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 توطئة

اإلسػػػػػػػرائيمية المتعاسبػػػػػػػػة سياسػػػػػػػة تعسػػػػػػػػفية بعػػػػػػػد احػػػػػػػػت ؿ الضػػػػػػػفة ال ربيػػػػػػػػة  لحكومػػػػػػػػاتانتهجػػػػػػػت ا
االعتقػػػػػػػاؿ مكانػػػػػػػًا ؛ فكانػػػػػػػت السػػػػػػػجوف ومراكػػػػػػػز التوسيػػػػػػػؼ والتحقيػػػػػػػؽ و 1391وسطػػػػػػػاع  ػػػػػػػزة عػػػػػػػاـ 

فقػػػػػػد  رػػػػػػت بعشػػػػػػرات نالؼ الفمسػػػػػػطينييف دوف تمييػػػػػػز  لمفمسػػػػػػطينييف لمقتػػػػػػؿ الروحػػػػػػي والنفسػػػػػػي 
مػػػػػػػػػرأة  لدرجػػػػػػػػػة أف  تقػػػػػػػػػديرات متقاربػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػدد األسػػػػػػػػػرى  بػػػػػػػػػيف طفػػػػػػػػػؿ ومسػػػػػػػػػف أو رجػػػػػػػػػؿ وار
الفمسػػػػػطينييف  بسػػػػػبعمائة وخمسػػػػػيف ألػػػػػؼ  مػػػػػروا بتجربػػػػػة االعتقػػػػػاؿ والسػػػػػجف التػػػػػي طالػػػػػت أيضػػػػػًا 

 أة وفتاة وعشرات اآلالؼ مف األطفاؿ واألشباؿ ألؼ إمر  11سرابة 

وهػػػػػػذا يعنػػػػػػي أف ربػػػػػػال السػػػػػػكاف سػػػػػػد تعػػػػػػرض ل عتقػػػػػػاؿ والسػػػػػػجف لمػػػػػػدد متفاوتػػػػػػة تتػػػػػػراوح مػػػػػػا بػػػػػػيف 
التوسيػػػػػػؼ اإلداري لمػػػػػػدة ا اػػػػػػة أشػػػػػػهر  والحكػػػػػػـ بعػػػػػػدة م بػػػػػػدات وفوسهػػػػػػا بضػػػػػػال سػػػػػػنيف  وتعتبػػػػػػر 

لسػػػػػنوات التػػػػػي يمكػػػػػف أف هػػػػػذق األرسػػػػػاـ الخياليػػػػػة سػػػػػواء مػػػػػا تعمػػػػػؽ بأعػػػػػداد المعتقمػػػػػيف  أو بعػػػػػدد ا
 [1يحكـ بها المعتقؿ هي األعمى في العالـ ]

تحولػػػػػػػت السػػػػػػػجوف التػػػػػػػي ورث الكيػػػػػػػاف الرػػػػػػػهيوني معظمهػػػػػػػا عػػػػػػػف االنتػػػػػػػداب البريطػػػػػػػاني إلػػػػػػػى 
مراكػػػػػز لترػػػػػفية اإلنسػػػػػاف جسػػػػػديًا ومعنويػػػػػًا بشػػػػػكؿ تػػػػػدريجي  فقػػػػػد أراد وزيػػػػػر الػػػػػدفاع اإلسػػػػػرائيمي 

لػػػػػػوا فػػػػػػي السػػػػػػجف إلػػػػػػى حطػػػػػػاـ كائنػػػػػػات ال تمػػػػػػت  السػػػػػػابؽ موشػػػػػػية دايػػػػػػاف لمفمسػػػػػػطينييف أف يتحو 
لمبشػػػػػػرية بػػػػػػأي رػػػػػػمة  كائنػػػػػػات مفر  ػػػػػػة مػػػػػػف كػػػػػػؿ  محتػػػػػػوى إنسػػػػػػاني وتشػػػػػػك ؿ عبئػػػػػػًا عمػػػػػػى نفسػػػػػػها 

 وعمى شعبها 

فقػػػػػػد بػػػػػػرز السػػػػػػجف فػػػػػػي الكيػػػػػػاف الرػػػػػػهيوني كم سسػػػػػػة تػػػػػػوافرت لهػػػػػػا كافػػػػػػة الشػػػػػػروط المناسػػػػػػبة  
والقػػػػػػذر بحػػػػػػؽ وتجه ػػػػػزت بكامػػػػػػؿ المقومػػػػػات الضػػػػػػرورية ألجػػػػػؿ تحقيػػػػػػؽ هػػػػػذا الهػػػػػػدؼ ال إنسػػػػػاني 

الفمسػػػػػطينييف  وواجػػػػػه األسػػػػػير الفمسػػػػػطيني منػػػػػذ اعتقالػػػػػه جممػػػػػة مػػػػػف الظػػػػػروؼ والسياسػػػػػات التػػػػػي 
كانػػػػػػت تقضػػػػػػي إذا مػػػػػػا سػػػػػػار مفعولهػػػػػػا حتػػػػػػى منتهػػػػػػاق باإلجهػػػػػػاز عمػػػػػػى هػػػػػػذا اإلنسػػػػػػاف وتحطيمػػػػػػه 

 [1حتى ال يعود إنسانًا بأي  معنى مف المعاني ]



ف حتػػػػػػى جنوبهػػػػػػا  سػػػػػػ ع مميئػػػػػػة كايػػػػػػرة هػػػػػػي السػػػػػػجوف اإلسػػػػػػرائيمية الموزعػػػػػػة مػػػػػػف شػػػػػػماؿ فمسػػػػػػطي
باألسػػػػػػرار وأسػػػػػػػماء ال يعرفهػػػػػػا إال مػػػػػػػف أمضػػػػػػى زهػػػػػػػرة شػػػػػػبابه وسػػػػػػػني عمػػػػػػرق داخمهػػػػػػػا  أسػػػػػػػما ها 
مألوفػػػػػػة عمػػػػػػى األسػػػػػػرى بػػػػػػداخمها  أسػػػػػػوار عاليػػػػػػة وأسػػػػػػ ؾ شػػػػػػائكة وزنػػػػػػازيف معتمػػػػػػة  ومسػػػػػػاحات 
ضػػػػػػػػػيقة وهػػػػػػػػػواء سميػػػػػػػػػؿ وشػػػػػػػػػمس محجوبػػػػػػػػػة وجػػػػػػػػػدارف أكمػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػار نالؼ المخمرػػػػػػػػػيف 

يف حرمػػػػػوا الحػػػػػد األدنػػػػػى مػػػػػف شػػػػػروط الحيػػػػػاة  ومػػػػػف الحريػػػػػة والزوجػػػػػة والرػػػػػادسيف مػػػػػف مجاهػػػػػد
والػػػػػزوج واألوالد ولقػػػػػاء األهػػػػػؿ واألحبػػػػػة  وحرمػػػػػوا مػػػػػف ألػػػػػواف الطعػػػػػاـ والشػػػػػراب والبيػػػػػت؛ فعاشػػػػػوا 

 رابريف ورامديف أماـ سسوة السجف وسطوة السجاف 

ة بكػػػػؿ وال شػػػػؾ اف مػػػػا يعيشػػػػه األسػػػػرى فػػػػي تمػػػػؾ السػػػػجوف هػػػػو بحػػػػد ذاتػػػػه معانػػػػاة إنسػػػػانية حقيقيػػػػ
 معنى الكممة  وما يحدث في هذق السجوف امتهاف لكرامة اإلنساف الفمسطيني 

معظػػػػػػػـ هػػػػػػػذق المعػػػػػػػتق ت عبػػػػػػػارة عػػػػػػػف اكنػػػػػػػات لمجػػػػػػػيش اإلسػػػػػػػرائيمي ومقػػػػػػػار إلداراتػػػػػػػه العسػػػػػػػكرية 
والمدنيػػػػػػة  بػػػػػػؿ إف العػػػػػػدد الهائػػػػػػؿ لممعتقمػػػػػػيف الفمسػػػػػػطينييف الػػػػػػذيف ارتفػػػػػػال عػػػػػػددهـ خػػػػػػ ؿ سػػػػػػنوات 

 االحت ؿ إلى مركز لتوسيؼ المعتقميف  المواجهة  حوؿ كؿ موسال لجيش

  1391وهػػػػػذق السػػػػػجوف موزعػػػػػة ج رافيػػػػػًا و البيتهػػػػػا العظمػػػػػى تقػػػػػال فػػػػػي المنػػػػػاطؽ المحتمػػػػػة عػػػػػاـ 
  9ماػػػػػػػػؿ نفحػػػػػػػػة  بئػػػػػػػػر السػػػػػػػػبال  عسػػػػػػػػق ف  سػػػػػػػػجف الرممػػػػػػػػة  نفػػػػػػػػي ترسػػػػػػػػتا  تممونػػػػػػػػد  أنرػػػػػػػػار 
دو  وكفاريونػػػػػا  وسػػػػػجف شػػػػػطة  وعتميػػػػػت والػػػػػداموف  والجممػػػػػة  باإلضػػػػػافة إلػػػػػى بيػػػػػت  تكفػػػػػا  مجػػػػػ

 هشاروف  بيت إيؿ  سدوميـ  والمسكوبية في مدينة القدس 

ويعتبػػػػػػر نقػػػػػػؿ المعتقمػػػػػػيف الفمسػػػػػػطينييف مػػػػػػف المنػػػػػػاطؽ المحتمػػػػػػة واحتجػػػػػػازهـ فػػػػػػي سػػػػػػجوف داخػػػػػػؿ 
 91أراضػػػػػي الدولػػػػػة المحتمػػػػػة مخالفػػػػػة لمقػػػػػانوف الػػػػػدولي ويشػػػػػكؿ جريمػػػػػة حػػػػػرب  إذ تػػػػػنص المػػػػػادة 

المنػػػػػاطؽ المحتمػػػػػة داخػػػػػؿ سػػػػػجوف مػػػػػف اتفاسيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة "يجػػػػػب احتجػػػػػاز المتهمػػػػػيف مػػػػػف 
تقػػػػػػػال ضػػػػػػػمف األراضػػػػػػػي المحتمػػػػػػػة  وفػػػػػػػي حالػػػػػػػة رػػػػػػػدور األحكػػػػػػػاـ بحقهػػػػػػػـ  فيجػػػػػػػب أف يقضػػػػػػػوا 

 محكوميتهـ داخؿ سجوف تقال في األراضي المحتمة" 

وهنػػػػػػاؾ سػػػػػػجوف ومعػػػػػػتق ت تقػػػػػػال فػػػػػػي منػػػػػػاطؽ الضػػػػػػفة ال ربيػػػػػػة كالظاهريػػػػػػة  وعػػػػػػوفر  بينمػػػػػػا ال 
ذي يقػػػال فػػػي منطقػػػة معبػػػر بيػػػت حػػػانوف توجػػػد معػػػتق ت فػػػي سطػػػاع  ػػػزة سػػػوى معتقػػػؿ إيػػػرز والػػػ

 [9)إيرز(  والذي يسيطر عميه الجيش اإلسرائيمي ]



 

ػػػػػتهـ أنػػػػػه يزػػػػػدير زنػػػػػازيف وسػػػػػجونًا بعيػػػػػًدا عػػػػػف عيػػػػػوف العػػػػػالـ  وعػػػػػف  لكػػػػػف االحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػرائيمي مز
عيػػػػػوف مجتمعػػػػػه نفسػػػػػه  ليضػػػػػال فيهػػػػػا أشخاًرػػػػػا ال ير ػػػػػب أف يعػػػػػرؼ عػػػػػنهـ أحػػػػػد  ولهػػػػػـ ع سػػػػػة 

يػػػػػػاف مػػػػػػف وجهػػػػػػة نظػػػػػػرق  ومػػػػػػف األمػػػػػػور التػػػػػػي يزػػػػػػتهـ بهػػػػػػا كػػػػػػذلؾ بقضػػػػػػايا كبػػػػػػرى تمػػػػػػس أمػػػػػػف الك
التجػػػػارب الع جيػػػػة والعمميػػػػة التػػػػي يقػػػػوـ بهػػػػا أطبػػػػاء االحػػػػت ؿ فػػػػي هػػػػذق السػػػػجوف انط سػػػػًا مػػػػف 
سػػػػػرية السػػػػػجيف  وأف ال عمػػػػػـ ألحػػػػػد بمكانػػػػػه  وفػػػػػي هػػػػػذا اإلطػػػػػار خرجػػػػػت عمػػػػػى السػػػػػط  العديػػػػػد 

 مرأي العاـ مف الروايات والقرص التي تحتاج مف ينقب عنها ويقدمها ل

هػػػػػػذا السػػػػػػموؾ ال إنسػػػػػػاني تتعامػػػػػػؿ بػػػػػػه أجهػػػػػػزة االحػػػػػػت ؿ مػػػػػػال أبنائهػػػػػػا وجنودهػػػػػػا حػػػػػػيف يقعػػػػػػوف 
بمخالفػػػػػػات  فمػػػػػػاذا بالنسػػػػػػبة لألسػػػػػػير الفمسػػػػػػطيني أو العربػػػػػػي؟ الخطػػػػػػورة أكبػػػػػػر والجريمػػػػػػة أوسػػػػػػال  
وهػػػذا مػػػدعاة لعمػػػو الرػػػوت  خارػػػة ونحػػػف ال نعمػػػـ مػػػا هػػػي اإلجػػػراءات السػػػرية التػػػي يقػػػـو بهػػػػا 

 [9عيدًا عف أعيف رسابة م سسات حقوؽ اإلنساف المحمية واإلسميمية والدولية ]االحت ؿ ب

انتحػػػػػػػار أو إعػػػػػػػداـ عميػػػػػػػؿ الموسػػػػػػػاد بػػػػػػػف زي يػػػػػػػر  والػػػػػػػذي يحمػػػػػػػؿ الجنسػػػػػػػية األسػػػػػػػترالية  داخػػػػػػػؿ 
إحػػػػػػػػػدى السػػػػػػػػػجوف السػػػػػػػػػرية اإلسػػػػػػػػػرائيمية يضػػػػػػػػػال سضػػػػػػػػػية المعتقمػػػػػػػػػيف والمخطػػػػػػػػػوفيف والمختفػػػػػػػػػيف 

عمػػػػػػػى طاولػػػػػػػة البحػػػػػػػث والنقػػػػػػػاش مػػػػػػػف جديػػػػػػػد   الفمسػػػػػػػطينييف والعػػػػػػػرب لػػػػػػػدى الكيػػػػػػػاف الرػػػػػػػهيوني
ويبػػػدو أننػػػا بحاجػػػة إلػػػػى حػػػدث كبيػػػر أو وسػػػػائؿ إعػػػ ـ  ربيػػػة لفػػػت  العديػػػػد مػػػف الممفػػػات الهامػػػػة 

 والعالقة  وبحاجة إلى سرار سياسي وتحرؾ شعبي ودولي لفتحها 

فمنػػػػػػذ عقػػػػػػود والمعتقمػػػػػػوف الفمسػػػػػػطينيوف يتحػػػػػػداوف عػػػػػػف وجػػػػػػود معػػػػػػتق ت وسػػػػػػجوف سػػػػػػرية لػػػػػػدى 
سػػػػػػرائيمي تحتجػػػػػػز وتختطػػػػػػؼ العشػػػػػػرات مػػػػػػف األسػػػػػػرى الفمسػػػػػػطينييف والعػػػػػػرب  كمػػػػػػا االحػػػػػػت ؿ اإل

تحػػػػدات العديػػػػد مػػػػف التقػػػػارير والم سسػػػػات الحقوسيػػػػة واإلنسػػػػانية عػػػػف وجػػػػود معػػػػتق ت سػػػػػرية أو 
أسسػػػػاـ ممحقػػػػة بسػػػػجوف إسػػػػرائيمية  وهػػػػي منشػػػػحت محرػػػػنة بشػػػػكؿ تػػػػاـ وجيػػػػد  حيػػػػث أف بعضػػػػها 

ود لحقبػػػػة االنتػػػػداب البريطػػػػاني وبعضػػػػها هػػػػو عبػػػػارة عػػػػف اكنػػػػات وسواعػػػػد عسػػػػكرية  بعضػػػػها يعػػػػ
 [5األخر استحدانه سمطات االحت ؿ ]

بػػػػف زي يػػػػر المعػػػػروؼ أيًضػػػػا باسػػػػـ بػػػػف ألػػػػوف وبػػػػف ألػػػػف وأحياًنػػػػا باسػػػػـ بنجػػػػاميف بػػػػاروز  وكمهػػػػػا 
أسػػػػماء سانونيػػػػة وضػػػػعها عمػػػػى جػػػػوازات سػػػػفر خػػػػ ؿ السػػػػنوات العشػػػػر التػػػػي اشػػػػت ؿ فيهػػػػا عمػػػػيً  



  وتػػػػػػػوفي فػػػػػػػي 1212السػػػػػػػجف برػػػػػػػورة مفاجئػػػػػػػة عػػػػػػػاـ لمموسػػػػػػػاد سبػػػػػػػؿ أف يرميػػػػػػػه الجهػػػػػػػاز فػػػػػػػي 
فػػػي كػػػػانوف األوؿ مػػػػف ذلػػػؾ العػػػػاـ  مشػػػػنوًسا فػػػي مػػػػا سػػػػاؿ التحقيػػػؽ الرسػػػػمي إنػػػػه  15الزنزانػػػة رسػػػػـ 

انتحػػػػػار  وال يزعػػػػػرؼ مػػػػػا فعمػػػػػه زي يػػػػػر  اإلسػػػػػـ المكتػػػػػوب عمػػػػػى شػػػػػاهد سبػػػػػرق  ليسػػػػػتحؽ االعتقػػػػػاؿ 
السػػػػػفر التػػػػػي حرػػػػػؿ والسػػػػػجف   وال يزعػػػػػرؼ مػػػػػا سدمػػػػػه مػػػػػف خػػػػػدمات لمموسػػػػػاد ر ػػػػػـ أف جػػػػػوازات 

عميهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف وطنػػػػػػػػه األـ أسػػػػػػػػتراليا تشػػػػػػػػير إلػػػػػػػػى احتمػػػػػػػػاالت متعػػػػػػػػددة  فػػػػػػػػ ف العمػػػػػػػػ ء مػػػػػػػػف ذوي 
الجنسػػػػػيات المزدوجػػػػػة يرػػػػػمحوف لعمميػػػػػات االسػػػػػتط ع واالستكشػػػػػاؼ  بمػػػػػا يػػػػػوفرق الجػػػػػواز  يػػػػػر 
يػػػػػػراف دوف سمػػػػػػؽ مػػػػػػف السػػػػػػفر  اإلسػػػػػػرائيمي مػػػػػػف إمكانيػػػػػػة السػػػػػػفر إلػػػػػػى دوؿ ماػػػػػػؿ سػػػػػػوريا ولبنػػػػػػاف وار

 [9بواائؽ مزورة ]

سديمػػػػػة  وهػػػػػي المعػػػػػتق ت السػػػػػرية  –وفػػػػػاة بػػػػػف زي يػػػػػر يفػػػػػت  البػػػػػاب واسػػػػػًعا عمػػػػػى سضػػػػػية جديػػػػػدة 
اإلسػػػػػػرائيمية  فقػػػػػػادة االحػػػػػػت ؿ يرفضػػػػػػوف الفكػػػػػػرة مػػػػػػف أساسػػػػػػها  ويعتبرونهػػػػػػا خيػػػػػػااًل وكػػػػػػذًبا  لكػػػػػػف 
جػػػػػػاءت سرػػػػػػة انتحػػػػػػار أحػػػػػػد منتسػػػػػػبي جهػػػػػػاز "الموسػػػػػػاد" فيمػػػػػػا أزطمػػػػػػؽ عميػػػػػػه بالسػػػػػػجيف "إكػػػػػػس" 

 ليفجر القضية مف جديد 

السػػػػػػػجوف السػػػػػػػرية جريمػػػػػػػة تخػػػػػػػالؼ القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدولي الػػػػػػػذي يػػػػػػػنص عمػػػػػػػى موارػػػػػػػفات محػػػػػػػددة 
ومعػػػػػايير إنسػػػػػانية عالميػػػػػة لمسػػػػػجوف ولمعاممػػػػػة المسػػػػػاجيف  األمػػػػػر الػػػػػذي يتوجػػػػػب عػػػػػدـ التوسػػػػػؼ 
عػػػػػف الحػػػػػديث عنهػػػػػا  بػػػػػؿ وتحريػػػػػؾ الػػػػػرأي العػػػػػاـ العػػػػػالمي تجاههػػػػػا لفضػػػػػحها ألنهػػػػػا مػػػػػف جػػػػػرائـ 

  وخارػػػػػػة أف إاارتهػػػػػػا اآلف تتػػػػػػزامف مػػػػػػال معانػػػػػػاة الحػػػػػػرب التػػػػػػي يراكمهػػػػػػا االحػػػػػػت ؿ عمػػػػػػى نفسػػػػػػه
ضرابهـ لنيؿ حقوسهـ اآلدمية وعمى رأسها الحرية    ير طبيعية ألسرانا  وار

 أوضاع السجون السرية

االعتقػػػػػػػػػاؿ واألسػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػػدى الوسػػػػػػػػػائؿ المتبعػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػػمطات االحػػػػػػػػػت ؿ ضػػػػػػػػػد المقػػػػػػػػػاوميف 
ف األسػػػػػػرى والمعتقمػػػػػػيف الفمسػػػػػػطينييف والعػػػػػػرب  وال زالػػػػػػت سػػػػػػمطات االحػػػػػػت ؿ تحتجػػػػػػز اآلالؼ مػػػػػػ

سػػػػػجناً ومركػػػػػز توسيػػػػػؼ وتحقيػػػػػؽ  بػػػػػؿ  11فػػػػػي سػػػػػجونها  ولػػػػػـ تكتػػػػػؼ سػػػػػمطات االحػػػػػت ؿ ببنػػػػػاء 
سػػػػعت إلػػػػى إنشػػػػاء سػػػػجوف سػػػػرية لتكػػػػوف مقػػػػابر لاحيػػػػاء تنتهػػػػؾ فيهػػػػا كػػػػؿ األعػػػػراؼ والمواايػػػػػؽ 
الدوليػػػػػػػة  ويمػػػػػػػارس بػػػػػػػداخمها كػػػػػػػؿ أرػػػػػػػناؼ التعػػػػػػػذيب  دوف أف يػػػػػػػتمكف احػػػػػػػد مػػػػػػػف استفػػػػػػػاء تمػػػػػػػؾ 

 الجرائـ 



 

وف السػػػػرية لهػػػػا طرسهػػػػا الخارػػػػة لمتعامػػػػؿ مػػػػال األسػػػػرى الػػػػذيف يػػػػتـ احتجػػػػازهـ بهػػػػا  ويطمػػػػؽ السػػػػج
(  وهػػػػػػـ أسػػػػػػرى تػػػػػػـ اختطػػػػػػافهـ أو اختفػػػػػػائهـ مػػػػػػف Xعمػػػػػػى هػػػػػػ الء األسػػػػػػرى والمفقػػػػػػوديف )أسػػػػػػرى 

سػػػػػػجوف االحػػػػػػت ؿ أو مػػػػػػف منػػػػػػاطؽ سػػػػػػكناهـ دوف إبػػػػػػ غ ذويهػػػػػػـ أو منظمػػػػػػات حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف 
 وجهة إليهـ الدولية بمكاف احتجازهـ أو التهـ الم

ومػػػػػػف بػػػػػػيف األسػػػػػػرى المحػػػػػػرريف الػػػػػػذيف تػػػػػػـ احتجػػػػػػازهـ فػػػػػػي السػػػػػػجوف السػػػػػػرية مػػػػػػف تحػػػػػػدث عػػػػػػف 
بشػػػػػػاعة أسػػػػػػاليب التحقيػػػػػػؽ وأمػػػػػػاكف االعتقػػػػػػاؿ  وهػػػػػػي عبػػػػػػارة عػػػػػػف زنػػػػػػازيف ال تتجػػػػػػاوز مسػػػػػػاحتها 

( المتخررػػػػة فػػػػػي التعػػػػػذيب 529متػػػػريف مربػػػػػال  يشػػػػرؼ عميهػػػػػا وحػػػػػدة مختػػػػارة تسػػػػػمى الوحػػػػػدة )
 وفنونه وأنواعه وأرنافه 

