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أسرى احلرية

السجون واملعتقالت اإلسرائيلية*

إسرائيل العديد من معسكرات االعتقال والسجون ومراكز التوقيف
والتحقيق التي زجت فيها بعشرات اآلالف من الفلسطينيين .وبعض
ين من زمن االستعمار البريطاين ،بينما اس ُتحدث بعضها اآلخر
تلك املعتقالت كان مبا َ
يف فترات متالحقة عقب احتالل إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع
غزة يف حزيران  /يونيو  .1967واملشترك بينها كلها ،أنه أريد منها إخفاء الصوت
الفلسطيني املطالب بعودة احلق املغتصب وباحلرية .وتلك املعتقالت هي:

أنشأت

 Iـ معسكرات االعتقال
●
●
●
●
.1973

●
.1973
●

معسكر اعتقال نخلُ :أنشىء يف سنة  ،1968و ُأغلق يف سنة .1973

معسكر اعتقال أبو زنيمةُ :أنشىء يف سنة  ،1970و ُأغلق يف سنة .1973

معسكر اعتقال القصيمةُ :أنشىء يف سنة  ،1970و ُأغلق يف سنة .1973

معسكر اعتقال وادي موسى (الطور)ُ :أنشىء يف سنة  ،1971و ُأغلق يف سنة
معسكر اعتقال سانت كاترينُ :أنشىء يف سنة  ،1971و ُأغلق يف سنة
معسكر اعتقال العريشُ :أنشىء يف سنة  ،1971و ُأغلق يف سنة .1973

● معسكر اعتقال أنصارُ :أنشىء يف بلدة أنصار يف اجلنوب اللبناين يف سنة
وزج فيه باآلالف من أسرى الثورة الفلسطينية
 ،1982يف إبان االجتياح اإلسرائيلي لهُ ،
واحلركة الوطنية اللبنانية ،و ُأغلق يف سنة .1999
* املصدر :بتصرف عن وزارة شؤون األسرى واحملررين الفلسطينيين؛ مؤسسة الضمير؛ وكالة األنباء
واملعلومات الفلسطينية ("وفا").
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وزج
● معسكر اعتقال أنصار ُ :2أنشىء على شاطئ بحر مدينة غزة يف سنة ُ ،1984
فيه بمئات الطلبة والشبان يف إبان التظاهرات العارمة التي شهدها قطاع غزة ،يف سنة
ُ .1984أغلق يف سنة  ،1985وأعيد افتتاحه من جديد يف نهاية كانون األول  /ديسمبر 1987
مع بداية االنتفاضة األوىل ،قبل أن يعاد إغالقه يف سنة  1994مع إنشاء السلطة الفلسطينية.

 IIـ السجون واملعتقالت املركزية
● سجن غزة املركزي :أنشىء يف بداية ثالثينيات القرن املاضي زمن االستعمار
وخصص جزء من
البريطاين ،كمقر للقيادة العسكرية البريطانية يف جنوب غرب فلسطينُ ،
املبنى كسجن مركزي للثوار الفلسطينيين .وبعد نكبة  ،1948ووضع قطاع غزة حتت وصاية
وخصص جزء من املبنى كسجن
اإلدارة املصرية ،تم استخدامه كمجمع للدوائر احلكوميةُ ،
للقاطنين يف قطاع غزة .وبعد هزيمة حزيران  /يونيو  ،1967اس ُتخدم كسجن ومركز حتقيق
مع الفدائيين واملنتمين إىل فصائل الثورة الفلسطينية.
يتكون سجن غزة املركزي من ثالثة أقسام ،إضافة إىل قسم الزنزانات "املسلخ" .وقد تميز
بوحشية احملققين ،وعنف إدارة السجن.
ُأغلق سجن غزة املركزي على أبواب عودة السلطة الوطنية إىل قطاع غزة يف سنة ،1994
فتحرر عدد كبير من السجناء ،وجرى ترحيل اجلزء املتبقي إىل السجون الواقعة داخل إسرائيل.
وتعرض
وتم تأهيل مباين السجن وأحلقت باملباين احلكومية التابعة للسلطة الفلسطينية،
ّ
للقصف خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يف سنة .2008

