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 ""السيايسّ  " وَ : ب� "الجنيسّ ما وراء قضبان األرس االرسائييلّ 

  *هديل بدارنة

 

يب مخرّ ب ليهذِّ  وأ  ،النظام ليعاقب مخالفي القانون وضعه ضبطيٍّ  جهاز رقايبٍّ د ا مجّر يومً  الرجل األبيض جنسِ مل يكن 

 ّال إ  من األخ�ة وما كان الهدف ،قرن�ارب الا يقة الحديثة مبالجنائيّ  القوان� جنسة السِّ ، فقد سبقت مؤسّ املجتمع

دة  متعدّ شكاًال أ سات الحجز خذت مؤسّ اتّ  1.ة عليهاضفاء الرشعيّ إ و  آنذاكة سات الحجز العقابيّ ملؤسّ  داريّ إل اتمك� ال

ت ستعراضااال يف القرون الوسطى، ويف  ة والعمل القرسيّ يف أقبية العبوديّ  متظهرت ،الحديث األورويبّ   التاريخعْرب 

الحديثة  اى هيئتهحتّ  ،والثامن عرش عرش السابع �ة يف القرنوروبيّ أل ر العزل يف املستعمرات ازُ جُ و  ةج�ه�يّ الة عقابيّ ال

 يف القرن التاسع عرش. أسستالتي مت

غ�  طفالهنّ أ و  "العاهرات"ا، ، املريض جنسيًّ ة/، املثيلّ الفق� د، األسود،املتمّر  ،جنونامللعزل " اًز حيّ  ْرس أل ا كانتاريخيًّا، 

ات ف لعمليّ خضاع الجسد املنحِر جرى إ ومن خالله  ،اتالجرائم واالنحراف نتاجإل  يعمل كأداة وظّل  2..."لخإ �يّ عالرش 

من  هذا الجسد ى ينتقلحتّ  ز العامّ عن الحيّ  تامّ ى ويف منأً ، عن املجتمعيف عزلة  لة التعذيبآ تحت ة عقابيّ  "تأهيل"

 . )"Straight"( يليق مبجتمع "مستقيم" "ستقامةا"كرث أاط رص ىل إاالنحراف 

لعالقات   بل هو انعكاس واضح ،ا للمعاقبة فحسبا تنفيذيًّ ذراعً  رسائييلّ إل ا  السيايسّ األْرس  لال يشكّ  ،سياقنا املحّيلّ يف و 

ة كمنظومة رأس�ليّ ة رسائيليّ إل املنظومة ا ة تعتاش كينونةُ قيّ ة والعْر الجندريّ و ة التي عىل تراك�تها االقتصاديّ  ىالقو 

، الد�غرايفّ  متسعى هذه املنظومة للتحكّ  ،يومنا هذاى حتّ  ١٩٤٩ وَ  ١٩٤٨ العام� يف األوىل عتقالتاملفمنذ ة. استع�ريّ 

بع اليوم يف يق ،وبحسب املعطيات .�� الفلسطينيّ ان األصليّ للسكّ  سيايسّ ال والضبط االقتصاديّ  ة،الرقابة الج�عيّ و 

 ارقامً أ. هذه ليست طفًال  ١٨٢ أس�ة، وَ  ٢٦ وَ  ،اداريًّ معتقالً إ  ٤١٤بينهم  من ،فلسطينيٍّ  أس�ٍ  ٥٨٠٠ة  يّ ئيلارس إل السجون ا

 ةستع�ريّ نظمة اال أل ا سجون سائرة يف الد�غرافيّ مع الرتكيبة  اولوجيًّ ييدأ  ت�ىشت ّ�اوإ  ،سياقها عن منزوعةمجرّدة 

ة مريكا الش�ليّ أ � يف صليّ أل ان انسبة السكّ  نّ أ نجيال دافيس أ  لناشطة والكاتبةا تش� ،عىل سبيل املثال .اليومة والرأس�ليّ 

نسبة النساء  نّ أ نجد إنّنا ف ،خرآ  مثاًال  سرتالياأ خذنا أ ذا إ ا مّ أ  3.٪٤٠ـال ن مقابل نسبتهم خارجه تصل حدّ و داخل السج

ة يف الد�غرافيّ  نسبتهنّ  نّ أ رغم وع السجينات من مجم٪ ٣٠ىل إتصل سرتاليا) أ � يف صليّ أل ان االسكّ من ات (ريجنيليّ بو أل ا