(  مػػػػا 1931سػػػػد أكػػػػد سػػػػرار "المحكمػػػػة العميػػػػا اإلسػػػػرائيمية" رفػػػػض إ ػػػػ ؽ السػػػػجف السػػػػري رسػػػػـ )و 
تحػػػػػػػػدات عنػػػػػػػػه العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الم سسػػػػػػػػات الحقوسيػػػػػػػػة واإلنسػػػػػػػػانية بوجػػػػػػػػود سػػػػػػػػجوف سػػػػػػػػرية لػػػػػػػػدى 
االحػػػػت ؿ يػػػػرفض اإلفرػػػػاح عنهػػػػا  حيػػػػث تمػػػػػارس فيهػػػػا أخطػػػػر واسسػػػػي أنػػػػواع التعػػػػذيب والقتػػػػػؿ 

ـ وزيػػػػػػػػػارات المحػػػػػػػػػاميف والرػػػػػػػػػميب األحمػػػػػػػػػػر بحػػػػػػػػػؽ األسػػػػػػػػػرى بعيػػػػػػػػػدًا عػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػاميرات اإلعػػػػػػػػػ 
 [1الدولي ]

 المفقودين بين الحياة والموت

"أتمنػػػػػػى مػػػػػػف اد أف أرى ماجػػػػػػد سريبػػػػػػًا"  هػػػػػػذق كانػػػػػػت نخػػػػػػر كممػػػػػػة سالهػػػػػػا الحػػػػػػاج أحمػػػػػػد خميػػػػػػؼ 
الزبػػػػوف سبػػػػؿ أف ترػػػػعد روحػػػػه إلػػػػى بارئهػػػػا  والحػػػػاج أحمػػػػد الزبػػػػوف  هػػػػو والػػػػد المفقػػػػود األردنػػػػي 

زؿ منػػػػػػذ واحػػػػػػد وعشػػػػػػريف عامػػػػػػًا  حػػػػػػيف اجتػػػػػػاز الحػػػػػػدود مػػػػػػال ماجػػػػػػد الزبػػػػػػوف ال ائػػػػػػب عػػػػػػف المنػػػػػػ
فمسػػػػطيف برفقػػػػة ا اػػػػة مجاهػػػػديف  أمػػػػا اآلف فػػػػ  يػػػػدري أحػػػػد أيػػػػف هػػػػو  هػػػػؿ هػػػػو شػػػػهيد أـ أسػػػػير 

 في سجوف االحت ؿ 

وفػػػػػػاة الحػػػػػػاج الػػػػػػزبف أعػػػػػػادت فػػػػػػت  ممػػػػػػؼ المفقػػػػػػوديف األردنيػػػػػػيف البػػػػػػال  عػػػػػػددهـ تسػػػػػػعة وعشػػػػػػريف 
ة الوطنيػػػػػػػة لنرػػػػػػػرة األسػػػػػػػرى والمفقػػػػػػػوديف مفقػػػػػػػودًا  وهػػػػػػػو مػػػػػػػا اب ػػػػػػػت فقػػػػػػػط فػػػػػػػي سػػػػػػػج ت المجنػػػػػػػ

 األردنييف في سجوف االحت ؿ 



عائمػػػة ماجػػػد هػػػي حمقػػػة مػػػف حمقػػػات معانػػػاة العديػػػد مػػػف األسػػػر التػػػي لػػػـ تفقػػػد األمػػػؿ يومػػػًا بمقػػػاء 
أبنػػػػػائهـ  أو أسمهػػػػػا أف تسػػػػػتمـ أجسػػػػػادهـ الطػػػػػاهرة إف كػػػػػانوا شػػػػػهداء  أو أف تعمػػػػػـ فػػػػػي أي معتقػػػػػؿ 

 [1يوجد إف كانوا عمى سيد الحياة ]

مئػػػػػػػػػات األسػػػػػػػػػرى الفمسػػػػػػػػػطينييف والعػػػػػػػػػرب الػػػػػػػػػذيف اختفػػػػػػػػػوا منػػػػػػػػػذ سػػػػػػػػػنوات واعتبػػػػػػػػػروا فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػداد 
مػػػػػػا يقضػػػػػػوف حكمػػػػػػًا بالسػػػػػػجف  المفقػػػػػػوديف  إمػػػػػػا أف يكونػػػػػػوا سػػػػػػد اختفػػػػػػوا فػػػػػػي السػػػػػػجوف السػػػػػػرية وار
مػػػػا دفنػػػػوا فػػػػي مقػػػػابر األرسػػػػاـ السػػػػرية لألبػػػػد  وهػػػػي عبػػػػارة عػػػػف  لسػػػػنوات فػػػػي ا جػػػػات المػػػػوتى  وار

وف شػػػػػػواهد  مابػػػػػػت فوسهػػػػػػا لوحػػػػػػات معدنيػػػػػػة تحمػػػػػػؿ أرسامػػػػػػًا مػػػػػػدافف بسػػػػػػيطة أحيطػػػػػػت بحجػػػػػػارة د
نساني كأماكف لمدفف   بعضها ت شى بشكؿ كامؿ  وهي  ير معدة بشكؿ ديني وار

كػػػػػؿ شػػػػػهيد فػػػػػي تمػػػػػؾ المقػػػػػابر يحمػػػػػؿ رسمػػػػػًا معينػػػػػًا  ولهػػػػػذا سزػػػػػميت بمقػػػػػابر األرسػػػػػاـ  ولكػػػػػؿ رسػػػػػـ 
نػػػػػػات الخارػػػػػػة ممػػػػػػؼ خػػػػػػاص تحػػػػػػتفظ بػػػػػػه الجهػػػػػػة األمنيػػػػػػة المسػػػػػػ ولة  يشػػػػػػمؿ المعمومػػػػػػات والبيا

 بكؿ شهيد  وتمؾ المقابر تضـ أرشيفًا طويً  وتتسال لممزيد وسابمة لمتوسال 

 وسد كشفت مرادر رحفي ة إسرائيمية وأجنبية معمومات عف أربال مقابر أرساـ هي:

مقبػػػػػرة األرسػػػػػاـ المجػػػػػاورة لجسػػػػػر "بنػػػػػات يعقػػػػػوب" وتقػػػػػال فػػػػػي منطقػػػػػة عسػػػػػكرية عنػػػػػد ممتقػػػػػى  -1
المبنانيػػػػة  وتفيػػػػد بعػػػػض المرػػػػادر عػػػػف وجػػػػود مػػػػا يقػػػػرب مػػػػف  – السػػػػورية –الحػػػػدود اإلسػػػػرائيمية 

  ومػػػػا 1311سبػػػػر فيهػػػػا لشػػػػهداء فمسػػػػطينييف ولبنػػػػانييف  ػػػػالبيتهـ ممػػػػف سػػػػقطوا فػػػػي حػػػػرب  522
 بعد ذلؾ 

مقبػػػػػرة األرسػػػػػاـ الواسعػػػػػة فػػػػػي المنطقػػػػػة العسػػػػػكرية الم مقػػػػػة بػػػػػيف مدينػػػػػة أريحػػػػػا وجسػػػػػر داميػػػػػه  -1
ة حديديػػػػػة معمػػػػػؽ فوسهػػػػػا الفتػػػػػة كبيػػػػػرة كتػػػػػب فػػػػػي  ػػػػػور األردف  وهػػػػػي محاطػػػػػة بجػػػػػدار  فيػػػػػه بوابػػػػػ

عميهػػػا بالعبريػػػػة "مقبػػػرة لضػػػػحايا العػػػدو"  ويوجػػػػد فيهػػػا أكاػػػػر مػػػف مائػػػػة سبػػػر  وتحمػػػػؿ هػػػذق القبػػػػور 
  وال يعػػػػػرؼ إف كانػػػػػت هػػػػػذق األرسػػػػػاـ تسمسػػػػػميه لقبػػػػػور فػػػػػي مقػػػػػابر 5121 – 5229أرسامػػػػػًا مػػػػػف 

كػػػػػس العػػػػػدد الحقيقػػػػػي أخػػػػػرى أـ كمػػػػػا تػػػػػدعي إسػػػػػرائيؿ بأنهػػػػػا مجػػػػػرد إشػػػػػارات ورمػػػػػوز إداريػػػػػة ال تع
 لمجاث المحتجزة في مقابر أخرى 

 



 مقبرة "ريفيديـ" وتقال في  ور األردف  -9

مقبػػػػػػرة "شػػػػػػحيطة" وتقػػػػػػال فػػػػػػي سريػػػػػػة وادي الحمػػػػػػاـ شػػػػػػماؿ مدينػػػػػػة طبريػػػػػػا الواسعػػػػػػة بػػػػػػيف جبػػػػػػؿ  -9
أربيػػػػػػؿ وبحيػػػػػػرة طبريػػػػػػا   البيػػػػػػة الجاػػػػػػاميف فيهػػػػػػا لشػػػػػػهداء معػػػػػػارؾ منطقػػػػػػة األ ػػػػػػوار بػػػػػػيف عػػػػػػامي 

مػػػػػػف األضػػػػػػرحة  92الجهػػػػػػة الشػػػػػػمالية مػػػػػػف هػػػػػػذق المقبػػػػػػرة ينتشػػػػػػر نحػػػػػػو   وفػػػػػػي 1315 – 1395
ضػػػػريحًا  وممػػػػا يايػػػػر المشػػػػاعر كػػػػوف  12فػػػػي رػػػػفيف طػػػػويميف  فيمػػػػا ينتشػػػػر فػػػػي وسػػػػطها نحػػػػو 

هػػػػػػػذق المقػػػػػػػابر عبػػػػػػػارة عػػػػػػػف مػػػػػػػدافف رمميػػػػػػػة سميمػػػػػػػة العمػػػػػػػؽ  مػػػػػػػا يعرضػػػػػػػها ل نجػػػػػػػراؼ  فتظهػػػػػػػر 
 رة الجااميف منها  لترب  عرضة لنهش الك ب الضالة والوحوش الضا

بمػػػػا تقػػػػدـ  ف نػػػػه توجػػػػد ع سػػػػة بػػػػيف السػػػػجوف السػػػػرية ومقػػػػابر األرسػػػػاـ  وتكمػػػػف هػػػػذق الع سػػػػة عمػػػػى 
أف األسػػػػػػرى والمفقػػػػػػوديف الػػػػػػذيف تػػػػػػـ اختفػػػػػػائهـ منػػػػػػذ سػػػػػػنوات طويمػػػػػػة وال يعمػػػػػػـ أحػػػػػػد عػػػػػػف مكػػػػػػاف 
وجػػػػودهـ ربمػػػػا تعرضػػػػوا لمقتػػػػؿ وسػػػػرسة أعضػػػػائهـ ودفػػػػنهـ داخػػػػؿ مقػػػػابر األرسػػػػاـ لكػػػػي يػػػػتـ محػػػػو 

 [3البشرية منها عف طريؽ تحممها ]ناار نزع األعضاء 

كمػػػػػػا أنػػػػػػه يػػػػػػتـ إجػػػػػػراء التجػػػػػػارب الطبيػػػػػػة عمػػػػػػى عينػػػػػػات مػػػػػػف السػػػػػػمـو واألدويػػػػػػة عمػػػػػػى األسػػػػػػرى 
والمفقػػػػوديف فػػػػي السػػػػجوف السػػػػرية دوف رسابػػػػة عميهػػػػا  وتسػػػػتعممهـ كحقػػػػوؿ تجػػػػارب  ومػػػػف يفػػػػارؽ 

الحػػػػػت ؿ الحيػػػػػاة يػػػػػتـ نقمػػػػػه إلػػػػػى مقػػػػػابر األرسػػػػػاـ ليػػػػػتـ دفنػػػػػه هنػػػػػاؾ  وممػػػػػا ي كػػػػػد عمػػػػػى اسػػػػػتعماؿ ا
األسػػػػػػرى والمفقػػػػػػوديف حقػػػػػػوؿ لمتجػػػػػػارب هػػػػػػو مسػػػػػػاءلة نائبػػػػػػة فػػػػػػي الكنيسػػػػػػت عػػػػػػف حػػػػػػزب ميػػػػػػرتس 

عػػػػػف سػػػػػبب سػػػػػماح الػػػػػوزارة لمجهػػػػػات األمنيػػػػػة  1335اليسػػػػػاري لػػػػػوزير الرػػػػػحة اإلسػػػػػرائيمي عػػػػػاـ 
 بزيادة نسبة التجارب الطبية عمى األسرى والمعتقمييف األمنييف 

نسػػػػػانية التػػػػػي مػػػػػف المفتػػػػػرض أف يتميػػػػػػزوا األطبػػػػػاء اإلسػػػػػرائيميوف فػػػػػي السػػػػػجف مجػػػػػردوف مػػػػػف اإل
بهػػػػػػا عػػػػػػف  يػػػػػػرهـ  واألخطػػػػػػر  أف هػػػػػػ الء األطبػػػػػػاء يجيػػػػػػزوف ألنفسػػػػػػهـ ممارسػػػػػػة كػػػػػػؿ األسػػػػػػاليب 
الدمويػػػػػػػػػة وال إنسػػػػػػػػػانية  ويسػػػػػػػػػعوف دائمػػػػػػػػػًا إلبتكػػػػػػػػػار أبشػػػػػػػػػال األسػػػػػػػػػاليب إللحػػػػػػػػػاؽ األلػػػػػػػػػـ واألذى 

لسػػػػػرية باألسػػػػػرى  وهػػػػػذق هػػػػػي سػػػػػمات سػػػػػائدة فػػػػػي السػػػػػجوف اإلسػػػػػرائيمية بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ  والسػػػػػجوف ا
 بشكؿ خاص 

 



وفػػػػي بحػػػػث خػػػػاص  سدمتػػػػه م سسػػػػة التضػػػػامف الػػػػدولي لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف حػػػػوؿ هػػػػذا الموضػػػػوع  
حػػػػػػذرت الم سسػػػػػػػة مػػػػػػػف سيػػػػػػػاـ االحػػػػػػػت ؿ باسػػػػػػػت  ؿ األسػػػػػػػرى كعينػػػػػػػات مخبريػػػػػػػة حيػػػػػػػة لتجريػػػػػػػب 
األدويػػػػػػػة والمستحضػػػػػػػرات الطبيػػػػػػػة الجديػػػػػػػدة المنتجػػػػػػػة فػػػػػػػي مختبػػػػػػػرات وزارة الرػػػػػػػحة اإلسػػػػػػػرائيمية 

تأايراتهػػػػػػػا عمػػػػػػػى الوظػػػػػػػائؼ الحيويػػػػػػػة  تمامػػػػػػػًا كاسػػػػػػػتخداـ الحيوانػػػػػػػات عمػػػػػػػى أجسػػػػػػػامهـ  وسيػػػػػػػاس 
 المخبرية في مختبرات الوزارة 

بػػػػػؿ إف رئيسػػػػػة لجنػػػػػة العمػػػػػوـ البرلمانيػػػػػة سػػػػػابقًا "داليػػػػػا إيػػػػػزؾ" سػػػػػد كشػػػػػفت النقػػػػػاب داخػػػػػؿ أروسػػػػػة 
الكنيسػػػػػػت  وفػػػػػػػي جمسػػػػػػػة أمػػػػػػػاـ أعضػػػػػػػائه  عػػػػػػػف ممارسػػػػػػة ألػػػػػػػؼ تجربػػػػػػػة ألدويػػػػػػػة خطيػػػػػػػرة تحػػػػػػػت 

بحػػػػؽ األسػػػػرى الفمسػػػػطينييف والعػػػػرب  وتعػػػػد ماػػػػؿ تمػػػػؾ الممارسػػػػات مػػػػف  االختبػػػػار الطبػػػػي سػػػػنوياً 
الجػػػػػرائـ األخ سيػػػػػة  التػػػػػي تايػػػػػر الكايػػػػػر مػػػػػف الضػػػػػجة والم حقػػػػػات القانونيػػػػػة حػػػػػوؿ المسػػػػػ وليف 
عنهػػػػػػػػا  كونهػػػػػػػػا تتعمػػػػػػػػؽ مباشػػػػػػػػرة بانتهػػػػػػػػاؾ حقػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػاف واالعتػػػػػػػػداء المباشػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى حيػػػػػػػػاة 

 األسرى 

لؾ أف رئيسػػػػة شػػػػعبة األدويػػػػة فػػػػي وزارة الرػػػػحة كمػػػػا أكػػػػد تقريػػػػر م سسػػػػة التضػػػػامف الػػػػدولي كػػػػذ
% فػػػػػي عػػػػػدد 15وعضػػػػػو الكنيسػػػػػت  "أمػػػػػي ليفتػػػػػات" كشػػػػػفت النقػػػػػاب أيضػػػػػًا عػػػػػف زيػػػػػادة بنسػػػػػبة 

الترػػػػػػاري  التػػػػػػي تمنحهػػػػػػا وزارة الرػػػػػػحة اإلسػػػػػػرائيمية سػػػػػػنويًا إلجػػػػػػراء التجػػػػػػارب عمػػػػػػى األسػػػػػػرى  
سرار رسمي منها  بتوسال الجريمة وتزايد عدد المعرضيف لها   في اعتراؼ وار

وتمتػػػػػػد ناػػػػػػار هػػػػػػذق التجػػػػػػارب إلػػػػػػى مػػػػػػا بعػػػػػػد التحػػػػػػرر أو الخػػػػػػروج مػػػػػػف األسػػػػػػر  وهػػػػػػذا مػػػػػػا أكدتػػػػػػه 
بعػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػات العمميػػػػػػػػة التػػػػػػػػي أابتػػػػػػػػت أف األمػػػػػػػػراض التػػػػػػػػي بػػػػػػػػدأت تظهػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى األسػػػػػػػػرى 
السػػػػػابقيف لهػػػػػا ع سػػػػػة بالسػػػػػجف  بمعنػػػػػى أنػػػػػه مػػػػػف المحتمػػػػػؿ أف ناػػػػػار المػػػػػواد التػػػػػي تسػػػػػتخدـ فػػػػػي 

اسػػػػػػة اإلهمػػػػػػاؿ الطبػػػػػػي التػػػػػػي تفػػػػػػاسـ األعػػػػػػراض ومػػػػػػال تمػػػػػػؾ التجػػػػػػارب  باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى ناػػػػػػار سي
الوسػػػػت ترػػػػب  مزمنػػػػة ومستعرػػػػية  هػػػػي السػػػػبب فػػػػي وفػػػػاة المئػػػػات مػػػػف األسػػػػرى السػػػػابقيف بعػػػػد 

 تحررهـ 

إف اخضػػػػػػػاع األسػػػػػػػير لتمػػػػػػػؾ التجػػػػػػػارب  اعتػػػػػػػداء عمػػػػػػػى حقػػػػػػػه فػػػػػػػي الحيػػػػػػػاة  وامتهػػػػػػػاف لكرامتػػػػػػػه  
االحتياطػػػػػات وأسػػػػػباب وانتهػػػػػاؾ لحقوسػػػػػه  كمػػػػػا أف الت عػػػػػب والعبػػػػػث بالجسػػػػػـ البشػػػػػري دوف أخػػػػػذ 



الوسايػػػػػة  ودوف التحمػػػػػي بػػػػػأي شػػػػػكؿ مػػػػػف أشػػػػػكاؿ المسػػػػػ ولية  أخ سيػػػػػًا وعمميػػػػػًا ودينيػػػػػًا  هػػػػػي مػػػػػف 
 أشد ما يتعارض مال الشرائال السماوية كمها 

وهػػػػػػذا يتنػػػػػػاسض بشػػػػػػكؿ فاضػػػػػػ  مػػػػػػال كافػػػػػػة المواايػػػػػػؽ واألعػػػػػػراؼ واإلتفاسيػػػػػػات الدوليػػػػػػة  وخارػػػػػػة 
ة مػػػػػػف البػػػػػػاب الاػػػػػػاني التػػػػػػي تػػػػػػنص: "يجػػػػػػب إتفاسيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ الرابعػػػػػػة فػػػػػػي مادتهػػػػػػا الاالاػػػػػػة عشػػػػػػر 

معاممػػػػػػػة أسػػػػػػػرى الحػػػػػػػرب معاممػػػػػػػة إنسػػػػػػػانية فػػػػػػػي جميػػػػػػػال األوسػػػػػػػات  ويحظػػػػػػػر أف تقتػػػػػػػرؼ الدولػػػػػػػة 
الحػػػػاجزة أى فعػػػػؿ أو إهمػػػػاؿ  يػػػػر مشػػػػروع يسػػػػبب مػػػػوت أسػػػػير لػػػػديها  ويعتبػػػػر انتهاكػػػػًا جسػػػػيمًا 
لهػػػػػػػػذق اإلتفاسيػػػػػػػػة  وعمػػػػػػػػى األخػػػػػػػػص ال يجػػػػػػػػوز تعػػػػػػػػريض أي أسػػػػػػػػير حػػػػػػػػرب لمتشػػػػػػػػويه البػػػػػػػػدني أو 

تجػػػػػػػارب الطبيػػػػػػػة أو العمميػػػػػػػة مػػػػػػػف أي نػػػػػػػوع كػػػػػػػاف  ممػػػػػػػا ال تبػػػػػػػررق المعالجػػػػػػػة الطبيػػػػػػػة لألسػػػػػػػير ال
 [12المعني أو ال يكوف في مرمحته" ]

 طبيعة السجون السرية

تمتمػػػػػػؾ سػػػػػػمطات االحػػػػػػت ؿ مػػػػػػف السػػػػػػجوف السػػػػػػرية مػػػػػػا يمك نهػػػػػػا مػػػػػػف احتجػػػػػػاز مئػػػػػػات األسػػػػػػرى 
التنبػػػػػ  بعػػػػػددها  إال بقػػػػػدر  والمفقػػػػػوديف بػػػػػداخمها  ويرػػػػػعب عمػػػػػى المنظمػػػػػات الحقوسيػػػػػة والدوليػػػػػة

  لػػػػيس الوحيػػػػػد  1931مػػػػا تسػػػػػم  بػػػػه سػػػػػمطات االحػػػػت ؿ  فالسػػػػػجف السػػػػري الػػػػػذي يعػػػػرؼ بػػػػػرسـ 
بػػػػؿ هنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف السػػػػجوف السػػػػرية التػػػػي تػػػػرفض سػػػػمطات االحػػػػت ؿ اإلفرػػػػاح عنهػػػػا والتػػػػي 
يػػػػػتـ احتجػػػػػاز العشػػػػػرات بػػػػػػؿ المئػػػػػات مػػػػػف األسػػػػػػرى والمفقػػػػػوديف فيهػػػػػا  وهػػػػػػذا مػػػػػا أكدتػػػػػه وسػػػػػػائؿ 

  وبعػػػػػػػد الشػػػػػػػهادات التػػػػػػػي 1931إسػػػػػػػرائيمية بعػػػػػػػد الكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف السػػػػػػػجف السػػػػػػػري رسػػػػػػػـ إعػػػػػػػ ـ 
نشػػػػػرتها م سسػػػػػة هموكيػػػػػد اإلسػػػػػرائيمية ألسػػػػػرى تػػػػػـ اإلفػػػػػراج عػػػػػنهـ مػػػػػف تمػػػػػؾ السػػػػػجوف السػػػػػرية  
وكػػػػػذلؾ اعتػػػػػراؼ سػػػػػمطات االحػػػػػت ؿ بوجػػػػػود هػػػػػذق السػػػػػجوف فػػػػػي أراضػػػػػيها دوف اإلفرػػػػػاح عػػػػػف 

 هـ فيها مكاف وجودها أو عددها  أو عدد الذيف يتـ احتجاز 

وحتػػػػػػػػى هػػػػػػػػذق المحظػػػػػػػػة  مػػػػػػػػنهـ  1391المئػػػػػػػػات مػػػػػػػػف األسػػػػػػػػرى والمفقػػػػػػػػوديف اختفػػػػػػػػوا منػػػػػػػػذ عػػػػػػػػاـ 
سػػػػػػ مية وال يعمػػػػػػـ أحػػػػػػدًا بمكػػػػػػاف وجػػػػػػودهـ أو مرػػػػػػيرهـ   فمسػػػػػػطينييف ومػػػػػػف جنسػػػػػػيات عربيػػػػػػة وار
بينمػػػػػػا تنفػػػػػػي سػػػػػػمطات االحػػػػػػت ؿ بوجػػػػػػودهـ داخػػػػػػؿ سػػػػػػجونها أو حتػػػػػػى إعطػػػػػػاء معمومػػػػػػات عػػػػػػف 

