
 

 

 

 

 حيثيات االعتقال
 مقدمة:

ملف األسرى ف، الشائع وهذا جزء رئيسي من الخطأ ،إنسانيملف  وأملف معاناة  يتعامل مع ملف األسرى على أنه منا الكثير
على هذا األساس،  مع هذا الملف يكون التعاملأن  وعليه يجب ،بامتيازالفلسطينيين هو ملف وطني بامتياز وملف مقاومة 

الدفاع عن الشعب  أجلالرموز تقوم بعمليات ضد االحتالل من هذه لها رموز، و  الفلسطينية القضيةأن  أساسالتعامل على 
 الفلسطينية الثورة إلىضد االحتالل البريطاني  االنتفاضةالفلسطيني، ولوال هذه العمليات التي قام بها الشعب الفلسطيني من 

هذا و  األولى الدرجةنحن نتعامل مع ملف وطني من ف مستمرة،مازالت  متتالية أحداثمن  لحقها وما، 1936الكبرى عام 
 أن ةتاريخي ةفهؤالء تركوا بيوتهم وعائالتهم وكل شيء وتصدوا لالحتالل الصهيوني، فلو نظرنا نظر  ،الملف له حيثيات

 48أو  الخليلأو  المجموعات في نابلسأو  قطيش أبوماجد أو  الشعب الفلسطيني لم يكن به شخص مثل محمود عيسى
 .لذلك هؤالء الشباب هم ثلة متميزة تفعل ما تريد، إسرائيلأن  القدس فكيف سيكون الواقع، الواقع سيكون أو 

داخل السجون هم بحد ذاتهم  األسرى تزيد وتنقص بناء على الموضوع، لكن  األخبارة تاريخيا هي مثل نشر  األسرى ة قضي
في داخل السجون هؤالء هم الذين  اإلسرائيليينالضباط  أحد ، وكما قالاإلسرائيليمن االهتمام ة عالي درجةعلى  ن يستحوذو 

اص واالحتكاك في غرف التحقيق ويفهمون تفاصيله وليس فقط من خالل االحتكاك معهم بالرص ،اإلسرائيلييفهمون المجتمع 
 األسرى وبعض  ،اإلسرائيليةالصحف  يقرؤون  األسرى أن  والتعامل معهم، وهذا بسبب العبرية اللغةتعلم ب ، ولكنوالزنزانة

االحتالل يتعامل معهم  أصبح األسرى وتعليمها، لذلك هؤالء  العبرية اللغةبارعا في تعلم  وأصبح العبريةدرس في الجامعات 
نسبة األسرى أن  في انتخابات المجلس التشريعي واتحاد طالب الجامعات طويلةلسنوات  ورأيناكتلة متميزة،  أنهمعلى 

  ا.متميز  اأعطت نموذج

أنا رأيت حقيقة، مثال فيلم بوابة الشمس أنتج  ،االعتقال بحد ذاته هو قصة لوحدهاأن  ،حساسة مسألةوهي  األخرى  ةلأالمس
في سجون قضاها  اعام 20الشخص بعد يصور ر الفلسطينية وبأموال فلسطينية كاملة، بالنهاية بتمويل من منظمة التحري

اية مأساوية نه ُوضعت لهولذلك  ،يتعامل مع الواقع الجديد للمجتمعأو  يتواءم مع المجتمعأن  يخرج وال يستطيع ،االحتالل
ومن أجل  ،فلسطيني من أجل دعم الثورة الفلسطينيةإنتاج من جزء مجسد في فيلم لألسف وأطلق الرصاص على نفسه، هذا 

 الرصاص على نفسه من السجن بإطالق االفلسطيني بعد عشرين عام سيراألحياة  دعم الشعب الفلسطيني، ينهي الفيلم

 

 



 

 

 

وجنوب  يرلنديينوأنا بحثت في تجارب االعتقال لإل وقتل نفسه، هذه الصورة لألسف التي أعطانا إياها اإلعالم الفلسطيني،
والتجارب هذه بشكل  ،أصبح رئيسا لبالدهأن  وتجربة مانديال، وكيف استطاع بتجربة رائدة التنازل عن الحكم بعد إفريقية

، وتجربة إفريقيةمستمر، فقد تابعت أفالم تتكلم عن الثورة الهندية ضد المحتل البريطاني، والثورة الكوبية وبعض الثورات في 
الصورة العامة التي يريدها الناس هو التعاطف مع هؤالء، ولكن التعاطف ال يكون بالبعد أن  جدناالتونسيين بشكل متميز، و 

 .أيضا إنما يكون بالبعد الوطنيفقط اإلنساني 

بذلوا و وهم قاموا بدورهم،  ،طليعة الشعب الفلسطيني ن هؤالء يمثلو أن  لذلك هذا المدخل الرئيس الذي سيكون عندي دائما،
 الشعب الفلسطيني مع اتفاق أوسلو من دون عملياتأن  يغيروا مجريات سياسية، دعونا نتصورأن  واالكثير واستطاع

التي كانت لمجموعة معاذ سعيد بالل وغيره من الشباب، هذه العملية غيرت مسار أوسلو كله، ونتكلم عن عمليات  المقاومة
محاولة عملية  24نتكلم عن  1998إلى حتى  1988 ذالرد على اغتيال يحيى عياش، وعمليات أسر الجنود، نحن نتكلم من

إذا قسنا أنه بتاريخ الثورة الفلسطينية ف وبشكل كبير، مقتل جنود، هذه العمليات أثرتأو  أسر جنود، أدت إما إلى أسر جنود
عملية أسر، فكان  24جندي، وبعدها بعشر سنوات تمت لعملية أسر  24 تسنة تم 30قرابة  1994حتى  1967من 

نتكلم عنه هي تجربة مقاومة أن  سنوات، لذلك الموضوع الذي يجب 10سنة و 30هناك تقريبا تعادل في الموضوع بين 
 هؤالء يمثلونها.و ضد االحتالل 

 العدد: 

، أسيرآالف  7أسير أو آالف  6البعض يتكلم عن عدد وأنا أرى بعض المتحدثين أحيانا يخرجوا إلى التلفزيون ليتكلموا عن 
االعتقاالت اليومية  متوسطفإن  خالل الفترات السابقة، 48و تابعنا الصورة العامة لما يحدث في الضفة الغربية والقدسإذا 
وبين من يخرج، فرقم األلف شهري  ، بين من يتم اعتقاله ويبقى معتقالالشهر في  هناك ألف معتقل هأن أي 40إلى  30من 

بتنفيذ العمليات، فهناك العشرات من أبناء القدس اآلن ليسوا فقط في اإلقامة  "اإلسرائيلية"يزيد وينقص حسب االدعاءات 
يخرج منها إلى الضفة، وال أن  ولكن أحيانا في منطقة محدودة مثل منطقة العيزيرية ومنطقة أبو ديس ال يستطيع ،الجبرية
لذلك الموضوع الذي أو خارج المعتقل،  تقليدخل منها إلى مدينة القدس، واالعتقال بأنواعه سواء كان داخل المعأن  يستطيع
 ولية وطنية ألنهم قدموا الكثير للشعب الفلسطيني ومازالوا يقدمون.ؤ هو البعد الوطني، وأن هؤالء مس إليهنتطرق 

 

 

 



 

 

 

 فكرة االعتقال:

، من أين أتى االعتقال وفكرة االعتقال من أين جاءت؟ ولماذا يكون بهذا اتتاريخيا من خالل البحث والتحقيق لبعض الملف
في مناطق أو  كان قبل ذلكأو  العتقال وليس الشكل القديم الذي كان عند الرومانلالشكل؟، عندما نذهب بالشكل الحديث 

