع حالية ضيغب عليى 
تحرك الجماهير الفلسطينية والعربيية والدوليية، وتيدخل المؤسسيات الحقوقيية والدوليية، والتخيوف مين 
استشهاد األسرى الذي يوسع من ظياهرة الغضيب العارمية التيي تحيدا بعيد كيل إضيراب مفتيوع عين 

 الطعام.

 

                                                
 .14و حلمى عنقاوى: المصدر نفسه، ص1 

 .16و حلمى عنقاوى: مرجع سابق، 2 

م، حيث استشهاد األسير عبد القادر أبو الفحم الذى يعتبر أول  7616ثم معتقل عسقالن فى العام و، 3م   7618و ولقد لجأوا إليه ألول مرة فى معتقل نابلس عام 3 

 شهدا  الحركة الوطنية األسيرة.
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 عن الزيارا : ا ضراب-ب 

ل النضييال إلجدييار إدارة السييجون إضييراب األسييرى عيين زيييارات األهييل هييو شييكل ميين أشييكا
عليييى تييييوفير متطلدييياتهم الضييييرورية، أو النتييي اا حقييييوقهم األساسيييية المسييييلوبة، واسيييتخدمت الحركيييية 

م، وقييييام األسييييرى 7618األسيييييرة هييييذه الوسيييييلة النضييييالية ألول مييييرة فييييي معتقييييل نييييابلس فييييي العييييام 
هيييم أهيييداف خطيييوات ، وأ و1 م اسيييتمر ثمانيييية شيييهور7613بإضيييراب شيييامل عييين ال ييييارات فيييي العيييام 

اإلضييراب عيين ال يييارات هييو االحتجييياج علييى مييا يتعييرض لييه األسيييرى ميين انتهاكييات، وهييى خطيييوة 
لمينح األسيرى حقيوقهم مين خيالل الم ياهرات واالعتصيامات التييي  السيجانتحريضيية للضيغب عليى 

 يقوم بها أهالي األسرى والمتضامنين، والتي تحرك الرأي العام باتجاه قضاياهم.

 الحالقة:ا ضراب عن  -ج

لجيييأ األسيييرى والمعتقليييون إليييى هيييذا الشيييكل مييين اإلضيييرابات عنيييدما كيييانوا فيييي بدايييية صييينع 
التجربة االعتقالية ظنًا منهم أن مثل هذا األسيلوب قيد يشيكل عاميل ضيغب عليى سيلطات السيجون، 
ولجييأت األخيييرة إلييى قمييع األسييرى بييالقوة فكانييت تحلييق لهييم  قييونهم بييال رنيخ الييذي كييان يتييرك رائحيية 

هة تالزم كل معتقل فضاًل عميا يسيبده  ليك مين آالم وتشيويهات جلديية، وأحيانيًا كانيت تلجيأ إليى كري
اسيييتخدام شيييفرات الحالقييية، وكانيييت تتصيييبب اليييدما  مييين وجيييوه األسيييرى نتيجييية الجيييروع، التيييي كيييان 

، وتتعامييل إدارة السييجون مييع الخطييوة بييالكثير ميين و2 السييجانون يحييدثونها فييي وجييوههم بشييكل متعمييد
ية مييين الناحييية األمنيييية، كونهيييا تصييعب مييين تشييخيص األسيييرى عليييى العييدد األمنيييي نتيجييية الحساسيي

 تشابه الحالة والم هر لدى األسرى كلما طال اإلضراب.

 ":عن النزهة " الفورة  ا ضراب-د

مييرات عييدة اسييتخدم األسييرى هييذه الوسيييلة فييي خطييواتهم النضييالية، وكييان أول اإلضييرابات  
م بسجن بيت ليد   كفاريونا   عندها امتنيع األسيرى عين الخيروج 7618على هذه الطريقة في العام 

إليييى سييياحة التجيييوال طيييوال شيييهري تشيييرين األول وتشيييرين الثييياني مييين  ليييك العيييام، احتجاجيييًا عليييى 
، وتخشيى إدارة السيجون مين الخطيوة بسيبب مراكمية الضيغب و3 ظروف الحياة المعيشية في المعتقيل

                                                
 . 11و المصدر نفسه: ،ص1 

 .11و حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص2 

 .16و المصدر نفسه: 2 

 . 36و حسن عبد الله: مرجع سابق، ص3 
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الغيييرف، واليييذي قييييد يتطيييور النفجيييار فجييييائي يهيييدد حييييياة  النفسيييي ليييدى األسييييرى لطيييول بقيييائهم فييييي
 السجانين. 

 عن العمل:  ا ضراب-ه

كانت قضيية إلي ام المعتقيل عليى العميل داخيل السيجن أو فيي ورش قريدية مين السيجن أكثير 
أوجييه التعامييل القاسييي مييع المعتقلييين، فقييد كييان العمييل فييي ورش تتدييع شييركات خاصيية فييي إسييرائيل، 

ليييى العميييل فيييي صيييناعة شيييدك لليييدبابات، وتيييم إيقييياف هيييذا األمييير ليييرفض وصيييل إلجديييار األسيييرى ع
األسرى العمل به بفضل دم الشهدا ، واستخدم األسرى هذه الوسيلة كونها تثقيل كاهيل مي انيية إدارة 
 السجون لو قامت بها في الكثير من المرافق الحيوية في المطابخ والمغاسل وقسم البنا  و يرها.

 الس انين: ت نيد-و 

مقابييل محيياوالت إدارة السييجون فييي تجنيييد العمييال  لصييالحها، اسييتطاا األسييرى تجنيييد  فييي
بعض السيجانين للقييام بمهميات تخيدمهم، فيي عملييات تهرييب الهواتيف النقالية، والمناشيير لعملييات 
الهييروب، وإيصييال الرسييائل والقيييام بالتواصييل بييين األسييرى ومييع األهييالي فييي الخييارج للقيييام بييدعض 

 ، والتي تشكل خطورة أمنية على إدارة مصلحة السجون.و1 رورية لألسرى المهمات الض

 تتدع الوسائل السلمية وفي  الب األحيان تتطور لتكون عنيفة مثل:الحرب النفسية:  - 1
                                                

حصر دَون األسير العربى المحرر الشهيد سمير القنطار فى مذكراته بعنوان   قصتى   كي  استدرج أحد السجانين لتهريب هاتف نقال له، و على سبيل المثال ال ال1 

ليأتى إلى زاوية  يت الشرطىفقال: قمت ببنا  ثقة مع السجان من خالل عدة محادثات عن وضعه المال وأدركت حاجته للمال، وبعد الكثير من المحادثات وبنا  الثقة، ناد

 مطمئنة فى الممر، همست له: أريدك أن تمرر لى هاتفًا، فتراجع مصدومًا من الطلب، فتردد فى البداية، وفكر فى المبلت المغرى ثم وافق.

هاتف الشرطى كى يتم التنسيق  دوالر بعد ان يسلمنى اياه، وبعثت لرفيق لى خارج السجن رقم 1666دوالر عندما يتسلم الهاتف، و  1666واتفقت معه أن أعطيه: 

 .7/77/1666بينهما على مكان تسليم الهاتف وزمانه، وبالفعل تم  لك، ووصلنى الهاتف عن طريق الشرطى فى 

ما حدا معها م، تصف 7611قصة أخرى فى تجنيد إحدى السجانات دونتها األسيرة الفلسطينية دالل أبو قمر، وهي من أقدم األسيرات اللواتي اعتقلن عقب نكسة عام 

يطلبون، وقد تم تجريدها  بعد أن أشدعها ضدا  التحقيق ضربًا وشدحًا وإجدارا على الوقوف لساعات طويلة بأوضاا صعدة ومنعًا من النوم، ولكنها رفضت االعتراف بما

ل بصوت يسمعه الجميع   اصمدي يا دالل فأنا والله ال أرى من مالبسها تمامًا، وجا وا بأحد األسرى الفلسطينيين وطلبوا منه ا تصابها لكنه أ مض عينيه، وقال لدال

ومن الحكايات المدهشة و  منك شيئًا ، وتضي  دالل أنها تعرضت لشتى صنوف التعذيب، ومنها اإلحراق بالنار، وأعقاب السجائر التي الزالت آثارها بادية على جسدها،

حارسات السجن في العمل لصالح التن يم، حيث تقول:  رأيت المجندة في المرة األولى أثنا  التحقيق معي النادرة التي كشفت عنها دالل أنها نجحت في تجنيد إحدى 

ي  اكرتي، وعلمت بعد حيث ُكنت أتعرض للتعذيب واإل الل، ومورست ضدي سياسة التعرية، وكانت المجندة على مقربة مني وعيناها تفيضان بالدموا، وبقيت الفتاة ف

ل من خاللها انتقالي للمعتقل أنها يهودية هندية، فطلبت منها أن ترسل رسالة إلى إحدى األسيرات في زن انة أخرى، فقبلت، ثم توالت الرسائل التي تصانتها  التحقيق و 

وقد علمنا فيما بعد أن المجندة  إلى أن تم تجنيدها رسميًا لصالحنا، ونجحنا فيما بعد في تجنيد عدد آخر من حارسات السجن، إال أن األمر لم يستمر بهذه السهولة،

 الهندية اكتشف أمرها، وألقي القدض عليها، ثم حوكمت محاكمة عسكرية  . 
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 التهديد بحل التنظيم: -أ

حييل التن يييم يعنيييي نهاييية مرحليية وبدايييية مرحليية جديييدة، إنهيييا  لمرحليية الحييوار واالنضيييدا  
واالسييتقرار ميين قبييل األسييرى ضييمن معادليية تييم االتفيياق عليهييا ضييمنَا بييين األسييرى وإدارة السييجون، 
لليييدخول فيييي مرحلييية الالحيييوار والفوضيييى والتصيييرفات الفرديييية  يييير المسيييؤول عنهيييا التن ييييم، والتيييي 

ألي أسير أن يجتهيد بطريقتيه ووسييلته لليدفاا عين  اتيه واألسيرى، فحيل التن ييم يعنيي تعطي الحق 
التصييعيد مييع إدارة السييجون، وبداييية عصيييان ميين م، يبييدأ بإدخييال عمييال المرافييق  كنتييين، محلقيية، 
مكتديية، مغسييلة، عمييال المييردوانو، باإلضييافة ليييدخول المفييوض بالحييديث مييع اإلدارة داخييل القسيييم، 

 .و1 طع الحديث مع إدارة السجنوتصل األمور بق

استخدمت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي هذه الوسيلة في سجن ريمون في 
م، في أعقاب نقل ممثلهم بشكل تعسفي وبال مبرر، وفي أعقاب حل التن يم قام 1676فبراير 

د حالة إرباك وخوف وعدم بتنفيذ عملية طعن لضابب داخل سجن ريمون مما أوج و2 أحد األسرى 
 استقرار لدى السجانين على حياتهم.

 تهديد رجال ا دارة:  -ب

يلجأ األسرى في بعض األحيان لتهديد سجان، بسبب انتهاك  يير بسييب بحيق األسيرى أو 
االعتييدا  علييى أحييد األسييرى وقييت تفتيييش معييين، و الدييًا مييا تأخييذ إدارة مصييلحة السييجون بمثييل هييذه 

سجانون عن تصرفاتهم، لعملهم بجدية تليك التهدييدات التيي يعقبهيا اعتيدا ات، التهديدات ويتراجع ال
ويتعاميييل األسيييرى بهيييذه الطريقييية عليييى قاعيييدة   أن ال راحييية للسيييجان ميييا دميييت تعديييًا، ألن جيييل هيييم 
السيييجان هيييو لح ييية العيييودة إليييى البييييت ولقيييا  أبنا ئيييه، فلميييا ا يعيييود اليييى أسيييرته آمنيييًا مطمئنيييًا بينميييا 

  .  و3 األسرى يعانون 
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 عنيفة: وسائل-ثانياا 

 وتنقسم قسمين عنيفة تكتيكية وعنيفة استراتيجية:

 وسائل عنيفة تكتيكية: -9

 والطرق على األبواب:  التكبير-أ 

تعتبر وسييلة مكيررة وشيائعة، ففيي كثيير مين األحييان يصيل الحيد مين جانيب إدارة السيجون 
للتجاهيييل المقصييييود لألسيييرى فييييي حيييياالت مصييييرية قييييد تيييودي بحييييياة أحييييد األسيييرى المرضييييى التييييي 
تستدعي حالته النقل إلى العيادة أو المستشيفى، حينهيا يبيدأ األسيرى بيالتكبير والطيرق عليى األبيواب 

لييية اسيييتنفار حتيييى يجبيييروا اإلدارة عليييى الحضيييور ونقيييل األسيييير الميييريض لتلقيييي واإلعيييالن عييين حا
العييالج، وقييد تكييون تلييك الوسيييلة ممنهجيية ميين جانييب األسييرى كحاليية نضييالية ضييمن مشييروا طويييل 

، وهيييذه الخطيييوة تخليييق الييذعر فيييي أوسيييا  السييجانين، وقيييد تصيييل لحيييد و1 متفييق علييييه بيييين الفصييائل
 م.التمرد الذي يكلف السجانين حياته

 على مظاهر الستفزا : القشاء-ب 
تتدييع إدارة مصييلحة السييجون فييي كثييير ميين األحيييان سياسيية اسييتف ازية لألسييرى ميين خييالل 

، أو وضيع العليم اإلسيرائيلي فيي األقسيام، األمير اليذي اسيرائيليينبعض الرميوز كوضيع صيور لقيادة 
، و2 عليى تليك الم ياهر بيالقوة يقرأه األسرى بأبعاد نفسية ورسائل ضمنية مدطنة، فلجأوا إلى القضا 

ورمييوزه ومؤسسيياته، والدقييا  علييى أفكييارهم  لالحييتاللوهييذه خطييوة معنوييية تعبيير عيين رفييض األسييرى 
 الوطنية ر م كل ممارسات القمع اإلسرائيلية بحقهم. 

 

                                                
بالطرق على األبواب، مستخدمين فى  لك كل ما وقع فى ايديهم من قطع الصابون والصحون وقطع  77/6/7686و من األمثلة على  لك أحداا سجن عسقالن فى 1  

ابض المدفعية عند اهت ازها من القماش الملتهدة، وبكل ممتلكات األسرى وما تواجد فى الغرف أدوات للطهى، وقد كان صدى الصوت الصادر عن طرق األبواب يشده مر 

كثي  أدى إلى حاالت  جرا  قذف القنابل والحمم، وقامت بعض الغرف فى أعقابها باشعال النيران فى الفرشات والمالبس مما أدى إلى تصاعد الدخان من الغرف بشكل

رج للسيطرة على السجن، األمر الذى تكرر عشرات المرات فى كل اختناق وإلى حالة عج  من فعل شى  من جانب ادارة مصلحة السجون حتى استدعت قوات من الخا

 السجون والمعتقالت االسرائيلية. 

تدعى  بعل   وكنا نناديها   نعل  برفع علم اسرائيل  قامت مجندة صهيوينة 7617و على سبيل المثال قالت المحررة فيروز عرفة: فى الخامس عشر من آيار / مايو 2 

الغرف، ومصادرة ما فيها، وتم ضربنا  أمام  رفتنا بهدف استف ازنا، فقررنا أن نم قه أثنا  خروجنا للفورة، وألقيناه فى القمامة، مما استدعى االدارة للتحقيق معنا، وتفتيش

، على يد األسير أيمن الشرباتى الذى أن ل العلم االسرائيلى المتواجد فى القسم، 11/6/1676و، األمر الذى تكرر فى سجن نفحة فى 2ورشنا بالغاز المسيل للدموا  

 وقام بحرقه مما أدى إلى حالة استنفار فى القسم، وتم ع ل األسير لفترة طويلة.
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 الوقوف على العدد: رفض-ج
بييد   الوقييوف علييى العييدد، وعييدد مراتييه فييي اليييوم ميير بييالكثير ميين المراحييل واألشييكال منييذ

الحركيية األسيييرة، كييان أسييوأها بييدايات االعتقييال، بالصييحو ميين النييوم، وترتيييب مقتنيييات األسييرى ميين 
بطانيات وصحون، وشكل الجلسة، وعدد مرات العدد، وطول ميدة االنت يار وانتها هيا، وشيكل اليرد 
ت عليييى العيييدد، وأفضيييله كيييان فيييي نهايييية الثمانينييييات وبدايييية التسيييعينيات اليييذي انحصييير بيييثالا ميييرا

يومييًا، والوقييوف علييى عييدد ال هيييرة والمسييا  فقييب مييع تحريييك اليييد صييداحاً ، واسييتخدم األسييرى هييذه 
الوسييييلة ميييرات عدييييدة احتجاجيييًا عليييى االنتهاكيييات بحقهيييم، األمييير اليييذي تن ييير إلييييه إدارة مصيييلحة 
السيييجون كأحيييد أنيييواا حييياالت التميييرد عليييى القيييوانين، و الديييًا ميييا تتيييوتر األوضييياا فيييي أعقييياب هيييذه 

 خطوة وتصل للمواجهة بين الطرفين.ال
 العودة للغرف:  رفض-د

عييدم الرجييوا للغييرف أثنييا  الخييروج للفييورات   سيياحة الن هيية  ، اسييتخدمها األسييرى كوسيييلة 
نضيال محييدودة، ولفتييرة بسيييطة، قييد تكييون لعشيير دقيائق أو مييا ي يييد قلييياًل، تجندييًا للصييدام والمواجهيية 

وقييد يصيل األميير للتييوتر واالسيتنفار بييين الطييرفين إلييى  ميع إدارة مصييلحة السييجون، كرسيالة تحييذير،
 حد المواجهة بعد هذه الخطوة فى بعض األحيان.

 التفتيشا  العارية والقتحاما  الليلية: رفض-ه 

تعميدت إدارة مصيلحة السيجون اإلسيرائيلية باتدياا سياسية اإل الل واإلهانية لألسيرى تحيت  رائييع 
الكثييير ميين المواجهييات والصييدامات العنيفيية ميين جانييب األسييرى أمنييية، وميين تلييك السياسييات التييي سييببت 

وحيياالت االحتجيياج الجماةييية هييو التفتيييش العيياري عنييد دخييول أي سييجن أو الخييروج منييه، أو اقتحامييات 
 ييرف األسييرى لييياًل ميين فييرق خاصيية، وإخييراج األسييرى فييي البييرد الشييديد بعييد تقيييدهم لسيياعات طويليية، 

ا علييى خصوصييياتهم كييألبوم الصييور العييائلي ورسييائلهم الخاصيية، وخلييب ممتلكيياتهم ومالبسييهم، واالطييال
وقلييب كيييل الغرفيية وتخرييييب كيييل مييا فيهيييا بحجييية األميين، ولقيييد رفييض األسيييرى هيييذا النييوا مييين التفتيشيييات 
واالقتحامييييات، وتعرضيييييوا نتيجييييية هييييذا الموقيييييف للضيييييرب الشيييييديد والعيييي ل االنفيييييرادي والغراميييييات الماليييييية 

ألسيلوب  ييير اإلنسيياني الممكيين استعاضيته بوسييائل تكنلوجييية بديليية، والعقابيات المختلفيية، لرفضييهم هييذه ا
 ويخشى السجانون  ضب األسرى بعد كل حالة تفتيش تمارو بالقوة تجندًا لصدام يؤ يهم. 

 والمشادا  اللفظية: الحتكاكا -و 

في بدايات الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة تعمد السيجانون بيإطالق الكثيير مين األلفياظ 
والشيتائم واإلهانية لعيدم بليورة أشيكال تن يمييية، أو خطيوات نضيالية، أو وحيدة موقيف اعتقيالي، وبعييد 
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بليييورة تليييك الشيييرو  وقيييوة الحركييية األسييييرة، ليييم يجيييرؤ السيييجان عليييى الميييس باألسيييرى وليييو لف ييييًا، 
 تطاا األسرى وضع حد لتلك اإلهانات، ولو وصل األمر للع ل أو المواجهة.واس

ولقد استهدف األسرى أكثر من مكان للتعبير عن  ضبهم كوسيلة احتجاج الحرائ ،  استخدام- 
 منها:

 حرق المن رة في س ن بئر السبع: -

والهيروات في أعقاب إجدار إدارة مصلحة السجون األسيرى عليى فيك إضيرابهم األول بيالقوة 
م، اتفيق األسيرى عليى خطيوة انتقاميية كيرد فعيل عليى 7616والدروا في سجن بئر السدع في العيام 

قييام األسييرى بحييرق أكبيير مرفيق إنتيياجي فييي المعتقييل، والتهمييت النيييران  ،م16/1/7616 ليك، وفييي 
 خمسية عشير ألفيًا مين الصيناديق الخشيبية التييي كانيت معيدة للتصيدير، وعجي ت حينهيا إدارة السييجن
واإلطفائييية التييي تييم اسييتدعاؤها ميين الخييارج إلخميياد الحريييق، تلييك المدييادرة التييي أثبتييت عييدم القييدرة 

 .و1 على النيل من األسرى دون ردود 

 الغرف:  حرق -9

لجيييأ األسيييرى ميييرات عدييييدة لتليييك الوسييييلة، بشيييكل جمييياعي فيييي السيييجون، أو بشيييكل فيييردي فيييي 
م أعلين األسيرى حالية التميرد والعصييان 11/1/1676أقسام العي ل، وعليى سيبيل المثيال ال الحصير فيي 

في وجه إدارة مصلحة السجون ووحداتها القمعية في سجن نفحة، وقياموا بحيرق عيدد مين الغيرف، كنيوا 
من االحتجاج على تصرفات اإلدارة تجياههم، و ليك فيي أعقياب اقتحيام قيوات القميع اإلسيرائيلية لألقسيام، 

، وهييذه الوسييلة كمييا و2 ين ميين األسيرى وسيتة سييجانين بحيروق مميا أدى إليى حيياالت اختنياق وإصييابة اثني
 هي مؤ ية لألسرى أيضًا مؤ ية للسجانين الذين يصابون باالختناق.

 عنيفة استراتي ية: وسائل-2

حاولييت إدارة مصييلحة السييجون اإلسييرائيلية ممارسيية سياسيية اإل الل واإلهانيية بحييق األسييرى 
الفلسيييطينيين منيييذ بيييد  الحركييية الوطنيييية الفلسيييطينية األسييييرة، التيييي كيييان يشيييدع فيهيييا السيييجان رودييية 
كراهيته وعنصريته باالعتدا  على األسير متى شا  وكيفما شا ، وليم يكين ييدرك بيأن تليك المعادلية 

م، وبلغيييت األميييور  روتهيييا بتييياريخ 7618سيييتمر طيييوياًل، حتيييى بيييدأت حالييية التملميييل فيييي العيييام ليين ت
م، عنييدما قييام أحييد السييجانين بشييتم أحييد األسييرى فييي محاوليية إل اللييه وإهانتييه، فييرد  78/1/7616

                                                
 .164و حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص1 
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عليه األسير الصاا صاعين، وهنا أقدم السجان على ضيرب األسيير، فميا كيان مين األسيير إال أن 
 .و1 فأعلنت حالة االستنفار داخل المعتقل ضرب الشرطي، 

هيذه الوسييلة النضيالية اتدعهيا األسيرى بشيكل فيردي، أو بتغطيية وبقيرار تن يميي جمياعي يهيدف 
 . و2  لخلق معادلة رعب مع إدارة السجن، التي لن تسلم من الرد حال أي اعتدا  على أي أسير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .11و حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص1 

  فى ظروف لربما األسوأ على مدار  م7661 – 7666شهد معد المقرر حادثتين مماثلتين فى ع ل الرملة نيتسان خالل ع له تحت األرض لعامين متتاليين من    و2 

بوقة، مما أدى  لك الوضع لحالة انفجار، فقام األسير أحمد شكرى المحكوم بمدى الحياة بتشفير شرطى وحاول طعن ضابب القسم، الحركة األسيرة بشرو  حياة  ير مس

خمس ضابب األمن وأخذ   فقامت االدارة باقتحام الغرف، واعتدت على األسرى، وحدثت مواجهة بين الجانبين وقع فيها جرحى من الشرطة االسرائيلية، ومن ضمنها جرع

 و، وتم ع ل األسير شكرى بعد االعتدا  عليه ب روف قاسية جدًا.2 رز فى رأسه  

، بعد تفتيش  ير مقبول ل وجة أسير فى يوم ال يارات، يومها عمت حالة الغضب م1666ويروى معد المقرر تجربة أخرى عايشها فى سجن نفحة فى أعقاب انتفاضة 

وحضر مدير السجن لألسرى واعتذر عما حدا وتعهد بعدم تكراره، اال أن األسير هانى جابر من سكان الخليل لم يقف على  الجماةية، ون ل تعميم داخلى بضرورة الرد،

دير ة معدنية، وقام بطعن المالعدد، ليتم ان اله للمحاكمة فى  رفة المدير أو نائده بوجود عدد من طاقم االدارة، واستطاا أن يخبئ سكين قام باعدادها بنفسه من قطع

والمنع من ال يارات وضابب وشرطى ردأ على الحادثة، ومثل هذه الحوادا تكررت عشرات المرات، ودفع األسرى ثمنها الدما  وسنوات من الع ل الطويلة والغرامات 

والقلق لدى إدارة مصلحة السجون، وقوت  والتضحيات الجسام، إال أنها حاف ت على األسرى وكرامتهم، وع زت أمام السجان عدالة قضيتهم، وأوجدت حالة من االرباك

 االمكان. ع ائم وإرادة األسرى، وتضاعفت ثقتهم بامكانياتهم وقدراتهم وأسلحتهم النضالية التى أوصلتهم لمعادلة توازن الرعب مع جالديهم ر م قلة
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 القسم الثالث
 الطعام لتحقي  الحقوق ا ضرابا  المفتوحة عن 

مييين م ييياهر إبيييداا األسيييرى فيييي السيييجون   القيييدرة عليييى قيييرا ة الواقيييع   مييين حييييث حاجييية  
األسرى للمطالب والحقوق، ودراسة أوضاعهم من حيث القوة والضيعف، والتعميق فيي الن ير للواقيع 

دارة اإلسييرائيلي ميين حيييث شييكل الحكوميية وائتالفهييا وشخصييية وزييير األميين الييداخلي المسييؤول عيين إ
مصلحة السجون والمسؤول عنها، واألوضياا الفلسيطينية ومكانية األسيرى ضيمن أولوياتهيا فيي ظيل 
زحمة األحداا والهموم، ومراقدة األوضاا العربية والعالمية، والحكمة في اختيار ال يرف والتوقييت 

ضيال األكثيير المناسيببين، ودراسية جمييع البييدائل وفيق اإلمكانييات المتاحية، واألهييم اختييار وسييلة الن
 تأثير وأقل تكلفة وأكثر مالئمة في مواجهة السجان.