  4٪.٢ـال تتجاوز ال سرتايلّ أل ا املجتمع

                                                           
 .٢٣٨، )، ب�وت: مركز اإل�اء القوميّ 1، ترجمة: عيل مقلد، (طاملراقبة واملعاقبة "والدة السجن")، 1990فوكو، ميشيل ( 1
 املرجع نفسه. 2
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ن عىل سلخ جاهَديْ  انرسائيليّ إل والقضاء ا القانونيعمل  ،ة هذهاالستع�ريّ  الضبط والرقابة اتآليّ إىل  ضافةإ  

والقرارات  ننةوْ ماكنة القَ من خالل ذلك و ، ""األخالقيّ  " وَ عن "الرشعيّ  ،ة/السيايسّ  ة/س�أل � ا، وال سيّ /ةالفلسطينيّ 

 ""السيايسّ  الطابع ه بذلك �كنه نزعنّ أ  ً� متوهّ  5"نو منيّ أل ى ا"األرس التسمية م /عليهنّ  تقطلِ أُ  بواسطتها التي ةداريّ إل ا

يف السجون �" ائيّ "الجنبـِ  ُوِصمواالذين � � السياسيّ يرلنديّ إلرسى األ ا حال ك� يفا متامً  ،النضايلّ مسارهم  عنا يضً أ 

 ة. الربيطانيّ 

ة أداة سياديّ إىل  ليا،عُ  مْ أَ كانت  ةعسكريّ  ة،رسائيليّ إل قرارات املحكمة او  قوان� "مصلحة السجون" لتتحوّ ومن هنا 

ة املصاب بداء العاطفيّ املستعَمر  ذاك "ةموضوعيّ "ـِ املستعِمر بض بها يروِّ ، ةلهيّ إلا ةالعقالنيّ  من ها هالةب تحيط

وهكذا، عرب ماكنات القضاء  ."جرامإل ا"نحو  الهمجيّ  ة واالنحرافالعنفيّ  ةالبدائيّ  لة بالنزعة، تلك املتمثّ ورةاملسع

ية كبنْ  "العقال�ّ  الرجل"دور فة ليتقّمص انتهكاته الوحشيّة املعنِّ  من كّل املستعِمر ، يتجرّد الب�وقراطيّ و  الرشطويّ 

  . واألمانلألمن  دواملهدِّ  "الهست�يّ  نسايئّ ال" الج�عيّ  هدور ب ،بها املستعَمرا ضابطً  ةة ج�عيّ جندريّ 

عالقات ل ةتفكيكيّ  من قراءة معّمقة ال مفرّ  ،رسائييلّ إل منظومة السجن ا يف رهابإلوا ات القمعليّ آ تعرية يف سعينا نحو 

 ،يف هذا املقالزء منها جإىل ق سوف نتطّر . خرىأ ق من جهة ان واملحقِّ والسجّ  ،ة ب� األس� واألس�ة من جهةالقوّ 

 ة. ة والجنسيّ محرّكاتها الجندريّ لقاء الضوء عىل إمن خالله وسيجري 

 ،ةرسائيليّ إل عتقالت اها يف السجون واملى أبعادشتّ با يوميًّ  رسائييلّ إل  امنظومة األْرس  يف تنعكس عالقات القوى املجنسنة

 عىل هامش النضال الفلسطينيّ  -اغالبً - تبقى هانّ بَيَْد أ . باألْرس  انتهاءً و  ،ا مبراحل التحقيقمروًر  ،لحظة االعتقال ذمنذلك و 

وذلك  ،و "نضال املرأة"أ  "ةة األس�ة الفلسطينيّ قضيّ "تندرج تحت ة ها ظاهرة فرعيّ كأنّ ليها إنظر ما يُ ا وكثً�  ،سجوناليف 

  ا.عليهة ض هرميّ و فر أ ن تجزئة للنضاالت دو  بالسيايسّ  وسع تدمج التحليل الجنسا�ّ أ عن قراءة  عزلمب

يف منظومة  والجنسا�ّ  االستع�ريّ  عىل وجهيها ةلتفكيك عالقات القوّ  ،ةى املواجهة الفكريّ و حتّ أ  ،ل الكتابةتشكّ  ،الذ