الحيػػػػػػاة أـ أسػػػػػػرى فػػػػػػي مقػػػػػػابر األرسػػػػػػاـ التػػػػػػي تقيمهػػػػػػا مكػػػػػػاف اختفػػػػػػائهـ  أو هػػػػػػؿ هػػػػػػـ عمػػػػػػى سيػػػػػػد 
سػػػػػمطات االحػػػػػت ؿ وتحتجػػػػػز المئػػػػػات مػػػػػف جاػػػػػث المقػػػػػاوميف فيهػػػػػا  كمػػػػػا ال توجػػػػػد أي إحرػػػػػائية 



رسػػػػػػػمية بعػػػػػػػدد السػػػػػػػجوف السػػػػػػػرية اإلسػػػػػػػرائيمية أو بعػػػػػػػدد األسػػػػػػػرى والمفقػػػػػػػوديف الػػػػػػػذيف يحتجػػػػػػػزوف 
 فيها 

مطات االحػػػػػػت ؿ بأنهػػػػػػا كمػػػػػػا أف هنػػػػػػاؾ العديػػػػػػد مػػػػػػف األسػػػػػػرى الػػػػػػذيف تػػػػػػـ اختطػػػػػػافهـ وأدعػػػػػػت سػػػػػػ
ستمػػػػػتهـ ولػػػػػـ يػػػػػتـ تسػػػػػميـ جاػػػػػامينهـ إلػػػػػى ذويهػػػػػـ أو إبػػػػػ غ الهيئػػػػػات الدوليػػػػػة بمكػػػػػاف وجػػػػػودهـ أو 
مرػػػػيرهـ  كمػػػػا هػػػػػو الحػػػػاؿ لألخػػػػػويف عػػػػادؿ وعمػػػػػاد عػػػػوض اد الػػػػػذيف تػػػػـ اختطػػػػػافهـ مػػػػف سبػػػػػؿ 
سػػػػوات االحػػػػت ؿ وأدعػػػػت بأنهػػػػا ستمػػػػتهـ ولػػػػـ يػػػػتـ تسػػػػميمهـ إلػػػػى ذويهػػػػـ أو حتػػػػى إعطػػػػاء مػػػػا يفيػػػػد 

أنهـ سػػػػػػد أستشػػػػػػهدوا فعػػػػػػً   ومػػػػػػف األسػػػػػػرى الػػػػػػذيف اختفػػػػػػوا أيضػػػػػػًا محمػػػػػػد عطيػػػػػػة فػػػػػػري  وماجػػػػػػد بػػػػػ
 الزبوف وليث الكي ني مف األردف  ويحيى سكاؼ مف لبناف و يرهـ الكاير 

  إال أف سػػػػػػػمطات 1931ور ػػػػػػػـ اعترافهػػػػػػػا بوجػػػػػػػود هػػػػػػػذق السػػػػػػػجوف بعػػػػػػػد فضػػػػػػػ  وجػػػػػػػود المنشػػػػػػػأة 
حػػػػد بمػػػػا فيهػػػػا المنظمػػػػات الدوليػػػػة بزيارتهػػػػا االحػػػػت ؿ تتكػػػػتـ عمػػػػى مكػػػػاف وجودهػػػػا  وال تسػػػػم  أل

ف كػػػػاف بعػػػػض األسػػػػرى المحػػػػرريف مػػػػف تمػػػػؾ السػػػػجوف سػػػػد تػػػػداولوا  أو تفقػػػػد المعتقمػػػػيف داخمهػػػػا  وار
أسػػػػػماء ماػػػػػؿ "سػػػػػجف بػػػػػاراؾ"  و"سػػػػػجف رػػػػػرفند" الػػػػػذي يقػػػػػال فػػػػػي ساعػػػػػدة )تػػػػػرفيف( العسػػػػػكرية فػػػػػي 

 [11  و"سجف عتميت" ]1231تؿ أبيب  وسجف يحمؿ رسـ 

ـ فػػػػػػي لجنػػػػػػة األسػػػػػػرى لمقػػػػػػوى الوطنيػػػػػػة واإلسػػػػػػ مية فػػػػػػي سطػػػػػػاع  ػػػػػػزة وأوضػػػػػػ  مسػػػػػػ وؿ اإلعػػػػػػ 
تبػػػػػدو مركػػػػػز أاػػػػػري لمشػػػػػرطة يعػػػػػود أليػػػػػاـ اإلنتػػػػػداب  1931نشػػػػػأت الوحيػػػػػدي  أف بنايػػػػػة السػػػػػجف 

البريطػػػػػاني عمػػػػػى فمسػػػػػطيف  وعػػػػػادة مػػػػػا كانػػػػػت "إسػػػػػرائيؿ" تسػػػػػتخدـ الفتػػػػػات تحمػػػػػؿ أرسامػػػػػًا تػػػػػدؿ 
اضػػػػػػػية أزاؿ هػػػػػػػذق ال فتػػػػػػػات التػػػػػػػي عمػػػػػػػى الطريػػػػػػػؽ لمبنايػػػػػػػة إال أف اإلحػػػػػػػت ؿ فػػػػػػػي السػػػػػػػنوات الم

بنايػػػػػػػة  12تػػػػػػ دي لممكػػػػػػػاف  وأضػػػػػػاؼ الوحيػػػػػػػدي أف هنػػػػػػػاؾ معمومػػػػػػات تفيػػػػػػػد بوجػػػػػػػود أكاػػػػػػر مػػػػػػػف 
شػػػػػيدت فػػػػػي عهػػػػػد اإلنتػػػػػداب البريطػػػػػاني السػػػػػتخدامها كمراكػػػػػز لمشػػػػػرطة  يمكػػػػػف لمعديػػػػػد منهػػػػػا أف 
يسػػػػػػػتخدـ دوف إاػػػػػػػارة أي شػػػػػػػبهات حولػػػػػػػه يسػػػػػػػتطيال اإلحػػػػػػػت ؿ أف يسػػػػػػػتخدمها كأمػػػػػػػاكف إلخفػػػػػػػاء 

لحػػػػرب التػػػػي يرتكبهػػػػا بحػػػػؽ الفمسػػػػطينييف  ومػػػػف بػػػػيف هػػػػذق البنايػػػػات أو السػػػػجوف السػػػػرية جػػػػرائـ ا
 [11ما عرؼ باسـ "سجف ررفند  وسجف باراؾ  واشموريت  وكيشوف" ]

 



كمػػػػا ي كػػػػد  الرػػػػحفي الفرنسػػػػي جونااػػػػاف كػػػػوؾ وجػػػػود العديػػػػد مػػػػف السػػػػجوف السػػػػرية اإلسػػػػرائيمية  
ة أخػػػػرى  فػػػػػي الخضػػػػيرة  جنػػػػػوب تػػػػػؿ : "بنايػػػػػ1931إذ يقػػػػوؿ فػػػػػي ختػػػػاـ ورػػػػػفة لمسػػػػجف السػػػػػري 

أبيػػػػب  يشػػػػتبه فػػػػي أف أنهػػػػا كانػػػػت سػػػػجنًا سػػػػريًا حتػػػػى السػػػػبعينات  رسػػػػمييف سػػػػابقيف فػػػػي منظمػػػػة 
الرػػػػػميب األحمػػػػػر الدوليػػػػػة  تػػػػػابعوا سضػػػػػايا السػػػػػجناء أانػػػػػاء االنتفاضػػػػػة األولػػػػػى مػػػػػا بػػػػػيف األعػػػػػواـ 

سػػػػػػػري    سػػػػػػػالوا إف المنظمػػػػػػػة عممػػػػػػػت أف إسػػػػػػػرائيؿ تحتجػػػػػػػز الفمسػػػػػػػطينييف بشػػػػػػػكٍؿ 1311-1339
فػػػػػػي جنػػػػػػاٍح خػػػػػػاص مػػػػػػف مركػػػػػػز اعتقػػػػػػاؿ عسػػػػػػكري بػػػػػػالقرب مػػػػػػف مدينػػػػػػة نػػػػػػابمس  عػػػػػػرؼ باسػػػػػػـ 
الفارعػػػػػة  لقػػػػػد اشػػػػػتبهوا فػػػػػي أنػػػػػه ربمػػػػػا يكػػػػػوف لػػػػػدى إسػػػػػرائيؿ العديػػػػػد مػػػػػف السػػػػػجوف السػػػػػرية  يػػػػػتـ 
فتحهػػػػػػػا بحسػػػػػػػب الحاجػػػػػػػة وكممػػػػػػػا استضػػػػػػػت الضػػػػػػػرورة  إذ أانػػػػػػػاء االحػػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػػرائيمي لجنػػػػػػػوب 

وف السػػػػػػػػػرية  كمػػػػػػػػػا أف تػػػػػػػػػراكـ أعػػػػػػػػػداد المعتقمػػػػػػػػػيف لبنػػػػػػػػػاف  اسػػػػػػػػػتخدـ العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػج
الفمسػػػػػػػػطينييف فػػػػػػػػي السػػػػػػػػنة الماضػػػػػػػػية أجبػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػرائيمييف إلػػػػػػػػى إعػػػػػػػػادة فػػػػػػػػت  هػػػػػػػػذق السػػػػػػػػجوف 

 [19السرية" ]

أمػػػػػػػا عػػػػػػػدد األسػػػػػػػرى والمفقػػػػػػػوديف الفمسػػػػػػػطينييف والعػػػػػػػرب الػػػػػػػذيف يػػػػػػػتـ احتجػػػػػػػازهـ فػػػػػػػي السػػػػػػػجوف 
دهـ يفػػػػوؽ المائػػػػة وا اػػػػوف السػػػػرية  ف نػػػػه ال توجػػػػد معمومػػػػات دسيقػػػػة عػػػػنهـ  ولكػػػػف يعتقػػػػد أف عػػػػد

 [19أسيرًا مف جنسيات عربية وفمسطينية ]

 لماذا يخفون األسرى؟

السػػػػػ اؿ الػػػػػذي ياػػػػػار مػػػػػرارًا ولػػػػػيس لػػػػػه جػػػػػواب شػػػػػافي حتػػػػػى اآلف هػػػػػو: مػػػػػا المعيػػػػػار الػػػػػذي يتبعػػػػػه 
الرػػػػػػهاينة فػػػػػػي االعتػػػػػػراؼ بوجػػػػػػود أسػػػػػػير أو إنكػػػػػػار وجػػػػػػودق؟ لمػػػػػػاذا اعترفػػػػػػت "إسػػػػػػرائيؿ" بأسػػػػػػري 

ف معرفتهػػػػػا بمكػػػػػاف ومرػػػػػير  يػػػػػرهـ مػػػػػف الػػػػػذيف سػػػػػاموا بعمػػػػػؿ ممااػػػػػؿ؟ وأنكػػػػػرت وتنكػػػػػر حتػػػػػى اآل
ولمػػػػػػػاذا يحػػػػػػػتفظ الرػػػػػػػهاينة بأسػػػػػػػرى مجهػػػػػػػوليف؟ ومػػػػػػػا هػػػػػػػي الفائػػػػػػػدة التػػػػػػػي يجنونهػػػػػػػا مػػػػػػػف إسامػػػػػػػة 

 السجوف السرية؟

هػػػػؿ تكمػػػػف اإلجابػػػػة فػػػػي أنػػػػه إذا سػػػػارع اإلعػػػػ ـ إلػػػػى مكػػػػاف الحػػػػادث يػػػػتـ اإلعػػػػ ف؟ أو إذا شػػػػهد 
و شػػػػػاركوا فيػػػػػه؟ أـ أف حجػػػػػـ اإلرػػػػػابات التػػػػػي أوسعهػػػػػا عمميػػػػػة األسػػػػػر عػػػػػدد كبيػػػػػر مػػػػػف الجنػػػػػود أ

األسػػػػػػػرى فػػػػػػػي رػػػػػػػفوؼ المحتػػػػػػػؿ  ومػػػػػػػدى جػػػػػػػرأة المقػػػػػػػاوميف وجػػػػػػػبف الجنػػػػػػػود الرػػػػػػػهاينة أخجػػػػػػػؿ 



سػػػػػػػػادتهـ فػػػػػػػػأرادوا إخفػػػػػػػػاء فضػػػػػػػػيحتهـ؟ وسػػػػػػػػد يسػػػػػػػػأؿ الػػػػػػػػبعض لمػػػػػػػػاذا يحػػػػػػػػتفظ الرػػػػػػػػهاينة بأسػػػػػػػػرى 
 مجهوليف  وما الفائدة المرجو ة مف إسامة السجوف السرية؟

لقػػػػػاًء رػػػػػحفيًا مػػػػػال رئػػػػػيس الػػػػػوزراء  19/12/1229وت أحرونػػػػػوت" يػػػػػـو أجػػػػػرت رػػػػػحيفة "يػػػػػديع
أريئيػػػػؿ شػػػػاروف  فكػػػػاف ممػػػػا سالػػػػه فػػػػي هػػػػذق المقابمػػػػة: "إسػػػػرائيؿ لػػػػديها التػػػػزاـ مػػػػف الدرجػػػػة األولػػػػى 
فػػػػي إنقػػػػاذ أي يهػػػػودي يأسػػػػرق العػػػػرب    وأنػػػػا أتعامػػػػؿ مػػػػال هػػػػذا الممػػػػؼ منػػػػذ مػػػػا يقػػػػارب خمسػػػػيف 

خطػػػػػػػؼ جنػػػػػػػودًا أردنيػػػػػػػيف ضػػػػػػػمف خطػػػػػػػة سػػػػػػػنة  وعنػػػػػػػدما كنػػػػػػػت فػػػػػػػي سػػػػػػػ ح المظميػػػػػػػيف  كنػػػػػػػا ن
 أسميناها بنؾ األسرى لنستخدمهـ كأوراؽ مساومة إذا وسال جنودنا في األسر" 

ومػػػػػػػػػف المعمػػػػػػػػػـو لمجميػػػػػػػػػال أف األردف لػػػػػػػػػـ يجػػػػػػػػػر أي عمميػػػػػػػػػة لتبػػػػػػػػػادؿ األسػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػال الحكومػػػػػػػػػة 
 اإلسرائيمية منذ ذلؾ الحيف  فأيف ذهب الجنود الذيف اعترؼ شاروف بخطفهـ؟

نقػػػػػاش الػػػػػداخمي فػػػػػي الحكومػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية حػػػػػوؿ العمميػػػػػة الفاشػػػػػمة   تجػػػػػدد ال1229فػػػػػي رػػػػػيؼ 
   يػػػػػر أنػػػػػه ستػػػػػؿ 1335لتحريػػػػػر الجنػػػػػدي نحشػػػػػوف فاكسػػػػػماف الػػػػػذي كانػػػػػت حمػػػػػاس أسػػػػػرته عػػػػػاـ 

أانػػػػاء محاولػػػػة تحريػػػػرق بيػػػػد وحػػػػدة خارػػػػة تابعػػػػة لقيػػػػادة أركػػػػاف الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي  وفػػػػي إطػػػػار 
سائػػػػػػد وحػػػػػػدة خارػػػػػػة تابعػػػػػػة  ذلػػػػػػؾ النقػػػػػػاش  أجػػػػػػرت رػػػػػػحيفة "يػػػػػػديعوت أحرونػػػػػػوت" مقابمػػػػػػة مػػػػػػال

لمبحريػػػػة اإلسػػػػرائيمية  سػػػػاؿ فيهػػػػا: "لػػػػو سػػػػم  لوحػػػػدتي القيػػػػاـ بعمميػػػػة تحريػػػػر فاكسػػػػماف ألخرجنػػػػاق 
 كما أخرجنا األخويف عادؿ وعماد عوض اد" 

عػػػػػػادؿ وعمػػػػػػاد عػػػػػػوض اد همػػػػػػا سػػػػػػادة فػػػػػػي كتائػػػػػػب القسػػػػػػاـ بالضػػػػػػفة ال ربيػػػػػػة  ال تػػػػػػزاؿ الروايػػػػػػة 
ف التسػػػػػػا الت  خارػػػػػػة فػػػػػػي ظػػػػػػؿ الػػػػػػرفض اإلسػػػػػػرائيمي الرسػػػػػػمية باستشػػػػػػهادهما تايػػػػػػر العديػػػػػػد مػػػػػػ

لتسػػػػػميـ جاتيهمػػػػػا حتػػػػػى بعػػػػػد سػػػػػرار المحكمػػػػػة العميػػػػػا بػػػػػذلؾ  ممػػػػػا يػػػػػدعو إلػػػػػى االعتقػػػػػاد بأنهمػػػػػا ال 
 يزاالف عمى سيد الحياة ومحتجزيف في سجف سري 

الروايػػػػػػػات والشػػػػػػػهادات حػػػػػػػوؿ وجػػػػػػػود السػػػػػػػجوف السػػػػػػػرية ال تعػػػػػػػد وال تحرػػػػػػػى  وهنػػػػػػػاؾ شػػػػػػػهادات 
ييف التقػػػػوا فػػػػي الزنػػػػازيف بأنػػػػاس يعتبػػػػروف فػػػػي عػػػػداد المفقػػػػوديف منػػػػذ عػػػػاـ حيػػػػة لمعتقمػػػػيف فمسػػػػطين

وحتػػػػػى اليػػػػػوـ  ومػػػػػال تقػػػػػاعس الحكومػػػػػات العربيػػػػػة عامػػػػػة  وتمػػػػػؾ الموسعػػػػػة عمػػػػػى "اتفاسػػػػػات  1391
سػػػػػػػ ـ" بشػػػػػػػكؿ خػػػػػػػاص عػػػػػػػف متابعػػػػػػػة هػػػػػػػذا الممػػػػػػػؼ  والعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى كشػػػػػػػؼ مرػػػػػػػير جنودهػػػػػػػا 



قوسيػػػػػة دوليػػػػػة مخترػػػػػة لكشػػػػػؼ ومواطنيهػػػػػا المفقػػػػػوديف  تبقػػػػػى الحاجػػػػػة سائمػػػػػة إلػػػػػى سيػػػػػاـ لجنػػػػػة ح
 [                                              15الحقيقة الم لمة وحؿ هذا الم ز اإلنساني ]

 مقابر لألسرى األحياء

وفػػػػي تعميقػػػػه عمػػػػى انتحػػػػار العميػػػػؿ بػػػػف زي يػػػػػر فػػػػي سػػػػجف سػػػػري  أكػػػػد الجنػػػػراؿ المتقاعػػػػد رافػػػػػي 
موسػػػػػػاد"  إنػػػػػػه ال يسػػػػػػتبعد وجػػػػػػود إيتػػػػػػاف  وهػػػػػػو مسػػػػػػ وؿ سػػػػػػابؽ رفيػػػػػػال المسػػػػػػتوى فػػػػػػي جهػػػػػػاز "ال

سػػػػجناء نخػػػػريف بأسػػػػماء مسػػػػتعارة فػػػػي السػػػػجوف اإلسػػػػرائيمية  معمػػػػً  ذلػػػػؾ بػػػػأف "إسػػػػرائيؿ" ليسػػػػت 
كػػػػأي دولػػػػة أخػػػػرى وهػػػػي فػػػػي حالػػػػة حػػػػرب دائمػػػػة"  واعتبػػػػر الجنػػػػراؿ إيتػػػػاف  أف "إسػػػػرائيؿ محاطػػػػة 

يػػػػػدات ببحػػػػػر مػػػػػف الػػػػػدوؿ العػػػػػدوة التػػػػػي ال تػػػػػزاؿ لألسػػػػػؼ تعػػػػػيش فػػػػػي القػػػػػرف الرابػػػػػال عشػػػػػر  التهد
التػػػػي تسػػػػتهدؼ إسػػػػرائيؿ مسػػػػتمرة  ولػػػػذلؾ ال بػػػػد مػػػػف المجػػػػوء لماػػػػؿ هػػػػذق اآلليػػػػات واألسػػػػاليب مػػػػف 

 سبؿ األجهزة االستخباراتية  ر ـ كؿ الضجة التي تايرها الرحافة العالمية" 

وانتقػػػد إيتػػػاف أسػػػموب تعامػػػؿ تػػػؿ أبيػػػب مػػػال القضػػػية إع ميػػػًا  مشػػػيرًا إلػػػى أنػػػه "يرػػػعب فػػػي هػػػذا 
مػػػػػات  وبكبسػػػػػػة زر يمكػػػػػف أف ترػػػػػؿ المعمومػػػػػػات لكػػػػػؿ أرجػػػػػاء العػػػػػػالـ  العرػػػػػر إخفػػػػػاء أي معمو 

والمشػػػكمة أننػػػا لػػػـ نػػػتعمـ بعػػػد كيػػػؼ نتعامػػػؿ مػػػال هػػػذق المواضػػػيال  مػػػف المحظػػػة التػػػي انتشػػػر فيهػػػا 
الموضػػػػػػوع كػػػػػػاف عمػػػػػػى إسػػػػػػرائيؿ بػػػػػػدؿ محاولػػػػػػة التسػػػػػػتر عميػػػػػػه ومنػػػػػػال انتشػػػػػػارق  أف تقػػػػػػـو بتوجيػػػػػػه 

 رسائؿ مضادة وحتى مضاميف م موطة لمتمويه" 

ساضػػػػػي المحكمػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية العميػػػػػا السػػػػػابؽ  يعقػػػػػوب تيركػػػػػؿ  والػػػػػذي سػػػػػبؽ لػػػػػه أف تػػػػػرأس  أمػػػػػا
لجنػػػػػػة إسػػػػػػرائيمية مخترػػػػػػة بالتحقيقػػػػػػات مػػػػػػال السػػػػػػجناء أمػػػػػػاـ القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي  فػػػػػػاعترؼ بوجػػػػػػود 

 حاالت مشابهة في السابؽ  وأف حالة السجيف بف زي ير ليست األولى مف نوعها 

ي: "سػػػػػنتعامؿ بػػػػػنفس الطريقػػػػػة مػػػػػال سػػػػػجناء نخػػػػػريف فػػػػػي وسػػػػػاؿ تيركػػػػػؿ إلذاعػػػػػة الجػػػػػيش اإلسػػػػػرائيم
حػػػػػاؿ تطمػػػػػب أمػػػػػػف الدولػػػػػة ذلػػػػػػؾ"  وأضػػػػػاؼ:"ال يوجػػػػػد سػػػػػػجناء مجهولػػػػػوف فػػػػػػي إسػػػػػرائيؿ  ولكػػػػػػف 
هنػػػػاؾ فقػػػػط سػػػػجناء يقبعػػػػوف فػػػػي السػػػػجف تحػػػػت أسػػػػماء مسػػػػتعارة  ومػػػػال مػػػػر السػػػػنوات تػػػػـ اتبػػػػاع 

سابػػػػة تعميمػػػات معينػػػػة تضػػػمف أف يكػػػػوف عػػػػزؿ السػػػجيف وكػػػػؿ مػػػػا يتعػػػرض لػػػػه فػػػػي سػػػجنه تحػػػػت ر 
سضػػػػائية كاممػػػػة  خارػػػػة أنػػػػه ال يمكػػػػف أف يكػػػػوف سػػػػرار إخفػػػػاء شػػػػخص مػػػػا سػػػػرارًا اعتباطيػػػػًا  فػػػػي 
إسػػػػرائيؿ هنػػػػاؾ رسابػػػػة  وعمينػػػػا أف نتػػػػذكر أف ماػػػػؿ هػػػػذق الخطػػػػوات تهػػػػدؼ إلػػػػى حمايػػػػة أمػػػػف كػػػػؿ 



واحػػػػد منػػػػا  ألف المعمومػػػػات التػػػػي يػػػػتـ تسػػػػريبها يمكػػػػف أف تػػػػ دي إللحػػػػاؽ ضػػػػرر بكػػػػؿ واحػػػػد مػػػػف 
 [19بيننا" ]

األساسػػػػي التػػػػي أنشػػػػأت مػػػػف أجمػػػػه السػػػػجوف السػػػػرية هػػػػو أخفػػػػاء األسػػػػرى لجعػػػػؿ عمميػػػػة وال ػػػػرض 
استفػػػػػػائهـ أمػػػػػػرًا رػػػػػػعبًا وشػػػػػػبه مسػػػػػػتحيؿ مػػػػػػف منظمػػػػػػات حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف الدوليػػػػػػة أو مػػػػػػف سبػػػػػػؿ 
عػػػػػائ تهـ  ولػػػػػـ يقترػػػػػر االختفػػػػػاء ألسػػػػػرى فمسػػػػػطينييف  بػػػػػؿ أف هنػػػػػاؾ العشػػػػػرات مػػػػػف األسػػػػػرى 