ولقيييييد اسييييييتخدم األسييييييرى الكثيييييير ميييييين الوسييييييائل النضيييييالية   العنيفيييييية والسييييييلمية، التكتيكييييييية 
واالستراتيجية   لتحقيق حقوقهم األساسية واإلنسانية، واعتمدوا طريقة النضال السيلمي كأحيد وسيائل 

ت المفتوحيية عيين الطعييام، تلييك الوسيييلة التييي تعييد امتييدادًا ألحييد النضييال المييؤثر ميين خييالل اإلضييرابا
أشكال النضال العالمي فيي وجيه الطغياة، فالنضيال السيلمي يعيود امتيداده إليى قيرون طويلية ميا قبيل 

قبييل الميييالد، حييين  464الميييالد، وقييد تكييون أّول حركيية احتجاجّييية سييلمّية مؤّرخيية تعييود إلييى عييام 
هم النيبال  الرومييان، تلييك الحركية التييي افتتحييت عصيرًا جديييدًا ميين حجيب العاميية التعياون عيين أسييياد

المواجهيية السييلمّية مييع السييلطات، وحييديثًا فالتيياريخ حافييل بييالثورات والحركييات االحتجاجّييية السييلمّية 
 .و1 التي راكمت تجربة إنسانّية هائلة لمقاومة القهر، وال لم واالحتالل

فالنضييال السييلمي ميين خييالل العديييد ميين الوسييائل وعلييى رأسييها   اإلضييرابات المفتوحيية عيين 
الطعام   أثبتت نجاعتها وقدرتها على التأثير وتحصيل الحقوق، وفيي إبيراز قضيية األسيرى إعالمييًا 
علييييى المسييييتوى العربييييي والييييدولي، وإدانيييية االحييييتالل قانونيييييًا، كونهييييا تتجيييياوز االتفاقيييييات والمواثيييييق 

ولييية، والقييانون الييدولي اإلنسيياني بمعاملتهييا السيييئة مييع المعتقلييين، وعملييت علييى االلتفيياف حييول الد
 قضيتهم فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا.

تناول وسيلة اإلضراب المفتوع عن الطعام كأحد أشيكال مقاومية األسيرى، نس في هذا القسم
ي تسييدقه فييي اإلعييداد والتحضييير وسيييتطرق إلييى ظروفييه وتوقيتييه، وأنواعييه، والخطييوات التمهيدييية التيي

 كأسداب لنجاحه.
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 المفتوح عن الطعام )التعريف، وال ذور، واألنواع(: ا ضراب-أولا 

 تعريف ا ضراب المفتوح عن الطعام:  -9

اإلضييييراب المفتييييوع عيييين الطعييييام أو مييييا يعييييرف بييييي  معركيييية األمعييييا  الخاوييييية أو المعركيييية 
عيين تنيياول كافيية أصييناف وأشييكال المييواد الغذائييية االسييتراتيجية فييي السييجون   هييو امتنيياا المعتقييل 

الموجيييودة فيييي متنييياول األسيييرى باسيييتثنا  الميييا  وقلييييل مييين المليييح ، وتعتبييير هيييذه الخطيييوة األخطييير 
 -جسيييدية ونفسيييية –واألقسيييى التيييي يلجيييأ إليهيييا المعتقليييون لميييا يترتيييب عليهيييا مييين مخييياطر جسييييمة 

ألسيرى إليى مثيل هيذه الخطيوة بعيد نفيا  وصلت في بعض األحيان إلى استشهاد عدد مينهم، ويلجيأ ا
كافيية الخطييوات النضييالية التكتيكييية األخييرى، وعييدم االسييتجابة لمطييالبهم عبيير الحييوار المفتييوع بييين 

واللجنية النضيالية التييي تمثيل المعتقليين، حييث أن األسييرى يعتبيرون اإلضيراب المفتيوع عيين  السيجان
تعتبير أكثير األسياليب النضيالية السيلمية  الطعام، وسييلة لتحقييق هيدف ولييس  ايية بحيد  اتهيا، كميا

وأهمها، من حيث الفعاليية والتيأثير عليى إدارة المعيتقالت والسيلطات واليرأي العيام لتحقييق مطيالبهم، 
، وهناليييك أنيييواا مييين اإلضيييرابات وفيييق و1 كميييا أنهيييا تدقيييى أواًل وأخييييرًا معركييية إرادة وع يمييية وتصيييميم

، أميييا عييين تصيييني  و2 نية، والمطلبيييية، والسياسيييية األهيييداف، كاإلضيييرابات االحتجاجيييية، والتضيييام
 اإلضرابات من حيث المدة فهنالك:

: وهييو االمتنيياا عيين تنيياول الطعييام لفتييرة تقييل عيين ثالثيية أّيييام ُببييية اسييتنكار ا ضــراب المحــدود -
موقييف ميييا يخيييص قضيييية معينيية، أو حالييية تضيييامن ميييع شييخص معييي ول أو ميييريض أو كحالييية 

 احتجاجية مؤقتة.
ـــر  - ـــاما ضـــراب غي : وهيييو االمتنييياا عييين تنييياول الطعيييام لفتيييرة زمينييية  يييير المحـــدود عـــن الطع

محدودة، وتقتيرن فتيرة انقضيائها بتحقييق المطاليب التيي نفيّذ مين أجلهيا اإلضيراب وتدقيى مفتوحية 
وقد تقترن بسقو  شهدا ، حيث ييتم اإلعيالن بيين المضيربين عين الطعيام أن اإلضيراب سييدقى 

 مفتوحًا إلى أجل  ير ُمسّمى.
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 تصنيف ا ضرابا  المفتوحة عن الطعام: -9

 من حيث المشاركة: تصنيف-أ 

دخول جماعي لألسرى باستثنا  الحاالت المرضية الم منية، وقيد يمتيد لكيل إضرابا  جماعية:  -
مو، أو للمع يييييم كميييييا اإلضيييييرابات السياسيييييية 7661و7616السيييييجون أو  البيتهيييييا كإضيييييراب  

 مطلبية تتمثل بتحسين ال روف المعيشية.، و الدًا ما يحمل قضايا م1671وإضراب 
دخول فردي تطوعي فيي إضيراب مفتيوع عين الطعيام، كشيكل نضيالي فرضيته إضرابا  فردية:  -

، اسيييتدعته ال يييروف فيييي ظيييل عيييدم اإلجمييياا أو تحقييييق األ لبيييية و1 أسيييداب  اتيييية وموضيييوةية
تقييييال المطلوبييية لليييدخول فيييي خطييييوات اسيييتراتيجية تحميييل أهيييداف سييييامية ووطنيييية كيييرفض االع

اإلداري، أو التمدييييدات تحيييت مسيييمى مقاتيييل  يييير شيييرعي، أو المطالدييية بتطبييييق قيييانون أسيييرى 
الحييرب علييى األسييرى الفلسييطينيين، وقضييايا أخييرى، وبييرزت بشييكل كبييير فييي األعييوام مييا بييين 

 مو.1676 – 1677 

 من حيث األهداف: تصنيف-ب

قضيايا مطلبيية كالتفتشيات  مثلت تلك اإلضيرابات وسييلة احتجياج عليى ا ضرابا  الحت اجية: -
ومنييع ال يييارات، وسييو  الطعييام كمييًا ونوعيييًا، أو االسييتهتار بحييياة أسييير معرضيية حياتييه للخطييير 
والمطالدييية بنقليييه للمستشيييفى، أو بسيييبب منيييع إدخيييال احتياجيييات األسيييرى مييين مالبيييس وأ طيييية 

 وأحذية عبر ال يارات وقضايا أخرى.
م لوجدات أو أييام ميع األسيرى المضيربين عين مثل اإلضراب عن الطعا ا ضرابا  التشامنية: -

الطعييام احتجاجيييًا عليييى اعتقيييالهم اإلداري التعسيييفي بيييال ليييوائح اتهيييام، أو التضيييامن ميييع األسيييرى 
 المع ولين لفترة طويلة بشرو   ير محتملة و ير إنسانية مخالفة لكل االتفاقيات الدولية.

، وتصيل لفتيرات و2 بيد  الحركية األسييرة وهي أكثر اإلضرابات تكرارًا منيذ  ا ضرابا  المطلبية: -
طويليية حتييى تلبييية إدارة السييجون لمطييالبهم، وتهييدف تلييك اإلضييرابات إلييى تحسييين شييرو  حييياة 

                                                
 . 331و عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص1 

واستمر  78/1/7616و يومًا، وإضراب معتقل كفار يونا بتاريخ 77واستمر   78/1/7616ومن أهم اضرابات الحركة الفلسطينية األسيرة إضراب سجن الرملة بتاريخ 2 

واستمر سدعة  6/1/7616واستمر تسعة أيام، وإضراب سجن عسقالن بتاريخ  18/4/7616ثمانية أيام، وإضراب األسيرات الفلسطينيات في سجن نفي ترستا بتاريخ 

و يومًا، 46والذي انطلق من سجن عسقالن لتحسين شرو  الحياة اإلعتقالية واستمر   7611ما، واضراب يو  16 73/6/7613أيام، وإضراب سجن عسقالن بتاريخ 

و يومًا، واضراب سجن جنيد في سبتمبر عام 31واستمر   74/1/7686و يومًا، واضراب نفحة بتاريخ 16فى عسقالن واستمر لمدة  14/1/7611واضراب 

و يومًا، واضراب 16و أسير فلسطيني، من مختلف السجون واستمر  3666وشارك فيه أكثر من  16/3/7681فى  و يوم، و إضراب سجن جنيد73واستمر  7684

يوًما في  البية  71الذي شمل مع م السجون. وشارك فيه نحو سدعة آالف أسير واستمر  11/6/7661و يومًا، وإضراب 71واستمر   13/1/7667سجن نفحة فى 
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األسيييرى المعيشيييية، والرعايييية الطبيييية، وشيييرو  زييييارة األهيييل، وتطبييييق االتفاقييييات الدوليييية عليييى 
ية، وقضيايا مطلبيية تقتضييها األسرى فيي التعلييم وشيرو  االعتقيال، والتهويية، والحقيوق األساسي

 . و1 الحاجة من فترة إلى أخرى 
ليييم تمييير االتفاقيييييات السياسيييية التيييي وقعييييت بيييين الطيييرفين الفلسييييطيني  ا ضـــرابا  السياســــية: -

واإلسيييرائيلي بشيييأن األسيييرى ميييرورًا عيييابرًا، بيييل واجهيييت  ضيييدًا شيييديدًا وانتقيييادًا ال عيييًا مييين قبيييل 
، كيان أولهيا و2 مفتوحية عين الطعيام للمطالدية بحيريتهماألسرى، وقاموا بيثالا إضيرابات سياسيية 

 6م، والثالييييث فييييي 7666يونيييييو/ ح يييييران  78م، والثيييياني فييييي 7664يونيييييو/ ح يييييران  17فييييي
م، وكيييان لهيييذه اإلضيييرابات التيييأثير الكبيييير بالضيييغب عليييى طيييواقم 7668كيييانون أول / ديسيييمبر

اإلفييراج عيينهم، وتييم اإلفييراج المفاوضييات والرعيياة الييدوليين للعملييية السياسييية للضييغب ميين أجييل 
عييين اآلالف بموجييييب المفاوضييييات السياسييييية ونضيييياالت الحركييية األسيييييرة فييييي السييييجون بييييإبراز 
قضيييتهم، باسييتثنا  ميين قييام بعمليييات مقاوميية نوةييية تسييببت بجييرع أو قتييل مسييتوطنين رفضييت 

أكثيير  اإلفييراج عيينهم، وبقييي ثالثييون أسيييرًا ميينهم فييي السييجون حتييى مييا بعييد الحكوميية االسييرائيلية
ومنهم أسرى من الداخل المحتل وعليى رأسيهم األسييرين كيريم  ،عام على اتفاقية أوسلو 14من 

 وماهر يونس .
 
 

                                                                                                                                       
، 1/7664قد اعتبر هذا اإلضراب من أنجح اإلضرابات التي خاضها األسرى الفلسطينيون من أجل الحصول على حقوقهم، وإضراب/يوًما في أخرى، و  76السجون و

 وسلو   واستمر اإلضرابالذي شمل مع م السجون احتجاجًا على اآللية التي نفذ بها الشق المتعلق باإلفراج عن خمسة آالف أسير فلسطيني حسب االتفاق السياسى   أ

و يومًا، و إضراب أسرى سجن 78تحت شعار  إطالق سراع جميع األسرى واألسيرات دون استثنا  واستمر لمدة   78/1/7666ثالثة أيام، وإضراب األسرى بتاريخ 

؛ احتجاجًا 7/6/1666اضراب و سجين جنائي، و 766إثر قيام إسرائيل باإلفراج عن   6/71/7668يوًما على الما  و الملح، واضراب  78واستمر  7661عسقالن عام 

أيام متواصلة احتجاجًا على أوضاعهن السيئة، وإضراب  8حيث خاضته االسيرات واستمر لمدة  11/1/1667على سياسة الع ل، واضراب سجن نيفي تريستا بتاريخ 

أيام و لك احتجاجا عيى تفتيش االهل المذل  1 واستمر 11661-76يومًا، وإضراب أسرى سجن شطة فى  76واستمر  1664-8-76شامل في كافة السجون بتاريخ 

للمطالدة بوقف سياسة الع ل  1677يوما في عام  11على ال يارات وكذلك لتحسين ظروف المعيشة، و إضراب أسرى الجبهة الشعبية وبعض المع ولين واستمر 

يوم مطالبين بإلغا  الع ل  18أسير واستمر  7666المضربين ما ي يد عن والذى بدأ بمشاركة تدريجية لألسرى ووصل عدد األسرى  71/4/1671االنفرادي، وإضراب 

احتجاجًا على استمرار  14/4/1674اإلنفرادي، والحد من سياسة االعتقال اإلداري، والسماع بال يارات ألسرى   ة، وإلغا  قانون شاليب، وإضراب األسرى اإلداريين فى 

 6/71/1674لبين بإلغا  سياسة االعتقال اإلداري، واضراب أسرى حركة الجهاد االسالمى ضد الع ل االنفرادى بتاريخ في اعتقالهم اإلداري دون تهمة أو محاكمة، مطا

بقيادة عضو اللجنة المرك ية لحركة فتح النائب مروان البر وثى  1671نيسان  71رفضًا لالعتقاالت االدارية ، واضراب  1674والذى استمر عشرة أيام،واضراب نيسان 

 يومًا متتالية . 47واستمر 

 .71و زهير المصرى، نجود أحمد: مرجع سابق، ص1 

 .81و ةيسى قراقع: مرجع سابق، ص2 
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 ا ضرابا  المفتوحة عن الطعام في القانون الدولي: 

أكييدت االتفاقيييات الدولييية علييى ضييرورة احتييرام خيييارات المحتجيي ين والحفيياظ علييى كييرامتهم 
اللجنة الدولية للصيليب األحمير اليدولي ميع موقيف الرابطية الطبيية العالميية اإلنسانية، ويتفق موقف 

واللتيا أكيدتا عليى حيق األسيير  م،1661والمنصوص عليه في إعالني   مالطا وطوكيو   من العام 
أينميييا كيييان أن يختيييار وسييييلته النضيييالية وخاصييية إ ا ميييا كانيييت بوسييييلة سيييلمية، ومنهيييا اإلضيييرابات 

 .و1 المفتوحة عن الطعام

 الحكومة االسرائيلية  لتحريم التغذية القسرية  ، كمخالفة قانونية، لجأت اليها  ناوهذا األمر يقود
صالحية إطعام  السجانبقرار من الكنيست اإلسرائيلي، الذي أعطى  م،1674في منتصف 

 المعتقلين الفلسطينيين المضربين عنوة، مما شكل خطرًا على صحة وحياة المضربين، األمر الذي
يعيد لأل هان ما كان يمارو بحق المضربين بما يعرف بن ام   ال وندا   في سدعينيات 

 .و2 وثمانينيات القرن الماضي والتي أدت إلى استشهاد العديد من األسرى 

في نهاية القسم يمكن القول أن األسرى الم ودون بإيمانهم وعدالة قضيتهم وقناعاتهم 
ع جوعهم وشهدائهم، وأرطال لحمهم أن الكف باستطاعتها بمعركتهم أثبتوا من خالل إشهار سال

، وأن قلة اإلمكان ته م اإلمكان مهما بلت و3 أن ته م المخرز، وأن اإلرادة أقوى بكثير من القوة 
ظلمه وجبروته بقوة الحق، فنجحوا بع يمتهم من انت اا موافقة إدارات السجون على توفير شرو  

، ولوال تلك التضحيات الكثيرة خالل مسيرة و4 ةية ضرورية لإلبدااانسانية وثقافية وصحية واجتما
 اعتقالهم الطويلة والمتكررة لما تحققت الطموحات الكبيرة فى حياتهم. 

أن ال مجيييال لتصيييور واقيييع السيييجون عليييى ميييدار عشيييرات السييينين بيييال إنجيييازات نتيييائج  ونعتقيييد
اإلضيييرابات المفتوحييية عييين الطعيييام كخطيييوات اسيييتراتيجية، فداإلضيييرابات انتقيييل واقيييع األسيييرى مييين أفيييران 
إسرائيلية نازية هدفت لصهر القوة النضالية ودفن اليروع المعنويية فيي مقيابر لألحييا  إليى أمياكن تنصيقل 

بنييييية الرجييييال الوطنييييية والثقافييييية واألخالقييييية، وتتربييييى فيهييييا األجيييييال الفلسييييطينية لتخييييرج الكفييييا ات فيهييييا 
والقيييادات المتمتعيية بالقييدرات واإلمكانيييات، لييذلك يطلييق علييى اإلضييرابات ُأْم الخطييوات اإلبداةييية، التييي 

 ولدت بنتائجها اإلبداعات األخرى على شتى الصعد والمجاالت داخل المعتقالت.

                                                
 http://www.pls48.net/?mod=print&ID=1183555: 48و موقع فلسطينيو 1 

 آخرين.و أمثال   األسير الشهيد راسم حالوة، وعلى الجعفرى، واسحق مرا ة، وما لحق بأ ى بصحة عشرات 2 

 .71، ص1671و محمد صدحة، فؤاد الخفش:  إضراب الكرامة ، فلسطين، مرك  أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، 3 

 .16و د سامى األخرو، كامل مسعود : مرجع سابق، ص4 
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مانييية العلميييية فاإلضيييرابات المفتوحييية عييين الطعيييام تفاوتيييت نتائجهيييا، فليييم تكييين بمسيييتوى ولأل
م 1664م وعييين إضيييراب 7661م يختليييف عييين إضيييراب 7616متيييوازي مييين اإلنجيييازات، فإضيييراب 

م، فكيييٌل لييييه ظروفييييه الذاتيييية والموضييييوةية، وبييييالعموم فمجيييرد القييييرار بييييدخول 1671وعييين إضييييراب 
خوضيه بميا يحميل مين مخياطر يشيكل بيال شيك انتصيارًا كبيييرًا اإلضيراب بصيورة فرديية أو جماةيية و 

 لإلنسان والحق الفلسطيني على السجان والداطل اإلسرائيلي. 

 

أن األسييرى والمعتقلييين الفلسييطينيين يحييق لهييم التمتييع بوضييع أسييرى  نييرى فييي نهاييية القسييم 
واثييييق الدوليييية  ات الحيييرب، أو المعتقليييين الميييدنيين المشيييمولين بحمايييية اتفاقيييية جنيييي  الرابعييية والم

، وفيييي كيييال الحيييالتين هنييياك حقيييوق إنسيييانية وأساسيييية يجيييب توفيرهيييا و1 الصيييلة بكيييل مييين الوضيييعين
وتطبيقهييييا لحفييييظ كييييرامتهم كأسييييرى، وتميييينحهم حييييق االحتجيييياج والخصوصييييية فييييي اختيييييار الوسيييييلة 

 الدولية. النضالية السلمية لتحسين ظروف احتجازهم المأساوية لو أخلت الدولة اآلسرة باالتفاقيات

وأبييدا األسييرى الفلسييطينيون فييي اسييتخدام وسييائل احتجيياج سييلمية وعنيفيية منوعيية لتحصيييل 
حقوقهم، فالوسائل العنيفة أوجدت معادلة رعب في المعتقالت بين األسرى وإدارة مصيلحة السيجون 
وطواقمهيييا، وردعيييت السيييجان مييين خيييالل اسيييتهداف حياتيييه فيييي حيييال االسيييتمرار فيييي إ الل األسيييرى 

ا  علييهم، فيي حيين أن الوسيائل السيلمية حركيت الجمياهير الفلسيطينية والعربيية والمؤسسيات واالعتد
لتطبيييق مييواد وبنييود االتفاقيييات الدولييية التييي أكييدت علييى  اسييرائيلالحقوقييية والدولييية للضييغب علييى 

 حقوق األسرى.

 تدريب

 الدارو : ي ع ي   -
ية السيلمية فيي مواجهية انتهاكيات ضرابات المفتوحة عن الطعام أحد أهيم الوسيائل االسيتراتيجاإل -

 وتحدا عن إحداها ؟؟ الطعام،ضراب المفتوع عن عَرف اإل السجان،
وقيم بملخيص لميا تضيمنته مين حقيوق  السيجون،ابحث عن إحدى اللوائح الداخلية لألسيرى فيي  -

 األسرى؟وواجدات على 

 

 
 

                                                
 .11و ندا  البر وثى: مرجع سابق، ص1 
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 : يأسئلة التقويم الذات
 

 في السجون ؟؟ يفي اتخا  القرار الجماع وضح أهمية المؤسسات االعتقالية -
 أهم اللجان في عملية اتخا  القرار ؟؟  يما ه السجون،هناك عدد من اللجان العاملة في  -
ومارسيييت إحيييدى الوسيييائل النضيييالية واالحتجاجيييية ضيييد إحيييدى  االعتقيييال،ا ا ميييررت بتجربييية   -

، فاكتيب تجربتيك لعتقيال االتمارسها إدارة مصلحة السجون بحق األسرى خيال ياالنتهاكات الت
أو تجربة أحد المقربين من المعتقلين المحررين عبير مقابلية  عايشته، يالشخصية والموقف الذ

 شخصية في حال عدم التجربة الشخصية ؟؟
 ، مع مثال على كل واحدة منها ؟؟صنفها متعددة،نضالية في السجون الخطوات ال -
 ي؟دار اإلاجهة االعتقال في تقرير أنقل تجربة أحد األسرى الفردية في مو  -
 ؟كانت أساو نجاحه ي، وبين نقا  القوة التيالجماع م6/7661/ 11ضراب إتحدا عن  -

 

 

 الخالصة

أن أهييم إنجيياز حققييه األسييرى فييي السييجون هييو بلييورة الهياكييل التن يمييية، التييي هيئييت  نعتقييد        
كل ال روف واألجوا  النطالق كافة أشكال اإلبداا للحركة األسيرة، والتي حكميت جمييع العالقيات 

 واألهداف.وضدطتها بلوائح وقوانين، وحددت لكل منها المهام 

عتقلين في مواجهة السجان هو تسلحهم بعدالية قضييتهم، ويعتقد أن الم اهر اإلبداةية لألسرى والم
واحتكيييامهم للقيييانون اليييدولي واإلنسييياني فيييي عمليييية اليييرفض، واالحتيييراف فيييي المواجهييية مييين خيييالل 
مناقشة جماةية مستفيضة عبر مؤسسات اعتقالية لل روف العامية والسياسيية المحيطية، واسيتخدام 

ال ميين مرحليية تكتيكييية إلييى أخييرى اسييتراتيجية، وميين كييل الوسييائل والتفكييير بجميييع البييدائل، واالنتقيي
وسيييلة سييلمية بسيييطة إلييى وسيييلة عنيفيية معقييدة، وانتقييا  الفرصيية المواتييية لبييد  المعركيية، وشييكلها، 

ة المتضيييامنين ئيييقيييوقي واإلعالميييي والجمييياهيري، وتهيوأدواتهيييا المتفرعييية والموزعييية فيييي الجانيييب الح
مسييياندتهم ودعمهيييم فيييي خطيييواتهم التيييي يعلنيييون عنهيييا الفلسيييطينيين والعيييرب واألحيييرار مييين العيييالم ل

ويجه ون لها عبر االتصياالت المسيدقة ميع الشخصييات والقييادات والفصيائل والمؤسسيات الداخليية 
 والخارجية، المحلية منها والدولية.

وييرى مين عميق التجربية لهيذه المعيارك النضيالية  اإلضيرابات المفتيوع عين الطعيام  وبميا تحميل مين 
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وعييذابات وصييبر وانت ييار للنصيير، وميين جهيييد المفاوضييات المضيينية مييع عييدو أكثيير شيييهرة معانيياة 
عليييى طيييول التييياريخ بقضيييايا التسيييوي  والتلكيييؤ والمكييير والخديعييية وااللتفييياف عليييى الحقيييائق وت ويييير 
الواقييييع، أن اإلضييييرابات المفتوحيييية عيييين الطعييييام فييييي السييييجون تمثييييل  روة سيييينام العملييييية الكفاحييييية 

 والمقاومة السلمية.
فداإلضيييرابات المفتوحييية عييين الطعيييام هييي م األسييييرى بأمعيييائهم جبيييروت السيييجان، وانت عيييت الحركيييية 
الوطنيييية الفلسيييطينية األسييييرة حقوقهيييا مييين مخاليييب القهييير وال ليييم المتمثلييية بيييإدرة مصيييلحة السيييجون 

 اإلسرائيلية.