● سجن بئر السبع املركزي :تم إنشاء سجن بئر السبع يف بداية سنة  ،1970وجرى
إنشاء القسم أ ،وهو عبارة عن  4غرف مساحة الغرفة الواحدة  32م ×  8م ،ويوجد يف داخل
كل غرفة  4حمامات ،و 4دورات مياه ،إضافة إىل مغسلة حتتوي على جمموعة من صنابير
املياه.
كذلك أنشىء قسم الزنزانات االنفرادية يف اجلزء الغربي من السجن ،ثم جرى توسيع
السجن ،فتم بناء عدة أقسام داخل السجن هي القسمان ب وج ،والقسم اجلديد.
تم ترحيل كافة السجناء األمنيين يف سنة  1984إىل باقي السجون واملعتقالت ،وبقي
قسمي  7و8
السجن للجنائيين فقط ،وبعد سنة  1987أنشىء قسم العزل من خالل حتويل
َ
إىل قسم العزل .واألسرى الفلسطينيون يوجدون اآلن يف قسم العزل فقط ،بينما ُتستخدم بقية
أقسام السجن للسجناء اجلنائيين اليهود والعرب.
● سجن عسقالن املركزي :أنشئ سجن عسقالن املركزي يف عهد االنتداب البريطاين
كمقر لقيادة اجليش البريطاين يف عسقالن وحميطها ،وأيض ًا ،كسرايا الستقبال الوفود
البريطانية الرسمية .وقد ُخصص جناح من املبنى داخل سرايا عسقالن كمركز حتقيق
وتوقيف للثوار.
اف ُتتح سجن عسقالن املركزي الستقبال األسرى الفلسطينيين يف بداية سنة  ،1970وكان
األسرى يمرون ،من خالل ما ُعرف باسم "التشريفة" ،وسط طابورين من حرس السجون من
ال إىل غرف السجن وزنزاناته ،والهراوات تنهال على كامل أجزاء أجسادهم.
البوابة وصو ً
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ال
ويوجد يف سجن عسقالن خمسة أقسام :أ؛ ب؛ ج؛ د؛ ح؛ وكذلك ،قسم الزنزانات ،فض ً
عن جناح خاص بالشاباك اإلسرائيلي ،للتحقيق مع األسرى الفلسطينيين والعرب .ويف سنة
 ،1979تم إنشاء "قسم العار" ،الذي يقع شمايل غربي السجن ،وكان يوضع يف هذا القسم
األسرى املتعاونون مع الشاباك وإدارات السجون.
عند افتتاح سجن عسقالن يف سنة ُ ،1970فرض العمل اإلجباري على األسرى ،إذ كان
يوجد داخل املعتقل ورشات حلياكة شبك تمويه للدبابات .ويف سنة  ،1977وعبر نضاالت
طويلة ،تمت مقاطعة مرافق العمل بشكل كامل.
أشهر اإلضرابات يف سجن عسقالن:
ـ إضراب  :1970استشهد يف هذا اإلضراب عبد القادر أبو الفحم ،إذ استمر هذا اإلضراب
ما يزيد على  30يوم ًا.
وع ّلق اإلضراب لفترة مل تتجاوز
ـ إضراب  :1971استمر ما يزيد على  25يوم ًاُ ،
اليومين ،ثم واصل األسرى إضرابهم  20يوم ًا ُأخرى.
ـ إضراب  1976الذي استمر  45يوم ًا.
ـ إضراب  1977عن العمل.
أكثر أحداث سجن عسقالن شهرة:
ـ يف أيلول  /سبتمبر  ،1985شنت إدارة السجن ،مدعومة بالفرقة اخلاصة لقمع
السجون ،هجوم ًا وحشي ًا على السجن بهدف مصادرة إجنازات احلركة األسيرة ،وخصوص ًا
بعد عملية تبادل األسرى ،والتي طالت العديد من قيادات وكوادر احلركة األسيرة ،وحدثت
اشتباكات عنيفة بين األسرى وحرس السجون ،وقد قام األسرى بإشعال النيران بالبطانيات
والفرشات اإلسفنجية ،وقاموا برشق حرس السجون بكل ما يقع حتت أيديهم .وجرى إغراق
السجن بشكل كامل بالغاز املسيل للدموع وأصيب العشرات من األسرى باالختناق وبجروح
ال عن إقدام إدارة السجن على عزل العديد من قيادات السجن يف الزنزانات،
متعددة ،فض ً
وترحيل بعض القيادات إىل سجن الدامون.
وأهم ما م ّيز سجن عسقالن منذ افتتاحه حتى أيار  /مايو  ،1985أنه كان سجن ًا شبه
مغلق ،ألن قاطنيه جميع ًا كانوا من احملكومين بأعوام طويلة.

