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نقطة سكون في عالم متحرك

نشير أن العبارة مقتبسة من الراحل نيلسون مانديال حين قال عن السجن نقطة 
سكون في عالم متحرك.
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تمهيد

من��ذ بد�ي��ات  �الحت��ال �الأوىل لاأر��س��ي �لفل�س��طينّية عم��دت دول��ة �الحت��ال �سم��ن �سيا�س��ة ممنهج��ة �إىل 
��ستخد�م �ل�سجون ومر�كز �العتقال �ملوجودة، و�إن�ساء �لعديد منها، وزّجت فيها على مد�ر �سنو�ت طو�ل مئات 
�الآالف م��ن �ملعتقل��ن، ه��ذه �ل�سيا�س��ة يف جوهره��ا مل تك��ن ��س��تجابة خال�س��ة ل�س��رور�ت �الأم��ن ومتطّلبات��ه، ب��ل 
ذهب��ت �إىل م��ا ه��و �أبع��د م��ن ذل��ك، فكان��ت ترجم��ة عملّي��ة جلوه��ر تفك��ر دول��ة �الحت��ال �لقائ��م عل��ى �إخ�س��اع كّل 
�أطياف �ل�سعب �لفل�سطينّي ل�سطوة �الحتال، ورغبته يف تفريغ �الأر�ض من �سّكانها، وحتويل َمن تبّقى منهم 

�إىل كتل��ة ب�س��رّية طّيع��ة لقان��ون �الحت��ال وجربوت��ه.

وّظ��ف �الحت��ال �الإ�س��ر�ئيلّي كغ��ره م��ن  كّل �حت��ال ع��رب �لتاري��خ كّل �أدو�ت��ه �ملتاح��ة يف �س��بيل حتقي��ق غايات��ه، 
وفر���ض منطق��ه عل��ى �ل�س��عب �ملحت��ّل لي�سم��ن بق��اء �س��يطرته، ووج��وده �إىل �أق�س��ى م��دى، فكان��ت �ل�س��جون، 
و�لتجوي��ع، و�الإبع��اد، و�لقت��ل، و�لتدم��ر و�س��ائل و�إج��ر�ء�ت ته��دف �إىل حتقي��ق تل��ك �لغاي��ة، وم��ع تط��ّور �لزم��ن - 
ومب��ا �أّن �الحت��ال �الإ�س��ر�ئيلّي لاأر��س��ي �لفل�س��طينّية ُيع��ّد �آخ��ر �الحت��االت يف �لع�س��ر �حلدي��ث- مل يتاأّخر يف 
توظيف كّل �إمكانّياته �ملعرفّية و�لتقنّية لتكري�ض وجوده، وحتقيق تفّوقه على �ل�سعب �ملحتّل، و�سمان �سطوته.

والأّن �ل�س��جون م��ن �أ�س��و�أ �خرت�ع��ات �لب�س��ر عم��د �الحت��ال �إىل توظي��ف �إمكانّيات��ه �ملعرفّي��ه لتحقي��ق غايات��ه 
�لق�س��وى يف تدم��ر كّل �إمكانّي��ات �ل�سم��ود ل��كّل َم��ن زّج به��م يف غياه��ب �ل�س��جون، ويف ه��ذ� �الإط��ار ميك��ن 
ماحظ��ة �لعدي��د م��ن �لتغ��ّر�ت يف �آلّي��ات �لتعام��ل م��ع �ملعتقل��ن عل��ى م��د�ر �ل�س��نو�ت �ملختلف��ة، وه��ذه �لتغ��ّر�ت 
و�لتوظيفات مل تكن يف �إطار �الإميان باحلقوق �الإن�س��انّية للمعتقلن، ومل تكن �أي�ساً ��س��تجابًة لتطّور مفاهيم 
حق��وق �الإن�س��ان �لت��ي كفلته��ا �ل�س��رعّية �لدولّي��ة و�ملو�ثي��ق �ملختلف��ة، ب��ل عل��ى �لعك���ض م��ن ذل��ك، فتعمي��ق �ل�س��رر 
��ه له��ذه �لتغ��ّر�ت، وي�س��اف �إليه��ا حماول��ة �لت�س��ويق للوج��ه �ملتن��ّور  و�اللتف��اف عل��ى �حلق��وق و�ملو�ثي��ق كان �ملوجِّ

الحت��اٍل ف��اق بب�س��اعته �لكث��ر م��ن �أوج��ه �ال�س��تعمار عل��ى م��ّر �لتاري��خ.

�إّن �حلّي��ز �مل��كايّن لل�س��جون يف جوه��ره لي���ض جدر�ن��اً و�أبني��ة حمكم��ة �الإغ��اق فق��ط، حت��ول دون ق��درة �ل�س��جناء 
على �لتو��سل مع حّيزهم �لطبيعّي، ومكاناً الإم�ساء عقوبة متنا�سبة مع خمالفة قانونّية ما -كما تّدعي دولة 
�الحتال-، بل تعّدى ذلك ليكون حلقة يف �سل�سلة ممتّدة من �الأدو�ت و�الإجر�ء�ت �ملدّمرة لي�ض جل�سد �ملعتقل 
فق��ط، ب��ل متت��ّد لروح��ه وعقل��ه لتجع��ل من��ه ع��ربة ل��كّل َمن يتج��ّر�أ على �لرف�ض و�ملو�جهة الإج��ر�ء�ت �الحتال، 
و�مت��د�د�ً له��ذ� �الأف��ق تك��ون �ملحاك��م �لع�س��كرّية وكّل �آلّياته��ا �ل�س��كلّية �لت��ي ال حتّق��ق �حل��ّد �الأدن��ى م��ن �لعد�ل��ة، 
و�أو�سع من ذلك يتّم توظيف جممل �جلهاز �لق�سائّي للغاية ذ�تها، فيما تخ�سع �الأحد�ث �لد�خلّية بال�سجون 
للقو�عد �الن�سباطّية، �أو ما ُي�سّمى قو�عد م�سلحة �ل�سجون �لتي مُتعن يف �لتع�ّسف، وهي جزء من نظام �أو�سع 

هدفه �لردع و�لعقوبات و��سطهاد �الأ�س��رى.
�إّن �ملتمّع��ن يف جمل��ة �الإج��ر�ء�ت �الحتالّي��ة �س��يجد �أّن منظوم��ة �الحت��ال برّمته��ا تتوّظ��ف يف حتقي��ق غايات��ه 
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��ة بال�س��عب �لفل�س��طينّي، وت��رى �أّن �لتعذي��ب  كا�س��تعمار �حت��ايّل كولوني��ايّل يتحّك��م ب��كّل �أوج��ه �حلي��اة �خلا�سّ
و�لتنكي��ل باملعتقل��ن و�أُ�س��رهم، وتدم��ر من��ازل �لبع���ض منه��م كّله��ا �إج��ر�ء�ت م�س��روعة ال ت�س��توجب �أّي ن��وع م��ن 

�مل�ساءلة.

�إّن �حتج��از �ملعتقل��ن يف �ل�س��جون وخ�سوعه��م ملنظوم��ة حُمَكم��ة م��ن �الإج��ر�ء�ت �مل�س��تندة �إىل �ملعرف��ة و�لتق��ّدم 
�لعلم��ّي، جتع��ل م��ن �حلّي��ز �مل��كايّن لل�س��جن معم��ًا ق��ادر�ً عل��ى �إح��د�ث بال��غ �الأث��ر يف وج��ود �ملعتقل��ن يف �الأوج��ه 
�لفيزيائّي��ة و�لنف�س��ّية للمعتقل��ن، ف��اأن يك��ون م��دى �لنظ��ر ال يتج��اوز �خلم�س��ن م��رت�ً يف �أف�س��ل ظروف��ه يعن��ي 
�س��كًا م��ن �أ�س��كال فق��د�ن �لق��درة عل��ى �لتو��س��ل م��ع �ملحي��ط، و�أن يك��رب �أطفال��ك و�أن��ت ال ت�س��تطيع مام�س��ة 
�أنامله��م �أو �حت�سانه��م لوج��ود زج��اج فا�س��ل ع��ازل يف غرف��ة �لزي��ارة ف��ذ�ك يعن��ي فر�غ��اً يف تافي��ف �ل��روح، 
و�أاّل تام���ض �ل�سم���ض ج�س��دك ل�س��نو�ت، وبقاوؤك يف رطوبة عالية تدّمر فيك لي���ض �لعظام فقط، بل تفتك بكّل 

مكّون��ات وج��ودك.

�إّن �مل�س��كات �جل�س��دّية و�لنف�س��ّية للمعتقل��ن �لناجت��ة ع��ن جمل��ة �الإج��ر�ء�ت �ملّتبع��ة ل��ن تغ��ادر �ملعتقل��ن حلظ��ة 
حّرّيتهم، بل تبقى ل�سيقة وجودهم حيث يذهبون، ول�سنو�ت طو�ل، و�لبع�ض تر�فقهم �إىل حاّفة �لقرب، كثرة 
ه��ي �لنم��اذج �لت��ي ��س��تمرت يف دف��ع فات��ورة �العتق��ال، وم��ا ُحّم��ل يف �أج�س��ادهم و�أرو�حه��م م��ن �أوج��اع فكان��ت عبئ��اً 

د�ئم��اً ال يغادرهم.

�ل�س��جون يف دول��ة �الحت��ال لي�س��ت �أمكن��ة وف�س��اء�ت مكّبل��ة حتتج��ز �حلّرّي��ة مل��ن يدخله��ا، ب��ل ه��ي �آل��ة متوّح�س��ة 
ب�سكلها وقو�نينها و�إجر�ء�تها و�سيا�ساتها، م�سّممة للفتك و�لقتل كما �لبندقية �ملحمولة يف يد حّر��سها، وكما 
�لعق��ل �ل��ذي يديره��ا، وعل��ى جدر�نه��ا ويف �س��احاتها �ملمت��ّدة يك��ون �ل�س��ر�ع عل��ى �أ�س��ّده م��ا ب��ن �إر�دة �حلّرّي��ة 
و�حلي��اة �لت��ي ميّثله��ا �ملعتقل��ون، و�إر�دة �لتدم��ر �لت��ي ترعاه��ا منظوم��ة وّظف��ت كّل مقدر�ته��ا المته��ان حي��اة 

�لب�سر. 

يف ظ��ّل كّل م��ا ُذك��ر، تاأت��ي ه��ذه �لورق��ة لت�س��ّلط �ل�س��وء عل��ى �أربع��ة �س��جون، وه��ي: �س��جن �لد�م��ون، و�لنق��ب، 
و�إي�س��ل، وعوف��ر، متناول��ًة تفا�سي��ل ه��ذه �ل�س��جون، وم�س��احاتها، وم��ا يعي�س��ه �الأ�س��رى م��ن خ�سو�سّي��ٍة د�خ��ل كّل 
و�ح��د منه��ا، ب��دء�ً م��ن ظ��روف �لغ��رف �لت��ي  يقبع��ون فيه��ا ل�س��نو�ت طويل��ة، م��رور�ً بتفا�سي��ل حياته��م �ليومّي��ة، 
و�س��عيهم للتغّل��ب عل��ى قه��ر �ل�س��ّجان، و�س��واًل �إىل �أ�س��مى حلظ��ات �لف��رح، و�أق�س��ى حلظات �حل��زن �لتي ميكن الأّي 

�أ�س��ر �أن مي��ّر به��ا خ��ال ف��رتة �عتقال��ه.

�عتم��دت ه��ذه �لورق��ة يف و�سفه��ا �ل�س��جون وتفا�سي��ل �حلي��اة فيه��ا ب�س��كل �أ�سا�س��ّي عل��ى مقاب��ات -�أُجري��ت 
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ي�س��اً له��ذه �لورق��ة- م��ع �أ�س��رى ق�س��و� م��ا يزي��د ع��ن 10 �أع��و�م يف �ملعتق��ات، وعل��ى �أر�س��يف يحت��وي عل��ى  خ�سّ
مئ��ات �لزي��ار�ت �لت��ي �أجرته��ا موؤ�ّس�س��ة �ل�سم��ر عل��ى م��د�ر �أع��و�م ل�س��جون �الحت��ال �ملختلف��ة، �لت��ي وّثق��ت فيها 
خمتلف ممار�سات �الحتال جتاه �الأ�سرى، وطبيعة حياة �الأ�سرى �ليومّية يف �ل�سجون، وكّل ما يو�جهونه من 
�سيا�س��ات. وم��ن جه��ة �أخ��رى، ويف �إط��ار حماول��ة ر�س��د �لتغ��ّر�ت �لعمر�نّي��ة �حلا�سل��ة عل��ى ه��ذه �ل�س��جون، فق��د 
حاول��ت موؤ�ّس�س��ة �ل�سم��ر ��س��تخد�م ع��دد م��ن �ل�س��ور �جلّوّي��ة ل�س��جون �الحت��ال �ملذك��ورة. وجت��در �الإ�س��ارة يف 
ه��ذ� �ل�س��ياق �إىل حمدودّي��ة متّك��ن �ملوؤ�ّس�س��ة م��ن �حل�س��ول عل��ى �س��ور جّوّي��ة و��سح��ة �إىل ح��ّد م��ا، حيث �قت�سرت 
�إمكانّي��ة �حل�س��ول عل��ى ه��ذه �ل�س��ور عل��ى �الأع��و�م م��ا ب��ن 2011 و 2016؛ وذل��ك �إّم��ا ب�س��بب رد�ءة �ل�س��ور 

�لقدمي��ة، �أو ب�س��بب وج��ود قي��ود �أمنّي��ة عل��ى ذل��ك.