 

 لمحة عن الوحدة الدراسية الثانية "
 

عيية   البنييى التن يميية والوسييائل النضييالية لألسييرى بعيد أن اطلعييت ع ييي ى الييدارو عليى الوحييدة الراب
بيداعات األسيرى الفلسيطينيين يية سيتتعرف عليى م ياهر أخيرى إلتالفي الوحيدة ال فإنك   السجانفي 

لييم يسييبق لهييا مثيييل فييي حركييات التحييرر العالمييية كأطفييال النطييف  يوالتيي االسييرائيلية،فييي السييجون 
وحضيور األسيرى فيي المشيهد  العالميية،المهربة وسفرا  الحرية كحالة نضالية مستجدة في السجون 

والحيديث عين أدب السيجون  مين حييث التعريي  والخصيائص   ،  وثيقية األسيرى نمو جيًا  يالسياس
 .الموضوعاتطرع هذه نتمنى لك فائدة كبيرة ب  ،والممي ات

 

 مسرد المصطلحات 

اإلضيراب المفتييوع عين الطعييام: يعيرف أيضييًا بمعركية األمعييا  الخاويية وممكيين أن يكيون فييردي  -
أو جمييياعي ومطلبيييي لتحسيييين شيييرو  الحيييياة أو سياسيييي بهيييدف الحريييية، ويعيييد خطيييوة سيييلمية 

أشيييكال الميييواد إلبيييراز مطاليييب األسيييرى ومشيييروا دولًييييا، وهيييو قيييرار يقضيييي بعيييدم تنييياول كافييية 
الغذائية باستثنا  الميا  والمليح حتيى تحقييق المطاليب، وقيد تلجيأ إدارة مصيلحة السيجون إلر يام 
األسييير أثنييا  إضييرابه علييى تنيياول المييدعمات والفيتامينييات عيين طريييق التغذييية القسييرية بطريقيية 

 و.1عنيفة وخطيرة محرمة دولًيا قد تودي بحياة المضربين  

التعييّرف علييى أفضييل طريقيية لبلييوغ الهييدف والتوّصييل  يوالتكتيييك : االسييتراتيجية هيياالسييتراتيجية  -

                                                
 .716: ص1664مهورية مصر العربية، مرك  االعالم العربى، و ابراهيم أبو الهيجا: المنسيون فى وياهب االعتقال الصهيونى، ج1 
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إلييى أنجييع طريييق يييؤدي إليييه فييي أحسيين ال ييروف الممكنيية ميين خييالل اسييتغالل نقييا  القييوة والتغّلييب 
فيييي االسيييتعداد والتهييييؤ للحيييرب  و ،  واسيييتعملت كلمييية اسيييتراتيجية قيييديماً 1عليييى منييياطق الضيييعف  
تعنيي فين الجنيرال  يش بشيكل عيام لتحقييق هيدف معيين وهيذه الكلمية لغويياً بتحديد خطة حركات الجي
وتتميي  االسييتراتيجية عيين التكتييك لعموميتهييا فيياألولى  STRATEGOSوهيي  ات مصييدر يونيياني 

هييي المسيييؤولة عيين مجميييوا الحيييرب المعتبييرة ككيييل  يييير قابييل للتقسييييم هيييدفها النصيير فيييي حيييين أن 
دو بميييدان المعركيية فييي عملييية أو اشييتداك معييين ولمييا التكتيييك يعنييي حركيية القييوى فييي حضييور العيي

كانييت المعييارك والحييروب عاميية ال تييرتدب فقييب بييالجيش أو الجيييوش المتقابليية وبميييدان الحييرب بييل 
بعيييييدد مييييين العواميييييل واألطيييييراف مثيييييل االرتديييييا  بخطيييييو  اإلميييييداد والتميييييوين وبخطيييييو  االتصيييييال 

 و .2لدور الحاسم في النهاية  والمعلومات والجانب المعنوي للحرب الذي قد يكون لد ا

  اللجنييية الوطنييية العامييية أو اللجنيية النضيييالية  متعيييددة مثييلتحميييل أسييما   العاميية:اللجنيية الوطنيييية  
وتجتمييع  السييجن،العاميية أو اللجنيية االعتقالييية العاميية   تضييم ممثلييين لكافيية الفصييائل المتواجييدة فييي 

أو  يوتتخييذ القيييرارات فيهييا بالتراضييي بيير،األكويرأسييها ممثييل الفصييييل  الحاجييية،بشييكل دورى أو عنييد 
والحفيييياظ علييييى  لألسييييرى،ومهمتهييييا اتخييييا  القييييرارات والخطييييوات بهييييدف تحقيييييق الحقييييوق  باأل لبييييية،

 الفصائل.واالتفاق على الغرف ومرافق العمل بين  سابقًا،نجازات التى تم تحقيقها اإل

الموجيودة فيي المعتقيل، وعلييى  واللجنية الوطنيية العامية تعميل وفيق الئحية متفيق عليهيا بيين الفصيائل
االتصيييال فييييي مواقييييع األسييييرى األخيييرى فييييي الشييييؤون االعتقالييييية العامييية ، وعلييييى إصييييدار البيانييييات 
الجماهيريية، والبيانييات االعتقاليية الجماةييية، ويقيع ضييمن مهماتهيا البييت فيي اإلضييرابات والخطييوات 

بعية لهيا، وكيذلك تنشيى  النضالية األخرى، كما تشرف عليى الصيندوق الميالي عبير لجنية خاصية تا
لجنييية ثقافيييية عامييية فيييي بعيييض األحييييان، ولجنييية نضيييالية لتنسييييق النشييياطات الرياضيييية الجماةيييية 

                                                
 و نقال عن موقع المنسيون 1 

http://www.almansiuon.com/articles/article.php? 

 مسا 8:66م الساعة 1661مارو36هي 77/3/7418تم التوثيق في 

 الكاتب / حسن الرشيدي

 و نقال عن موقع منتديات ستار تايم 2 

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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، باإلضييافة إلشييرافها علييى الت الثقافييية العاميية واالحتفيياالتصييدار المجييإللمعتقلييين، وتشييرف علييى 
 و.1عمل لجنة الحوار مع إدارة المعتقل  

اللجنييية الثقافييييية :ممكيييين أن تكيييون   لجنيييية ثقافييييية عاميييية ، أولجنييية ثقافييييية تن يمييييية فصييييائلية    -
ومهمتهميييا  اإلشيييراف عليييى رفيييع المسيييتوى الثقيييافي لألسيييرى مييين خيييالل وضيييع الخطيييب الثقافيييية 
المناسيدة لهيم، والسيهر علييى تنفييذها، وتقيوم بتحدييد مسييتويات األسيرى الثقافيية، وتيوزيعهم علييى 

تنازلييييًا واإلشيييراف عليييى الجلسيييات الثقافيييية فيييي مجييياالت مختلفييية وفيييق الخطييية  خالييييا متدرجييية
االعتقالية أو التن يمية وحاجة األسرى، وتقوم بتعميم النشرات والتحاليل السياسيية، والتعياميم ، 
وتقيييوم اللجنيييية الثقافييييية باسيييتقدال تقييييارير المييييوجهين فييييي األقسيييام والغييييرف ، وإعييييداد التقييييارير ، 

وتن يييييم الجلسييييات ، كمييييا وتقييييوم بكتابيييية المواضيييييع الثقافييييية والفكرييييية فييييي  وتشييييرف علييييى عقييييد
 مجالت عامة أو فصائلية .

قييييوانين ون ييييم ترقييييى لمرتديييية الدسييييتور النيييياظم لحييييياة الييييدول  يهيييي الداخلييييية:اللييييوائح واألن ميييية  -
وتح ييى اللييوائح واألن ميية الداخليييية بيياحترام وتقييدير كبيييرين بييين كافييية  الطبيعييية،والمجتمعييات 

 و.2وتشكل مرجعيتهم المتعاقد عليها لفض المشكالت التى تواجههم    سرى،األ
 
تتكييون ميين إدارة الييواردات  حساسيية،لمهميية  يهييو مصييطلح افتراضيي العييام:الصييندوق االعتقييالى  -

الكانتين   بعد عدها وحصرها وتقيدها في سيجل خياص يكيون فيي عهيدة  –من   دكان األسير 
بالقييام بهيذه  -علييه مين الفصيائل أو حسيب الفصييل األكبير المتوافق  -و.3األسير المكلف   

 . يالعملية ، وله مساعدون يسمون بأمنا  الصندوق االعتقال

 

 

 

 
 

 

 

                                                
 .747و خالد الهندى: مرجع سابق، ص1 

 . 61جامعة القدو، موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب الج   األول ، ص –و مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة 2 

 .747و المصدر نفسه، ص3 
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 الوحدة الخامسة
 بداعا  األسرى في الس ون السرائيليةإ

 
 محتويات الوحدة 

  تمهيد 1.1

سييرائيلية   مييين السيييجون اإلبييداعات األسيييرى فييي إالييدارو فيييي الوحييدة الخامسييية    ي أهيياًل بييك ع يييي  
 .لكنأمل أن تكون  ات فائدة  يالت  ،مقرر   تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة 

، عليى صيعيد إنجيازاتهم الشخصيية، وبليورة هر إبداا األسرى في السجون كثييرةومهم الذكر أن م ا
طييييف المهربيييية كحاليييية و ، كنجيييياع ظيييياهرة أطفييييال الن1المواقييييف والخطييييوات النضييييالية واالعتقالييييية  

وبلييورتهم لوثيقيية  ي، وحضييور األسيرى فييي المشييهد السياسييسييرائيليةنضيالية مسييتجدة فييي السييجون اإل
وسيييييييماته الجماليييييييية وصيييييييفاته  ، وأدب السيييييييجون سييييييياو للمصيييييييالحة والوحيييييييدة الوطنييييييييةأاألسيييييييرى ك
ب ، ولقييد تمييي  األسييرى فييي السييجون بالمثييابرة القمعييية والقييدرة علييى التكييي  مييع المحيييوخصائصييه

والتقلديييييات ر يييييم التييييينقالت وكثيييييرة المتغييييييرات، والتطليييييع بن يييييرة تفاؤليييييية للمسيييييتقبل، والقيييييرا ة الجييييييدة 
للماضييي، وأخييذ العبييرة ميين التجييارب السييابقة، وقييرا ة واةييية للواقييع، واستشييراف للمسييتقبل مييع اليقييين 

 و.2بالنصر والحرية، وجميعها مواصفات للشخصية المبدعة  

الطالب مرة أخرى في وحدة   ابيداعات األسيرى فيي السيجون االسيرائيلية   ، ونأميل  ي أهاًل بك ع ي  
                                                

 .737و زاهى وهبى: مرجع سابق، ص1 

 و أن ر: 2 

 .736د وليد العياصرة: مرجع سابق، ص 

dinca.m.(1993) .personality traits as interface between the creative potential and creativity.Revue romance do 

152.-psychologies,vol.37(2) ,PP 145 

purpose.journal of developmental Education ,25(1) Elder,linda and Paul ,Richard(2001) .Critical thanking: Thanking to some 

42.-,PP 40 

Olson ,J.(1999.What academic librarians, librarisanship should know about creative thanking journal of academic , 

390.-librarisanship ,25.(5) .PP383 

ng at work.England gower company limited.Richard, T. 1990. Creativity and problem solvi 

Schank , G(1993) .Effects of A creative problem solving curriculum on students of varying Ability levels. Gifted Quartelrly 

38. -,vol.37,no.1.PP.32 
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والصيمود  يأن تشكل لك هذه الوحدة ركيي ة أساسيية فيي فهيم امكانييات وقيدرات األسيرى عليى التحيد
المتمثليية بأسييطورة اإلنجيياب ميين داخييل االعتقييال كثييورة إنسييانية فييي وجييه السييجان، والييدور الييوطني 

قلييب المعييتقالت لفييض الن اعييات وحاليية االنقسييام الفلسييطيني بوثيقيية األسيييرى وأدب والتييدخالت ميين 
 السجون وما يحمل من   خصائص وممي ات   .

 

 

 أهداف الوحدة  2.1

 

والقيام بملخص ألهم النقا  والمحتيوى، والقييام بالتيدريب  ع ي ي الطالب بعد دراستك لهذه الوحدة ،
وحييل األسييئلة والتعييرف علييى أهييم المصييطلحات، والقييييام بعييدد ميين زيييارات أبنييا  النطييف المهربييية، 
والتعييرف علييى اصييرارهم علييى الحييياة، ودراسيية   وثيقيية األسييرى   التييي خرجييت ميين السييجون، نأمييل 

عليييى الحيييياة كدييياقي الدشييير، وانتميييائهم للقضيييية، ع يييي ي الطاليييب أن تتعيييرف عليييى حيييرص األسيييرى 
وحفيياظهم علييى اإلرا النضييالي والثقييافي الفلسييطيني، ونتمنييى أن تسييتمتع بييأدب السييجون وجمالياتييه 

 ومصداقيته وما يحمل من انتما  ووطنية وتجارب نضالية واعتقالية.

 

 

 أقسام الوحدة  3.1

 

 سام رئيسية وهي :ع ي ي الدارو تشتمل الوحدة الخامسة على ثالثة أق

 القسم األول: أطفال النطف المهربة حالة نضالية مستجدة في السجون اإلسرائيلية 
 القسم الثاني:  حضور األسرى في المشهد السياسي   وثيقة األسرى نمو جًا   

 القسم الثالث: أدب السجون  الخصائص والممي ات  
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 القراءات المساعدة     4.1
 

الدارس حاول أن تنوع مصادر معلوماتك من خالل العودة للمصادر التالية لتتعرف أكثار  يعزيز

 بداعات األسر  المختلفة :إعلى 

 .م2112جميل السلحوت، "أدب السجون"، القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، 
لصااحفيين حسان عباد اللاه، "الصاحافة العبرياة فاي تجرباة المعتقلاين الفلساطينيين"، القادس، نقاباة ا

 .م2115الفلسطينيين، 
 .م2111عبد الحق شحادة: أوراق من خلف جدران األسر، غزة، فلسطين، بدون دار نشر، 
 م.2111سلمان جاد الله، "أدب المواجهة"، غزة، فلسطين، جمعية األسر  والمحررين، 

األسار ، جامعاة القادس نائل إسماعيل: األََساليب اإلنشائيَّة في شعر األسر  الِفلَْسطينيين، ماألتمر 

 .م2113المفتوحة، 
مركااز أبااو جهاااد لشااألون الحركااة األساايرة، "موسااوعة تجااارب األساار  الفلسااطينيين والعاارب"، 

 م.2114جامعة القدس، فلسطين، القدس، 

بداعات انتصرت على القيد " بتواريخ إمركز أبو جهاد لشألون الحركة األسيرة : سلسة مألتمرات 

 متعاقبة " .

ب، حسين الدراويش: صورة السجين والسجن والسّجان فاي الشاعر الاوطني الفلساطيني مفيد عرقو

 .م2113األسير، مألتمر األسر ، جامعة القدس المفتوحة، 
 

 ما تحتاج إليه لدراسة الوحدة :     5.1

تحتاج ع ي ي الدارو لالستفادة من هذه الوحيدة أن تيدرك الحالية النفسيية والغريي ة بتحقييق اإلنجياب 
مخلوق على األرض، وتتعرف على انتهاكات السجان ومساةيه لحرميان األسيرى الفلسيطينيين  لكل

من  ري ة النسل، وتطالع بنود وثيقة األسيرى كاملية كميا خرجيت مين السيجون، وأن تحياول مطالعية 
بعيييض إنتاجيييات األسيييرى مييين أدب السيييجون للتعيييرف مييين خيييالل هيييذه المطالعييية عليييى سيييمات هيييذا 

 يحمل من ممي ات وصفات. اإلنتاج األدبي وما 
ومهم االستعانة باألسرى المحررين عبر لقا ات للتعرف عليى تليك التجيارب مينهم مداشيرة، وتسيتمع 
إلييى انتهاكييات السييجان بحقهييم علييى الصييعيد األدبييي، ومهييم تهيئيية الجييو الدراسييي المالئييم، وقيييرا ة 

 الوحدة قرا ة متأنية، واالستعانة بالقرا ات السابقة .
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 األول القسم
 أطفال النطف المهربة حالة نشالية مست دة في الس ون السرائيلية

سيفرا  الحريية، أطفيال النطييف المهربية، اإلنجياب مين داخييل السيجون  ، جميعهيا مسييميات  
تدل على أحدا معركة إنسانية مسيتجدة لصيناعة الحيياة، حكايية بيدأت بفكيرة، وانتهيت بحقيقية ر يم 

دت عليييى حيييرب األدمغييية بيييين األسيييرى والسيييجان، قوامهيييا التطليييع ، معركييية اعتميييالسيييجان كييل قييييود 
للحييييياة بعييييين متفائليييية، وأبطالهييييا أنيييياو م لييييومين عيييي  ل امتلكييييوا سييييالع اإلرادة والصييييمود واألمييييل 
بالمسيييتقبل، يفكيييرون ويخططيييون ويبتكيييرون ويبيييدعون، فيييي وجيييه إدارة ظالميييية تألقيييت فيييي صيييناعة 

ئل األمنييية أخفقييت فييي كسيير إرادة األسييرى وحرمييانهم المييوت، ور ييم كييل الممارسييات والقيييود والوسييا
 من حقوقهم األساسية   باإلنجاب وتحقيق  ري ة األبوة مثل باقي الدشر.

ظييياهرة تهرييييب النطيييف بيييرزت فيييي أوسيييا  األسيييرى الفلسيييطينيين المتييي وجين، ومييين أمضيييوا 
الجييش بب قييام فترات طويلة، ومن  وي األحكام العالية، ممن حرموا تكوين أسر وإنجياب  ريية بسي

 -36باختطييافهم واعتقييالهم ميين بييين أهلهييم و ويهييم وزوجيياتهم، وتشييير اإلحصييائيات أّن  االسييرائيلى
مين األسيرى فيي السيجون ميين هيم مت وجيون، هيذا يعنييي أن العقوبية سيتكون مضياعفة مييرات  46%

لفعيل، بحقه وبحق وزوجته باإلضافة لعائلته، وبهيذا سييقع العقياب عليى ميا لييس ليه أي جانيب فيي ا
وخاصة على ال وجة التي تشعر بالوحدة بسبب وياب ال وج لسنين طويلة، وألنيه الحيق الفلسيطيني 
والتحيييدي لهيييذا السيييجان قيييرر عيييدد مييين األسيييرى القييييام بتهرييييب نطفهيييم خيييارج السيييجن عبييير طيييرق 
وأساليب ال تخطر على بال بشير، مين أجيل الحصيول عليى  ريية، وتكيوين أسير وبنيا  حيياة عائليية 

 .و1 بياب القصري عن المجتمعر م ال

تناول قضييية  ريديية عجيديية، كانييت حلمييًا وأصييدحت خيياطرًا ثييم احتمييااًل، نسيي فييي هييذا القسييم
إلييييى بييييدايات الفكييييرة، وتطورهييييا، وأسييييدابها،  وسيييينتطرق وأضييييحت بييييإرادة وإصييييرار حقيقييييًة ال خيييييااًل، 

ي والحقييوقي، وشييروطها، وآثارهييا علييى مجمييل قضييية األسييرى علييى المسييتوى االجتميياعي واإلعالميي
وممارسياتها العنصيرية، وردود فعيل إدارة السيجون وأجهي ة  الحكومة االسيرائيليةوفي فضح انتهاكات 

 األمن اإلسرائيلي بالتعامل معهم ومع أطفالهم الذين أنجبوا وهم خلف القضدان.
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 الفكرة وإرهاصاتها:  جذور-أولا 

مييين ال يحيييب أن يكيييون ليييه أبنيييا ، إنجييياب األطفيييال لإلنسيييان شييييئًا فطرييييًا، فيييال يكييياد يوجيييد 
كونهم زينة الحياة الدنيا، فقد تجد من يبذل أع  ماله من أجل الحصيول عليى طفيل لكيي يتحقيق ليه 
شييعور األبييوة، وهييذا الشييعور يشييترك فيييه الييذكر واألنثييى، الغنييي والفقييير، والحيير واألسييير، وإ ا كييان 

إمكانييييه أن يتيييي وج، ويعيييييش حياتيييييه هييييذا الشييييعور متحققييييًا لإلنسيييييان الييييذي ييييينعم بالحرييييية، واليييييذي ب
الطبيعيييية، فكيييي  باألسيييير اليييذي ال يلتقيييي بأهليييه عليييى فتيييرات بعييييدة و يييير منت مييية إال مييين خليييف 

؟ ومييين هنيييا بيييدأت الحكايييية والتفكيييير والنقييياش المعميييق للقضيييية وعليييى فتيييرات و1 األسيييالك والقضيييدان
 ال من.طويلة مكثت ما يقارب من العقدين من 

وفيي أعقياب القييود والممنوعيات اإلسيرائيلية، والتخوفيات األمنيية لخييار  الخليوة الشيرةية ، والمحاربيية 
اإلسيييرائيلية ألي خييييارات بيييإخراج النطيييف والتلقييييح الصيييناعي بطيييرق رسيييمية، بيييدأ األسيييرى يفكيييرون 
 بطييرق إبداةييية بديليية لتحقيييق اإلنجيياب كحييق إنسيياني، فبييرزت فكييرة اإلنجيياب عيين طريييق   النطييف

، ويمكييين إرجييياا أول محييياوالت و3 ، ومييين ثيييم بيييدأت فكيييرة تهرييييب النطيييف مييين السيييجون و2 المخ نييية 
ولييم تيينجح حينهييا بسييبب   قليية خبييرة األسييرى فييي حفييظ حييياة  و4 م 1661تهريييب للنطييف إلييى العييام 

الحيوانات المنوية وتوصيلها للخيارج، واإلمكانييات العلميية والمهنيية فيي قضيية ال راعية والتلقييح فيي 
لسييطين وتهيئيية اإلرشييادات الطبييية والتحضييير للعمليييات، وتييوفير ال ييروف والمناخييات االجتماةييية ف

 والنفسية والوطنية للفكرة  .

وفيميا يتعليق بييدعض عواميل النجياع لييم تتيوافر األنابيييب الحاف ية للنطيف المهربيية فيي السييجون، 
ا عالقية ب يروف ال ييارات، أميا وبعثتها لألسير روحي مشيتهى اليذي ليم تينجح محاولتيه لربميا ألسيداب لهي

، فكانيت عبير هيدايا األسيرى ليذويهم السيجانعن طرق التهريب التي تم اإلعيالن عنهيا وكشيفها مين قبيل 

                                                
 .763و نائل رمضان: مرجع سابق، ص1 

م فى أحد المراك  المتخصصة 7661مرة، كونه خً ن عينات قبل اعتقاله فى العام  31، من طولكرم، والمحكوم بالمؤبد 7611و من قبل األسير ةداو السيد مواليد 2 

ألمر إال يق زراعة األجنة، ولقد اقترع على زوجته أثنا  االعتقال استخدام العينة المودعة فى المرك  الطبى، ور م عدم تقبلها لألمر فى بداية ابهدف اإلنجاب عن طر 

 أنها عاودت التفكير وقررت اإلقدام على التجربة ر م ما قد تسبده من حرج اجتماعى، معتبرًة أنها تؤدى رسالة انسانية

م خالل كتابة رسالته بعنوان   زواج األسير وطالقه والمستجدات فى  لك   استطالعًا 1677المقرر األسير إياد أبو فنون قبل تحرره من األسر فى العام و أجرى معد 3 

، %84رك فى االستطالا و أسير من  وى األحكام العالية من مع م الفصائل الوطنية واإلسالمية، وشا 716بسجن هداريم، الذى يضم عينة تقدر ب    3فى قسم 

 من المت وجين ممن لم ينجبوا قبل االعتقال يفكرون باإلنجاب وهم داخله. %16وأشارت النتائج إلى أن  % 71وامتنع 

 . 16/4/1676و األسير المحرر جبر وشاع: مقابلة أجراها معد المقرر،   ة، 4 
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ييوم ال ييارات، و لييك بوضيع النطييف مكيان نييواة التمير، أو داخييل حديات الشييوكالتة والحلوييات، وطييرق ال 
 نجاع ال اهرة. زالت  ير مكتشفة ولم يتم اإلعالن عنها َبْعد الستمرار

 :أول سفير حرية من الس ون 

سييجلت الحركيية الوطنييية الفلسييطينية األسيييرة أول انتصييار فييي إنجيياب األطفييال عيين طريييق 
م، وكيييان أول سيييفير للحريييية   الطفيييل مهنيييد   ابييين 1671أ سيييطس / آب  73النطيييف المهربييية فيييي 

عاميييًاو، ولييم يقيييدم المركيي  اليييذي أجييرى عمليييية  16مؤبييدًا و 11األسييير عمييار الييي بن، المحكييوم بيييي  
ال يييروف االجتماةيييية، وبعيييد الحصيييول عليييى فتيييوى دينيييية رسيييمية، واحتضيييان التلقيييح حتيييى تهييييأت 

مجتمعييي، وبمداركيية عييدد كبييير ميين المؤسسييات والقيييادات الفلسييطينية الوطنييية واإلسييالمية، وبييدعم 
ميين كييوادر الحركيية الوطنييية األسيييرة فييي السييجون، وحينمييا طلبييت زوجيية األسييير عمييار اليي بن ميين 

م، تيم تأجييل الموضيوا لييتم أخيذ الموافقية مين الجمييع، 1661العيام  المرك  القيام بهيذه العمليية فيي
وتتهيًا كافة ال روف واألجوا  االجتماةيية والعائليية والمؤسسياتية لألمير، وقيام المركي  بالعمليية بعيد 

 .و1 سنوات من الطلب 1م، أي بعد 1671القناعة باستكمال كل المتطلدات في العام 

وطفلييه األول مهنييد عنونييًا لمرحليية جديييدة، وأساسييًا لبداييية  وبهييذا تحييول األسييير عمييار اليي بن
انطالقيية نوةييية، نحييو تعميييم التجربيية واالنتقييال ميين االنتصييار الفييردي إلييى االنتصييارات الجماةييية، 
وانتيي اا لحييق سييلبته إدارة السييجون اإلسييرائيلية، وأقرتييه المواثيييق الدولييية وكفلتييه الشييريعة اإلسييالمية، 

اآلخيييرين ومهيييد الطرييييق وشيييكل عنوانيييًا لمعركييية جدييييدة ضيييد السيييجان، انتصيييار هيييو األول، شيييجع 
فانتشرت ثقافية القبيول بالتخصييب، و يدت ظياهرة توشيك أن تعيم السيجون، فمين األسيرى مين سيجل 
نجاحات مماثلة، ومنهم من تن ر زوجته استكمال فتيرة الحميل لتضيع مولودهيا، ومين ال وجيات مين 

عمليييية التلقييييح، لكيييين ثقافييية تهريييييب النطيييف، انتشييييرت  ينت يييرن إتميييام التحضيييييرات الطبيييية إلجييييرا 
وسييوف تنتشيير أكثييير، وسييوف تالقيييي تأييييدًا واسيييعًا فيمييا بعييد، مييين رجييال اليييدين والسياسيية وأطيييراف 
الحركيية األسيييرة قاطديية، ولقييد تكييررت التجربيية ميين بعييد، حتييى  ييدت ظيياهرة الفتيية وثييورة ميين أجييل 

ب ميين السيجون كيان بطلهييا األسيير عميار اليي بن، ، ولقيد سيجل التيياريخ أن أول عمليية تهرييو2 الحيياة
 وأول سفير للحرية ابنه   مهند  .