وضعهم في السجن من أجل االحتالل البريطاني هو الذي سخر فكرة االعتقال بعد المحاكمة و أن  جنوب شرق آسيا، نجد
 .وكلنا رأينا السياسات التي كان يمر بها ،تنفيذ إما سياسات االحتالل

النفي، يمنع منه الخروج والدخول وكانت أو  ةمغلقة في غرفو االعتقال في سجن ن، انوع لالعتقالا االعتقال وكان وإم
 .دائما تطبقها البريطانية السياسة

 هو البحث األولى ةيكون بالفكر  لتقاعكيف يتم االعتقال وكيف يكون االعتقال؟ اال ،التحدث عنها أريدالتي  لاالعتقاة فكر 
 الذيو  ،الوقائيةضمن المسائل  اإلداري االعتقال ب االحتاللقوم يهنا و وقائية يقوم بها االحتالل،  ةلأمس عنأو  معلومةال عن

  .النهائية الصورةبشكل عام وهي  عنهانتكلم أن  ي نريدالت الرئيسيةاالعتقال  ةفتر  ينقص، أحياناو يزيد  اناحيأ

  ؟كيف يتم االعتقال

سواء  منه االعتقال الجزء الرئيس ،يقوم بها االحتالل وقائية لةأمسأو  المعلومةالبحث عن على  األولى بالفكرةاالعتقال يقوم 
 أشكالهالها نجد أن  صدمةعندما ندخل بتفاصيل الو  ،الصدمةصنع ب يبدأ ما، ةيضقاالعتقال حسب أو  اإلداري كان االعتقال 

الشاب الذي سوف أو  ضابط المخابراتأو  جهه االحتاللاو يحتى الذي  ،اإلنسانعلى تحملها من  المقدرة وأحيانا وأنواعها
أو  ةعقليأو  مكوناتة أو خلل في شخصي إحداثوهي  ،الصدمة أشكالاالعتقال بشكل عام هو شكل من ف .يعتقل ويتحمل

انتهى كل شيء وقع و  أنه هشعار إ الصدمة ةفكر و تريد المخابرات،  اكم كبالتحر  أمامهم يبدأصمود الشخص حتى  مراحل
هذه المرات كان  إحدى ،التهديد بالقتل المباشر في الميدان عند االعتقال أكثر من مرةوأيضا هناك  ،لمعلومات كشفتوا

يميل إلى فكرة االستهداف وجعلك تقوم بالصدمة، الصدمة تريد منك فكفكة ، فاالحتالل له في رأسه ةمباشر ألخي التهديد 
 هو من أخطر أنواع االعترافات. الذي و  ،االعتراف الميدانيو  تبدأ إما باالعترافأن  الدوافع من أجلأو  الموانع

 

 

 

 



 

 

 

 االعتراف الميداني

معلومات من المحقق  أكبرالتحقيق الميداني الهدف منه نزع أو  االعترافة فكر  ،ولذلك نبدأ باالعتراف الميداني بالصدمة
 : ةالمعتقل بثالث مراحل رئيسحيث يمّر  ،معه

 أفراده في العمل، ؤ شركا -1
 تنفيذ عملياتو بيع و بشراء  عالقةلها  أموال -2
  ةسلحاأل -3

كانت  أكثر اعترف الرئيسي، كلماشكل التهديد الميداني ت هي التي سالحو  أموالو  فراداألمجموعات  ؛أمور ثالثةال ذهه ألن
  .منه الرئيسة المعلومةلدى االحتالل ألخذ  أكبر ةهناك مقدر 

 الميدانيةمن االعترافات  ان كثير أل ،الحتاللل الفائقة الفائدةأو  العالية الفائدة أشكالمن  شكال يمّثللذلك التحقيق الميداني 
كثيرا ما نسمع: قام االحتالل  "يلإسرائ"صوت  ةإذاع وسالح. أموالخذ أو  فورا أفراددمار، بمعنى اعتقال  إلىكانت تؤدي 

 يكون نائما في بيتهأن  الشاب ممكنأن  تنفيذ حمالت اعتقاالت ضد مطلوبين، ويستخدم مصطلح مطلوبين معب "اإلسرائيلي"
 إلىيوصلها االحتالل أن  يدالتي ير  المعلومةجزء من كمطلوبين  ةستخدم كلمولكن االحتالل ي ،في بيتها نائمةة الفتاأو 

 أنبث فالن، الهدف الرئيس هو  ةوكذا من عائل ،شيكل ألف 200صادر مبلغ  أنهو  ،ن و هؤالء مطلوب أنب الفلسطينيين
  .تستخدم ضد االحتالل أموالعلى حصل االحتالل استطاع أن ي

حد وقام أاصطدام بينه وبين أو  ةكان هناك مواجه إذاعندما يقوم باالعتقال  أنه ةوهو فكر  أيضا يالثالث وهو رئيس األمر
بعض الشباب النار على قوات االحتالل التي تحاول  وأطلق ،نار مثل ما حدث في جنين إطالقحد هؤالء بتنفيذ عمليات أ

إلى وربما يقومون بقتل الشاب لذلك يميلون  ،ةمواجه إلىكنا نذهب  نناإنعرف  نناإمقتل جندي يقولون  إلى أدتاعتقالهم 
 . اعالنه مطلوبإ  ةر كف

يقومون  اأحيانف، االحتالل إلى الشباب الفلسطيني وعائالتهميوصلها أن  التي يريد صدمةمن ال اتمثل نموذج الصورةهذه 
يوصل أجل أن البيت من المعتقل إلى  إيصاليريد فاالحتالل  ،الشارعفي االعتقال  ن و كيأحيانا البيت و من االعتقال ب
جزء و  المعتقل، بتفتيش بيت ون وسوف يقوم ،الثمن ون سوف يدفعأيضا هل األأن  المعتقل، إليصال فكرة هلأ  إلى معلومةال

 أن لذلك البد من الوعي ة أيضا،عائلالباستهداف  ون قوميسوف  وأنهم ،الفرد ىولد العائلةلدى  صدمةصنع الهو  هذا من

 

 



 

 

 

االحتالل وأن  ه،إلى بيتقد وصلوا  أنهمب صدمة لمعتقلل تكون أن لها  دار يلكن  جاهزةقد ال تكون  للعائلةاالستهداف ة فكر  
 ويرفض ال عن زوجها في مركز التحقيق والشاب كان صامتأشاب لتسة جاءت زوج أنهحدث و بيته،  أهلقد يقوم باعتقال 

 أنهاوأوهموه  ،الشباك ةزوجته من فتح ةله صور  وأظهرت أخذتهالمخابرات ولكن ، "يليسرائاإل"الحتالل لشيء  أييقول أن 
أن  ويفهم االحتالل صدمةللشخص المتعود على ال الطبيعيةالفعل  ةاالعتداء عليها، رد وانفذيسوف وأنهم عندهم  موجودة
خوة التي قام د اإلحتجربة أ كما كانتأو صمد منك، وأمنك  أقوى نحن فتتغلب علينا فلن تستطيع أن  : افعل ما تريديقول له

خاف على عرضه  ألنهعترف ا  الشاب أن الحقيقةو  ،صمت فهو بحد ذاته انتصار كافال مجرد ،تكلميال أ 1997بها سنة 
اعتقاله وبعد ذلك االعتقال ة المعتقل لحظأو  سيرلأل صدمةل عنه، موضوع الأزوجته جاءت تسأن  وعائلته على الرغم من