● جممع سجون الرملة :أنشئ سرايا الرملة يف سنة  1934يف إبان االستعمار
البريطاين على فلسطين ،وعلى غرار جميع السرايات التي أنشأها االستعمار البريطاين ،فإن
شركة سوليل بونيه الصهيونية هي التي قامت بتنفيذ البناء.
بعد قيام الكيان اإلسرائيلي يف سنة  ،1948تم حتويل سرايا الرملة إىل مركز للجيش
اإلسرائيلي ،ويف سنة ُ 1953خصص جزء من السرايا كسجن للفدائيين الفلسطينيين.
ـ معتقل أيالون(الرملة) :بعد االحتالل اإلسرائيلي يف سنة  1967مباشرة ،تم حتويل
السرايا بكاملها إىل سجن مركزي للجنائيين اليهود ،عالوة على األسرى الفلسطينيين الذين
هم من منطقة القدس خاصة ،و ُأطلق عليه أيض ًا اسم "معتقل أيالون".
وبعد سنة  1967خاض املعتقلون يف سجن الرملة سلسلة إضرابات عن الطعام ،ففي
مطلع سنة  1968خاضوا إضراب ًا مفتوح ًا عن الطعام ،وكان مطلبهم الرئيسي وقف االعتداء
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اجلسدي عليهم ،ونقلهم من البركسات التي كانت عرضة لتدفق مياه األمطار ،ولطفو اجملاري
املستمر.
ويف منتصف سنة  1968خاض أسرى الرملة إضرابهم الثاين عن الطعام ،وكان مطلبهم
الرئيسي إدخال الدفتر والقلم ،وعبر مفاوضات مع الصليب األحمر تمت املوافقة على إدخالهما.
ويعتبر سجن الرملة (أيالون) املعبر الرئيسي للحركة بين السجون ،إذ إنه عادة ما يتم وضع
ُ
األسرى املنقولين من سجن إىل آخر يف "معبار" الرملة قبل إرسالهم إىل السجون األُخرى.
ـ سجن نفي ترتسا :يف سنة  1968تم إنشاء معتقل النساء "نفي ترتسا" ،يف جممع
وتتجز فيه األسيرات الفلسطينيات
سجون الرملة ،وهو سجن النساء الوحيد يف إسرائيلُ ،
والسجينات اجلنائيات اإلسرائيليات ،ودرجة األمن يف السجن هي درجة قصوى ،وهو
خمصص الستيعاب نحو  220سجينة ومعتقلة.
ـ معتقل نيتسان :أقيم هذا املعتقل يف سنة  ،1978كجزء من معتقل أيالون .ويف سنة
ُ 1981ب ّدل اسمه إىل نيتسان نسبة إىل غوندار روين نيتسان الذي كان مدير السجن آنذاك،
ال وسجين ًا.
والذي ُقتل يف العام نفسه ،ويتسع هذا املعتقل لنحو  740معتق ً
ـ مستشفى سجن الرملة (ميغن) :تم إنشاء مستشفى تابع ملديرية السجون اإلسرائيلية
ويحتجز بداخله املعتقلون الفلسطينيون املرضى.
داخل جممع سجون الرملةُ ،

