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اإلھداء
رحمه اهللا عمر القاسم  األسیرالشھیدروح إلى 

لسجن بعد أن ا في مستشفى 1989استشھد في الرابع من حزيران 
 عاما كانت حتى وفاته أكبر مدة 21أمضى في سجون األسر الصھیوني 

س .نخلف القضباييقضیھا أسیر فلسطین فیھا ولد، البار، ھو ابن القد
ش،  .دفنوفیھا وفیھا عا

 انتصروا علیه بقتله، .أھملوا عالجه، عمدا فاستشھد رافعا شارة النصر
.لكنه انتصر علیھم بصموده، وعدالة قضیته

يوم اإلفراج ،1985ودعته في سجن نفحة في األول من نیسان عندما 
كأنه كان عني، عانقني ثالث مرات، وفي قلبه وعینیه ثالث دمعات، 

شددت على  أعانقه مرة أخرى، يعلم بأحاسیسه الداخلیة، أنني لن
ض األسرى األوفیاء أن يقتحم ذاكرتي،  يديه معاھدا، فقد استطاع مع بع

.ويصنع له فیه حصنا ال تؤثر فیه الرياح

ض حقه عندما أھديه ھذا الكتاب؟ وھل يساوي ھذا وفھل أ فیه بع
اإلھداء دمعة من دمعاته؟ 
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تقديم

قادر ياسینبقلم الكاتب والمؤرخ الفلسطیني عبد ال

ال ينفصل المعتقلون في سجون االحتالل اإلسرائیلي عن المقاومة أو الحركة 
الوطنیة الفلسطینیة، فھم جزء عضوي حمیم من المقاومة والحركة، على حد 

لكن ھل ھم أسرى، أم معتقلون، أم سجناء؟.سواء

مع األمر الذي لم يحدث .بداية، لیسوا أسرى يتم تبادلھم مع توقف القتال
.المحتجزين لدى االحتالل

، التي كان "قوانین الطوارئ"صحیح أن بعضھم في عداد المعتقل، بموجب 
، وقامت يومھا قیامة الصھاينة ولم 1945االنتداب البريطاني قد أصدرھا في سنة 

، واألنكى أن سلطات االحتالل "القوانین"تقعد، احتجاجًا على تعسف ھذه 
الجائرة، فقد استمرأت تلك السلطات "القوانین"اإلسرائیلي تنتھك حتى ھذه 

التمديد لمعظم المحتجزين اإلداريین ستة أشھر في إثر ستة أشھر، إلى ما شاء 
في أحد سجون "المشتبه به"األصلیة تشدد على اعتقال "القوانین"اهللا، بینما 

 إال لستة أشھر أخرى فحسب، يفرجديدمللتمدينته، لمدة ستة أشھر، غیر قابلة 
لذا أضاف المحتل اإلسرائیلي حزمة من األوامر ".المشتبه به"بعدھا عن 

".القوانین"العسكرية بالغة الجور على تلك 

أما المحتجزون فیعاملون معاملة استثنائیة في قمعھا وسوئھا، على نحو يفوق 
وال .ومن ھنا يصعب اعتبار أولئك المحتجزين سجناء.معاملة السجناء بمراحل

 توصیف القانون الدولي لھم بأنھم رھائن لدى من احتجزوھم الذين يبقى إال
تحولوا إلى عصابة تختطف أناساً، إلى أن تتحقق أطماع أولئك المحتلین، وھي 

، "من الخلیج إلى المحیط"، حتى وصلت "من النیل إلى الفرات"تجاوزت مجرد 
.لقرنحفزھا على ذلك ھذا الخنوع الرسمي العربي، لما يربو على ثلث ا

في المعتقالت أقام الرھائن حیاة خاصة بھم، موازية للعالم خارج األسوار، في 
دون أن يغفل األسرى عن اإلسراع .المعیشة والسیاسة والتنظیم والثقافة

قد حرص األسرى .باستحداث جھاز أمني خاص بھم، لحماية مجتمعھم الجديد
ما أھل .خارج السجونعلى بناء جسور مع الخارج، للتناغم مع تنظیماتھم 
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األسرى للصمود، ومواصلة النضال، وتنظیم اإلضرابات المطلبیة المتوالیة في 
.سبیل تحسین شروط سجنھم

 وحتى الیوم، احتجز في معتقالت االحتالل اإلسرائیلي ما يربو 1967منذ حرب 
ة قلیًال على ثالثة أرباع الملیون فلسطیني، أي ما يوازي ربع مجموع أھالي الضف

س مدى اتساع حجم ظاھرة الرھائن  الغربیة وقطاع غزة المحتلین، مما يعك
.الفلسطینیین في سجون االحتالل

وھل ھناك من يكتب عن معاناة المعتقلین الفلسطنیین في سجون االحتالل 
وھا ھو عادل سالم يأخذ ھذه !اإلسرائیلي أولى ممن عانى من ھذه السجون؟

جربته في األسر لدى الذاكرة الوطنیة الفلسطینیة، المھمة على عاتقه، مودعًا ت
وفاء .مقدمًا قضیة األسرى الفلسطینیین إلى أمتھم العربیة والرأي العام العالمي

لرفاقه في سجون االحتالل، رغم مضي أكثر من عقدين على تحرر الكاتب من 
عادل األسر، ثم مغادرته الوطن إلى الواليات المتحدة، لكن الوطن استمر يسكن 

.سالم، شأن النسبة األكبر من فلسطینیي المنافي

كان المؤلف وعد شیخ األسرى عمر القاسم بأن ال ينسى قضیة األسرى، وأن 
األسیر الشھید عمر "لذا أھدى الكاتب مؤلفه إلى .يسخِّر قلمه دفاعًا عنھا

 عامًا 21، بعد )4/6/1989(، الذي قضى نحبه في سجون االحتالل "القاسم
.قضاھا يرصف في أًصفاد تلك السجون

 عن األسر والتحقیق، وقد ضمَّنه كل أسالیب ضاٍفيبدأ عادل كتابه ممھدًا بفصل 
، التي تستخدمھا سلطات االحتالل ضد "النفسي والجسدي"التعذيب الوحشي 

.األسیر، ويحرص عادل على تعزيز معلوماته بالتوثیق

، "في سجون القمع الصھیونیة"في الفصل الثاني يقوم المؤلف بجولة 
مركزًا على .مستعرضًا الظروف غیر اإلنسانیة التي يعیشھا األسرى ھناك

، ومختلف األسالیب التي يتبعھا األسیر في مواجھته "البرنامج الیومي للسجین"
وشأن كل حاالت األسر، فإن العدو يعمد إلى تجنید عمالء .إدارة السجن

س ب س له من ضعاف النفو .ین األسرى، الذين يكتشفونھم، أوًال بأولوجواسی
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، خاصة تلك األسیرات "دور المرأة في الكفاح الوطني"ال يغمط المؤلف 
.القاصرات، أو تلك اللواتي يلدن خلف القضبان

من واقع تجربته الشخصیة، يستعرض الكاتب أوضاع سجون االحتالل في كفار 
راصدًا من قتله .1985 و1978يونا، والرملة، وبئر السبع، فیما بین سنتي 

ص المؤلف مبحثًا لسجن نفحة .المحتلون، ومن أوصلوه إلى الجنون فیما خص
).تخشیبة(سئ السمعة، وسجن المعفار، المستخدم في التنقالت 

س في صفوف األسرى، وكیفیة  إلى ذلك يرصد عادل سالم مھمة الجواسی
في سجون المحتل اكتشافھم، قبل أن يستعرض شھادات ألسیرات فلسطینیات 

تزوجا داخل السجن وفصلت بینھما "اإلسرائیلي، فضًال عن ولید وسناء اللذين 
ألنه سیشھد "على أول أنجالھما، "میالد"، وكیف وعدا بإطالق اسم "القضبان

"!میالد الدولة الفلسطینیة

معروف أن إدارة السجن ال تدع األسرى وشأنھم، كما ال تكتفي بمصادرة 
إنھا تتدخل حتى في مراقبة رسائلھم إلى ذويھم، ورسائل ذويھم حريتھم، بل 

.إلیھم

يعزز عادل سالم ھذا كله بباقة قوية من المالحق، بداية من رسالة لألسیر 
2005التقرير السنوي العام "الشھیر مروان البرغوتي إلى ابنه القسام، ثم 

(لجمعیة األسرى والمحررين ه المؤلف أما الملحق الثالث فخصص).حسام"
ويختتم الكاتب مالحق كتابه .ألسماء األسرى الذين استشھدوا في األسر

، فلسطینیین وغیر فلسطینیین، ممن قضوا أكثر من "قائمة األسرى العرب"ـب
س س /آب/عشرين عامًا وال يزالون قید األسر، حتى مطلع أغسط .2006أغسط

ديمقراطیة يقدم عادل بالصدق والحرارة واإليمان بالتحرير وفلسطین مستقلة 
ش لمثله المكتبة العربیة .سالم كتابه ھذا، الذي تتعط

6/10/2006القاھرة في 

عبد القادر ياسین
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سرانا خلف القضبان أ
والتحقیقألسر، ا:األولالفصل 

تمھید

س األسلوب الوحید الذي تسـتخدمه السـلطات اإلسـرائیلیة           ،االعتقالاألسر أو     لی
 لمواجھة المناضلین الفلسطینیین، ولكنه أحد أسالیب كثیرة تسـتخدمھا           المحتلة

 فــي محاولــة مســتمیتة ،فــي صــراعھا الــدائم ضــد الحركــة الوطنیــة الفلســطینیة
لى حركـة ھامشـیة دون أيـة    إإلجھاضھا وتفريغھا من محتواھا الوطني، ولتحويلھا    

.أھداف سیاسیة

س رغم أنه أحد أ      ،واالعتقال،األسر  إال أنـه األسـلوب األكثـر    ،سالیب كثیـرة   أو الحب
، فھناك حسب إحصائیات    قمعًا ضد مناضلي شعبنا الفلسطیني    استخدامًا واألكثر   

 أسـیرا   9850 في السـجون الصـھیونیة       2006في تموز   وزارة األسرى الفلسطینیة    
س التشريعي وسبعة وزراء         ، ويتـوزع األسـرى     )1(من بینھم أربعون نائبا في المجل

 أسیرا من غزة والباقي من الضـفة        720لى نیف وثالثین سجنا منھم      المذكورون ع 
).2(الغربیة والدول العربیة

ي الحـديث عـن طبیعـة ا         بدءقبل ال   الفلسـطینیون  سـرى ، ومـا يواجھـه األ     ألسـر  ـف
 ال بد من إلقاء نظرة خاطفة على أھم األسالیب ، في السجون اإلسرائیلیةوالعرب

ھذه األسـالیب   ، و ضد المناضلین الفلسطینیین  القمعیة التي تستخدمھا إسرائیل     
والسیاسـیة   أو صعودا في كل مرحلة حسبما تـرى الجھـات األمنیـة              ،تتغیر ھبوطا 

اإلسرائیلیة ضرورة لھـا، لتنفیـذ سیاسـتھا االسـتیطانیة، وإدامـة احتاللھـا لـألرض                
.، والعربیةالفلسطینیة

ئیل بكثــرة اإلبعــاد عــن أرض الــوطن،  وھــو أســلوب قــديم اســتخدمته إســرا)1
 التي أبعد فیھا وزير الدفاع موشي ديان آنـذاك أكثـر مـن            1970خصوصًا عام   

ى خـارج     إبعاد دائـم    :واإلبعاد نوعان .)3(لى األردن إألف فلسطیني    رض أإـل
د ووإبعاد مؤقت أي لعـدد محـد       ومنع المبعد من العودة،      ،فلسطین التاريخیة 

، أو إبعــاد اريخیــةإلــى خــارج أرض فلســطین الت إمــا ، ويــتم ـمـن الســنوات 
المــواطنین مــن الضــفة الغربیــة إلــى قطــاع غــزة كمــا حصــل مــع كثیــر مــن  

 أسلوب اإلبعاد بین الضفة     وقد استخدمت إسرائیل  ).4(المبعدين من الضفة  
 حیث تم إبعـاد الكثیـر       2000انتفاضة األقصى التي بدأت عام      خالل  والقطاع  

م بـالعودة   تسمح لھـ  من المواطنین الفلسطینیین من الضفة إلى غزة، ولم         
.حتى تاريخ ھذه الدراسة
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ى نشـطاء العمـل الـوطني الجمـاھیري ويحـدد              :اإلقامة الجبرية )2 تفـرض عـل
مكان إقامتھم حسب مكان سكنھم في المدينة أو القرية أو المخیم، ويمنع 
الخــروج مــن المنطقــة المحــددة، ويجــب إثبــات وجــود يــومي أو أســبوعي،  