تحت  اآلن أنتفمن الشعب الفلسطيني  همع أحد وضعيف وال يوجد ،لوحده ة أنهتوصيل فكر ل هو بيته إلى إدخالهأو  ألهله
يعتقل الشباب  "ييلسرائاإل"حينما كان االحتالل  ةشيء وما نريد، لذلك في سنوات ماضي أينفعل أن  نستطيعو  سيطرتنا

وليس  ،الفلسطينيين والمعتقلين ليس عبثيا األسرى الذي يقوم به االحتالل ضد  والثانية األولى االنتفاضةنتكلم عن الفلسطيني 
 أكثرعندما تتمرس لذلك  ،ةومنهجي دراسة، ولكن يقوم به بناء على ةارتجاليا وال يقومون به بناء على تصورات شخصي

 ،نعم عتقدأ  أكثرتفاصيل ب أنفسناثقيف بتاالحتالل هل نقوم  معنتعامل  أحياناولكن  قدرة على احتمال الصدمة، أكثرتصبح 
 يوجد نجاح.  آخرربما هناك تقصير في بعض المناطق ولكن بجانب 

كان  طويلةسنوات ول ،مركز التحقيق إلىوصولك  إلىاالعتقال  سيارةفي  كاالعتقال ووضع ةمن لحظ حقيقةالتحقيق 
 منه، وكان هناك الجبل االحتالل المركزي قبل خروجة وكانت تسمى المسلخ سجن غز  ،في مراكز التحقيقة هناك نقاط رئيس

 الجنوب.من مسالخ ومسلخ  ةالقلع أنهجبل الخليل المعروف عنه 

كانت  وبعض مراكز التحقيق ،وسبت ةومون جمعداكانوا ي ألنهم ،ربما ال يخرج إليهاوكان الذي يدخل  المسكوبيةذلك بعد 
 ةوالتحقيق فيها ويعتبر المسكوبي، هذه السجون غلب أ جربت  أنا وحقيقة، ةالصغير  ياكانت للقضابل  ةالكبير  يالقضال تليس

وكان التعذيب بأساليب مختلفة ربما نحن خالل األربع سنوات الماضية  ،بمعنى الكلمة اسجن الخليل يعتبر مسلخ ،أسوأها
ى أنا واألخت أحالم التميمي ومعنا بعض األسر  ،نحن ومجموعة من الرسامين في لبنان ،صور تعبر عن التعذيبقمنا برسم 

 .تصل الفكرةأن  نركز على الصورة المرئية من أجلأن  المحررين نحاول

هي جزء  أمامكالتي  الصورة ،تساعد على التعبير الصورةف ،الفكرةنوصل أجل أن من  المرئية الصورةعلى  زركن أنهنحاول 
 ونحن في  12 إلى 8تكون من  أنها الغرفة حرارة درجةيدل على  الغرفةفي  المكيفمن الذي يحدث عندما وضعنا جهاز 

 

 



 

 

 

 ،درجة 12المحيط بك على  أو حرارة حرارته درجةيجعل جسدك ال ترتفع  مكيفلذلك كان ال 12شهر  األولشهر كانون 
كان هناك الكثير يتكلمون عن السجون  أسبوعين في الحقيقة كانت مؤلمة،أو  أسبوعة لمد 12 حرارةال درجةتحت ة تصور حيا

بعضهم كان يقول في بيت تكفا وبعضهم يقول في سجون  ،السريةكان يتكلم عن السجون  "يليسرائاإل" اإلعالمحتى  السرية
، والتفاصيل أحيانا تكون قاتلة وهل هو سجن تابع للمخابرات شمال فلسطينة ومنطق والبعض يقول ما بين سجون اللد دالل

االحتالل أنه يوجد ملفات كثيرة والملفات السرية متنوعة، فكرة وجود أو للموساد أو للقضاء ال نعرف حقيقة، ولكن تجربتنا مع 
سجون وملفات وقضايا سرية موجودة، أنا أعرف بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين عاشوا أكثر من خمس سنوات تحت 

ن مطلوب مني أن كان القاضي يقول له يوجد عندي قضية بهذا الملف أنا شخصيا كقاضي ال أعرفها لك ،االعتقال اإلداري 
 فترة ممكنة. أكبرأحتجزك 

واستمرارا لموضوع التحقيق حقيقة، التحقيق ال يمر بداية بالجسدي، بمعنى أنه عندما تنتهي من مرحلة الصدمة تنتقل إلى 
ألن الست ساعات األولى من االعتقال هي  ،التهديد والضرب من أجل أن يأخذوا منك معلومات الحافلة الحافلة ويكون في

تقوم بمعلومات ميدانية وتقدم معلومات أو األموال أو العمليات كما  تتعتبر الكارثية عليك أو على المخابرات، عليك أن
كون نكسة على المحقق أنه ال يستطيع خالل الست ساعات األولى أن يحصل على تيسموها الساعة تعمل، أو أن 

بالساعات األولى يستطيع أن يصمد بالساعات المتأخرة ألن الذروة تزيد المعلومات، والحقيقة كل من يقوم بالصمود خالل 
ثم تصبح أنت معتاد عليها، لذلك بالجزئية العامة التي تتكلم فيها عن انتقالك في الزنازين، تنتقل وأنت في مراحل  ،بمرحلة ما

 التحقيق المتنوعة. 

 اسنوات، والتي فيها شاب يجلس مربط أربعرسمناها قبل  التي الصورةهذه  أحضرت أناوصولك إلى غرفة التحقيق حقيقة، 
تقريبا يجلس  درجة 45 بزاويةمائل  أطفال، الكرسي كرسي انعبر عن كونه فلسطينيأجل أن من  الفلسطينية الحطةووضعنا 

ة شخصية ، وهذه تجربدرجة 12 إلى 8من  حرارةال ةتكون درج 12بارد كما قلنا في شهر  مكيفتحت  طويلةعليه لساعات 
في وقت البرد الشديد،  أسبوعين ةلمد مئوية ةدرج 12فيها عن  حرارةال درجة تزدالتي كنت فيها لم  الغرفةمررت بها،  أنا

ة سجون متنوعة عاما مع سلطان العجلوني في عد 15منهم سلطان العجلوني وغيرهم، عشت  ةاألخو لذلك تجارب الكثير من 
الست ة ركز عليها مرحلنأن  التي يجبة السجون في الشمال من فلسطين، الحقيقمن سجن عسقالن ثم هداريم وبعض 

القتل في إلى التهديد بوتهديد بالقتل المباشر في الميدان ة العائل أمامتهديدك  إلىمن اعتقاالت في البيت  األولىساعات 
 التحقيق.ة غرف إلى حتى تصلة زيادالب بدأاألذى والشدة ي ،غيرهة أو السيار 

 

 



 

 

 

ة خفنا من مصادر  ،حرامي هم العصافير األربعينوكان قصدنا في  ،"حرامي األربعين"ة تجرب أسميناهكتاب  ةبكتاب ناقمة وحقيق
طالب جامعي و  عادي إنسان أنهنسميه العصافير، وفي الكتاب رصدنا  مول ياحرام األربعينتجربة  أسميناهالكتاب لذلك 

ة معينة وصف امعين اأسلوبهناك  أنهومن يقول ة متنوع األساليب، لذلك اإلداري االعتقال  إلىه تالمخابرات ثم حول هالتقطت
، هذا الكالم العربيةة يتكلمون اللغو وأكثر كيلو  100من  أوزانهم أشداءهناك محققين  أن ن يتكلمو  ةاألخو للمحققين ال، بعض 