حظػػػػات مػػػػف اعتقػػػػالهـ  ومػػػػنهـ جنػػػػودًا تػػػػـ اختفػػػػائهـ العػػػػرب الػػػػذيف تػػػػـ اختطػػػػافهـ واختفػػػػائهـ بعػػػػد ل
منػػػػػػػػذ سػػػػػػػػنوات طويمػػػػػػػػة وخارػػػػػػػػة المفقػػػػػػػػوديف مػػػػػػػػف جنسػػػػػػػػيات أردنيػػػػػػػػة ومرػػػػػػػػرية و يرهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف 
الجنسػػػػػػيات  وتتخػػػػػػذ سػػػػػػمطات االحػػػػػػت ؿ مػػػػػػف عمميػػػػػػات االختطػػػػػػاؼ واالختفػػػػػػاء مػػػػػػف أجػػػػػػؿ عمػػػػػػؿ 
ا بنػػػػؾ األسػػػػرى يػػػػتـ التبػػػػادؿ بهػػػػـ فػػػػي حػػػػاؿ وسػػػػوع أسػػػػير إسػػػػرائيمي مػػػػال أي جهػػػػة عربيػػػػة  وهػػػػذا مػػػػ
كشػػػػػػفه رئػػػػػػيس الػػػػػػوزراء السػػػػػػابؽ "أرئيػػػػػػؿ شػػػػػػاروف" بػػػػػػأف الجػػػػػػيش اإلسػػػػػػرائيمي كػػػػػػاف يقػػػػػػـو بخطػػػػػػؼ 
جنػػػػػػػود أردنيػػػػػػػيف فػػػػػػػي الخمسػػػػػػػينات ضػػػػػػػمف خطػػػػػػػة تسػػػػػػػمى "بنػػػػػػػؾ أسػػػػػػػرى" السػػػػػػػتخدامهـ كػػػػػػػأوراؽ 

 مساومة في حاؿ وسال جنود إسرائيمييف في األسر 

ؿ لػػػػػػديها هػػػػػػذا اإلسػػػػػػرار أو االعتػػػػػػراؼ ي كػػػػػػد بشػػػػػػكؿ اليػػػػػػدع مجػػػػػػااًل لمشػػػػػػؾ بػػػػػػأف سػػػػػػمطات االحػػػػػػت 
العديػػػػػػػد مػػػػػػػف السػػػػػػػجوف السػػػػػػػرية  وأف عػػػػػػػدد المفقػػػػػػػوديف فػػػػػػػي تمػػػػػػػؾ السػػػػػػػجوف السػػػػػػػرية يفػػػػػػػوؽ كػػػػػػػؿ 
التوسعػػػػات ممػػػػا هػػػػو معمػػػػف عنػػػػه حتػػػػى اآلف  مػػػػال رفػػػػض الكشػػػػؼ عػػػػف هػػػػذق السػػػػجوف أو السػػػػماح 

 ألي مف المنظمات العالمية والحقوسية بزيارتها 

قػػػػػوديف الػػػػػذيف يػػػػػتـ احتجػػػػػازهـ وتعتبػػػػر السػػػػػجوف السػػػػػرية اإلسػػػػػرائيمية مقػػػػػابر حقيقيػػػػػة لألسػػػػػرى والمف
بػػػػداخمها وذلػػػػؾ لعػػػػدـ تػػػػوفر المقومػػػػات الػػػػدنيا لمحفػػػػاظ عمػػػػى كرامػػػػة األسػػػػير والمفقػػػػود بػػػػداخمها  إذ 
تتميػػػػػػػػز جػػػػػػػػدراف  ػػػػػػػػرؼ السػػػػػػػػجوف السػػػػػػػػرية بػػػػػػػػالموف األسػػػػػػػػود  واإلضػػػػػػػػاءة الخفيفػػػػػػػػة  وال تتعػػػػػػػػدى 

دفاع مسػػػػػاحة زنازينهػػػػػا المتػػػػػريف مربعػػػػػة فػػػػػي أحسػػػػػف األحػػػػػواؿ  كمػػػػػا ال يػػػػػتـ السػػػػػماح لألسػػػػػير بالػػػػػ
عػػػػػػف نفسػػػػػػه أو بتوكيػػػػػػؿ محػػػػػػامي لينػػػػػػوب عنػػػػػػه  ويمنػػػػػػال مػػػػػػف الزيػػػػػػارة أو لقػػػػػػاء ذويػػػػػػه أو أي مػػػػػػف 
المنظمػػػػػات الحقوسيػػػػػة الدوليػػػػػة ومنهػػػػػا الرػػػػػميب األحمػػػػػر الػػػػػدولي  كمػػػػػا ال يسػػػػػم  بػػػػػالتريض فػػػػػي 
الهػػػػػواء إذ ال توجػػػػػد مسػػػػػػاحات كافيػػػػػة فػػػػػػي هػػػػػذق السػػػػػجوف لمتػػػػػػريض  وعنػػػػػد انتقػػػػػػاؿ األسػػػػػير مػػػػػػف 

 [11الموف عمى رأسه وتكبيمه ] زنزانته  يتـ وضال كيس أسود



 التعذيب في السجون السرية

التعػػػػػػذيب هػػػػػػي سػػػػػػمة االحػػػػػػت ؿ مػػػػػػال كافػػػػػػة األسػػػػػػرى سػػػػػػواء كػػػػػػانوا فمسػػػػػػطينييف أو عػػػػػػرب  وهػػػػػػو 
مشػػػػػػػرع بموجػػػػػػػب سػػػػػػػانوف خػػػػػػػاص يخػػػػػػػالؼ كافػػػػػػػة األسػػػػػػػس والمبػػػػػػػاد  القانونيػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة  وتتنػػػػػػػوع 

اؼ أو المػػػػػػوت  ومػػػػػػف أسػػػػػػاليب التعػػػػػػذيب فػػػػػػي السػػػػػػجوف السػػػػػػرية  إلجبػػػػػػار األسػػػػػػير عمػػػػػػى االعتػػػػػػر 
بػػػػػيف أسػػػػػاليب التعػػػػػذيب المتبعػػػػػة وفػػػػػؽ شػػػػػهادات ألسػػػػػرى محػػػػػرريف مػػػػػف هػػػػػذق السػػػػػجوف  اسػػػػػتخداـ 
التعػػػػذيب النفسػػػػي والجسػػػػدي بشػػػػكؿ روتينػػػػي  شػػػػد القيػػػػد  عػػػػدـ السػػػػماح لألسػػػػير بقضػػػػاء حاجتػػػػه  
الػػػػػػربط عمػػػػػػى الكرسػػػػػػي بشػػػػػػكؿ مػػػػػػ لـ  عػػػػػػدـ السػػػػػػماح لألسػػػػػػير بػػػػػػالنـو ورشػػػػػػه بالمػػػػػػاء البػػػػػػارد إذا 

التهديػػػػػػػػد  اال ترػػػػػػػاب  تعريػػػػػػػػة األسػػػػػػػػير مػػػػػػػػف م بسػػػػػػػه أانػػػػػػػػاء التحقيػػػػػػػػؽ  الهػػػػػػػػز  اسػػػػػػػتمقى ونػػػػػػػػاـ 
 العنيؼ  الركؿ  إجبار األسير عمى الجموس ال ير مري  أو الوسوؼ لفترات طويمة 

كمػػػػػا يػػػػػتـ إخبػػػػػار األسػػػػػير بأنػػػػػه محتجػػػػػز فػػػػػوؽ القمػػػػػر  إمػػػػػا أف يعتػػػػػرؼ أو ينتهػػػػػي وال يعمػػػػػـ أحػػػػػدًا 
بػػػػػاس رسػػػػػمي  ولػػػػػيس بمبػػػػػاس مػػػػػدني كبػػػػػاسي مػػػػػاذا حرػػػػػؿ معػػػػػه  ويشػػػػػرؼ عمػػػػػى التحقيػػػػػؽ سػػػػػادة بم

السػػػػػػجوف المعروفػػػػػػػة  وهػػػػػػػذا يػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى بشػػػػػػػاعة أنػػػػػػػواع التعػػػػػػػذيب المتبعػػػػػػػة فػػػػػػػي هػػػػػػػذق السػػػػػػػجوف 
تباعها لمم سسة العسكرية اإلسرائيمية ]  [11وار

 محاكمات عسكرية

( ك يػػػػػػرهـ مػػػػػػف األسػػػػػػرى والمختطفػػػػػػيف ولكػػػػػػف Xتػػػػػػتـ محاكمػػػػػػة أسػػػػػػرى السػػػػػػجوف السػػػػػػرية )أسػػػػػػرى 
أمػػػػػػاـ محػػػػػػاكـ مختمفػػػػػػة ي مػػػػػػب عميهػػػػػػا الطػػػػػػابال العسػػػػػػكري  وفػػػػػػي فػػػػػػي ظػػػػػػروؼ  يػػػػػػر متشػػػػػػابهة  و 

أوسػػػػػػات محػػػػػػددة  حيػػػػػػث أف هنػػػػػػاؾ العديػػػػػػد مػػػػػػف المحاكمػػػػػػات التػػػػػػي تػػػػػػتـ ألشػػػػػػخاص فػػػػػػي الكيػػػػػػاف 
الرػػػػػهيوني ال يػػػػػتـ توايقهػػػػػا أو معرفػػػػػة األشػػػػػخاص الػػػػػذيف يػػػػػتـ محػػػػػاكمتهـ  وسػػػػػد نشػػػػػرت رػػػػػحيفة 

حػػػػػػاكـ إسػػػػػػرائيمية ال "يػػػػػديعوت أحرنػػػػػػوت" العبريػػػػػػة  بػػػػػػأف محاكمػػػػػػة هػػػػػ الء األسػػػػػػرى تجػػػػػػرى أمػػػػػػاـ م
أحػػػػػد يعمػػػػػـ مػػػػػا يحرػػػػػؿ فػػػػػي المػػػػػداوالت  ومػػػػػف هػػػػػـ المتهمػػػػػوف  وأي تهػػػػػـ موجهػػػػػة إلػػػػػيهـ  أو أي 
دفػػػػاع يحرػػػػموف عميػػػػه  وتػػػػتـ هػػػػذق المحاكمػػػػات بشػػػػكؿ سػػػػري وأمػػػػر سػػػػري تحػػػػت إدعػػػػاء أف ذلػػػػؾ 
يضػػػػر بػػػػأمف كيػػػػاف االحػػػػت ؿ إذا مػػػػا نشػػػػر  بحيػػػػث يػػػػتـ إحضػػػػار األسػػػػير أمػػػػاـ ساضػػػػي  وعػػػػادة 

ذا تعػػػػػذر ذلػػػػػؾ يػػػػػتـ إحضػػػػػارق إلػػػػػى المحكمػػػػػة فػػػػػي سػػػػػاعات المسػػػػػاء يكػػػػػوف فػػػػػي منػػػػػزؿ القا ضػػػػػي وار
ويػػػػػػتـ تخػػػػػػزيف واػػػػػػائؽ االعتقػػػػػػاؿ فػػػػػػي خزينػػػػػػة خارػػػػػػة  كمػػػػػػا ال يػػػػػػتـ تسػػػػػػجيؿ المػػػػػػداوالت ضػػػػػػمف 



مػػػػػػداوالت المحكمػػػػػػة  ومحضػػػػػػر الجمسػػػػػػة يشػػػػػػرؼ تػػػػػػتـ طباعتػػػػػػه مػػػػػػف سبػػػػػػؿ موظفػػػػػػة مػػػػػػف مكتػػػػػػب 
 [13]رئيس المحكمة عمى حاسوب متنقؿ ومرتبط بالحاسوب المركزي لممحكمة 

 مخالفة القونين الدولية

يعتبػػػػػػر االحتجػػػػػػاز السػػػػػػري لألسػػػػػػرى والمفقػػػػػػوديف وعػػػػػػدـ إبػػػػػػ غ عػػػػػػائ تهـ أو المنظمػػػػػػات الدوليػػػػػػة 
ذات الشػػػػػػأف والحقوسيػػػػػػة منهػػػػػػا بمكػػػػػػاف وجػػػػػػودهـ  وممارسػػػػػػة شػػػػػػتى أنػػػػػػواع التعػػػػػػذيب بحقهػػػػػػـ مػػػػػػف 
الجػػػػػػرائـ المسػػػػػػتمرة والتػػػػػػي تحػػػػػػدث كػػػػػػؿ يػػػػػػـو سػػػػػػواء كػػػػػػاف مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ االسػػػػػػتمرار فػػػػػػي احتجػػػػػػاز 

سػػػػػػػرى والمفقػػػػػػػوديف فػػػػػػػي باسػػػػػػػتي ت اإلجػػػػػػػراـ اإلسػػػػػػػرائيمي أـ احتجػػػػػػػازهـ أمػػػػػػػوات فػػػػػػػي مقػػػػػػػابر األ
األرسػػػػػػاـ والتػػػػػػي جميعهػػػػػػا تشػػػػػػكؿ انتهاكػػػػػػات وجػػػػػػرائـ وفقػػػػػػًا لمقػػػػػػانوف الػػػػػػدولي التػػػػػػي تعػػػػػػد اتفاسيػػػػػػات 
جنيػػػػؼ أحػػػػد أركانػػػػه األساسػػػػية  ومخالفػػػػًا لكافػػػػة أألعػػػػراؼ والمبػػػػاد  الدوليػػػػة  كمػػػػا تعتبػػػػر انتهاكػػػػًا 

لعػػػػػػالمي لحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف  وجريمػػػػػػة حػػػػػػرب يعاسػػػػػػب عميهػػػػػػا القػػػػػػانوف الجزائػػػػػػي لقواعػػػػػػد اإلعػػػػػػ ف ا
 مف نظاـ المحكمة الجنائية الدولية في الهاي  1/1الدولي خارة المواد 

الم سسػػػػػات الحقوسيػػػػػة الدوليػػػػػة مطالبػػػػػة أف تفػػػػػت  تحقيػػػػػؽ جػػػػػدي فػػػػػ  وجػػػػػود سػػػػػجوف سػػػػػرية لػػػػػدى 
ء كػػػػػػػانوا أحيػػػػػػػاء او االحػػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػػرائيمي  يحتجػػػػػػػز فيهػػػػػػػا أشػػػػػػػخاص ال يعػػػػػػػرؼ مرػػػػػػػيرهـ سػػػػػػػوا

أمػػػػوات  وعمػػػػى تمػػػػؾ الم سسػػػػات أف تضػػػػ ط عمػػػػى االحػػػػت ؿ لمكشػػػػؼ عػػػػف أسػػػػماء وأمػػػػاكف تمػػػػؾ 
السػػػػػجوف وحقيقػػػػػة المعتقمػػػػػيف فيهػػػػػا  وأف تسػػػػػعى مػػػػػف أجػػػػػؿ إ ػػػػػ ؽ تمػػػػػؾ السػػػػػجوف  ألف وجودهػػػػػا 

 يشكؿ خرؽ فاض  لكؿ األعراؼ والمواايؽ الدولية 

دولػػػػػػة االحػػػػػػت ؿ بتحديػػػػػػد مكػػػػػػاف  15/5/1223وسػػػػػػد طالبػػػػػػت لجنػػػػػػة مناهضػػػػػػة التعػػػػػػذيب بتػػػػػػاري  
أنػػػػذاؾ  والسػػػػماح بػػػػدخوؿ الرػػػػميب األحمػػػػر الػػػػدولي إليػػػػه  وأنػػػػه عمػػػػى المحكمػػػػة  1931السػػػػجف 

االسػػػػػػػػػرائيمية أف تتكفػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػالتحقيؽ بحيػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػاالت التعػػػػػػػػػػذيب والمعاممػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػيئة 
ع ف النتيجة عمى رفحات الجرائد   لممحتجزيف في هذا المعتقؿ وار

دولػػػػػػػة تحتجػػػػػػػز  99متحػػػػػػػدة أف دولػػػػػػػة االحػػػػػػػت ؿ هػػػػػػػي واحػػػػػػػدة مػػػػػػػف كمػػػػػػػا أكػػػػػػػد تقريػػػػػػػر األمػػػػػػػـ ال
أشخارػػػػػػػًا فػػػػػػػي سػػػػػػػجوف سػػػػػػػرية  وأكػػػػػػػد التقريػػػػػػػر أف الضػػػػػػػحايا وعػػػػػػػائ تهـ يممكػػػػػػػوف الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي 
التعػػػػػػػػػػويض وأف المسػػػػػػػػػػ وليف عػػػػػػػػػػف األعمػػػػػػػػػػاؿ اإلجراميػػػػػػػػػػة يجػػػػػػػػػػب أف يخضػػػػػػػػػػعوا لمقضػػػػػػػػػػاء  وأف 



ف كػػػػػػػاف فػػػػػػػي  االحتجػػػػػػػاز السػػػػػػػري يماػػػػػػػؿ انتهاكػػػػػػػًا لممبػػػػػػػاد  الدوليػػػػػػػة لحقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف  حتػػػػػػػى وار
 [12حاالت الطوار  ]

 نموذجاً  1931السجن السري 

تمتمػػػػػؾ سػػػػػمطات االحػػػػػت ؿ كمػػػػػا أسػػػػػمفنا العديػػػػػد مػػػػػف السػػػػػجوف السػػػػػرية التػػػػػي يػػػػػتـ احتجػػػػػاز مئػػػػػات 
األسػػػػػػرى والمفقػػػػػػوديف بػػػػػػداخمها  وال يسػػػػػػتطيال أي شػػػػػػخص أو منظمػػػػػػة حقوسيػػػػػػة أو دوليػػػػػػة التنبػػػػػػ  

الكشػػػػؼ عػػػػف سػػػػجف سػػػػرى واحػػػػد بعػػػػددها إال بقػػػػدر مػػػػا تسػػػػم  بػػػػه سػػػػمطات االحػػػػت ؿ  حيػػػػث تػػػػـ 
 ( 1931فقط يحمؿ رسـ )

" وانتانػػػػػامو إسػػػػػرائيؿ" هػػػػػو اإلسػػػػػـ األفضػػػػػؿ ليطمػػػػػؽ عمػػػػػى هػػػػػذا السػػػػػجف  بػػػػػالر ـ أنػػػػػه لػػػػػـ يحػػػػػظ 
بػػػػػػأي شػػػػػػهرة مقارنػػػػػػة بمعسػػػػػػكر  وانتانػػػػػػامو  لكنػػػػػػه ينتهػػػػػػؾ القػػػػػػوانيف الدوليػػػػػػة واإلنسػػػػػػانية بشػػػػػػكٍؿ 

مكػػػػػػػاف السػػػػػػػجف أفظػػػػػػػال  وعمػػػػػػػى عكػػػػػػػس معسػػػػػػػكر االعتقػػػػػػػاؿ األميركػػػػػػػي  ال يعػػػػػػػرؼ أحػػػػػػػد بدسػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػرائيمي  فهػػػػػػو لػػػػػػيس بمكػػػػػػاف معػػػػػػر ؼ عمػػػػػػػى الخػػػػػػرائط  كمػػػػػػا محػػػػػػي عػػػػػػف الرػػػػػػور الجويػػػػػػػة  
وأزيمػػػػػت الفتػػػػػة الطػػػػػرؽ المرسمػػػػػة الخارػػػػػة بػػػػػه  ولػػػػػيس هنػػػػػاؾ رػػػػػور فوتو رافيػػػػػة سريبػػػػػة أو حتػػػػػى 
بعيػػػػػػػدة المػػػػػػػدى لممحتجػػػػػػػزيف فيػػػػػػػه  كػػػػػػػالتي أخػػػػػػػذت لممحتجػػػػػػػزيف فػػػػػػػي معسػػػػػػػكر  وانتانػػػػػػػامو  كمػػػػػػػا 

ال مػػػػا ذكػػػػر حػػػػوؿ موسػػػػال السػػػػجف مػػػػف اإلعػػػػ ـ اإلسػػػػرائيمي  وذلػػػػؾ أزالػػػػت الرسابػػػػة العسػػػػكرية جميػػػػ
 بداعي التكتـ  والسري ة الضروريف "لمنال إلحاؽ الضرر بأمف الدولة" 

الرػػػػحفييف األجانػػػػب الػػػػذيف أفشػػػػوا سػػػػر المعمومػػػػات حػػػػوؿ هػػػػذا السػػػػجف مهػػػػدديف باإلبعػػػػاد خػػػػارج 
مػػػػي  تػػػػـ ترسػػػػيب فمسػػػػطيف المحتمػػػػة  لكػػػػف  وبػػػػالر ـ مػػػػف محػػػػاوالت الحكومػػػػة لفػػػػرض تعتػػػػيـ إع 

معمومػػػػػات حػػػػػوؿ أحػػػػػػداث مرعبػػػػػة جػػػػػرت فػػػػػػي هػػػػػذا السػػػػػػجف  فقػػػػػد اسػػػػػتخدـ هػػػػػػذا السػػػػػجف بشػػػػػػكٍؿ 
مكاػػػػػػؼ الحتجػػػػػػاز المعتقمػػػػػػيف العػػػػػػرب واألجانػػػػػػب  مػػػػػػف أردنيػػػػػػيف  لبنػػػػػػانييف  سػػػػػػورييف  مرػػػػػػرييف 

 [11أو إيرانييف  إال أنه ليس مف المعروؼ عدد الذيف احتجزوا فيه ]

 حتجػػػػػػػػاز والتحقيػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػال بعػػػػػػػػض األسػػػػػػػػرى كمػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتخدـ جػػػػػػػػيش االحػػػػػػػػت ؿ هػػػػػػػػذا السػػػػػػػػجف ل
الفمسػػػػػطينييف  خارػػػػػة مػػػػػف تعتبػػػػػرهـ سػػػػػادة لمعمػػػػػؿ المسػػػػػم  ضػػػػػدها  ولػػػػػـ يكػػػػػف ب مكانهػػػػػا بطبيعػػػػػة 
الحػػػػاؿ إخفػػػػاء خبػػػػر اعتقػػػػالهـ وبمػػػػا أنهػػػػـ لػػػػـ يػػػػدخموا السػػػػجوف المعروفػػػػة  ولػػػػـ يزسػػػػم  لممحػػػػاميف 



مػػػػف التحقيػػػػؽ  بزيػػػػارتهـ  فقػػػػد كػػػػاف ذلػػػػؾ م شػػػػرًا سويػػػػًا عمػػػػى وجػػػػود سػػػػجوف سػػػػرية  وعنػػػػدما خرجػػػػوا
 إلى السجوف كارت الشهادات وتواترت 

اإلعػػػػ ف األوؿ عػػػػف وجػػػػود السػػػػجف كػػػػاف مػػػػال االجتيػػػػاح اإلسػػػػرائيمي لمػػػػدف الضػػػػفة ال ربيػػػػة عػػػػاـ 
  عػػػػػػف طريػػػػػػؽ رػػػػػػحفي أجنبػػػػػػي اسػػػػػػتطاع جمػػػػػػال معمومػػػػػػات عنػػػػػػه  خرورػػػػػػًا بعػػػػػػد عػػػػػػدـ 1221

لتعػػػػػذيب تمكػػػػػف عػػػػػدد كبيػػػػػر مػػػػػف المحػػػػػاميف مػػػػػف زيػػػػػارة مػػػػػوكميهـ  إضػػػػػافة إلػػػػػى القرػػػػػة الشػػػػػهيرة 
األسػػػػػير المبنػػػػػاني مرػػػػػطفى الػػػػػديراني داخػػػػػؿ السػػػػػجف مػػػػػال عػػػػػدد كبيػػػػػر مػػػػػف المعتقمػػػػػيف المبنػػػػػانييف  
وا عمػػػػػػى هػػػػػػػذا السػػػػػػػجف السػػػػػػر ي بقػػػػػػػوا تحػػػػػػت سػػػػػػػيطرة جهػػػػػػػاز  ذا كػػػػػػاف الفمسػػػػػػػطينيوف الػػػػػػذيف مػػػػػػػر  وار
"الشػػػػػػاباؾ"  المسػػػػػػ وؿ عػػػػػػف عمميػػػػػػات التحقيػػػػػػؽ فػػػػػػي جميػػػػػػال مراكػػػػػػز التوسيػػػػػػؼ اإلسػػػػػػرائيمية  فػػػػػػ ف 

ى تقػػػػػػػػال مسػػػػػػػػ ولية التحقيػػػػػػػػؽ معهػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى عػػػػػػػػاتؽ االسػػػػػػػػتخبارات أرػػػػػػػػحاب الجنسػػػػػػػػيات األخػػػػػػػػر 
 [11العسكرية اإلسرائيمية ]