وجت��در �الإ�س��ارة �إىل �أن �لقيا�س��ات و�الأبع��اد �ل��و�ردة يف �لورق��ة ق��د تختل��ف ع��ن وجوده��ا �حلقيقي بهام���ض ب�س��يط 
كونها ماأخوذة ح�سب تقدير�ت �الأ�سرى.
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دليل الكلمات المفتاحّية

�لكلم��ات �ل��و�ردة �أدن��اه ه��ي كلم��ات �س��ائعة �ال�س��تخد�م فيم��ا يتعّل��ق باالأ�س��رى و�س��جون �الحت��ال، وحر�س��اً مّن��ا 
عل��ى �أهّمّي��ة تو�سي��ح �ملق�س��ود ب��كّل منه��ا مّت �إع��د�د ه��ذ� �لدلي��ل:

�لف��ورة: �س��احة م�س��تطيلة �ل�س��كل غالب��اً، تك��ون �أر�سّيته��ا م�سنوع��ة م��ن �لباط��ون، ويف �لكث��ر م��ن �الأحيان تكون 
مطلّية باللون �الأحمر �لد�كن. حُتاط �لفورة عادة بغرف �الأ�سرى من جهة، ومن �جلهة �الأخرى تكون حماطة 
باأ�س��و�ر �إ�س��منتّية عالي��ة ي��رت�وح �رتفاعه��ا م��ا ب��ن 5 - 8 �أمت��ار. ويت��ّم تغطي��ة �س��قف �لف��ورة ع��ادًة ب�س��بابيك 
حديدّي��ة ع��ّدة، تك��ون عل��ى �س��كل مرّبع��ات �سغ��رة، ويف بع���ض �ل�س��جون تت��ّم تغطي��ة �لف��ورة  جزئّي��اً �أو �س��به كّل��ّي. 
يت�س��ارك �الأ�س��رى ه��ذه �ل�س��احة خ��ال �ل�س��اعات �لت��ي ُي�س��مح له��م فيه��ا مبغ��ادرة غرفه��م فيه��ا، وذلك مل��دد زمنّية 

خمتلف��ة ت��رت�وح ع��ادًة م��ا بن 4 -7 �س��اعات. 

�لباط��ة: قطع��ة كهربائّي��ة �سغ��رة �حلج��م، وه��ي �أ�س��به بر�أ���ض غ��از �سغ��ر، يت��م �إعطاوؤه��ا لاأ�س��رى ع��ادة 
م��ن �ل�س��اعة �ل�س��ابعة �سباح��اً وحّت��ى �ل�س��اعة �لعا�س��رة لي��ًا، ويت��ّم ��س��تخد�مها يف غ��رف �الأ�س��رى لغاي��ات �إع��د�د 

�مل�س��روبات �ل�س��اخنة، �أو طه��ي بع���ض �الأطعم��ة.

�لرُب���ض: �ل�س��رير �ل��ذي ين��ام علي��ه �الأ�س��رى، ويك��ون م�سنوع��اً م��ن �حلدي��د ومثّبت��اً باأر�سّي��ة �لزنز�ن��ة. يك��ون 
�لرب���ض ع��ادًة عل��ى �س��كل طابق��ن ي�س��ل بينهم��ا درج �سغ��ر، مُيّك��ن �الأ�س��ر �ل��ذي ين��ام يف �الأعلى م��ن �ل�سعود �إىل 

�لرب�ض.

�لدوبر: �أ�سر يتّم �ختياره متحّدثاً با�سم �الأ�سرى، وميّثلهم �أمام �إد�رة �ل�سجن يف �ملطالبة باحلقوق.

كمكم: �إبريق كهربائّي يتّم ��ستخد�مه لت�سخن �ملياه.

�خلولي��اء/ �مل��ردو�ن: �أ�س��ر/ة يعم��ل يف خدم��ة �الأ�س��رى �الآخري��ن، طوعّي��اً ولي���ض مدف��وع �الأج��ر، ويقوم مبهّمات 
عّدة، �أهّمها: تقدمي �خلدمات لغرف �الأ�سرى، ومثالها: تقدمي �لطعام لاأ�سرى، وتنظيف �الأق�سام، وترتيبها.

كال�س��امبو،  �س��خ�سّية،  حاجّي��ات  �أكان��ت  �س��و�ء  حاجّياته��م،  �الأ�س��رى  من��ه  ي�س��رتي  �ل��ذي  �مل��كان  �لكانتين��ا: 
��ة، �أم حاجّي��ات جماعّي��ة يت��ّم �س��ر�وؤها، وت�س��اركها م��ع �جلمي��ع،  و�ل�ساب��ون، وبع���ض �الأطعم��ة �ل�س��خ�سّية �خلا�سّ
مث��ل: م��و�ّد �لتنظي��ف �جلماعّي��ة، و�الأطعم��ة �مل�س��رتكة، مث��ل: �للح��وم و�خل�س��ار وغره��ا. وع��ادة م��ا ُتب��اع ه��ذه 

�مل�س��رتيات باأ�س��عار �أعل��ى بكث��ر م��ن �س��عر �ل�س��وق.
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�لع��دد: جت��ري عملّي��ة ع��ّد �الأ�س��رى ث��اث م��ّر�ت خ��ال �لي��وم، بحي��ث يك��ون �لع��دد �الأّول ع��ادًة خ��ال �س��اعات 
�ل�سب��اح �لباك��ر؛ �أّي م��ا ب��ن �ل�س��اعة �خلام�س��ة و�لن�س��ف �سباح��اً وحّت��ى �ل�س��اعة �ل�س��ابعة �سباح��اً، يف ح��ن يك��ون 
�لع��دد �لث��اين خ��ال �س��اعات �لنه��ار، و�لع��دد �الأخ��ر يج��ري قب��ل �إغ��اق �لغ��رف و�الأق�س��ام عل��ى �الأ�س��رى. يك��ون 

�س��ة له��م. �له��دف م��ن �لع��دد ه��و �لتاأّك��د م��ن تو�ج��د �الأ�س��رى جميع��اً يف �لغ��رف �ملخ�سّ

دّق �ل�س��بابيك: عملّي��ة تفتي���ض ت�س��ري يومّي��اً مّرت��ن �إىل ث��اث م��ّر�ت، يك��ون �له��دف منه��ا فح���ض �س��بابيك 
�لغ��رف، و�الأبر����ض، و�لتاأّك��د م��ن �أّنه��ا مثّبت��ة جّي��د�ً، وال ميك��ن حتريكه��ا ب��اأّي �س��كل.

�الأ�س��ناف: فتح��ة �سغ��رة تك��ون يف �أب��و�ب �لغ��رف �لت��ي ُيقي��م فيه��ا �الأ�س��رى. يت��ّم ��س��تخد�م ه��ذه �لفتح��ة يف 
�لغال��ب لغاي��ات تكبي��ل �الأ�س��رى، �أو �إدخ��ال بع���ض وجب��ات �لطع��ام.
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سجن الدامون

موؤ�س�سة زو�يا للفكر و�العام
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سجن الدامون

ُيع��ّد �س��جن �لد�م��ون �لو�ق��ع �أعل��ى جب��ل �لكرم��ل يف مدين��ة حيف��ا، �أح��د �س��جون �الحت��ال �لقدمي��ة، حي��ث مّت 
بن��اء ه��ذ� �ل�س��جن زم��ن �النت��د�ب �لربيط��ايّن، ويف �لع��ام 1953 ق��ام وزي��ر �ل�س��رطة �الإ�س��ر�ئيلّية �آن��ذ�ك بفت��ح 
وتاأ�سي���ض �ل�س��جن عل��ى �س��كل مب��اٍن، كان �له��دف منه��ا �أن ُت�س��تخدم خمزن��اً للتب��غ و�إ�س��طبًا، وعلي��ه مّت ت�سمي��م 
�ملب��اين يف �س��جن �لد�م��ون ب�س��كل خا���ّض لتحتف��ظ بالرطوب��ة يف �لد�خ��ل، حي��ث �إّن��ه مل يك��ن مق�س��ود�ً -�أب��د�ً- �أن 

يت��ّم ��س��تخد�م ه��ذه �ملب��اين مكان��اً الإقام��ة �الآدمي��ن.2 

يف �لع��ام 2000، وب�س��بب ظ��روف �العتق��ال �ملرّوع��ة �لت��ي ال ترتق��ي للعي���ض �الآدم��ّي ق��ّررت �إد�رة م�سلح��ة 
�ل�س��جون �إغ��اق �س��جن �لد�م��ون، ولكّنه��ا �أع��ادت فتح��ه بع��د ع��ام و�ح��د، وجعل��ت من��ه مكان��اً ل�س��جن �لعّم��ال 

�ملهاجري��ن و�لفل�س��طينّين �لذي��ن يدخل��ون �الأر��س��ي �ملحتّل��ة دون �حل�س��ول عل��ى �لت�ساري��ح �لازم��ة.3 

وعل��ى �لرغ��م م��ن وج��ود ه��ذ� �ل�س��جن من��ذ �أع��و�م �خلم�س��ينّيات م��ن �لق��رن �ملا�س��ي، �إاّل �أّن دول��ة �الحت��ال مل 
تق��م بتغ��ّر�ت جوهرّي��ة عل��ى �ل�س��جن م��ن حي��ث �ملب��اين �أو �لتو�س��عة، �أو غره��ا عل��ى م��د�ر �الأع��و�م �ملا�سي��ة، حيث 
ُتظه��ر �ل�س��ور �جلّوّي��ة �لتالي��ة �لت��ي مّت �أخذه��ا ل�س��جن �لد�م��ون خ��ال �الأع��و�م 2011 و2014 عدم وجود �أّي 
تغ��ّر�ت جوهرّي��ة عل��ى �س��كل �ل�س��جن، حي��ث مل  تت��ّم �إ�ساف��ة �أّي مب��اٍن جدي��دة، �أو تو�س��عة �أق�س��امه �ملوج��ودة؛ 
��ح طبيع��ة وم��دى �س��وء �لبيئ��ة �لت��ي يت��ّم �حتج��از �الأ�س��ر�ت و�الأطف��ال فيها، يف ظ��ّل عدم وجود  �الأم��ر �ل��ذي يو�سّ

�أّي حت�س��ينات، �أو بن��اء جدي��د غ��ر �ملوج��ود من��ذ �أك��ر م��ن 60 عام��اً. 4

يف 2021/4/4، �س��رب طي��ور يع��رب �س��ماء �ل�س��جن كا�س��ر�ً رتاب��ة �لّظ��ال، فت�س��ّجل نوره��ان �لزي��ارة يف 
�ست��ه لاأح��د�ث �لن��ادرة لتفاَج��اأ باأّن��ه يف �لتاري��خ نف�س��ه م��ن �لع��ام �ملن�س��رم م��ّرت �لطي��ور؛  دفرته��ا �ل��ذي خ�سّ
نورهان ال متلك خريطة مل�سار �لطيور، وال ت�ستطيع مر�قبتها �أبعد مّما تر�سده عيناها يف حال وقفت على 
روؤو���ض �أ�سابعه��ا و��س��ر�أّبت بر�أ�س��ها �إىل �الأعل��ى، لك��ن نوره��ان توّث��ق هج��رة �لطي��ور عام��اً تل��و ع��ام. �إّنه��ا �لبقعة 

نف�س��ها، فم��ن يوّث��ق تعا�س��ة ه��ذ� �لع��امل؟
ليان كايد1

1ن�ّض بعنو�ن �ل�سجن كن�ّض، من�سور يف جملة �لدر��سات �لفل�سطينّية، عدد 128، خريف 2021، �ض202، متوّفر عرب �لر�بط �الآتي: 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651622. 
2تقرير �نتهاكات حقوق �الأ�س��ر�ت و�الأ�س��رى يف �س��جون �الحتال 2019، موؤ�ّس�س��ة �ل�سمر لرعاية �الأ�س��ر وحقوق �الإن�س��ان، �ض86. مّتت �آخر زيارة بتاريخ 

1 ت�س��رين �الأّول 2021، متوّف��ر ع��رب �لر�ب��ط �الآت��ي:
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/mdl-tqryr_lnthkt_2020.pdf.