جامعي ال يتكلم  أستاذإلى قرب أ افيلسوفوكان  ،كيلو 60شخصيا التقيت مع ضباط المخابرات  أنا ،ةغير صحيح بالضرور 
نتكلم بها أن  التي يجبة لأمن التحقيق، وهذه المس أولىة هذا مرحلأن  إيهاميكان بشكل صحيح وجزء من التحقيق ة العربي

ة يومية يكتسب خبر  نه، ألألساليبلهناك تطوير دائما  ،قالب معين للتحقيق والعصافير أو ليس هناك مقياس معين أنه
مصدر الرئيس هم ال؛ كان العمالءة لسنوات طويلو  "يليسرائاإل"يعمل مع االحتالل أن  العصفور في الزنازين الذي قبل

 األموالوكان كثير من هذه المعلومات هالكة، هالكة ضد الشباب هالكة ضد  ،بالمعلوماتة للتغذي "يليسرائاإل"الحتالل ل
العمالء والعصافير  إنشاءة بشكل عام، لذلك تجربة هالكة ضد الفصائل الفلسطيني ةاألسلحهالكة ضد ة هالكة ضد المقاوم

تشكل ة لسنوات طويل وأصبحت بها وأبدع أنتجها ،العقل المفكر فيها كان من جنوب الخليلأن  بمعنىة فلسطينية كانت تجرب
والذي  ،ةالذي يعترف عند العصافير يدفع معلومات غزير و  ،فلسطينيين أسرى ك نحن علينا ،من الضغط النفسي اكبير  لنا شكال

 القليل.  إال منه يأخذالتحقيق ربما ال  سييعترف بكر 

 :تجربة التحقيق

بعض الضباط الكبار ال  األحيانفي بعض  الإ ،لها ن و ودارسة العربية قين الذين يتكلمون معك يتقنون اللغحقغلب المأ 
ت كان الماضيةالسنوات أن  عتقدأ  أنا، العربيةة لكن بشكل عام الذي يحقق معك يحقق معك باللغ ،ةالعربية يتكلمون اللغ

من قطاع  ةيتحكمون في مناطق واسع ألنهم ،اآلنمن  أكثر العربية اللغةعلى تعلم  والشرطة "اإلسرائيليين"الضباط  ةمقدر 
 ةفي غز  ةسن 20لمدة  عمل أنهبامتياز، ومن كالمي معه قال لي ة غز  أهلالتقيت ضابط مخابرات يتكلم مثل  أنا، ةغز 

  وتمرس عليها. ةاكتسب اللغ

 واألسرى  الفلسطينية بالقضيةللتعريف ة دولية سنوات ضمن حمل 4غرف التحقيق حينما قمنا برسم هذه الصور قبل  حقيقة
 المكيفوضعنا  الصورة، بهذه ةضيق أماكن هناك ليس أنهالبعد البصري يعني  البصري، نعطي البعدأن  حرصنا على خاصة

وهنا الباب الحديدي والفتحة  ،، وهنا السجان معه المفاتيحراألسي، وهنا وضعنا كرسي صغير مكيفنقول يوجد أن  نريد
 .ة، والجدران بتفاصيلها القديمالعلوية

 

 



 

 

 

 المكيف أو عن فكرة  أتكلم أنا ،تحقيق لي ذهبت فيهاة جول آخرفي  1997عام ة عن زنازين المسكوبي أتكلمأن  أردت إذا

 1997في عام ة في المسكوبي أتذكر أناة عن قصص مختلفة هي عبار  األبواب ،وأنواعهم ينالسجان ،الصندلأو  الحذاءة فكر 
وعندما تم  ،على السجن جاءتة بمجموعة لها عالق المركزي والتحقيق معي بقضاياة من سجن نفح ئيعندما تم استدعا

في الحمام ونحن  آكلكنت  ايوم 90ة لمدة حقيق ،في الداخلة مجموعأو  عمليات تفجير في القدسة التحقيق معي في قضي
تر م 2مساحتها  انةز نتكلم عن ز ون ،على الحيطانة موجود اتر ذو حمام عربي وقا نجاز التعبير نتكلم عن إة مزبلنتكلم عن 

والتجربة تختلف فعلي، ة من رد اخوف األرضعلى  يسأنزل ر أأن  يجبكل آ يتكون مقيد اليدين ولك مترسنتي 30و في متر
ع من التحقيق، ا نو أمطلقا، لذلك يوجد  أحد أنا التقيت بأحد المعتقلين الفلسطينيين قال لي لم يمسنيمن سجن إلى سجن، 

التحقيق  إلى، ذهبت أسنانيوقد كسرت رجلي اليسرى وكسرت  ،كنت منهم تم تكسير مفاصلنا وأنا سرى األ بعض وجدوي
معرى تماما  أمامي يجلس أبيكان  ،ةالخارجية في الساحة القدس في المسكوبي مدينةتعرضت للشبح في الثلج والبرد في 

من غير مالبس في البرد الشديد من  أماميكان في المستشفى يجلس  نهأل ،ةجراحية عن عملية ناتج أسالك هخرج منت
يمد جسده كامال أن  ال يستطيع ،جداة صغير ة في زنزان أشهرة جلس ست أنهقال لي  آخرين ةخو إ رأيت أنا،  1و 12شهر 

وهذا جزء  ،امنه اعتراف يأخذوالم  أشهرة ستة ه في هذه الظروف لمدو هذه الظروف كلها الشخص الذي وضعرغم ولكن  ،فيها
 .ببطولةجدا لذلك عندما نتكلم عنها نتكلم ة جدا وكانت متميز ة هناك نماذج ناجحأن  الفلسطيني واإلبداعمن النجاح 

 : الشبح

 سيراأليقوم بربط  أنه أشكالهمن على الشبح،  كونخذيأسوف  أنهمتزكيها دائما أن  المخابرات تحاول لدى ثةر وامت الكلمة هذه
اتجاه ب ةدرج 45 إلى 40تقريبا  ياالذي يكون منحن أيضا األطفال ييربط القدمين مع اليدين وكرس وأحيانامن قدميه ويديه 

الكيس، أو  تكون حافي الرجلين اأحيانالكلبشات واالعتقال  باإلضافة إلىالذي تكلمنا عنه  "المكيف"وهذا مع البرد  ،الظهر
من القماش  آخرونوع  ،ستيك القوي الذي ال يسمح بالتنفس جيداشيء من البال وآخرتنفس لليوجد منه نوع جيد  أنواعوالكيس 

 .األسلوبعقد صعبوا أ وهي مستويات كلما كانت قضيتك  ،والدماء السيئةالسميك القذر والذي به الكثير من الروائح 

الضرب ومستوى  مستوى  ؛المستويات أيضابناء عليها، والزنازين  األسرى من المستويات ويتعامل مع  ةن عندهم قائمو السجان
 ،فيها اموضوع سيرنصف متر في نصف متر يكون األ األرضمن  ثالجةال ةنفس مساح هي ثالجةماذا يعني  ؛ثالجةال

من  طويلة ةبداخلها لمد اسير مربوطويكون األ ،من مكيفأو  قوي يسحب الهواء من الخارج المروحةوفيها جهاز يشبه 
 ال يلبس  سيرواأل ،والبرد الشديد المروحةفي صوت  إالحتى التفكير  سيرأل، وال يستطيع اأسبوعين إلىتصل أن  ممكنال

 

 



 

 

 

حرارتها  درجةن فلو وضعنا فيها طعام ال يفسد أل ،الكلمةبكل معنى  حقيقة ثالجةمن المالبس، لذلك فهي  األدنىحتى الحد 
رفع قضايا بال يستطيع التركيز في شيء، لقد قمنا  ةجدا يصل لمرحل لها جهاز سماعات عال   اجدا، ويكون مضاف باردة