ائؿ اإلعػػػػػ ـ العالميػػػػػة فػػػػػي وسػػػػػ 1223" إلػػػػػى التػػػػػردد مػػػػػف جديػػػػػد خػػػػػ ؿ عػػػػػاـ 1931عػػػػػاد الػػػػػرسـ "
واإلسػػػػرائيمية بعػػػػد تقريػػػػر لجنػػػػة مناهضػػػػة التعػػػػذيب التابعػػػػة لألمػػػػـ المتحػػػػدة  والتػػػػي طالبػػػػت دولػػػػة 
االحػػػػػت ؿ بالكشػػػػػؼ عػػػػػف سػػػػػجونها السػػػػػرية التػػػػػي طالمػػػػػا أنكػػػػػرت وجودهػػػػػا  وأخفتهػػػػػا عػػػػػف جهػػػػػات 

 الرسابة الدولية  ماؿ منظمة الرميب األحمر و يرها 

"  1931مػػػػػا يشػػػػػبه بطاسػػػػػة التعريػػػػػؼ بالسػػػػػجف السػػػػػري "ونشػػػػػرت رػػػػػحيفة "يػػػػػديعوت احرونػػػػػوت" 
وسالػػػػت إنػػػػه يعتبػػػػر ساعػػػػدة تسػػػػتخدـ لمتحقيػػػػؽ مػػػػال "األسػػػػرى الخطيػػػػريف وجنػػػػود الجيػػػػوش المعاديػػػػة 
الػػػػػذيف يقعػػػػػوف فػػػػػي أسػػػػػر القػػػػػوات اإلسػػػػػرائيمية"  وفيػػػػػه تػػػػػـ التحقيػػػػػؽ مػػػػػال منفػػػػػذي عمميػػػػػة السػػػػػاحؿ 

طػػػػػػار نيروبػػػػػػي  وهػػػػػػو يتبػػػػػػال الشػػػػػػهيرة والفمسػػػػػػطينييف الػػػػػػذيف حػػػػػػاولوا تفجيػػػػػػر طػػػػػػائرة العػػػػػػاؿ فػػػػػػي م
شػػػػػػػعبة االسػػػػػػػتخبارات العسػػػػػػػكرية فػػػػػػػي الجػػػػػػػيش اإلسػػػػػػػرائيمي  ويقػػػػػػػوـ جنػػػػػػػود الشػػػػػػػرطة العسػػػػػػػكرية 
ليػػػػػػه  واستيػػػػػػادهـ مػػػػػف  ػػػػػػرفهـ تحػػػػػػت  بكافػػػػػة الخػػػػػػدمات الموجيسػػػػػػتيه  ماػػػػػؿ نقػػػػػػؿ المعتقمػػػػػػيف منػػػػػه وار
األرض إلػػػػػى  ػػػػػرؼ التحقيػػػػػؽ  إضػػػػػافة إلػػػػػى نقػػػػػؿ كافػػػػػة احتياجػػػػػات السػػػػػجف األخػػػػػرى  فيمػػػػػا يقػػػػػـو 

لتحقيػػػػػػؽ محققػػػػػػػوف مػػػػػػف شػػػػػػػعبة االسػػػػػػتخبارات العسػػػػػػكرية ومسػػػػػػػاعديهـ مػػػػػػف "الموسػػػػػػػاد" بأعمػػػػػػاؿ ا
 [19و"الشاباؾ"  وجميعهـ مختروف بالتحقيؽ مال األسرى ]

 



 معمومات وبيانات المنشأة

مػػػػػػػف جانبػػػػػػػه  أكػػػػػػػد الباحػػػػػػػث نشػػػػػػػأت الوحيػػػػػػػدي  مسػػػػػػػ وؿ اإلعػػػػػػػ ـ فػػػػػػػي لجنػػػػػػػة األسػػػػػػػرى لمقػػػػػػػوى 
طنيػػػػػة السػػػػػترداد جاػػػػػاميف الشػػػػػهداء والكشػػػػػؼ الوطنيػػػػػة واإلسػػػػػ مية والمكمػػػػػؼ بػػػػػ ع ـ الحممػػػػػة الو 

عػػػػػف مرػػػػػير المفقػػػػػوديف الفمسػػػػػطينييف فػػػػػي سطػػػػػاع  ػػػػػزة  أف االحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػرائيمي سػػػػػاـ بحجػػػػػب 
  إلػػػػػى جانػػػػػب تهديػػػػػد 1931كافػػػػػة المعمومػػػػػات والبيانػػػػػات والػػػػػدالئؿ التػػػػػي تشػػػػػير لوجػػػػػود السػػػػػجف 

ف ينشػػػػػروف وتحػػػػػذير اإلع ميػػػػػيف والبػػػػػاحايف والناشػػػػػطيف فػػػػػي الػػػػػدفاع عػػػػػف حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف الػػػػػذي
 معمومات عف تمؾ السجوف السرية باإلعتقاؿ واإل تياؿ أو اإلبعاد 

وسػػػػػاؿ الوحيػػػػػدي أف المعمومػػػػػات الفمسػػػػػطينية التػػػػػي تػػػػػوفرت لديػػػػػه  وحسػػػػػب متابعتػػػػػه لهػػػػػذا الممػػػػػؼ  
وحسػػػػػػب مرػػػػػػادر إع ميػػػػػػة وأبحػػػػػػاث تعػػػػػػود لناشػػػػػػطيف فمسػػػػػػطينييف مػػػػػػف الرعيػػػػػػؿ األوؿ  أفػػػػػػادت 

مجػػػػػػػػاورة لمضػػػػػػػػفة ال ربيػػػػػػػػة  بػػػػػػػػدأ اإلحػػػػػػػػت ؿ   يقػػػػػػػػال فػػػػػػػػي منطقػػػػػػػػة 1931بػػػػػػػػأف السػػػػػػػػجف السػػػػػػػػري 
  1391اإلسرائيمي يستخدمه في إخفاء جرائمه منذ أوائؿ العاـ 

عبػػػػػارة عػػػػػف بنايػػػػػة اسػػػػػمنتية تتوسػػػػػط كيبوتسػػػػػًا إسػػػػػرائيميًا  1931وأضػػػػػاؼ الوحيػػػػػدي بػػػػػأف السػػػػػجف 
يتبػػػػػػال إلحػػػػػػدى القػػػػػػرى التعاونيػػػػػػة ومحاطػػػػػػة باألشػػػػػػجار الكايفػػػػػػة  وجػػػػػػدراف السػػػػػػجف مرتفعػػػػػػة جػػػػػػدًا  

بػػػػػػػراج العسػػػػػػػكرية لممراسبػػػػػػػة وأف اإلحػػػػػػػت ؿ يعتبػػػػػػػر هػػػػػػػذق السػػػػػػػجوف منػػػػػػػاطؽ عسػػػػػػػكرية وتحػػػػػػػدق األ
 [19م مقة كحاؿ مقابر األرساـ ]

  بنايػػػػػػػة مبنيػػػػػػػػة مػػػػػػػف اإلسػػػػػػػػمنت فػػػػػػػي وسػػػػػػػػط فمسػػػػػػػطيف المحتمػػػػػػػػة  يتوسػػػػػػػط سريػػػػػػػػة 1931سػػػػػػػجف 
إسػػػػػػػػتيطانية بالكػػػػػػػػاد تػػػػػػػػرى فػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػى التمػػػػػػػػة ألنهػػػػػػػػا محاطػػػػػػػػة باألشػػػػػػػػجار الحرجيػػػػػػػػة والجػػػػػػػػدراف 

جف مػػػػػػف الخػػػػػػارج كػػػػػػأي مركػػػػػػز شػػػػػػرطة بنػػػػػػاق البريطػػػػػػانيوف أبػػػػػػاف انتػػػػػػدابهـ المرتفعػػػػػػة  ويبػػػػػػدو السػػػػػػ
لفمسػػػػػػطيف  لػػػػػػه بػػػػػػرجيف مراسبػػػػػػة تػػػػػػوفر الحراسػػػػػػة العسػػػػػػكرية والمراسبػػػػػػة المكافػػػػػػة لمحػػػػػػيط المنطقػػػػػػة  
والشػػػػػػهادت التػػػػػػي أدلػػػػػػى بهػػػػػػا عػػػػػػدد مػػػػػػف المعتقمػػػػػػيف السػػػػػػابقيف فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ السػػػػػػجف تفتػػػػػػرض بػػػػػػأف 

 [15السجف مزدحـ بالمعتقميف ]

ألسػػػػير المحػػػػرر سػػػػامر المرػػػػري أنػػػػه يعتقػػػػد أف السػػػػجف فػػػػي مكػػػػاف سريػػػػب وفػػػػي المقابػػػػؿ  ذكػػػػر ا
مػػػػف السػػػػاحؿ  ألنػػػػه كػػػػاف يسػػػػمال أرػػػػوات بعػػػػض الطيػػػػور البحريػػػػة كطػػػػائر النػػػػورس بػػػػالقرب مػػػػف 
المكػػػاف المػػػػذكور  وكػػػػذلؾ نظػػػػرًا لقرػػػر المسػػػػافة نسػػػػبيًا عنػػػػدما تػػػػـ نقمػػػه مػػػػف التحقيػػػػؽ داخػػػػؿ هػػػػذا 



ؿ فمسػػػػطيف  وورػػػػػؼ األسػػػػير المحػػػػػرر المعتقػػػػؿ إلػػػػى محكمػػػػػة التمديػػػػد فػػػػػي سػػػػجف الجممػػػػة بشػػػػػما
طبيعػػػػػة هػػػػػذا المعتقػػػػػؿ  بأنػػػػػه بنػػػػػاء سػػػػػديـ  وجدرانػػػػػه مهترئػػػػػة ولونهػػػػػا سػػػػػاتـ  واإلضػػػػػاءة فػػػػػي ال ػػػػػرؼ 

حسػػػػػب المرػػػػػري  -ضػػػػػعيفة جػػػػػدًا  وكػػػػػؿ هػػػػػذق العنارػػػػػر تػػػػػ ار عمػػػػػى نفسػػػػػية المعتقػػػػػؿ  خارػػػػػة 
أف ال ػػػػػػرؼ فػػػػػػي هػػػػػػذا السػػػػػػجف موجػػػػػػودة تحػػػػػػت األرض  وذلػػػػػػؾ لشػػػػػػعور األسػػػػػػير بأنػػػػػػه ينػػػػػػزؿ  -

رة منحػػػػػػدرًا سويػػػػػػًا سبػػػػػػؿ الورػػػػػػوؿ إلػػػػػػى المكػػػػػػاف المنشػػػػػػود لبػػػػػػدء جػػػػػػوالت التحقيػػػػػػؽ القاسػػػػػػي بالسػػػػػػيا
 [19معه ]

تقػػػػػوؿ المحاميػػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية "ليئػػػػػػػا تسػػػػػػيمؿ"  المتخررػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػدفاع عػػػػػػف الفمسػػػػػػطينييف: "أي 
شػػػػػخص يػػػػػدخؿ هػػػػػذا السػػػػػجف يختفػػػػػي  ومػػػػػف المحتمػػػػػؿ لألبػػػػػد"  وتضػػػػػيؼ: "ال فػػػػػرؽ بينػػػػػه وبػػػػػيف 

العنرػػػػػػريوف مػػػػػػف جنػػػػػػوب أفريقيػػػػػػا"  وسػػػػػػد طالبػػػػػػت المحاميػػػػػػة "ليئػػػػػػا  سػػػػػػجف يػػػػػػديرق الػػػػػػديكتاتوريوف
بمعمومػػػػػػات  1221تسػػػػػػيمؿ" و"مركػػػػػػز الػػػػػػدفاع عػػػػػػف الفػػػػػػرد" واسػػػػػػمها المشػػػػػػهور "هاموكيػػػػػػد" عػػػػػػاـ 

ظهػػػػػار الفمسػػػػػطينييف المفقػػػػػوديف لبرهنػػػػػة أنهػػػػػـ ال زالػػػػػوا عمػػػػػى سيػػػػػد الحيػػػػػاة   عػػػػػف هػػػػػذا السػػػػػجف  وار
فقػػػػػػوديف كػػػػػػانوا محتجػػػػػػزيف فػػػػػػي السػػػػػػجف وسػػػػػػد اعترفػػػػػػت السػػػػػػمطات اإلسػػػػػػرائيمية بػػػػػػأف المعتقمػػػػػػيف الم

السػػػػػري  لكنهػػػػػا لػػػػػـ تعػػػػػط أي تفارػػػػػيؿ  لكنهػػػػػا أحالػػػػػت جميػػػػػال المطالػػػػػب إلػػػػػى مػػػػػا يسػػػػػمى رئػػػػػيس 
 [11شعبة مكافحة اإلرهاب بالقرب مف حيفا ]

وهنػػػػػػػا سامػػػػػػػت منظمػػػػػػػة "هاموكيػػػػػػػد"  برفػػػػػػػال دعػػػػػػػوى سضػػػػػػػائية إلػػػػػػػى المحكمػػػػػػػة العميػػػػػػػا اإلسػػػػػػػرائيمية 
هػػػػػػػذا السػػػػػػػجف واسػػػػػػػتندت إلػػػػػػػى أف القػػػػػػػانوف تطالػػػػػػػب فيهػػػػػػػا الحكومػػػػػػػة بكشػػػػػػػؼ المعمومػػػػػػػات حػػػػػػػوؿ 

الػػػػػػػدولي واإلسػػػػػػػرائيمي يعارضػػػػػػػاف وجػػػػػػػود سػػػػػػػجوف سػػػػػػػرية  وسػػػػػػػد اعتػػػػػػػرؼ اإلدعػػػػػػػاء العػػػػػػػاـ بوجػػػػػػػود 
السػػػػجف  وأنػػػػه يسػػػػتخدـ لحػػػػاالت خارػػػػة و يػػػػر مخرػػػػص لألسػػػػرى الفمسػػػػطينييف  وأنهػػػػـ توسفػػػػوا 
عػػػػػف اسػػػػػتخدامه منػػػػػذ مػػػػػدة ولػػػػػـ يبػػػػػؽ فيػػػػػه إال عػػػػػدد سميػػػػػؿ مػػػػػف األسػػػػػرى الػػػػػذيف رفػػػػػض االدعػػػػػاء 

 هوياتهـ وظروؼ اعتقالهـ  كشؼ

سامػػػػػػػت القنػػػػػػػاة العاشػػػػػػػرة فػػػػػػػي التمفزيػػػػػػػوف اإلسػػػػػػػرائيمي  ببػػػػػػػث تقريػػػػػػػر مفرػػػػػػػؿ عػػػػػػػف هػػػػػػػذا السػػػػػػػجف 
وكشػػػػػفت العديػػػػػد مػػػػػف المعمومػػػػػات المسػػػػػتقاة مػػػػػف "هاموكيػػػػػد"  اػػػػػـ توالػػػػػت التقػػػػػارير الرػػػػػحفية فػػػػػي 

  والخبػػػػػر 9/1/1229الرػػػػػحؼ العبريػػػػػة ماػػػػػؿ الخبػػػػػر الػػػػػذي نشػػػػػرته "يػػػػػديعوت أحرونػػػػػوت" فػػػػػي 
 [11في "معاريؼ" ] 11/1/1229يـو المنشور 



أمػػػػػػا فػػػػػػي التحقيػػػػػػؽ الرػػػػػػحفي الػػػػػػذي كتبػػػػػػه أفيػػػػػػؼ الفػػػػػػي فػػػػػػي رػػػػػػحيفة "هػػػػػػحرتس" العبريػػػػػػة  فقػػػػػػد 
فضػػػػػػ  فيػػػػػػه ممارسػػػػػػات شػػػػػػعبة االسػػػػػػتخبارت العسػػػػػػكرية داخػػػػػػؿ المعتقػػػػػػؿ  وورػػػػػػفه أنػػػػػػه نسػػػػػػخة 
جديػػػػػدة ل وانتنػػػػػامو  وجػػػػػاء فػػػػػي هػػػػػذق التفارػػػػػيؿ: يتػػػػػذكر الجنػػػػػدي )ـ( المػػػػػرة األولػػػػػى التػػػػػي أرسػػػػػؿ 

  فقبػػػػؿ أف يرػػػػعد إلػػػػى بػػػػرج الحراسػػػػة  تمقػػػػى أمػػػػرا 1931ا لتنفيػػػػذ مهػػػػاـ حراسػػػػة فػػػػي معسػػػػكر فيهػػػػ
رػػػػػريحًا مػػػػػف الضػػػػػابط المسػػػػػئوؿ: "عنػػػػػدما تكػػػػػوف فػػػػػوؽ البػػػػػرج  ال تنظػػػػػر إال إلػػػػػى األمػػػػػاـ  إلػػػػػى 
لػػػػى األطػػػػراؼ  أمػػػػا مػػػػا يحػػػػدث خمفػػػػؾ فهػػػػو لػػػػيس مػػػػف اخترارػػػػؾ  إيػػػػاؾ أف  خػػػػارج القاعػػػػدة  وار

 تدير رأسؾ إلى الوراء 

االحتيػػػػػػاط فػػػػػي سػػػػػػ ح االسػػػػػػتخبارات  لػػػػػـ يكػػػػػػف سػػػػػػادرًا عمػػػػػى ضػػػػػػبط نفسػػػػػػه  إذ راح لكػػػػػف جنػػػػػػدي 
يسػػػترؽ النظػػػػر بػػػػيف حػػػػيف ونخػػػػر  إلػػػػى الػػػػوراء  شػػػاهد مػػػػف فػػػػوؽ نقطػػػػة حراسػػػػته الجػػػػدراف الشػػػػائكة 
المزدوجػػػػػػػة المحيطػػػػػػػة بالمعسػػػػػػػكر  وك بػػػػػػػًا هجوميػػػػػػػة مدربػػػػػػػة تجػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي الشػػػػػػػريط الواسػػػػػػػال بػػػػػػػيف 

الدوريػػػػػػػة فػػػػػػػي الجانػػػػػػػب الػػػػػػػداخمي لمسػػػػػػػياج   الجػػػػػػػداريف  وسػػػػػػػيارة جيػػػػػػػب عسػػػػػػػكرية تقػػػػػػػـو بأعمػػػػػػػاؿ
والمركبػػػػػػػات التػػػػػػػي يسػػػػػػػتخدمها أفػػػػػػػراد الوحػػػػػػػدة التػػػػػػػي تتػػػػػػػولى إدارة القاعػػػػػػػدة  والمبنػػػػػػػى اإلسػػػػػػػمنتي 
الضػػػػػػػخـ  القػػػػػػػديـ  الػػػػػػػذي اسػػػػػػػتخدمته الشػػػػػػػرطة البريطانيػػػػػػػة فػػػػػػػي عهػػػػػػػد االنتػػػػػػػداب والػػػػػػػذي تحػػػػػػػيط 

 باسمه اآلف هالة مف ال موض: معسكر االعتقاؿ السري في دولة إسرائيؿ 

ة أوجػػػػػػه شػػػػػػبه معينػػػػػػة بػػػػػػيف معسػػػػػػكر االعتقػػػػػػاؿ األمريكػػػػػػي فػػػػػػي كوبػػػػػػا وبػػػػػػيف هػػػػػػذا المعسػػػػػػكر  امػػػػػػ
وخرورػػػػػػػًا بكػػػػػػػؿ مػػػػػػػا يترػػػػػػػؿ بع مػػػػػػػات االسػػػػػػػتفهاـ القانونيػػػػػػػة والقضػػػػػػػائية التػػػػػػػي تحػػػػػػػوـ حػػػػػػػوؿ 
المعسػػػػػكريف والشػػػػػكوؾ المريبػػػػػة حػػػػػوؿ مػػػػػا إذا كػػػػػاف وجودهمػػػػػا أو نشػػػػػاطهما يتماشػػػػػى مػػػػػال مبػػػػػاد  

مريكػػػػػي يتقػػػػػدـ عمػػػػػى نظيػػػػػرق اإلسػػػػػرائيمي مػػػػػف حيػػػػػث الديمقراطيػػػػػة  ولعػػػػػؿ معسػػػػػكر  وانتانػػػػػامو األ
الموسػػػػػال الجمػػػػػالي عمػػػػػى األسػػػػػؿ  إذ تشػػػػػاهد أبػػػػػراج الحراسػػػػػة األولػػػػػى مػػػػػف ميػػػػػاق البحػػػػػر الكػػػػػاريبي  

 في حيف يقال السجف السري اإلسرائيمي بجانب شارع اعتيادي وسط الب د 

اـ مػػػػػػف الػػػػػػداخؿ  يبػػػػػػدو السػػػػػػجف كػػػػػػأي ساعػػػػػػدة عسػػػػػػكرية اعتياديػػػػػػة  عنػػػػػػابر لمجنػػػػػػود و رفػػػػػػة طعػػػػػػ
وورشػػػػػػة لترػػػػػػمي  ورػػػػػػيانة السػػػػػػيارات  وباسػػػػػػتاناء الحراسػػػػػػة الجسػػػػػػدية  التػػػػػػي أوكمػػػػػػت لمجنػػػػػػديف 

مػػػػف جانػػػػب دولػػػػة إسػػػػرائيؿ بسػػػػور حرػػػػيف مػػػػف  1931جػػػػدد فػػػػي ال الػػػػب  فقػػػػد أحػػػػيط المعسػػػػكر 
 التكتـ والسرية 



فمنػػػػػذ الامانينيػػػػػات  حينمػػػػػا نقػػػػػؿ المعسػػػػػكر مػػػػػف موسعػػػػػه السػػػػػابؽ فػػػػػي جنػػػػػوب الػػػػػب د إلػػػػػى موسعػػػػػه 
إسػػػػرائيؿ كػػػػؿ جهػػػػد مسػػػػتطاع فػػػػي سػػػػبيؿ إبقػػػػاء وجػػػػود هػػػػذا السػػػػجف فػػػػي حػػػػد ذاتػػػػه الحػػػػالي  تبػػػػذؿ 

طػػػػػػػي السػػػػػػػرية التامػػػػػػػة  وحتػػػػػػػى بعػػػػػػػدما كشػػػػػػػؼ أمػػػػػػػرق  ال تػػػػػػػزاؿ الدولػػػػػػػة تػػػػػػػرفض إشػػػػػػػراؾ العػػػػػػػالـ 
والجمهػػػػػػور اإلسػػػػػػرائيمي فػػػػػػي طائفػػػػػػة التسػػػػػػا الت المتعمقػػػػػػة بالسػػػػػػجف: مكانػػػػػػه  وهويػػػػػػة المعتقمػػػػػػيف  

سبػػػػػػػؿ سػػػػػػػجنهـ  أو هػػػػػػػؿ ينتظػػػػػػػروف وأسػػػػػػػباب سػػػػػػػجنهـ هنػػػػػػػاؾ  ومػػػػػػػدة سػػػػػػػجنهـ  وهػػػػػػػؿ حوكمػػػػػػػوا 
المحاكمػػػػة  ومػػػػػا هػػػػػي الظػػػػػروؼ التػػػػػي يػػػػػتـ اعتقػػػػالهـ فيهػػػػػا  و يرهػػػػػا مػػػػػف التسػػػػػا الت التػػػػػي تكػػػػػوف 
إجاباتهػػػػػػا فػػػػػػي أي معسػػػػػػكر أو منشػػػػػػأة اعتقػػػػػػاؿ أخػػػػػػرى فػػػػػػي إسػػػػػػرائيؿ واضػػػػػػحة وخاضػػػػػػعة لرسابػػػػػػة 

 خارجية وسضائية 

فيػػػػػػه    حسػػػػػػبما هػػػػػػو معػػػػػػروؼ  هػػػػػػو السػػػػػػجف الوحيػػػػػػد الػػػػػػذي ال يعػػػػػػرؼ المعتقمػػػػػػوف1931سػػػػػػجف 
مكػػػػػػػػػاف احتجػػػػػػػػػازهـ  فعنػػػػػػػػػدما حػػػػػػػػػاوؿ أحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػنهـ االستيضػػػػػػػػػاح  رد عمػػػػػػػػػيهـ الحػػػػػػػػػراس بػػػػػػػػػأنهـ 
محتجػػػػػػزوف "فػػػػػػي المػػػػػػري " أو فػػػػػػي "الفضػػػػػػاء الخػػػػػػارجي" أو "خػػػػػػارج حػػػػػػدود إسػػػػػػرائيؿ"  وهػػػػػػذا هػػػػػػو 
السػػػػػػجف الوحيػػػػػػد الػػػػػػذي رفضػػػػػػت الدولػػػػػػة السػػػػػػماح لممامػػػػػػي الرػػػػػػميب األحمػػػػػػر بزيارتػػػػػػه  كمػػػػػػا أف 