 ز العامّ /الحيّ  حواجز الصمت والتعريفات املجّمدة ملفاهيم الشأنمام أ وال سيّ� ، اكبً� تحّديًا  ، تشكِّل السيايسّ األْرس 

ا غرفة غالبً تتحّول ،  السيايسّ ْرس ستع�ر واأل ضة لال املناهِ  ةالفلسطينيّ  ةى يف العقليّ حتّ ه نّ إ ذ إ  ؛ز الخاّص يّ الح/ والشأن

ثنا عن ذا تحدّ إ  ز خاّص ىل حيّ إ ،"ات التعذيب "السيايسّ ليّ آ  عن ثنتحدّ  ، ح�ز عامّ التحقيق يف غضون لحظات من حيّ 

ة " والهوّ "السيايسّ  " وَ الجنيسّ " ب� السائد ه يتبع الفصل الذكوريّ عتوهذا بطبي ."ات التعذيب والعنف "الجنيسّ ليّ آ 

    ة بينه�.الوهميّ 

 جسد السج� نة السَ نْ جَ 

 رسائييلّ إل ا أ من النهججزء ال يتجّز  ّال إ ة ما هي رسائيليّ إل ا يف املعتقالت والسجون لجنيسّ رهاب والعنف اإلسياسات ا نّ إ 

ة، ة النمطيّ األدوار الجندريّ  فقها توظيفوَ  جريية االستع�ريّ  ة وامل�رسةللذهنيّ ة صورة جليّ  خاللها تربزو ، الشمويلّ 

ان تارة وكسجّ  ،تارةً  قمحقِّ ه كرجل األبيض بزيّ البها سَ ف بحة يتّرص ة كفلسفة سلطويّ ة الذكوريّ والقوالب االسترشاقيّ 

 .خرىأ 

                                                           
  04,05,00  رقم قرار مصلحة السجون اإلرسائيليّة اإلدارّي  5 
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 اانتشاًر  كرثأيغدو  األمر نّ أ  ّال إ  ،وطأة االستع�ر ة تحتسنة القمعيّ نْ السج� من الجَ  الفلسطينيّ  الرجلجسد لم سْ ال يَ 

ة لتنفيذ هذه والسياسيّ  والجندريّة ةالجنسيّ  هتنامكوّ استغالل  جري، حيث يةرأة الفلسطينيّ يف حالة جسد امل ةً اسيّ وحسّ 

عي ك� تدّ -و أ ن كلمتان مرتادفتا "الجنسانية" وَ  "املرأة" نّ أ . هذا ال يعني الحًقاح ك� سنوضّ  ةالذكوريّ  امل�رسات

 قع عىل كاهلا، تمتامً  من ذلك عىل العكسبل  ؛ةة هي كالعمل لل�ركسيّ ة للنسويّ نسانيّ الجَ  نّ أ  -كاثرين مكينون

 تتناول به الذي نفسه بالقدريف التنظ� وامل�رسة،  ،الرجولةو  قالعْر و الطبقة ة تناول مسؤوليّ  ةالكويريّ  ةالنسويّ 

 .خط� ليربايلّ  مطّب يف  دون الوقوع ذاكهذا عن  فصل لواقعلها يف ا ال �كنف ،ةالجنسانيّ 

عديدة بلّغت فيها  فاداتإ، طفت عىل السطح العامّ  �ألرسى السياسيّ ا رضابإ السنوات األخ�ة، ويف خضمّ  خالل

أثرها و  ات القمع الجنيسّ ليّ آ دون حذف  ،وجههايف العنف والتعذيب التي صمدوا ات آليّ األس�ات واألرسى عن 

ما يتحّول اىل "حيّز عند رسائييلّ إل  اوراء قضبان األْرس   يحدثّ� ع اف جزئيًّ شِ م. وبذلك كُ/عليهنّ  واملعنويّ  لجسديّ ا

 ةرسائيليّ إل  اسلطات األْرس متارسه الذي  العنف نّ أ ات ات الفلسطينيّ عرشات األس�ات السياسيّ دت وأكّ ا." اصطالحً خاّص 

 نّ ثناء خروجهأ  والجسديّ  اللفظيّ  ش الجنيسّ والتحّر املَُعّري التفتيش  نّ أ و  ،قاسية ةبانتهاكات جنسيّ مقرونًا ا يكون دامئً 