● معسكر اعتقال كفار يونا "بيت ليد" :تم افتتاح سرايا كفار يونا يف سنة ،1968
ال باملعنى املتعارف عليه ألنه يقوم بدور حلقة
ويعتبر معتق ً
ويطلق عليه اسم "قبر يونا"ُ ،
ُ
الوصل بين السجن والتحقيق ،إذ بعد انتهاء التحقيق مع املعتقلين وقرار تقديمهم إىل
احملاكمة ،يتم حتويلهم وتوزيعهم على بقية السجون.
ويقع سجن كفار يونا يف منطقة بيت ليد على الطريق بين طولكرم ونتانيا داخل اخلط
األخضر.
● معسكر اعتقال النقب :اف ُتتح سجن النقب الصحراوي (أنصار  )3أول مرة يف سنة
 ،1988وقد اع ُتقل فيه على عدة مراحل أكثر من  50,000معتقل فلسطيني إىل أن ُأغلق يف
سنة  ،1995ثم أعيد افتتاحه مع اندالع أحداث انتفاضة األقصى يف سنة  .2000ويف سنة
 2005تم حتويله إىل سجن مركزي ،وتبع سلطة السجون اإلسرائيلية .ويقع املعتقل على
مقربة من احلدود املصرية.

● سجن شطة :يقع هذا السجن يف غور بيسان جنوبي بحيرة طبرية ،حيث احلرارة
املرتفعة التي تصل يف فصل الصيف إىل أكثر من  40درجة مئوية .ويحيط بالسجن جدار عال
من األسمنت املسلح يصل ارتفاعه إىل  7,3أمتار يعلوه سياج شائك وستة أبراج للمراقبة.
وإىل جانب الغرف الصغيرة تنتشر الزنزانات االنفرادية التي ُيزج فيها املعتقلون
ال عن
الفلسطينيون ،وخصوص ًا من سكان القدس وأراضي  48واجلوالن السوري احملتل ،فض ً
عدد من املعتقلين اجلنائيين.
ال للتحقيق ،ومكان ًا ملمارسة خمتلف األنواع
● سجن صرفندُ :يع ّد هذا املركز معتق ً
من التعذيب واإلرهاب بحق املعتقلين الفلسطينيين .ويتألف من بناية كانت ُتستخدم يف
عهد االستعمار البريطاين .و ُتقسم إىل قسمين :القسم األول وفيه الزنزانات ،وتشرف عليها
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االستخبارات ،وهي خمصصة للتعذيب ،ومساحتها ال تتجاوز املتر املربع الواحد ،بحيث ال
يتمكن املعتقل من النوم .والقسم الثاين عبارة عن جمموعة من الغرف ،وهي أشبه بالزنزانات
أيض ًا .وقد حتول السجن حالي ًا إىل سجن عسكري يحظر على املؤسسات واملنظمات املدافعة
عن حقوق اإلنسان زيارته ،وبذلك ،فإن املعلومات املتوفرة عنه قليلة جداً ،غير أن إفادات
املعتقلين الذين ُأحضروا إىل هذا املعتقل تتحدث عن مساحة الزنزانات ،واملعاملة السيئة
التي يالقيها املعتقلون يف داخله .وجميع الذين تم إدخالهم إىل هذا املعسكر هم من املعتقلين
الذين ُيع ّدون بالنسبة إىل إسرائيل من اخلطرين جداً.