طمقػػػػػػًا  حتػػػػػػى أف السياسػػػػػػييف اإلسػػػػػػرائيمييف  وبضػػػػػػمنهـ أعضػػػػػػاء الكنيسػػػػػػت لػػػػػػـ يقومػػػػػػوا بزيارتػػػػػػه م
 مس ولوف سابقوف في الحكومة  أبدوا جهً  تامًا بشأف وجودق عندما سئموا عنه 

يقػػػػػػوؿ المحػػػػػػامي داف بػػػػػػاكير  المستشػػػػػػار القػػػػػػانوني لجمعيػػػػػػة حقػػػػػػوؽ المػػػػػػواطف فػػػػػػي إسػػػػػػرائيؿ إف 
ال ديمقراطػػػػػػػػي  أي منشػػػػػػػػأة اعتقػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػرية تعتبػػػػػػػػر منافيػػػػػػػػة لممبػػػػػػػػاد  األساسػػػػػػػػية فػػػػػػػػي أي مجتمػػػػػػػػ

ولمشػػػػفافية والرسابػػػػة العامػػػػػة عمػػػػى سػػػػػمطات الحكػػػػـ  كمػػػػػا إف وجػػػػود معتقػػػػػؿ مػػػػف هػػػػػذا النػػػػوع يايػػػػػر 
مخػػػػػػػػاوؼ مزدوجػػػػػػػػة  أواًل مخػػػػػػػػاوؼ بوجػػػػػػػػود اعتقػػػػػػػػاالت سػػػػػػػػرية وحػػػػػػػػاالت اختفػػػػػػػػاء أو مفقػػػػػػػػوديف  

ساءة المعاممة وممارسة العنؼ والتعذيب   واانيًا مخاوؼ مف إساءة استخداـ القوة وار

أسػػػػاس مػػػػػف الرػػػػحة كمػػػػا سػػػػنبيف الحقػػػػػًا  إذ تقػػػػوؿ عضػػػػو الكنيسػػػػت زهافػػػػػا هػػػػذق المخػػػػاوؼ لهػػػػا 
  لكنهػػػػػػا لػػػػػػـ تمػػػػػػؽ جوابػػػػػػًا إف حقيقػػػػػػة 1931 ػػػػػػالئوف والتػػػػػػي طمبػػػػػػت السػػػػػػماح لهػػػػػػا بزيػػػػػػارة سػػػػػػجف 

وجػػػػػػود سػػػػػػجف كهػػػػػػذا  ال يعػػػػػػرؼ أحػػػػػػد مكانػػػػػػه مػػػػػػف ناحيػػػػػػة رسػػػػػػمية  هػػػػػػي مػػػػػػف سػػػػػػمات األنظمػػػػػػة 
 الديكتاتورية  الشمولية ودوؿ العالـ الاالث 

 



باب هالػػػػػػة السػػػػػػرية المحيطػػػػػػة بالمكػػػػػػاف يرجػػػػػػال إلػػػػػػى حقيقػػػػػػة كونػػػػػػه وسػػػػػػط ساعػػػػػػدة ولعػػػػػػؿ أحػػػػػػد أسػػػػػػ
التػػػػػػػي  – 529الوحػػػػػػدة  -عسػػػػػػكرية تتبػػػػػػال إحػػػػػػدى الوحػػػػػػدات السػػػػػػػرية فػػػػػػي سػػػػػػ ح االسػػػػػػتخبارات 

تتػػػػػولى جمػػػػػػال معمومػػػػػات اسػػػػػػتخبارية عػػػػػػف طريػػػػػؽ العنرػػػػػػر البشػػػػػػري  وبشػػػػػكؿ أساسػػػػػػي بواسػػػػػػطة 
ض ضػػػػػػباط الوحػػػػػػدة مهمػػػػػػة اسػػػػػػتخداـ عمػػػػػػ ء ومخبػػػػػػريف خػػػػػػارج فمسػػػػػػطيف المحتمػػػػػػة  ويتػػػػػػولى بعػػػػػػ
 تش يؿ العم ء واالتراؿ بهـ  فيما يعمؿ ضباط نخروف في التحقيؽ 

  الػػػػػذي تحػػػػػػوؿ 1931نشػػػػػاطات الوحػػػػػدة المكافػػػػػة فػػػػػي لبنػػػػػاف سػػػػػػمطت األضػػػػػواء عمػػػػػى معسػػػػػكر 
إلػػػػى مركػػػػز لمتحقيػػػػؽ مػػػػال المشػػػػبوهيف باالنتمػػػػاء لمنظمػػػػة حػػػػزب اد الػػػػذيف اعػػػػتقمهـ أو اخػػػػتطفهـ 

لبنػػػػػػػػاف  وكػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف أشػػػػػػػػهرهـ الشػػػػػػػػي  عبػػػػػػػػد الكػػػػػػػػريـ عبيػػػػػػػػد الجػػػػػػػػيش اإلسػػػػػػػػرائيمي مػػػػػػػػف جنػػػػػػػػوب 
 ومرطفى الديراني 

الطػػػائرة العموديػػػة التػػػي اختطػػػؼ بهػػػا الشػػػي  عبيػػػد مػػػف منزلػػػه فػػػي بمػػػدة جبشػػػيت بجنػػػوب لبنػػػػاف  
  ولػػػػـ ي ػػػػادر عبيػػػػد المعسػػػػكر  باسػػػػتاناء حػػػػاالت 1931أحضػػػػرته مباشػػػػرة إلػػػػى بوابػػػػة المعسػػػػكر 

عامػػػػػػػًا عمػػػػػػػى اختطافػػػػػػػه  19بعػػػػػػػد مػػػػػػػرور  تمديػػػػػػػد اعتقالػػػػػػػه فػػػػػػػي المحكمػػػػػػػة  سػػػػػػػوى مػػػػػػػرة واحػػػػػػػدة
 واحتجازق  حيث نقؿ عبيد وديراني إلى سجف كفار يونا 

  فقػػػػػػد 1931لكػػػػػػف عبيػػػػػػد وديرانػػػػػػي ليسػػػػػػا المختطفػػػػػػيف الوحيػػػػػػديف المػػػػػػذيف زج بهمػػػػػػا فػػػػػػي زنػػػػػػازيف 
احتجػػػػز فيػػػػه أحػػػػد الشػػػػباف المبنػػػػانييف  ويػػػػدعى هاشػػػػـ وارػػػػؼ  الػػػػذي ترػػػػادؼ وجػػػػودق فػػػػي منػػػػزؿ 

 11دة إسػػػػػرائيمية باستحػػػػػاـ المنػػػػػزؿ  لتقتػػػػػادق أيضػػػػػًا  حيػػػػػث مكػػػػػث الشػػػػػي  عبيػػػػػد عنػػػػػدما سامػػػػػت وحػػػػػ
اػػػػػػـ نقػػػػػػؿ فػػػػػػي السػػػػػػنوات األخيػػػػػػرة إلػػػػػػى سػػػػػػجف  1931عامػػػػػػًا فػػػػػػي السػػػػػػجف  بدايػػػػػػة فػػػػػػي معسػػػػػػكر 

الرممػػػػػػة  وطػػػػػػواؿ هػػػػػػذق المػػػػػػدة لػػػػػػـ يحػػػػػػاكـ أو توجػػػػػػه لػػػػػػه أيػػػػػػة تهمػػػػػػة  فضػػػػػػً  عػػػػػػف أف الحكومػػػػػػة 
قػػػػػاؿ لػػػػػديها  ومنعتػػػػػه مػػػػػف اإلسػػػػػرائيمية أنكػػػػػرت فػػػػػي السػػػػػنوات األولػػػػػى حقيقػػػػػة وجػػػػػودق رهػػػػػف االعت

 االتراؿ مال العالـ الخارجي 

معػػػػػتقً   11  أسػػػػػرت المحكمػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية العميػػػػػا اإلفػػػػػراج عػػػػػف هاشػػػػػـ مػػػػػال 1222وفػػػػػي نيسػػػػػاف 
لبنانيػػػػػػػًا نخػػػػػػػريف احتجػػػػػػػزوا حسػػػػػػػب الروايػػػػػػػة اإلسػػػػػػػرائيمية الرسػػػػػػػمية كرهػػػػػػػائف مقابػػػػػػػؿ مػػػػػػػ ح الجػػػػػػػو 

 اإلسرائيمي المفقود في لبناف روف أراد 

 



  إنهػػػػػػـ يتػػػػػػذكروف أنػػػػػػه كانػػػػػػت 1931المنطقػػػػػػة التػػػػػػي يقػػػػػػال فيهػػػػػػا معسػػػػػػكر  يقػػػػػػوؿ بعػػػػػػض سػػػػػػكاف
هنػػػػاؾ ل ايػػػػة السػػػػبعينيات الفتػػػػة سػػػػرب المعسػػػػكر تشػػػػير إلػػػػى أف البنايػػػػة اإلسػػػػمنتية القديمػػػػة التػػػػي 
تتوسػػػػػػطه اسػػػػػػتخدمت فػػػػػػي عهػػػػػػد االنتػػػػػػداب كمخفػػػػػػر لمشػػػػػػرطة البريطانيػػػػػػة  اػػػػػػـ اختفػػػػػػت اليافطػػػػػػة  

قاعػػػػدة والتػػػػي كتػػػػب عميهػػػػا اسػػػػـ المعسػػػػكر وكػػػػذلؾ اليافطػػػػة التػػػػي وضػػػػعت الحقػػػػًا سػػػػرب مػػػػدخؿ ال
   أزيمت سبؿ عدة سنوات 1931

فػػػػػػي الرػػػػػػور الجويػػػػػػة الرسػػػػػػمية  وكمػػػػػػا هػػػػػػو متبػػػػػػال إزاء المنشػػػػػػحت األمنيػػػػػػة األخػػػػػػرى  ال وجػػػػػػود 
لممعسػػػػػػػكر  حيػػػػػػػث تظهػػػػػػػر مكانػػػػػػػه حقػػػػػػػوؿ وتػػػػػػػ ؿ جػػػػػػػيء برػػػػػػػورها مػػػػػػػف مكػػػػػػػاف نخػػػػػػػر لتوضػػػػػػػال 

ظػػػػـ الخػػػػرائط ال تحتػػػػوي بطريقػػػػة تخفػػػػي كػػػػؿ أاػػػػر لممعسػػػػكر فػػػػي الرػػػػور الجويػػػػة  كػػػػذلؾ  فػػػػ ف مع
 عمى أار لممعسكر 

يتعػػػػيف عمػػػػى القػػػػادميف لممعسػػػػكر اجتيػػػػاز بػػػػوابتيف أحيطتػػػػا بأسػػػػ ؾ شػػػػائكة  بعػػػػد اجتيػػػػاز البوابػػػػة 
األولػػػػى يػػػػتـ إسفالهػػػػا نليػػػػًا  وبعػػػػد ذلػػػػؾ فقػػػػط تفػػػػت  البوابػػػػة الاانيػػػػة  سسػػػػـ االعتقػػػػاؿ والتحقيػػػػؽ يقػػػػال 

عمػػػػػػػى دهميػػػػػػز طويػػػػػػؿ  تمترػػػػػػػؽ عمػػػػػػى مقربػػػػػػة مػػػػػػػف  رفػػػػػػة الطعػػػػػػاـ  زنػػػػػػػازيف االعتقػػػػػػاؿ القائمػػػػػػة 
إحػػػػػػداها بػػػػػػاألخرى  تفرػػػػػػؿ بينهػػػػػػا جػػػػػػدراف إسػػػػػػمنتية سػػػػػػميكة  وال يسػػػػػػتطيال المعتقمػػػػػػوف اإلترػػػػػػاؿ 
فيمػػػػا بيػػػػنهـ سػػػػوى عػػػػف طريػػػػؽ القػػػػرع عمػػػػى الجػػػػدراف أو الرػػػػراخ عمػػػػى بعضػػػػهـ  كمػػػػا يقػػػػوؿ أحػػػػد 
الضػػػػػػباط الػػػػػػذيف خػػػػػػدموا فػػػػػػي المعسػػػػػػكر  مضػػػػػػيفًا: إف هػػػػػػذق ممنوعػػػػػػات  لكننػػػػػػا لػػػػػػـ نكػػػػػػف نممػػػػػػؾ 

مػػػػًا عمػػػػى م حقػػػػة ماػػػػؿ هػػػػذق األمػػػػور  وحتػػػػى ال يػػػػتمكف المعتقمػػػػوف مػػػػف معرفػػػػة مكػػػػاف القػػػػدرة دو 
وجػػػػودهـ  يػػػػتـ إحضػػػػارهـ لمعسػػػػكر االعتقػػػػاؿ بعيػػػػوف معرػػػػوبة  وفػػػػي مرحمػػػػة اسػػػػتيعابهـ داخػػػػؿ 
السػػػػػػػجف  ترػػػػػػػادر مػػػػػػػنهـ حاجػػػػػػػاتهـ الشخرػػػػػػػية  وتنػػػػػػػزع عػػػػػػػنهـ م بسػػػػػػػهـ ليرتػػػػػػػدوا بػػػػػػػداًل منهػػػػػػػا 

 بنطااًل وسميرًا بموف أزرؽ 

( متػػػػػر مربػػػػػػال  5 1قػػػػػاؿ متشػػػػػابهة جػػػػػدًا  وهنػػػػػاؾ حجرتػػػػػاف فقػػػػػط واسػػػػػعتاف نسػػػػػبيًا )زنػػػػػازيف االعت
متػػػػػر مربػػػػػال  كمػػػػػا  15 1أمػػػػػا  ػػػػػرؼ الزنػػػػػازيف فتعتبػػػػػر سػػػػػيئة لم ايػػػػػة  إذ ال تزيػػػػػد مسػػػػػاحتها عػػػػػف 

أف الظممػػػػػة فيهػػػػػا شػػػػػديدة  حيػػػػػث طميػػػػػت جػػػػػدرانها بػػػػػالموف األسػػػػػود أو األحمػػػػػر  أبػػػػػواب الزنػػػػػازيف 
لزنزانػػػػة أي نافػػػذة أو تهويػػػة مػػػػا عػػػدا كػػػػوة رػػػ يرة فػػػػي رػػػنعت مػػػف فػػػػوالذ سػػػميؾ  وال يوجػػػػد فػػػي ا

 الباب ال تفت  إال مف الخارج 



 

داخػػػػػػؿ كػػػػػػؿ زنزانػػػػػػة توجػػػػػػد مسػػػػػػطبة مػػػػػػف البػػػػػػاطوف م رػػػػػػقة ألحػػػػػػد الجػػػػػػدراف تسػػػػػػتخدـ كسػػػػػػرير 
وضػػػػعت عميػػػػػه فرشػػػػة وبطانيػػػػػة  وفػػػػي الجػػػػػدار المقابػػػػػؿ لممسػػػػطبة  هنػػػػػاؾ فتحػػػػة  أشػػػػػبه بماسػػػػػورة 

لسػػػػػػيطرة وتحكػػػػػػـ الجنػػػػػػود خػػػػػػارج الحجػػػػػػرة  وهنػػػػػػاؾ يضػػػػػ  المػػػػػػاء عبرهػػػػػػا  لكػػػػػػف الحنفيػػػػػػة تخضػػػػػػال 
تحػػػػػػػت مرػػػػػػػب المػػػػػػػاء اقػػػػػػػب فػػػػػػػي أرضػػػػػػػية الحجػػػػػػػرة أو الزنزانػػػػػػػة  يسػػػػػػػتخدـ كمرحػػػػػػػاض لقضػػػػػػػاء 

 الحاجة 

وفػػػػػػػي عػػػػػػػدد مػػػػػػػف الزنػػػػػػػازيف  المخررػػػػػػػة كمػػػػػػػا يبػػػػػػػدو لممعتقمػػػػػػػيف سيػػػػػػػد التحقيػػػػػػػؽ  ال توجػػػػػػػد أيػػػػػػػة 
يػػػػر خػػػػدمات أو مرافػػػػؽ عمػػػػى اإلطػػػػ ؽ  حيػػػػث يضػػػػطر المعتقمػػػػوف لقضػػػػاء حػػػػاجتهـ فػػػػي دلػػػػو كب

 مرنوع مف الب ستيؾ يتـ إفراغ محتوياته مرة واحدة كؿ عدة أياـ 

وال يسػػػػػػتطيال المعتقمػػػػػػوف التمييػػػػػػز بػػػػػػيف النهػػػػػػار والميػػػػػػؿ  ألف المرػػػػػػباح الكهربػػػػػػائي الموجػػػػػػود فػػػػػػي 
سػػػػاعة فػػػػي اليػػػػوـ  وبضػػػػوء خافػػػػت  وتخضػػػػال جميػػػػال  19كػػػػؿ زنزانػػػػة يبقػػػػى مضػػػػاًء عمػػػػى مػػػػدار 

ت تعمػػػػػػػؿ بػػػػػػػدائرة م مقػػػػػػػة  عممػػػػػػػًا أف  البيػػػػػػػة  ػػػػػػػرؼ االعتقػػػػػػػاؿ لمراسبػػػػػػػة دائمػػػػػػػة بواسػػػػػػػطة كػػػػػػػاميرا
 المعتقميف محتجزوف بشكؿ انفرادي 

يتمقػػػػػى المعتقمػػػػػوف وجبػػػػػات الطعػػػػػاـ اػػػػػ ث مػػػػػرات فػػػػػي اليػػػػػوـ  وعنػػػػػدما يػػػػػأتي السػػػػػجانوف بالطعػػػػػاـ 
يقومػػػػػوف بقػػػػػرع بػػػػػاب الزنزانػػػػػة  وعندئػػػػػذ يتعػػػػػيف عمػػػػػى المعتقػػػػػؿ  حسػػػػػب اإلجػػػػػراءات المتبعػػػػػة  أف 

بوجهػػػػػػه إلػػػػػػى الحػػػػػػائط  مرفػػػػػػوع اليػػػػػػديف  وال يسػػػػػػم  إال ي طػػػػػػي رأسػػػػػػه بكػػػػػػيس أسػػػػػػود وأف يسػػػػػػتدير 
لممعتقمػػػػيف الػػػػذيف انتهػػػػى التحقيػػػػؽ معهػػػػـ  بػػػػالخروج مػػػػرة واحػػػػدة فػػػػي اليػػػػـو فػػػػورة لمػػػػدة سػػػػاعة فػػػػي 

 [13باحة داخمية ضيقة أرضيتها مكسوة بالرماؿ ]

 أساليب التعذيب ونتائجه

يومػػػػػًا أنػػػػػه  92يػػػػروي األسػػػػػير المحػػػػرر سػػػػػامر المرػػػػري الػػػػػذي مكػػػػث فػػػػػي هػػػػذا المعتقػػػػػؿ حػػػػوالي 
تعػػػػػػػرض لتعػػػػػػػذيب سػػػػػػػاس وبشػػػػػػػال جػػػػػػػدًا  وأضػػػػػػػاؼ: "هػػػػػػػذا السػػػػػػػجف يتكػػػػػػػوف مػػػػػػػف  ػػػػػػػرؼ متعػػػػػػػددة 

سػػػػػػػـ  وكػػػػػػػؿ  رفػػػػػػػة ال يوجػػػػػػػد لهػػػػػػػا مرحػػػػػػػاض  132×سػػػػػػػـ132األشػػػػػػػكاؿ  ال تتعػػػػػػػدى مسػػػػػػػاحتها 
وعوضػػػػًا عنػػػػه يوجػػػػد كػػػػردؿ لقضػػػػاء الحاجػػػػة  ويػػػػدخؿ األسػػػػير إلػػػػى ال رفػػػػة وهػػػػذا الكػػػػردؿ ممػػػػيء 

اف لبػػػػػاس خػػػػػاص بػػػػػه  حيػػػػػث يمػػػػػـز األسػػػػػير بخمػػػػػال وترػػػػػدر عنػػػػػه رائحػػػػػة نتنػػػػػة جػػػػػدًا  ولهػػػػػذا المكػػػػػ



كافػػػػػػة ايابػػػػػػه  حتػػػػػػى الم بػػػػػػس الداخميػػػػػػة  ويعطػػػػػػى م بػػػػػػس خارػػػػػػة ال تناسػػػػػػب حجػػػػػػـ المعتقػػػػػػؿ: 
ف مػػػػا أف تكػػػػوف ذات مقػػػػاس أكبػػػػر أو أسػػػػؿ  وتخػػػػرج منهػػػػا رائحػػػػة عفنػػػػة شػػػػديدة وكأنهػػػػا مسػػػػتعممة 

 [92منذ عشرات السنيف" ]

يـ شػػػػػػػتايف" المخػػػػػػػتص بػػػػػػػاألمراض سامػػػػػػػت منظمػػػػػػػة "هموكيػػػػػػػد" بطمػػػػػػػب رأي مػػػػػػػف الػػػػػػػدكتور "يهػػػػػػػوك
النفسػػػػية  حػػػػوؿ تػػػػأاير االعتقػػػػاؿ فػػػػي ماػػػػؿ هػػػػذق الظػػػػروؼ  حيػػػػث سػػػػاؿ الػػػػدكتور شػػػػتايف بأنػػػػه مػػػػف 
خػػػػػ ؿ عػػػػػ ج األسػػػػػير المحػػػػػرر بشػػػػػار جػػػػػاد اد و يػػػػػرق مػػػػػف المعتقمػػػػػيف الػػػػػذي أدلػػػػػوا بشػػػػػهاداتهـ 
حػػػػػػػوؿ ظػػػػػػػروؼ اعتقػػػػػػػالهـ  تبػػػػػػػيف أنهػػػػػػػـ "تعر ضػػػػػػػوا لتعػػػػػػػذيب عقمػػػػػػػي أد ى إلػػػػػػػى ظهػػػػػػػور أعػػػػػػػراض 

سػػػػػػػػػمى ؼ خ ض: الفػػػػػػػػػزع  الخضػػػػػػػػػوع  الضػػػػػػػػػعؼ  نتيجػػػػػػػػػة نقػػػػػػػػػص ال ػػػػػػػػػذاء  والنػػػػػػػػػوـ  مػػػػػػػػػرض ي
والحركػػػػػة  والمنبهػػػػػات العقميػػػػػة  وكػػػػػذلؾ اسػػػػػتبعاد أي اترػػػػػاؿ إنسػػػػػاني مػػػػػال محػػػػػاميف  أفػػػػػراد مػػػػػف 
األسػػػػرة  معتقمػػػػيف نخػػػػريف  أو حتػػػػى حػػػػراس وسػػػػػجانيف  وهػػػػذا بمجممػػػػه أسػػػػموب تعػػػػذيب مػػػػػدروس 

جبػػػػػار المعتقػػػػػؿ عمػػػػػى أف يهػػػػػدؼ إلػػػػػى الحػػػػػد مػػػػػف القػػػػػدرة عمػػػػػى مقاومػػػػػة االسػػػػػتجواب  والتحقيػػػػػؽ وار
 يكوف خاضعًا بشكؿ كامؿ لممحققيف" 

هػػػػػذق الظػػػػػروؼ  إلػػػػػى جانػػػػػب نالـ التعػػػػػذيب أو حتػػػػػى التهديػػػػػد باسػػػػػتخداـ التعػػػػػذيب  مػػػػػال الخػػػػػوؼ 
مػػػػف القتػػػػؿ أو بمجػػػػرد التفكيػػػػر فػػػػي أنػػػػؾ شػػػػخٌص منسػػػػي  تجعػػػػؿ مػػػػف المعتقمػػػػيف ماػػػػااًل حيػػػػًا لمػػػػا 

 يًا يدعوق الدكتور "شتايف" الفزع الم ذي نفس

كمػػػػػا يضػػػػػيؼ األسػػػػػير المحػػػػػرر بشػػػػػير جػػػػػاداد: "عػػػػػدـ معرفتػػػػػي بالمكػػػػػاف الػػػػػذي احتجػػػػػز فيػػػػػه  أو 
حتػػػػػػػى عػػػػػػػدـ ر يتػػػػػػػي لوجػػػػػػػوق السػػػػػػػجانيف  جعمنػػػػػػػي مرتعػػػػػػػب جػػػػػػػدًا  بػػػػػػػؿ الشػػػػػػػيء األرػػػػػػػعب هػػػػػػػو 

 [91شعوري بأني سد اختفي ولف تعرؼ عائمتي مطمقًا ما سد حرؿ لي" ]