أن أطفال النطف منحت ال وجة ثقة االستمرار بالحياة ال وجية مع زوجها األسير، وجنبتها  ونرى 
قهر زواج زوجها بعد اإلفراج عنه بحثًا عن اإلنجاب، وخففت الضغو  االجتماةية عليها للدقا  

                                                
 .16/4/1676تخصصى نابلس: مقابلة أجراها معد المقرر،   ة، و د سالمأبو خي ران مسؤول زراعة نطف األسرى بمستشفى رزان ال1 
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تواصل مع زوجها ر م األحكام العالية، وقضت توق األسير لغري ة اإلنجاب الذي على عهد ال
 من خالل اعتقاله قطع النسل.  السجانحاول 

 
عملييية تهريييب النطييف تعييد إنجييازًا وطنيييًا وإنسييانيًا وحقوقيييًا كبيييرًا، ووصييفها رئيييس هيئيية األسييرى إن 

وتحييديًا لل ييروف القاسييية التييي يعيشييها المعتقلييون والمحييررين ةيسييى قراقييع بأنهييا تمثييل إنجييازًا كبيييرًا 
الفلسطينيون، فإنجاب األطفال عين طرييق التخصييب أقيوى رسيالة حيياة عليى جيوهر األسيرى اليذين 

، ووصييييف ظيييياهرة النطييييف المهربيييية بثييييورة التحييييدي اإلنسيييياني، و1 يتطلعييييون إلييييى المسييييتقبل والحرييييية
ة التييي يعيشييها األسييرى بالسييجون، ورسيييالة واختراقييًا لكييل أشييكال العيي ل وال ييروف الصييعدة والقاسييي

حيييياة عميقييية للعيييالم تقيييول:   بأننيييا نحيييب الحيييياة وال نرييييد سيييوى أن نعييييش كدشييير لنيييا أطفيييال وبييييت 
وعائليية، وهييذا هييو هييدفنا اإلنسيياني والييوطني والنضييالي، وأضيياف: أن األسييير اثبييت أنييه إنسييان لييه 

سييرائيلية التييي تسييعى إلييى تجريييده ميين الحييق فييي الحييياة والحرييية، ردًا علييى كييل أشييكال التعسييف اإل
إنسيانيته وتشيويه صيورته، حيييث ييرى األسيير فيي طفلييه القيادم نيدض حيياة متجييددة فيي الوقيت الييذي 

 .و2 تقوم به إسرائيل بقتل واعتقال األطفال الفلسطينيين، وهي رسالة أخالقية من األسرى بامتياز  
لطت الضيو  علييى القضيايا اإلنسييانية ومين النتيائج اإليجابييية ل ياهرة تهريييب النطيف أنهيا سيي

لألسييييرى بشييييكل كبييييير فييييي العييييالم، وأظهييييرت العنصييييرية التييييي يتعييييرض لهييييا المعتقلييييون السياسيييييون 
أن سييفرا  الحريية، أبنييا  النطييف المهربية حملييوا رسييائل  ونييرى ، و3 السييجون االسيرائيلية القيابعون فييي 

عامل ميع آبيائهم بكيل تليك الوحشيية مين عدة للعالم، رسالة مطالدة لتجريم سياسات االحتالل التي تت
األحكيييام الردةيييية الخياليييية، واعتقيييالهم فيييي ظيييروف  يييير آدميييية و يييير إنسيييانية، وعليييى العنصييييرية 
وسياسة التميي  في السجون ما بين اليهودي والفلسطيني فيي كافية التعيامالت والحقيوق والممارسية، 

حيييق اإلنجييياب والتعلييييم والعييييالج  يحيييرم آبيييا هم مييين حقيييوقهم األساسييييية وعليييى رأسيييها السيييجانوأن 
والتواصيييل ميييع األهيييل عبييير ال ييييارات المنت مييية، وإنهيييا  العييي ل االنفيييرادي واألحكيييام اإلداريييية بيييدون 

الحكوميية االسييرائيلية الئحيية اتهييام وبملفييات سييرية، ويحملييوا ملييف األسييرى بكييل مكوناتييه وانتهاكييات 
 الدولية. بحقهم للمؤسسات الحقوقية واإلنسانية المحلية والعربية و 
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 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=750977و وكالة معًا اإلخدارية: 2 

 و موقع الحدا الفلسطينى: مصدر سابق، 3 

http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504  

http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504
http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504
http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504
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 يالقسم الثان

 " وثيقة األسرى نموتجاا "  يحشور األسرى في المشهد السياس

بشيييكل  يالمتغيييير السياسيييي، هيييو اليييذي أدخيييل العدييييد مييين المفييياهيم فيييي المجتميييع الفلسيييطين
عام، وعلى الح ب السياسي بشكل خاص، وكان له انعكاسه فيي الحركية األسييرة وأثيره عليى األدا  
التن يميي للمعتقليين، فالحركية األسييرة منيذ بدايية نشييأتها تعييش فيي حالية مين االسيتنفار المتواصييل، 

يير السياسيي وتشعر باستمرار المعركة المحتدمة، وانتقلت من حالة إليى حالية بميد وجي ر وفيق المتغ
ومييييدى قييييوة جبهيييية النضييييال الفلسييييطيني والعربييييي الخييييارجي فييييي معركتهييييا النضييييالية مييييع االحييييتالل 

م عليى 7613م، تختليف عين مرحلية انتصيار أكتيوبر 7611اإلسرائيلي، فتأثير ه يمة ح يران عام 
المسييتوى العربييي، فييي األولييى حيياول السييجان إهانيية األسييرى فييي كييل تفاصيييل حييياتهم، وفييي الثانييية 
اسييتطاا األسييرى الصييمود بكييل قييوة وجبييروت أمييام إدارة السييجون وسياسيياتها القمعييية، وكانييت بداييية 
إرسيييا  دعيييائم التن يميييات والعميييل الجمييياعي والخطيييوات النضيييالية فيييي السيييجون، كميييا أن انعكييياو 

م، ففيييي األولييى اسيييتطاا األسيييرى 7663يختليييف عيين اتفاقيييية أوسيييلو فييي العيييام  ،م7681انتفاضيية 
يحققيه األسييرى طيوال وجيودهم فيي االعتقيال، وكانييت  روة االنتصيار، فيي حيين تعلييق تحقييق ميا ليم 

األسرى بالحرية في أعقاب اتفاقية أوسلو مميا كيان ليه األثير السيلبي عليى واقعهيم الثقيافي واإلداري، 
م، ففييي األولييى دخييل 1661م، عيين االنقسييام الفلسييطيني فييي العييام 1666ويختلييف تييأثير انتفاضيية 

موحييدين فييي أعقيياب عمليييات بطولييية فرضييت هيديية األسييرى علييى السييجان، فييي  األسييرى للسييجون 
حييين اسيييتغلت إدارة السيييجون واقييع الفرقييية الفلسيييطينية فييي الخيييارج، وقسيييمت األسييرى وفيييق االنتميييا  
السياسييي، مميييا أدى إليييى تراجيييع الموقيييف االعتقيييالي التييياريخي الموحيييد أميييام السيييجان وتراجعيييت قيييوة 

 متغير السياسي.الحركة األسيرة وفق  لك ال

 وحضييورهم،علييى أحييد أبيرز التييأثيرات السياسييية مين جانييب األسييرى  سينرك هييذه القسييم  يفي
م، والتيييي توصييييل إليهييييا قيييادة الحركيييية الوطنييييية 1661والمتمثيييل   بوثيقيييية األسيييرى   فييييي مايو/أيييييار 

 الفلسيييطينية األسييييرة   باسيييم كافييية األسيييرى للوصيييول إليييى المصيييالحة الفلسيييطينية كأسييياو لمواجهييية
 .يالوطناالحتالل على قاعدة الوحدة والمشروا 

لعبييت دورًا فريييدًا وممييي ًا فييي  السييجون االسييرائيليةبييال شييك أن الحركيية الوطنييية األسيييرة فييي 
المصييالحة الوطنيييية الفلسيييطينية، مييين خييالل إصيييدارها وثيقييية األسيييرى بعييد حالييية االقتتيييال واالنقسيييام 
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أو   وثيقيية الوفييياق  و1 جييا ت وثيقيية األسيييرى السياسييي الييذي وقيييع بييين حركتييي حمييياو وفييتح، وقيييد 
بنيى علييه فيي إعيادة اللحمية الوطنيية لمؤسسيات الوطني   لتشكل رافدًا يؤسس لحوار وطنيي شيامل يُ 

م تيييم 1661السييلطة الوطنيييية وفصيييائل العميييل اليييوطني الفلسيييطيني، وفيييي التاسيييع مييين ميييايو / آييييار 
 .و2 رة في السجون اإلسرائيلية اإلعالن عنها باسم الحركة الوطنية الفلسطينية األسي

كميييا سيييبق مييين  كييير، قيييرأ األسيييرى الميييأزق الفلسيييطيني قبيييل وقوعيييه، وشييياهدوا نهايييية النفيييق 
الم ليييم قبيييل اليييدخول إلييييه، فحيييذروا القيييوى الفلسيييطينية مييين االنجيييراف نحيييوه كونيييه سييييقوض أسيييس 

 الصهيوني.المجتمع الفلسطيني وركائ ه، ولن يكون إال لصالح العدو اإلسرائيلي ومشروعه 

وبدأ نقاش مسيتفيض ومعميق بيين األسيرى القيادة للدحيث عين أقيوى وأضيعف سيبل التقياطع 
للوصييول إليى أفضييل صييغة جامعيية لالتفياق علييى برنيامج وطنييي  و3 واالخيتالل فيي السيياحة الوطنيية

موحد للعمل السياسي الفلسطيني، واستمرت الحيوارات داخيل المعتقيل لميدة شيهرين كياملين، ميا بيين 
وحييييذف وإضييييافة لألفكييييار، وكتابيييية مسيييييوداتها وتعييييديلها، إلييييى أن خرجييييت الوثيقيييية بالشيييييكل نقيييياش 

كلهييم تعيياونوا  و4 المعييروف ألبنييا  شييعبنا، وميين األهمييية بمكييان اإلشييارة هنييا إلييى أن األسييرى القييادة 
 .و5 بشكل مثمر وبن ا  في صيا ة تلك الوثيقة الهامة 

                                                
 .184و أن ر ملحق نصوثيقة األسرى كاملة: ص1 

 . 746و محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص2 

صفقة وفا  األحرار متابعة األسرى لألوضاا المتفاقمة فى الخارج  و القيادى فى الجبهة الديمقراطية مصطفى بدارنة أحد صناا وثيقة األسرى وصف بعد تحرره فى3 

شها الن ام السياسي الفلسطينى بالقول   كنا كأسرى نراقب ونتابع بكثير من القلق والخوف حالة الصراا المحتدم على السلطة والنفو ، بعد حالة االستعصا  التي بدأ يعي

، والتى كانت تنذر بمخاطر الحرب األهلية، وهذا ما دفعنا ألن ندادر قبل بد  أعمال مؤتمر المصالحة في رام الله 1661 فى أعقاب انتخابات المجلس التشريعي الثانية

مؤتمر بلورة فكرة بشهرين تقريدًا لتدارو الحالة الوطنية باتجاه بلورة مشروا سياسي وطني نقدمه باسم الحركة األسيرة للقوى الوطنية خارج المعتقل، ومع  1661أيار/

ن هذا لم يمنع تواصلي مع المصالحة أسرعنا في إنجاز وثيقة الوفاق الوطني لنقدمها لطاولة الحوار الوطني في  لك المؤتمر، كنت الوحيد فى قسم آخر من السجن، ولك

عة زيارة األهل لتخصيصذلك الوقت للحديث حول تلك اآلخرين إلى أن تم إنجاز صيغة نهائية للوثيقة، حيث ساعدتنا بعض ال روف ألن التقي األخ مروان مداشرة في قا

 ئق للحديث معنا  . الصيغة واعتمادها نهائيًا، هذا بالطدع كان على حساب لقائنا وحديثنا مع أهلنا الذين جاؤوا ل يارتنا، الذين لم ينالوا اال بعض الدقا

ر وتن يمات أخرى كانوا ممثلى شعبهم فى مطلب الوحدة الوطنية، وممثلى تن يماتهم فى وضع و ومن أبرز القادة الذين صا وا الوثيقة مع التأكيد على مشاركة كواد4 

 خريطة المصالحة الممثلة بوثيقة األسرى من داخل السجون وهم: 

 األسير مروان حسيب البر وثى ممثاًل عن حركة فتح. -

 األسير عبد الخالق حسن النتشة ممثاًل لحركة حماو.  -

  ب السعدى ممثاًل عن حركة الجهاد اإلسالمى.األسير بسام را  -

 األسير عبد الرحيم محمود ملوع ممثاًل عن الجبهة الشعبية.  -

 األسير مصطفى كامل بدارنة ممثاًل عن الجبهة الديمقراطية و يرهم . -

 .447ب، مرجع سابق، صجامعة القدو، موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعر  –و مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة 5 
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 األسرى: وثيقة-رابعاا 

أكيييييدت وثيقييييية األسيييييرى فيييييي ثمانيييييية عشييييير بنيييييدًا مفصييييياًل عليييييى مجميييييل القضيييييايا الرئيسيييييية 
،   بتوجييه الخطيياب لكيل الشييعب الفلسيطيني فييي كيل مكييان وأينميا تواجييد يمكين ايجازهييا الفلسيطينية 

 فيي اليوطن والمنيافيو، وحيددت الوثيقية هدفيه بتحقييق الحريية والعيودة واالسيتقالل، وتقريير المصيير 
سيييتقلة وعاصيييمتها القيييدو الشيييري ، وأكيييدت عليييى حيييق العيييودة ومضييياعفة الجهيييد ليييدعم والدولييية الم

الالجئييين، وتحرييير جميييع األسييرى والمعتقلييين كواجييب وطنييي مقييدو علييى الجميييع، وطييالبوا بتفعيييل 
من ميية التحرييير الفلسييطينية وانضييمام حركتييي حميياو والجهيياد اإلسييالمي إليهييا، وأكييدوا علييى حييق 

اومييييية بمختليييييف الوسييييائل، إليييييى جانيييييب العمييييل السياسيييييي والتفاوضيييييي الشييييعب الفلسيييييطيني فييييي المق
والدبلوماسيي واالسيتمرار فيي المقاومية الشيعبية، وتوحيييد الخطياب السياسيي الفلسيطيني، ميع ضييرورة 
إجييييرا  إصييييالع شييييامل لمؤسسييييات السييييلطة، وتشييييكيل حكوميييية وحييييدة وطنييييية بمشيييياركة كييييل القييييوى 

حلًييا وعربًييا وإقليمييًا ودولييًا، والتأكييد عليى أن إدارة السياسية الراودة للنهوض بالوضيع الفلسيطيني م
المفاوضات هي من صيالحية  م. ت. ف  ورئييس السيلطة الوطنيية عليى قاعيدة التمسيك باألهيداف 
الوطنييية الفلسييطينية، والعمييل علييى تشييكيل جبهيية مقاوميية موحييدة باسييم جبهيية المقاوميية الفلسييطينية، 

شيييكيل مرجعيييية سياسيييية موحيييدة لهيييا، والتمسيييك بيييالنهج لقييييادة وخيييوض المقاومييية ضيييد االحيييتالل وت
  الديمقراطيييية وصيييونها، ورفييييض الحصيييار، ودعيييوة الحكومييييات ىاليييديمقراطي والحفييياظ عليييى مديييياد

العربيييية لتنفييييذ قيييرارات القميييم العربيييية السياسيييية والماليييية واالقتصيييادية واإلعالميييية الداعمييية للشيييعب 
لوطنييييية الفلسييييطينية ملت ميييية باإلجميييياا العربييييي الفلسييييطيني وصييييموده، والتأكيييييد علييييى أن السييييلطة ا

والعميييل العربيييي المشيييترك، ودعيييوة الشيييعب الفلسيييطيني للوحيييدة واليييتالحم ورص الصيييفوف، ورفيييض 
التييدخل فييي الشييؤون الداخلييية الفلسييطينية، ونبييذ كييل م يياهر الفرقيية واالنقسييام، والتأكيييد علييى حرميية 

لحيييييل الخالفييييات، وتطيييييوير المؤسسيييية األمنيييييية ا وحيييييدً  الييييدم الفلسييييطيني، وااللتييييي ام بييييالحوار أسيييييلوباً 
الفلسييييطينية بكيييييل فروعهيييييا للقييييييام بمهمييييية اليييييدفاا عيييين اليييييوطن والميييييواطنين فيييييي مواجهييييية العيييييدوان 
واالحيييتالل، وحفيييظ األمييين والن يييام العيييام وتنفييييذ القيييوانين، وتوسييييع دور وحضيييور لجيييان التضيييامن 

 ، وتيم التوقييع عليى الوثيقيية و1 نيالدوليية والمجموعيات المحدية للسيالم ليدعم صييمود الشيعب الفلسيطي
باسيييتثنا  حركيييية الجهيييياد اإلسيييالمي فييييي فلسييييطين التيييي تحف ييييت علييييى البنيييد المتعلييييق باالنتخابييييات 

 .و2 والمفاوضات 

 

                                                
 .71 – 7و جمعية األسرى والمحررين: وثيقة الوفاق الوطنى، مرجع سابق ،ص1 

 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2006/5/26و الج يرة نت: 2 
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 الوثيقة: على التفاق-خامساا 

 السيييجون  فيييي األسيييرى  مييين كمديييادرة األسيييرى  بوثيقييية مبيييدئي بشيييكل الفلسيييطيني الكيييل رحيييب
 فييي عسييير مخيياض وبعييد للمصييالحة، كأسيياو أهميتهييا علييى الجميييع كييدوأ الوطنييية، الوحييدة إلعييادة
 يونييو/ح يران 11 فيي الفلسيطينية والفعالييات القيوى  نجحيت الفصيائل بين الحوارات استئناف أعقاب
 وهييي   الييوطني الوفيياق وثيقيية   عليهييا أطلييق نهائييية، وثيقيية حييول اتفيياق إلييى الوصييول فييي م1661
 الحوار. أطراف بعض اقتراع على بنا اً  تعديالت عليها خلتأد أن بعد األسرى  وثيقة باألساو

أن وثيقة األسرى تشكل حالية إبداةيية لألسيرى الفلسيطينيين فيي السيجون اإلسيرائيلية،  نعتقد
ألنهيييا تبليييورت قبييييل األحيييداا وقيييرأت الواقيييع الفلسيييطيني ومسيييتقبله قبيييل حدوثيييه، وألنهيييا تمثيييل حالييية 
اإلجمياا للقيوى والفصييائل الفلسيطينية داخيل السييجون فيي أعقياب نقاشييات معمقية ومفتوحية،   وألنهييا 

 كمييا األهييداف، هييذه تحقيييق وسييبل وآليييات ونضيياالته، الفلسييطيني الشييعب أهييداف رسييم فييي نجحييت
 وممثليييي كافييية الفلسيييطينية القيييوى  وبإجمييياا الفلسيييطينية، المؤسسييية أوضييياا إلصيييالع منهجييياً  ترسيييم

  . و1 الخاص والقطاا المدني المجتمع وفعاليات الرسمية، المؤسسة
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 القسم الثالث

 )الخصائص والمميزا (أدب الس ون 

وأفكييييار وخييييواطر وهييييواجس األدب أحييييد أشييييكال التعبييييير اإلنسيييياني عيييين مجمييييل عواطييييف  
بييأرقى األسياليب الكتابييية التيي تتنييوا مين النثيير، إليى النثيير المن يوم، إلييى الشيعر المييوزون،  اإلنسيان

 .و1 لتفتح لإلنسان أبواب القدرة للتعبير عما ال يمكن أن يعبر عنه بأسلوب آخر

دب السيييجون والمعيييتقالت فيييي فلسيييطين جييي   ال يتجييي أ مييين األدب العربيييي، اليييذي يتطليييع وأَ 
للحرية، وهو من أصدق أنواا الكتابة، سوا  كيان  ليك عليى مسيتوى النثير أو عليى مسيتوى الشيعر، 
واختلفييييت التسييييميات حييييول النتيييياج األدبييييي فييييي باسييييتيالت العييييدو، فييييذهب الييييدعض لتسييييميته  بييييأدب 

يديولوجيية، فيأطلقوا علييه   أاالعتقيالي ، وحيرص آخيرون عليى صيدغه بمفياهيم الحرية ، أو  باألدب 
األدب األسييير ، و هيييب آخيييرون إليييى تسييميته  بيييَأدب السيييجون ، ولكييين الجميييع مجمعيييون عليييى أنيييه 

 .  و2 يندرج تحت عنوان: األدب الفلسطيني المقاوم 

والدسييياتين التيييي  وأدب السييجون ليييم يكتيييب فييي الصيييالونات المكيفييية، أو فيييي الحييياة المرفهييية
تصيييدع فيييي سيييمائها الطييييور المغيييردة، بيييل كتيييب فيييي أجيييوا  مييين األليييم واألميييل، وفيييي ظيييل المعانييياة 

وثميية فييرٌق بييين ميين  ، بييين الجييدران، وميين خلييف القضييدان،و3 والصييبر والتأمييل داخييل محرقيية العييدو
ّييًا، أّميا فيي يكتبون في الصالونات ومن يكتبون في المعيتقالت، ففيي الحالية األوليى ييأتي أدبهيم عاد

الحالة الثانية، فيضئ أدبهم بإشراقات جمالية، تضفي حياة روحية متوقِّدة، حييث أن المعانياة واألليم 
مصييدرًا وحاضيينة دافئيية للعطييا  واإلبييداا، المشييع علييى طريييق الحييق والخييير والجمييال، حيييث تتفجيير 

سيجون، التيي شيكلت تربيًة الطاقات اإلبداةية من خالل ممارسات القمع اليومية للسجان فيي أقبيية ال
 . و4 خصدة لتفتُّح هذا اإلبداا 

                                                
 D8%A8http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AF%و موقع أدب المعرفة: 1 

 .16و، األسري الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية،  مؤتمر األسرى ، جامعة القدو المفتوحة،   ة، فلسطين ، ص1673و أحميييد الريماوي:  2 

 .8، ص1676و محمد عوض: نسمات من خلف القضدان ،  ة، فلسطين، الكلمة للنشلر والتوزيع، 3 

 .11و أحميييد الريماوي: مرجع سابق، ص4 
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سيييييتطرق الكاتييييب ألدب السييييجون وتفصيييييالته، نشييييأته وعوامييييل ظهيييييوره،  القسييييمفييييي هييييذا 
وظروفه وممي اته، وسماته الجمالية، وأبرز التجارب األدبية، والكتابات اإلبداةية مين الشيعر والنثير 

 الة. والرواية والقصة والخاطرة والمسرحية والرس

 أولا، تعريف أدب الس ون:  

أن أدب السجون ج   ال يتج أ من األدب العربيي، واألدب اليوطني، وأدب المقاومية، نعتقد 
واألدب الفلسيييطيني، وأن األدييييب األسيييير يحميييل صيييفات األدييييب بيييالمعنى والمضيييمون، ولإليضييياع 

 صيل:أكثر وجد من األهمية بمكان التطرق لتلك التعريفات بالقليل من التف

 هييو مييا عبيير عيين معنييى ميين معيياني الحييياة بأسييلوب جميييل، أو هييو الكييالم الييذي ينقييل األدب:  -
يشييعر بهييا المييتكلم أو المنييتج   وهييو العلييم  ينفعيياالت النفسييية، التييإلييى السييامع أو القييارى  واال

الذي يضم أصول فين الكتابية النثريية والشيعرية المتيأثرة بالعاطفية والميؤثرة فيي العاطفية، واألدب 
فكرة وأسلوب، مضمون وشكل، فهيو فكيرة مين واقيع المجتميع أو مين أحالميه، وهيو أسيلوب فييه 

 .و1 ب أمة وأدب شعببراعة وجا بية ورشاقة وموسيقى، فيتكون من  لك كله أد
هييو األدب الييذي نشييأ فييي األرض العربييية منييذ مييا قبييل اإلسييالم، ويرجييع  األدب العربــي القــديم: -

 األدب العربي إلى قرنين قبل الدعثة المحمدية، وبالتحديد إلى ما بعد القرن الرابع الميالدي.
نهضييية منيييذ هيييو أدب حركييية التجدييييد واإلحييييا  التيييي دعييييت بعصييير ال األدب العربـــي الحـــديث: -

القييرن الثييامن عشيير، ونشييأ نتيجيية األحييداا السياسييية أدب وطنييي للييدفاا عيين الييدول العربيييية، 
 .و2 وأدب قومي يدعو إلى توحيد النضال لطرد المستعمر

هو الكاتب المتفرغ للكتابية األدبيية، والميتمكن فيي لغتيه، وعليوم اللغية جميعيًا، والمثقيف األديب:  -
تيياريخ آداب كثييير ميين األمييم، والسيييما المشييهور منهييا، والمطلييع ثقافيية واسييعة فييي تيياريخ أدبييه، و 

على المذاهب الفكرية والمدراو األدبية، وكلمة األديب واسعة تشمل الشعر والنثير، كميا تشيمل 
الدراسات األدبية والنقدية، وهي أوسع من كلمة روائي، أو مسيرحي، أو شياعر، ولييس بسيهولة 

فة، ميا ليم يثبيت أهليية وجيدارة وجيرأة فيي الكتابية، وحسين للمطالع والقارى  أن يح يى بهيذه الصي
إنتياج، واألدييب متخصييص أحيانيًا فييي مجيال أدبييي معيين، وقييد يتسيع بييه األفيق فيكتييب فيي كييل 

 .و3 مجال 

                                                
 .48، ص7666و الدكتور محمد التونجى: المعجم المفصل فى األدب، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 1 

 .66و المصدر نفسه، ص2 

 .13و المصدر نفسه، ص3 
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ـــوطني: - هيييو اليييذي يشيييمل كيييل جييينس أدبيييي، مييين شيييعر أو نثييير أو خطابييية أو مقالييية،  األدب ال
ور مشياعره ومطامحيه، وآماليه، وآالميه، ويرصد منازا الشعب العربي ضمن هذا النطاق، ويص

وهييو المعبيير عيين قضييايا الشييعب الييذي يقطيين قطييرًا معينييًا، ويطلييق األدب القييومي علييى كييل مييا 
يتصييل بييالوطن العربييي الكبييير، وظهييور األدب الييوطني سييبب االحسيياو بييآالم الييوطن، والغيييرة 

ن االسيتعمار ييأتي أن أدب المقاومية فيي زمي ونيرى ، و1 عما يعتريه مين أميراض وتفكيك وتقصيير
 في سياق مفهوم األدب الوطني واألدب القومي الحديث سعيًا للحرية.