 فاداتإل ومن ا. ركرَّ ه� تَ ة مَ مّر  مواجهته يف كّل  عب عليهنّ صْ ا يَ قيتً ا مَ صبح روتينً أ  ،ةالزيارات العائليّ يف و أ  ،ملحاكمإىل ا

 باالغتصاب كعقاب لصمودهنّ  دونهنّ ويهدّ  نّ ق� منهملحقّ قرتب بعض اي ثناء التحقيقأ  ه يفنّ كذلك أ  ب�َّ تَ  ،العديدة

 .جنيسّ القمع للة ليّ كآ و  لإلذاللكوسيلة ضغط ومحاولة  رؤوسهنّ الحجاب عن  ونينزعو أ  ،وعنادهنّ 

دون  ..هكذا.ا تث�ه جنسيًّ ها "نّ إ  ،ن نزع الحجاب عن رأسهاأ أثناء التحقيق بعد  ،لألس�ةق قال املحقّ  ،حدى الحاالتإ يف 

يك  ةَ ها الجندريّ تَ وهندسَ  ظةَ املحافِ  ةَ املجتمعيّ و  ةَ الدينيّ  األس�ةِ  ةَ خلفيّ   بذلكمستغالًّ  ،عىل رأسها"املوضوع الهراء  هذا

ويف  .ل��ّ عَ  ميٍّ تقدُّ  قناعته ب�ارس وحشيّ يك و  ،ذكوريٍّ  بأسلوب استعاليئٍّ  ،ركرجل وكمستعمِ ، افً مضاعَ  قواءً است تمدّ يس

رت خالل االعتقال، تكرّ  هال عليهنّ ة املسيئة التي تنلفاظ الجنسيّ ألامن وابل إىل  وباإلضافةمن الشهادات،  خرآ  جزء

 ا.معنويًّ  هنّ كْرس ابتغاَء الجنود  بلمن قِ  ةجنسيّ  ءاتيحاإ ات لها تنفيذ وضعيّ عىل  رغامهنّ إة ليّ آ 

ض لها األس�ات واألرسى تتعّر ة التي بالغ والشكوى عن جملة االنتهاكات الجنسيّ إل موانع ا نّ أ ة ر اشإل جدر اهنا ت

حياء تجربة إ عادة إ و  النتقاميّ لخوف من التنكيل اإىل ا فباإلضافة ؛فةة مضاعَ رسائيليّ إل يف السجون ان و الفلسطينيّ 

يف حال  ةً اسيّ ويزداد ذلك حسّ  ،ة الجسدنسانيّ جَ  يف ما يخّص  ثقايفّ  فادات بجدار صمت اجت�عيّ إل تصطدم ا ،عذيبالت

 واالقتصاديّ  يكون الثمن االجت�عيّ  الفلسطينيّ  ز العامّ لحيّ إىل ا ه يف حال ترسيب هذه الشكاوىنّ إ ذ إ  ،األس�ة املرأة

ق ه املحقِّ فيف يوظِّ لذي التحقيق اعود عىل ت "تحقيق العار" ةاملتداول يةسمتال تبات أنّه ذلك من دالئل. اعليها باهظً 

 .ة عىل جسد األس�ةتعذيب جنسيّ ات ليّ آ  رسائييلّ إل ا

 ة.ة الذكوريّ يف الذهنيّ  اا عميقً خة ترسيخً كون مرسَّ تَ ف ،ب� األمل واملتعةو والجنس،  و التعذيبأ  عذابب� ال املزاوجة امّ أ 

اللذة واملتعة. بتعطّش كب� لألمل والعذاب املتالحم� ب املرأة صفتتّ  الذي بحسبه االعتقاد الفرويديّ هذا مع  يت�ىشو

ثاره آ  اغتصاب حاملة معها يِ ملحاولتَ  ضها املؤملعن تعرُّ رات التي روت األس�ات املحرَّ  ىحدإ ا يف شهادة يظهر هذا جليًّ 

دها يهدّ ) ضم� غائب يف كالمهاليس أكرث من - قاملحقِّ ( "هو" ؛كانت ال تزال تذكره. ى اليومحتّ ة ة والجسديّ النفسيّ 

 نّ أ  بشهادتها تأقّر قد و   ..."م�وعندها ستتكلّ  ،املتعة "سأجعلك تتأمل� من فرط :باالعرتافات يف التحقيق لِ دْ تُ  ها ملألنّ 