3ورقة حقائق �سادرة عن موؤ�ّس�سة مانديا، و�ملركز �لفل�سطينّي  لاإر�ساد وموؤ�ّس�سة �ل�سمر لرعاية �الأ�سر وحقوق �الإن�سان، مّتوز« يوليو 2008.

�ض لاأطفال �لفل�س��طينّين، حيث يتّم �حتجاز �الأ�س��رى �الأطفال يف �س��جن �لد�مون، وعوفر، وجمّدو، وعلى �لرغم من  4ُيذكر  �أّن �س��جن �لد�مون يحتوي على ق�س��م خم�سّ

�أّن ق�س��م �الأطف��ال �ملوج��ود يف �س��جن �لد�م��ون لي���ض حم��ّط بح��ث ه��ذه �لدر��س��ة �إاّل �أّن  �لظ��روف �ملعي�س��ّية لاأ�س��رى �الأطف��ال ال تختل��ف �ختاف��اً كب��ر�ً ع��ن ظ��روف �الأ�س��ر�ت، 
حيث �إّن جميع هذه �الأق�سام قدمية، ومتلوؤها �لرطوبة، وتفتقر �إىل �لتهوية �لكافية و�لطبيعّية.
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نقل �الأ�سر�ت �إىل �سجن �لد�مون
�س��هد �لعام��ان  2015 و 2016 �رتفاع��اً ملحوظ��اً يف �أع��د�د �الأ�س��رى و�الأ�س��ر�ت عل��ى وج��ه �خل�سو���ض، 
حي��ث بل��غ ع��دد �لفل�س��طينّيات �لات��ي تعّر�س��ن لاعتق��ال خ��ال ع��ام 2015 )105( �أ�س��ر�ت، مقاب��ل 
164 فل�سطينّية تعّر�ست لاعتقال خال عام 2016. وت�سّبب هذ� �الرتفاع �مللحوظ يف �أعد�د �الأ�سر�ت 
�إىل قيام دولة �الحتال بافتتاح ق�سم يف �سجن �لد�مون خا�ّض باالأ�سر�ت، وذلك �إىل جانب �سجن ه�سارون 
�ل��ذي كان ُي�س��تخدم الحتج��از �الأ�س��ر�ت، حي��ث �س��ّكلت �أع��د�د �الأ�س��ر�ت خ��ال هذي��ن �لعام��ن �الأعل��ى من��ذ 
عملّي��ة تب��ادل �الأ�س��رى �لت��ي �أجُن��زت بتاري��خ 18 ت�س��رين �الأّول م��ن �لع��ام 2011 ب��ن حكوم��ة �الحت��ال 
وحرك��ة �ملقاوم��ة �الإ�س��امّية )حما���ض(.5  و��س��تمّر ��س��تخد�م �س��جن �لد�م��ون وه�س��ارون ب�س��كل مت��و�ٍز حّت��ى 
عام 2018، حيث قّررت �إد�رة م�سلحة �ل�سجون فتح ق�سم يف �سجن �لد�مون، وتخ�سي�سه لاأ�سر�ت، ومّت 
نق��ل �الأ�س��ر�ت �ملتو�ج��د�ت يف �أّي ق�س��م �آخ��ر م��ن �س��جن �لد�م��ون �إىل ه��ذ� �لق�س��م، وكذل��ك ُنقل��ت �الأ�س��ر�ت 
�ملوجود�ت يف �سجن ه�سارون �إليه، حيث مّتت عملّية �لنقل على ثاث مر�حل، �نتهت يف 2018/11/6. 6

�لظروف �لعاّمة 
يفتق��ر �س��جن �لد�م��ون �إىل �أب��رز مقّوم��ات �حلي��اة �الآدمّي��ة، حي��ث ت�س��تكي �الأ�س��ر�ت �لات��ي ع�س��ن يف ه��ذ� 
�ل�س��جن م��ن �س��وء �لغ��رف �لت��ي ُيِقْم��َن فيه��ا، و�س��وء �لتهوي��ة، و�نت�س��ار �حل�س��ر�ت و�لرطوب��ة، كم��ا �أّن �أر�سّي��ة 
�ل�س��جن م�سنوعة من �لباطون؛ ما يجعلها باردة جّد�ً يف �أّيام �ل�س��تاء، وحاّرة جّد�ً يف �أّيام �ل�سيف، عد� عن 

�أّن طبيع��ة �لباط��ون �لناع��م �ملوج��ود يف �س��احة �لف��ورة ت�س��ّبب �لتزحل��ق م��ع �ملي��اه. 

5  تقري��ر �نته��اكات حق��وق �الأ�س��ر�ت و�الأ�س��رى يف �س��جون �الحت��ال 2016، موؤ�ّس�س��ة �ل�سم��ر لرعاي��ة �الأ�س��ر وحق��وق �الإن�س��ان، ���ض34. مّت��ت �آخ��ر زي��ارة 

بتاري��خ 1 ت�س��رين �الأّول 2021، متوّف��ر ع��رب �لر�ب��ط �الآت��ي:
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_-2016ilovepdf-compressed.pdf
6  تقري��ر �نته��اكات حق��وق �الأ�س��ر�ت و�الأ�س��رى يف �س��جون �الحت��ال 2018، موؤ�ّس�س��ة �ل�سم��ر لرعاي��ة �الأ�س��ر وحق��وق �الإن�س��ان، ���ض42. مّت��ت �آخ��ر زي��ارة 

بتاري��خ 2 ت�س��رين �الأّول 2021، متوّف��ر ع��رب �لر�ب��ط �الآت��ي:
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_d2019-9-2_12.pdf.
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ه��ذ� وتت�س��ّبب �لرطوب��ة بالكث��ر م��ن �الإ�س��كالّيات، منه��ا م��ا ه��و متعّل��ق بالكهرب��اء فتق��ول �الأ�س��رة �سف��اء 
�أب��و �س��نينة يف زي��ارة �أجرته��ا موؤ�ّس�س��ة �ل�سم��ر له��ا خ��ال ع��ام 2019: "م�س��كلة �لكهرب��اء ت�س��ّكل خط��ر�ً 
حقيقّي��اً عل��ى �الأ�س��ر�ت، حي��ث �نفج��رت �إح��دى باط��ات �ملطب��خ يف �لغرفة رق��م 10، يف حن �أّن مدفاأة لدى 
��ح طبيع��ة �خلط��ر �ل��ذي م��ن �ملمك��ن �أن ي�سي��ب �الأ�س��ر�ت،  �الأ�س��ر�ت ُحرق��ت يف غرف��ة رق��م 2، وه��و م��ا يو�سّ

و�أن��ا �س��خ�سّياً ُح��رق يل دف��رت عندم��ا �نفج��ر �ملوق��د، و�أّن �إح��دى �الأ�س��ر�ت �الأخري��ات ُحرق��ت ماب�س��ها".7

�أق�سام �ل�سجن و�لغرف
يحت��وي �س��جن �لد�م��ون ب�س��كل �أ�سا�س��ّي عل��ى )6( �أق�س��ام، مّت تخ�سي���ض ق�س��م منه��ا لاأ�س��ر�ت، وه��و �لق�س��م 
�سة  رقم )3(، و�لق�سم )4( مّت تخ�سي�سه لاأطفال �لفل�سطينّين �ملعتقلن، �أّما  باقي �الأق�سام فهي خم�سّ
لل�سجناء �جلنائّين، ويوجد يف كّل ق�سم )13( غرفة. وتختلف �مل�ساحة ما بن �لغرف، حيث يّت�سع بع�سها 
على �س��بيل �ملثال لثاث �أ�س��ر�ت، يف حن تّت�س��ع غرف �أخرى لثماين �أ�س��ر�ت، حيث تكون م�س��احة �لغرف 
�س��ة لث��اث �أ�س��ر�ت 9 �أمت��ار مرّبع��ة تقريب��اً، و�لغ��رف �لت��ي تّت�س��ع خلم���ض �أ�س��ر�ت 15 م��رت�ً مرّبع��اً  �ملخ�سّ
تقريباً، �أّما �لغرف �لتي تّت�سع لثماين �أ�سر�ت فم�ساحتها 24 مرت�ً مرّبعاً تقريباً؛ �أّي �أّن �مل�ساحة �لتقريبّية 
�سة لكّل �أ�سرة هي 3 �أمتار مرّبعة. ويتحّدد عدد �الأ�سر�ت يف كّل غرفة بعدد �الأ�ِسّرة �ملوجودة فيها،  �ملخ�سّ
حي��ث ال يج��وز �أن يتج��اوز ع��دد �الأ�س��ر�ت يف �لغ��رف ع��دد �الأ�ِس��ّرة �ملوج��ودة. وعل��ى م��د�ر �الأع��و�م �نتزع��ت 
�الأ�س��ر�ت حّقهن يف �ختيار �لغرف �لتي  ُيِقمَن بها، حيث حاولت �إد�رة �س��جن �لد�مون فور نقل �الأ�س��ر�ت 
�إليه حتديد �آلّية توزيع �الأ�س��ر�ت على �لغرف، �إاّل �أّن �الأ�س��ر�ت �آنذ�ك رف�سن �لدخول �إىل �لغرف، وُقمن 

باالعت�س��ام يف �س��احة �لف��ورة �إىل �أن ر�سخ��ت �الإد�رة �إىل طلبه��ّن باختي��ار توزي��ع �الأ�س��ر�ت عل��ى �لغ��رف.

7 وجت��در �الإ�س��ارة �إىل �أّن �إ�س��ر�ر �الأ�س��ر�ت، و�إحلاحه��ّن �مل�س��تمّر الإ�س��اح �لكهرب��اء يف �ل�س��جن تكّل��ل يف �الأ�س��هر �الأخ��رة م��ن ع��ام 2019 بالنج��اح، حي��ث 
��س��تجابت �إد�رة �ل�س��جن له��ّن، وقام��ت باإ�س��اح م�س��كلة �لكهرب��اء. �نظ��ر تقري��ر �نته��اكات حق��وق �الأ�س��ر�ت و�الأ�س��رى يف �س��جون �الحت��ال 2019، موؤ�ّس�س��ة 

�ل�سم��ر لرعاي��ة �الأ�س��ر وحق��وق �الإن�س��ان، ���ض88. مّت��ت �آخ��ر زي��ارة بتاري��خ 4 ت�س��رين �الأّول 2021، متوّف��ر ع��رب �لر�ب��ط �الآت��ي:
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/mdl-tqryr_lnthkt_2020.pdf.

لطامل��ا حلم��ت بالذه��اب م��ع �أ�سدقائ��ي �إىل مدين��ة حيف��ا �لت��ي ُتعّد من �أجمل �ملدن �لفل�س��طينّية، ولطاملا 
حلم��ت بروؤي��ة جب��ل �لكرم��ل، لكّنن��ي مل �أتوق��ع يوم��اً �أن �أزور ه��ذه �ملدين��ة، و�أن �أرى مام��ح جماله��ا و�أن��ا 

�أجل���ض مكّبلة يف بو�س��طة تنقلني �إىل �س��جن �لد�مون.
�إيلياء �أبو حجلة
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�سورة �لتقطها �أحد �أفر�د �لعائات خال زيارة �سجن �لد�مون)عائلة �الأ�سرة فدوى حمادة(

جولة يف غرفة رقم )8(
تّت�س��ع غرف��ة رق��م )8( �إىل )8( �أ�س��ر�ت، وُتع��ّد ه��ذه �لغرف��ة م��ن �لغ��رف كب��رة �حلج��م ن�س��بّياً مقارن��ًة 
بالغ��رف �الأخ��رى، وتبل��غ م�س��احتها تقريب��اً 4×5 م��رت�ً مرّبع��اً، وُتطل��ق �الأ�س��ر�ت عل��ى ه��ذه �لغرف��ة ��س��م 
غرفة �ال�ستقبال؛ الأّنها ُت�ستخدم بالغالب ال�ستقبال �الأ�سر�ت �جُلدد. وحتتوي �لغرفة ب�سكل �أ�سا�سّي على 
)8( �أ�س��ّرة.8ويوجد بجان��ب كّل �س��رير وح��دة خز�ئ��ن، وه��ي عب��ارة ع��ن رّف��ن �سغري��ن –مرّبع��ي �ل�س��كل- 
لكّل �أ�سرة ال يّت�سع �لو�حد منهما الأكر من )6( قطع ماب�ض، وحتتوي �لغرفة على ز�وية �سغرة ُتطلق 
عليه��ا �الأ�س��ر�ت ��س��م �ملطب��خ، وه��ي عب��ارة ع��ن مغ�س��لة �سغ��رة يت��ّم ��س��تخد�مها لغاي��ات غ�س��ل �ل�سح��ون، 

و�ليدي��ن، �أو بع���ض �مل��و�ّد �لغذ�ئّي��ة.