هييو تييراا فكييري ثمييين وثييروة فنييية ضييخمة، وحلقيية فييي األدب العربــي المعاصــر فــي فلســطين:  -
سلسة األدب العربي المعاصر، وعلى الر م من أهمية هيذا األدب وسيمو قيمتيه الفنيية ليم تتجيه 

ن ميين مييؤرخي األدب، ونقيياده والمتخصصييين فييي الدراسييات األدبييية، ويرجييع إلييه عناييية الدارسييي
 لييك إلييى ظييروف فلسييطين قبييل الكارثيية وبعييد حييدوثها حيييث حالييت تلييك ال ييروف دون تسييليب 

 . و2 األضوا  على أدبها بفنونه المتعددة وألوانه المختلفة 
هيو األدب اليداعي للحرييية واليتخلص مين العبوديية،   فعلييى ميدى األجييال كييان  أدب المقاومـة: -

األدب أكثيير الفنييون التصيياقًا بييالثورات، وأقواهييا جميعييًا فييي التعبييير عنهييا، ومييا ميين ثييورة عرفهييا 
التييياريخ إال كيييان األدب هيييو الممهيييد لهيييا، بالخطدييية والقصييييدة، وبالمقيييال والقصييية والروايييية وميييا 

قيامهييا هييو الييداعي لهييا والناشيير لمدادئهييا، والمييدافع عنهييا ضييد مناهضييات  إليهييا، ثييم كييان بعييد
الخصييوم واألعييدا ، فييإ ا اسييتقر أمرهييا كييان األدب هييو الراصييد لمسيييرتها، والمسييجل لخطواتهييا، 

 .و3 والمعبر باستمرار عن تأييد المجتمع لها أو سخطه عليها   
هيييييو اليييييذي يكتديييييه األسيييييرى فيييييي ، و4 ييييييرى األدبيييييا  والنقييييياد أن أدب السيييييجون أدب الســـــ ون:  -

المعيييتقالت، ويسيييتوفي الحيييد األدنيييى مييين الشيييرو ، وميييا يكتيييب عييين السيييجون واألسيييرى خيييارج 
السييجن ميين  ييير األسييرى أو ميين المحييررين ال ُيَعييْد أدب سييجون، وممكيين تسييميته   أدب عيين 

، و1   أدب السيييييجون   هنالييييك الكثيييييير ميييين األدبيييييا  مميييين اجتهييييدوا فيييييي تعرييييي  ، و5 السييييجون 

                                                
 .13و الدكتور محمد التونجى: مرجع سابق، ص1 

 .1، ص7616فلسطين، القاهرة، دار المعارف،  و د. كامل السوافيرى: األدب العربى المعاصر فى2 

، القاهرة، رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم الدراسات األدبية بكلية دار العلوم لنيل درجة الدكتوراة فى اآلداب ،كلية العلوم، قسم 7676و عبد الصبور مرزوق :أدب ثورة 3 

 . 7، ص7616الدراسات األدبية، جامعة القاهرة، 

د.عبد الخالق  اتحاد الكتاب الفلسطينيين األديب والروائى ابراهيم ال نب   المعروف بغريب عسقالنى، واألديب والناقد والمحاضر فى الجامعة االسالميةو تعري  رئيس 4 

 العف.

جون، األول: هو ما يكتب في األسر و األديب والروائى األسير المحرر شعدان حسونة تطرق فى مقابلة أجراها معه معد المقرر لثالا مدارو فى تعري  أدب الس5 

 ويهتم بقضايا السجن، وهنا يتم استثنا  األدب العاطفي والبوليسي و يره من األنواا التي تكتب في األسر.

 الثانى: هو كل ما يكتب فى األسر، وهنا يتم استثنا  ما كتب عن األسر من  ير األسرى كرواية شرق المتوسب لعبد الرحمن مني  و يره.
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وجميعها متشابهة في مضمونها وأصولها، ومختلفة قليياًل عليى الحيدود والمسياحات، واألجنياو 
 والتصنيفات.

أن أدب السييجون فييي فلسييطين هييو أدب مقاوميية،  نجييدواسيتنادًا لكييل مييا سييبق ميين تعريفييات 
وهيييو جييي   مييين األدب العربيييي المعاصييير فيييي فلسيييطين، واألدب اليييوطني والقيييومي، واألدب العربيييي 

لميييا يحميييل مييين مميييي ات وخصيييائص، وحيييس إنسييياني وعييياطفي، ورقييية مشييياعر ي الحيييديث، والعيييالم
وأحاسيس ومصداقية، وقدرة على التعبير والتأثير، وهو كل ما كتديه األسيرى داخيل االعتقيال ولييس 
خارجييه، بشيير  أن يكييون ميين أجنيياو األدب كالرواييية والقصيية والشييعر والنثيير والخيياطرة والمسييرحية 

ن   أدب السييييجون   المسييييتوفي للشييييرو  األدبييييية، وبييييين   أدبيييييات وإنتاجييييات بييييي ونفييييرق والرسييييالة، 
األسرى األخرى   التيي كتبوهيا داخيل االعتقيال، كالدراسيات السياسيية، واألبحياا التاريخيية واألمنيية 
والفكرييييية، والكتييييب فييييي مجيييياالت متنوعيييية، والترجمييييات ميييين الصييييحف اإلسييييرائيلية و ييييير  لييييك ميييين 

 المجاالت  ير األدبية.

فيشييكل موضييوا اعتقييال المناضييل ونقلييه ميين حييياة الحرييية إلييى حييياة السييجن، مجييرد انتقييال 
بالمكييان بالنسييدة للمعتقييل السياسييي، وهييو يحييرص دائمييًا أن يجعييل ميين قضييية اعتقالييه ووجييوده فييي 
السييجن مناسييدة لطييرع قضيييته األكبيير واألساسييية التييي آميين بهييا واعتقييل ميين أجلهييا، وفييي مختلييف 

                                                                                                                                       
والقصة، والقصة القصيرة، الثالث: هو كل ما يكتب عن السجون وكل ما يكتب بأقالم األسرى ويميل حسونة إلى هذا التعري  على أن يستوفى الشرو  في كتابة الرواية، 

 والمقال فى هذا اإلطار.والقصة القصيرة جدا، والشعر العمودي، وشعر التفعيلة، والشعر المنثور، واختلف المختصون بشمل الخاطرة، والرسالة، 

فنيًا، وهذا يشمل القصة  الدكتور الشاعر األسير المحرر فاي  أبو شمالة اعتبر أن أدب السجون هو كل ما له عالقة بالوجدان والعاطفة اإلنسانية والتعبير عن  لك

أنفسهم، وما كتبوه هم من داخل  رف السجن، وما وثقوه أثنا  وجودهم في والرواية والشعر والخاطرة واأل نية والعمل المسرحي، ويتكون من شقين، شق يتعلق بالسجنا  

سيما أولئك الذين تخيلوا السجن وحتى بعد خروجهم منه، فالتجربة قائمة، وتنعكس في التعبير لسنوات طويلة األمد، وشق يتعلق بما عبر عنه األدبا  خارج السجن، وال

م تجربة السجنا ، وراحوا يعبرون عنها بصيا تهم الخاصة، وأسلوبهم القادر على تصور حياة السجن، والتعبير عنها بشكل حياة السجن، واستمعوا لها، وعاشوا بوجدانه

 فني.

ى من مذكرات أو ما كتده األسر  األديب والروائى األسير المحرر وليد الهودلى عر ف أدب السجون فى مقابلة أجراها معه معد المقرر   بما يكتده األسرى فى داخل األسر،

وال يشمل أدب السجون بعد التحرر، أو ما كتب عنهم وعن السجون من  يرهم، فى مجاالت الرواية، والقصة، والشعر، والمسرحية، والخاطرة، وألوان األدب األخرى، 

 إنتاجات األسرى من الدراسات واألبحاا والكتب فى مجاالت من  ير اإلنتاج األدبى.

، مان جاد الله عر ف أدب السجون فى مقابلة أجراها معه معد المقرر   بالذي يكتده األسرى داخل السجون، ويشمل الرواية، والقصة، والشعرالكاتب األسير المحرر سل

األسير المحرر الدكتور  ديبوالمسرحية، وال جل، وحتى اللوحات الفنية، وأدب السجون ال يشمل المقاالت السياسة والتاريخ، ويمكن أن يطلق عليها أدبيات الفصائل، األ

إنتاج لغوي كتب فى  خضر محج  عر ف اإلنتاج األدبى فى مقابلة أجراها معه   ما يكتده األسرى خالل اعتقالهم، حتى لو لم يكن عن السجن، وأدب السجون هو كل

 قد األدبي، والخاطرة األدبية  . السجون، واتخذ األسلوب الجميل وسيلة إليصال محتوى ما، كالشعر والقصة والرواية والمسرحية والن

 .166و أن ر ملحق بعض انتاجات األسرى من أدب السجون: ص1 
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نا بها في أدب السجون نجيد عليى اليدوام بيأن المعتقليين السياسييين يشيكلون لجنية التجارب التي مرر 
 .و1 هدفها إيجاد مختلف الوسائل لالتصال بالعالم الخارجي لكي تطرع عليه قضية اعتقالهم

والمشيترك لكييل الشييهادات والمييذكرات واألعمييال األدبيية التييي خرجييت ميين السييجون لألسييرى 
وير الحييي والمكثييف لصييمود اإلنسييان األعيي ل إال ميين قناعاتييه فييي السياسيييين بشييكل عييام هييو التصيي

وجه آلية القميع وأسياليب اليدطش، وتصيوير شيكل الصيراا القيائم بيين الجيالد فيي مواجهية المناضيل، 
السيييا  والكهربييا  فييي مواجهيية العقيييدة وااليمييان، محيياوالت اإل الل والتركيييع فييي مواجهيية محيياوالت 

 جهة السلطة.التصدى والصمود، الفرد في موا

إن كافيية وسييائل التعييذيب الجسييدي والنفسيييي التييي يسييتخدمها الجييالد أو المحقييق تسيييتهدف 
كسيير إرادة المناضييل، وفييي المقابييل فييإن المناضييل يريييد أن يحييافظ علييى شييي  واحييد هييو اسييتمرار 

أن أدب السييجون ينييدرج تحييت إطييار أدب المقاوميية فييي التعرييي   نييرى قدرتيه علييى المقاوميية، وبييذلك 
 .و2 مون والمض

ولقييد أمييدنا التيياريخ العربييي بييذاكرٍة خصييدة أثراهييا عشييرات بييل مئييات الشييعرا  الييذين ُأِسييروا، 
، كميييا يجيييدر التنوييييه أن أدب السيييجون لييييس حكيييرًا عليييى و3 وكتبيييوا قصيييائدهم فيييي وياهيييب السيييجون 

، ولعييييل أشييييهرهم الروائييييي و4 الفلسييييطينيين والعييييرب فقييييب، بييييل هنيييياك آخييييرون كتبييييوا داخييييل االعتقييييال
م كتيياب    كريييات ميين منيي ل األمييوات   7611وسييي فيييدور دوستوفسييكي الييذي كتييب فييي العييام الر 

بعد تجربة اعتقالية ألربع سنوات خاضها في سجن   أومسيك بسييبيريا  ، وبعيد خروجيه مين السيجن 
قيال   لطالميا باركيت القيدر اليذي وهيب ليي أن أعياني هيذه التجربية التيي كيان لهيا فضيل كبيير عليي  

 أخرى.  ، وأمثلةو5 

 التي ساعد  في ظهور أدب الس ون الفلسطيني: العوامل-ثانياا 

                                                
 .766، ص7687و ن يه أبو نضال: أدب السجون، بيروت، لبنان، دار الحداثة، 1 

 .766و  ن يه أبو نضال: مرجع سابق، ص2 

مني  ورواياته المشهورة عن السجون   شرق المتوسب   و  اآلن هنا  ، ويحيى الشيخ صالح فى  و، وعبد الرحمن3و كأبى فراو الحمداني، والمتنبى، وناظم الغ الي 3 

 أدب السجون، والمنافى فى فترة اإلحتالل الفرنسى، وشعر السجون لسالم معروف المعوش، ورواية خطوات فى الليل لمحمد الحسناوى وآخرين.

م بابلو نيرودا، والروائى الروسى ديستويفسكى فى روايته   من ل األموات   وآخرون كثر ممن كانوا تحت و كالشاعر التركى ناظم حكمت، وشاعر تشيلى الع ي4 

 االحتالل واعتقلوا.

 .766و ن يه أبو نضال: مرجع سابق، ص5 
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الكاتيييب األسيييير فيييي    أدب السيييجون   بميييا يصيييو ه و1 وصييف أ. د. صيييادق أبيييو سيييليمان 
السييجون وهييو يحيييا فييي مكييان بئيييس ال يييوفِّر لسيياكنه إال أبسييب المتطل ديياِت التييي تحفييُظ لييه حياتييه، 
والييذي يخييرج ميين مْحدسييين: محييدس السييجن، ومحييدس معانيياة األديييب الييذي ينسييج التجربيية األدبييية 

عر؛ واألدييب األسيير كلمات وجماًل وصيورًا بديعية مفعمية بحيويية االنفعيال، وصيدق التجربية والمشيا
 .و2 الذي ينهل من مصدر المعاناة في سبيل الحرية

و أدب السيييجون  فيييرض نفسيييه ك ييياهرة أدبيييية فيييي األدب الفلسيييطيني الحيييديث، وبيييرز قبيييل 
م، فالشعرا  الفلسطينيون الكدار محمود دروييش وسيميح 7611احتالل الخامس من ح يران/ يونيو 

حة األدبيييية بهيييذا األدب المقييياوم، ولعيييل أبيييرز سيييماته تتمثيييل فيييي ، َأْثيييروا السييياو3 القاسييم وتوفييييق زيييياد
يييك بييياألرض، والتغنيييي بالحريييية، وحيييب اليييوطن، وااللتييي ام والصيييدق المقييياوم، اليييذي تجليييى فيييي  الت َمسُّ
نصوصيييهم، فيييُأطلق علييييهم: رواد شيييعرا  المقاومييية الفلسيييطينية، اليييذي اتسيييم بالدعيييد العربيييي والدعيييد 

ن ، لراشد حسين، و أنا عبد  لفوزي األسمر، موجهية لشيعب إفريقييا، العالمي كقصيدة: الثوار ينشدو 
ولسييميح القاسييم عييدة قصييائد عيين بيياتريس لومومدييا، وإفريقيييا، وزنييوج أمريكييا، ومقطييع اسييمه بطاقييات 
إلى ميادين المعركة، وهي سلسلة من القصائد القصيرة موجهة إلى المغني ال نجيي بيول روبنسيون، 

دانييييا، وثييييوار الفيتكونيييت، ولعييييل أب هيييا قصيييييدة محميييود درويش عيييين وفييييدل كاسيييترو، وكريسييييتوف و
 .و4 األمنيات  

 وهنالك عدة عوامل ساعد  على الكتابة األدبية لدى األسرى وأهمها:

م، وتوافرهيا فيي نهايية السيدعينيات، والتيي مثليت 7611دخول الكتب األدبية للسجون في العام  -7
شيكل عيام، والطفييرة األدبيية االعتقاليية بالشييكل العصير اليذهبي لألسييرى عليى الصيعيد الثقييافي ب

الخيياص،  فييي هييذه المرحليية ازدهيييرت القييرا ات األدبييية لتشييمل طيفيييًا واسييعًا ميين األدبييا  عليييى 
مييييل حبيبيييي فيييي مجيييال الروايييية، ميييرورًا بنجييييب إمسيييتوى العيييالم، ابتيييداً  مييين  سيييان كنفييياني و 

لسيييييتوي، وديستويفسيييييكي محفيييييوظ وتوفييييييق الحكييييييم وطيييييه حسيييييين والطييييييب صيييييالح، وانتقاليييييه تو 
وتورجني  ومكسيم جوركي، وكتاب األدب السوفيتي الالحقين، والعودة إليى شكسيبير وتشيارل  
ديكنيييي  وفيكتوهوجييييو فييييي أوروبييييا، واالنطييييالق نحييييو األدب األمريكييييي وخصوصييييًا أدب جييييون 
شتايندك، وارنست همنجيواي، وكتياب آخيرين مين قومييات وتجيارب وأجنياو مختلفية فيي مجيال 

                                                
 و أستا  علوم اللغة العربية، جامعة األزهر بغ ة، عضيو مجمع اللغية العربييية المراسيل القاهيرة1 

 http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=2773سرى للدراسات: و مرك  األ2 

 .6و جميل السلحوت: مرجع سابق، ص3 

 . 8و أحمد الريماوي: مرجع سابق، ص4 



 178 

والقصيييية والشييييعر والمسييييرع، والتييييي شييييكلت جامعييييًا ممتعييييًا ومصييييدرًا   يييييرًا للمعييييارف  الرواييييية
  . و1 واالستمتاا

تنامي قوة الحركة الوطنيية األسييرة، وتطيور أسياليب اإلسيناد الجمياهيري لهيا، ميا أدى إليى لجيم  -1
 شراسة القمع الجسدي والفكري، وخفف من حدة القهر الممارو ضد األسرى.

التلفييياز واضيييطرار إدارة السيييجن إليييى السيييماع بإدخاليييه فيييي  يييرف السيييجن، ميييا أتييياع للمعتقليييين  -3
االطييالا علييى العييالم الخييارجي ميين خييالل االطيييالا علييى بعييض البييرامج األدبييية والفنييية فيييي 
الفضائيات العربية التي سمحت بها إدارة مصيلحة السيجون، ثيم عيادت ومنعيت بعضيها ضيمن 

 سياسة التضييق. 
جيييالت والنشيييرات والصيييحف التيييي كيييان يصيييدرها المعتقليييون، واهتميييامهم بنشييير النصيييوص دور الم -4

 األدبية والقصائد الشعرية في مجالت أدبية خاصة   كصدى نفحة، والصمود األدبي. 
 .و2 نشر أعمال بعض المعتقلين خارج أسوار السجن بعد تهريبها بطرق مختلفة  -6

هتمامييات الثقافييية وخاصيية األدبييية، اليييى أن تطلييع األسييير للحرييية، ومييل  الوقييت باال نييرى 
تحميييل األسيييير نحيييو األفيييق الواسيييع والممتيييد بيييال نهاييييات، وتحليييق بروحيييه نحيييو الفضيييا ات الرحدييية، 
والخيييياالت الالمحيييدودة، والتيييي تمثيييل تحيييديًا لمشيييروا السيييجان السييياعي لحصييير جسيييده وروحيييه فيييي 

اإلحسيياو بالمعانيياة والعييذابات، أمتييار بييل سيينتيمترات معييدودة ليدقييى معتقييل ال ييروف والسياسييات و 
كانييت عوامييل معنوييية للعيييش فييي كنييف الحييياة وصييناعتها ميين ال شييى ، وال يمكيين اسييتدعاد عامييل 
التحفيييي  والتشيييجيع والمنافسييية مييين قبيييل المؤسسيييات الفلسيييطينية والعربيييية والدوليييية بقضيييايا األسيييرى، 

والمحيررين فيي مجيال   الروايية وأهمهيا جيائ ة الحريية السينوية التيي تعلين عنهيا هيئية شيؤون األسيرى 
والقصيية والفيييلم والبوسييتر واأل نييية  ، والتييي شييجعت األسييرى علييى المشيياركة فيهييا، فييي ظييل سييهولة 
التواصييل مييع الخييارج مييع تهريييب الهواتييف النقاليية التييي سييهلت تصييوير ونقييل أدبيييات األسييرى لكييل 

 األسرى في السجون:مكان، ولعل من أبرز االهتمامات واألجناو األدبية التي اهتم بها 

 شعر األسرى: -9

الشيييعر فييين يعتميييد الصيييورة، والصيييوت، والجيييرو، وااليقييياا، لييييوحي باحساسيييات وخيييواطر، 
وأشييا  ال يمكيين تركي هييا فيي أفكييار واضييحة للتعبيير عنهييا فييي النثير المييألوف والمعييروف، والموهديية 

، ويشيييكل شيييعر و3 ييييًا الشيييعرية ملكييية  اتيييية، وبيييذرة تنميييو داخيييل الشخصيييية المتميييي ة عاطفييييًا أو عقل
                                                

 .43و مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة :ابداعات انتصرت على القيد، المؤتمر األول، مرجع سابق، ص1 

 .774 773سابق، صو سلمان جاد الله: مرجع 2 

 .748، ص1666و جبور عبد النور: المعجم األدبى، بيروت، لبنان، دار العلم للماليين، 3 
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األسييرى الفلسييطينيين، أنمو جييًا هامييًا ميين نمييا ج شييعر المقاوميية، و لييك ألن مع ييم أدبييا  فلسييطين 
م، أم مين األراضيي المحتلية فيي العيام 7648وشعرائهم سوا  من داخل األراضي المحتلة في العيام 

، ويتمييي  شييعر المعييتقالت بكونييه مقاومييًا، جييا  و1 م، دخليوا السييجون والمعييتقالت اإلسييرائيلية 7611
من أتون معركة ضيارية بيين األسيرى وبيين إداراة قميع السيجون بأجه تهيا المختلفية، إزا   ليك انبيرى 
الشييعرا  مميين نضييجت قييرائحهم، وتفّجييرت مييواهبهم الشييعرية، ليقفييوا فييي مقدميية المجابهيية ؛ ليعّبييروا 

 عما يختلج في نفوسهم من ألم وح ن وأسى.

عليييه فإننييا لسيينا أمييام شييعر بيياٍك شيياٍك ضييعي  حيي ين، يرسييل الييدمع مييدراًرا، وليييس شييعًرا و 
صيياخًدا يواجييه واقعييه بالصييراخ، بييل نحيين أمييام شييعر مقيياوم ملتيي م، ولعييل أبييرز مييا يلحييظ فييي هييذا 
الشيعر وحدتيه الموضيوةية ؛ إ  تيتالحم قصيائد الشييعرا  األسيرى تالحًميا عضيويًّا، كونيه انطليق ميين 

وهدفييييه واحييييد، ويمتيييياز أيضييييًا بكثييييرة اسييييتخدام الرم ييييية، كوسيييييلة ناجعيييية تختصيييير  ظييييروف واحييييدة،
المسافات للوصول إلى المعنيى العمييق فيي نميب ميوج  ميوع، فيإن هنياك حاجية أمنيية لهيذا الشيعر؛ 
ألن القصييييدة الصيييريحة تعيييّد جرًميييا يعاقيييب عليهيييا قيييانون االحيييتالل اإلسيييرائيلي ؛ لهيييذا السيييبب نجيييد 

ميين  يييره اسييتخداًما للرميي  ؛ هروًبييا ميين عقيياب جالديييه، وتضييلياًل لمحاكمييه الشيياعر األسييير أكثيير 
 العميا .

وجيا  هييذا الشييعر أيًضييا مييوجً ا، تعييرض فيييه المعيياني المتدفقيية فييي ألفيياظ قليليية، مييع اإلبانيية 
واإلفصيياع عنهييا، ويتسييم شييعر األسييرى بالسييهولة والدسيياطة والوضييوع؛ فشييعرهم نييراه يجييري مجييرى 

 .و2 الما  في النهر سالسة وسهولة ويسًرا وبساطة وعذوبة 

سييطينيين بأنهييا األ نييى واألكثيير شييمولية وزخمييًا ولقييْد تمييي ت األعمييال الشييعرية لألسييرى الفل
مين حييث الكييم والكيي  بيييَن تجيارب الشييعوب وحركيات التحيرر، ويعييود  ليك إلييى ارتداطهيا بالقضييية 

 الفلسطينية وتحرير فلسطين، وطبيعة االحتالل اإلسرائيلي الذين تعرضوا له.