س  والتواجد في البیت من مغیب       السلطة ومع قدوم   .شروقھاحتى  الشم
س بشكل لو األسالفلسطینیة قل استخدام ھذا ب بشكل رسمي لكنه مور

مغـادرة منطقـة    أو قريـة مـن   ، حیث يتم منع سكان منطقة معینـة   ،جماعي
.سكنھم، مع فرض الحصار علیھم

منع الدخول لمناطق محـددة، مـثًال منـع سـكان غـزة مـن دخـول الضـفة أو                    )3
س س مثال من دخول منطقة رام اهللا، بما يعنیـه ذلـك        وم.العك نع سكان نابل

س ودراستھم ومصالحھم الیومیة .من تعطیل أعمال النا

 وھــو أســلوب ،المنــع مــن الســفر، ثمــة عشــرات اآلالف منعــوا مــن الســفر)4
فــي الــذين يدرســون ضــد الطلبــة فــي الماضــي بشــكل خــاص  ســتخدم ا

ض الوطن  الجامعات   ، بالتعامـل معھـا    مساومتھم، و للتضییق علیھم ،  خارج أر
ھــذا ســتخدم اكمــا.أو مــنعھم مــن الســفر فیخســرون ســنتھم الدراســیة 

ي    ضـد نشـطاء المؤسسـات الجماھیريـة       اإلجراء   ي الماـض  للحیلولـة دون     ـف
.ف.ت. وللحـد مـن لقـاءاتھم مـع أفـراد مـن م        ،لقائھم مع مؤسسـات دولیـة     

ي الخـارج     قیادتھـا  عندما كانت  سـرائیل ھـذا    اسـتخدمت إ  بعـد أوسـلو       و. ـف
التحريـر، والسـلطة الفلسـطینیة، بمـن       مسـؤولین مـن منظمـة       اإلجراء ضد   

س السلطة    مفیھ ى           الفلسطینیة،   رئی الراحل ياسـر عرفـات الـذي أجبـر عـل
، واشترطت علیـه إسـرائیل إن أراد   عدم مغادرة مكتب مقاطعته في رام اهللا    

الحكومـة   وفي اآلونة األخیـرة أصـبحت        .السفر عدم العودة إلى أرض الوطن     
اإلسرائیلیة تستخدم ھذا األسلوب بشكل واسـع ضـد عشـرات اآلالف مـن              

 وأحیانـا ضـد الشـعب كلـه عنـدما تغـلق المعـابر               ،المواطنین الفلسـطینیین  
ي                      س ـف ت مبـررات وھمیـة مثـل مبـرر نجـاح حركـة حمـا وترفض فتحھـا تـح

.2006االنتخابات الفلسطینیة األخیرة عام 

ــة للتحقیـــق )5 ــدف و:اســـتدعاءات يومـی لـــى تعطیـــل عمـــل الـمــواطن  إتـھ
ـطیني، ووضــعه تحــت الشــبھة بســبب زيارتــه المتكــررة لمراكــز         الفلـس

ي القطـاع               االستدعاء،   ي الضـفة وانعـدم ـف ، قل استخدام ھـذا األسـلوب ـف
س،    بسبب التغییرات على األرض،    ي فلسـطین      لكنه يستخدم في القد  وـف

ســتجابة عــدم االبوتنـصـح الحركــة الوطنیــة أعضــاءھا باســتمرار    .الــداخل
. فلتعتقله رسمیًا أي مواطن، وإذا أرادت السلطات التحقیق معلالستدعاء

وھــي بھــدف زرع :زيــارات المخــابرات للشــخص المعنــي للبیــت أو العمــل  )6
ص الذي تتم زيارتـه       س    واإليحـاء أنـه      ،الشبھة نحو الشخ إلسـرائیل،  جاسـو

بیته، ويسألونه وكثیرًا ما يقوم أفراد المخابرات بزيارة مناضل فلسطیني في 
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 ويطلبون الشاي والقھوة كحسـن  ، مائة سنةذعن أحواله كأنھم يعرفونه من   
ض المــواطنین كــانوا يضــطرون الســتقبالھم خوفــا مــن التعــرض ..ضــیافة بعــ

 وعدم تقـديم    ،طردھمتنصح المواطنین لالعتقال، لكن القوى الوطنیة كانت      
ـم   بالھم مــرة   ألن اســتقمھمــا كانــت اإلجــراءات العقابیــة،   أي شــيء لـھ

 حتــى ، للتضــییق علــى الشــخص المعنــي لعــودة مــراتعلــى ايشــجعھم 
س به   إسقاطه    ھذا األسلوب قل كثیرا بعد استالم السـلطة         .أو تشكیك النا

ي ، بسـبب إعـادة انتشـار القـوات اإلسـرائیلیة        الفلسطینیة ض المـدن   بعـ ـف
ي تسـیطر علیھـا        .قصىوالقرى، وبعد انتفاضة األ    س في المناطق الـت  ويمار

س والداخل .إسرائیل بشكل تام مثل مدينة القد

ش البیوت )7 وتتم معظم األحیان بأسلوب استفزازي، حیث يقوم الجنـود         :تفتی
ض محتوياتھا         يصحب  .والمخابرات بالعبث بأدوات المنزل وتخريبھا وتكسیر بع

ض      ش، اعتداءات على سكان المنزل أو العمارة السكنیة، وتكسـیر بـع التفتی
.نمحتويات  المكا

اء  لالعتد  االحتالل، وجواسیسھم  معین بإرسال عمالء  مناضل  االعتداء على   )8
.، أو تصفیتهعلیه، أو إطالق النار إلرھابه

مثل تأخیر شھادة المیالد، تـأخیر إصـدار        ،ننیتأخیر معامالت رسمیة للمواط   )9
تنقـل، أو مـنحھم     ، أو منـع مـن ال      بطاقة ھوية، أو بطاقة عمل، رخصـة قیـادة        

 خضراء، بدل بطاقته الرسـمیة ذات اللـون البرتقـالي، أو األزرق،             ھويةبطاقة  
.. ويتعرض إلى اعتداء دائم من قبل جنود االحتالل،يمنع حاملھا من التنقلو

 وكانت سلطات االحتالل ترسـل جواسیسـھا بـین المـواطنین لیعرضـوا              .الخ
یـة  علیھم، حل تلك المشاكل وإنجاز معامالتھم دون تأخیر مقابل مبالغ خیال    

س يتقاسمھا الج    س   من الفلو ي قیـادة المخـابرات       یھممـع مسـؤول   واسـی  ـف
س المرجــع، بعلـم المؤسســة الرســمیة للدولــة  ، مــن أجــل جعــل الجواســی

.والمالذ للمواطنین في تسلیك معامالتھم

، وھذه الظاھرة ظـاھرة اغتیـال المطلـوبین         )قتلھم عمدا (تصفیة المناضلین   )10
 الفلسـطینیون، بـرزت بشـكل واضـح         للسلطات أو المطاردين كما يسـمیھم     

، حـیث   ، وإن كانت قد مورست من قبـل بشـكل أقـل            األقصى خالل انتفاضة 
ى       اغتالت القوات الخاصة اإلسرائیلیة      عشـرات القـادة المیـدانیین مثـل يحـی

ش  والسیاسیین مثل عبد العزيز الرنتیسي وأحمـد       ،)6( وعماد عقل  ،)5(عیا
وال تزال تطارد  والقائمة تطول،   ...، وأبو علي مصطفى،     ثابت وأحمد ياسین  

، دون أي اعتبار ألية أنظمـة دولیـة، أو          غیرھم وتقتلھم كلما سنحت الفرصة    
س السـلطات اإلسـرائیلیة سیاسـة االغتیـال بشـكل             .حقوق إنسـان    وتمـار

مباشر عن طريق القوات الخاصة، أو عن طريق قصف البیت أو المكان الذي             
 حربیة، غالبا ما يستشـھد  طة طائرة يتواجد فیه المناضل الفلسطیني بواس    

. من المواطنینمعه عدد
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 متھمـًا   سـیر إغالق البیوت وھـدمھا، وتقـوم بھـا السـلطات عنـدما يكـون األ              )11
 وقد استخدم ھذا األسـلوب     .أعمال عسكرية ضد أھداف إسرائیلیة    بالقیام ب 

.بشكل أوسع قبل اتفاق أوسلو

لسلطات اإلسرائیلیة كما يحلو  الى أسالیب متنوعة أخرى تمارسھاإھذا باإلضافة   
ى  وھي باستمرار تخترع أسالیب جديدة تھدف   .لھا ى المناضـلین     إـل  التضـییق عـل

ى   إلجبـارھم   والشعب الفلسطیني   الفلسطینیین   ي عـن أي    عـل  نشـاط أو    التخـل
.، باختصار االستسالم لالحتالل الصھیونيانتماء ألي اتجاه سیاسي

المناضلون في غرف التحقیق

 أو االعتقـال  ، كما يسمیه المناضـلون الفلسـطینیون   ، أو األسر  ال السیاسي االعتق
 أي اعتقال المناضلین الفلسطینیین الذين يناضـلون        ،األمني كما تسمیه إسرائیل   

 ودحر االحتالل عنھا لبناء الدولة الوطنیـة المسـتقلة، وھـو    ،من أجل تحرير بالدھم 
 يعتـرف بحـدود إسـرائیل لعـام     سـیر ما تعتبره إسرائیل مسًا بأمنھا حتى لو كان األ  

:لى ثالثة أنواع أو أشكال وھي كالتاليإ، ھذا االعتقال يمكن تقسیمه 1967

االعتقال االحترازي المؤقت)1

ى   إحیث تلجأ السلطات اإلسرائیلیة      عتقـال مناضـل أو مناضـلین محـددين قبـل           اـل
قة فصیل ذكرى انطال،  في الداخل الفلسطیني"يوم األرض"مناسبات معینة مثل    

 أو قبیــل انعقــاد مــؤتمر أو مســیرة جماھیريــة للحیلولــة دون قیــام ھــؤالء    ،معــین
، وغالبـًا   لمنـع حدوثـه  ث نفسه دالنشطاء بأي دور محدد، وبالتالي التأثیر على الح       

 وال يصحبه تحقیقات جدية إال مـا نـدر، وھـذا           ،ما يكون ھذا االعتقال لعدة أيام فقط      
 واالعتقال المـذكور    .لذي يتم إثر انفجار قنبلة مثالً     يختلف عن االعتقال العشوائي ا    

س ولم تعد إسرائیل تھتم باالعتقـال         1948يتم حالیا في فلسطین عام        وفي القد
ي منـاطق السـلطة الفلسـطینیة،    االحتـ  ض عنـه بالتصــفیات    رازي ـف ي تسـتعی  فـھ

ي بشــكل واسـع   واالعتقـال اإلداري، وقــد   وخصوصــا فــي ، اسـتخدمته فــي الماـض
.عینات والثمانیناتسنوات السب

االعتقال اإلداري)2

ى سـنة    إ ويتراوح بین ستة شـھور       ،وھو اعتقال يأمر به قائد المنطقة العسكري       ـل
س حتى الیوم      . دون إنذار مسبق   ،قابلة للتجديد  فھـذا  .وال يزال ھذا األسلوب يمار

النــوع مــن االعتقــال يــوفر علــى الســلطات اإلســرائیلیة مســألة كشــف مصــادرھا 
واسیسھا، وتستند إسرائیل في تطبیقھـا لھـذا اإلجـراء غیـر            وحماية ج ،للمحامي

).7(1945اإلنساني إلى قوانین الطوارئ زمن االنتداب البريطاني عام 

ى  إهلى محكمة عادية، وفي الماضي كـانوا ال يقدمونـ   إال يقدم المعتقل اإلداري      ـل
ة تكـون مھمتھـا    لجنـة اعتراضـات عسـكري   لى أقوالـه  إالمحاكم بتاتاً، وإنما تستمع     
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فقد أمـر وزيـر الـدفاع بتقـديم         ،  1988عام  ومنذ  المصادقة على قرار قائد المنطقة،      
ى أيـة أدلـة للـتھم                    المتھم للمحاكمة دون منحه أو منح محامیه ـحق اإلطـالع عـل

صیاغة بنـود مرافعتـه، وكاـنت       من  الموجھة ضده، وبالتالي عدم إمكانیة المحامي       
، ولم "شرعیة"المنطقة وتعطیھا صفة رارات قائد المحاكم باستمرار تصادق على ق

. إداريايحدث أن رفض القاضي المصادقة على اعتقال أي أسیر كان

ت تـتم    بشـكل عـام فـإن أوامـر االعتقـال اإلداري            ما قبل أوسـلو      ضـد نشـطاء   كاـن
المنظمــات ین، أو أعضــاء االتحــادات الطالبیــة و یالحركــة الجماھیريــة مـثـل النقــاب  