8  ُت�سَن��ع �الأ�ِس��ّرة م��ن �حلدي��د، بحي��ث تك��ون عل��ى �س��كل طابق��ن، ويت��م تثبيته��ا يف �الأر���ض و�جل��در�ن، ويحت��وي كّل بر���ض عل��ى قاع��دة م�سنوع��ة م��ن �سفيح��ة 
حديدّية، ومع كرة ��ستخد�مها ت�سد�أ، وت�سبح ت�سدر �أ�سو�تاً مزعجة  وغر مريحة، وعلى �لرغم من �أّن هذه �الأ�سّرة تاأتي على طابقن �إاّل �أّنها ال حتتوي 
على حماية، وتقول �سفاء �أبو �س��نينة، يت�س��ّبب عدم وجود حماية ب�س��قوط �الأ�س��ر�ت �أحياناً، فاأّية حركة لاأ�س��رة قد تت�س��ّبب يف �س��قوطها، وهناك عدد من 

�الأ�سر�ت �لاتي �سقطن عن هذه �الأ�سّرة وتعّر�سن الإ�سابات ب�سبب عدم وجود حماية.



ورقة حول الحّيز المكانّي في السجون12

1×1.5 م��رت مرّب��ع، ل��ه ب��اب خ�س��بّي، وفي��ه  وكذل��ك حتت��وي �لغرف��ة عل��ى حّم��ام �سغ��ر م�س��احته تقريب��اً 
قف��ل �سغ��ر عل��ى �س��كل "�س��ّحاب"، وال يوج��د في��ه �س��وى مقع��د �حلّم��ام، ويف �جل��زء �لعل��وّي يوج��د "�س��ّدة"، 
وه��ي رّف باط��ون يف �أعل��ى �س��قف غرف��ة �حلّم��ام، وت�س��ع �الأ�س��ر�ت عل��ى ه��ذ� �ل��رّف �أّي م��و�ّد تنظي��ف، �أو منادي��ل 
للوج��ه، �أو �ليدي��ن، �أو �حلّم��ام. ويوج��د يف �حلّم��ام �أي�س��اً �س��ّباك مرتف��ع ع��ن �الأر���ض تقريب��اً 1.5 م��رت م�س��احته 
تقريباً 30×40 �س��م مرّبع، ويوجد على هذ� �ل�س��ّباك قطع حديد �إ�س��طو�نّية �ل�س��كل، و�س��بك حديد على �س��كل 
مرّبع��ات �سغ��رة، ويط��ّل ه��ذ� �ل�س��ّباك عل��ى �س��احة �لف��ورة، �إاّل �أّن��ه وب�س��بب �إحاط��ة �س��احة �لف��ورة باجل��در�ن، ف��اإّن 
ه��ذ� �ل�س��ّباك ال يق��وم باملَهّم��ة �الأ�سا�س��ّية ل��ه وه��ي تهوي��ة  �حلّم��ام، حي��ث �أ�س��ارت �الأ�س��ر�ت �إىل �أّن ه��ذ� �حلّم��ام ال 
ُيدخل يف �ل�سيف هو�ًء بارد�ً، �إاّل �أّنه خال فرتة �ل�ستاء يقوم باإدخال هو�ء بارد جّد�ً، كما �أّنه ي�ساعد يف �لكثر 
م��ن �الأحي��ان يف دخ��ول �حل�س��ر�ت و�ل�سر��س��ر؛ وذل��ك الأّن��ه ُمِط��ّل عل��ى �س��احة �لف��ورة �لت��ي يوج��د فيه��ا  م�س��رب 

ملي��اه �ل�س��رف �ل�سّحّي.

وال ت�س��عر �الأ�س��ر�ت باأّي��ة خ�سو�سّي��ة خ��ال ��س��تخد�مهّن �حلم��ام؛ نظ��ر�ً لوج��وده  يف �لغرف��ة �لت��ي ُيِقم��ن فيه��ا. 
فتق��ول �إيلي��اء �أب��و حجل��ة:9 "ال يوج��د �أّي ن��وع م��ن �خل�سو�سّي��ة يف �حلّم��ام �ملوج��ود يف �لغرف��ة، حي��ث �إّن �ل�س��ّباك 
�ملوجود فيه ال يقوم باإدخال �لهو�ء، وبالتايل ال ي�ساعد يف �لتهوية، وينتقل �أّي �سوت د�خل �حلّمام �إىل �لغرفة؛ 
�الأمر �لذي يدفع �الأ�سر�ت يف �لكثر من �الأحيان �إىل رفع �سوت �ملذياع �أو �لتلفاز �أثناء ��ستخد�مهّن �حلّمام، 

حّتى ي�سعرن بنوع من �خل�سو�سّية". 

�أّم��ا ع��ن ب��اب غرف��ة رق��م )8(، فه��و ب��اب حدي��دّي، يحت��وي عل��ى �س��ّباك �سغ��ر عل��ى م�س��توى �لنظ��ر مغّط��ى 
باأ�س��طو�نات م��ن �حلدي��د ب�س��كل ط��ويّل، و�س��بك حدي��د عل��ى �س��كل مرّبع��ات، ويبق��ى ه��ذ� �ل�س��ّباك مفتوح��اً ط��و�ل 
�ل�س��نة، �إاّل �أّن��ه خ��ال ف�س��ل �ل�س��تاء يت�س��ّبب بدخ��ول �له��و�ء �لب��ارد �إىل �لغرف��ة؛ �الأم��ر �ل��ذي دف��ع �الأ�س��ر�ت �إىل 
حماول��ة �إغاق��ه با�س��تخد�م بع���ض �الأو�س��حة �لقدمي��ة، �إاّل �أّن �إد�رة �ل�س��جن كان��ت د�ئم��اً ترف���ض ه��ذه �حلرك��ة، 
وتطل��ب م��ن �الأ�س��ر�ت �إز�ل��ة ه��ذه �الأغطي��ة؛ بحّج��ة �أّن وج��ود مث��ل ه��ذه �الأغطي��ة م��ن �س��اأنه �أن يعرق��ل مهّم��ة 
�ل�س��ّجانات يف �لتاأّك��د م��ن وج��ود �الأ�س��ر�ت د�خ��ل �لغ��رف، حي��ث تق��وم �ل�س��ّجانات خ��ال �س��اعات �للي��ل -كّل 
ن�س��ف �س��اعة تقريب��اً- بتفّق��د �لغ��رف، و�لتاأّك��د م��ن تو�ج��د جمي��ع �الأ�س��ر�ت فيه��ا، ويف �جل��زء �ل�س��فلّي م��ن �لباب 

9 مقابل��ة �أُجري��ت م��ع �إيلي��اء �أب��و حجل��ة بتاري��خ 2021/7/7 لغاي��ات ه��ذه �لدر��س��ة. ُيذك��ر �أّن �إيلي��اء �أب��و حجل��ة �عُتقل��ت بتاري��خ 2020/7/1، وق�س��ت حكم��اً 
مّدته 11 �س��هر.
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يوج��د فتح��ة �سغ��رة م�س��تطيلة �ل�س��كل ُت�س��ّمى "�الأ�س��ناف"، ويت��ّم ��س��تخد�م ه��ذه �لفتح��ة ع��ادًة الإدخ��ال �لطعام. 
ويرتف��ع ب��اب �لغرف��ة ع��ن �الأر���ض قلي��ًا؛ �الأم��ر �ل��ذي يزي��د م��ن �إ�س��كالّية �الأ�س��ر�ت بخ�سو�ض دخول �حل�س��ر�ت 
و�لقو�ر���ض، فم��ا ال يدخ��ل ع��ن طري��ق �س��ّباك �حلّم��ام �الآن��ف ذك��ره، يدخ��ل ع��ن طري��ق ه��ذه �لفتح��ة �ملوج��ودة 
�أ�س��فل باب �لغرفة. وحتاول �الأ�س��ر�ت يف �لكثر من �الأحيان �لتغّلب على هذه �الإ�س��كالّية عن طريق ��س��تخد�م 
قط��ع �ملاب���ض �لقدمي��ة، �أو �ملنا�س��ف لغاي��ات �إغ��اق �لفتح��ة �ملوج��ودة �أ�س��فل �لب��اب. ويق��ع بجان��ب �لب��اب يف كّل 
غرف��ة م��ن غ��رف �ل�س��جن �س��ّباك �سغ��ر م�س��احته �لتقريبّي��ة م��رت× م��رت مرّب��ع، وهذ� �ل�س��ّباك عليه �أ�س��طو�نات 

م��ن �حلدي��د، و�س��بك عل��ى �س��كل مرّبع��ات �سغ��رة. 

ويرتف��ع ب��اب �لغرف��ة ع��ن �الأر���ض قلي��ًا؛ �الأم��ر �ل��ذي يزي��د م��ن �إ�س��كالّية �الأ�س��ر�ت بخ�سو�ض دخول �حل�س��ر�ت 
و�لقو�ر�ض، فما ال يدخل عن طريق �سّباك �حلّمام �الآنف ذكره، يدخل عن طريق هذه �لفتحة �ملوجودة �أ�سفل 
ب��اب �لغرف��ة. وحت��اول �الأ�س��ر�ت يف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان �لتغّل��ب عل��ى هذه �الإ�س��كالّية عن طريق ��س��تخد�م قطع 
�ملاب�ض �لقدمية، �أو �ملنا�سف لغايات �إغاق �لفتحة �ملوجودة �أ�سفل �لباب. ويقع بجانب �لباب يف كّل غرفة من 
غرف �ل�سجن �سّباك �سغر م�ساحته �لتقريبّية مرت× مرت مرّبع، وهذ� �ل�سّباك عليه �أ�سطو�نات من �حلديد، 

و�سبك على �سكل مرّبعات �سغرة. 