 سيرتعذيب األ فقبو  "اإلسرائيلية"حكمت المحكمة المركزية  1998، في عام "يليةسرائاإل"العليا  المحكمةفي ضد االحتالل 
التحقيق  ةل استخدام الكراسي للتحقيق وطاوللم يعترف هو بها، نحن وضعنا بعض الصور مث قضيةتيسير سليمان في 

 .استخدام مكتب التحقيق

جلستها  أنا الصورة، هذه الطاولةعليها ويكون مقوسا من فوق  سيرمد األ أجلمن  الطاولةمكاتب التحقيق تستخدم  أحد في
 ةمر شرطي يقوم بضربما يتوضع في الممر الرئيس وكل حيث  ،نزيف حاد في يدي إلى أدىبوع كامل أسفي التحقيق لمده 

الضرب المباشر من  ةأن تنتظر مرحل ةمرحل إلىتصل و  تميزأن  وعندها تصبح ال تستطيع أسعلى الكيس على الر  ةمباشر 
 .ومن سوف يضربك يأتيسوف  أين

 درجةالسقف العلوي كان مكشوفا وفقط يوجد سياج  98 97 96في عام  الصورةعندما وضعنا هذه  المسكوبية ةمساح
ك وتكون حافي القدمين أسموضوع يوجد سماعات ويوجد كيس على ر  أنت، وتكون الصفر إلىفي الخارج تصل  حرارةال

باليد من أجل  أسالضرب على الر أو  وال يقومون بكسر ،متفق عليها أماكنعلى دائما تمر وتضربك بشكل مباشر  والشرطة
 الصورةنانه، لذلك هذه أس تنفه وبعضهم من كسر أوبعض الشباب من كسر نظارته وبعضهم من كسر  عدم إحداث الكدمات

 .البطولةومع هذا كله توجد هناك الكثير من قصص  ،رى سللمعتقل واأل الحقيقية المعاناةللمعتقل تعبر عن 

الخلف  إلىه أسر و  حيث يقيد من يديه ورجليه معا ،الصورةعلى هذه  االتحقيق، يكون المعتقل مربوط ةهي طاول الصورةهذه 
بكومة من الثلج ويضعها في ظهر معتقل وهو في هذه  ويأتي ،الخارج إلىبط يذهب الضاأن  عليها وأضفمغطى بكيس، 

 أخرى.  كثيرة، وهناك صور الوضعية

، معلومةالحصول على ال أجلمن  الممكنةاليب ساالحتالل استخدم ويستخدم جميع األأن  تثبت المتنوعةتجاربنا مع االحتالل 
 ،للشعب الفلسطيني رائعة ةوجد قصص بطولييهناك  ،ومع كل ما ذكرته دائمة متنوعة ةالتحقيق واستخدامه هي فكر  ةفكر لذلك 

للجهاز العسكري لكتائب  1993اعتقاالت سنه  هناكاستخدام العقل، مثال و  فيها الكثير من الذكاء قصصهناك  أيضاو 
يقنع ضابط المخابرات أن  محي الدين الشريف استطاع ،المعتقلين أحد كان محيي الدين الشريف ،القدس مدينةالقسام في 

كان يشرف على  أيالجهاز العسكري،  وليو مسوهو كان من  ،ونصف احوكم عام المحكمةوعندما دخل  ،له عالقةال  أنه
 وهو أناكنت وحقيقة  ،أعرفكال  أناعندما التقيت به في التحقيق قلت له و  ،والقدس ضفةالعمليات التي كانت تنفذ في ال

 

 



 

 

 

اعده في أس أناوكنت  وقطاع غزة، ضفةاالتصال في شمال ال ولو مسوكان هو  ا،واحد اعسكري اوجهاز  ،ةواحد ةمجموع 
العمليات وهو ال ينفذ عمليات مباشرة، ولذلك استطاع هذا الشخص وبعقله  أنفذ أناكنت  أننيوالفرق  ،جزء من االتصال

كان عنده مكتب للخدمات  أنهو  ةقضي أيهوال يوجد عليه  ،عادي انإنس أنهيقنع ضباط المخابرات أن  محي الدين الشريف
 ، وعندما خرج قال لنا قريبا سنلتقي.الطالبية

 إحدىورغم ذلك في  ،العسكريةوليس  المدنيةحضر للمحاكم أأن  مواطن من القدس وهويتي تحمل هذا المسمى ويجب أنا
غير صحيح،  أنهتبطل هذا القرار و أن  المحاميةاستطاعت و يوم،  100لمده  العسكرية للمحكمة إخضاعيمراحل التحقيق تم 

 .قاموا بإدخالي بهو سجون مثل رام هللا إال أو  القدس ة فيالمسكوبيأو  ال في الخليل ايوم لم يتركوا سجن ئةم ةولكن في مد

 خرج، إذاربما يساعد  أنهو  ،يقول بما عالقةليس له  أنهيقنع ضابط المخابرات أن  حميد استطاع أبوعبد المنعم  أيضا
دائما  مأنهولكن الفرق  ،وعندنا بطوالت واسعةتجاربنا  واستطاع أن يساعده ببعض الرصاصات على أيدي المجاهدين،

 اإلبعاد ةفي صفق "يليسرائاإل"لذلك االحتالل و  مرتينأو  ةعتقل مر يالفرق بين الذي و يعملون على االعتقال فتزيد خبراتهم، 
معلومة تصل الأن  ال يريد ةإلى قطاع غز جزء إلى الخارج وجزء  ،القدس مدينةو  غربيةال ضفةمن ال أشخاص إخراجاشترط 

 . االتجارب يزيد تصميم إلىيسمع  نسان، عندما يصبح اإلةوتتكثف وتصبح تجرب

 ن جاز التعبير: إ أنواع ةي ثالثه "اإلسرائيلي"المحاكم في فلسطين تحت االحتالل 

 ةالضفة وقطاع غز  أبناءعسكري: يخضع له  األولالنوع 

 المحكمةمثل ، غربيةال ضفةبعض الشخصيات من ال وأحياناالقدس  ومدينة 48 أبناءيخضع له  :ةالنوع الثاني محاكم مركزي
 ةالهيجا خضعوا لمحاكم مركزي أبومروان البرغوثي وسعادات، ومنهم محمود أبو عيسى و  القدس، مثال مدينة ألبناء المركزية

 . لةأالمسفي تصعيد 

 ؟ ةأو مركزي ةمدني ةما الفرق بين محكمه عسكريه وبين محكم

أن  أحد فال يستطيع الدولة ورئاسة ،الوزراء رئاسة إلى القانونية السيادة إلىبالقرارات تعود  المركزية المحكمة ةسلط أن الفرق 
تم خضوعي  أنهاالحتالل  ةمن رئيس دول ةاستلمت ورق األحراروفاء  ةفي صفق يعن أفرج، عندما الدولةرئاسة  إاليفرج عنك 

 عني.  اإلفراجسوف يتم  أنهمنه  ةوورق ةصفق نتيجة اإلفراجبنود  إلى

 

 



 

 

 

التي يخضع لها،  لمنطقةلالعسكري  ولؤ المسأو  المحكمةعنهم بوثيقة موقعة من رئيس  أفرج ةوقطاع غز  ضفةال أبناءبينما 
يوقع على أن  يستطيع ةقطاع غز  ولؤ مسهو  ةفي قطاع غز غربية أو ال ضفةعقيد في ال ةالعسكري برتب ولؤ المسكان  فإذا