ــحافیینالجماھیرـيــة و ھا الســـلطات اإلســـرائیلیة ـصــف، أو ـضــد شخصـــیات تالـص
 أما بعد أوسلو فإن أوامر االعتقـال  .شخصیات تحريضیة تحرض على أمن إسرائیل     ب

 أو مســؤولین فــي فصــائل  ،اإلداري أصــبحت تســتخدم ضــد ـمـن تعتبــرھم قــادة   
حكام المقاومة ضد االحتالل والذين ال تتوفر لديھا أدلة كافیة لمحاكمتھم وإصدار األ  

.ضدھم

ض المناضــلین لال ض بعــ ويعتبــر المعتقــل ، عتقــال اإلداري أكثــر مــن مــرةوقــد تعــر
ي مـدة         "الجمالعوض  علي  "الفلسطیني   من جنین أكثر معتقل فلسطیني يقـض

، وتسعة أشھر، وأفرج عنه في      سنواتست  حكم إداري متتالیة، حیث قضى مدة       
س    –الثاني مـن آذار      ت لصـھیونیة   السـلطات ا  ).8(1982 عـام    – مـار ي   إقاـل ن عـل

. عجزت عن تقديم أية أدلة تثبت ذلكاالجمال مشتبه بقتله ضابطا إسرائیلیا لكنھ

ى السـجن          وكثیرًا ما كانت السلطات اإلسرائیلیة       ض األسـرى إـل تقـوم بتحويـل بـع
ي المحتلـة عـدة        .مانتزاع المعلومات منھ  فشلھا ب بعد  اإلداري   وقد شھدت األراـض

:مالت االعتقال اإلداري بشكل واسع، وھذا الفترات ھيفترات اشتدت فیھا ح

.1974 ومطلع 1973فترة ضرب الجبھة الوطنیة واعتقال قادتھا في أواخر -أ

 مطلع الثمانینات إثر النھوض الجماھیري للحركة الوطنیـة الفلسـطینیة وإحیـاء             -ب
.المؤسسة الجماھیرية، ومن ضمنھا النقابات العمالیة

 ولم تدخر السلطات جھدًا في تطبیقه ضد أغلب النشطاء ،نتفاضة منذ مطلع اال-ج
.والمناضلین الفلسطینیین

سـیر  مـع األ تحقـیق األسر ويصـحبه ال    وھو االعتقال المنظم، أو      االعتقال الثالث )3
.الفلسطیني

وطنیـة تصـغھا     والقیـام بنشـاطات      ، لتنظیم محـدد   ئهانتماتحت مبرر   كون  يغالبًا ما   
 جماھیريـة   ، أو  سواء كانت ھذه النشـاطات عسـكرية       ،اإلرھابیة باألعمال   إسرائیل

ما قبل أوسلو كان مجرد االنتمـاء  . أو أية أنشطة أخرى،مثل مظاھرات أو مسیرات   
 حتى لـو لـم يقـم بأيـة نشـاطات            لسجن،إلى ا تؤدي بصاحبھا   لتنظیم إدانة كافیة    

 العضوية في   خفت كثیرا مسألة االعتقاالت والمحاكمات بتھمة      وبعد أوسلو    كانت،
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ي أيـدت أوسـلو، أو لـم تقاومھـا، وبقـیت                    تنظیم خصوصا ضد أعضاء التنظیمـات الـت
. أو التي تنشط ضد إسرائیل.تالحق نشطاء المنظمات اإلسالمیة، بشكل خاص

قرار االعتقال

س شـرطا أن    طیني مـن قبـل قائـد       أي شـخص فلسـ    ضـد    يصـدر قـرار االعتقـال        لی
باالعتقــال اإلداري، ولكنــه يصــدر ـعـن جھــاز و الحــال ، كمــا ھــالمنطقــة الوســطى

  بعد صـدور األمـر       .ل خاص عن قائد المدينة أو اللواء      المخابرات اإلسرائیلي وبشك  
س الحدود برفقة عدد من أفراد المخابرات وتضم              عددا باالعتقال تتوجه قوة من حر

يعرفـه المناضـلون   ، عـادة مـا   مسـؤول المنطقـة الجغرافیـة المحـددة     و،من الجنـود  
لفلسطینیون ألنه ھو المكلف باسـتدعائھم بـین الحـین واآلخـر، ولكـن ال يعرفـون                 ا

لإليحـاء   و ،اسما عربیا للتمويـه   عنه سوى اسمه الحركي الذي غالبًا جدًا ما يكون          
 مثـل الكـابتن سـلیمان، أبـو نھـاد، أبـو سـامر، وأبـو                 ،بأن جھاز المخابرات غیر معاد    

عتقــال ات االرائیلیة تقــدم طلبــ  بعــد أوســلو كانــت الســلطات اإلســ  .الــخ..أحمــد
ب كاـنت      األجھـزة   وعندما ال تلبي   ،لمطلوبین إلى أجھزة األمن الفلسطینیة    ل  الطـل

خارقة كل االتفاقیات التي وقعت علیھا       مباشرة،   السلطات اإلسرائیلیة تقوم بذلك   
ى قتلـه بواسـطة الطـائرات               نیة،  یمع السلطة الفلسط   وإذا تعـذر اعتقالـه، تلجـأ إـل

ى            وأحیانا   القوات الخاصة،    الحربیة، أو  تنتظر حتى يسـافر المطلـوب مـن مدينـة إـل
ش .أخرى فتعتقله أمام حاجز للتفتی

ض المسـاعدين            .تضم القوة المكلفـة باالعتقـال أحیانـًا مسـؤول اللـواء نفسـه وبـع
 الفلسـطینیون فـإن القـوة المكلفـة باالعتقـال ال تقـوم بتنفیـذ                سرىوكما يروي األ  

 بعـد  لكنھا في مناطق السلطة    وتحديدًا بعد منتصفه، و    لیال، إال   ااألوامر المكلفة بھ  
معلومات فیھا  أصبحت تنفذ أوامر االعتقال في أي وقت تتوفر لھا انتفاضة األقصى،

 تقـوم المخـابرات اإلسـرائیلیة       ة، وأحیانا كثیـر   مكان محدد بأن المطلوب موجود في     
س أھـل    ھا  فرادبإرسال فرقة خاصة تسمى فرقة المستعربین حیث يتخفى أ         بلبـا

ي المنطقـة المحـددة ومـا إن               ،المنطقة  ويسـتخدمون سـیارة محلیـة ويسـیرون ـف
ي، مھـددين األسـیر          ى ينقضـوا علیـه بسـالحھم الشخـص يعثروا على ھدفھم حـت

.الفلسطیني بالموت إن لم يمتثل ألوامرھم ويسلم نفسه

ى إرھـاب    إفي حاالت االعتقال اللیلي التي كانت تتم قبل أوسلو، فھي تھـدف              ـل
ى                 ب واإلربـاك لنقلـه فـورًا اـل ش لحظات من الرـع المناضل الفلسطیني وجعله يعی
ش للقیـام باعتقـال أحـد                  غرف التحقیق، وھذا ما يفسر إحضار قوة كبیرة من الجـی

یر زجـاج الشـبابیك والطـرق       المناضلین والضجة الكبیرة التي يفتعلونھا مثـل تكسـ        
ش  ،س علــى البــاب  بشــدة علــى األبــواب رـغـم وجــود جــر    المتكــرر  ـثـم التفتــی

حرمة أو وجود أطفال نـائمین، بعـد ذلـك     لاالستفزازي لمحتويات البیت دون مراعاة      
لى مركـز التحقـیق     إ ونقله بسیارة الجیب     ،يتم عصب عیني المعتقل الفلسطیني    
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س الحدود خـالل نقـل المعتقـل ب     ضـربه والتنكیـل بـه    في المنطقة، ويقوم أفراد حر
 ضـربه   أحیانـا يـتم   .سرائیلیة وحسب ما يتم تـوجیھھم بـه       بطلب من المخابرات اإل   

 المعصوب األعین  سیر  باألحذية وطعنه بأعقاب البنادق كما يحلو لھم، وال يعرف األ         
 وال يختـلف األمـر عنـدما يكـون     .متى يتلقى الضربة وال أين ستكون الضربة التالیـة        

س رجال .المطلوب امرأة ولی

عتقال؟؟إلى االتلجأ السلطات اإلسرائیلیة متى 

السلطات اإلسرائیلیة في معظم األحوال إن لـم يكـن جمیعھـا ال تعتقـل المـواطن            
ى  تساعدھا هتعمل على تجمیع معلومات واسعة عنللتحقیق إال بعد أن       فـتح  عـل

التحقیق، ومحاولة انتزاع االعتراف وتعتمد إسرائیل في الغالب بتجمیع المعلومات          
:على األسالیب التالیة

س         معلومات من خالل المراقبة والمتابعة     جمع)أ ق الجواسـی .، وذلـك عـن طرـي
س ھنــا نوعــان.وھــذا األســلوب األبــرز س مزروعــون فــي : والجواســی جواســی

س مزر   إلخ..،   السكنیة المقاھي، وأماكن التجمعات  والطرقات   عـون  و، وجواسـی
.داخل التنظیمات أو األجھزة األمنیة الفلسطینیة

ـن ـخـالل األ  )ب  واألقــارب الــذين يــتم اســتدعاؤھم   ،صــدقاءجمــع معلومــات ـم
مثل میـول المعتقـل،     لالستفسار منھم عن أمور قد تبدو شكلیة وغیر مھمة،          

.الخ.. ھل؟ ماذا يدخن الخمر؟ ھل يشرب؟ھل يصلي

ت أحـد           )ت معلومات يتم جمعھا من خالل ضـبط وثـائق معینـة لـدى مداھمـة بـی
عنـدما كاـنت    الفلسـطینیة   ارة على مكاتب المنظمات     غالمطلوبین، أو لدى اإل   

 عندما اقتحمت إسرائیل بیوت الشھداء كمـال    1972في لبنان، كما حدث عام      
العديد من الوثائق تـم  ناصر، كمال عدوان، ومحمد يوسف النجار، وعثرت على       

.على أثرھا اعتقال الكثیر من أعضاء الخاليا السرية في الوطن المحتل

تیـة ومراقبـة الرسـائل    تف النقالـة والبی   معلومات من خالل التنصت على الھوا     )ث
في االنترنت، من خالل المقاالت التي تنشر إن كان المطلوب كاتبـا أو صـحفیا     

الخ..ومن خالل األقمار الصناعیة التي تراقب كل غزة  
.اعتراف أحد األسرى تحت طائلة التعذيب أو التھديد)ج

ت السابقة ومقارنتھـا  معلومات تستنتجھا المخابرات من خالل تحلیل المعلوما      )ح
.والخروج باستنتاجات جديدة ومعلومات جديدة
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في غرف التحقیق

لــى غــرف التحقیــق حیــث يكــون إبعــد اعتقــال المــواطن الفلســطیني ينقــل فــورًا 
.المحققون في الغالب بانتظاره

س أســلوبًا میكانیكیــًا     التحقیــق لــدى أجھــزة المخــابرات اإلســرائیلیة المدربــة لــی
أسـیر  ون يستخدمون أسالیب مختلفة وحیًال منوعة تختلف من         فحسب، فالمحقق 

ي أساسـًا                 ،آخرإلى   ي ـھ ي تحقـیق أھدافـه والـت  وحسبما يراه المحقق مفیدًا ـف
 وقد تعددت أسالیب التحقیق وتغیرت من فتـرة         .سیرانتزاع معلومات جديدة من األ    

ي الو          . وكانت تتجدد باسـتمرار    ،زمنیة إلى أخرى   ـقت  بعضـھا لـم يعـد يسـتخدم ـف
 كمـا ھـو الحـال مـع الضـرب الـذي         أو لم يعد من األسالیب األكثـر شـیوعا         ،الحاضر

س ذلـك ألخـالق إنسـانیة         بارزة  يؤدي إلى وجود عالمات      أمام ھیئة المحكمة، ولـی
ولكـن ألن أسـالیب أخـرى أنجـع ويمكـن أن تحـقق              المحققین اإلسـرائیلیین،    لدى  

ى العـالم زورا،       إسـرائیل   التي تحـاول    صورة  الالھدف مع الحفاظ على      أن تنقلھـا إـل
.تحافظ على حقوق اإلنسان المھدورة فیھاوھي أن إسرائیل 

المخابرات اإلسرائیلیة المواطن للتحقیق عشوائیاً، إال إذا كـان ذلـك     نادرا ما تعتقل    
ي حـاالت االعتقـال المـنظم فـإن الھـدف                       في أعقاب انفجـار قنبلـة مـثالً، ولكـن ـف

س إال، وھـو أي المحـقق وإن كـان            األساسي لدى المحقق ھو انتزا     ع االعتراف لی
ي الحقیقـة                 يبدو أحیانًا ھادئًا أو مھاجمًا يقدم الضربات المتتالیة للمتھم، إال أنـه ـف
يكون على أعصابه، متوترًا ينتظر لحظة االنتصار على المتھم، وفي كل دقیقة تمر             