ها أس�ة كأنّ و  ،ةة بعد مّر اط الذين تناوبوا عىل تعذيبها تبوء بالفشل مّر ظافر الضبّ وأسنان وأ محاوالت نسيان وجوه 

نوثة أل ا"جوهر  مامناأ د يتجسّ  ،عة كهذهيف شهادة مروّ  ."رةمحرَّ " قيودها رغم كونها اليوم يستحيل فّك تجربة 
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 لتكون هذا انقادت وخضعت لإ  ّال إ  ،د، يف نظر الجالّ ةال تستشعر اللذّ  -ةكمرأة وكفاعلة سياسيّ - هانّ إ ي أ  ،"ةيّ املازوش

 ة.السلطويّ  هأوامر طوع  افً ا مترصِّ ا سجينً جسدً 

وتغريضه جسد املرأة  نةسَ نْ بجَ  وىل موجات االستع�ر،أ ، منذ مقرونة اكانت دامئً  ةة االسترشاقيّ ازيا الذكوريّ الفانت نّ إ 

املستعمرات د نساء اجسأ  جرت معادلة ،ا لذلكتبعً ا. ا واقتصاديًّ كوسيلة لفرض الهيمنة البيضاء ثقافيًّ ) ا(جعله غرضً 

صف ن يأ ليس من املستغرب  ،لذا .منةرب الهيمآ  نيلل اجنسيًّ  اعنفً  التي تستوجبو  طةِر املفْ  ةسيّ يرو إلا ةيّ بالشهوان

د امرأة ممتلئ، به بنهشْ أ املستدير "ل الكون بشكْ  ١٤٩٢عام ة ته االستع�ريّ بعقليّ  وفر كولومبوسكريست الة الضائعالرحّ 

 6.ته"يبحر به نحو قمّ 

 ّال إ  ،فجاجةً  قّل أ ساليب تعذيب أ تسترت  ،عالهأ ة والظاهرة املذكورة ات التعذيب العنفيّ ليّ آ ىل جانب إه نّ أ الذكر  من املهمّ 

 ،ةات بكونها هادئة صامتة ومتقنة بدقّ ليّ آلسم هذه اتتّ  ".التعذيب الناعم"ـِ ى بيسمّ  هي ماو  ،قسوةً  قّل أ ها ليست نّ أ 

 يف ،يةاملتدنّ  ظروف األْرس عىل سبيل املثال، د ونفوس األس�ات واألرسى. جساأ عىل  يقاع ثابت وتأث� تراكميّ إ لها يكون 

سالمة  ر عىلها تؤثّ ضاءة ودرجة الحرارة، كلّ إل وئة واوالته واألغطية والفرشات ونظافة الزنازين يّ املستوى الصحّ  ّص ما يخ

 ثات.ضة لألمراض والتلوُّ املعرَّ  نّ جسادهم/أ ة حيان كث�ة عىل صحّ ويف أ  ،ةاألس�ات واألرسى النفسيّ 

 ةوالرجولة األنثويّ  ةالذكريّ  الرجولة

غفال إ  ال �كن، ةة واقتصاديّ سياسيّ ة من القداسة تنبثق عنها مكتسبات اجت�عيّ  الرجولة يف مجتمعنا هالةٌ بتحيط 

ولكونها  ثر ذلك،إ . صورة املناضل املقاوم واألس� السيايسّ رها يف تشكيل وْ دَ و  الفلسطينيّ  ثقلها يف املرشوع القوميّ 

اه يّ إ معتربة  وتقمعه ةجنسيّ ال العتداءاتل ض األس�رُّ عَ تَ  الرجولة تطمس ا،أيضً  ا للرجل الفلسطينيّ ِهدً طمض امفهومً 

 .رجولة الال يف خانة باملعتَدى عليه يزجّ  ا"نثويًّ أ " او ضعفً أ  اخضوعً 

 ى بافتقاد العنرص ا حتّ انً حيأ ة والهز�ة و باملذلّ  ،يف حالة األٍس� السيايسّ  ،رهاب والعنف الجنيسّ إلات اليّ آ لهذا ترتبط 

باعتبار ى حتّ و أ ة قوّ  ،ذاته بحدّ  ،ة التي تفشل يف اعتبار الصمودنفسها الفلسفة الذكوريّ  هي هانّ إ  ."القوميّ  لرجويلّ "ا