وعل��ى �لرغ��م م��ن وج��ود �إن��ارة يف و�س��ط �لغرف��ة �إاّل �أّن ه��ذه �الإن��ارة �سعيف��ة ب�س��بب �رتف��اع �س��قف �لغ��رف؛ �الأم��ر 
�ل��ذي يدف��ع �الأ�س��ر�ت �إىل �س��ر�ء ع��دد م��ن وح��د�ت �الإن��ارة �ل�سغ��رة -م�سابي��ح- �لت��ي يت��ّم ع��ادة تعليقها بجانب 
ة خال �س��اعات �لليل. ويتّم �س��ر�ء هذه �مل�سابيح  �الأ�س��ّرة، بحيث ت�س��اعد �الأ�س��ر�ت عند �لقر�ءة �أو �لكتابة خا�سّ
من كانتينا �ل�سجن على ح�ساب �الأ�سر�ت. وحتتوي �لغرفة �أي�ساً على جهاز تلفاز تبّث من خاله 13 حمّطة 

 10.MBC، MBC Action، MTV :معظمه��ا حمّط��ات عربّي��ة، �أّم��ا �لقن��و�ت �لعربّية فه��ي

10  ُيذك��ر �أّن غ��رف �الأ�س��ر�ت عل��ى �لرغ��م م��ن �الخت��اف يف �أحجامه��ا �إاّل �أّنه��ا جميع��اً حتت��وي عل��ى  �لقط��ع �ملذك��ورة �أع��اه ذ�ته��ا )�أ�س��ّرة، وخز�ئ��ن �سغ��رة، 

وتلفاز...(.
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�ملر�فق �الإ�سافّية
يوج��د يف ق�س��م �الأ�س��ر�ت ع��دد م��ن �ملر�ف��ق �الإ�سافّي��ة، وه��ذه ت�س��مل: �لكانتين��ا، و�ملطب��خ، و�حلّمام��ات 

)�لدو�ّس��ات(، �ملم��ّر�ت، و�ملكتب��ة.
 ونتناول هذه �ملر�فق  على �ل�سكل �الآتي:

�لكانتينا
تبل��غ م�س��احة غرف��ة �لكانتين��ا 4×3 م��رت�ً مرّبع��اً تقريب��اً، وال حتت��وي ه��ذه �لغرف��ة �س��وى مكّي��ف، وع��دد من 
�لرفوف �لتي يتّم ��ستخد�مها لغايات و�سع �ملو�ّد �لتي يتّم �سر�وؤها من ِقبل �الأ�سر�ت، �أو �الأغر��ض �لعاّمة 
�لتي تقوم جلنة �لكانتينا ب�سر�ئها، ويجوز جلميع �الأ�سر�ت ��ستخد�مها، مثل: م�سحوق ومعّطر �لغ�سيل، 
و�لزي��ت، و�ساب��ون �جلل��ي، وغره��ا م��ن �مل��و�ّد. ويت��ّم كذل��ك و�س��ع �مل��و�ّد �لغذ�ئّي��ة �لت��ي ت�س��ل �إىل �الأ�س��ر�ت 
م��ن �إد�رة �ل�س��جن، مث��ل: �أكيا���ض �ل��رز و�ل�س��عرّية، و�ل�س��ميد، وعل��ب �لتون��ا وغره��ا. وال يقت�س��ر ��س��تخد�م 
غرف��ة �لكانتين��ا ل��دى �الأ�س��ر�ت عل��ى كونه��ا خمزن��اً للم��و�ّد �لغذ�ئّي��ة، حي��ث تلج��اأ �لعديد من �الأ�س��ر�ت �إىل 
��ستخد�م هذه �لغرفة  مكاناً للجلو�ض �أو �ل�ساة، �أو قر�ءة �لقر�آن خال �أّيام �ل�سيف �حلاّرة؛ وذلك ب�سبب 
وج��ود مكّي��ف فيه��ا ي�س��اعد عل��ى تربي��د �لغرف��ة. ُيذك��ر �أّن هن��اك غرف��ة كانتين��ا �أخرى د�خل �س��جن �لد�مون، 
وه��ي كانتين��ا �ل�س��جن �لعاّم��ة، وه��ذه موج��ودة خ��ارج ق�س��م �الأ�س��ر�ت، وت�س��به ه��ذه �لكانتين��ا �ملقا�س��ف، حي��ث 
حتت��وي عل��ى �س��ّباك ويتو�ج��د خلف��ه �س��جن م��ديّن يتكّل��م �للغ��ة �لعربّي��ة، حي��ث تق��وم �الأ�س��رة �مل�س��وؤولة ع��ن 
�س��ر�ء �لكانتين��ا لاأ�س��ر�ت باإباغ��ه بامل��و�ّد �لت��ي تري��د �س��ر�ءها وكّمّياته��ا، ويق��وم ه��ذ� �ل�س��جن بتدوي��ن 
�لطل��ب ع��رب جه��از حا�س��وب، وم��ن ث��ّم تت��ّم تعبئ��ة �مل�س��رتيات كاّف��ة يف عرب��ة كبرة ُتنقل �إىل ق�س��م �الأ�س��ر�ت.

�ملطبخ
تبل��غ م�س��احة غرف��ة �ملطب��خ تقريب��اً 4×4 م��رت�ً مرّبع��اً، ويحت��وي �ملطب��خ ب�س��كل �أ�سا�س��ّي عل��ى ثّاجت��ن، 
ت�سبه ثّاجات عر�ض �لبوظة، ويتّم و�سع �أغلب �ملو�ّد �لغذ�ئّية �لتي حتتاج �إىل �لتربيد يف هذه �لثّاجات، 
مث��ل: �خل�س��ر�و�ت �ملثّلج��ة، و�حلّم���ض، و�ل��ذرة، و�الألب��ان و�الأجب��ان، ويحت��وي �ملطب��خ �أي�س��اً عل��ى ثّاجت��ن - 
�حلج��م �ملعت��اد كالثّاج��ات �ملوج��ودة يف �ملن��ازل-، ويت��ّم ��س��تخد�م ه��ذه �لثّاج��ات للغ��رف بحي��ث مُتن��ح كّل 
غرف��ة رّف��اً م��ن �لرف��وف �ملوج��ودة فيه��ا؛ لك��ي تق��وم كّل �أ�س��رة بو�س��ع �أّي �أغر����ض �إ�سافّي��ة قام��ت ب�س��ر�ئها 
���ض لغرفته��ا. وال تدخ��ل �الأ�س��ر�ت �إىل غرف��ة �لكانتين��ا دون دخ��ول "�خلولي��اء" معه��ا. ه��ذ�  يف �ل��رّف �ملخ�سّ
ويحتوي �ملطبخ �أي�ساً على جملى لغايات تنظيف وجلي �أو�ين �لطهي، و"باطتن" كبرتن بو�قع ر�أ�َسي 

غ��از ل��كّل باط��ة، �أو يف بع���ض �الأحي��ان يتو�ف��ر فيه��ا باط��ة و�ح��دة كب��رة حتت��وي عل��ى ثاث��ة روؤو���ض غ��از.
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�ملكتبة
تبل��غ م�س��احة غرف��ة �ملكتب��ة تقريب��اً 5×5 م��رت�ً، وحتت��وي �لغرف��ة على مكّيف لله��و�ء، وخز�نتن �سغرتن 
يت��م ��س��تخد�مها لغاي��ات و�س��ع �أك��رب ق��در ممك��ن م��ن �لكت��ب، وحتت��وي �لغرف��ة �أي�س��اً عل��ى طاول��ة ومقع��د 
م��ع طاول��ة �سغ��رة �أ�س��به مبقاع��د �لط��ّاب يف �ملد�ر���ض. وت�س��تخدم �الأ�س��ر�ت ه��ذه �لغرف��ة يف �لغال��ب لع��ّدة 
�أغر����ض �أخ��رى غ��ر ��س��تخد�مها للق��ر�ءة، حي��ث جتل���ض �الأ�س��ر�ت فيه��ا ليبتع��دن ع��ن �حل��ّر خ��ال ف��رتة 
�ل�سي��ف، �أو للدر��س��ة، وكث��ر�ً م��ا تق��وم �الأ�س��ر�ت فيه��ا باأن�س��طة، مث��ل: قيامه��ّن بلع��ب �لريا�س��ة، و�لقي��ام 
بتجهيز زينة �سهر رم�سان، �أو زينة �الأعياد. وتتو�جد يف �لغرفة �أي�ساً جلنة �ملكتبة، وهذه �للجنة هي �لتي 

تت��وىّل عملّي��ة �إع��ارة �لكت��ب، و�إرجاعه��ا، وترتيبه��ا بح�س��ب �ملو��سي��ع.

�لفورة

�س��ة لاأ�س��ر�ت يف و�س��ط ق�س��مهّن، بحي��ث تت��وّزع �لغ��رف عل��ى جو�ن��ب ه��ذه �ل�س��احة -  تق��ع �س��احة �لف��ورة �ملخ�سّ
جتدر �الإ�س��ارة �إىل �أّن هناك ممّر�ً يف�سل ما بن غرف �الأ�س��ر�ت و�ل�س��احة، حيث ت�س��تخدم �الأ�س��ر�ت هذ� 
�ملمّر للخروج �إىل �ل�ساحة-11  وتبلغ م�ساحة �لفورة تقريباً 8×7 مرت�ً مرّبعاً، وهي م�سقوفة ب�سبكن من 
�حلدي��د عل��ى �س��كل مرّبع��ات. وت�س��ع �إد�رة �ل�س��جن كام��ر�ت للمر�قب��ة تك�س��ف كّل ز�وي��ة م��ن زو�ي��ا �ل�س��احة. 
وتنته��ك ه��ذه �لكام��ر�ت خ�سو�سّي��ة �الأ�س��ر�ت ب�س��كل كب��ر، وحُت��رم ع��دد�ً كب��ر�ً منه��ّن م��ن تعري���ض 

�أج�س��ادهّن �أو �س��عرهّن لل�سم���ض، بحك��م �رتد�ئه��ّن �حلج��اب.

"يف بد�ي��ة ف��رتة �عتق��ايل، كن��ت �أق��ف �أن��ا و�الأ�س��ر�ت �جل��دد قبل بدء �لف��ورة على �الأبو�ب ننتظر �خلروج 
�إىل �ل�س��احة، الأّن �أُفقن��ا �آن��ذ�ك كان مقت�س��ر�ً عل��ى �لزنز�ن��ة، و�أ�سبح��ت م�س��احة �لف��ورة ه��ي �مل�س��احة �لتي 
ن�س��عر فيها وكاأّننا خرجنا. كّنا يف �لبد�ية ننظر �إىل كّل �س��يء حولنا با�س��تغر�ب و�ندها���ض ون�س��عر وكاأنه 
"ممتاز �أّننا نرى �ل�س��ماء، ممتاز �أّننا ن�ستن�س��ق �لهو�ء" ولكن مع مرور �الأّيام �أ�سبحنا ن�س��عر بحالة من 
�لك�س��ل و�خلم��ول للخ��روج م��ن �لغ��رف �إىل �لف��ورة، الأّن �أُفقن��ا �أ�سب��ح و��سح��اً ومعروف��اً، فامل�س��احة ما بن 
�لغ��رف و�لف��ورة لي�س��ت �أفق��اً حقيقّي��اً، و�أدركن��ا �أّن �ل�س��ماء �لت��ي نر�ه��ا ال ت�س��به �ل�س��ماء �حلقيقّي��ة لك��رة 

�لق�سب��ان �ملحيط��ة به��ا، كّل م��ا �أر�ه ح��ويل ه��و ج��در�ن، ق�سبان، ونظام مر�قبة".
�إيلياء �أبو حجلة
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و�أ�س��ارت �الأ�س��ر�ت يف ه��ذ� �ل�س��ياق �إىل �أّن��ه ق��د تب��دو م�س��احة �لف��ورة وللوهل��ة �الأوىل للناظ��ر عل��ى �أّنه��ا 
م�ساحة كافية ومّت�سعة، ولكن عندما تخرج �أكر من 35 �أ�سرة �إىل هذه �مل�ساحة، ي�سبح �ملكان �سّيقاً جّد�ً، 
وكث��ر�ً م��ا ترتط��م �الأ�س��ر�ت ببع�سه��ّن �لبع���ض �أثن��اء �حلرك��ة يف �لف��ورة ب�س��بب �سيق �مل�س��احة؛ �الأمر �لذي 
كان ي�س��تلزم منه��ّن  ب�س��كل د�ئ��م حماول��ة تنظي��م حركته��ّن عل��ى �س��كل دو�ئ��ر خمتلف��ة �الأحج��ام حت��ى يتمَك��ّن 
جميعاً من �مل�سي يف �آٍن و�حد، �إاّل �أّن وجود بع�ض �لق�سبان �حلديدّية12 يف و�سط �لفورة كان ي�سّكل عائقاً.

وتفت��ح �إد�رة �ل�س��جن �لف��ورة �أم��ام �الأ�س��ر�ت خ��ال �س��اعات حم��ّددة، حي��ث يت��ّم فتحه��ا م��ن �ل�س��اعة �ل�س��ابعة 
�س��ة للريا�س��ة، �إاّل �أّن طبيع��ة �مل�س��احة  وحّت��ى �ل�س��اعة �لثامن��ة �سباح��اً، فه��ذه �ل�س��اعة ه��ي �ل�س��اعة �ملخ�سّ
�ملوج��ودة يف �لف��ورة، و�لكام��ر�ت، ووج��ود �س��ّجانن للمر�قب��ة حت��رم �لكث��ر م��ن �الأ�س��ر�ت م��ن ممار�س��ة 
�س��جون  �الأ�س��رى و�الأ�س��ر�ت يف  �س��عورهّن باخل�سو�سّي��ة �لازم��ة لذل��ك. وال ير�س��خ  �لريا�س��ة؛ لع��دم 
�الحت��ال يف �لع��ادة �إىل مث��ل ه��ذه �ملمار�س��ات، حي��ث يبتك��ر �الأ�س��رى �س��بًا �أخ��رى النت��ز�ع حقوقه��م، فعل��ى 
�س��بيل �ملث��ال قام��ت �الأ�س��ر�ت باإن�س��اء ن��ادي "حل��وة للحل��و�ت"، وه��و ن��اٍد ريا�س��ّي مّت �إن�س��اوؤه ب�س��كل �أ�سا�س��ّي يف 
�س��هر كان��ون �الأّول 2020، و�ملدّرب��ة �لرئي�س��ّية في��ه ه��ي �الأ�س��رة حل��وة حمام��رة، وتك��ون ح�س���ض �لريا�س��ة 
يف هذ� �لنادي �سباح �أّيام �ل�سبت و�لثاثاء و�خلمي�ض، حيث تقوم �الأ�سر�ت با�ستخد�م غرفة �ملكتبة مكاناً 

للع��ب �لريا�س��ة ب��داًل م��ن �ل�س��احة؛ ب�س��بب وج��ود كام��ر�ت �ملر�قب��ة يف �ل�س��احة.