ى الضـربات القويـة مـن المـتھم          يكون  على شيء   ه  دون حصول  ولكنھـا  ،كمن يتلـق
س صـراع بـین فـردين، وھـو ال يعتمـد              .ضربات غیر مرئیة    إنه صراع بین إرادتین ولـی

.على ضخامة الجسم ولكن يعتمد على إرادة الصمود لدى األسیر نفسه

س جمیعھـا ألن               ھنا وسنعطي  لمحة مـوجزة  حـول أشـھر أسـالیب التحقـیق ولـی
ي شـر    سـ المحققین يكتشفون كل مرة أسـالیب جديـدة، ولـن ن           ح أسـالیب   ھب ـف

من مجـرد الكتابـة عنـه بأسـلوب         التحقیق ألنه موضوع شائك وواسع وأكثر تعقیدًا        
س دراسة میدانیة أو أكاديمیة، بل إرادة قوية يحملھا من يحمل قضیة      عابر ، فھو لی

س خلفھاإنسانیة وعقائدية في داخله ويصر على تحقیقھا . والتمتر

الشبح أو الصلب )1

، أسـلوب الشـبح  ،سرى تستخدم حالیًا مع جمیع األ التيأشھر أسالیب التحقیق    
س األ        )لبالصَّ( آخرون أسرىأو كما يسمیه     سـیر ، حیث يقوم المحققـون بوضـع رأ

ش الوسخ والسمیك      س من القما س    ،في كی  القیود   ثم توضع    ،  لیصعب معه التنف
 حديدية لى ماسورةإالخلف، ويتم ربط المعتقل سیر من الكلبشات حول يدي األأو 
ى ال   )أسفل وسط الجسـم   (تة في الحائط تكون عادة مثبتة أسفل الیدين       مثب حـت

س،  األسیر  يستطیع   ي وضـع غیـر مـريح ال ھـو بـالواقف                الحركة أو الجلو ى ـف  ويبـق
س،  على قدمیه،   ى ھـذه الحـال سـاعات طويلـة، وأيامـ       وال ھو بالجـال ا ويتـرك عـل

Adel
Highlight

Adel
Rectangle



األسر والتحقیق: الفصل األول–أسرانا خلف القضبان 
2006 تموز، يولیو  –عادل سالم 

13

ايسمح خاللھاللى أسبوع كامل، إفادات األسرى إ  حسب ،وصلت أقصى حد لھا
ي مالبسـه         ضاء الحاجة،    بالذھاب لدورة المیاه لق    سیرلأل وھـو  إال بعد أن يقضیھا ـف

ي إدارة     ،، وتمدد فترة الشبح حسب رغبة المحقق      ، أو مشبوح  مصلوب  وطريقته ـف
 المـاء ولكـن   سـیر عملیة التحقیق ويتخلل الشبح عملیات تحقیق يومیة، يقـدم لأل        

س بانتظام كي ال يموت، أما األ        فتـرات أطـول مـن       سـیر كل فأحیانًا يمنـع عـن األ      لی
ي التحقـیق                الماء وأحیانًا يقدم حسب مواعیده، على كل حال فالطعام المقـدم ـف

ســیرلــى إصــابة األإھــو طعــام ال يســمن وال يغنــي مــن جــوع، وغالبــًا مــا يــؤدي  
.باإلمساك

أسلوب الشبح ھو أھم أسلوب تسـتخدمه السـلطات اإلسـرائیلیة، وھـو أسـلوب               
س الوـقت                 خبیثذيب  تع ي نـف  ألنه ال يترك أي أثر للتعذيب على الجسم، لكنـه ـف

.وھو أصعب لدى كثیرين من الضرب نفسه ويرھقه، سیرأسلوب وحشي يؤذي األ   
 والمفاصل بسبب ، وآالم الظھر،مراض الدسكولھذا يصاب العشرات من األسرى بأ

ئ أن ھذا األسلوب سھل  وقد يبدو من النظرة األولیة للقار     .ھذا النوع من التعذيب   
ص أن يجرب مثال أن يبقى واقفـا           ،جدا لكنه في الحقیقة األصعب      ويمكن ألي شخ

 فھذا األسلوب ال يؤلم األسیر فقط، لكنه   .دون حركة لیوم واحد فقط لیتأكد بنفسه      
ى سـتنتھي          يضعه في صراع نفسي أمام نفسه، يكون خاللھـا دائـم التفكیـر، مـت

ام السجان خلفه أو أمامه، ال يدري ھـل جـاء لیأخـذه    تلك الجولة؟ وكلما سمع أقد   
 ھـذا بالضـبط مـا يريـده       .للمرحاض، أم لضربه، أم أنه أحضـر أسـیرا آخـر قريبـا منـه              

.المحقق تماما أن يترك األسیر في صراع نفسي خالل فترة الشبح

ض المحققین يجبرون األ    ى          سیربع  على قضاء مدة الشبح واأليدي مرفوعـة، وحـت
 وأحیانـا يـتم شـدھا قلـیال     ...يتم ربطھا بالجنـازير أو الحبـال   ءھا مرفوعة   يضمنوا بقا 

.نصف قدمیهحتى يصبح األسیر واقفا على 

س تكون أحیانـًا ملیئـة            إ يجدر اإلشارة    س المستخدمة في تغطیة الرأ لى أن األكیا
ى      الذي يوضع خصیصا)الخراء(رائحة بروائح نتنة مثل     إلھانـة األسـیر، وإجبـاره عـل

المحققین بضـرب األسـیر المشـبوح     أمر من   ھذا عدا عن قیام السجان ب     .ترافاالع
س      ،بین الفینة واألخرى، وال يعرف األسیر طبعا متى تأتیه الضربة           وال أين ألن الكـی

أحیانا كثیرة يكون األسیر المشبوح شبه نائم وھو واـقف          .على رأسه طوال الوقت   
 أو بطنـه أو بسـكب المـاء البـارد           فیفاجأ بضربة على ظھـره     ،أو مسند على الحائط   

 المحـقق    يـأتي    أحیانـا أخـرى      .جدا على رأسه فیصحو مذعورا ال يعرف ماذا يفعل        
ي وجھـه، ويعیـد               ق ـف ي عینیـه، ثـم يبـص س األسـیر، ينظـر ـف س عن رأ فیرفع الكی

س كما كان    يتفنن المحقق ھنا في ساديته، فھو أحیانا يضرب        . ويعود لمكتبه  ،الكی
وعنـدما  .ة الشـبح، لیسـمع بقیـة األسـرى صـوت صـراخه           أحد األسرى في سـاح    

تطول مدة الشبح، ويرفض السجان نقل األسیر إلى المرحاض يضطر األسیر تفريغ    
ي وضـع مھـین،                  ما في جوفه على مالبسه، فتخرج رائة كريھة، ويصبح األسـیر ـف
ويبقى كذلك حتى يأتي السجان ويقرر فك قیوده وسحبه للحمـام لیسـتحم ممـا               

.ھو فیه
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اإلرھاب النفسي)2

يتفنن المحقق في إرھاب األسیر، ويستخدم كل الطرق والحیل لإليقـاع بـه، فقـد      
 اإلبعاد، أو سجنه مدة طويلة إذا       ، بالتسفیر من البالد   سیر داخل فلسطین  د األ يھد

لخ مـن   إ.. أو تھديده باغتصاب زوجته    ،لم يعترف، أو منعه من الدراسة إن كان طالباً        
اول المحققون بواسطتھا إشعار المعتقـل أنھـا تھديـدات جديـة            التھديدات التي يح  

سـیر لى ثقافـة األ إ وتستند ،آخرأسیر إلى خالل التحقیق، وتختلف التھديدات من   
 فعادة تھدد كل أسیرة باالغتصاب كما يھدد بذلك . والبیئة التي تربى فیھا ،وعاداته

.)األحداث(األسرى صغار السن 

.تصوره نظريا دون معرفة الظروف التي يعیشھا األسیر    واإلرھاب النفسي ال يمكن     
فاألسیر الذي يمر على اعتقاله شھر كامل دون معرفة ما يدور في الخـارج يھمـه                

 ويتأثر بتلفیقات المحقق الذي يدعي مثال أن ابـن األسـیر الطفـل         ،خبار أھله مثال  إ
ت عنـه    أو أن زوجتـه ،قد تعرض لحـادث سـیر، أو أن ابنتـه تـم االعتـداء علیھـا           تخـل

ى        وغیر ذلك من حرب نفسیة      وخانته   يحاول بواسطتھا المحقق أن يقود األسیر إـل
.االنھیار التام

أحیانا يأتي المحقق بجريدة من الجرائد المحلیة وفیھا خبر وفاة ابن األسـیر تكـون            
 لتؤكد صحة ادعاءاتھـا، وعنـدما يسـأل األسـیر           ،المخابرات قد أعدتھا خصیصا لذلك    

.ةمساومعملیة الاالتصال بأھله تبدأ بالب  ويط،عن ذلك

من أسالیب اإلرھاب النفسي تشكیك األسیر بالمقاومة أو الثورة أو بقادة التنظیم      
 مثال أن قادة الثورة بنوا البیوت والقصور ولديھم حسابات          الذي ينتمي إلیه باالدعاء   

س ويـرددون   أھله ويحرمونھم من المأكل والملب    بفي سويسرا وأنھم اآلن يتاجرون      
، ويأتون له بأمثلة عن شخصـیات      مائة عین تبكي وال عین أمي تبكي      :علیه شعار 

فاسدة كیف أثرت على حسابه، وأن إسرائیل تريـد السـالم، ولكـن قـادة تنظیمـه                 
س ووو             اإلرھابیین ھم الذين يرسلون به لیسجن، وأوالدھم اآلن يتعلمون في بـاري

ق،      ھذه األسالیب ال تواجه إال بالصم     .... ود، وعلى األسیر أن ال يتجاوب مع المحـق
.ويبدأ بالتفكیر بھا أثناء التحقیق، وإال قادته إلى االتجاه الخاطئ

استخدام الماء البارد)3

ي تعـذيب األ                 ، سـیر خصوصًا في فصل الشتاء يسـتخدم المحققـون المـاء البـارد ـف
 عريـان كمـا   ھـو أثناء الشبح الـذي كثیـرًا مـا يـتم و    یه حیث يتم صب الماء البارد عل  
 لیخرجـوه بعـد   ،مجھـزة بالتدفئـة المركزيـة     ةلى غرف إولدته أمه، ثم ينقل بعد ذلك       

يقتنعــوا بعــدم جــدوى حتــى ، وھكــذا دوالیــك  مــرة أخــرىى المــاء البــاردلــإذـلـك 
ى      سلوبوھذا األ . أو يعترف بالتھم الموجھة إلیه     ،أسالیبھم  من التحقیق يؤدي إـل

 وخالل ممارسته يصیب األسـیر بالـدوار ووجـع      ،مرض الروماتیزم في أغلب األحیان    
س .الرأ
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التھديد بالعقم)4

 عنـدما اسـتخدم ألول مـرة     نجح لفترة طويلة في انتزاع االعترافـات مـن الشـبان،     
يعطونـه   فقد كان المحققون يھددون المعتقـل بـأنھم سـوف           في مطلع الثمانینات،  

صحة أقوالھم ن وحتى يؤكدو..اًال إذا تزوج وأنه لن ينجب أطف،لى العقمإإبرة تؤدي 
سـیر فقد كانوا بالفعل يحضرون إبرًا حقیقیة ملیئة بسائل غیر معـروف يوھمـون األ             

وأنه لن ينجب أطفاال بعد الیوم، وستسخر منه        لعقم،  إلى ا به أنه السائل المؤدي     
ت ال تنفـع    :زوجته في المسـتقبل وتقـول لـه        ي قضـیب      ثـم يـدخلون   ..أـن اإلبـرة ـف

ي عملیـة معقـدة ال يقـوم بھـا إال                   يقـذفون و،سیراأل  السـائل داخـل القضـیب، وـھ
.)الحقنة(محققون مدربون على استخدام اإلبر

ى االعتـراف         ونفشـل وعندما كان المحققون ي    ي إجبـار األسـیر عـل  يوھمونـه أن   ،ـف
ى  إ سنوات مثًال ثم يھددونه باإلبرة الثانیة المؤدية         10 تؤدي للعقم    اإلبرة األولى    ـل
ى أسـلوب جديـد فــي        ، العقـم الـدائم   فـإن أبـدى ال مبـاالة بتھديــداتھم، انتقلـوا إـل

.التحقیق

سغرف)5  أو غرف العار الجواسی

ي مراكـز التحقـیق            ،وتسمى أحیانًا بغرف العصافیر     وھي غرف داخل السجن أو ـف
 والمتعـاونین مـع المخـابرات اإلسـرائیلیة،         ،متسـاقطین يكون جمیع نزالئھـا مـن ال      