ا األنييييواا األدبييييية وكيييان التعبييييير بالشييييعر البييييدايات األولييييى فييييي إبييييداا األسييييرى، فهييييو أسيييير 
اسييتجابة للتعبييير عيين المعانيياة، لهييذا لجييأ عشييرات ميين األسييرى إلييى المحيياوالت الشييعرية التييي تتييرجم 

، فهيييو شييعرًا مغلفيييًا بييالحلم الشيييفاف، وجييا ت العديييارة فييييه و3 مشيياعرهم وتعبييير عيين مكنيييونهم النفسييي

                                                
 .4، ص1668و  مجلة الجامعة االسالمية، المجلد السادو عشر، العدد األول،   ة، 1 

 .1، ص1673ي األسير، مؤتمر األسرى، جامعة القدو المفتوحة، و مفيد عرقوب، حسين الدراويش: صورة السجين والسجن والسّجان في الشعر الوطني الفلسطين2 

 .7، ص1673و نائل إسماعيل: اأَلَساليب اإلنشائي ة في شعر األسرى الِفَلْسطينيين، مؤتمر األسرى، جامعة القدو المفتوحة، 3 
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ألنيه يخاطيب القليب والعقيل،  ، لذا فإن النفس تتعشق هذا الشعر وتحده، وتميل إليه،و1 هائمة أثيرية
وترتيياع لييه النفييوو، وتنشييرع لييه الصييدور، فكييأن الشيياعر فييي هييذا الشييعر يتحييدا عيين نفسييه، وكييأن 

 .و3 ، ولقد برز عدد كبير من الشعرا  داخل المعتقالتو2 هذا الشعر ج   منه 

 الرواية والقصة: -2

ليييييف الرواييييية هييييي فيييين سييييرد األحييييداا والقصيييييص، تضييييم الكثييييير ميييين الشخصيييييات، وتخت
انفعاالتها و صفاتها، وهي أحسن و أجمل فنون األدب النثري، وتعتبر األكثر حداثية فيي الشيكل و 
المضييمون، وتتمييي  بالتشييويق فييي األمييور والمواضيييع والقضييايا المختلفيية سييوا  أكانييت أخالقيييية أو 

د، وهيييي اجتماةييية أو فلسيييفية، والقّصيية القصييييرة: تمّثيييل حييدثًا واحيييدًا، فييي وقيييٍت واحيييد، وزميياٍن واحييي
، وهي وثيقة بشرية مستقاة من الخييال والمالح ية والتأميل وممثلية لواقيع و4 حديثة العهد في الّ هور

، وهيييي أنيييواا متعيييددة، و5 حقيقيييي أو متخييييل، وُتعنيييى الروايييية بموضيييوا األدب أي اإلنسيييان والعيييالم
ال منيييية  والقصيية القصييييرة جييينس أدبيييي متميييي  باالقتصييياد فييي التعبيييير وتصيييوير الحيييدا أو اللح ييية

، ولقد اهتم عدد كبير من األسرى بكتابة الرواية فيي السيجون، ومين و6 العابرة، بلغة وصفية درامية 
 .و7 األهمية بمكان أن يشار للتأريخ إلى رواية   وابور الكاز   كأول رواية في أدب السجون 

األجنياو األدبيية الرواية من أكثر األجناو األدبية المعبرة عن حالة االعتقال قياسيًا بوتعد 
، ولقييد بييرز عييدد ميين كتيياب الرواييية ميين األسييرى ولعييل و8 األخييرى التييي خرجييت ميين رحييم السييجون 

أبييرزهم الروائييي األديييب وليييد الهييودلي الييذي كتييب عييدد ميين الروايييات أشييهرها رواييية سييتائر العتميية 
موضيوا تجربية التحقييق واالعتقيال وظيروف السيجن، وقيد طديع الجي   األول  والتي عالجيت ج أين  

                                                
 .76ص، 7668و معا  الحنفى، أعلق فى ليلك الليلك، اتحاد الكتاب الفلسطينيين،   ة، فلسطين، 1 

 .361، ص1673، الج   الثانى ،  ة، فلسطين، 16و مجلة جامعة القدو المفتوحة، العدد 2 

ليل عمر، ود. خضر و كان أبرزهم   المتوكل طه، ومحمود الغرباوى، وعبد الناصر صالح، ع  الدين المناصرة، ومحمود شريم، وخليل توما، ومحمد عليان، وعمر خ3 

أبو شمالة، وسلمان ال ريعى، وسائد السويركى، وةيسى قراقع، ومحمد أبو جاللة، وهشام أبو ضاحى، والشهيد عمر القاسم، وباسم  محج ، معا  الحنفى، ود. فاي 

ومحمد طه، ويحيى السنوار، الخندقجى، وتوفيق زياد، وراشد حسين، وسامى الكيالنى، وعلى الخليلى، والشهيد د. عبد الع ي  الرنتيسى، والشهيد د.ابراهيم المقادمة، 

 وحماد الحسنات، وعلى عصافرة، وعبد الناصر صالح، ومحمد أبو اللبن، ومرزوق بدوى، والشهيد معين بسيسو، وآخرين كثر.  

 http://mawdoo3.comو موقع موضوا: 4 

 .718و عبد الصبور مرزوق : مرجع سابق، ص5 

 .18، ص7666و د. سمير حجازى: قاموو مصطلحات، القاهرة، مكتدة مدبولى، 6 

 .763و سلمان جاد الله: ، مرجع سابق، ص7 

 ،   ة.1/77/1676و الناقد المحاضر فى الجامعة االسالمية عبد الخالق العف.: مقابلة أجراها معد المقرر، 8 
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منهييا ثمييياني طدعيييات، أربعييون أليييف نسيييخة، والتيييي لييم يسيييبق لروايييية فلسييطينية مييين داخيييل السيييجون 
 .و1 م1676وخارجها أن تنشر بهذا الكم، وتم تحويلها إلى فيلم في العام 

 المسرحية: -3

دة المسييرع، وهيي مؤليف ميين الشيعر أو النثيير متميي  يمثيل علييى خشي يالمسيرحية جينس أدبيي
يصيييف الحيييياة أو الشخصييييات، أو يقصيييص قصييية بواسيييطة األحيييداا عييين طرييييق الحيييوار ويتكيييون 

، وتثيير الضيحك بأسيلوب أنييق بعيييد و2 عيادة مين عيدة فصيول والتيي بيدورها تتكيون ميين عيدة منياظر
عيين تناقضييها وتصييادمها عيين التهييريج، وتنطلييق أحيانييًا ميين تصييوير الطدييائع وتصييادمها، ومييا ينييتج 

، ويعييييالج المسييييرع الموضييييوعات الشييييائعة فييييي الفنييييون األدبييييية و3 مييين مواقييييف ه لييييية وسيييياخرة معييييًا 
األخييرى، وبخاصيية القضييايا المتعلقيية بطبيعيية اإلنسييان، ومييا يصييدر عنييه ميين أفعييال ومييا يعتمييل فييي 

لسييدعينيات، ، واهييتم بعييض األسييرى بالمسييرحية فييي نهاييية او4 داخلييه ميين مشيياعر وأحاسيييس وأفكييار
                                                

باسم   أمسية سجين   وعدد من الروايات أشهرها   ظل البيمة السودا ، وعلى جناع الدم    و والروائى األديب شعدان حسونة الذى كتب مجموعة من القصصالقصيرة1 

، والروائى األسير المحرر رأفت حمدونة الذى كتب مجموعة   الرباةية الوطنية   والتى تضم أربع روايات 1666التى منحته عضوية اتحاد الكتاب الفلسطينيين فى العام 

موت الحلم، وقلبى والمخيم، والشتات، التى طدعت طدعتين، وقد وصفها األستا  الدكتور صادق أبو سليمان بي  رباةية العشق   كونها تذكر هى عاشق من جنين، ولن ي

رى نفسك تعيش قصة الشعب خرى ستبال ريبدأدب األدبا  الثوار، الذين خاضوا تجارب الثورة والنضال والمعاناة والحرمان والتعذيب، وإ ا ما هممت بقرا تها واحدة بعد األ

لسلة من خالل عناية الفلسطينى في العصر الحديث، وبالجملة فإن الكاتب في رواياته األربعة قد استطاا التعبير عن هموم شعده المتنوعة، ومحطات نضاله المتس

 واياته.واضحة بتسلسل األجيال، ويلمس كل قارى  للرباةية بترابب أسلوب الكاتب، ومناسدة لغته لمضامين ر 

وحم ة يونس، ورم ى  وهنالك العشرات ممن أبدعوا بكتابة الرواية فى السجون أمثال: األديب  ريب عسقالنى، وحافظ أبو ةداية ومحمد البيروتى، وحسن عبد الله،

ع ت الغ اوى، وعصمت منصور، وفاضل يونس، مرعى، ود. خضر محج ، وزاهر جدارين، وجمعة التايه، ومحمد و ابراهيم اودارية، وعماد ال بن، وسلمان جاد الله، و 

، أيمن فقيه، وموسى الشيخ، ومحمد أبو صدحة، ونواف العامر، محمد عبد الهادى، ومحمود ةيسى ،وجمال الهور، وعلى عارفة، محمد عبد الهادى، ويوسف محمد

 كثير.  وحسن سالمة، وعمر حمش، وكمال األسطل، محمد أيوب، معا  بالل، ومؤيد الشيص، و يرهم ال

ى ممن أبدعوا فى عرضها ويستذكر معد المقرر عدد من األسرى ممن دونوا تجاربهم اإلعتقالية كمذكرات بشكل روائى متسلسل، بأقالمهم أو بأقالم كتاب من  ير األسر 

ة للدكتور سامى األخرو، ومروان البر وثى ألف يوم فى بشكل روائى، كرواية   فرسان الحرية   لهشام عبد الرازق، و فيروزيات نضالية، والذى يتناول تجربة فيروز عرف

ال ل لألسير عبد الله زن انة الع ل االنفرادى ل اهى وهبى، وأحالم بالحرية لألسيرة عائشة عودة، وأوراق من خلف جدران األسر لألديب عبد الحق شحادة، وأمير 

حمد القيسى، وأيام من معتقل النقب للدكتور عبد الستار قاسم، والقادم إلى خطفك لألسير محمد عام فى االعتقال لم 76البر وثي، والهوا  المقنع أبو على شاهين 

ريات مدعثرة من  اكرة األسر الشراتحة، والخروج إلى المخيم لثابت مرداوى، وتاريخ مشرق و كريات مؤلمة، ورحلة العودة لألسيرة المحررة للدكتورة مريم أبو دقة، و ك

ؤى حة يتحدا بعد ثالثين عامًا لجبريل الرجوب، وقصتى لسعيد الكرمى، و اكرة األسير لعلى شواهنة، ومذكرات عوض السلمى، ومن صفحات نفحة للالسماعيل دبج، ونف

كرات على شكل مذ عبده، وصرخة من أعماق الذاكرة تتناول تجربتى اعتقال فؤاد الرازم وأحمد أبو حصيرة، ومذكرات محمود عارضة، ويوسف العارف، و ير  لك من

  يرهم الكثيرين. روايات، وأبدا عدد من األسرى بكتابة القصة القصيرة كالقاصوليد الهودلى، وشعدان حسونة، واسماعيل دبج، وحسن عبد الله، وعصمت منصور و 

 .31، ص7664و علية ع ت ةياد: معجم المصطلحات اللغوية واألدبية، القاهرة، المكتدة األكاديمية، 2 

 .111عبد النور: : مرجع سابق، صو جبور 3 

 .141و المصدر نفسه: ص4 
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ففي هذه المرحلة برزت محياوالت لتيألي  المسيرحيات القصييرة، والتيي كانيت تعيرض فيي األمسييات 
األسييبوةية الترويحييية، أسييهم فييي إيجادهييا ونشييطها انعييدام وسييائل التسييلية، والشييعور بضييرورة إيجيياد 

فنييية إلعييادة  وسييائل ترفيهييية ترويحييية ت يييل التييوتر وتقتييل الرتابيية، وتشييكل فييي الوقييت  اتييه محاوليية
شحن األسرى بالطاقة والنشا  السيتقدال أسيبوا جييد، كميا جيرى اسيتغاللها لتعمييق اليوعي وتطيوير 

 .و1 المعرفة ومعالجة بعض القضايا الواقعية 

وكانييت تمثييل فييي  ييرف زنييازين بئيير السييدع التييي كانييت تتسييع لسييدعين أسيييرًا مسييرحيات ميين 
ة فتييياة جيييرى ا تصيييابها مييين دخيييال  عليييى الثيييورة فيييي بينهيييا مسيييرحية  زندقييية اليييدم  التيييي تعيييالج حكايييي

، وقاميت األسييرات فيي سيجن و2 القطاا، وقد جرى تمثيلها على خشدة مسرع نصيبوه مين الدطياطين
 نفيييه تريتسييا  بتقييديم المسييرحيات عييرف منهييا مسييرحية   فييدائى جييريح  ، وعييادةً  مييا يقييوم المعتقلييون 

أكثير مين واحيد، وييتم تيوفير ميواد اليديكور مين  بعمل مسرحيات يكتب نصها أحدهم أو يشيترك فيهيا
، ومييين الطبيعيييي أن إدارة السيييجن ال تقبيييل بهيييذا النشيييا  اليييذي يمثيييل تحيييديًا لهيييا، و3 أشييييا  الغرفييية 

 .و4 واستهانة بها، لكن المسرحيات والحفالت تقام لياًل 

أن األسييرى تييأثروا بالمسييرحية كفيين مييع دخييول التلفيياز للسييجون، وخاصيية مييا كييان  نجييد هنييا
يعييرض علييى التلف يييون المصييري واألردنيييي، ولييم ينتشيير هييذا الفييين   تمثيييل وكتابيية   كأحييد أجنييياو 
أدب السييجون بالشييكل الكبييير، ولييم يعييرض إال فييي االحتفاليييات والمناسييدات واألمسيييات وفييي  الييب 

ولقييييد بييييرز عييييدد قليييييل ميييين كتيييياب النصييييوص المسييييرحية قياسييييًا بيييياأللوان األحيييييان داخييييل الغييييرف، 
 .و5 واألصناف األخرى 

 الخاطــرة: -1

أبييدا األسييرى فييي كتابيية الخيياطرة األدبييية كنثيير أدبييي صيييغت فيييه الكلمييات ببال يية وامتيياز 
بكثرة المحسينات البديعيية مين صيور واسيتعارات وتشيبيه، والتيي تصينف أدبييًا فيي موقيع بيين القصية 

وهييييي ثالثيييية أنييييواا  الخيييياطرة الرومانسييييية، والخيييياطرة الوجدانييييية، والخيييياطرة  والشييييعر الحييييرصيييييرة الق

                                                
 .13و مفيد عرقوب: مرجع سابق، ص1 

 .11 – 11و سلمان جاد الله: مرجع سابق، ص2 

 .76و المرك  الفلسطينى لقضايا السالم والديمقراطية: مرجع سابق، ص3 

 .711، ص7616والنشر، و عدنان جابر:  ملحمة القيد والحرية ، بيروت، دار الطليعة للطداعة4 

ورامى ومحكمة الذئاب و برز منهم  حسن عبد الله الذى كتب  طرقات على باب األمل، ومن مذكرات زيتونة، واعالميون فى مهمة ، و مسرحية النفق، وإبريق الذهب، 5 

   لوليد الهودلى، وعدد قليل آخر من كتاب المسرع فى السجون.  
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اإلنسيانية   وكتييب األسييرى فييي الثالثيية وأكثرهييا  اإلنسييانية  التييي تركيي  علييى قيييم الصييداقة واألخييالق 
 الفاضلة والتضحية والوطنية. 

ت لهييم مجموعيييات مييين وعييدد كبيييير ميين األسيييرى ميين اهتميييوا بهييذا الليييون ميين األدب، وكانييي
الخواطر كتبوها في عتمات اللييل، ولدعضيهم اليدعض، وخيالل المراسيالت، والمسيابقات، والمجيالت 

 .و1 األدبية 

 الرسالة:  -1

هييي مييا يكتدييه امييرؤ إلييى  يييره معبييرًا فيييه عيين شييؤون خاصيية أو عاميية، وقييد يتييوخى فيهييا 
، واسييتطاا األسييرى و2 ي رفيييع البال يية والغييوص فييي المعيياني الدقيقيية فيرتفييع بهييا إلييى مسييتوى أدبيي

الفلسييطينيون فييي السييدعينيات بعييد الكثييير ميين الخطييوات النضييالية بييانت اا حييق مراسييلة  ويهييم عبيير 
الصييليب األحميير الييدولي، وميين ثييم عبيير البريييد الرسييمي، وبييدأت الموافقيية بحصيير الرسييالة بأقييل ميين 

 أقل.عشرة سطور، ثم تطورت لتصل فرخ من الفلسكاب كبير الحجم أكثر أو 

ومييع ميييرور الوقيييت ميييع تطيييور اإلمكانييييات األدبييية لألسيييرى تحوليييت رسيييائل المعتقليييين إليييى 
أشيييده بنصيييوص أدبيييية حمليييت مشييياعرهم، وعبيييرت عييين أفكيييارهم، خاصييية وأنهيييم كيييانوا يلجيييأون إليييى 
األسييييلوب األدبييييي وإلييييى االسييييتعارات واأللغيييياز والتمويييييه علييييى الرقيييييب، لكيييين الييييدعض كييييان يعتمييييد 

 .و3 د فتح المواهب والقدرات األدبية خلف القضدان األسلوب األدبي، بع

ولقيد وصيلت الرسيالة إليى أعلييى مراحيل تطورهيا، عنيدما تحولييت مين وسييلة إخداريية مداشييرة 
تحمييل السييالمات إليييى األهييل، إلييى نصيييوص أدبييية راقيييية، حيييث أن بعييض الرسيييائل صيييغت عليييى 

توحيية، بخاصيية عنييدما شييكل قصييائد شييعرية، أو خييواطر أو قصييص قصيييرة، أو نصييوص أدبييية مف
ميييازج وزاوج مرسيييل الرسيييالة بيييين الخييياص والعيييام، أو عنيييدما صيييقلت أقيييالم عيييدد ال بيييأو بيييه مييين 

 .  و4 األسرى وتطورت بشكل الفت، وأصدح أصحابها يعبرون عما يجول في صدورهم أدباً 

كمييا وتمثييل رسيييالة المعتقلييين قيميية أدبيييية ونضييالية وتاريخييية، يمكييين ميين خاللهييا الوقوقيييف 
راحيييل التجربيية االعتقاليييية وخصائصييها، والتعيييرف علييى ظيييروف ومسييتوى تطيييور المعتقليييين، علييى م

                                                
 ن لعبد الفتاع حمايل، وإلى ولدى محمد للكاتب على جدة، وخواطر من ال ن انة لمحمد عبد السالم و يرهم.و طدع منها ترانيم خلف القضدا1 

 .718و جبور عبد النور: : مرجع سابق، ص2 
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 .81ة :ابداعات انتصرت على القيد، المؤتمر األول، مرجع سابق، صو مرك  أبو جهاد لشؤون الحركة األسير 4 



 184 

ليييذلك فيييإن دراسييية هيييذه الرسيييائل تشيييكل مهمييية وطنيييية وتأريخيييية وأدبيييية فيييي آن واحيييد، ولقيييد شيييكلت 
الرسيييالة نافيييذة للمعتقيييل المناضيييل عليييى أسيييرته ومجتمعيييه والحيييياة، وصيييلت فيييي سيييطورها وتعابيرهيييا 

اسية وتربوية ونفسيية وفكريية، وارتقيت مين الجانيب اإلخدياري إليى التحليليي، مضامين اجتماةية وسي
 .و1 وبعضها ارتقى إلى اإلبداعي، وحصل بامتياز على درجة رفيعة في عالم األدب واإلبداا 

أنهييا تسييتحق  ونييرى اختلييف النقيياد والمختصييون فييي مكييان الرسييالة وإرفاقهييا بييأدب السييجون، 
اللييون ميين إنتاجييات وأدبيييات األسييرى، التييي اهييتم وحييرص وتدييارى بجييدارة أن تكييون فييي صييدارة هييذا 

األسيرى وتيألقوا فيي صيييا تها وتراكيبهيا البالويية واألدبييية، وقيد أرفقيوا علييى هيامش سيطورها بصييور 
 الورود والعصافير والرسومات والرموز الجمالية األخرى.

 الفن والغناء والموسيقى: -9

ون، وتيييم تلحيييين الكتابيييات األدبيييية، والقصيييائد اهيييتم األسيييرى بيييالفنون المرتدطييية بيييأدب السيييج
الشييعرية، علييى صييورة زجييل وأناشيييد وأ يياني وطنييية، وكييان للتييراا الشييعبي مكانيية خاصيية ومرموقيية 
بييين أسييرى الثييورة، فالدبكيية وال جييل انتشييرا فييي كييل السييجون، وال يخلييو سييجن ميين مناضييل أو أكثيير 

كييان المعتقلييون ين مييون حفييالت  نائييية، لديييه القييدرة علييى تييألي  ال جييل العيياطفي والسياسييي، كمييا 
 .و2 مرة واحدة أسبوةيًا، وتكون حفالت ممتعة وشيقة للجميع 

م كانييت االحتفيياالت فييي السييجون قييد أخييذت شييكاًل جديييدًا، فقييد تضييمنت 7684وفييي العييام 
، و لييب اللييون الحيي ين علييى األ يياني و3 الفقييرات أ يياني ودبكييات شييعبية ورفييع لالعييالم الفلسييطينية 

اويييل ليييعكس الحجييم المييذهل المختيي ن فييي أعميياق األسييرى، ويعكييس توجعييًا إنسييانيًا ميين ال لييم والمو 
االجتمييياعي والقميييع ، والحرمانيييات الالنهائيييية، وكثييييرًا ميييا كنيييت تجيييد األ نيييية والنشييييد اليييوطني يتديييع 
ير الموال الح ين في جدلية ممي ة، كيان األسيير يفيتح جرحيه ثيم يداوييه،  الديًا ميا كيان المغنيى األسي

ييييؤدي ميييا هيييو موجيييود مييين أ ييياني وموواييييل، لكنيييه أدا  يحميييل بصيييماته الخاصييية، وبعضيييهم أليييف 
 األ نيات  ات الطابع الشعبي، وبدرجة أكبر المووايل.

                                                
 .13و المرك  الفلسطينى لقضايا السالم والديمقراطية: مرجع سابق، ص1 
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أشيييياعت األمسييييييات الفنيييييية المتواضيييييعة اليييييدف  فيييييي طقيييييس السيييييجن الديييييارد دوميييييًا، حييييييث 
األ نيييات واألشييعار تحمييل األفئييدة المعذبيية إلييى عييالم آخيير بييدون قيييود وبييدون حرمييان، وتعالييت فييي 

 .و1 هذه األمسيات الضحكات كأنها تغسل ولو للح ات ح نًا ال يفارق الواقع 

لفيتي خاصيية تلييك التييي أنتجهييا داخييل األسييوار األثيير ولقييد تركييت زجليييات الشييهيد راجييح السيي
العميق في وجدان األسرى، وكانت عاماًل يقتدى بيه فيي عمليية إعيادة صييا ة التربيية، خاصية تليك 

 .و2 القصائد التي تحض على استيعاب أسرار النضال والصبر على الشدائد 

وتنطبيييق هيييذه الصيييورة عليييى سيييجن األسييييرات، حييييث أن األسييييرات يقمييين أيضيييًا باألناشييييد 
الوطنية وبصوت وطني ثوري، وكثيرة هي المرات التي يسيمع فيهيا الي وار والمعتقليون المرضيى فيي 

  بالحماسيية والمعبيير عيين حييب الييوطن ىمستشيفى سييجن الرمليية أصييوات المناضييالت األسيييرات المليي
 .  و3 وااللتصاق بالقضية

وأوجييييد المعتقلييييون ألنفسييييهم فضييييا ات جديييييدة، فعلييييى صييييعيد الموسيييييقى سييييادت موسيييييقى 
الشيييدابة، والمجيييوز، واألر يييول، باعتدارهيييا األدوات الموسييييقية الوحييييدة التيييي كيييان يمكييين للمعتقليييين 
صيينعها ميين أنابيييب التمديييدات الكهربائييية المنت عيية ميين الجييدران، كييم كييان عييذبًا صييوت شييدابة أبييو 

وى، ومجوز أبو سلطان، ودبكة أبو حامد الرفياتي، وأ ياني محميود البر يوثي التيي كانيت علي الديرا
 .و4 تذكرنا بالمرحوم نصري شمس الدين

م صييينع الفنيييان األسيييير عيييوني الخروبيييي اليييذي تواجيييد فيييي سيييجن  ييي ة 7686وفيييي العيييام 
رها، ويقييوم وعسيقالن ونفحيية آلية الكمييان الموسييقية، ميين طاولية ال هيير، وكانيت إدارة السييجون تصياد

بإعيييادة صيييناعتها، وطاليييب األسيييرى بإدخيييال األدوات الموسييييقية للسيييجون، فسيييمحت فقيييب بإدخيييال 
الكمان في سجن  ي ة، والعيود فيي سيجن نفحية لألسيير الفنيان المرحيوم الخروبيي، اليذي عليم بعيض 

سيرى ممن تنافسوا فيما بيينهم عليى تعليم العي ف، وقيام الفنيان الخروبيي بتلحيين أشيعار األ و5 األسرى 
التييي كتبوهييا داخييل االعتقييال وتييم ترديييدها فييي المناسييدات واالحتفيياالت الوطنييية فييي السييجون وفييي 

 .و1 ، وهنالك من كتب القصيدة المغناة في السجنو6 الخارج من قبل األسرى المحررين  
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 .61و سلمان جاد الله: أدب المواجهة،، مرجع سابق، ص2 

 .711و  عدنان جابر: مرجع سابق، ص3 
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 جمالية ألدب الس ون: سما -ثالثاا 

هييل ميين مصييدر المعانيياة يتمييي  أدب السييجون بحيوييية االنفعييال، وصييدق التجييارب؛ كونييه ين
موها أضياحي فيي سيبيل تحيذير  النابع مْن ثوار هانت عليهم أنفسهم فهبوا يحملونها على أكفهيم ليقيدِّ

 .و2 كرامة الوطن وأهله

وتميييي ت التجيييارب األدبيييية بيييااللت ام فيييي السيييجون بيييااللت ام بيييالقيم، والمديييادئ، والتنيييا م ميييع 
 معي والعام،  ومن أهم سمات أدب السجون: القضية، في تجاوز الهم الفردي إلى الهم الج

الُعْمق: يمتاز  أدب السجون  بعمق التعبير في الداللة والمضمون، وفي الربب بين  -7
 الفكرة واألسلوب.

 الرم ية:  الدًا ما يلجأ الكاتب إلى الرم  للتعبير عما يعتلج في حناياه. -1
اللغة، وما حوت من جمال التصوير الفني: كثيرًا ما يلجأ األديب إلى فر  عقود  -3

وجواهر، ليعيد تشكيل فكرته وشعوره في قالب لغوي جديد، فتعطيك المقطوعات 
األدبية لوحات رائقة، أو مشاهد صامته، أو انعطافات على مشاهد حية ُمْفعمة 

 بالحركة.
البال ة: الصناعة البالوية رائجة االستخدام، كالكنايات واالستعارات والتشبيهات  -4

 المرسل والمحسنات اللف ية والبديعة.والمجاز 
 االخت ال: أي ضدب الفكرة التي تحتاج إلى فقرات طويلة في فقرة صغيرة. -6
العاطفة المتأججة: فال تكاد تجد مقطوعة متكلفة المبنى أو المعنى، وإنما منسجمة في  -1

 معناها ومبناها مع العاطفة التي تحكم القالب اللغوي المستخدم.
الكاتب إلى الخيال في الغالب الستعارة الصور أو األحداا،  سعة الخيال: يلجأ -1

 فتتفاعل الفكرة في خياله مع صور إبداةية، بقالب لغوي خاص.
الح ن المشوب بالتحدي: فمسحة الح ن ال تكاد تفارق المقطوعات األدبية على  -8

 اختالف موضوعاتها، حتى تلك التي أراد بها صيا ة مساحة من الفرع، ال تكاد تخلو
 من ألم أو آهات أو دموا، فأفراحهم، أفضل ما نعبِّر عنها بالجراع الداسمة.

 و.1الثقافة الواسعة: حيث يهتم األسرى بتنمية  واتهم ومهاراتهم وقدراتهم  -6
                                                                                                                                       

 سرى بأصواتهم الجميلة فىو كماجد أبو شمالة، وسليم ال ريعى، ومعا  الحنفى، وأحمد الشيدانى الملقب بالسنبل أو العندليب، وعرف عدد من األسرى الذين أسعدوا األ1 

المشهور رم ك العك،  المعتقالت كاألسير  سعيد سلمان الملقب بأبى عرب ، واألسير المرحوم ناي  أبو ةياش، وأكرم حسن، ورأفت حمدونة، وجمعة التايه، والمنشد

 ونصر يتايمة، وحمودة صالع، ومصعب الهشلمون، وآخرين.
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أن أدب السجون له انعكاسه الكبير واإليجابي على نفسية األسير  نعتقدفي نهاية القسم 
اتهم وآمالهم وطموحاتهم الشخصية والوطنية، ويخرجهم من والواقع االعتقالي، كونه يعبر عن  و 

ضغو  االعتقال وأجوا  الكبت والقيد إلى عالم الخيال الرحب، وكان ألدب السجون الكثير من 
التأثير على المجتمع الفلسطيني الذي وجد فيه الصدق في المشاعر، والدعد عن الذات والمصلحة 

لوطنية، وأوصل للقارى  الكثير من الرم ية والتجارب الشخصية إلى الشي  العام والمصلحة ا
االعتقالية وتحذير المقاومين في الكثير من النواحي األمنية والخروقات التن يمية وتصويبها 
ووسائل وأساليب التحقيق والتنبيه للغامض فيها، واالنتما  والتواصل في النضال حتى تحقيق 

 الحرية. 