�إ�ساف��ة �إىل �لف��رتة �ل�سباحّي��ة تفت��ح �لف��ورة  ل�س��اعات ع��ّدة خ��ال �لنه��ار تك��ون عل��ى �ل�س��كل �الآت��ي:  م��ن 
�ل�ساعة �لتا�سعة وحّتى �لعا�سرة  �سباحاً، ومن �ل�ساعة �لو�حدة ظهر�ً حّتى �لثانية و�لن�سف، وتكون �لفورة 

�الأخرة من �ل�س��اعة �لر�بعة وحّتى �ل�س��اعة �ل�ساد�س��ة و�لن�سف م�س��اء.

11 ه��ذ� �ملم��ّر م�س��قوف بقط��ع م��ن �لزينك��و، عر�س��ه ال يتج��اوز م��رت�ً ون�س��ف �مل��رت، وه��و  مم��ّر يحي��ط ب��كّل �لغرف، ويجب على �الأ�س��ر�ت �مل�س��ي عرب هذ� �ملمّر 

للخ��روج �إىل �لف��ورة، حي��ث يوج��د  �أب��و�ب ع��ّدة مطّل��ة عل��ى �لف��ورة م��ن ه��ذ� �ملم��ّر، وبالت��ايل ت�س��ر �الأ�س��ر�ت باملم��ّر، ويخرج��ن �إىل �لف��ورة ع��رب �أّي م��ن ه��ذه 
�الأبو�ب.

12 يوج��د يف و�س��ط �س��احة �لف��ورة ل��دى �الأ�س��ر�ت بع���ض ق�سب��ان �حلدي��د �لت��ي مّت و�سعه��ا لغاي��ات متك��ن �الأ�س��ر�ت م��ن ممار�س��ة �جلمب��از، �إاّل �أّن ه��ذه 

�لق�سب��ان وكم��ا تق��ول �الأ�س��ر�ت ال ترتق��ي لا�س��تخد�م.
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وحتي��ط بالف��ورة م��ن كّل �جله��ات، �أ�س��و�ر عالي��ة يك��ون �رتفاعه��ا تقريب��اً 5 �أمت��ار، وم��ن �أك��ر م��ن عام��ن 
تعاين �الأ�س��ر�ت من �س��احة �لفورة حيث �إّن �ل�س��احة مل�س��اء �إىل درجة �أّنها تت�س��ّبب بتزحلق �الأ�س��ر�ت �أثناء 
��ة يف ح��ال كان��ت �الأر���ض رطب��ة. فتق��ول لي��ان نا�س��ر:13 " ُتعّر���ض ه��ذه �الإ�س��كالّية �الأ�س��ر�ت �إىل  �مل�س��ي، خا�سّ
��ة �أثن��اء �نتقاله��ّن م��ن �لدو�ّس��ات بع��د �ال�س��تحمام �إىل �لغ��رف، حي��ث تكون  �حتمالّي��ة �ل�س��قوط و�الإ�ساب��ة، خا�سّ
�أحذيتهّن مبّللة، وبالتايل هناك �حتمال كبر ل�سقوط �إحدى �الأ�سر�ت و�إ�سابتها. وعلى �لرغم من �أّن �إد�رة 
�ل�س��جن تق��وم ب��ن �لفين��ة و�الأخ��رى بو�س��ع م��اّدة خ�س��نة عل��ى �الأر���ض به��دف تقلي��ل �حتمالّي��ة �لتزحل��ق، �إاّل �أّن 
�الأ�س��ر�ت يوؤّك��دَن �أّن ه��ذه �مل��اّدة �س��رعان م��ا ُتخلَ��ع ع��ن �الأر���ض، وبالت��ايل فاإّنه��ا لي�س��ت ح��ّاً جذرّي��اً للم�س��كلة.

�سورة ال�سرت�ك �الأ�سرة �إيلياء �أبو حجلة يف نادي �لريا�سة يف �سجن �لد�مون

13  مقابل��ة �أجري��ت م��ع لي��ان نا�س��ر بتاري��خ 2021/10/5. ُيذك��ر �أّن لي��ان نا�س��ر �عتقل��ت بتاري��خ 2021/7/7، وق�س��ت 50 يوم��اً يف �ل�س��جن. �أّي��ام �العتق��ال 

كان �جل��زء �الأك��رب منه��ا يف �س��جن �لد�مون.
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كان��ت �الأ�س��رة حل��وة حمام��رة حت��اول �إلز�من��ا بح�س��ور �حل�س���ض �لريا�سّي��ة، وتفر���ض عقوب��ة عل��ى َم��ن 
ال تق��وم بااللت��ز�م، فف��ي ح��ال تغّيب��ت �أ�س��رة ع��ن 3 ح�س���ض متتالي��ة يت��ّم ف�سله��ا م��ن �لن��ادي، وكان ل��كّل 
�أ�سرة فينا بطاقة ع�سوّية يف �لنادي م�سنوعة من بع�ض علب �لكرتون �لتي ت�سلنا، وال يتّم �حل�سول 

عل��ى ه��ذه �لبطاق��ة �إال بع��د �مل�س��اركة يف 5 ح�س���ض متتالي��ة.
�إيلياء �أبو حجلة

�حلّمامات )�لدو�ّسات(
تع��اين �الأ�س��ر�ت من��ذ نقله��ّن �إىل �س��جن �لد�م��ون م��ن وج��ود دو�ّس��ات �ال�س��تحمام خ��ارج غرفه��ّن، حي��ث 
توج��د �لدو�ّس��ات يف غرف��ة يف نهاي��ة �س��احة �لف��ورة، وه��ي 8 دو�ّس��ات، بو�ق��ع �أربع��ة عل��ى �جله��ة �ليمن��ى و�أربع��ة 
عل��ى �جله��ة �لي�س��رى. وتفتق��ر ه��ذه �لدو�ّس��ات �إىل وج��ود  �أب��و�ب، حي��ث �إّنه��ا مغّط��اة ب�س��تارة، وال يف�س��ل م��ا 
ب��ن �حلم��ام و�الآخ��ر �س��وى ن�س��ف حائ��ط �سغ��ر، ومي��اأ �ل�س��د�أ ه��ذه �لدو�ّس��ات و�ملو��س��ر �ملوج��ودة فيه��ا. 
وت�س��رتك جمي��ع �لدو�ّس��ات بج��ورة لل�س��رف �ل�سّح��ّي موج��ودة يف و�س��ط �لغرف��ة، ويخ��رج منها يف �لكثر من 
�الأحيان ح�سر�ت وقو�ر�ض. هذ� و�أ�سارت �الأ�سر�ت يف هذ� �ل�سياق �إىل �أّن ن�سف �لدو�ّسات �ملوجودة ال تعمل، 
وبالتايل فاإّن وجودها وعدمه و�حد. �أّما فيما يتعّلق بالدو�ّس��ات �لتي تعمل فاإّن قّوة �ملياه فيها تعتمد على 
عدد �الأ�سر�ت �لاتي يقمن باال�ستحمام، فعلى �سبيل �ملثال يف حال قيام �أ�سرتن باال�ستحمام  يف �لوقت 
نف�س��ه، تنقط��ع �ملي��اه ع��ن باق��ي �لدو�ّس��ات؛ �الأم��ر �ل��ذي ي�س��ّبب �إ�س��كالّية حقيقّي��ة لاأ�س��ر�ت، وحاج��ة د�ئم��ة 

��ة يف ظ��ّل حمدودّي��ة �س��اعات �لفورة.  للتن�س��يق م��ا بينه��ّن عل��ى مو�عي��د �ال�س��تحمام، خا�سّ

وحت��رم ق�سّي��ة تو�ج��د �لدو�ّس��ات خ��ارج �لغ��رف �الأ�س��ر�ت م��ن خ�سو�سّي��ة �ال�س��تحمام يف �أّي وق��ت يحتج��ن 
�إلي��ه، بحك��م �أّن �ال�س��تحمام يك��ون مقت�س��ر�ً عل��ى �س��اعات �لف��ورة، كم��ا �أّن �نتق��ال �الأ�س��ر�ت خ��ال �س��اعات 
�لفورة من غرفهّن �إىل منطقة �لدو�ّسات وهن يحملن ماب�سهّن، وم�ستلزمات �ال�ستحمام ُي�سعر �الأ�سر�ت 
وكاأّنه��ّن مر�َقب��ات، ويف كث��ر م��ن �الأحي��ان يرب��ك �س��وت �ل�س��ّجانن �لقري��ب م��ن �لدو�ّس��ات �الأ�س��ر�ت، حي��ث 
ميكنه��ّن �س��ماع �أ�س��و�ت �ل�س��ّجانن �أثن��اء ��س��تخد�م �لدو�ّس��ات؛ �الأم��ر �ل��ذي يت�س��ّبب يف  �إرباكه��ّن، ه��ذ� وم��ن 
جه��ة �أخ��رى، تعم��د �إد�رة �ل�س��جن �إىل ��س��تخد�م �لدو�س��ات ورق��ًة لل�سغ��ط عل��ى �الأ�س��ر�ت عن��د ح�س��ول �أّي��ة 
خط��و�ت ت�سعيدّي��ة، فعن��د قي��ام �الأ�س��ر�ت به��ذه �خلط��و�ت، �أو عن��د �إغ��اق �الإد�رة �لق�س��م حُت��رم �الأ�س��ر�ت 
م��ن �ال�س��تحمام الأّي��ام ع��ّدة، فعل��ى �س��بيل �ملث��ال يف �س��هر 11 م��ن �لع��ام 2020، وعق��ب بع���ض �خلط��و�ت 
�لت�سعيدّية من قبل �الأ�س��ر�ت قّررت �إد�رة �ل�س��جن �إغاق �لق�س��م على �الأ�س��ر�ت ملّدة 3 �أّيام؛ �الأمر �لذي 
حرمه��ّن م��ن �ال�س��تحمام، وفيم��ا بع��د قام��ت �الإد�رة با�س��تغال ه��ذه �لق�سّي��ة لل�سغ��ط عليه��ّن، فمنح��ت 
�الأ�سر�ت �ملوجود�ت يف كّل �أربع غرف �ساعة و�حدة لغايات �ال�ستحمام وكان هذ� �الأمر غر معقول، فكيف 

م��ن �ملمك��ن ل��� 15 �أ�س��رة �أن ي�س��تحممَن يف �س��اعة و�ح��دة، يف ظ��ّل �إمكانّي��ة ��س��تخد�م حّمام��ن فق��ط؟
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�حلياة �الجتماعّية يف غرف �ل�سجن
وال تقت�س��ر ه��ذه �لتفا�سي��ل عل��ى حي��اة �الأ�س��ر�ت �ليومّي��ة فق��ط، حي��ث تق��وم �الأ�س��ر�ت يف كّل منا�س��بة �أو 
عيد بعمل �أجو�ء تتنا�سب مع ذلك، فعلى �سبيل �ملثال يقمن خال فرتة �سهر رم�سان با�ستخد�م �لكر�تن 
ه��ا عل��ى �س��كل ه��ال وفو�ني���ض وتعليقه��ا يف �لغ��رف، وخ��ال ف��رتة عي��د �ملي��اد يقمن  �ملوج��ودة لديه��ّن، وق�سّ
ب�سنع �سجرة �ملياد من خال �جلر�ئد �ملوجودة لديهّن، ويتّم ��ستخد�م �أغطية علب �لتونا وغرها زينًة 
لل�س��جرة بع��د تغي��ر �س��كلها، وتغطيته��ا ببع���ض �الأقم�س��ة �ملوج��ودة ل��دى �الأ�س��ر�ت، ويت��ّم ��س��تخد�م عل��ب 

�ملعّلب��ات لو�س��ع قطع �ل�س��كوالته.