● سجن نفحة الصحراوي :يبعد سجن نفحة الصحراوي  100كم عن مدينة بئر
صمم
السبع ،وقد تأسس يف سنة  ،1980ويتكون من بناءين :أحدهما قديم ،واآلخر جديد ُ
على الطراز األميركي اخملصص للمعتقلين اجلنائيين وجتار اخملدرات .ويحاط هذا السجن
بتحصينات أمنية شديدة للغاية .ويتكون البناء اجلديد يف سجن نفحة من  3أقسام يتسع كل
ال ،ويتكون كل قسم من  10غرف يف كل غرفة نحو  10معتقلين
قسم منها لنحو  120معتق ً
وال تتجاوز مساحة الغرفة الواحدة  3,5أمتار ،ويوجد فيها مرحاض ومغسلة ويبلغ ارتفاع
الغرفة نحو  2,5متر ،وفيها نافذة واحدة للتهوئة.
● سجن جم ّدو :يقع سجن جم ّدو يف منطقة مرج بني عامر ويتبع منطقة حيفا ،حيث
تقع إىل الشمال منه العفولة وجنوب ًا جنين وشرق ًا بيسان وغرب ًا وادي عارة وقرى املثلث،
ويتميز بالرطوبة الزائدة ألنه يقع يف منطقة منخفضة (غور).
و ُتعتبر منطقة جم ّدو مكان ًا تاريخي ًا ،ففيه جرت معركة قديمة شهيرة بين الفراعنة
واآلشوريين ،كما ُذكرت منطقة جم ّدو يف الكتب السماوية عند اليهود والنصارى ،وأنه سيقع
ويط َلق عليها اسم "هارجمدون" .وتم افتتاح
فيها امللحمة الكبرى بين املسلمين واليهودُ ،
معتقل جم ّدو لألسرى األمنيين الفلسطينيين يف آذار  /مارس  1988مع بدء االنتفاضة
األوىل .وكان املعتقل يتبع لسلطة اجليش اإلسرائيلي قبل أن ُتنقل إدارته إىل مصلحة السجون
اإلسرائيلية يف سنة .2003
● سجن هداريم :يقع سجن هداريم على مقربة من سجن تلموند جنوبي اخلط املمتد
بين مدين َتي طولكرم ونتانيا على الطريق القديمة املؤدية إىل اخلضيرة ،وهو سجن حديث
نسبي ًا ُأسس على نظام السجون األميركية .أقسامه على شكل دائري ،وقد أنشئ أساس ًا كسجن
مدين ،إ ّ
ال إن قسم ًا خاص ًا باألسرى األمنيين الفلسطينيين اف ُتتح الحق ًا ،و ُأدخل أول فوج من
األسرى األمنيين الفلسطينيين إليه يف تشرين األول  /أكتوبر .1999
ويحتجز األسرى األمنيون
ويتكون السجن من ثمانية أقسام ويتسع لنحو  600معتقلُ .
الفلسطينيون يف القسم رقم  3من سجن هداريم املكون من طبقتين ،ويخضع إلدارة مستقلة
عن باقي األقسام .ويتكون هذا القسم اخلاص باألسرى األمنيين الفلسطينيين من  40غرفة
صغيرة ُيحتجز يف كل غرفة منها اثنان من املعتقلين ،وتبلغ مساحة كل غرفة  4,3أمتار
يلحق بها دورة مياه ويوجد بها مرحاض إفرجني ومغسلة .ويوجد يف هذا القسم أيض ًا 8
حمامات جماعية ،وهي خارج غرف املعتقلين ،وال ُيسمح باخلروج إليها إ ّ
ال بعد الساعة
السابعة صباح ًا ،األمر الذي من شأنه حرمان بعضهم من أداء صالة الفجر يف وقتها احملدد.
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ويتكون القسم من الفورة اخلاصة بالتنزه يف وسط القسم ،والتي يبلغ نصف قطرها نحو 40
متراً ،عالوة على غرفة للطعام خاصة بكل قسم على حدة ،بينما ال يوجد يف السجن سوى
مطبخ واحد لكافة األسرى يشرف على إعداد الطعام فيه املعتقلون اجلنائيون اليهود ،األمر
الذي يستدعي من األسرى األمنيين الفلسطينيين إعادة طهي الطعام من جديد قبل تناوله.
● سجن تلموند :يقع جنوبي اخلط املمتد بين مدين َتي طولكرم ونتانيا على الطريق
ويقسم
القديمة املؤدية إىل اخلضيرة ،وقد ُشيد هذا السجن لألحداث من العرب واليهود خاصةُ ،
إىل قسمين :قسم لألحداث الذكور وآخر لألحداث اإلناث .ويحيط بالسجن سور عال يصل
ويعتبر هذا السجن مركزاً لإلصالح ،وال
ارتفاعه إىل ثالثة أمتار ،وأربعة أبراج عالية للمراقبةُ .
سيما للفتيان اليهود.
ويحتجز يف السجن حالي ًا عدد من األطفال الفلسطينيين املعتقلين دون سن  16عام ًا
ُ
بين عدد من املعتقلين اجلنائيين اليهود ،األمر الذي يهدد حياتهم باخلطر ويجعلهم عرضة
لالنتهاكات املتكررة.