ىل هذه إق التي تتطّر  والكتابات فاداتإل قليلة هي ا ،نتيجة ذلك. شائنًا "انثويًّ أ " اضعفً  ال ،ةاالنكسار صفة برشيّ 

  و تقوم بنبشها.أ  امل�رسات

ففي  ؛"رون أراد"خفاء إ ة عمليّ  ، املسؤول يفالشيخ مصطفى الديرا� اللبنا�ّ  يف حالة األس�ا ا متامً كان األمر مختلفً  

صور  ة بعد التحقيق، انكشفتوتقديم الشكوى العلنيّ التبليغ قدام الديرا� عىل إو  التحقيق ترسيب أرشطةعقاب أ 

كابنت الق "بأوامر املحقّ وكانت جميعها  ،ةً مستمّر  قمع وعنف جنيسّ  م�رساِت و  االغتصاَب  نتتضمّ  مريعة تعذيب

 ورته"وكان يأمره بأن "يرفع تنّ  ،ي طيلة الوقتتعرّ  وأرغمه عىل الا كامًال لديرا� شهًر امع  الكابنت جورج قحقّ . جورج"

وصفه هو ب- ةالسلطويّ  ةرجولته الذكريّ  مقابل ،"نثويّ أل ا"ر الرجل وْ ط عليه دَ سقِ ن يُ أ  بهذا محاوًال  ،ي الكاملللتعرّ 

ق السيطرة األخ�، مارس املحقِّ  هتهديدب .مل يعرتفن إ ا بواسطة عصً  سيرشف عىل اغتصابه الج�عيّ  هنّ إ قسم أ ، و -اقً محقِّ 

ة لالمتيازات والقمعيّ  ايًّ مادّ  امصدًر وباعتباره  ،ة القضيبمبركزيّ  س الذكوريّ وَ النابعة من الهَ تلك -ة ة القمعيّ القضيبيّ 

   .   هذاتالوقت ة يف الفحوليّ 

                                                           
6 Mc Clintock, Anne. 1995. Imperial Leather in the Colonial Context: Race, Gender, and Sexuality in the 
Colonial Contest. New York & London: Routlege.  
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  ةيّ ى الحرّ حتّ  الصمود

يصعب عىل العقل  أمرٌ  رسائييلّ إل والتنكيل ا تعذيبيف وجه ال املعنويّ  مودحالة الصالكامنة يف  ةالكفاحيّ  ةالقوّ  نّ إ 

، دةالذات املجّر  سوىا "سالح" دو�الغاشمة ومعتقالته  ق عىل املستعِمر يف سجنهبالتفوّ  الهائلة العز�ة استيعابه. فهذه

قبعوا يف زنازين  نْ وإ -واألس�ات ألرسىب� ا والسيايسّ  يي الطابع الج�عيّ حْ وتُ  ،ةالقوّ  ى عالقاِت تتحدّ  هذه العز�ة

 !العزل االنفراديّ 

، أو حرصه يف خانة "املرأة" كافّة عىل أشكاله الجنيسّ  االستع�ريّ  االضطهادأساليب عن  كمجتمع فلسطينيّ تغييبنا  امّ أ 

قّوة ويفسح  رسائييلّ إل ا دَ يزيد الجالّ ف، مناقشته ومجابهتهو ن لطرحه مِ آ ، دون خلق حيّز ه�لهإ مّ ومن ثَ  ة األبعادحاديّ األ 

ن رأينا عىل مدخله إ ما  بصمت وخجل نا جميعنا توقّفناكأنّ  ،اتمن العرقالت واملطبّ  ايً خال اذكوريًّ  اسلطويًّ  اأمامه مسلكً 

  من هدمه وتحطيمه. بدًال  ،أمامك" اجت�عيّ  شارة "قف: تابوإ 

كمنظومة  حد أعمدة الكيان الصهيو�ّ أ  -لاتز  الو -� كانت سة السجن الجامثة عىل األرسى السياسيّ مؤسّ ، ختاًما

 كل�ت األس�تعّرب عنه  ،اةوالحي ةيف الروح النضاليّ   درسّال إ ما هو يف وجهها  واألس�ات األرسى وصمودُ  ،ةاستع�ريّ 

 تيويّ  هُ اعتداء عىل �تي واعتقايل هيّ احتجاز حرّ  .ىل السجن طواعيةً إولن أذهب  ،احرًّ  دتُ لِ "وُ  :خرض عدنان راملحرَّ 
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