وعل��ى �لرغ��م م��ن ه��ذه �الأج��و�ء �لت��ي تخلقه��ا �الأ�س��ر�ت، �إاّل �أّن طبيع��ة �حلي��اة يف �ل�س��جن تفر���ض عل��ى 
�الأ�س��ر�ت �أي�س��اً �أن ي�سع��ن بع���ض �لقو�ع��د �لعاّم��ة للتعام��ل و�لعي���ض، وذل��ك ملحاول��ة  تف��ادي �أّي �إ�س��كالّيات 
ناجمة عن �ختاف يف �لثقافات �أو �لعاد�ت وغرها، فت�سع �الأ�سر�ت قو�عد تتعّلق ب�ساعات �إغاق �لتلفاز 

لي��ًا، و�س��اعات �إطف��اء �الأن��و�ر لي��ًا، و�أهّمّي��ة ترتي��ب �لغ��رف ب�س��كل د�ئ��م و�ملحافظ��ة عل��ى نظافته��ا.

�أمل ُموؤّجل...
تّت�س��ل �الأ�س��ر�ت م��ع �لع��امل �خلارج��ّي م��ن خ��ال و�س��ائل ع��ّدة، حي��ث �أ�س��ارت �س��ذى ح�س��ن �إىل �أب��رز ه��ذه 
�لو�سائل، وهي: زيار�ت �لعائات �لتي تتّم مبعدل مّرة كّل �سهر، �إاّل �أّنها ُتعّد �إحدى �لو�سائل �لتي ت�ستغّلها 
دول��ة �الحت��ال لل�سغ��ط عل��ى �الأ�س��ر�ت، حي��ث ت�س��ارع دول��ة �الحت��ال يف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان �إىل وق��ف 
زي��ار�ت �لعائ��ات بحج��ج �أمنّي��ة، �أو الإج��ر�ء�ت �إد�رّي��ة، فعل��ى �س��بيل �ملث��ال �أوقف��ت �إد�رة م�سلح��ة �ل�س��جون 
زي��ار�ت �لعائ��ات �إىل �ل�س��جون خ��ال ف��رتة جائح��ة كورون��ا؛ �الأم��ر �ل��ذي ت�س��ّبب بانقط��اع �الأ�س��ر�ت ع��ن 
�لع��امل �خلارج��ّي الأ�س��هر ع��ّدة. �أّم��ا ث��اين ه��ذه �لط��رق  فه��ي زي��ار�ت �ملحام��ن �لت��ي يت��ّم ��س��تغالها ب�س��كل 
�أ�سا�س��ّي لغاي��ات �إط��اع �ملعتقل��ن و�ملعتق��ات عل��ى �أّي تط��ور�ت يف و�سعه��م �لقان��ويّن، وتوثيق �أّي م�س��تجّد�ت 

يف �ل�س��جون، وكذل��ك لنق��ل �أّي �أخب��ار م��ن �الأ�س��ر�ت �إىل �لعائ��ات �أو بالعك���ض.

�ل�سجن هو رفقة، ما عد� ذلك هو موت مع وقف �لتنفيذ.
ملى خاطر
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وتكم��ل �س��ذى �الإ�س��ارة �إىل و�س��ائل �أخ��رى تلج��اأ �إليه��ا �الأ�س��ر�ت لاّت�س��ال م��ع �لع��امل �خلارج��ّي، كنق��ل 
�لر�س��ائل �إىل �لعائات عرب �الأ�س��ر�ت �لاتي يحن موعد �الإفر�ج عنهّن، حيث يتّم تزويدهّن مبعلومات 
�الّت�س��ال م��ع �لعائ��ات و�لر�س��ائل، وتق��وم �الأ�س��رة �ملح��ّررة بدورها باالّت�سال بالعائ��ات فور �الإفر�ج عنها، 
ونقل �لر�سائل �إليهم. وكذلك تّت�سل �الأ�سر�ت و�الأ�سرى ب�سكل عاّم مع �لعامل �خلارجّي من خال �لرب�مج 
ة جّد�ً خال فرت�ت منع  ��ة باالأ�س��رى، حي��ث ت�سب��ح ه��ذه �لرب�م��ج ذ�ت �أهّمّية خا�سّ �الإذ�عّي��ة �ملحلّي��ة و�خلا�سّ
�ض �لعديد م��ن �ملحّطات �الإذ�عّية  �الأ�س��ر�ت م��ن �لزي��ارة، و�نقطاعه��ّن ع��ن �لع��امل �خلارج��ّي،14 حيث ُتخ�سّ
بر�م��ج تتمّك��ن فيه��ا عائ��ات �الأ�س��رى و�الأ�س��ر�ت م��ن �الّت�س��ال و�إب��اغ �الأ�س��رى حتّياته��م، و�إطاعه��م عل��ى 
�أّي م�س��تجّد�ت. وتتابع �الأ�س��ر�ت هذه �لرب�مج ب�س��غف، حيث ي�س��تمعن الأجهزة �لر�ديو �ل�سغرة �ملوجودة 
لديهّن، وينتظرن �سماع �أّي خرب من عائاتهّن، �إاّل �أّن �الأ�سر�ت يف �لكثر من �الأحيان يعانن من �حلاجة 
�مل�ستمّرة �إىل �إعادة �سبط �لر�ديو حتى يتمكّن من �سماع �الإذ�عة. ويف هذ� �ل�سياق تقول ليان كايد: "كانت 
�لرب�م��ج �الإذ�عّي��ة م��ن �أك��ر �لرب�م��ج متابع��ة م��ن قب��ل �الأ�س��ر�ت، حي��ث �إّنن��ا كّن��ا ننتظ��ر موع��د �لربنام��ج، 
��ب ل�س��ماع �أّي خ��رب  ونحر���ض عل��ى ع��دم و�س��ع �أّي��ة فعالّي��ات د�خلّي��ة يف  �لوق��ت ذ�ت��ه. كّن��ا جنل���ض يف حال��ة ترقُّ

م��ن �الأه��ل، �س��و�ء �أكان خ��رب�ً �إيجابّي��اً �أم  �س��لبّياً، حي��ث �إّنه��ا كان��ت �س��بيلنا لاّت�سال م��ع �لعامل �خلارجّي".

وتعي���ض �الأ�س��ر�ت م��ن خ��ال ه��ذه �لرب�م��ج حلظ��ات �س��عادة، �إاّل �أّنه��ا يف �لعدي��د م��ن �الأحيان تعي���ض حلظات 
قا�س��ية ج��ّد�ً، كلحظ��ات نق��ل نب��اأ وف��اة �أح��د �الأق��ارب، حي��ث تلّقت خال عام 2021 �الأ�س��رة خالدة جّر�ر نباأ 
وف��اة �بنته��ا �س��هى ع��رب �إح��دى �ملحّط��ات �الإذ�عّي��ة �أو �لتلفزّي��ة، وذل��ك قب��ل �أن يتمّك��ن حماميه��ا م��ن زيارته��ا 
ونق��ل �خل��رب �إليه��ا.15  وكذل��ك �حل��ال كان بالن�س��بة للي��ان كاي��د �لت��ي تلّق��ت نب��اأ ��ست�س��هاد �أح��د �أقربائه��ا عرب 
�الإذ�عة. تقول كايد: »�سمعت �سوت و�لدي عرب �الإذ�عة، وكان هناك ت�سوي�ض عاٍل يف ذلك �ليوم؛ لذلك مل 
�أ�سمع كّل ما قاله و�لدي. فهمت من كامه �أّن �بن خالتي ��ست�سهد، ولكّنني �نتظرت 7 �ساعات حتى علمت 
من هو. بقيت طو�ل تلك �ل�ساعات �أفّكر َمن ِمن �أبناء خاالتي �لذي ��ست�سهد. يومها، �سعرت باأّنني فقدتهم 

جميعاً، و�أّنني عاجزة عن تقدمي �أّي �س��يء. �نتابني �س��عور بالغ�سب و�حلزن الأّنني مل �أكن متو�جدة«. 

14 ق�سم �حلاج، �أربع �أ�سر�ت �أربع حمّرر�ت، جمّلة �لدر��سات �لفل�سطينّية، عدد 128، خريف 2021، �ض68-69. متوّفر عرب �لر�بط �الآتي:

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/073-060.pdf.
15  مّم��ا جت��در �الإ�س��ارة �إلي��ه ه��و �أّن دول��ة �الحت��ال رف�س��ت �ملح��اوالت �لقانونّي��ة كاّف��ة �لت��ي ق��ام به��ا طاق��م موؤ�ّس�س��ة �ل�سم��ر، �إ�ساف��ة �إىل ع��دد م��ن �ملوؤ�ّس�س��ات 

و�لت��ي كان هدفه��ا حماول��ة �ل�سغ��ط عل��ى دول��ة �الحت��ال الإط��اق �س��ر�ح ج��ّر�ر لتتمك��ن م��ن ود�ع �بنته��ا، علم��اً ب��اأّن ج��ّر�ر كان��ت ق��د �أم�س��ت �آن��ذ�ك م��ا يق��ارب 
�لعام��ن يف �العتق��ال، ومل يك��ن متبّقي��اً عل��ى موع��د �الإف��ر�ج عنه��ا �س��وى �س��هرين.
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عو�ئق �أمام �حلياة �ليومّية
تدخ��ل �إد�رة �ل�س��جون �إىل غ��رف �الأ�س��ر�ت يومّي��اً �أك��ر م��ن 5 م��ّر�ت، �س��و�ء �أكان ذل��ك به��دف �لع��دد، �أم  دّق 
�ل�سبابيك �أم غره، حيث يدخل �ل�سّجانون �إىل �لغرف -على �الأقّل- ثاث مّر�ت يومّياً للعدد، ويكون ذلك 
تقريباً عند �ل�ساعة �ل�ساد�سة �سباحاً، و�لثالثة ع�سر�ً، و�ل�ساد�سة و�لن�سف م�ساًء، يف حن �أّن دّق �ل�سبابيك 
يت��م ع��ادًة مّرت��ن: �الأوىل يف مت��ام �ل�س��اعة �لثامن��ة �سباح��اً، و�لثاني��ة عن��د �ل�س��اعة �لثالث��ة ع�سر�ً. وال ميكن 
�لق��ول �إّن ه��ذه �مل��ّر�ت ه��ي �لوحي��دة �لت��ي تدخ��ل فيه��ا �الإد�رة �إىل غ��رف �الأ�س��ر�ت، حي��ث تق��وم �الإد�رة يف 

�لكث��ر م��ن �الأحي��ان بالدخ��ول �إىل �لغ��رف بحّج��ة ع��دد �إ�س��ايّف، �أو تفتي���ض فجائ��ّي، �أو غرها من �الأ�س��باب.

وتتعّر���ض غ��رف �الأ�س��ر�ت ب�س��كل ع��ام �إىل نوع��ن م��ن �لتفتي�س��ات: �الأّول وه��و �لتفتي�س��ات �لدورّي��ة �لت��ي 
��ة تتعّم��د خ��ال عملّي��ة �لتفتي���ض �لعب��ث مبقتني��ات �الأ�س��ر�ت  ��ذ م��ن قب��ل وح��د�ت خا�سّ تت��ّم  �س��هرّياً، وُتَنَفّ

��ة، مث��ل:  دفات��ر، �أو كت��ب غ��ر م�س��موح به��ا. وتخريبه��ا، وم�س��ادرة بع���ض �أغر��سه��ّن �خلا�سّ

و�لن��وع �لث��اين م��ن �لتفتي�س��ات ه��و �لتفتي�س��ات �ملفاجئ��ة، وكث��ر�ً م��ا تت��ّم ه��ذه خ��ال �س��اعات �للي��ل؛ به��دف 
��ة و�أّن��ه يت��ّم �إخ��ر�ج �الأ�س��ر�ت م��ن غرفه��ّن ط��و�ل ف��رتة تفتي���ض  �إف��ز�ع �الأ�س��ر�ت و�لتنغي���ض عليه��ّن خا�سّ
�لغ��رف. ع��د� ع��ن ذل��ك، ف��اإّن �لعدي��د م��ن �الأ�س��ر�ت ي�س��عرن بانته��اك خ�سو�سّيته��ّن خ��ال هذه �لتفتي�س��ات، 

ويتج�ّس��د ذل��ك يف: �مل�سا���ض باأغر��سه��ّن، وتفتي���ض ماب�س��هّن مب��ا فيه��ا ماب�س��هّن �لد�خلّي��ة.17

وتنّغ�ض مثل هذه �ملمار�س��ات حياة �الأ�س��ر�ت يف �س��جن �لد�مون، حيث ت�س��ر �الأ�س��ر�ت �إىل �أّنه عندما يتّم 

�لفق��د ه��و خوفن��ا �لد�ئ��م م��ن م��وت �أحّبتن��ا ونح��ن يف �الأ�س��ر، ول��ذ� ف��اإّن حتليلن��ا �لد�ئم هو الإيق��اع �أ�سو�ت 
�الأحّب��ة ع��رب �الإذ�ع��ة وكلماته��م �لت��ي نعّده��ا �ألغ��از�ً. و�لفق��د �حلقيق��ّي ه��و �أع��ّز �أحبائ��ك: �أّم��ك؛ �أب��وك؛ 
�أخت��ك؛ �أخ��وك؛ �بن��ك؛ �بنت��ك �ل�س��اّبة �لت��ي �س��تفجع �لدني��ا و�لوط��ن برحيله��ا �ملفاج��ئ.. "و�س��توّدعها 

بوردة".
 ليان كايد16

16 ن�ّض بعنو�ن �ل�سجن كن�ّض، من�سور يف جملة �لدر��سات �لفل�سطينّية، مرجع �سبق ذكره.