● سجن كرمل (عتليت) :اف ُتتح سجن كرمل يف سنة  ،1985وكان يف املاضي سجن ًا
وسمي سجن عتليت .ويف األعوام
موقت ًا ،بسبب االزدحام الذي ساد السجون يف ذلك الوقتُ ،
األوىل لقيامه كان السجناء يقيمون يف اخليام ،ثم بدأ االنتقال إىل املباين الثابتة يف سنة
 ،1990وانتهت هذه املرحلة يف سنة  .1991ويضم السجن سجناء بالغين حمكومين بالسجن
لثالثة أعوام ،أو ال تتجاوز املدة املتبقية من حمكوميتهم ثالثة أعوام.

● سجن عوفر :سجن عوفر مقام على أراضي بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله ،وكان
قد أنشئ كقاعدة عسكرية يف فترة االستعمار البريطاين ،واستخدمته قوات االحتالل كمركز
اعتقال بعد عدوان "السور الواقي" يف سنة  ،2002إذ نصبت جمموعة من اخليام ووضعت
ال عن
يف كل خيمة  30أسيراً وسط نقص يف الطعام واملالبس وسوء الرعاية الصحية ،فض ً
انقطاع السجناء تمام ًا عن العامل اخلارجي ،ويف سنة ُ 2005نقلت إدارته إىل مصلحة السجون
اإلسرائيلية ،وبالتدريج تم حتويل اخليام إىل مبان ُوضع املعتقلون الفلسطينيون بداخلها.
● سجن الدامون :أقيم يف عهد االستعمار البريطاين ،و ُأعيد افتتاحه خالل انتفاضة
األقصى ،ويقع شمال فلسطين يف أحراش الكرمل يف حيفا.

 IIIـ السجن السـري 1391
ـ مكان السجن جمهول ،ولكن صحيفة "هآرتس" ذكرت أن السجن عبارة عن بناية مبنية
من األسمنت يف وسط إسرائيل ،وأنه يتوسط كيبوتس (قرية تعاونية استيطانية إسرائيلية) ،وال
وببرجي مراقبة
يكاد ُيرى من أعلى التلة ألنه حماط باألشجار احلرجية واجلدران املرتفعة،
َ
توفر احلراسة العسكرية واملراقبة املكثفة حمليط املنطقة ،ويتعين على القادمين إىل املعسكر
اجتياز بوابتين أحيطتا بأسالك شائكة ،وبعد اجتياز البوابة األوىل يتم إقفالها آلي ًا ،ثم بعد
ذلك فقط ُتفتح البوابة الثانية .والسجن يحظى بتكتم وسرية عاليتين ،وقد أزالت الرقابة جميع
ما ُذكر بشأن موقع السجن من اإلعالم اإلسرائيلي ،وكان هناك حتى السبعينيات الفتة قرب
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املعسكر تشير إىل أن البناية األسمنتية القديمة التي تتوسطه استخدمت يف عهد االستعمار
وكتب على الفتة" :الشرطة يف خدمتك دائما" ،وبعد ذلك اختفت
البريطاين كمحضر للشرطةُ ،
الالفتة ،كما أن الالفتة التي ُوضعت الحق ًا قرب مدخل القاعدة ،والتي ُكتب عليها اسم املعسكر
 ،1391أزيلت قبل عدة أعوام .وال وجود للسجن يف الصور اجلوية الرسمية ،كما هو متبع إزاء
املنشآت العسكرية األُخرى ،بل تظهر مكانه صور ُأحضرت من مكان آخر حلقول وتالل كي
توضع بطريقة تخفي أي أثر للمعسكر يف الصور اجلوية.
و ُتنتهك يف داخل السجن  1391كافة القوانين واملواثيق الدولية واإلنسانية ،ومل ُيعرف
عدد احملتجزين فيه ،ومل ُيسمح ألحد بزيارته ،وأي شخص يدخل هذا السجن يختفي ،ومن
احملتمل إىل األبد ،ويصبح يف عداد املفقودين ،وهو السجن الوحيد الذي ال يعرف املعتقلون
تصادر منهم حاجاتهم الشخصية ،و ُتنزع عنهم
فيه مكان احتجازهم ،وعند دخولهم السجن
َ
ال وقميص ًا لونهما أزرق .وخالل انتفاضة األقصى ُنقل
ال منها بنطا ً
مالبسهم ويرتدون بد ً
إليه العديد من املعتقلين الفلسطينيين و ُأجري التحقيق معهم ،وكانت عائالت فلسطينية
ومن قبلها لبنانية قد تقدمت بشكاوى تشير إىل اختفاء أبنائها ،كما رفضت إسرائيل السماح
ملمثلي الصليب األحمر بزيارته ،حتى إن أعضاء الكنيست اإلسرائيلي مل يقوموا بزيارته قط،
ومل ُيسمح لهم بذلك.