 عنهم. اإلفراجيتم و  عن هؤالء لإلفراجقرار سياسي 

العليا  المحكمةالقضاء المركزي  إلى يستأنف وأحيانالحاكم العسكري لتخضع  أحيانا ةدارياإل المحكمةوهي  الثالثة المحكمة
 .اأو تمدد االذلك يكون إما جوهري مثبت لهأو  ،ولكن قرار العليا مبطل للقرار

 وهي مرحله السجن واالعتقال:  الثانية المرحلة

 في الخارج ممكن حقيقة نهوالتنظيم وهذا مهم جدا، أل اإلبداع ةمرحل إلى البطولةو  والتضحية المعاناةانتقل من جانب أن  أريد
ال تكون  وأيديولوجيا ةعلى مستوى تنظيم وتعبئ الحقيقةولكن  ،آخرشيء  أيأو  سنتين في تنظيمأو  ةسن نساناإل ينتظمأن 
 .الفلسطينية القضيةعن  أكثرمعلومات  وإعطاءتكريس  أجلفي السجن، من  إال

جدا  مهمةوهذه  ،ئلةساألصحيح مع  ولكن هناك شيء اسمه تعاط   "يليسرائاإل"مع المحقق  جابةاإلفي  دبلوماسيةليس هناك 
بشكل مختصر  اإلجاباتفكرت كثيرا واستجمعت تركيزك في  وكلما ،أكثر بالخطأكلما تكلمت كثيرا كلما وقعت  أنهبمعنى 

، وكلما كنت تتكلم أفضليكون  ئلةساألعرفت كيف تتعامل مع  ماوطرقها كل ئلةساأل ةوكلما علمت نوعي ،قلأك أكان خط
 . أسوأكان الوضع  متباينة متشابكة ةن وعالقات تنظيمييكثير  أناسكثيرا وتختلط مع 

وتم اتهامي  ،األركان ةاسمها هيئ ةرى الفلسطينيين داخل السجون بتشكيل هيئستهم بعض األا 1997ونعطي مثاال في عام 
بعض الشباب أن  يوم تقريبا، كان الموضوع الرئيس 700لي يوم واحد وعز  ةبجزء من هذا الموضوع، وتم التحقيق معي لمد

أن  كلنا في تعقيد شديد عندما تقول نعم ناوأصبح ،ف الشديد زاد الطين بلهسهنا كذا وكذا، لأل أنهتكلم وقال  إذا أنهاعتقد 
جاء التمويل والنقود ومن  أينبه ومن  او أت أينومن  ،السالح عطىأ تواصلت ومن  نمع مو  ،يقال كيف تواصلت أتواصل

من التفصيل  دائرةدخل في  نهأ النهاية ....معلومةال أخرجالسجن وكيف  إلىوكيف نقل  ،ةالفالني النقطة إلى أوصلالذي 
عرف أ وال  أتعرفشيء وال  أيعرف أ وال  ،عالقةبينما الذي استخدم الصمت وقال ليس لي  ،طويلةحكم لسنوات  إلى هب أدت

وأنه مارس عمال تنظيميا  عليه شيء وايثبتأن  ولكن لم يستطيعوا ،وبين الخارج عوقب وحقق معه هبينوال يوجد تواصل 
أنه مارس عمال تنظيميا عليه  وايثبتأن  واوداخل المعتقل لم يستطيع ،يحكمواأن  وافي المحاكم ولم يستطيع داخل المعتقل،

تتعامل مع االحتالل  وأنت أكثرتكسبها أن  ةتستطيع كل مر  ةتسبومك متبادلةوخبرات  ، لذلك هناك مبادئ عامهلمعتقالداخل 
 أسبوع ةلمد ةاعتقلت مر  أنامن مجرد سماع  ةكتسب خبرتي االعتقاليأنا لم أتعتقل في فترات، ف وأنت ،قصصال إلىمع توتس

 



 

 

 

في المعتقل، كلما  "يليسرائاإل"التعامل مع االحتالل  ةكيفيلوهذه صنعت لي رصيد معين  ،شهر ةلمد ةيوم ومر  ةلمد ةومر  
 .ةولكن توجد خبر  ةيوجد دبلوماسي فيه فالالتحقيق تواجه أن  ما كان عندك رصيد تستطيعكل  أكثركان عندك اعتقال 

نعم وتفيدك في المحاكم نعم، قلت لكم محي الدين  ةاإلجابتفيدك في التحقيق أن  من الممكن األمورهذه أن  هل من الممكن
 التي تهاستطاع بخبر و  ،ثالث سنوات مدةكان معتقل سابق وكان ماكث في السجن لو  هعندما تم اعتقال 1993الشريف عام 

هم عرف من أ نقلهم من هنا وهناك ال أمكتب تعليم وعندي طالب  مسئول أنااكتسبها عندما اعتقل وتم االعتراف عليه قال 
ولكن ونصف،  ةفحوكم سن اللغةتكلم بهذه  ضفةال إلىوأنقلها  األموالب منهم أجلو  ةإلى غز ذهب أ أناعرف ماذا يريدون أ ال 

ومسئول الكتائب لتم الحكم عليه بالمؤبدات وبقي  ةعضو قياد ةعضو هيئ أنهحقيقته ومن هو وكيف كان يدير و  لو علموا
 .متراكمةة سبحانه وتعالى وتدريب وخبر  معنا في السجن لسنوات، ولكن هو تدبير من هللا

في  ةواحد ةمر  الصورة عطونيلم ي همبوالدي مكبال عار المالبس، ولكن موقف حدث لي في االعتقاد عندما جاء لي أصعب
الوالد من غير  ةصور ة فوري ةصور  أعطوني الثانية المرحلةوعقال، في  ةالوالد من غير حط ةأروني صور  األولى المرحلة

وهو عاري تماما  لي الصورة واأوصلحتى  التي بعدها من غير الشباح الصورةالتي بعدها من غير قميص  السورةالجاكيت 
كانت مؤثره جدا،  الحقيقةالفعل ولكن في  ةفيها موقف الصمت وعدم رد أخذت أناوالتي  الصعبةوهذه كانت من المراحل 

بعض الناس يضرب لهم السالم أن  يقف ضابط المخابرات ويقول لكأن  يوم من التحقيق 100بعد  أنهالموقف البطولي 
أن  لم يستطيع أنه وحقيقةطول فتره وجوده في التحقيق،  طويلة لفترةبعد ذلك  أراه وا ويذهب ولم متيصأن  استطاعوا نهأل

 .ةلم تكن هناك قضي أنه وحقيقةونحن داخل المعتقل  بقضيةكنا متهمين  نهأل ةمني شيء ولم يكن هناك قضي يأخذ

مربى أو  خبزا أجد معتمة زنزانةدخل أ نتكعرف ما لونه، أ البيض ال  أكليوم كنت  ةئامل كان الطعام سيء جدا، فأنا
مشاكل ما يسبب م أيضاهل في الطبخ و أسهو ف ،الجوع، البيض كان وجوده مدروس داخل السجن ةأكلها من شدأن  أضطر

لك دلو كبير  رجالك، ويوضعوتقيد يداك و  زنزانةاالحتالل يحاول ذلك في عندما توضع في  أيضا، و أوجاعويسبب في البرد 
منه وهو يريد ذلك  ربتحاول الش وأنتسك سوف تبلل نف نهتشرب منه ألأن  تحمله وال تستطيعأن  من الماء ال تستطيع