. لألھداف التي سنذكرھا الحقًاالتي تضعھم في غرف خاصة

 يقـوم المحـقق بإيھـام    -حـسب مـزاج المحـقق   -بعد مراحـل معینـة مـن التحقـیق      
لى غـرف السـجن، ثـم ينـادي         إنقلف يُ أن التحقیق معه انتھى، وأنه سو     األسیر،  

ى إحـدى ھـذه      إبالفعـل   لى غرف السجن، وينقـل      إسیر بنقل األ  هالسجان ويأمر  ـل
خوتـه ورفاقـه الـذين يسـتقبلونه اسـتقباًال حـاراً،            إبـین   الغرف وھو متوھم أنه اآلن      

یه بأن ھذا مسؤول فتح مـثالً، وذاك  إل ويعرفون أنفسھم   ،ويقیمون له احتفاًال خاصاً   
س وآخـــر مســـؤول مســـؤول  ، والديمقراطـیــة، والجھـــاد الشـــعبیةالجبـھــة حمـــا
ب الظـروف         ، والطـرب  ،الخ، وبعد ساعة مـن التعـارف      ..اإلسالمي أو بعـد يـوم حـس

س الذي يمثل علیه أنه      تمع معه يج ي السـجن     مسـؤول التنظـیم     أحد الجواسی  ـف
ب منـه تقريـرًا مكتوبـًا ع          إباالنتماء  سیر  الذي اتھم األ   ي        لیـه لیطـل مـا جـرى معـه ـف

سر، تحت حجة أنه سیرسلھا لمسؤولي التنظیم   وعن أوضاعه خارج األ،التحقیق
.في الخارج ألخذ احتیاطاتھم

كتبـه  يفإن ما   أسرى،  ، وكثیرًا ما انطلت على      سیرعلى األ وإذا انطلت ھذه الحیلة     
سوف يكون في الیوم التالي أمام مسؤول التحقیق الذي سـوف يواجھـه بـه، وإذا      

س واالعتداء من قبل ال    ، أو رفض فإنه سیتعرض للضرب     ،سیرتردد األ   الـذين   جواسی
س يتھمونه بأنه يقلبون الحكاية، و ..ثوارويعتدون علیه باسم الثورة والجاسو

سـرى   أصبحت معروفة جدًا ھذه األيام، لذلك ال ترسل لھا السـلطات األ         لعارغرف ا 
نزالء .ألنھم يكونون على دراية بھذه الممارسات القذرة      الذين سبق أن اعتقلتھم،     

س المحترفین ولـديھم إلمـام بالقضـايا               ھذه الغرف يكونون في العادة من الجواسی
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 يقول األسرى دائما أن كل أسیر .ارھم بشكل تامالتنظیمیة والسیاسیة لیؤدوا أدو
يدخل السجن مطالب أن ال يبوح ألحد بأية أسرار عن عالقاته خـارج السـجن ألي                 

 بالمائة من80وقد أشار تقرير لنادي األسیر الفلسطیني أن أكثر من .شخص كان
، وكمـا أشـرنا فـإن     )9( عن طرـيق غـرف العـار        كان اعترافھم   الذين اعترفوا  األسرى

س األسـرى               ،نزالء ھذه الغرف مدربون بشـكل جیـد ويظھـرون داخـل الغـرف بمالـب
 والشــھداء المقصوصــة مــن الجرائــد  ،وغــرفھم تزينھــا صــور القــادة الفلســطینیین 

وعنـدما يسـتقبلون أسـیرا جديـدا فـإنھم يحتفلـون بـه ويبـدأون جمیعـا                 .والمجالت
ي السـجانون ويطـالبونھم     بصـور مرتفـع، لیـأت      والوطنیة، ، واألناشـید الثوريـة    ،بالغناء

س والسـجانین                بالھدوء ويبـدأون بشـتمھم فتحصـل معركـة كالمیـة بـین الجواسـی
س بــین   وھــي معركــة مفبركــة لتــوھم األســیر أنــه بــین األســرى الحقیقیــین ولــی
س، وحصل أحیانا أن قام السجانون بضرب الجمیع بالغاز المسیل للدموع            الجواسی

.بحجة عدم امتثالھم ألوامر السجان

ى تشـكیل نـوعین مـن غـرف                    ت عـل وقد ذھبت إسرائیل أبعد من ذلك، حیث عمـل
ى               ى، تنقلـه إـل العار، فإن فشلت في انتزاع اعتراف األسیر عن طريق الغرفة األوـل
الثانیة، فیستقبله نزالء الغرفة الثانیة، ويھنئونه بالسالمة ألنـه اسـتطاع أن يخـرج              

س والعمالء، ويؤكدون له       ه أنه بطل مغـوار، ويعیـدون معـ        سالما من غرفة الجواسی
.ولكن بأسلوب جديدبعد عدة أيام الكرة 

الضرب)6

،بأشكال مختلفـة  السلطات اإلسرائیلیة هأسلوب من أسالیب التحقیق، تستخدم   
لخ، وأحیانًا تسـتخدم السـلطات أسـلوب        إ..، واألرجل  أو باأليدي  ،سواء ضربًا بالعصا  

ى طـرف       ،ثبیت األيدي  أو ت  ،الضرب بالمسطرة على الجھاز التناسلي      واألصـابع عـل
كثیـرة، حـسب    يستخدم بطرق منوعـة     لضرب  ا و . علیھا الباب ثم إغالق الباب بقوة    

ى الھـدف          س المحـقق الضـرب       .قناعة المحقق باألسلوب األفضل للوصـول إـل  يمـار
.أحیانا بشكل مباشر بیديه وأحیانا أخرى يأمر السجان بالقیام بالمھمة نیابة عنـه            

ض الحاالت   . يتبادل الضرب أكثر من محقق إلرھاب األسیر ودفعه لالعتـراف وفي بع
وقد ذكر بعض األسـرى أنـه تـم ربطھـم مـن أرجلھـم وضـربوا ورؤوسـھم لألسـفل                     
وأعینھم معصوبة وال يعرفون من أين تأتي الضربة، وفي سجن الخیام ذكر أسـرى              

ش           س لحـد كـانوا يـأتون بـالكالب لتـنھ لحـم  لبنـانیون أن عمـالء االحـتالل وجواسـی
األســرى وـھـم مشــبوحون ـمـن أرجلـھـم وقــد استشــھد بعــض األســرى تحــت       

)10(.التعذيب

تھديد األسیر باالعتداء على زوجته )7

حیث يتم اعتقال زوجته لعدة أيام ويقوم المحـقق بتھديـد األسـیر بأنـه سیغتـصب        
ويسـألھا إن   ،   ثم يبدأ المحقق بوضع يده على جسـم زوجـة األسـیر            ،زوجته أمامه 

 يقوم بواجبه معھا، أم أنه بارد، ثم ماذا ستعمل بعد أن يسجن لسنوات كان زوجھا
 بفك أزرار البنطلـون، وعنـدما       المحققيبدأ  طويلة وھي في عز شبابھا، وجمالھا،       
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يرى عدم مباالة األسیر يتوقف عن محاولته لكن إذا رآه يتصبب عرقا فإنه يزيد في               
.محاولته حتى ينھار األسیر أمامه

یر وتھديده باغتصابهية األستعر)8

 وفعال فقد تم اغتصاب بعضھم بإدخال عصا في مـؤخراتھم لكـنھم رفضـوا التعـاون                
، كما حصل مع األسـیر اللبنـاني       رغم اغتصابھم  ، واستمروا بصمودھم  مع المحقق 

ي السـجن السـري        السابق الشیخ مصـطفى الـديراني       وھنـاك كثیـرون     .1391 ـف
افـة البلـد مـن النـادر جـدا أن تجـد أسـیرا        ولطبیعـة ثق ، تعرضوا لمحـاوالت اغتصـاب    

اغتصب يتحدث عن تلك التجربة، وإن أسر بھا لرفیق ھنا أو ھنـاك، فھـو يـرفض أن         
تدون في سجالت ووثائق رسمیة، مع أنھا وصمة عار تسجل في تـاريخ إسـرائیل               

.وحركتھا الصھیونیة

سـرى  د األ ضحققون الصھاينة   م االغتصاب من أبشع األسالیب التي استخدمھا ال      
 ذكرت األسیرة السابقة نور أبو      2004 أكتوبر   28 ففي   .الذكور، واإلناث على السواء   

حجلة من شمال الضفة الغربیة في حوار مع فضائیة العربیة أجرتـه ھـديل وھـدان         
أن المخابرات اإلسرائیلیة خیروھا بین االعترف أو االغتصاب، حیث قال لھا المحقق 

أمامك خیـاران إمـا أن      .حن لم نأت بك ھنا ألننا مھابیل      ناسمعي  :بالعربیة العامیة 
يء، فأـنت           الغرفـة تغادرين السـجن، أو فـإن       ، ثم   تعترفي  األخـرى جـاھزة بكـل ـش

يء المحـرم عنـدكم           يء عـادي عنـدنا،           .تعرفین مـا ھـو الـش إن أحبـبت، فھـذا ـش
تدخلین إلى الغرفة المجاورة، ونحـن سـنعمل مـا نريـده، باختصـار عنـدنا اغتصـاب          

.ولك أن تختاري.ك اعترافوعند

األسیرة السابقة تجته بثینة خوري تتحدث أن الذي )11(نساء في صراعوفي فیلم 
سروا ُأ وعرضھا عارية أمام كل رفاقھا الذين ،عائشة عودة عن تعرضھا لالغتصاب

، رفیقة عائشة ھیار، وتقول رسمیة عودةنفي محاولة لدفعھا لال1969عام معھا 
س الفترة في األسر فيعودة  أكثر ما ترك آثارا سلبیة فیھا ھو عرضھا نإ: نف

.)12( أبیھا الذي اعتقلته قوات االحتالل لتضغط علیھا أثناء التحقیقأمامعارية 
الصادر عن مؤسسة مواطن في )أحالم بالحرية(ويعتبر كتاب عائشة عودة 

فلسطین  وثیقة دامغة بحق إسرائیل تكشف طرق التعذيب الوحشیة التي 
س ضدھا أبشع 1969منھن اعتقلت عام وأحدة ورست ضد أسیراتنا وھي م  ومور
ھا شاھدت بأم عینیھا استشھاد رفیقھا في المجموعة أنواع التعذيب، ويكفیھا أن

.)13(قاسم أبو عكر أثناء التحقیق

وأم ألربعة أطفال، صدر بحقھا حكم ) عاما27(وتقول األسیرة قاھرة السعدي 
ش الجنسي من قبل أن مرات وثالثین سنة بالسجن المؤبد ثالث ھا تعرضت للتحر

).14()أبو يوسف(المحقق الصھیوني الذي سمى نفسه بسام 

ھا تعرضت للتھديد باغتصابھا في سجون االحتالل أن، فقالت)م.س(أما األسیر 
 لم تعترفي فسأفعل بك نإ«: يحقق معھا رجل المخابرات وصرخ بھاأنعندما ك
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فرادية لمدة تتجاوز ناة نابعدھا للتعرية الكاملة ووضعھا في رنزوتعرضت »كذا وكذا
)15(.الساعتین، ومن ثم أعطیت مالبسھا لتستر جسدھا

من قرية بیت فوريك )عاما24( يوسف ملیطات ناوجاء في شھادة األسیرة لن
س،  المعروف باسم ھا اعتقلت على الحاجز العسكري اإلسرائیليأنقرب نابل
سجن بیتح تكفا وھناك تعرضت للتحرش إلى  نقلت ثم.حاجز حوارة

)16.(الجنسي

 عن عام حجازي من غزة فقد أفادت في تصريح أدلت به لطاھر النونو من غزةنإأما 
:1970أسرھا عام 

نة جاء محقق يطلق ا الزنزإلىولى ووصلت تھت جوالت التحقیق األناأنبعد (
إلىالعنف معي، وأخذني شديد ، و طويل القامة)بو موسىأ(على نفسه اسم 

أنإلىمر صدق في بادئ األأ ولم ، يحضر شخصا الغتصابيأنغرفة وھددني 
خذ يشدني وحاول تمزيق مالبسي فضربته بھاتف أ و،ضخم الجثةجنديا حضر أ
على رأسه حتى سال دمه، فتدخل عدة مرات  على المكتب بكل قوتي ناك

).17( مسبوقخذ يضربني بشدة وبعنف غیرأ والمدعو أبو موسى،

س نا من سكناحمد سعید حمدأأدلت األسیرة الفلسطینیة ثروت و  سنة 27 نابل
بشھادة )تلموند( والقابعة في سجن الشارون 1/4/2006والمعتقلة منذ تاريخ 