 IVـ مراكز التحقيق
● كيشون (اجللمة) :التابع ملصلحة السجون ويقع عند مفترق جلمة على الطريق العام
بين حيفا والناصرة ،وتنتصب من حوله اجلبال وتكاد األشجار اخلضراء احمليطة به تخفيه
عن األنظار .واملعتقل يقع يف الطبقة الثانية يف عمارة من عهد االستعمار البريطاين .فوق
مكاتب الشرطة ،وينقسم إىل قسمين.
وكان معتقل كيشون خمصص ًا للموقوفين واحملكومين اجلنائيين قبل توزيعهم على
السجون ،وكان املعتقلون واحملكومون يبيتون يف اجللمة عدة أيام قبل تقديمهم إىل احملاكم
يف منطقة الشمال ،وهو اآلن بمثابة مركز للتحقيق مع املعتقلين الفلسطينيين.
● املسكوبية :يقع يف القسم الشمايل من مدينة القدس ،ضمن ما يسمى "ساعة
الروسي" .أقيم يف عهد سلطات االنتداب البريطاين ،وكان ُيعرف بالسجن املركزي ،وهو
خمصص للتوقيف والتحقيقات.
●

●

بتاح تكفا :ويقع يف مدينة بتاح تكفا.

ال عن كونه سجن ًا فإنه ُيستخدم كمركز للتحقيق.
عسقالنُ :ذكر سابق ًا ،وهو فض ً

 Vـ مراكز التوقيف
●

مركز معسكر حوارة :ويقع يف أطراف مدينة نابلس يف داخل معسكر جليش

االحتالل.
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● مركز اجملنونة :مقفل حالي ًا ،وكان قد أقيم داخل معسكر لقيادة اجليش اإلسرائيلي
يف جنوبي اخلليل.
● مركز بيت إيل :وهو عبارة عن جممع للدوائر احلكومية اإلسرائيلية ،مثل :احملاكم
وأقسام االستخبارات والشرطة ،ويقع جنوبي شرقي رام الله وهو عبارة عن مركز توقيف.
●

مركز عتسيون :يقع بالقرب من بيت حلم ،ضمن اجملمع االستيطاين كفار عتسيون.

●
طولكرم.

مركز كدوميم :ويقع ضمن مستعمرة كفار كدوميم قرب قرية كفر قدوم قضاء

● مركز سامل :ويقع يف داخل جممع احملاكم العسكرية يف منطقة سامل شمايل غربي
جنين ،ويف وسط معسكر للجيش اإلسرائيلي.
● مركز عوفر (بنيامين) :ويقع بالقرب من سجن عوفر وجممع احملاكم العسكرية يف
عوفر ،وأقيم على قرية أراضي بيتونيا جنوبي رام الله.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

أسرى بال حراب
المعتقلون الفلسطينيون
والمعتقالت اإلسرائيلية األولى
1949-1948
مصطفى كبها ،وديع عواودة
 332صفحة

 14دوالراً
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السجون واملعتقالت اإلسرائيلية

امللف

مواقع السجون
مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان
وحدة التوثيق والدراسات
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