 مبلول.  أنتو  حتى تدخل غرفه التحقيق

كنا نقوم بتناوله في الحمامات يوضع على  مناعاطفي الحمامات  نأكلالخليل ورام هللا كنا  في والسجن المسكوبيةتحقيق 
ال أجل أن كل مكان في الحمام من  في ةمصطنع قاذوراتتكون هناك  وأحيانا ،الطعام في الحمامات والحمامات تكون قذرة

 من خالل ممارستي لالعتقال واعتقالي لسنوات والتحقيق معي  اشخصي أنا النفسية الحالةويهزل جسمك وضعف قواك،  تأكل

 

 



 

 

 

من هو الضغط النفسي العائد من الضغط النفسي والجسدي الضغط  أشكالالتحقيق النفسي له أن  لفكرة أميل أهليومع 
وتم التحقيق  المسكوبيةمثل  يليةسرائاإلالسجون  أحدفي  ةمن مر  أكثرالنفسي و حسب قضيتك يتم التعامل معك، اعتقلت 

رات التي بعدها نان، والمسالضرب المباشر على األ نتيجةمعي وخرجت من غير مشاكل، المرة التي بعدها دخلت المستشفى 
هم أسالضرب على ر  نتيجةصر عندهم لبلنا ضعف ا أصدقاء ،ألشهرعلى الكالم  المقدرةكسرت قدمي في التحقيق وفقدت 

عندنا في السجون ، الخليل ضرب في التحقيق حتى الموت ةوبعضهم مات في التحقيق مثال عبد الصمد حريزات من محافظ
 . األحرار ةعد صفقب دموجود في تركيا مبع اآلنو القدس  مدينةفي  أعيشكنت  أناعشرات ماتوا تحت التحقيق، 

معتقل بعضهم في معتقالت  24المعتقل السجن المتنوع داخل فلسطين ب  ةهي صور  أمامناالتي  الصورة السجن: ةفكر 
ون نتعامل معها ، والسجةسياسي ةا قضينههناك فرق بين معتقل وسجون، المصطلح العام نحن نتعامل معها المعتقالت أل

دون  خفيفة أحكام، ألنواعوهي مصنفة  األحكامكانت هي  ة، ولكن في داخل االحتالل السجون الرئيسيةفي القضايا المدني
المركزي كان به التحقيق وكان هناك أقسام المعتقلين ولكن كل  ةفوق العشر سنوات، مثل سجن غز  وأحكامالعشر سنوات 

سجن رام  ةالغربي الضفة أبناءسجن عسقالن المركزي، وكذلك  إلىعشر سنوات يذهب و  من خمس سنوات أكثرمن حوكم 
األردن هو  أياماآلن، وكان  ةسجن الجنيد الذي هو مع السلط إلىاذهب  ةعالي بأحكامهللا كان لسنوات وكان كل من يحكم 

ثم اختلط  العالية األحكام أصبحتوريمون وبعض السجون  ةمثل سجن نفح األخرى مشروع لمستشفى، كذلك في السجون 
أو  الخفيفة لألحكاموباقي واعتقاالت كانت  السيطرةال تستطيع  أنهاالسجون وجدت  ةالموضوع وأصبحت خليط ألن مصلح

 .ةاإلداري

والحياتية مختلفة في هذه السجون،  األمنية اإلجراءات ،سجن بعضهم سجون مركزية 24من  ةن مكونو دخول السجن: السج
الدخول في  أريدال  أناو  السجن يكون بعد مروره بالعصافير إلىمن التحقيق أو  القسم الرئيسي عندما يتم النقل بين السجون 

 أبناءموضوع العصافير بالتفصيل، قسم خاص في العمالء داخل سجون االحتالل يقومون بخداع المقاوم الفلسطيني من هم 
مقيدين  األسرى الفلسطينيين داخلي ويتم وضع  األسرى االعتراف التفاصيل تخص الخارج، يتم نقل  أجلواحده من  قضيه

بعض أن  عرفنا إذا خاصةالموضوع متعب جدا أن  والحقيقةعن غرف صغيره  عبارةداخل السجن  وأرجلهم أيديهممن 
تكون  اوأحيان أكثرأو  ساعة 12 أحياناالمحاكم تمر  إلىالتحقيق الذهاب  أثناءأو  ات السفريات من سجن لسجنسطالبو 

من ذلك  أكثرأو  عن مكان للتنقل عبارةالجميع، ويكون  إليهوهو المعبار الذي ينتقل  الرملةسجن  إلىعلى يومين وتنتقل 
 إلىثم نعود  ةسجن الجلم إلىوبئر السبع حتى نصل  الرملةعندما كان بالماضي ينتقل من سجن الخليل مرورا بسجون 

 ساعة وأحيانا على مدة يومين  18السجون في الشمال وفي الجنوب مثل نفحه وريمون وكان من اتعب البوسطات تستمر 

 



 

 

 

 ساعة وتكون مرهقة جدا،  18ساعة  18

د هذه البوسطة القديمة ثم بعد ذلك تم تصفيحها من الداخل، ويوجد معهم كالب ويوج وبعد ذلك السجون البوسطة من الداخل
 أسيرب، الن ربطه آخر أسيريستخدمون كميات كبيره من القيود يكون مربوط اليدين والقدمين وإلى معهم سيارات وأسلحة 

 الفلسطينيين.  لألسرى متعب جدا  إليهايعيق حركته، المحاكم المرور والذهاب أن  يمكن آخر

أو  كل تنظيم ةالنحو التالي غرف فصائلي يقسم السجن داخل الغرف على حسب النوعيات، األحكامفي  مختلفةالسجون 
عن الطعام كان  إضراب 24من  أكثرخاضت  سيرةاأل الحركة، طبعا الغرفةهذه  إلىعناصره  يأخذأن  فصيل يستطيع

وتركيز  67تثبيت بعض المصطلحات والمفاهيم، السجن قطاع غزه بعد عام  أجليوم من  45من  أكثراستمر  إحداها
 أجليوما من  60من  أكثر إضراب سيرةاأل الحركةالسجون يعني مثل مخاطبه الضابط بكلمه السيد هذا استلزم  والمساحة

وبعضهم يتكلم عن الفدائي  العربيةالتقي بالكثير الذين كانوا داخل السجون  وأنا اليوميةوبعض المطالب  اإلجراءهذا  إلغاء
أن  وكان كل واحد فيهم يتطوع على اآلخرينضرب مسجون حتى يؤدب يأن  كان يريد كل يوم المسئولالضابط أن  ومنها

وضعنا مبادئ  سيرةاأل الوطنية الحركةفقلت له عكسنا تماما فنحن في  اآلخرينيضرب هو بدال من أجل أن يكون هو من 
 لهم من الممكنكداخل معتقل،  ةالسجان بكرامأو  ن يعيش الضابطفي كرامة داخل المعتقل أل أعيشلم  إذانني أعامه وهي 

 .األسرى  أحد اعتدى على إذاضرب السجان  أجلمن  بأنفسهميضحوا أن 

هناك  أكنالسجن ولم  األقسامبعضهم البعض داخل  لألسرى زيارات أو  األهل، لم يكن هناك زيارات ةاألساسيوهي مسألة 
داخل سجون االحتالل تم  سيرةاأل الحركةالتي قامت بها  باإلضرابات األمورثور كل هذه  يرتصو أو  رسالة إرسال ةإمكاني

 رضوخ االحتالل لها.