ش بھا  ٍس ومحاولة التحر لمحامیة نادي األسیر الفلسطیني عن تعرضھا لتعذيب قا
التحقیق معھا في مراكز التحقیق الصھیونیة وتھديدھا باالغتصاب أثناء اعتقالھا و

)18.( منھاتزاع اعترافاتأنبھدف 

 أھلـه وزوجتـه وأمـه الـخ وإلصـاق           وتحقیـر .إھانة األسیر وشتمه والبصق علیـه     )9
ى   أحد األسرى أفـاد أنـه تـم التبـول علیـه وھـو مـرغم                  .الصفات السیئة به   عـل

ض س على األر .الجلو

.الضرب على العضو التناسلي)10

 أو ضـرب عضـوه   .العضو التناسلي لألسیر في خیط وشده بین الفینة واألخرى  ربط  
التناسلي بالمسطرة، أحد األسرى أفاد أنھم أحضروا له سجانة إسرائیلیة، وأمرت 

.بشد قضیبه، وھم يضحكون علیه ألن قضیبه ال ينتصب

ى أ        ،  في المحصلة فإن أسالیب التحقیق متنوعة      مثلـة منھـا   وكثیـرة وقـد أتینـا عـل
س إال  أسـلوبًا أو عـدة أسـالیب       أسـیر    وباختصار فإن المحقق يستخدم مع كـل         ،لی

أن بـ هلى مفترق طرق انتزاع االعتراف، أو اقتناعـ      إيراھا تحقق أھدافه، حتى يصل      
، ألنه فعًال لن يعترف، وإذا وصل المحـقق  سیرال فائدة من استمرار التحقیق مع األ 

، إال إن كان يريد     لتحقیق على الفور  ینھي ا لى القناعة األخیرة من البداية فإنه س      إ
 أو عملیة استشھادية حینھا سیكون له معه شأن ،االنتقام منه ألنه متھم بانفجار

.آخر
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س سیر ظافر صندوقة في سنوات السبعینات كان األ   في المسـكوبیة قـد   من القد
تعرض ألسالیب متنوعة من التحقیق دون أن يعترف بشيء، فجاء به المحقق إلى 

ى الطاولـة                ،غرفة التحقیق  ؟  وأجلسه على الكرسي وقال لـه انظـر مـاذا تـرى عـل
وھـدده  )كان ظافر قد مر علیه يوم كامـل بـدون مـاء          ( من الماء،    اعصا غلیظة وكأس  

:قائال 
 فإمـا   ،ھاأعود لك بعد  س دقائق   أمامك عشر ،لزنزانة لكي تفكر  إلى ا  سأعود بك    -

س الماء وإما أن ال    سوف أعريك وأضـربك بھـذه   وحینھا تعترف أن تعترف وتشرب كأ
...العصا حتى تموت يا ابن 

 فوجئ أن ظافر صندوقة     ،عاد المحقق للزنزانة وعندما فتح الباب      دقائق   بعد عشر 
عريان كما ولدته أمه، فسأله المحقق لماذا أنت عريان؟

.أنتظر عصاك:فرد علیه قائال

ا يبدو أن ھذا األسـیر لـن يعتـرف وال    لم يتوقع المحقق ھذا الرد لكنه اقتنع على م       
بدون بأمر عسكري   سجن  (لسجن اإلداري   إلى ا  فنقله   ،داعي إلضاعة الوقت معه   

).محاكمة يتجدد كل ستة أشھر

 أن يقـدم األكـل       الیھودي في سنوات الثمانینات طلب أحد المحققین من السجان       
دده بـالموت   وھـ ،قد منـع األكـل عنـه   المحقق كان إلى أحد األسرى في التحقیق  

،نزانة ومعـه األكـل    زجوعا حتى يعترف، وبعد فترة جاء السجان ورأى األسیر في ال          
ى    فسـحبه    ، فلـم يـرد    ؟فسأله من أحضر األكل لك      ثـم  ،غرفـة التحقـیق وضـربه     إـل

:أحد السجانین وسأل األسیرأحضر 
بعد ذلك أنھى . فلم يرد ونفى معرفته بالسجان؟ ھل ھذا ھو  من قدم األكل لك-

ى سـجان وھـو     ،حقق التحقیق معه  الم  بعد أن أدرك أن األسیر الذي ال يعتـرف عـل
.عدوه فلن يعترف على رفاق دربه

 أن الصمود في تعرف في قرارة نفسھا الحركة الوطنیة الفلسطینیة    ومع ذلك فإن    
وھـو عـدم إعطـاء أيـة        -التحقیق ممكن لكل شخص يضع نصب عینیه ھدفًا واحدًا          

:وما أجدر باألسیر  أن يكون شعاره دائماان محققًا أو غیره،  معلومات ألحد سواء ك   
".عین أمي تبكي أفضل من أن تبكي عیون كل أمھات شعبي"

من التحقیق إلى غرفة التوقیف

ة من الزنزانـ ، إذا لم يفرج عنه    بعد انتھاء التحقیق مع المناضل الفلسطیني ينقل      
ارًا الســتكمال المحاكمــة، فــي لــى أحــد ســجون التوقیــف انتظــإوغــرف التحقیــق 

ي الضـفة الغربیـة وغـزة             الماضي    قريبـة مـن أمـاكن       قبل أوسلو كانت السجون ـف
.بعیدة عنھا)إسرائیل(1948 فلسطین عام التحقیق لكنھا في
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بـین انتھـاء   الممتـدة   المـدة  سـیر وسجن التوقیف ھو السجن الذي يقضي فیـه األ  
بل محكمة عسـكرية إسـرائیلة تتـألف      من ق  التحقیق حتى إصدار قرار الحكم علیه     

ض عسكري أو ثالثة قضاة حسب االتھامات الموجھة لألسیر المتھم ينقل و، من قا
.لى أحد السجون المركزيةإبعد ذلك 

لى سنة، وھناك حـاالت اسـتمرت محاكمتھـا      إفترة التوقیف تمتد من عدة أسابیع       
ن المركزيـة وسـجون      في السـجو   سرفي اإلطار العام فإن ظروف األ     .أكثر من ذلك  

التوقیف متشابھة، إال أن سجون التوقیف بسبب تغیر نزالئھا كل شھر وأحیانًا كـل              
ي جعـل سـجون التوقـیف      بإدارة السـجون تسـاھم    نزالئھاأسبوع، وضعف خبرة      ـف

.من السجون المركزية كثیرا أسوأ

السجون المركزية

ى أحـد ا        سیر  بعد صدور قرار الحكم على األ      ون المركزيـة، عبـر     لسـج ينقـل فـورًا اـل
 بعضھم ينقل فورا إلى السجن .)البوسطة(يطلق علیھا الیھود اسم     سیارة خاصة   

يسمى بالعبرية  سجن الرملة   قسم خاص في    المحدد، وآخرون ينقلون مؤقتا إلى      
م أو أسابیع حتى تقرر إدارة السجون السجن الذي سترسلھ         ،لعدة أيام )المعغار(
الســجون أســبوعیا تــدور حــول  ســیارة البوســطة وحتــى يــأتي دورھــم، ألن،لیــهإ

ي سـجن الرملـة            حسب برنامج خاص محدد سـلفا،        والقسـم الخـاص المـذكور ـف
. للتنقالت بین السجونامركزيعتبر 

ي كـل السـجون                      ي ھـذا القسـم مـن أسـوأ الشـروط ـف وتعتبر الشروط الصحیة ـف
ـم أن األ   ـالجيخضــعون الــذين  المرضــى ســرى اإلســرائیلیة، ـمـع العـل  فــي للـع

كلھـا، مضـطرون    وھو المستشفى المركـزي للسـجون   ،مستشفى سجن الرملة  
.لمستشفىإلى اقضاء عدة أيام فیه قبل نقلھم إلى 

حالیـا معظمھـا     الفلسطینیین   سرىالسجون التي تستخدمھا إسرائیل لسجن األ     
ي  قبل أوسلو وكان معظمھا  )إسرائیل(1948موجود داخل حدود فلسطین عام       ـف

.اعالقطوالضفة 

س عام    "جنید المركزي "قبل افتتاح سجن    بشكل عام    كـان   والـذي    1984في نابل
 فقد كانت جمیع السـجون كبیـرة العـدد          ،يضم حوالي ثمانمائة سجین فلسطیني    

.1967لعام داخل حدود إسرائیل 

)19( اإلسرائیلیة في ظل انتفاضة األقصىسجون القمعأبرز 

سجن عسقالن:أوًال 
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دينة عسقالن العربیة المحتلة، جنوبي مدينة المجدل، وھو أحد المراكزيقع في م
 وقد استخدم بعد1936العسكرية التي أقامتھا قوات االنتداب البريطاني عام 

 كمركز الحتجاز األسرى  للضفة والقطاع،1967 اإلسرائیلي عام االحتالل
.والمعتقلین الموقوفین من أبناء قطاع غزة

 واكتفى11/2/1969ن الستقبال األسرى الفلسطینیین بتاريخ  افتتح ھذا السج
وتطلق .1979 حتى عام غیرھم ولم يستقبل سرى،في حینه بعدد من األ

سجن شیكما:سلطات االحتالل على ھذا السجن اسم

إضافة ..باألسالك الشائكة  ومحاط، يحیط بالسجن سور يرتفع نحو ستة أمتار
تقل مدة سرى الذين أولئك األھذا السجن يضمإلى أبراج المراقبة، إذ أن 

السجن بزنازينه الرطبة التي ال تدخلھا يتمیز ھذا.سنة "15"محكومیتھم عن 
س، و .حرارتھا المرتفعةأشعة الشم

. والغرف دائما مزدحمة،نصفمتر وسیر  يخصص لأل
 المعتقلون فیه قسم يحتجز :قسمین رئیسیینويتكون سجن عسقالن من

مفصول عن قسم الموقوفین قسم المحكومین.ن وآخر للموقوفینوومالمحك
)20(.بین األسرى مرة واحدة في األسبوعتبادل زيارات وھناك 

سجن نفحة الصحراوي:ثانیا

كم عن مدينة مائتي  و، كم عن مدينة بئر السبع100سجن نفحة الصحراوي يبعد
س أقساھا ، وال غرابة في ذلك  و،عد السجن من أشد السجون الصھیونیةيوالقد

 في مختلف سرىعرفنا أنه استحدث خصیصا للقیادات الفلسطینیة من االإذا
.الخضاعھم للموت التدريجي، وعزلھم عن بقیة السجون األخرىالسجون

 أحدھما بناء قديم واألخر جديد ،من بناءينفي الوقت الحاضر نفحة يتكون سجن
 الجنائیین وتجار المخدرات، ويحاط سجناءص للالمخصصمم على الطراز األمريكي

وھو سجن صحراوي بارد جدا شتاء .أمنیة شديدة للغاية ھذا السجن بتحصینات
 لألسرى أقسامتسعة البناء الجديد في سجن نفحة من ويتكون.حار جدا صیفا
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وقسم للسجناء الجنائیین الیھود المسجونین ھناك للعمل، بحیث يقومون 
 أسیر 800في ھذا القسم يوجد حوالي ، يرفض األسرى القیام بھاباألعمال التي

يوجد بھا مرحاض ) متر3×5(الغرفة الواحدة وال تتجاوز مساحة)21(فلسطیني 
بھا نافذة واحدة للتھوية مساحتھا ن ونصف،ي مترومغسلة ويبلغ ارتفاع الغرفة نحو

یوم مرة في الصباح  إلى الفورة مرتین في السرىاألويخرج). سم 120×80(نحو 
ا وال تتجاوز مساحة ی ساعات يومثالثمجموعه قرابة وأخرى في المساء بما

بھا جدران إسمنتیة سمیكة يصل ارتفاعھا إلى نحو تحیط)متر مربع 100(الفورة 
 الماسة للخروج سرىوعلى الرغم من حاجة األ. أمتار يعلوھا شبك حديدي6

يحجمون عن الخروج بسبب ضیق المساحة منھم إلى الفورة إال أن الكثیرين
التمارين الرياضیة فیھا حیث أن أرضیتھا المخصصة وعدم إمكانیة مزاولة بعض

)22(.ملساء جدا و تؤدي إلى التزحلق

سجن جلبوع:ثالثا

فتتح في نیسانا، بجوار سجن شطة القديمفي غور بیسان سجن جديد يقع
 وتتسع كل، غرفة15في كل قسم ھناك  و،قسامأةويتكون من خمس2004

تكفي اَألسرة لألسرى حیث ال ا شديداكتظاظاويشھد ، أسرى8غرفة الى 
اش فتروبالتالي يضطر بعضھم ال أسیرًا 680اآلن حیث وصل العدد إلى الموجودين