أن ما هو مجهول من إبداعات األسرى األدبية، وما تم مصادرته من قبل إدارة  ونج م
مصلحة السجون اإلسرائيلية، ومن لم يَر النور بالطداعة بسبب القصور باتجاه أدب السجون لهو 

 أكثر بكثير مما عرف وما نحاول ابرازه وجمعه.

االعتقال حصة ال بأو بها وليس  ريدًا أن يكون لألقالم األدبية التي تعمدت في تجربة 
في إصدارات اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وفي المالحق األدبية والثقافية في الصحف والمجالت 
المحلية وحتى في الكتب المترجمة إلى لغات أجنبية مثل إصدار اتحاد الكتاب باللغة االنجلي ية 

إلصدار الذين تخرجوا  نصوص قصة قصيرة   حيث مثل عدد المشاركين من األدبا  في هذا ا
، كما أن التجربة الثقافية و2   أى ما يقارب الثلث 44  من أصل  76من تجربة االعتقال  

والدارسين واألكاديميين،  الداحثينواإلبداةية في المعتقالت حققت إنجازات لفتت انتداه عددًا من 
 .و3 على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي

                                                                                                                                       
 .11و أحمد الريماوي: مرجع سابق، ص1 
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 تدريب

 

 نجح في اإلنجاب وهو داخل االعتقال؟ اكتب قصة أسير -
 ما ا لو تلقفت القوى جميعًا وثيقة األسرى وقامت بتطبيقها في وقتها؟ -
 اكتب عن أحد األدبا  األسرى وأعماله أثنا  االعتقال ؟  -

 

 

 أسئلة التقويم الذاتى :
 

؟ ؟ يقدييال عليهييا ؟ مييا هيياألسييرى كييل التسيياؤالت المتعلقيية بتهريييب النطييف قبييل اإلتجيياوز هييل  -
 وكي  ؟؟

 مرت بها؟؟  يتناول أحد قصص االنجاب من السجون من حيث الصعوبات الت -
أ كييير عشيييرة مييين سيييفرا  الحريييية بأسيييمائهم وأعميييارهم   وأسيييما  آبيييا هم ومكيييان سيييكناهم وتييياريخ  -

 اعتقالهم وأحكامهم ومكان اعتقالهم  ؟؟ 
حققتهييييا نجاحييييات ظيييياهرة النطييييف المهربيييية علييييى الصييييعيد  ييجابييييية التييييالجوانييييب اإل يمييييا هيييي -

 .يجتماعاال
 لخص أهم ما رك  عليه األسرى في وثيقة األسرى ؟؟ -
 عكفت على بلورتها ؟؟ يالشخصيات الت يمن ه -

 كي  استقبلت الفصائل الفلسطينية وثيقة األسرى ؟؟

                                                                                                                                       
Prisoner Narrative, for the degree of Doctor of Philosophy (under preparing) , -Rabab Tmesh, Pain Violence in Palestinian War

higan.University of Mic 

Arts Shadi Jabber, Artistic expression of the Palestinian Political Prisoners in the Israeli Prisons, for the degree of Master of 

Therapy, European Graduate School EGS, 2003. 

an co, 1987.Barbara Harlow, Resistance Literature, New Yourk: Methuen inc and Methuen  

Modern Palestinian Short Stories in Translation, 44 Authors, (edited by Izzat Ghazzawi, Claire Peak) , Jerusalem: The 

Palestinian Writers Union, 1998. 
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 على كل المستويات؟؟ يهل بقيت الوثيقة صالحة لرأب الصدا الفلسطين -
 السجون؟السمات الجمالية ألدب  يما ه -
 السجون؟خطورة ومراحل طداعة عمل بدأ واكتمل وخرج من داخل  يما ه -
 السجون؟بداعات األسرى في إسرائيلية نجاحات و كي  تحارب إدارة السجون اإل -
 السجون؟يجاز عن أجناو أدب إتحدا ب -
 األدبية؟ كر عشرة من األسرى وأهم أعمالهم ا -

 

 

 الخالصة

 العالمييية،بداةييية ليم يسييبق لهيا مثييل فييي كيل حركييات التحيرر إإن ظياهرة تهرييب النطييف حالية  أواًل:
وتعتبيير وسيييلة نضييالية جديييدة لألسييرى بحثييًا عيين الحييياة واألمييل والحرييية، وهييي خطييوة للتغلييب 
على قيود السّجان، وكسرت شيوكة أحكاميه المؤبيدة، فإنجياب األطفيال حيق مشيروا لكيل إنسيان 

مسارعًة لقطار الحيياة باألميل  السجانواألسرى انت عوا هذا الحق ر م أنف على وجه األرض، 
 .و1 واإلرادة في معركة الدقا  والوجود 

حاليية إبداةيية لألسييرى  يالفلسيطين يتحوليت لوثيقيية الوفياق الييوطن يثانييًا : شيكلت وثيقيية األسيرى التيي
نهيييا  حالييية الفلسيييطينيين فيييي السيييجون اإلسيييرائيلية، كونهيييا خرجيييت مييين رحيييم السيييجون ، وهيييدفت إل

يسييييعى االحييييتالل لتجسيييييده واسييييتمراه لتنفيييييذ مشييييروعه وتطلعاتييييه فييييي ظييييل انشييييغال  ياالنقسييييام الييييذ
بييييل حدوثييييه ، الفلسييييطينيين بالمناكفييييات الداخلييييية ، والمهييييم أن األسييييرى اسييييتطاعوا قييييرا ة المشييييهد ق

واشتملت الوثيقة على رؤية معمقة تناولت الرؤية المستقبلية لألوضياا والعالقيات الفصيائلية ، وكيل 
 إلصييالع منهجيياً مفاصييل الحييياة السياسييية الفلسييطينية وشييكل الحكوميية فييي ظييل التوافييق، ورسييمت 

 سيييييمية،الر  المؤسسييييية وممثليييييي كافييييية الفلسييييطينية القيييييوى  وبإجمييييياا الفلسيييييطينية، المؤسسييييية أوضيييياا
  . و2 الخاص والقطاا المدني المجتمع وفعاليات

 

ثالثًا : إن أدب األسرى أو أدب السجون فيه ما ليس بغيره من مصداقية، ومعاني إنسانية، وأنه 

                                                
 .1/77/1676و األسير المحرر خضر خليل شعث: مقابلة أجراها معد المقرر،   ة، 1 
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يحمل مضامين مهنية، وبال ة إبداةية يجعله أقرب للمستمع والقارى  من  يره، واستطاا أن 
لنقاد العالميين على سبيل المثال ال الحصر تناولت الدكتورة يلفت انتداه المهتمين واألكاديميين وا

نادية هارلو األستا ة في جامعة تكساو الفن القصصي للمعتقلين الفلسطينيين، وجا  اهتمامها 
في إطار اهتمامها باألدب المقاوم على مستوى عالمي، حيث جمعت في دراسة مقارنة العديد من 

 أقالم مقاومة انصهرت في القضايا التحررية لشعوبها. النما ج اإلبداةية التي أنتجتها

 

 

 مسرد المصطلحات 
 

 ينأطفييال النطييف المهربييية : ويطلييق علييييهم أيضييًا مصييطلح سيييفرا  الحرييية، ، وهيييم األطفييال اليييذ -
وا وآبيائهم داخيل السيجون  بواسيطة تهرييب النطيف وزراعتهيا فيي رحيم زوجياتهم فيي مستشيفيات ُبينجِ أُ 

أحيدا معركية  ياألمر لم يسبق أن مر في تاريخ حركات التحرر العالميية ، وهيمتخصصة ، وهذا 
، ر م كيل الممارسيات والقييود قيق  ري ة األبوة مثل باقي الدشرإنسانية مستجدة لصناعة الحياة وتح

والوسييائل األمنيييية أخفقيييت فيييي كسييير إرادة األسيييرى وحرميييانهم مييين حقيييوقهم األساسيييية   باإلنجييياب ، 
لنطيييف بيييرزت فيييي أوسيييا  األسيييرى الفلسيييطينيين المتييي وجين، ومييين أمضيييوا فتيييرات وظييياهرة تهرييييب ا

الجييييش طويلييية، ومييين  وي األحكيييام العاليييية، ممييين حرميييوا تكيييوين أسييير وإنجييياب  ريييية بسيييبب قييييام 
 باختطافهم واعتقالهم من بين أهلهم و ويهم وزوجاتهم .

  يير القائيد ميروان البر يوثوثيقة األسرى   : توصل األسرى في سيجن هيداريم وعليى رأسيهم األسي -
م، بمشاركة عيدد مين قيادة الحركية الوطنيية الفلسيطينية 1661لصيا ة وثيقة األسرى في مايو/أيار 

األسييييرة   بهيييدف وقيييف حالييية االحتيييدام القيييائم بيييين طرفيييى االنقسيييام ، وهيييدفت لتحقييييق المصيييالحة 
، كييل  لييك يوالمشييروا اليوطنعلييى قاعييدة الوحيدة  الحكوميية االسيرائيليةالفلسيطينية كأسيياو لمواجهية 

بعيد قيرا ة واةييية لألوضياا الفلسييطينية والتنبيؤ بالمييأزق قبيل وقوعييه ، واتفقيت الفصييائل عليى الوثيقيية 
كأساو للحوار في أكثر من محطة   كوثيقة وفاق   والزالت أساو ال بديل عنيه فيي وحيدة الصيف 

 . الحكومة االسرائيليةوتحقيق المصالحة ، ومواجهة سياسيات 

أدب السييييجون فييييي فلسييييطين : هييييو أدب مقاوميييية، وهييييو جيييي   ميييين األدب العربييييي المعاصيييير فييييي  -
لميييا يحميييل مييين مميييي ات فلسيييطين، واألدب اليييوطني والقيييومي، واألدب العربيييي والعيييالمي الحيييديث، 
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وخصيييائص، وحيييس إنسييياني وعييياطفي، ورقييية مشييياعر وأحاسييييس ومصيييداقية، وقيييدرة عليييى التعبيييير 
سييرى داخييل االعتقييال وليييس خارجييه، بشيير  أن يكييون ميين أجنيياو والتييأثير، وهييو كييل مييا كتدييه األ

بيين   أدب السيجون    ونفيرق األدب كالرواية والقصة والشعر والنثر والخياطرة والمسيرحية والرسيالة، 
المسييييتوفي للشيييييرو  األدبيييييية، وبيييييين   أدبييييييات وإنتاجييييات األسيييييرى األخيييييرى   التيييييي كتبوهيييييا داخيييييل 

ألبحيييياا التاريخييييية واألمنييييية والفكرييييية، والكتييييب فييييي مجيييياالت االعتقييييال، كالدراسييييات السياسييييية، وا
 متنوعة، والترجمات من الصحف اإلسرائيلية و ير  لك من المجاالت  ير األدبية.
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 الخاتــــمة

، والمالح ييييية يمييييين خيييييالل دراسييييية وتحلييييييل الواقيييييع االعتقيييييال نخليييييصفيييييي نهايييييية الدراسييييية 
، والتنقييل التيياريخي التحليلييي واالعتقالييية الطويليية الشخصييية بالمعايشيية والمراقديية، والتجربيية الذاتييية 

ميع أسيرى محيررين مين كيل  أجريناهيامن محطة إلى أخرى، ومن خالل المقابالت الشخصيية التيي 
بيييير مييين ، وكيييذلك بعيييد اطيييالا واسيييع عليييى عيييدد كو1 خبيييرة الالمنييياطق فيييي فلسيييطين، ومييين خيييالل 

 يتناولييييت أوضيييياا األسييييرى والمعتقلييييين فيييي يالدراسييييات األكاديمييييية واألبحيييياا العلمييييية السييييابقة التيييي
السجون االسرائيلية، ومن خالل الوثائق التي ُهِرَبت من السجون، والحصيول عليهيا بطيرق ووسيائل 

متكامليية ميين خييالل تلييك العملييية المتراكميية والو متعييددة قييد تعييرض أصييحابها للكثييير ميين المسييؤولية، 
والمتواصلة والمعمقة، والدراسة العقلية والمنطقية ال العاطفيية وبالشيواهد واإلنجيازات والمعطييات أن 

سييييتراتيجية الحركييية الوطنيييية الفلسيييطينية األسييييرة بوحيييدتها وعقليتهيييا الفيييذة، وخطواتهيييا التكتيكيييية واإل
مصييلحة السييجون واألجهييي ة العنيفيية والسييلمية اسييتطاعت أن تقهيير إرادة سيييلطات االحييتالل ، وإدارة 

األمنية اإلسرائيلية، وأن تتجاوز كيل مخططاتهيا التصيفوية والتدميريية، واسيتطاعت مين خيالل تقيديم 
سيقا ، وأن تربيي عشيرات الشيهدا  والعيذابات والمعانياة أن تحميي الشيعب الفلسيطيني وأبنيا ه مين اإل

  قيادييية علييى مسييتوى الفصييائل وتعبييى  وتخييرج أجيييااًل ميين القييادة تبييوؤوا بعييد اإلفييراج عيينهم مراكيي
 .و2 الفلسطينية، وكوادر في المؤسسات الوطنية والنقابية الرسمية واألهلية

من خالل االطالا على دراسات ن رية تناوليت أشيكال المقاومية وفنونهيا، وكيذلك  ونخلص
كية نجيازات الحر إقدمت نما ج تطبيقية لتجارب عالميية مشيابهة كمعييار للحكيم عليى  يالدراسات الت

الوطنيية الفلسيطينية األسييرة أنهيا شييكلت حالية إبداةيية مميي ة علييى صيعيد بنيا  الهياكيل والمؤسسييات 
االعتقاليية واتخييا  القييرارات، وترتيييب بنييية الفصييائل الداخليية، ونمييب التعيياون والتنسيييق بييين الفصييائل 

اج األدبييييي فييييي السييييجن الواحييييد وبييييين المعييييتقالت، وعلييييى صييييعيد االهتمييييام والبنييييا  الثقييييافي واإلنتيييي
والتعليمي، والتأثير اإليجابي السياسي، ومسيرة اإلضرابات المفتوحة عن الطعيام الفرديية والجماةيية 
مييين حييييث امتيييداد الفتيييرات ال منيييية  يييير المسيييبوقة واإلنجيييازات التيييي تحققيييت مييين أنيييياب محتيييل ليييم 

 يعترف باالتفاقيات والمعاهدات العالمية والقانون الدولي اإلنساني. 

                                                
ئرة القانون الدولى، وعضوًا مكلفًا و كونه شغل مستشارًا لوزير شؤون األسرى والمحررين ومديرًا عامًا بها، وناطقًا إعالميًا باسمها فى المحاف ات الجنوبية، ومديرًا لدا1 

ومؤسسًا لمرك  األسرى للدراسات، ومديرًا للبرامج فى إ اعة صوت األسرى، وعضوًا فى  بإدارة مكتبها فى   ة نتيجة االنقسام فى أعقاب تحويلها إلى هيئة، وعمله كمديراً 

 لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية بقطاا   ة.

الفلسطينى،  ىو كان منهم األمنا  العامون للفصائل، وأعضا  مكاتب سياسية ولجان مرك ية ومسئولى ساحات، ووزرا  وأعضا  فى المجلسين الوطنى والتشريع2 

 ومتنفذون فى القرارات أينما تواجدوا. 
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سرى أكثر حكمة، وأعمق حنكة، وأصلب ع يمية، وأكثير وعيي وإبيداا، فيي مواجهية األ كان
األزمييات، وأكثيير حييرص علييى الوحييدة الوطنييية والتفيياهم والمشيياركة ميين الجميييع فييي اتخييا  القييرارات 
عليييى أسيييس ديمقراطيييية سيييليمة، وأكثييير كفيييا ة فيييي اسيييتقرا  المسيييتقبل بالقيييدر اليييذي يحقيييق األهيييداف 

ترتييييب األولوييييات وتوجييييه اهتميييام األسيييرى للنيييافع والمفييييد واقعيييًا ومسيييتقباًل، المرجيييوة، والقيييدرة عليييى 
وتحديد أفضل األساليب والوسائل ببيدائل متعيددة تحيت شيعار  صياحب بيديل أو خييار واحيد فاشيل  

تحقيييق األهييداف المرجييوة تحييت شييعار   الكراميية أواًل  يفيي واختيييار البييديل األقييل تكلفيية وأكثيير تييأثير
 .و1    والحرية ثانياً 

حالييية  سيييطينيون فيييي السيييجون اإلسيييرائيليةتجربييية اإلنجييياب التيييي خاضيييها األسيييرى الفلتمثيييل 
إبداةيية لييم يشييهد لهييا التيياريخ مثيييل، وهييذا مييا يصيينفها تجربيية إبداةييية بامتييياز كونهييا مسييتجدة، وتعييد 
أحييدا المعييارك مييع السييجان ميين حيييث الشييكل والنييوا والرسييالة والمضييمون ونييوا التحييدي، ويمكيين 
القيول أن نجياع تهرييب النطيف مين األسيرى وإنجيياب األطفيال تعتبير ثيورة إنسيانية  يير مسيبوقة فييي 

، وتمي ت بعيدم الركيون للسيجان فيي قطيع نسيل األسيرى وحرميانهم مين  ريي ة اإلنجياب وجه السجان
ل يعد أحيد أشيكا يوالشعور باألبوة، واتسمت بفاعليتها وانتمائها ودورها، كون أن الصراا الديمو راف

أعقيياب سياسييات  يفلسييطين المحتليية، فيي يو فيييسييرائيلواإل يالصييراا القييائم بييين الطييرفين  الفلسييطين
 بحقهم.  الحكومة االسرائيليةتمارسه  يستيطان والتهجير التاإل

أن تدخل األسرى إلنها  االنقسام الفلسطيني عبر وثيقة األسرى تعد خطيوة إبداةيية  ونعتقد
بل المأسياوي عليى الصيعيد اليوطني عليى كيل االتجاهيات فيميا ليو في سياق استشيراف المسيتق يوتأت

لييم يتحقييق الوثيياق الييوطني، لييذا تصيينف وثيقيية األسييرى ميين أهييم المشيياريع التييي تسييعى إلييى تحقيييق 
المصييالحة فييي ظييّل واقييٍع ازداد تعقيييدًا مييع تغيييير ال ييروف السياسييية، وتييأتي أهميتهييا كونهييا خرجييت 

بيييل اأَلْسييير، وألنهيييا جيييا ت شييياملًة إليييى أبعيييد الحيييدود، واعتُبيييرت مييين قييييادات كانيييت فاعليييًة مييييدانيًا ق
 .و2 مخرجًا من األزمة التي تفاقمت مع ت ايد المواجهات بين طرفي االنقسام

كمييا أن التجربيية الديمقراطييية فييي السييجون، تعييد تجربيية إبداةييية وفريييدة، ن ييرًا ألنهييا جييا ت 
وجًا على سيياق  يير ديمقراطيي بيالن ر إليى في أجوا  القمع االحتاللي، إضافة إلى أنها شكلت خر 

، وال شيييك أن التجربييية الديمقراطيييية و3 التركيدييية االجتماةيييية والسياسيييية التيييي عايشيييها قبيييل االعتقيييال
للحركة األسيرة هي تجربة إيجابية في التقييم العيام، وأن هيذه التجربية جيا ت متقدمية بمسيتوى كبيير 
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ويمكيييين القييييول أن ديمقراطييييية السييييجون الديمقراطييييية ، و1 عيييين التجربيييية الديمقراطييييية خييييارج السييييجون 
الفصيييييائلية والح بيييييية سيييييدقت ديمقراطيييييية الفصيييييائل الفلسيييييطينية والسيييييلطة الوطنيييييية فيييييي معامالتهيييييا 

 ويومياتها ولوائحها خارج السجون، لذلك هي مبدعة بممارساتها وأن متها ون م حياتها.
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ـــى للمســـيرة خلـــف القشـــبان"حلميييي عنقييياوي،  -74 ، ، الطدعييية األوليييى، رام الليييه"المراحـــل األول

 .7666، مطدعة الغد
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مؤسسية ناديييا ، ، رام الليه"الت ربـة الديمقراطيـة للحركــة الفلسـطينية األسـيرة"خاليد الهنيدي،  -76
 .1666للطداعة والنشر، 

 .1664، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، "الشورى والديمقراطية النيابية"داوود الداز،  -71
ــــي ضــــوء الشــــريعة ا داوود الديييياز،  -71 ــــة والحكومــــة ف ــــنظم السياســــية للدول ، ســــالمية""ال

 .1661دار الفكر الجامعي، ، اإلسكندرية
ــر شــامل"الييدائرة اإلعالمييية لييوزارة شييؤون األسييرى،  -78 مكتديية الجامعيية ، ، فلسييطين،  يي ة"تقري

 .1668اإلسالمية، 
 .1661،   ة، فلسطين، دائرة شؤون األسرى، "صرخة من أعم  الذاكرة"رأفت حمدونة،  -76
السياســيين الفلســطينيين فــي الســ ون "تعــذيب الســ ناء ربحييي قطييامش، نميير شييعدان،  -16

 .1663، رام الله، فلسطين، الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، ا سرائيلية"
، رام الليه، فلسيطين، "ألف يوم فـي  نزانـة العـزل النفـرادي"زاهي وهبي، مروان البر يوثي،  -17

 .1677دار الشروق للنشر والتوزيع، 
 .1676، فلسطين، مطدعة األندلس، ،   ة"فيرو يا  نشالية"سامي األخرو،  -11
 .1676،   ة، فلسطين، مكتدة األندلس، "رحي  الوطن"سامي األخرو، كامل مسعود،  -13
 م.1666،   ة، فلسطين، جمعية األسرى والمحررين، "أدب المواجهة"سلمان جاد الله،  -14
يرة ، القيدو، مركي  أبيو جهياد لشيؤون الحركية األسي"المواجهـة والحتـراف"سلمان جاد الليه،  -16

 .1674بجامعة القدو، 
 .7666، مدبولى مكتدة، القاهرة، مصطلحا  قاموس: حجازى  سمير -11
بيدون دار ، فلسيطين، ،  ي ة1،   "الت ربة النشالية لمعتقل عسـقالن"عبد الحق شحادة،  -11

 .7666نشر، 
فلسيييطين، بيييدون دار نشييير، ، ،  ييي ة"أوراق مـــن خلـــف جـــدران األســـر"عبيييد الحيييق شيييحادة،  -18

1676. 
، نيابلس، 7،  "الت ربة العتقالية فـي المعـتقال  الصـهيونية"عبد الستار قاسم وآخرون،  -16

 م.7681قسم العلوم السياسية، جامعة النجاع الوطنية، 
، القيياهرة، صييادر عيين جامعيية "األســرى الفلســطينيون.. ولم وومــال"عبييد الناصيير فروانيية،  -36

 .1676الدول العربية، 
 .7616، بيروت، دار الطليعة للطداعة والنشر،حرية""ملحمة القيد والعدنان جابر،  -37
 األكاديميييية ،المكتدييية القييياهرة، واألدبيـــة اللغويـــة المصـــطلحا  مع ـــم: ةيييياد عييي ت عليييية -31

،7664. 
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-9113"األســـرى الفلســـطينيون فـــي الســـ ون ا ســـرائيلية بعـــد أوســـلو ةيسيييى قراقيييع،  -33
 م.1666معهد الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، ، ، فلسطين"9111

، األردن، دار الحاميد للنشير والتوزييع، "أسرانا في س ون الحـتالل ا سـرائيلي" ادة بدر،  -34
1661. 

، رام الليه، المؤسسية الفلسيطينّية "الس ن في الشعر الفلسطيني المعاصر"فاي  أبو شيّمالة،  -36
 .1663لإلرشاد القومي، 

ال يتونييييية للدراسيييييات ، بييييييروت، مركييييي  "معانـــــاة األســـــير الفلســـــطيني"فيييييراو أبيييييو هيييييالل،  -31
 .1666واالستشارات، 

"الت ربة الديمقراطية لألسرى الفلسطينيين في المعـتقال  ا سـرائيلية فـي فهد أبو الحاج،  -31
، القيييدو، مركيييي  أبيييو جهييياد لشييييؤون الحركييية األسييييرة، فلسييييطين، "2117-9197الفتـــرة 
1674. 