يتم التعامل معه بهذا االسم أن  جبيله اسم و  فاألسير أسماء،بل لنا  أرقامنك ال تعامل مع أمثل  أخرى مصطلحات  أيضاو 
 عن تثقيفه وتربيته.  مسئولحسب الفصيل والفصيل  ةوليس رقم تسلسلي، الغرف مقسم

لم يكن حالة من السجين الذي نراه في األفالم بأنه يجلس وال يفعل  الفلسطيني داخل السجون  سيراألأن  وهذا ما تكلمت عنه
شيئا ويبكي ويتحسر،فقد أصبح عند األسير الفلسطيني من التميز أن يكون عندنا إبداعات ليست فقط للتصدي لالحتالل 

وريمون، في جنوب فلسطين المحتلة قريبا من النقب، بنوا الذي كان يقمع ويضرب، وعندما بنى اإلسرائيليين سجنين نفحة 
السجن بالطريقة االيرلندية فالسجن عبارة عن أقسام مفصولة عن األقسام األخرى وبينها حاجز هوائي ولكل قسم مكان خاص 

 قسام جديدةتم بناء أ 2000لخروج األسرى وال يختلطوا باألسرى اآلخرين يوجد جهاز مركزي يتحكم باألبواب وبعد عام 

 



 

 

 

يسمونها سجن ريمون وهي مناطق في السجن جنوب فلسطين تم بناءه بطريقة أن كل قسم مغلق بحد ذاته وال يوجد تواصل  
بينه وبين أي قسم ثاني، وهذا كان جزء من التعقيد للحركة األسيرة استطاعت التغلب على هذه الظاهرة بموضوع التواصل 

لعيادة أثناء تهريب التليفونات فالحركة األسيرة أخذت قرار بتهريب التلفونات منذ العام أثناء زيارات األهل أثناء الخروج ل
أصبح إمكانية وجود التلفون وأن كانت أسعاره خارجة عن المعقول، داخل السجون هذه الصورة حينما أردنا أن  2000

ورة أن هناك تفرد لألسرى الفلسطينيين، نضعها ونعبر عنها هي ال تعبر عن األسرى في األسر ولكن كنا نريد أن نسقط ص
يبدعوا أن  داخل السجون استطاعوا األسرى األسرى داخل السجون استطاعوا أن يبدعوا وهذا الجزء الذي سوف نتكلم عنه 

والقراءات، االحتالل  والتالوةوتعلم المصحف  العبرية اللغة الدراسةيبدع في أن  وهذا الجزء الذي سوف نتكلم عنه استطاع
قطاع غزه عندما كان يسيطروا على  إلىيزيد عن خمسه عشر عاما اعتقال دكتور عائد من السودان أن  يلي قام قبلسرائاإل

السند في  إعطاءعلى  المقدرة، وكان مما له غربيةال ضفةسجن ريمون سجن نفحه جنوب ال إلى بإدخالهمعبر رفح وقاموا 
التي انتشرت في كل السجون لكي  اللجنةواخذوا السند عنه قراءه عليه وحفظا، وكان من  ةاألخو من القراءات وعلم مجموعه 

جامعه داخل السجن نحن ال نتكلم عن مصطلح  إنشاءكانت في فكره  اإلبداع وقمةتساعد الشباب على قراءات القران الكريم، 
 جامعه، إلىتخرج الشهادات وتحول السجن  الفلسطينية والتعليم التربيةمعترف فيها من  حقيقية ةولكن نتكلم عن جامع

جامعه معترف فيها من التعليم العالي الفلسطيني، استطاعت هذه  إنشاء 2008و 2007استطاع شباب الفلسطيني في عام 
اسات الطالب يحصلون الدر  واآلنوالجغرافيا  الشرعيةبكالوريوس في علم االجتماع والعلوم  شهادة 200تخرج أن  الجامعة

يلي سرائاإل واإلعالم يليةسرائاإلفي السياسات  ة الماجستير والدكتورا  رسالةوتواصلنا مع جامعات في تركيا وماليزيا لقبولهم في 
 االحتالل وطبيعته.  دراسةوالعمليات التي كانت ضد االحتالل الصهيوني 

كانوا محرومين من  طويلةالفلسطينيين داخل سجون االحتالل لسنوات  األسرى أن  الجامعة تأأنش؟ الجامعة نشأتكيف 
في السماح  األسرى تنفس على أن  يليةسرائاإلالعام الذي حدث في جميع السجون  اإلضراباالحتالل بعد  أراضيالتعليم 

ق عليها ضابط المخابرات ويوافقه يواف كثيرة أموالتشترط على دفع  العبرية الجامعة العبرية الجامعةفي  الدراسةلهم في 
 أيهناك تمييز وهناك ما يجعلك انك ال تريد  أصبح لةأالمسمسئوال ال يسمح لك، وهكذا أو  كنت نشيطا وإذايلي سرائاإل

ينجح لوال لطف هللا سبحانه وتعالى وبجزئية أن  في هذا الجانب كاد وبالحقيقة إضرابمشاكل وال تريد  أي تستأهلمشاكل وال 
من  أكثرمن كان له  ةاألسر السجون وهناك من  إلى 2000يهرب الجوال عام أن  الفلسطينيين استطاع األسرى كبيره منها 

فلسطينيين ومنهم يحيى السنوار  ةاألسئلن أهله غير موجودين في فلسطين، وبعض أل أهلهخمسه عشر عاما لم يتواصل مع 
 ممنوع أمني. أنه أهلهمن  أحد من عشر سنوات لم يزرها أكثر

 

 



 

 

 

الكتب مثل كتب الطبيخ كتب التنجيم،  ةالفلسطيني في تهريب المواد عبر  اإلبداعكيف يدخل الكتب فكان  األسرى عند  وأصبح
مع الجامعات  أكثرهناك تواصل  أصبح وبدأتوخارجه يحملون شهادات عليا،  شهادة أيشباب داخل السجن ال يحمل 

 الجامعات. إلىتميل  إجراءاتتها بخط اليد وتوزيعها ضمن بتهاوش كتاب األستاذويقوم  ةاألسئل األستاذويرسل 

داخل معتقل يعيش المحتل داخل  ةبكرام سيراأللم يعش  إذاتضع مفاهيم عامه أن  داخل السجون استطاعت سيرةاأل الحركة
بطريقه  أسيريثبت هذا لعده مواقف ومواقع في سجن نفحه عندما قام ضابط تفتيش زوجه أن  واستطاع الكرامةالمعتقل بهذه 

تم االعتداء علينا وعلى  إذا أنهالسجن  ةإدار إلى  وقويه واضحة رسالة وأعطتبضرب المدير وطعنه.  ةاألخو مذله ومهينه قام 
 عرضنا وسوف يتم االعتداء عليه مهما كان الثمن. 

 العالقةيدير  وهي ممثله من جميع الفصائل ولها ممثل ةالوطني ةاك داخل السجن شيء اسمه اللجنهنأن  اآلخروالموضوع 
 . ةومشرفه وبطولي ةيحقق مواقف ممتاز أن  ى سر كلما توحدت كل ما استطاع األ ةمع االحتالل وضابط االحتالل والكلم

 ةى ال يمثل حالسر هؤالء األأن  ةمنهجي لتوصيل فكر تتكرس بشكل أن  ى الفلسطينيين يجبسر تجربه األأن  نقول ةفي النهاي
ن في المفاوضات إ، فةويمثلوا الشعب الفلسطيني وهما دافعوا عن هذا الشعب لسنوات طويل ةوطني ةيمثل حال إنما ةيإنسان

 ملف مساوي ما ضد المفاوضين الفلسطينيين أكبرى سر ملف األأن  ةيليسرائوالتعليم اإل ةالتربي ةقالت وزير  ةيليسرائاإل
 كسرت كل هذه المبادئ. األحرارعندما جاءت صفقه وفاء  والحقيقةى سر عن األ اإلفراجمقابل  أكثرسنجعلهم يتنازلوا و 

 