،سمنت المسلح والفوالذعبارة عن قلعة حصینة أٌقیمت من اإلاألرض، والسجن 
، وقد شارك خبراء ويوجد في أعاله صاج مطليعه تسعة أمتارويحاط بجدار ارتفا

)23(.السجون االيرلنديةايرلنديون في التخطیط لھذا السجن على طريقة

س:رابعا مركز المسكوبیة في القد
مركز تحقیق وتوقیف 

سيقع المعسكر الروسي أو ساحةب، ضمن ما يسمى  الغربیةفي مدينة القد
س، أقیم في عھد   وكان يعرف بالسجن المركزي،سلطات االنتداب البريطانيالرو

والتحقیق، بشكل خاص للجنائیین، ويوجد في قسم منه مركز مخصص للتوقیف 
.للتحقیق مع األسرى الفلسطینیین

س اإلسرائیلیة فھو يضم  يعتبر مركز المسكوبیة المركز الرئیسي لشرطة القد
يجري في ھذا .العسكرية والمدنیةمكاتب الشرطة والتحقیق، ومكاتب المخابرات 

س بشكل خاص .السجن التحقیق مع األسرى من سكان القد

سجن ھداريم:خامسا
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 جنوبي الخط الممتد بین ،سجن ھداريم على مقربة من سجن تلمونديقع
 وھو سجن ،ونتانیا على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضیرةمدينتي طولكرم

س،احديث نسبی  أقسامه على شكل دائري ، السجون األمريكیةعلى نظام أس
س كسجن ألسرى  ل فتح الحقا  أقسامهأنمدني إال وقد أنشئ باألسا

.1999دخل أول فوج من األسرى إلیه في شھر تشرين أول  أوقد.الفلسطینیین
أسیر، وله إدارة 600ويتكون السجن من ثمانیة أقسام ويتسع لنحو 

)24(.مستقلة

 يوناسجن كفار:سادسا

متر من مدينة طولكرم على طريق نتانیا  كیلو12يقع سجن كفار يونا على بعد 
،"بیت لید "، وھو مقام على منطقة عربیة تدعىشمالي تل ابیب وجنوبي حیفا

حولته سلطات، ونتداب البريطانيالمراكز العسكرية التي أقامھا االوھو أحد
.حتجاز األسرى الفلسطینییناالحتالل اإلسرائیلیة الحقا إلى معتقل ال

 كسجن للمومسات الیھوديات حتى آواخر 1967استخدم سجن كفار يونا عام 
15وبتاريخ.الرملة  في سجن حیث تم نقلھن إلى سجن نفي ترتسا1968عام

)25(.الفلسطینیینتم افتتاحه الستقبال األسرى 1968 ديسمبر –كانون أول 

سجن شطة:سابعا
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حیث الحرارة المرتفعة .. السجن في غور بیسان جنوبي بحیرة طبرية ھذايقع
يحیط بالسجن جدار عال  و. درجة مئوية40تصل في فصل الصیف ألكثر من والتي

م يعلوه سیاج شائك وأبراج ستة3.70االسمنت المسلح يصل ارتفاعه إلى من
بھا ية التي يزجوإلى جانب الغرف الصغیرة، تنتشر الزنازين االنفراد.للمراقبة

فلسطینیا من أسیرا 140و حالمعتقلون الفلسطینیون، يحتجز في السجن حالیا ن
س وداخل األراضي المحتلة عام  فة إلى عدد من  باإلضا48سكان القد

 في قلعة تايغرت وفي 1953 عام سجن أول مرةتم افتتاح ھذا ال.)26(نالجنائیی
سجین 800 السجن من استیعاب يتمكن.مبنى خان من أيام الحكم العثماني

)27.(من أسرى وسجناء جنائیین

)إسرائیل تسمیه سجن إيشل(سجن بئر السبع:ثامنا

  على طريق ،مدينةالسجن بئر السبع على بعد خمسة كیلو مترات جنوب يقع
ش أم وقد افتتح ھذا السجن بتاريخ . في منطقة صحراوية)إيالت(الرشرا
فوق سطح ) أمتار9-8(ر مرتفع يتراوح ارتفاعه بین  سوهويحیط ب.3/1/1970

 وقد أقیم بشكل متموج بحیث ،وتمتد جذوره إلى ثالثة أمتار تحت األرضاألرض
 وتحیط ، وقد ثبت سلك حلزوني في طرفه العلوي من الداخل،تسلقهيصعب

الخارج طريق ترابیة ممھدة بحیث يظھر أثر أي شيء يتحرك علیھا بالسور من
.قوة المكلفة بالحراسةالطريق طريق أخرى لسیارات الوتلي تلك

أقامت سلطات االحتالل ثمانیة أبراج عالیة للمراقبة فوق السور سعة كل برج
الذي تبلغ  عدا البرج الرئیسي المقام فوق الباب الكبیر،حوالي عشرين مترًا مربعًا

س األبراج النارية الخفیفة باألسلحة مساحته ثالثین مترًا مربعا ويتسلح حرا
س البرج الرئیسي  ومدافع ،بالمدافع الرشاشةوالمتوسطة في حین يتسلح حرا

االتصال الرئیسیة بین إدارة  ملم وذلك ألن ھذا البرج ھو حلقة500من عیار 
.األخرى في فلسطین وخارجھاالمعتقل ومديرية السجون العامة والمؤسسات

س البرج الرئیسي الذين ب الباب الرئیسي للمعتقل ال يفتح إال أمر من حرا
. أكثر من كیلو متر مربعتهوتبلغ مساح.هيشرفون على كل من يدخل أو يخرج من

ويتسع كل قسم من ، نان فرعیاأقسام رئیسیة وقسمتسعةفي السجن 
.)28(سجین)110-100(بین األقسام الرئیسیة ما

سجن الدامون:تاسعا

ش الكرمل عام دامون الواقع في الفتتح سجن ا قرار من وزير  بعد ،1953أحرا
 مخیم –سجن حیفا (كان للسجن االسم األصلي .الشرطة آنذاك بخور شیطريت

تصادره وزارة الشرطة كان موقع سجن الدامون ملكا لعائلة قبل أن .)دامون
.كرمانعائلةفلسطینیة مسیحیة ھي 

 بعد 2001 أيلول عام أعید افتتاحه في ولكن ،2000وقد أغلق ھذا السجن عام 
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يوجد في ھذا السجن حوالي خمسمائة .االنتفاضة األخیرة بسبب كثرة األسرى
)29(سجین، معظمھم من األسرى وقسم واحد منھم من السجناء الجنائیین

سجن مجدو:عاشرا

 مجدو في منطقة مرج بني عامر ويتبع منطقة حیفا حیث تقع إلى  سجنيقع
 وقد ،ا قديما عسكرياوتعتبر منطقة مجدو مكان.جنوبًا جنین و،منه العفولةالشمال

 وذكرت منطقة مجدو ،قديمة شھیرة بین الفراعنة واألشوريینوقعت فیه معركة
 الملحمة الكبرى بین ا وأنه ستقع فیھ،عند الیھود والنصارىفي الكتب السماوية

 افتتاح معتقل وقد تم".ھارمجدون "ويطلق على ھذه المعركة وأعدائھم، الیھود
حیث كاناألولى مع بدء االنتفاضة 1988مجدو لألسرى في شھر آذار من عام 

خمسة أقسام مفتوحة  ويوجد به ستة أقسام منھا،نويقیم فیه قبل ذلك جنائی
ش ويتبع معتقل.غرفتین فقط  آخر مكون من  وقسم،)خیام( مجدو لسلطة الجی

س مصلحة السجون اإلسرائیلیة 700 نحو هفیاألسرى يبلغ عدد.اإلسرائیلي ولی
نسبیا باإلضافة إلى عدد من معظمھم من ذوي األحكام المنخفضةأسیر، 

)30(المعتقلین اإلداريین

سجن صرفند:حادي عشر 

. لممارسة أبشع أنواع التعذيبايعتبر ھذا السجن مركز تحقیق ومكان
وتقسم إلى ، االنتداب البريطانييتألف من بناية كانت تستخدم في عھد

 ال مساحة كل زنزانة، علیھا المخابرات وتشرف،الزنازين يضم األول، قسمین
الثاني، القسم .الواحد، بحیث ال يتمكن المعتقل من النومتتجاوز المتر المربع

ر علىظسجن عسكري يحإلى حالیا حول ، الصغیرةمجموعة من الغرف
ان زيارته وبذلك فإن المعلوماتالمؤسسات والمنظمات المدافعة عن حقوق اإلنس

 رھن المفقودينسرى ويعتقد بأن عدد من األ.قلیلة..المتوفرة عن ھذا المعسكر 
.)31(راالعتقال في ھذا المعسك

سجن تلموند:ثاني عشر

جنوبي الخط الممتد بین مدينتي طولكرم ونتانیا على الطريق القديمة يقع
 السجن خصیصا لألحداث من العرب والیھود،  وقد شید ھذا،إلى الخضیرةالمؤدية

 قسم لألحداث الذكور و آخر لألحداث اإلناث، يحیط –إلى قسمین و يقسم
وعلى.عال يصل ارتفاعه لثالثة أمتار، و أربعة أبراج عالیة للمراقبةبالسجن سور

فإننا ..الرغم من أن ھذا السجن يعتبر مركزا لإلصالح و خاصة للفتیان الیھود
تحدث مدى الجرائم المنظمة التي..حظ ومن خالل المعلومات التي تخرج منه نال

يحتجز .إضافة إلى انتشار المخدرات بكافة أنواعھا..في صفوف ھؤالء الفتیان 
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16في السجن حالیا عدد كبیر من األطفال الفلسطینیین المعتقلین دون سن
بالخطر  الذي يھدد حیاتھمعاما بین عدد من المعتقلین الجنائیین الیھود األمر

.)32(ةويجعلھم عرضة لالنتھاكات المتكرر

سجن الرملة:ثالث عشر

 والرملة المحتلتین عام ،سجن الرملة في منتصف الطريق بین مدينتي اللديقع
األسرى الفلسطینیین منذ  أبوابه الستقبالت فتح، األسوار العالیة تحیط به1948

إدارة المعتقل  وقد عاملت1967سرائیلي للضفة والقطاع اإلالیوم األول لالحتالل
معظم نزالء ھذا السجن ھم من الجنائیین الیھود .بشكل وحشي جدًااألسرى 

ويوجد عدد من األسرى بینھم وھم في الوقت الحاضر من فلسطینیي الداخل 
س)1948( .، وبعض سكان القد

ي الرملة سجن أيالون ف

، التنقالت، ويسمونه ستشفىم  ال:ة أقسام ھيالسجن من عدويتكون ھذا
.للنساء نفي ترتسا ، الخیام، العزل، نیتسان، معالیه إلیاھو  ،والمعباربالعبرية 

.اآلخر من حیث اإلدارةويعتبر كل قسم من األقسام منفصل عن

. أسیرة220 يتسع السجن ل 1968سجن نیفي ترتسا أنشئ عام 
 وسمي 1978 داخل سجن أيالون أنشئ عام سجن نیتسان كان بداية معتقال

 استبدل اسمه إلى نیتسان على اسم مديره الذي 1981الرملة لكن في عام 
س العام من قبل أحد السجناء وھو يتسع ل  أسیرا740قتل نف
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ساء سا للن سجن نیفي ترت

كان في الماضي مركزا للشرطة و1950أما سجن أيالون فقد أنشئ عام 
).33(ريطانیةبال

3سجن النقب ويسمى أنصار :رابع عشر

 وكان قد أغلق سابقا بعد 2001 عام تم إعادة افتتاحه خالل انتفاضة األقصى
 بسبب احتجاجات دولیة على شروطه غیر 1988 آذار 17افتتاحه في 

.اإلنسانیة والمھینة

حسب االسم "3أنصار "حسب االسم الصھیوني أو "كتسیعوت
س أحسن حاًال من الفلسطیني، ھو السج ن المقام في صحراء النقب، وھو لی

 سجین 1000، فھو حار جدًا في النھار وبارد جدًا في اللیل، وفیه حوالي "عوفر"
 سجینًا إدارياً، ويعاني ھذا المعتقل من المشاكل ذاتھا في سجن 350منھم 

، إضافة إلى وجود الحشرات والزواحف، ووجود حمام واحد لكل عشرين "عوفر"
)34( ال تتوفر فیھا شروط الحیاةفي خیمةسیرا أ

س عشر سجن عوفر:خام

مساحة.2002تم افتتاحه خالل انتفاضة األقصى في األول من نیسان عام 
وفیه ، وكان أنشئ أيام االنتداب البريطاني ،  دونم 400نحو"عوفر"سجن 
ش في كل خأسیر،1400حوالي یمة من  منھم حوالي ألف معتقل إداري، يعی
س30خیامه  ).35( أسیرًا يعانون من نقص الطعام والمالب