ب التعػػػػػػذيب  وهػػػػػػي نفسػػػػػػها األسػػػػػػاليب كمػػػػػػا تضػػػػػػمنت شػػػػػػهادات المعتقمػػػػػػيف ورػػػػػػفًا دسيقػػػػػػًا ألسػػػػػػالي
  وسػػػػػػػد شػػػػػػػمؿ ذلػػػػػػػؾ  الضػػػػػػػرب 1333التػػػػػػػي منعتهػػػػػػػا محكمػػػػػػػة العػػػػػػػدؿ العميػػػػػػػا اإلسػػػػػػػرائيمية عػػػػػػػاـ 

المبػػػػػػرح  الركػػػػػػؿ  الهػػػػػػز العنيػػػػػػؼ  اإلجبػػػػػػار عمػػػػػػػى الجمػػػػػػوس أو الوسػػػػػػوؼ  يػػػػػػر المػػػػػػري  لفتػػػػػػػرات 
 طويمة  باإلضافة إلى تقييد القدميف واليديف بشكؿ شديد وم لـ 

 



أدلػػػػػى بهػػػػػا األسػػػػػير المحػػػػػرر محمػػػػػد جػػػػػاد اد  كػػػػػاف يتعػػػػػر ض لمضػػػػػرب وبحسػػػػػب الشػػػػػهادة التػػػػػي 
بشػػػػكٍؿ متكػػػػرر  وكانػػػػت القيػػػػود عمػػػػى معرػػػػميه تشػػػػد بقسػػػػوة  وكػػػػاف يػػػػربط إلػػػػى الكرسػػػػي بشػػػػكٍؿ 
مػػػػػ لـ  باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى عػػػػػػدـ السػػػػػماح لػػػػػػه سضػػػػػػاء حاجتػػػػػػه  وعػػػػػدـ السػػػػػػماح لػػػػػػه بػػػػػػالنوـ  ورشػػػػػػقه 

ط التحقيػػػػػؽ رػػػػػور ألفػػػػػراد مػػػػػف بالمػػػػػاء البػػػػػارد إذا مػػػػػا اسػػػػػتمقى نائمػػػػػًا  كمػػػػػا عػػػػػرض عميػػػػػه ضػػػػػبا
عائمتػػػػػه وهػػػػػددوق ب يػػػػػذائهـ إذا لػػػػػـ يتجػػػػػاوب معهػػػػػـ  وأضػػػػػاؼ: "أحضػػػػػروا لػػػػػي رػػػػػورًا ألبػػػػػي وهػػػػػو 
بايػػػػاب السػػػػجف  وعرضػػػػوا فيممػػػػًا سرػػػػيرًا يظهػػػػر أبػػػػي كأنػػػػه معتقػػػػؿ لػػػػديهـ  لقػػػػد هػػػػددوني بسػػػػجنه 

 وبتعذيبه" 

لػػػػذيف يقضػػػػوف فتػػػػرات لكػػػػف عمػػػػى األرجػػػػ  أف هػػػػ الء المعتقمػػػػيف لػػػػـ يعػػػػانوا كايػػػػرًا بالنسػػػػبة ألولئػػػػؾ ا
مػػػػف أرػػػػحاب الجنسػػػػيات العربيػػػػة  فقػػػػد أمضػػػػى مرػػػػطفى الػػػػديراني   1931طويمػػػػة فػػػػي سػػػػجف 

السػػػػػػر ي  برفقػػػػػػة أسػػػػػػير لبنػػػػػػاني نخػػػػػػر  هػػػػػػو الشػػػػػػي  عبػػػػػػد  1931سػػػػػػنوات فػػػػػػي سػػػػػػجف  1حػػػػػػوالي 
الكػػػػريـ عبيػػػػد  حيػػػػث تعػػػػر ض الػػػػديراني فػػػػي الشػػػػهور األولػػػػى مػػػػف أسػػػػرق لمتعػػػػذيب عمػػػػى يػػػػد ضػػػػابط 

رؼ فقػػػػػط باسػػػػػـ "الرائػػػػػد جػػػػػورج"  وسػػػػػد رفػػػػػال الػػػػػديراني سضػػػػػيتيف ضػػػػػد فػػػػػي الجػػػػػيش اإلسػػػػػرائيمي يعػػػػػ
الحكومػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية والرائػػػػػػد جػػػػػػورج لتعرضػػػػػػه ل  ترػػػػػػاب مػػػػػػرتيف: فػػػػػػي المػػػػػػرة األولػػػػػػى  أمػػػػػػر 
الرائػػػػػد جػػػػػورج جنػػػػػديًا إسػػػػػرائيميًا با ترػػػػػاب الػػػػػديراني  وفػػػػػي الاانيػػػػػة  أدخػػػػػؿ الرائػػػػػد جػػػػػورج "هػػػػػراوة" 

 خشبية في م خرة الديراني 

الػػػػػديراني لتابػػػػػت مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي الشػػػػهادات التػػػػػي أدلػػػػػى بهػػػػػا جنػػػػػود خػػػػػدموا فػػػػػي وجػػػػاءت اتهامػػػػػات 
هػػػػذا السػػػػجف السػػػػر ي  إذ سػػػػاؿ أحػػػػد المحققػػػػيف: "أعػػػػرؼ أنػػػػه كػػػػاف مػػػػف المػػػػألوؼ التهديػػػػد ب دخػػػػاؿ 
العرػػػػا إذا مػػػػا رفػػػػض المعتقػػػػؿ التجػػػػاوب"  و"الرائػػػػد جػػػػورج" اعتػػػػرؼ أيضػػػػًا أف تعريػػػػة المعتقمػػػػيف 

 عتادًا أاناء التحقيؽ مف م بسهـ بشكؿ كامؿ  كاف تررفًا م

ولػػػػػػػيس مػػػػػػػف الرػػػػػػػعب ترػػػػػػػور نتػػػػػػػائ  هػػػػػػػذق الممارسػػػػػػػات عمػػػػػػػى الوضػػػػػػػال العػػػػػػػاطفي والنفسػػػػػػػاني 
لألسػػػػػرى  فػػػػػذلؾ  سػػػػػاف الػػػػػديراني  أحػػػػػد أنسػػػػػباء مرػػػػػطفى الػػػػػديراني  الػػػػػذي كػػػػػاف سػػػػػد أسػػػػػر معػػػػػه 

  أرػػػػيب إاػػػػر ذلػػػػؾ بانفرػػػػاـ الشخرػػػػية 1931فػػػػي الوسػػػػت نفسػػػػه واعتقػػػػؿ فػػػػي السػػػػجف السػػػػري 
 [91اء التخشي ]تسبب له بما يعرؼ ب  م

 



 ظروف التحقيق

وسػػػػد أشػػػػار األسػػػػير المحررسػػػػامر المرػػػػري إلػػػػى أف  ػػػػرؼ التحقيػػػػؽ فػػػػي هػػػػذا المعتقػػػػؿ  تحتػػػػوي 
كشػػػػػػافات إنػػػػػػارة عمػػػػػػى األسػػػػػػؿ تعطػػػػػػي أضػػػػػػاءة سويػػػػػػة جػػػػػػدًا  حيػػػػػػث يجبػػػػػػر المعتقػػػػػػؿ أف يسػػػػػػمط  9

 [99وجهه باتجاق هذق الكشافات  مما يسبب له نالمًا في العينيف ]

التػػػػػي شػػػػػهدها السػػػػػجف السػػػػػري  حسػػػػػب رػػػػػحيفة يػػػػػديعوت أحرونػػػػػوت   أشػػػػػهر عمميػػػػػات التحقيػػػػػؽ
عمميػػػػػػة التحقيػػػػػػؽ التػػػػػػي خضػػػػػػال لهػػػػػػا األسػػػػػػير المبنػػػػػػاني مرػػػػػػطفى الػػػػػػديراني  الػػػػػػذي اشػػػػػػتكى مػػػػػػف 
جبػػػػػارق  التعػػػػػذيب الشػػػػػديد الػػػػػذي تعػػػػػرض لػػػػػه خػػػػػ ؿ التحقيػػػػػؽ  ماػػػػػؿ تعرضػػػػػه لمضػػػػػرب المبػػػػػرح  وار

جبػػػػارق عمػػػػى ابػػػػت ع أشػػػػياء ما ماػػػػة الشػػػػكؿ  إضػػػػافة إلػػػػػى عمػػػػى السػػػػير مرتػػػػديًا حفاظػػػػة أطفػػػػاؿ  وار
 تعرضه ل  تراب 

ويسػػػػػتخدـ السػػػػػجف السػػػػػري فػػػػػي عمميػػػػػات تحقيػػػػػؽ أخػػػػػرى  ريبػػػػػة يخضػػػػػال لهػػػػػا الجنػػػػػود الرا بػػػػػوف 
فػػػػػػي االنضػػػػػػماـ لػػػػػػبعض الوحػػػػػػػدات العسػػػػػػكرية الخارػػػػػػة جػػػػػػدًا ماػػػػػػػؿ "سػػػػػػيرت متكػػػػػػاؿ  شػػػػػػػيمداغ  

"  وخريجػػػػػػػػي دورات الطيػػػػػػػػراف  فػػػػػػػػي إطػػػػػػػػار البرنػػػػػػػػام  التػػػػػػػػدريبي المعػػػػػػػػروؼ باسػػػػػػػػـ 19شػػػػػػػػييطت 
يبػػػػػػات الوسػػػػػػوع فػػػػػػي األسػػػػػػر"  حيػػػػػػث تجػػػػػػري محاكػػػػػػاة وسػػػػػػوعهـ فػػػػػػي أسػػػػػػر العػػػػػػدو ويخضػػػػػػعوف "ترت

 [99تعريض ه الء الجنود لمتعذيب الشديد ] 529لمتحقيؽ  واعتاد أفراد الوحدة 

وسػػػػػد أشػػػػػار األسػػػػػير المحػػػػػرر سػػػػػامر المرػػػػػري إلػػػػػى طبيعػػػػػة التحقيػػػػػؽ فػػػػػي هػػػػػذا المعتقػػػػػؿ  وسػػػػػاؿ: 
ء الضػػػػػرب أو الحػػػػػرب النفسػػػػػية أو إطػػػػػ ؽ "كػػػػػؿ أنػػػػػواع التحقيػػػػػؽ متاحػػػػػة فػػػػػي هػػػػػذا المكػػػػػاف  سػػػػػوا

العبػػػػػارات النابيػػػػػة  والحرمػػػػػاف مػػػػػف النػػػػػـو طيمػػػػػة وجػػػػػودؾ داخػػػػػؿ هػػػػػذا المعتقػػػػػؿ  ويػػػػػتـ ذلػػػػػؾ عػػػػػف 
طريػػػػػػػؽ الطمػػػػػػػب اإلجبػػػػػػػاري مػػػػػػػف األسػػػػػػػير بػػػػػػػالوسوؼ التػػػػػػػاـ والتحػػػػػػػدث مػػػػػػػال الجنػػػػػػػدي ليابػػػػػػػت أنػػػػػػػه 

سػػػػػػاعة متوارػػػػػػمة دوف  19مسػػػػػػتيقظ  باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى األرػػػػػػوات المزعجػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػتمر لمػػػػػػدة 
توسػػػػؼ  وكػػػػذلؾ يسػػػػتخدـ الجنػػػػود مػػػػادة التػػػػربنتيف ذات الرائحػػػػة الكريهػػػػة والتػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػػى إاػػػػارة 
أعرػػػػاب األسػػػػير وتجبػػػػرق عمػػػػى البقػػػػاء مسػػػػتيقظًا  ويقػػػػوـ الحػػػػراس بتشػػػػ يؿ المكيػػػػؼ خػػػػ ؿ فتػػػػرة 
الشػػػػػتاء عمػػػػػى الهػػػػػواء البػػػػػارد  ممػػػػػا يزيػػػػػد مػػػػػف شػػػػػدة البػػػػػرودة مػػػػػال وجػػػػػود نقػػػػػص فػػػػػي البطانيػػػػػات 

 واأل طية في األرؿ" 

 



وعمػػػؽ المرػػػػري عمػػػػى وجػػػػودق فػػػػي هػػػػذا السػػػػجف  بػػػالقوؿ: "لػػػػـ أشػػػػاهد طيمػػػػة الا اػػػػيف يومػػػػًا سػػػػوى 
ال رفػػػػة التػػػػػي كنػػػػت متواجػػػػػدًا فيهػػػػػا و رفػػػػة التحقيػػػػػؽ ووجػػػػه الطبيػػػػػب داخػػػػػؿ العيػػػػادة  حيػػػػػث كػػػػػانوا 

 يمنعوني مف االلتفات جانبًا وأنا أعرض عمى الطبيب" 

بػػػػال فتػػػػرات  ترػػػػؿ فػػػػي مجموعهػػػػا إلػػػػى وسػػػػاؿ أف المحققػػػػيف يتنػػػػاوبوف عمػػػػى المعتقػػػػؿ اػػػػ ث أو أر 
أكاػػػػر مػػػػف خمسػػػػػة عشػػػػرة سػػػػػاعة متوارػػػػمة يقضػػػػػيها األسػػػػير فػػػػػي  رفػػػػة التحقيػػػػػؽ سبػػػػؿ أف يعػػػػػود 
إلػػػػى  رفتػػػػه  ويتعػػػػرض األسػػػػير فػػػػي طريقػػػػه إلػػػػى  رفػػػػة التحقيػػػػؽ والعػػػػودة منهػػػػا إلػػػػى العديػػػػد مػػػػف 
اإلهانػػػػػات والضػػػػػرب بوحشػػػػػية وبرػػػػػورة م ذيػػػػػة عمػػػػػى منػػػػػاطؽ حساسػػػػػة مػػػػػف الجسػػػػػـ  كمػػػػػا أنػػػػػه  

كػػػػػػؿ جمسػػػػػػة تحقيػػػػػػؽ  يػػػػػػتـ أخػػػػػػذ المعتقػػػػػػؿ إلػػػػػػى العيػػػػػػادة  ويعػػػػػػرض عمػػػػػػى الطبيػػػػػػب لتحديػػػػػػد وبعػػػػػد 
 مدى رمودق ومعنوياته ودرجة تحممه أللواف التعذيب التي تمارس ضدق 

وشػػػػػػب ه األسػػػػػػير المحررالمكػػػػػػاف الػػػػػػذي خػػػػػػرج اليػػػػػػه بػػػػػػالحوض الكبيػػػػػػر لممػػػػػػاء  حيػػػػػػث ال تػػػػػػرى إال 
د أي معتقػػػػػػؿ أخػػػػػػر  إذ أف لكػػػػػػؿ السػػػػػػماء فقػػػػػػط مػػػػػػف معػػػػػػالـ الطبيعػػػػػػة المختمفػػػػػػة  فهػػػػػػو لػػػػػػـ يشػػػػػػاه

معتقػػػػػؿ  رفتػػػػػه الخارػػػػػة بػػػػػه  وحتػػػػػى أنػػػػػه لػػػػػـ يخػػػػػرج إلػػػػػى الهػػػػػواء إال مػػػػػرة واحػػػػػدة خػػػػػ ؿ شػػػػػهر 
كامػػػػػػؿ لمػػػػػػدة نرػػػػػػؼ سػػػػػػاعة  لػػػػػػـ يشػػػػػػاهد خ لهػػػػػػا إال جػػػػػػدرانًا عاليػػػػػػة وأسػػػػػػ كًا وسػػػػػػماء وبػػػػػػرجيف 

 [95لممراسبة ]

مػػػػػف منشػػػػػأة كمػػػػػا نشػػػػػرت رػػػػػحيفة "هػػػػػحرتس" العبريػػػػػة عػػػػػف هػػػػػذا السػػػػػجف: "الشػػػػػهادات التػػػػػي تػػػػػر دز 
ػػػػػد مػػػػػػف هولهػػػػػػا الػػػػػدـ فػػػػػػي العػػػػػػروؽ وتقشػػػػػعر لهػػػػػػا األبػػػػػػداف  إذ يتحػػػػػد ث بعػػػػػػض مػػػػػػف  1931 يتجم 

اعتقمػػػػػوا فػػػػػي هػػػػػذق المنشػػػػػأة عػػػػػف أنػػػػػه تمػػػػػت ت طيػػػػػة عيػػػػػونهـ عمػػػػػى مػػػػػدى سػػػػػاعات طويمػػػػػة  كمػػػػػا 
يشػػػػػػيروف إلػػػػػػى الزنػػػػػػازيف التػػػػػػي ال توجػػػػػػد فيهػػػػػػا أيػػػػػػة فتحػػػػػػة لمتهويػػػػػػة  فضػػػػػػً  أف سضػػػػػػاء الحاجػػػػػػة 

ر فػػػػي إفػػػػادات جميػػػػال يكػػػػوف داخػػػػؿ دلػػػػٍو يبقػػػػى فػػػػي ال زنزانػػػػة أياًمػػػػا عديػػػػدة  وهنػػػػاؾ معًطػػػػى يتكػػػػر 
المعتقمػػػػػيف  يتحػػػػػد ث عػػػػػف انعػػػػػداـ الضػػػػػوء فػػػػػي الزنػػػػػازيف الخاليػػػػػة مػػػػػف النوافػػػػػذ  والتػػػػػي تػػػػػـ دهنهػػػػػا 
بػػػػػألواف ساتمػػػػػة لمنػػػػػال المعتقػػػػػؿ مػػػػػف التمييػػػػػز بػػػػػيف الميػػػػػؿ والنهػػػػػار  كػػػػػذلؾ  يفيػػػػػد المعتقمػػػػػوف أنػػػػػه ال 

 [99ينظ فوا أسنانهـ عمى مدى أسابيال طويمة" ] توجد أية حمامات  وأنهـ لـ يستحموا أو

 



ػػػػه محمػػػػد جػػػػادا د   عػػػػف جسػػػػر ألنبػػػػي  بعػػػػد أف عبػػػػرا  لقػػػػد تػػػػـ اعتقػػػػاؿ بشػػػػار جػػػػاد اد وابػػػػف عم 
  حيػػػػػػػث ورػػػػػػػؼ األسػػػػػػػير المحػػػػػػػرر بشػػػػػػػار جػػػػػػػاد اد 12/11/1221الحػػػػػػػدود مػػػػػػػف األردف فػػػػػػػي 

لػػػػـ يكػػػػف لهػػػػا أي شػػػػهوٍر عػػػػد ة أمضػػػػاها فػػػػي العػػػػزؿ القاسػػػػي  وبأنػػػػه احتجػػػػز فػػػػي زنزانػػػػة ضػػػػيقة  
نافػػػػػػذة  ودهنػػػػػػػت جػػػػػػدرانها بػػػػػػػالموف األسػػػػػػود مػػػػػػػال أنػػػػػػاٌس لػػػػػػػـ يسػػػػػػبؽ أف رنهػػػػػػػـ سػػػػػػط  ولػػػػػػػـ يعػػػػػػػرؼ 

سػػػػػاعة فػػػػػي اليػػػػػوـ  وسػػػػػد رفضػػػػػت  19خمفيػػػػػتهـ  وكػػػػػاف هنػػػػػاؾ مرػػػػػباح خافػػػػػت يضػػػػػيء الزنزانػػػػػة 
إدارة السػػػػجف زيػػػػارة المحػػػػامي لػػػػه  كمػػػػا لػػػػـ يسػػػػم  لػػػػه بالتقػػػػاء أي معتقػػػػؿ نخػػػػر  ولػػػػـ يكػػػػف يسػػػػم  

 رج زنزانته له بر ية أي شيء خا

ويضػػػػيؼ بشػػػػار: "لقػػػػد أجبرونػػػػي عمػػػػى وضػػػػال عرػػػػبة عمػػػػى كمتػػػػا عينػػػػي فػػػػي كػػػػؿ مػػػػرة يخرجػػػػوني 
فيهػػػػػػا مػػػػػػف الزنزانػػػػػػة    كػػػػػػاف عمػػػػػػيهـ تعرػػػػػػيبي إذا مػػػػػػا نقمػػػػػػوني إلػػػػػػى مكػػػػػػاف نخػػػػػػر ماػػػػػػؿ  رفػػػػػػة 

 التحقيؽ أو عيادة السجف  ال يزيموف العربة أبدًا إال إذا كنا داخؿ المكاف الم مؽ" 

ر المحػػػػرر بشػػػػار جػػػػاد اد لقضػػػػية عزلػػػػه وظػػػػروؼ معيشػػػػته بشػػػػكٍؿ لقػػػػد جػػػػاءت حسػػػػابات األسػػػػي
منسػػػػػػجـٍ مػػػػػػال مػػػػػػا جػػػػػػاء فػػػػػػي شػػػػػػهادات أدلػػػػػػى بهػػػػػػا معتقمػػػػػػيف نخػػػػػػريف  وسػػػػػػاـ بجمعهػػػػػػا كػػػػػػؿ مػػػػػػف 
المحاميػػػػػة "تسػػػػػيمؿ" وم سسػػػػػة "هموكيػػػػػد"  لقػػػػػد سػػػػػاموا جميعػػػػػًا بورػػػػػؼ الرطوبػػػػػة  الفرشػػػػػات النتنػػػػػة 

  والػػػػػذي كػػػػػاف يسػػػػػتخدـ لقضػػػػػاء ذات الرائحػػػػػة الكريهػػػػػة  "السػػػػػطؿ" الػػػػػذي نػػػػػادرًا مػػػػػا يكػػػػػوف فار ػػػػػاً 
حػػػػػػػاجتهـ  وحنفيػػػػػػػة المػػػػػػػاء فػػػػػػػي الزنزانػػػػػػػة التػػػػػػػي كػػػػػػػاف يػػػػػػػتحكـ بفتحهػػػػػػػا حػػػػػػػارس خفػػػػػػػي ال يػػػػػػػرى  
والضػػػػػػػجة العاليػػػػػػػة التػػػػػػػي تحػػػػػػػـر المعتقمػػػػػػػيف مػػػػػػػف النػػػػػػػـو باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى جهػػػػػػػاز تكييػػػػػػػؼ الهػػػػػػػواء 

 [91البارد ]

 دور المنظمات الدولية

األسػػػػػػرى المحػػػػػػرريف  وأكػػػػػػدت  المعمومػػػػػػات عػػػػػػف المعتقػػػػػػؿ تػػػػػػـ اسػػػػػػتنتاجها مػػػػػػف تجربػػػػػػة وشػػػػػػهادات
أنػػػػػػه تػػػػػػابال لاسػػػػػػتخبارات العسكريةاإلسػػػػػػرائيمية  وأنػػػػػػه يقػػػػػػال تحػػػػػػت األرض فػػػػػػي منطقػػػػػػة عسػػػػػػكرية 
سريبػػػػػة مػػػػػف مطػػػػػار  هػػػػػي تبعػػػػػد عػػػػػف حيفػػػػػا مػػػػػدة ربػػػػػال سػػػػػاعة  حيػػػػػث معتقػػػػػؿ الجممػػػػػة  وعػػػػػف تػػػػػؿ 

 أبيب ساعتيف وربال بالسيارة 

 



فيػػػػػػه  سػػػػػػوى الجهػػػػػػات  لػػػػػػـ يكػػػػػػف يعمػػػػػػـ أمػػػػػػر وجػػػػػػود هػػػػػػذا المعتقػػػػػػؿ  ومكانػػػػػػه  وهويػػػػػػة المحتجػػػػػػزيف
األمنيػػػػػة المعنيػػػػػة  وبطبيعػػػػػة الحػػػػػاؿ لػػػػػـ تكػػػػػف هنػػػػػاؾ زيػػػػػارات أهػػػػػالي وال محػػػػػاميف  أمػػػػػا الرػػػػػميب 

يومػػػػػػًا عمػػػػػػى أسػػػػػػرق  إف كػػػػػػاف مػػػػػػف الػػػػػػذيف  11األحمػػػػػػر فكػػػػػػاف يسػػػػػػم  لػػػػػػه بر يػػػػػػة األسػػػػػػير بعػػػػػػد 
تعتػػػػػرؼ إسػػػػػرائيؿ بوجػػػػػػودهـ لػػػػػديها  ولكػػػػػف لػػػػػػيس داخػػػػػؿ المعتقػػػػػؿ نفسػػػػػػه  حيػػػػػث كػػػػػانوا يأخذونػػػػػػه 