 م.7686ل للنشر،  ، عمان، دار الجلي"من القمع إلى السلطة الثوريةقدري أبو بكر،  -38
 .7616، المعارف دار، القاهرة، فلسطين فى المعاصر العربى األدب: السوافيرى  كامل -36
ـــف"اللجنييية الدوليييية للصيييليب األحمييير اليييدولي،  -46 ـــا  جني ، القييياهرة، المركييي  اإلقليميييي "اتفاقي

 .1676اإلعالمي، 
رام الليه  ، رام الله، فلسيطين، مركي "التحول الديمقراطي في فلسطين"محسن أبو رمضان،  -47

 .1668للدراسات وحقوق اإلنسان، 
 .7666، العلمية الكتب دار، لبنان، بيروت، األدب فى المفصل المع م: التونجى محمد -41
 .1668، اإلسكندرية، مؤسسة حورو الدولية، "إدارة األ ما "محمد المصيرفى،  -43
الليييه، ، رام "النظـــام السياســـي والتحـــول الـــديمقراطي فـــي فلســـطين" محميييد خاليييد األزعييير، -44

 .7661المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،  –فلسطين، مواطن 
، ،  ييي ة"الت ربـــة الديمقراطيـــة والمؤسســـية حركـــة حمـــاس فـــي الســـ ون"محميييد صيييدحه،  -46

 .1676، فلسطين، مكتب إعالم األسرى 
، فلسييطين، مركيي  أحييرار لدراسييات األسييرى "إضــراب الكرامــة"محمييد صييدحه، فييؤاد الخفييش،  -41

 .1671، وحقوق اإلنسان
،  ييي ة، فلسيييطين، الكلمييية للنشييير والتوزييييع، "نســـما  مـــن خلـــف القشـــبان"محميييد عيييوض،  -41

1676. 
، األردن، دار ابين رشيد "الت ربة العتقالية في الس ون ا سـرائيلية"محمد لطفي ياسيين،  -48

 .7686للنشر والتوزيع، 
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القييييدو، ، جامعييية "2192"التقريــــر الســـنوي مركييي  أبيييو جهييياد لشييييؤون الحركييية األسييييرة،  -46
 م.1671فلسطين، القدو، 

، القيدو، فلسيطين، جامعية "نحو م تمـع ديمقراطـي"المرك  الفلسطيني لتعميم المعلومات،  -66
 .7664بير زيت، 

، الرسيالة للنشير واإلعيالم، أم "صرخا  مـن وراء القشـبان"مرك  المي ان لحقوق اإلنسان،  -67
 .1666الفحم، فلسطين، 

المعتقلـون الفلســطينيون والمعــتقال   - حــراب "أســرى بـالمصيطفى كبهيا، وديييع عيواودة،  -61
 .1673، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، "9111 – 9119ا سرائيلية األولى 

 .1671، دار البداية ناشرون وموزعون، بغداد، "حقوق األسير"مصلح عبد الع ي ،  -63
ينيين، ،  يييي ة، فلسيييطين، اتحييياد الكتييياب الفلسييييط"أعلـــ  فــــي ليلـــك الليلـــك"معيييا  الحنفيييي،  -64

7668. 
، عميييان، دار المنيييارات، "ســـيناريو المعـــتقال  الصـــهيونية"منيييية سيييمارة، محميييد ال ييياهر،  -66

7686. 
، األردن، دار 1،   أحكـــامهم" -واجبـــاتهم  -حقــوقهم  -"األســـرى ناصيير عبييد الجيييواد،  -61

 .1673كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 
رة، دار النهضيييية العربييييية، ، القييياه"أســــرى الحــــرب فــــي القــــانون الــــدولي"نيييدا  البر ييييوثي،  -61

1676. 
، لبنيان، بييروت، منشيورات هنيدعيل، الطري  إلى الحرية" –"النشال الالعنفي هاني نعيم،  -68

1671. 
الدائرة ، رام اللييه، فلسييطين،"أوقفــوا  مــن الســ ن األســود"وزارة شييؤون األسييرى والمحييررين،  -66

 .1676االعالمية لوزارة األسرى، 
ـــة النســـائولييييد الفييياهوم،  -16 المؤسسييية الفلسيييطينية لدراسييية  -، ميييواطن ية الفلســـطينية""الحرك

 .1666الديمقراطية، رام الله، 
، عميييان، دار الجلييييل للنشييير، "فلســـطينيا  فـــي ســـ ن النســـاء ا ســـرائيلي"وليييد الفييياهوم،  -17

7686. 
، رام الليه، فلسيطين، مؤسسية نادييا "المسألة الوطنية الديمقراطية فـي فلسـطين"وليد سالم،  -11

 .1666والنشر، للطداعة 

 :الكتب المترجمة -ثانياا 
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، "بنــاء األحــزاب السياســية، إصــالح الشــوابط القانونيــة والقواعــد الداخليــة"بيدييا نييوريس،  -7
 و.1664 ستوكهولم، المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 

، 7،  "اســتخدام إســرائيل للتعــذيب بالصــدمة الكهربائيــة"جيفييري ديلمييان، موسييى الدكييري،  -1
 .7667القدو، مرك  المعلومات الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 

، ترجمية محميد مصيطفى  نييم، القياهرة، األسـئلة األبديـة" –"الفكر السياسي جيلين تندر،  -3
 .7663الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 

سيييييية ، سلسيييييلة األحييييي اب السيا"تنفيـــــذ الديمقراطيـــــة الداخليـــــة الحزبيـــــة"سيييييوزان سيييييكارو،  -4
 و.1666والديمقراطية في الجوانب الن رية  واشنطن، المعهد الوطني الديمقراطي، 

، سلسلة األح اب السياسية والديمقراطيية فيي الجوانيب "تبني القانون الحزبي"كينيث جاندا،  -6
 و.1666الن رية  واشنطن، المعهد الوطني الديمقراطي، 

 الدوريا  والم ال :  -ثالثاا 

، المجلييد السييادو العــدد األول، مجليية الجامعيية اإلسييالميةو، 1668.  الجامعيية اإلسييالمية -7
 عشر،   ة، فلسطين.

، الجييي   21العـــدد ، مجلييية جامعييية القيييدو المفتوحيييةو، 1673جامعييية القيييدو المفتوحييية.   -1
 الثاني،   ة، فلسطين.

و،  موقيييع األسيييرى الفلسيييطينيين فيييي القيييانون اليييدولي اإلنسييياني ، 1674سيييحر فرنسييييس.   -3
 .19العدد ، اسات الفلسطينيةمجلة الدر 

و،  مختييارات ميين المجليية الدولييية ، برنييت 1661اللجنيية الدولييية للصييليب األحميير الييدولي.   -4
 رايت للدعاية واإلعالن، القاهرة، مصر.

و،  البيييييان الختييييامي لمييييؤتمر األمييييم المتحييييدة حييييول 1677مركيييي  التخطيييييب الفلسييييطيني.   -6
   ة، فلسطين.، 21العدد ، مجلة المرك األسرى في فينا ، 

 :رسائل علمية -رابعاا 

 -7681و، دور األسييرى فييي الحركييات السياسييية الفلسييطينية  1673إسييماعيل الييداعور.   -7
، جامعية األزهير كليية االقتصياد والعليوم اإلداريية، "رسالة دكتـورا  غيـر منشـورة"و، 1661

 قسم العلوم السياسية،   ة، فلسطين.
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"رســـالة و،  زواج األسيييير وطالقيييه والمسيييتجدات فيييي  ليييك ، 1673إيييياد عطيييا أبيييو فنيييون.   -1
، كلييية الدراسييات العليييا، جامعييية الخليييل، قسييم العلييوم السياسيييية، ماجســتير غيــر منشـــورة"

 فلسطين.
و،  تيييأثير حقديية أوسيييلو عليييى وحييدة وانجيييازات الحركيية األسييييرة فيييي 1671زييياد أبيييو زييياد.   -3

، جامعية القيدو، "رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة"و ، 1671 -7663السجون اإلسرائيلية 
 أبو ديس. –قسم العلوم السياسية، القدو 

 الدراسات قسم إلى مقدمة دكتوراة  رسالة، القاهرة، 7676 ثورة أدب:مرزوق  الصبور عبد -4
 الدراسات قسم، العلوم ،كلية اآلداب فى الدكتوراة  درجة لنيل العلوم دار بكلية األدبية
 . 7616، القاهرة جامعة،  رسالة ماجستير  ير منشورة ، األدبية

و،  أثير االحييتالل علييى ثقافية المقاوميية دراسيية حالية للثقافيية السياسييية 1661 يادة موسييى.   -6
، جامعية القياهرة، كليية االقتصياد والعليوم "رسـالة دكتـورا  غيـر منشـورة"للمرأة الفلسطينية ، 
 السياسية، القاهرة.

 - 1661و،  الحركة األسيرة وتأثيرها فيي السياسية الفلسيطينية  1673ة.  محمد أبو شريع -1
ــــر منشــــورة"و ، 1671 ، جامعيييية األزهيييير كلييييية االقتصيييياد والعلييييوم "رســــالة ماجســــتير غي

 اإلدارية، قسم العلوم السياسية،   ة، فلسطين.
و،  بنييييا  الجمليييية فييييي شييييعر المعتقلييييين الفلسييييطينيين فييييي السييييجون 1668مفيييييد عرقييييوب.   -1

جمهورييية ، جامعية عيين شيمس، كليية اآلداب، "رسـالة دكتـورا  غيـر منشــورة"سيرائيلية ، اإل
 مصر العربية.

 :مؤتمرا  وندوا  علمية -خامساا 

و، األسيييييري الفلسييييييطينيون فييييييي السيييييجون اإلسييييييرائيلية،  مييييييؤتمر 1673أحمييييييد الريميييييياوي.   -7
 األسرى ، جامعة القدو المفتوحة،   ة، فلسطين.

و، دور العالقات العامة فيي التوةيية بقضيية األسيرى فيي 1673عيابد.  أحمد حماد، زهيير  -1
سييييجون االحييييتالل،  يييي ة، فلسييييطين،  مييييؤتمر األسييييرى ، جامعيييية القييييدو المفتوحيييية،  يييي ة، 

 فلسطين.
و، أوضييياا ومعانييياة األسييييرات واألطفيييال الفلسيييطينيون فيييي السيييجون 1673إيييياد شيييناعة.   -3

ى ، جامعييييية القيييييدو المفتوحييييية،  ييييي ة، م ،  ميييييؤتمر األسييييير 1671 –م 7611اإلسيييييرائيلية  
 فلسطين.
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و، معالجية الكاريكياتير فييي الصيحف الفلسيطينية لقضيية األسييرى 1673تحسيين األسيطل.   -4
 في السجون اإلسرائيلية،  مؤتمر األسرى ، جامعة القدو المفتوحة،   ة، فلسطين.

و، واقيييييييع األسييييييييرات الفلسيييييييطينيات ومعانييييييياتهم داخيييييييل السيييييييجون 1673رشييييييياد الميييييييدني.   -6
 الصهيونية،   ة، فلسطين،  مؤتمر األسرى ، جامعة القدو المفتوحة،   ة، فلسطين.

و،   توثيييق تجربيية االعتقييال الفلسييطينية فييي السييجون 1673رفيييق حمدونيية، منييير شييقورة.   -1
اإلسييرائيلية بييين الضييرورة والتنفيييذ وتاريخهييا ،  مييؤتمر األسييرى ، جامعيية القييدو المفتوحيية، 

   ة، فلسطين.
و، الرؤية المستقبلية لحيل قضيية األسيرى الفلسيطينيين، 1673لة، عبير ثابت.  رياض العي -1

  مؤتمر األسرى ، جامعة القدو المفتوحة،   ة، فلسطين.
م علييييييييى المعتقلييييييييين 7611و، أثيييييييير حييييييييرب ح يييييييييران  يونيييييييييوو 1673زكريييييييييا العثامنيييييييية.   -8

 الفلسطينيين،  مؤتمر األسرى ، جامعة القدو المفتوحة،   ة، فلسطين.
و، العالقيات التن يميية بيين األسيرى الفلسيطينيين فيي 1673المصري، نجيود أحميد.   زهير -6

 السجون اإلسرائيلية،  مؤتمر األسرى ، جامعة القدو المفتوحة،   ة، فلسطين.
و، الصييييالبة النفسييييية وعالقتهييييا بييييدعض أسيييياليب التعييييذيب 1673عايييييد محمييييد الحمييييوز.   -76

 ة الخليل،  مؤتمر األسرى ، جامعية القيدو اإلسرائيلية ضد األسرى الفلسطينيين في محاف
 المفتوحة،   ة، فلسطين.

و، مفييياهيم حقييوق األسيييرى المتضييمنة فييي محتوييييات منيياهج التربيييية 1673فتحييي كلييوب.   -77
الوطنييية المقيييررة علييى تالمييييذ المرحلييية األساسييية فيييي فلسيييطين،  مييؤتمر األسيييرى ، جامعييية 

 القدو المفتوحة،   ة، فلسطين.
و، القانون اليدولي اإلنسياني وقضيية األسيرى الفلسيطينيين،  ميؤتمر 1673كمال األسطل.   -71

 األسرى ، جامعة القدو المفتوحة،   ة، فلسطين.
و، دور الجامعييات الفلسييطينية بمحاف ييات  يي ة فييي 1673محميود عسيياف، سييميرة خليفيية.   -73

تع ي  قضية األسرى في سجون االحيتالل وسيبل تفعيليه،  ميؤتمر األسيرى ، جامعية القيدو 
 لمفتوحة،   ة، فلسطين.ا

و، إبيداعات انتصيرت عليى القييد،  ميؤتمر 1673مرك  أبو جهاد لشؤون الحركية األسييرة.   -74
 األسرى ، جامعة القدو المفتوحة،   ة، فلسطين.

و، صييورة السييجين والسييجن والسييّجان فييي الشييعر 1673مفيييد عرقييوب، حسييين الييدراويش.   -76
 جامعة القدو المفتوحة،   ة، فلسطين.الوطني الفلسطيني األسير،  مؤتمر األسرى ، 

و، اأَلَسييياليب اإلنشيييائي ة فيييي شيييعر األسيييرى الِفَلْسيييطينيين،  ميييؤتمر 1673نائيييل إسيييماعيل.   -71
 األسرى ، جامعة القدو المفتوحة،   ة، فلسطين.
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و، االعتقيييال فيييي السياسييية اإلسيييرائيلية فيييي من يييور القيييوانين،  ميييؤتمر 1673ولييييد م هييير.   -71
 دو المفتوحة،   ة، فلسطين.األسرى ، جامعة الق

 :المقابال  -سادساا 

، 13/1/1676إبراهيم عليان، رئيس ملتقى األسرى وأسير محرر، مقابلة أجراها الداحيث،  -7
 قطاا   ة.

 ، األردن.7/77/1676أحالم التميمي، أسيرة محررة، مقابلة أجراها الداحث،  -1
 ،   ة.76/77/1676أحمد أبو طه، أسير محرر، مقابلة أجراها الداحث،  -3
أحميييييييد عبيييييييد اليييييييرحمن أبيييييييو حصييييييييرة، أسيييييييير محيييييييرر، مقابلييييييية أجراهيييييييا الداحيييييييث،  ييييييي ة،  -4

18/76/1676. 
أحميييد محيييي اليييدين حيييرز الليييه، المتحيييدا باسيييم مؤسسييية مهجييية القيييدو للشيييهدا  واألسيييرى  -6

 ،   ة.76/77/1676وأسير محرر، مقابلة أجراها الداحث، 
 ،   ة.16/4/1676الداحث، أسامة أبو حرب، أسير محرر، مقابلة أجراها  -1
 .13/76/1676أكرم سالمة، أسير محرر، مقابلة أجراها الداحث،   ة،  -1
بسام المجيدالوي، ميدير عيام شيؤون األسيرى والمحيررين ورئييس لجنية هيئية شيؤون األسيرى  -8

 .76/77/1676المكلفة في المحاف ات الجنوبية، مقابلة أجراها الداحث،   ة، 
جمعيية واعييد لألسيرى وأسييير محيرر، مقابليية أجراهيا الداحييث،  يي ة، توفييق أبييو نعييم، رئيييس  -6

76/71/1674. 
جبر وشاع، نائب رئيس المرك  الفلسيطيني لحقيوق اإلنسيان، وأسيير محيرر، مقابلية أجراهيا  -76

 .16/4/1676الداحث،   ة، 
خضييير خلييييل شيييعث، المتحيييدا باسيييم ملتقيييى األسيييرى والمحيييررين وأسيييير محيييرر، مقابلييية  -77

 .1/77/1676 ة، أجراها الداحث،  
خضييييييير عطيييييييية محجييييييي ، كاتيييييييب وأكييييييياديمي وأسيييييييير محيييييييرر، مقابلييييييية أجراهيييييييا الداحيييييييث،  -71

 ، قطاا   ة.13/77/1676
 ،   ة.76/7/1676خضر محمود ةداو، كاتب وأكاديمي وأسير محرر، مقابلة،  -73
رامييي جميييال عييي اره، المسييئول اإلعالميييي لمفوضيييية األسيييرى وأسييير محيييرر، مقابلييية أجراهيييا  -74

 ،   ة.3/77/1676الداحث، 
 .،   ة76/8/1676رائد خالد وداين، أسير محرر، مقابلة أجراها الداحث،  -76
 ،   ة.3/1/1676روضة إبراهيم حبيب، أسيرة محررة، مقابلة،  -71



 213 

 ،   ة.3/77/1676زهير الشوشنية، أسير محرر، مقابلة أجراها الداحث،  -71
 ة.،    16/4/1676زياد سليم سلمي، أسير محرر، مقابلة أجراها الداحث،  -78
نيييابلس،  -سيييالم أبيييو خيييي ران مسيييئول زراعييية نطيييف األسيييرى بمستشيييفى رزان التخصصيييي  -76

 .16/4/1676مقابلة أجراها الداحث،   ة، 
سييييامر أبييييو سييييير، قيييييادي فييييي الجبهيييية الشييييعبية وأسييييير محييييرر، مقابليييية أجراهييييا الداحييييث،  -16

 ، قطاا   ة.13/1/1676
، 13/77/1676لداحيييث، سيييلمان سيييليم جييياد الليييه، أسيييير محيييرر وكاتيييب، مقابلييية أجراهيييا ا -17

 قطاا   ة. 
 ،   ة.76/7/1676سليم حسين ال ريعي، أسير محرر، مقابلة أجراها الداحث،  -11
سييميح كاميييل حجييياج، المفتيييي والمحاضييير بجامعييية فلسيييطين بغييي ة، مقابلييية أجراهيييا الداحيييث،  -13

 .71/77/1676لبنان، بيروت، 
 .،   ة16/8/1676شاكر شدات، أسير محرر، مقابلة أجراها الداحث،  -14
، 1/77/1676شعدان سليم حسونة، كاتب وروائي وأسير محيرر، مقابلية أجراهيا الداحيث،  -16

   ة.
شييكري سييلمه، أسييير محييرر، نائييب رئيييس هيئيية شييؤون األسييرى والمحييررين، مقابليية أجراهييا  -11

 ، رام الله.13/4/1676الداحث، 
وعضيييو لجنييية مكلفييية بيييإدارة هيئييية  العالقيييات العامييية واإلعيييالم مـــدير عـــامعييياطف مرعيييى،  -11

شؤون األسرى في المحاف يات الجنوبيية، بيادرة أسيير محيرر، مقابلية أجراهيا الداحيث،  ي ة، 
76/77/1676. 

عبد الداري محمد خلة، رئيس لجنة اإلفتا  في وزارة األوقاف والشئون الدينيية بقطياا  ي ة،  -18
  71/77/167مقابلة أجراها الداحث،   ة، 

 ،   ة.76/1/1674شحادة، أسير محرر، مقابلة أجراها الداحث، عبد الحق رمضان  -16
عبيييييييد المييييييينعم حسيييييييان أبيييييييو عطاييييييييا، أسيييييييير محيييييييرر ومدعيييييييد، مقابلييييييية أجراهيييييييا الداحيييييييث،  -36

 ، إسدانيا.6/77/1676
عبيد الناصيير عييوني فروانييه، رئييس وحييدة الدراسييات والتوثيييق بهيئية شييؤون األسييرى وعضييو  -37

جنوبيييية، وباحيييث فيييي قضيييايا األسيييرى، مقابلييية اللجنييية المكلفييية بإدارتهيييا فيييي المحاف يييات ال
 .71/77/1676أجراها الداحث،   ة،

 ، قطاا   ة.13/4/1676عبد الهادي  نيم، أسير محرر، مقابلة أجراها الداحث،  -31
عييييييييدنان األفنييييييييدي، أسييييييييير محييييييييرر، مقابليييييييية أجراهييييييييا الداحييييييييث، بيييييييييت لحييييييييم، فلسييييييييطين،  -33

76/76/1676. 
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وأسيييييير محيييييرر، مقابلييييية أجراهيييييا الداحيييييث، عيييييالم الكعبيييييي، قييييييادي فيييييي الجبهييييية الشيييييعبية  -34
 ،   ة.78/1/1676

عميياد يعقييوب حمتييو، أسييتا  التفسييير وعلييوم القييرآن بجامعيية فلسييطين وأحييد علمييا  األزهييير  -36
 .71/77/1676الشري  بفلسطين، مقابلة أجراها الداحث،   ة، 

 ،   ة.6/7/1676عمر خليل عمر، شاعر وأسير محرر، مقابلة أجراها الداحث،  -31
، 1/71/1676و شيييماله، شييياعر وكاتيييب وأسيييير محيييرر، مقابلييية أجراهيييا الداحيييث، فييياي  أبييي -31

   ة.
فهميييي محميييد كنعيييان، أسيييير محيييرر وأحيييد مدعيييدي كنيسييية المهيييد، مقابلييية أجراهيييا الداحيييث،  -38

 ، قطاا   ة.3/77/1676
فيييييييؤاد قاسيييييييم اليييييييرازم، عمييييييييد أسيييييييرى القيييييييدو وأسيييييييير محيييييييرر، مقابلييييييية أجراهيييييييا الداحيييييييث،  -36

 ،   ة.3/77/1676
 ، قطاا   ة.13/4/1676ارضة، أسير محرر مدعد، مقابلة أجراها الداحث، كفاع الع -46
محميييييد مصيييييطفى أبيييييو جاللييييية، كاتيييييب وشييييياعر وأسيييييير محيييييرر، مقابلييييية أجراهيييييا الداحيييييث،  -47

 ، قطاا   ة.3/77/1676
محميييييود سيييييليمان اليييييي ق، قييييييادي فييييييي جبهييييية النضييييييال الشيييييعبي وأسييييييير محيييييرر، مقابليييييية،  -41

 ،   ة.1/77/1676
، 4/77/1676أسييير محيييرر ومدعييد، مقابليية أجراهييا الداحيييث، محمييود مصييطفى مييرداوي،  -43

   ة.
ميييييريم أبيييييو دقييييية، أسييييييرة محيييييررة وعضيييييو مكتيييييب سياسيييييي فيييييي الجبهييييية الشيييييعبية، مقابلييييية،  -44

 ،   ة.6/7/1676
 ،   ة.16/4/1676مصعب البريم، أسير محرر، مقابلة أجراها الداحث،  -46
م  ، مقابليييية أجراهييييا موفييييق عبييييد الييييرحمن حميييييد، مييييدير العالقييييات العاميييية بجمعييييية   حسييييا -41

 ،   ة.16/76/1676الداحث، 
 .18/6/1676هشام عبد الرازق، وزير األسرى السابق، مقابلة أجراها الداحث،   ة،  -41
وائيييل السيييعدني، مسيييئول برنيييامج التعلييييم فيييي هيئييية األسيييرى، مقابلييية أجراهيييا الداحيييث،  ييي ة،  -48

76/1/1676. 
، رام 76/77/1676اهييا الداحييث، وليييد الهييودلي، كاتييب وروائييي وأسييير محييرر، مقابليية أجر  -46

 الله.
 ، جداليا.1/76/1676يحيى محمود يحيى، أسير محرر، مقابلة أجراها الداحث،  -66



 215 

 :مواقع النترنت -سابعاا 

 مواقع االنترنت: -سابعا  

 www.ahrar.psأحرار لدراسات األسر  وحقوق اإلنسان:  -1

 أسر  العزل / أسلوب ممنهج للموت البطيء الموضوع :

 2112، أغسطس، 27نشر بتاريخ /  

 www.alasra.ps/arاألسر  للدراسات:  -2

 الموضوع : تعريف األسير الفلسطينى

 13:15، 2114سبتمبر  23نشر فى يوم / الثالثاء ، 

 www.cairoportal.comبوابة القاهرة:  -3

 الموضوع : أسرار الخلوة الشرعية في السجون الداخلية ..

  2114يناير  19كتب عواد سالم األحد، 

 www.aljazeera.netالجزيرة نت:  -4

 ين للوفاق الوطنيالموضوع : نص وثيقة األسر  الفلسطيني

  16/3/2115نشر بتاريخ:  

 www.alhadathtoday.comالحدث اليوم:  -5

 الموضوع : سفير الحرية السابع واالربعون ير  النور

     23-12- 2115نشر يوم االربعاء   :

 www.alwatanvoice.comدنيا الوطن:  -6

 الموضوع : مائة أسير بينهم محررون يتخرجون من الجامعة

 31-18-2115تاريخ النشر : 

 www.samanews.com/arسما اإلخبارية:  -7

 دة العامة واسرائيلبين القيا 1985الموضوع : نبذة عن تبادل 

  2114أبريل ،  17نشر الخميس 

  www.wafainfo.psوفا:  –مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  -8

 من األسر  األطفال %99الموضوع : هيشة األسر : االحتالل مارس التعذيب بحق 

 2115/17/28تاريخ النشر : 

 www.maannews.net/arbمعاً اإلخبارية:  -9

 الموضوع : تعذيب األطفال فى التحقيق

 28/17/2115نشر بتاريخ : 

 www.mawdoo3.comموضوع:  -11

 الموضوع : تعريف الرواية والقصة 

  ٤١٠٢نوفمبر   21نشر بتاريخ  

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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 د. رأفت خليل حمدونة  ؤلف /م*تعريف بال
 8/8/7616مواليد : مخيم جداليا 

عام  76م على خلفية نضالية وُحكم عليه بالسجن لمدة   7666االعتقال : في العام   -
وإ الق ج   من بيته ، أمضى فترة اعتقاله في سجون عدة منها   ع ل الرملة ، عسقالن ، 

بعد قضا  كامل  1666ريمونيم ، جلبوا    وتم تحريره في نفحة ، بئر السدع ، هداريم ، 
 محكوميته .
 تعليمية:مؤهال  

 و1666عام  –المفتوحة في اسرائيل   الجامعةعلم اجتماا وعلوم انسانية  بكالريوو: -
 .1667وشهادة امتياز عام 

  ،دراسات اقليمية تخصص دراسات اسرائيلية من جامعة القدو   أبو ديس  ماجستير: -
 .1668  عام  %66.6بامتياز 

فى   العلوم السياسية   من معهد الدحوا والدراسات العربية بالقاهرة مع مرتدة  دكتوراه: -
برسالة تحت عنوان الجوانب اإلبداةية  1671الشرف األولى مع توصية بالطداعة في العام 

 األسيرة.في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية 
ب وتنمية بشرية بتقدير ممتاز من البرنامج المشترك بين األكاديمية تدري مهني:ماجستير  -

 التطبيقي.الدولية وبوليتكنيك المستقبل 
 سابقة:خبرا  

 الفلسطينيين والدوليين.عضو نقابة الصحفيين  -
 الفلسطينيين.عضو اتحاد الكتاب واألدبا   -
 .(PTA) الفلسطينيين عضو نقابة المدربين     -
 في فضائية المنتدى / سابقاً مقدم برامج  -
 مقدم برامج في فضائية هنا القدو / سابقاً  -
 مقدم برامج في إ اعة القدو / سابقاً  -
 مدير البرامج في إ اعة صوت األسرى  -

  مؤلفا :
  الجوانب اإلبداةية لألسرى الفلسطينيين صادر عن وزارة االعالم  كتب مطبوعة :

اإلدارة والتن يم للحركة األسيرة صادر عن هيئة شؤون األسرى  –الفلسطيني/ رام الله 
ما بين السجن  –صرخة من أعماق الذاكرة  -نجوم فوق الجبين  -والمحررين / رام الله 

 والمنفى حتى الشهادة  .
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  . والشتات-يموت الحلم  لن-والمخيم قلبي-  عاشق من جنين  طبوعة:مروايات أدبية 
 وظائف:

وعضو لجنة مكلف بإدارتها فى  والمحررين،عملت   مديًرا عاًما بهيئة شئون األسرى 
ومستشارًا لوزير  الدولي،ومديرًا لدائرة القانون  لها،وناطقًا اعالميًا  الجنوبية،المحاف ات 

  . ئيلياإلسرااألسرى فى الشأن 
 

 