س عشر :سجن بنیامین في الخلیل:ساد

، وتعتبر ه سجن صغیر مقارنة بالسجون األخرى، وينتشر البق والحشرات فی
.)36(إدارته من المستوطنین األكثر عنصرية
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سجن بیت ايل:سابع عشر

رائیلیة مثل المحاكم وأقسام المخابرات عبارة عن مجمع للدوائر الحكومیة اإلس
.والشرطة ويقع جنوب شرق رام اهللا وھو عبارة عن مركز توقیف

1967 لما تبقى من األراضي الفلسطینیة عام  اإلسرائیليعد االحتاللب
.)يلإبیت (أقامت سلطات االحتالل مستوطنة قرب رام اهللا باسم 

حیث توجد ، مدني في الضفة الغربیة وال،ت بیت إيل مقرا للحاكم العسكريوكان
، والصحیة والتعلیمیة، والعسكرية،فیھا رئاسات اإلدارات المختلفة المخابراتیة

ش االحتالل .)37(وغیرھا وكلھا يقودھا ضباط كبار في جی

سجن الجلمة: عشرثامن

ويقع على مفترق الجلمة على الطريق ،تم إعادة افتتاحه خالل إنتفاضة األقصى
)38(ما بین حیفا والناصرةالعام 

سجن كفار عتصیون:تاسع عشر 

بیت بین الخلیل و اإلدارة المدنیة والعسكرية االحتاللیة يقع ھذا السجن في مقر
باستخدامه بعد إعادة تموضع قوات إسرائیل بدأت ، قريبا من العروب، لحم

 اتفاقیات ثر البدء بتطبیق المرحلة األولى منإ،االحتالل في محافظة بیت لحم
ش عتصیون المقامة على قرى .أوسلو ويحیط بھذا المعسكر مستوطنة غو

)39(.فلسطینیة 

.عبارة عن مركز تحقیق لسكان شمال الخلیل مثل العروب وبیت فجار 

 أو كرمل عتلیتسجن :عشرون

 بسبب ،وكان في الماضي سجنًا مؤقتًا.1985عام "كرمل"افتتح سجن 
وفي . وسمي سجن عتلیت، السجون في ذلك الوقتاالزدحام الذي ساد

وقد بدأ االنتقال إلى .السنوات األولى لقیامه كان السجناء يقیمون في الخیم
سجناء نزالؤه من ال.1991 وانتھت ھذه المرحلة عام 1990المباني الثابتة عام 

 من  أو ال تتجاوز المدة المتبقیة،بالسجن حتى ثالث سنوات، المحكومین نیبالغال
يقع جنوب .أسیر500 يتسع السجن الستیعاب .محكومیتھم ثالث سنوات

.)40(حیفا
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، وھو مركز صغیر يستخدم في مدينة بتاح تكفاسجن بیتح تكفا :وعشرونواحد 
للتحقیق بشكل خاص

س ينقل إلیه سجن معسكر حوارة:وعشروناثنان   معسكر أقیم بالقرب من نابل
تحقیق معھم ثم ينقلون إلى مراكز تحقیق أخرى أسرى المنطقة بشكل أولي لل

س و.داخل إسرائیل .يقع في أطراف مدينة نابل

س:وعشرونثالثة  ، سجن صغیر أقرب لمعسكر سجن سالم شمال مدينة نابل
ش منه للسجن .الجی

سجن مركز توقیف المجنونة:عشرونأربعة و

ش اإلسرائیلي وقیف ألسرى  ومركز تحقیق وت،عبارة عن معسكر لقیادة الجی
.)41( ويقع في الخلیل معتقال30–20جنوب الخلیل ويتسع ما بین 

معتقل قدومیم:وعشرونخمسة 

ش اإلسرائیلي  وال يبعد ، ويقع ھذا المعتقل في محیط معسكر للجی
المعتقل عن مخازن األسلحة الثقیلة والذخائر في ھذا المعسكر سوى أمتار 

 بجانب المعتقل حقل رماية نارية يسبب فزعا  باإلضافة إلى أنه يوجد،معدودة
دائما لألسرى على مدار الساعة بسبب إطالق النار وصوت االنفجارات المتتالیة 

.باإلضافة الى تشكیله خطرا على االسرى

والمعسكر جزء من مستوطنة كفار قدومیم المقامة على أراضي قريتي كفر 
 الستیعاب 2002عازل عام دار ال بعد عملیة الج ھذا السجنقدوم استحدث

.)42(سرىعداد الكبیرة من األاأل

1391السجن السـري :وعشرونستة 
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طالبت ومع أنه مقام قبل ذلك، )43(2003عام بدأت الضجة عن ھذا السجن 
س قدمته األإمؤسسات حقوقیة  للمحكمة2003 أيلول 7حد سرائیلیة في التما
،  تحت الرقابة1391ي المعروف باسم وضع السجن السرب، العلیا في اسرائیل

حمد أسیر لبناني يدعى وكشفت شھادة أل.)44(لغاء السرية المفروضة علیهإو
عن عملیات ، دخال صاروخإعندما كان يحاول بنجك اعتقل في المنطقة الحدودية

ة ی الذين يوضعون في زنازين صغیرة مطل،سرىلألتنكیل وتعذيب شديدة تجري
على ألھا أي شباك سوى مروحة صغیرة للتھوية في  يوجد وال،باللون االسود

ن أ و،عضائھم التناسلیةأسرى على يضربون األن بعض المحققینأ و،السقف
ض تم االعتداء علیه جنسیا 38(سیر راغب بدر وجاء في شھادة األ).45(البع

س الحدى)عامًا المؤسسات الحقوقیة حول السجن مدقق الحسابات من نابل
:السري 

 يوما من قبل الشاباك في 31استمر  وبعد تحقیق10/12/2002اعتقلت في (
 وعندما تم نقلي عصبوا عیني ،سريةلى منشأة اعتقالإسجن بیتاح تكفا نقلت 

،رضیة سیارة ووضعوا فوقي غطاءأعلى لقونيأ ثم ،ووضعوا نظارات سوداء فوقھا
 وال المكان الذي ،ارةمن معرفة اتجاه سیر السیتمكنأوطیلة مسافة الطريق لم 

س ثم وضعوني في زنزانة صغیرة  وعند وصولي غطوا،لیهإنقلت  رأسي بكی
كن أ لكنني لم ،ياميوما حسب عدي لألربعینأمضیت أ وقد ،مطلیة باللون االسود

نني أ كانوا يخبرونني ،و الجنود أسأل المحققأعرف مكان وجودي وعندما كنت أ
)سرائیلإو خارج حدود أ،الخارجيي الفضاءو فأ،و داخل غواصةأ،تحت االرض

(ويضیف بدر في شھادته س عسكرية يخدمون في : ھناك جنود يلبسون مالب
 فتح باب الزنزانة ون وعندما يحاول، برؤيتھمسیرلكن ال يسمح لأل، السجن

س على رأسوضعيأمروني ب ، واالصطفاف نحو الحائطيدي لألعلى ورفع ي،كی
س اإلجراءات، رفة التحقیق لى غإيوعندما يتم نقل وطیلة الفترة ال تتخذ نف

وداخل الزنزانة يوجد وعاء بالستیك لقضاء ، محام باستقبال أيييسمح ل
ستحم أول مرة أ وبالنسبة لي كانت ،باالستحمام وال يسمح للسجین،الحاجة

س دقائق يوما وفقط11بھا بعد   وعندما ، لم يحضروا لي خاللھا منشفة،لمدة خم
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 الظروف هشرحت ل، فترة اعتقالي في سجن الجلمةيددالقاضي لتمي إلى نقلون
س ورائحتي كريھةملكأنني ال أالصعبة و لى السجن السري إوعند رجوعي ، مالب

سأ ).46(مستعملة لكنھا جیدة ولم يعطوني منشفةعطاني الجنود مالب

جن كان جوناثان كوك الصحفي البريطاني أول من استطاع التقاط صورة للسو
12 في صحیفة لوموند الفرنسیة في وعرف مكانه وقد نشرھا مع مقال له 1391

وسط ب، یةبناية اسمنتيتكون السجن من ).47(2003عام )نوفمبر(تشرين ثاني 
س في أعلى تلة محاطة باألشجار الحرجیة والجدران المرتفعة في وسط كیبوت

 والمراقبة ، العسكريةبرجا مراقبة يوفران الحراسةيحیط بالسجن .إسرائیل
يبدو السجن من الخارج كأي مركز شرطة بناه .المكثفة لمحیط المنطقة

 انتدابھم لفلسطین، وتستغل أغلب ھذه األبنیة إبانالبريطانیون في الثالثینات 
ل الفتات طرق يكتب علیھا أرقام من خالیھاد عسكرية، وتتم اإلشارة إلكقواع

.)48(فقط

س بمكان معّرف على 1391السجن ن  المذكور أجاء في مقال الكاتبو  لی
.الدالة علیهإزالة الفتة الطرق المرقمة والخرائط، كما تم محوه عن الصور الجوية 

.)49(لقد أزالت الرقابة جمیع ما ذكر حول موقع السجن من اإلعالم الصھیوني

ى المعلومات القلیلة المتوفرة تشیر إلى أن أسالیب التحقیق تشتمل عل
الشیخ سیر اللبناني السابقاأل. والجسدي بشكل روتیني،التعذيب النفسي

والذي اختطف على يد القوات الصھیونیة الخاصة من لبنان ، الديرانيمصطفى
مع األسیر الشیخ عبد الكريم عبید سنوات ثمانيقضى فیه ، 1994في العام 

.)50( بعملیة تبادل األسرىماقبل اإلفراج عنھ

جن تم االعتداء على األسیر القائد الشیخ مصطفى الديراني الذي في ھذا الس
وجاءت اتھامات الديراني لتثبت رفع قضیة على محققیه بتھمة تعرضه لالغتصاب، 

يقول .ما جاء في الشھادات التي أدلى بھا جنود خدموا في ھذا السجن السّري
 في مؤخرة عصاأعرف أنه كان من المألوف التھديد بإدخال ال:أحد المحققین

.)51( إذا ما رفض المعتقل التجاوباألسیر

المحقق المدعو  شرطیا صھیونیا للدفاع عن 60 العريضة التي وقعت من قبل 
 رأت أنه من  لم تنكر أن مثل ھذه الممارسات قد نفّذت، ولكن)52(الرائد جورج

ي بشخصه، وذلك لممارسته أسالیب العمل المتبعة فیه الظلم صب المالمة عل
جورج بنفسه اعترف بأن تعرية المعتقلین من مالبسھم بشكل .ذلك السجن

.)53(كامل كان تصرفًا معتادًا أثناء عملیة التحقیق
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المصادر

 بحث منشور في 2006 تموز 18عبد الناصر فروانة، وزارة األسرى، -1
http://falasteen.com/article.php3?id_article=7650:فلسطین 

.ابقالمصدر الس-2
1987 عكا – دار األسوار –غسان عبد اهللا، المبعدون الفلسطینیون -3
:2004 تموز 6مركز العودة الفلسطیني، -4

aspx.234/4d/aspx/data/uk.org.prc.www://http

س -5 ش رمز الجھاد وقائد المقااالمھند في فلسطین، ومةلشھید يحیى عیا
عن المركز الفلسطیني لإلعالم، غیر معروف تاريخ المؤلف غسان دوعر، 

.2001اإلصدار، ربما عام 
palestine.www://http-المركز الفلسطیني لإلعالم، -6

htm.emad_aqel/adersle/hamas/arabic/info.info
24.سة عن االعتقال اإلداري، إصدار مركز باحث للدراسات، بیروتدرا-7

:2006شباط 
http://www.falasteen.com/article.php3?id_article=7693
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2006 حزيران 26 صادر في 2006-112نادي األسیر الفلسطیني، تقرير رقم -9

، كانت 2001یام بعد التحرير عام  إلى سجن الخبفي زيارة للكات-10
التي اتبعت مع الفتات داخل السجن تشرح في كل مكان أسالیب التعذيب 

.األسرى اللبنانیین
10محمد عبیدو، مصر، بثینة خوري في فیلمھا الجديد، ديوأن العرب، -11

id_article3php.article/com.diwanalarab://http?=2006:4744حزيرأن 
أحالم بالحرية، عائشة عودة، تجربة اعتقالیة، مؤسسة مواطن -12

س عام  2004بالقد
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2006 أيار 25وم، فلسطین الی-18
 في 1993بعض السجون التي كانت قائمة قبل اتفاقیة أوسلو عام -19

الضفة والقطاع، تم تسلیمھا إلى السلطة الفلسطینیة ألنھا تقع في 
األماكن التي تسیطر علیھا، ونقلت إسرائیل نزالءھا إلى سجون جديدة 

.تحت سیطرتھا
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www.amin.org/news/issa_sharabati/2003/sept/sept08.htm
.لسابقالمصدر ا-44
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