لػػػػػػػى موسػػػػػػػال عسػػػػػػػكري يبعػػػػػػػد عػػػػػػػدة سػػػػػػػاعات  حيػػػػػػػث يمتقػػػػػػػي هنػػػػػػػاؾ بمنػػػػػػػدوب بعيػػػػػػػوف م مضػػػػػػػة إ
الرػػػػػميب  والسػػػػػ اؿ المايػػػػػر: لمػػػػػاذا لػػػػػـ يقػػػػػـ الرػػػػػميب األحمػػػػػر باالحتجػػػػػاج وكشػػػػػؼ وجػػػػػود هػػػػػذا 

 [91السجف السري؟ ]

وبالنسػػػػػػػبة لممنظمػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة ودورهػػػػػػػا  سػػػػػػػاؿ األسػػػػػػػير المحػػػػػػػرر سػػػػػػػامر المرػػػػػػػري أف منػػػػػػػدوب 
نػػػػػػه ورػػػػػػؼ طبيعػػػػػػة التحقيػػػػػػؽ داخػػػػػػؿ هػػػػػػذا الرػػػػػػميب األحمػػػػػػر الػػػػػػدولي اجتمػػػػػػال معػػػػػػه  وطمػػػػػػب م

السػػػػجف  فقػػػػاؿ لػػػػه: إنػػػػه  وخػػػػ ؿ التحقيػػػػؽ فػػػػي هػػػػذا المعتقػػػػؿ  يػػػػدرؾ اإلنسػػػػاف مػػػػدى الفػػػػرؽ بينػػػػه 
وبػػػػػػيف الحيػػػػػػواف  حيػػػػػػث ال توجػػػػػػد أي مراعػػػػػػاة لحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف أو المشػػػػػػاعر األدميػػػػػػة مػػػػػػف سبػػػػػػؿ 

فعػػػػػػؿ  الموجػػػػػػوديف داخمػػػػػػه تجػػػػػػاق األسػػػػػػرى  ورد  منػػػػػػدوب الرػػػػػػميب األحمػػػػػػر بػػػػػػأنهـ ال يسػػػػػػتطيعوف
أي شػػػػيء سػػػػوى جمػػػػال شػػػػهادات المعتقمػػػػيف حػػػػوؿ هػػػػذا المكػػػػاف  لػػػػرفض االحػػػػت ؿ الحػػػػديث عػػػػف 

 [ 93هذا الموضوع ]

 شهادة أسرى محررين

نسػػػػتند فػػػػي ذلػػػػؾ لػػػػبعض اإلفػػػػادات التػػػػي أدلػػػػوا بهػػػػا األسػػػػرى المحػػػػرريف لمنظمػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف 
ػػػػػػه محمػػػػػػد اإلسػػػػػػرائيمية )هموكيػػػػػػد(  التػػػػػػي سابمػػػػػػت األسػػػػػػيريف المحػػػػػػرريف بشػػػػػػار جػػػػػػاد اد  وابػػػػػػف عم 

  حيػػػػث سػػػػاؿ محمػػػػد 1931جػػػػاد اد  ونقمػػػػت شػػػػهادتهما عمػػػػا تعرضػػػػا لػػػػه داخػػػػؿ السػػػػجف السػػػػري 
جػػػػػػػاد اد بشػػػػػػػهادته  إنػػػػػػػه "أجبػػػػػػػر عمػػػػػػػى االعتػػػػػػػراؼ بأنػػػػػػػه عضػػػػػػػٌو فػػػػػػػي حركػػػػػػػة حمػػػػػػػاس بسػػػػػػػبب 

 التعذيب الذي تعر ض له" 

نػػػػه كمػػػػا ورػػػػؼ األسػػػػير المحػػػػرر بشػػػػار جػػػػاد اد شػػػػهوٍر عػػػػد ة أمضػػػػاها فػػػػي العػػػػزؿ القاسػػػػي  وبأ
لػػػػـ يكػػػػف يسػػػػم  لػػػػه بر يػػػػة أي شػػػػيء خػػػػارج زنزانتػػػػه  وسيػػػػؿ لػػػػه أنػػػػه "عمػػػػى القمػػػػر"  عنػػػػدما سػػػػأؿ 

 أحد السجانيف عف مكاف احتجازق 

 



لقػػػػد جػػػػاءت حسػػػػابات األسػػػػير المحػػػػرر بشػػػػير جػػػػاد اد لظػػػػروؼ عزلػػػػه  بشػػػػكٍؿ منسػػػػجـٍ مػػػػال مػػػػا 
ني جػػػػػاء فػػػػػي شػػػػػهادات أدلػػػػػى بهػػػػػا معتقمػػػػػوف نخػػػػػروف  فاألسػػػػػير المحػػػػػرر جهػػػػػاد شػػػػػوماف  بريطػػػػػا

 1931وتػػػػـ احتجػػػػازق فػػػػي السػػػػجف السػػػػري رسػػػػـ  1212الجنسػػػػية تػػػػـ اعتقالػػػػه فػػػػي كػػػػانوف الاػػػػاني 
لمػػػػػػدة ا اػػػػػػة أيػػػػػػػاـ  أفػػػػػػاد فػػػػػػػي شػػػػػػهادته لمنظمػػػػػػة حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف اإلسػػػػػػػرائيمية )هموكيػػػػػػد(  أنػػػػػػػه 
تعػػػػػرض لمضػػػػػرب المبػػػػػرح عمػػػػػى يػػػػػد الجنػػػػػود بعػػػػػد أف أزالػػػػػوا العرػػػػػبة عػػػػػف عينيػػػػػه  وكػػػػػاف عػػػػػددهـ 

زيف بػػػػػػالهراوات وسػػػػػاموا بضػػػػػػربه ودفعػػػػػػه ولكمػػػػػػه وتػػػػػػـ التحقيػػػػػػؽ جنػػػػػػديًا مجهػػػػػػ 15مػػػػػا يقػػػػػػارب مػػػػػػف 
ال سػػػػػػوؼ ينتهػػػػػػي  معػػػػػػه مػػػػػػف سبػػػػػػؿ ضػػػػػػابط يمػػػػػػبس زيػػػػػػًا رسػػػػػػميًا وأبم ػػػػػػه بأنػػػػػػه عميػػػػػػه االعتػػػػػػراؼ وار

 [92وسوؼ لف يعرؼ أحد ما الذي حرؿ معه  االعتراؼ أو الموت ]

وننقػػػػػؿ شػػػػػهادة ألسػػػػػير أردنػػػػػي محػػػػػرر هػػػػػو سػػػػػمطاف العجمػػػػػوني  سػػػػػاـ جػػػػػيش االحػػػػػت ؿ باحتجػػػػػازق 
فػػػػي هػػػػذا السػػػػجف السػػػػري  ر ػػػػـ أف سػػػػنه عنػػػػد األسػػػػر كػػػػاف سػػػػتة عشػػػػر عامػػػػًا فقػػػػط  ممػػػػا يعػػػػزز 
االعتقػػػػػاد بػػػػػأف هنػػػػػاؾ العشػػػػػرات مػػػػػف األسػػػػػرى العػػػػػرب والمفقػػػػػوديف مػػػػػا زالػػػػػوا محتجػػػػػزيف فيػػػػػه  أو 

 أنهـ فارسوا الحياة لطوؿ فترة االحتجاز هناؾ 

ـ ال يجيػػػػد رػػػػنعها يقػػػوؿ سػػػػمطاف العجمػػػػوني فػػػػي تجربتػػػه مػػػػال هػػػػذا السػػػػجف: بعػػػػد ليمػػػة مػػػػف الجحػػػػي
إال جػػػػػػػػ دو المخػػػػػػػػابرات الرػػػػػػػػهيونية  نزقمػػػػػػػػت مػػػػػػػػف معسػػػػػػػػكرات الجػػػػػػػػيش اإلسػػػػػػػػرائيمي حيػػػػػػػػث تػػػػػػػػـ 

 اعتقالي  إلى مركز اعتقاؿ تابال لممخابرات اإلسرائيمية 

اسػػػػت رست الطريػػػػؽ مػػػػف منطقػػػػة جسػػػػر داميػػػػة شػػػػماؿ البحػػػػر الميػػػػت إلػػػػى هػػػػذا المركػػػػز أكاػػػػر مػػػػف 
مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ضػػػػػػربي عمػػػػػػى وجهػػػػػػي ورأسػػػػػػي سػػػػػػاعتيف تفػػػػػػنف فيهػػػػػػا الجنػػػػػػود بػػػػػػػ "تطعػػػػػػي " خمقتػػػػػػي 

الم طػػػػػػى بكػػػػػػيس مػػػػػػف القمػػػػػػاش السػػػػػػميؾ )الشػػػػػػادر(  وكانػػػػػػت يػػػػػػداي مقيػػػػػػدتاف بقيػػػػػػود ب سػػػػػػتيكية 
 حفرت فيهما أخاديد 

بعػػػػػد سػػػػػاعتيف مػػػػػف السػػػػػير عمػػػػػى الطػػػػػرؽ اإلسػػػػػفمتية العامػػػػػة  نزلػػػػػت السػػػػػيارة إلػػػػػى طريػػػػػؽ ترابػػػػػي 
إلػػػػػى مركػػػػػز يمػػػػػر بػػػػػيف معسػػػػػكرات لمجػػػػػيش وسػػػػػارت بنػػػػػا نرػػػػػؼ سػػػػػاعة أخػػػػػرى  عنػػػػػدما ورػػػػػمنا 

التحقيػػػػػؽ شػػػػػعرت بأننػػػػػا ننػػػػػزؿ تحػػػػػت األرض  وأف بوابػػػػػة ضػػػػػخمة أز مقػػػػػت  أنزلػػػػػوني مػػػػػف السػػػػػيارة 
وأمرونػػػػي بػػػػالركض  والكػػػػػيس ي طػػػػي رأسػػػػي؛ ركضػػػػػت بضػػػػال خطػػػػوات وارػػػػػطدمت بحػػػػائط  اػػػػػـ 

 أجبروني عمى االستدارة وتكرار ذلؾ عدة مرات  ربما ألفقد اإلحساس باالتجاهات 



 

األرض  وسػػػػػػالوا لػػػػػػي إننػػػػػػي ذاهػػػػػػب إليهػػػػػػا  وتػػػػػػذكرت سػػػػػػمعت أرػػػػػػوات كػػػػػػ ب تػػػػػػأتي مػػػػػػف تحػػػػػػت 
سرػػػػص التعػػػػذيب التػػػػي رواهػػػػا معتقمػػػػو اإلخػػػػواف المسػػػػمميف فػػػػي العهػػػػد النارػػػػري  وأيقنػػػػت أننػػػػي 

 سأجربها عمى جمدي سريبًا  فبدأت بالدعاء واالبتهاؿ إلى اد 

بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ  أدخمػػػػػػوني إلػػػػػػى  رفػػػػػػة كبيػػػػػػرة فيهػػػػػػا مكتػػػػػػب وكرسػػػػػػي وأبػػػػػػواب مػػػػػػف القضػػػػػػباف تفضػػػػػػي 
رػػػػػ يرة  جردونػػػػػي مػػػػػف الم بػػػػػس بالكامػػػػػؿ  وجػػػػػزوا شػػػػػعر رأسػػػػػي تمامػػػػػًا  اػػػػػـ دخػػػػػؿ مػػػػػف لزنػػػػػازيف 

سػػػػػاؿ إنػػػػػه طبيػػػػػب  وسػػػػػألني إف كانػػػػػت اإلرػػػػػابة فػػػػػي يػػػػػدي مػػػػػف الررػػػػػاص  فأجبػػػػػت بأنهػػػػػا مػػػػػف 
الضػػػػرب  تفحػػػػص رأسػػػػي الػػػػذي اختمفػػػػت تضاريسػػػػه مػػػػف الضػػػػرب  اػػػػـ ضػػػػحؾ وسػػػػاؿ إنػػػػه أرػػػػب  

 اآلف حبة بطاطا!

مػػػػػػي الرػػػػػػ ير  اػػػػػػـ استػػػػػػادوني م طػػػػػػى الػػػػػػرأس أعطػػػػػػوني م بػػػػػػس السػػػػػػجف التػػػػػػي لػػػػػػـ تناسػػػػػػب حج
بػػػػػػػػذلؾ الكػػػػػػػػيس ذو الرائحػػػػػػػػة العفنػػػػػػػػة  والػػػػػػػػذي سػػػػػػػػيرافقني فػػػػػػػػي األيػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػبعة واألربعػػػػػػػػيف التػػػػػػػػي 
سػػػػأمكاها فػػػػي هػػػػذا المكػػػػاف  إلػػػػى زنزانػػػػة رػػػػ يرة بػػػػاردة رطبػػػػة  عرضػػػػها أسػػػػؿ مػػػػف متػػػػر وطولهػػػػا 

بريؽ لمشرب   أسؿ مف متريف  فيها فرشة إسفن  ودلو لقضاء الحاجة وار

لزنزانػػػػػػة مكسػػػػػػوة باإلسػػػػػػمنت األسػػػػػػود الخشػػػػػػف جػػػػػػدًا  وهنػػػػػػاؾ فػػػػػػي السػػػػػػقؼ توجػػػػػػد فتحػػػػػػة جػػػػػػدراف ا
رػػػػػ يرة تشػػػػػبه المدخنػػػػػة تػػػػػدخؿ الهػػػػػواء دوف أف تسػػػػػم  بر يػػػػػة السػػػػػماء حتػػػػػى ال تعمػػػػػـ الميػػػػػؿ مػػػػػف 
النهػػػػار  أمػػػػا البػػػػاب فهػػػػو أسػػػػرب مػػػػا يكػػػػوف ألبػػػػواب الخزنػػػػة فػػػػي البنػػػػوؾ الكبػػػػرى لػػػػيس فيػػػػه اقػػػػب 

 ي مسمط عمى وجهي  مضاء ليؿ نهار إبرة  وفوؽ الباب  هناؾ ضوء كشاؼ سو 

مكاػػػػت فػػػػي زنزانتػػػػي الرػػػػ يرة أربػػػػال أيػػػػاـ فػػػػي عزلػػػػة مطمقػػػػة  ولػػػػـ أكػػػػف أر وجػػػػه إنسػػػػاف أو أسػػػػمال 
رػػػػػػػػوتًا إال عنػػػػػػػػدما يقتػػػػػػػػادونني إلػػػػػػػػى جولػػػػػػػػة جديػػػػػػػػدة مػػػػػػػػف التحقيػػػػػػػػؽ  وتحػػػػػػػػت ضػػػػػػػػ ط التحقيػػػػػػػػؽ 

انػػػػة المتوارػػػػؿ والعزلػػػػة  فقػػػػدت إحساسػػػػي بػػػػالزمف والمكػػػػاف  اػػػػـ فقػػػػدت الػػػػوعي  فنقمػػػػوني إلػػػػى زنز 
بػػػػنفس الموارػػػػفات ولكػػػػف أوسػػػػال سمػػػػيً   فيهػػػػا سػػػػرير مػػػػف اإلسػػػػمنت عمػػػػى هيئػػػػة القبػػػػر  كػػػػاف إلػػػػى 
جػػػػػػواري زنػػػػػػازيف أخػػػػػػرى  وجميػػػػػػال الػػػػػػذيف تعرفػػػػػػت إلػػػػػػيهـ هنػػػػػػاؾ كػػػػػػانوا مػػػػػػف العػػػػػػرب الػػػػػػذيف نفػػػػػػذوا 
عمميػػػػات فدائيػػػػة عبػػػػر الحػػػػدود  أو تػػػػـ اختطػػػػافهـ مػػػػف خػػػػارج فمسػػػػطيف  مػػػػنهـ العراسػػػػي واألردنػػػػي 

 والمبناني و يرهـ 



 

لعزلػػػػػة كانػػػػػت شػػػػػبه مطمقػػػػػة  ولكننػػػػػا توارػػػػػمنا مػػػػػف خػػػػػ ؿ الرػػػػػراخ الػػػػػذي ينتقػػػػػؿ عبػػػػػر فتحػػػػػات ا
التهويػػػػة فػػػػي السػػػػقؼ  وهنػػػػاؾ تعرفػػػػت عمػػػػى معتقمػػػػيف مػػػػف حػػػػزب اد أمضػػػػوا سػػػػنوات عديػػػػدة فػػػػي 

 هذا المكاف  وسمعت منهـ عف وجود الشي  عبد الكريـ عبيد في سسـ نخر مف المعتقؿ 

دي فػػػػي هػػػػذا المكػػػػاف  وكانػػػػت الضػػػػ وط التػػػػي مورسػػػػت أنػػػػا شخرػػػػيًا لػػػػـ أتعػػػػرض لمتعػػػػذيب الجسػػػػ
ضػػػػػدي نفسػػػػػية ومعنويػػػػػة  ولكػػػػػف  يػػػػػري لػػػػػـ يحالفػػػػػه نفػػػػػس الحػػػػػظ  وسػػػػػد سػػػػػمعت عػػػػػف التعػػػػػذيب 

 [91الذي تعرض له الشي  مرطفى الديراني في هذا المكاف ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الهوامش

  9/1/1212[ مركز األسرى لمدراسات واألبحاث األإسرائيمية  1]

  5/5/1229فمسطيني لاع ـ  تقرير خاص [ المركز ال1]

[ "واسػػػػػػال األسػػػػػػرى الفمسػػػػػػطينييف فػػػػػػي سػػػػػػجوف االحػػػػػػت ؿ الرػػػػػػهيوني"  تقريػػػػػػر لمركػػػػػػز  ػػػػػػزة لمحقػػػػػػوؽ والقػػػػػػانوف  نقػػػػػػً  عػػػػػػف المركػػػػػػز 9]
  19/12/1229الفمسطيني لاع ـ 

  11/1/1219ع ـ  [ حسف أبو حشيش  "انتحار إكس يفت  ممؼ السجوف السرية ل حت ؿ"  المركز الفمسطيني لا9]

  19/1/1211[ "ممؼ السجوف السرية اإلسرائيمية"  رحيفة منبر القضية الفمسطينية اإللكترونية 5]

  19/1/1219[ "هؿ انتحر الجاسوس اكس أـ ستؿ مال أسرارق؟؟"  موسال المجد األمني 9]

كػػػػػػػػػػػز الفمسػػػػػػػػػػػطيني لاعػػػػػػػػػػػ ـ يسػػػػػػػػػػػمط الضػػػػػػػػػػػوء عمػػػػػػػػػػػى ممػػػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػػػجوف السػػػػػػػػػػػرية اإلسػػػػػػػػػػػرائيمية"  المر  1931[ "السػػػػػػػػػػػجف السػػػػػػػػػػػري 1]
19/1/1211  

  15/1/1219[ "وفاة الزبوف يعيد فت  ممؼ المفقوديف في اسرائيؿ"  رحيفة السبيؿ األردنية 1]

[ حسػػػػػػػف جبػػػػػػػر  "أهػػػػػػػالي الشػػػػػػػهداء األسػػػػػػػرى    نمػػػػػػػاؿ وترسػػػػػػػب وسبػػػػػػػور مفتوحػػػػػػػة تنتظػػػػػػػر أرػػػػػػػحابها"  رػػػػػػػحيفة األيػػػػػػػاـ الفمسػػػػػػػطينية  3]
1/1/1221  

  و"حقػػػػػػائؽ 11/1/1221العػػػػػػرب: إهمػػػػػػاؿ طبػػػػػػي وحقػػػػػػؿ تجػػػػػػارب"  موسػػػػػػال فمسػػػػػػطيف خمػػػػػػؼ القضػػػػػػباف [ عػػػػػػدناف جػػػػػػابر  "األسػػػػػػرى 12]
مرعبػػػػػػػة حػػػػػػػوؿ اسػػػػػػػتخداـ األسػػػػػػػرى الفمسػػػػػػػطينييف حقػػػػػػػواًل لتجريػػػػػػػب األدويػػػػػػػة اإلسػػػػػػػرائيمية"  تقريػػػػػػػر م سسػػػػػػػة التضػػػػػػػامف الػػػػػػػدولي لحقػػػػػػػوؽ 

  19/11/1223اإلنساف  

 اإلسرائيمية"  مرجال سابؽ يسمط الضوء عمى ممؼ السجوف السرية  1931[ "السجف السري 11]

[ نشػػػػػػأت الوحيػػػػػػدي  "اإلحػػػػػػت ؿ أسػػػػػػاـ السػػػػػػجوف السػػػػػػرية لشػػػػػػطب الػػػػػػذاكرة وا تيػػػػػػاؿ االرادة"  مركػػػػػػز األسػػػػػػرى لمدراسػػػػػػات واألبحػػػػػػاث 11]
  11/1/1212اإلسرائيمية  

ف  رػػػػػػورة حيػػػػػػة ل رهػػػػػػاب اإلنسػػػػػػػاني"  مركػػػػػػز الميػػػػػػزاف لحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػا 1931[ جونااػػػػػػاف كػػػػػػوؾ  "السػػػػػػجف الرػػػػػػهيوني السػػػػػػػجف 19]
12/1/1212  

  19/1/1211[ "ممؼ السجوف السرية اإلسرائيمية"  رحيفة منبر القضية الفمسطينية اإللكترونية 19]

ابات"  الجزيرة نت 15]                                                13/5/1221[ سمطاف العجموني  "المفقودوف والسجوف اإلسرائيمية السرية: شهادة وار

  19/1/1219الوطف  [ دنيا 19]

 يسمط الضوء عمى ممؼ السجوف السرية اإلسرائيمية"  مرجال سابؽ  1931[ "السجف السري 11]

 يسمط الضوء عمى ممؼ السجوف السرية اإلسرائيمية"  مرجال سابؽ  1931[ "السجف السري 11]



  19/1/1211ية [ "ممؼ السجوف السرية اإلسرائيمية"  رحيفة منبر القضية الفمسطينية اإللكترون13]

  19/1/1211[ "ممؼ السجوف السرية اإلسرائيمية"  منبر القضية الفمسطينية 12]

 رورة حية ل رهاب االنساني"  مرجال سابؽ  1931[ جوناااف كوؾ  "السجف الرهيوني السري 11]

  15/11/1229[ "أسرى فمسطينيوف وعرب في سجوف سرية اسرائيمية"  رحيفة دنيا الوطف اإللكترونية 11]

  3  ص 9/5/1223[ رحيفة يديعوت أحرونوت  نقً  عف رحيفة القدس العربي المندنية  19]

 [ نشأت الوحيدي  "اإلحت ؿ أساـ السجوف السرية لشطب الذاكرة وا تياؿ االرادة"  مرجال سابؽ 19]

  11/1/1212[ رحيفة القدس المقدسية  15]

  19/9/1221[ المركز الفمسطيني لاع ـ  19]

  11/1/1212[ رحيفة القدس المقدسية  11]

ابات"  مرجال سابؽ 11]  [ سمطاف العجموني  "المفقودوف والسجوف اإلسرائيمية السرية: شهادة وار

؟"  رػػػػػػػحيفة هػػػػػػػحرتس  ترجمػػػػػػػة نشػػػػػػػرة المشػػػػػػػػهد 1931[ أفيػػػػػػػؼ الفػػػػػػػي  "مػػػػػػػاذا يحػػػػػػػدث خمػػػػػػػؼ جػػػػػػػدراف معسػػػػػػػػكر االعتقػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػـ 13]
  15/1/1229اإلسرائيمي  الناررة  

  19/9/1221المركز الفمسطيني لاع ـ  [ 92]

 " رورة حية ل رهاب االنساني"  مرجال سابؽ 1931[ جوناااف كوؾ  "السجف الرهيوني السري "91]

 " رورة حية ل رهاب االنساني"  مرجال سابؽ 1931[ جوناااف كوؾ  "السجف الرهيوني السري "91]

  19/9/1221[ المركز الفمسطيني لاع ـ  99]

  3  ص 9/5/1223رحيفة يديعوت أحرونوت  نقً  عف رحيفة القدس العربي المندنية  [ 99]

  19/9/1221[ المركز الفمسطيني لاع ـ  95]

  1/3/1229[ نقً  عف المركز الفمسطيني لاع ـ  99]

 " رورة حية ل رهاب اإلنساني"  مرجال سابؽ 1931[ جوناااف كوؾ  "السجف الرهيوني السري "91]

ابات"  مرجال سابؽ 91]  [ سمطاف العجموني  "المفقودوف و السجوف اإلسرائيمية السرية: شهادة وار

  19/9/1221[ المركز الفمسطيني لاع ـ  93]

 " رورة حية ل رهاب االنساني"  مرجال سابؽ 1931[ جوناااف كوؾ  "السجف الرهيوني السري "92]

ابات"  مرجال سابؽ [ سمطاف العجموني  "المفقودوف و السجوف اإل91]  سرائيمية السرية: شهادة وار