17   ُيذك��ر �أّن��ه خ��ال �لتفتي�س��ات �لت��ي تت��ّم لغ��رف �الأ�س��ر�ت، تت��ّم م�س��ادرة �لعدي��د م��ن �ملقتني��ات م��ن �الأ�س��ر�ت وه��ذه ت�س��مل �لكت��ب، و�لدفات��ر. هناك �أ�س��ياء 

تتّم م�سادرتها �أثناء �لتفتي���ض ت�سّعب �حلياة، مثا ت�س��تخدم �الأ�س��ر�ت غطاة �لعلب �حلديدّية بدل �ل�س��كاكن يف حت�سر  �لطعام، وح�س��ب �الإد�رة ممنوع 
�أن يك��ون ل��دى �لغرف��ة �لو�ح��دة �س��وى و�ح��دة م��ن ه��ذه �الأغطي��ة، وع��ادة بعد فرتة تفق��د قدرتها على �لتقطيع، لذلك يدخلون وي�سادرونها جميعها.
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�لن��د�ء عل��ى �الأ�س��ر�ت لغاي��ات �لع��دد، �أو �لتفتي���ض وتك��ون �الأ�س��ر�ت يف جل�س��ة ثقافّي��ة، �أو تعليمّي��ة ُت�سط��ّر 
�الأ�س��ر�ت ف��ور�ً �إىل ف���ّض ه��ذه �جلل�س��ة، وتذه��ب كّل �أ�س��رة لعم��ل �س��يء خمتل��ف ع��ن �الأخ��رى، وذل��ك حّت��ى 
ال تث��ر �لريب��ة ل��دى �ل�س��ّجانن ب��اأّن هن��اك �أّي ن�س��اط تعليم��ّي، �أو ثق��ايّف د�خ��ل �ل�س��جن، وت�س��ّكل مث��ل ه��ذه 
�لتفتي�س��ات �ملفاجئ��ة عقب��ة �أم��ام ��س��تقر�ر حي��اة �الأ�س��ر�ت �ليومّي��ة، حي��ث يت��ّم �إخ��ر�ج �الأ�س��ر�ت م��ن �لغ��رف 

وال يت��ّم �إعادته��ّن �إليه��ا �إاّل بع��د مغ��ادرة �ل�س��ّجانن.

ال ميكن لنا �أن نعتاد على �الأ�سر
تق�س��ي بع���ض �الأ�س��ر�ت ف��رت�ت ت��رت�وح م��ا ب��ن �الأّي��ام وما بن �ل�س��نو�ت يف زنازين �الحت��ال، وعلى �لرغم 
من �الختاف يف هذه �ملُدد، �إاّل �أّن �أغلب  -�إن مل يكن جميع-  �الأ�سر�ت �أ�َسْرن �إىل �أّن ق�ساء وقت �أطول يف 

�ل�سجن ال يجعلهّن قادر�ت على جتاوز فكرة �حلرمان من �حلّرّية.

 روت �إح��دى �الأ�س��ر�ت ملوؤ�ّس�س��ة �ل�سم��ر كي��ف ر�أت م�س��هد�ً موؤمل��اً لاأ�س��رة �أم��ل طقاطق��ة، فتق��ول: »بع��د 
�س��هرين م��ن �عتق��ايل ويف مت��ام �ل�س��اعة �ل�ساد�س��ة و�لن�س��ف م�س��اء، وه��و �ملوع��د �ملعت��اد �ل��ذي يت��ّم في��ه �إغ��اق 
�لغرف، بد�أت �الأ�سرة �أمل طقاطقة بالبكاء، على �لرغم من �أّن �أمل �آنذ�ك كان لها �أكر من 6 �سنو�ت يف 
�الأ�س��ر، �إاّل �أّنه��ا مل تتمّك��ن حّت��ى تل��ك �للحظ��ة م��ن ��س��تيعاب كي��ف ميكن لاحت��ال �أن يغلق عليها فجاأة باب 

�لغرفة، ويحرمها من روؤية �ل�سم���ض، �أو ��ستن�س��اق �لهو�ء«.

فج��اأة ب��ّدد �س��رودي �س��وت ع��اٍل ع��ّم �لق�س��م م��ّرة �أُخ��رى يق��ول: "�س��فر�ه بنوت�س��فر���ه.." ث��م �ل�س��وت 
نف�س��ه: "ع��ددددد ع��دددد".. و�س��وت �آخ��ر م��ن د�خ��ل �لق�س��م: "ي��ا���� بن��ا����ت ع��ددد ويف زمل��ة ي��ا بن��ا��ت دخل 
�لع��ددد".. بالبد�ي��ة مل �أفه��م م��اذ� يح��دث وم��اذ� يج��ب �أن �أفع��ل، فقال��ت يل �أ�س��رة م��ن �للو�ت��ي ك��ّن مع��ي 
يف �لغرف��ة: "ه�س��ا دخ��ل �لع��دد والزم نوق��ف ع�س��ان يعّدون��ا".. وفع��ًا �رت��دت �الأ�س��ر�ت ماب���ض �ل�س��اة 
وقطع��ن غد�ءه��ن، ووقفن��ا جميع��اً ننتظ��ر �لع��دد. ُفت��ح �لب��اب ودخل��ت �س��ّجانة �أظ��ن �أّن عمره��ا ال يتج��اوز 
�ل��� 19 عام��اً، وخلفه��ا �س��ّجان مُي�س��ك بي��د �لب��اب. دخل��ت ونظ��رت �إلين��ا، ث��م ع��ّدت باإ�سبعه��ا "1 2 3 4 5 

6"، و�أغلق��ت �لب��اب خلفه��ا بق��ّوة، ف��رّن �سوت��ه �ملزع��ج يف �أرج��اء �لغرف��ة.
�سذى ح�سن18

18 ن�ّض بعنو�ن �ساعية بريد �حلكايا من�سور يف جملة �لدر��سات �لفل�سطينّية بتاريخ 2021/3/17، متوّفر عرب �لر�بط �الآتي

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651060.
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ويق��ول �لدكت��ور فتح��ي فليف��ل19  يف ه��ذ� �ل�س��ياق �إّن��ه ميك��ن لبع���ض �الأطّب��اء �لنف�س��ّين �لنظ��ر �إىل ه��ذ� 
ف �سّح��ّي  ف �الأ�س��رة �أم��ل طقاطق��ة عل��ى �أّن��ه ت�س��رُّ �ملوق��ف عل��ى �أّن��ه نوب��ة هل��ع، �إاّل �أّن��ه �س��خ�سّياً ي��رى ت�س��رُّ
ينبع من حماولة �الإن�س��ان وج�س��ده لرف�ض �لو�قع �ملعي���ض، مقاومة �الحتال و�سيا�س��ة �لقهر، حيث يعي���ض 
�الأ�س��ر �س��عور �العتق��ال يومّي��اً، وكاأّن��ه يعي���ض جترب��ة �العتق��ال مّرت��ن، �الأوىل يف حلظ��ة �عتقال��ه، و�لثاني��ة 
تكون يومّياً عند �إغاق �الأبو�ب عليه، و�حتجازه يف غرفة حمدودة �مل�ساحة ول�ساعات حمّددة. وعليه، فاإّن 
�سعور �الإن�سان �ملفاجئ باأّنه غر قادر على تقّبل هذه �حلقيقة، و�حتجازه هو جزء من حماوالته �جل�سدّية 
و�لنف�سّية خللق �الأمل، ومقاومة �لو�قع �ملعي�ض ورف�سه، �سو�ء �أكان ذلك من خال �لبكاء ب�سكل ه�سترّي، 
�أم غره من �أ�سكال �الإ�سار�ت �جل�سدّية، وهو �أمر �سّحّي، وجزء من �ل�سّحة �لنف�سّية �لتي ت�ساعد �الإن�سان 

على عدم و�سول مرحلة �ال�ست�س��ام.

�إ�سكالّيات يف �ل�سيف و�ل�ستاء
تع��اين �الأ�س��ر�ت ب�س��كل ع��ام خ��ال ف��رتة �ل�سي��ف م��ن �لرطوب��ة �لعالي��ة يف �ل�س��جن، وم��ن �ل��ربد �لقار���ض 
خال فرتة �ل�س��تاء، حيث تقوم �إد�رة �ل�س��جن باإعطاء �الأ�س��ر�ت خال �ل�سيف مر�وح، بو�قع مروحة لكّل 
�أ�س��رتن �إاّل �أّن ن�س��بة �لرطوب��ة �لعالي��ة جتع��ل م��ن ه��ذه �مل��ر�وح غ��ر مفي��دة، وم��ن �ل�سع��ب ج��ّد�ً �الإح�سا���ض  

به��و�ء بارد ق��ادم منها.

ع��د� ع��ن ذل��ك، فت�سط��ّر �الأ�س��ر�ت خ��ال ف��رتة �ل�سي��ف �إىل �ال�س��تحمام ث��اث م��ّر�ت �أو �أك��ر كّل ي��وم حت��ى 
يحاولن �لتغّلب على ق�سّية �لرطوبة، �إاّل �أّن هذ� كان يخلق �إ�سكالّيات �أخرى، ترتبط بتحديد �إد�رة �ل�سجن 
عدد قطع �ملاب�ض �لتي ميكن لاأ�سر�ت �أن ميتلكنها د�خل �ل�سجن، وعليه، فاإّن �الأ�سر�ت يعانن من �سّح 
قط��ع �لغي��ار عن��د ��س��تحمامهّن �أك��ر م��ن م��ّرة، ويحتج��ن �إىل غ�س��ل �ملاب���ض �لت��ي ك��ّن يرتدينه��ا، وتن�س��يفها 

حّتى يتمكّن من تبديل ماب�سهّن. 20

ُيذك��ر �أّن طبيع��ة �لرطوب��ة �ملوج��ودة يف �لغ��رف توؤّث��ر �س��لباً عل��ى �سّح��ة �الأ�س��ر�ت، فتق��ول يا�س��من �س��عبان: 
��ة و�أّن ق�سّي��ة �لرطوب��ة ال تقت�س��ر عل��ى مر�ف��ق  توؤّث��ر �لرطوب��ة �ملوج��ودة يف �لغ��رف عل��ى �سّحتن��ا، خا�سّ
�ل�س��جن، و�إّن��ا ه��ي موج��ودة �أي�س��اً يف �لغ��رف �لت��ي تعي���ض فيه��ا �الأ�س��ر�ت، وهن��اك ع��دد م��ن �جل��در�ن �لت��ي 

19  مقابلة �أُجريت مع �لدكتور فتحي فليفل بتاريخ 2021/12/16.

20  ي�سمح لاأ�سر�ت �أن يحتفظن ب«غيارين« لل�ستاء و«غيارين« لل�سيف وخال فرت�ت �ل�ستاء يتم و�سع �ملاب�ض �ل�ستوّية يف غرفة �ملخزن وبالعك�ض.
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تتق�ّس��ر ب�س��بب �لرطوب��ة وِق��َدم �ملبن��ى"، وه��ذ� م��ا �أّك��دت علي��ه �أي�س��اً �الأ�س��رة �س��روق دوي��ات، ف��االإد�رة ال تق��وم 
بح��ّل م�س��كلة �لرطوب��ة جذرّي��اً، وق��د تق��وم يف بع���ض �الأحي��ان بده��ان بع�ض �لغ��رف، �إاّل �أّن هذ� ال يحّل ق�سّية 

�لرطوبة.

�أي�س��اً خ��ال ف�س��ل  �ل�سي��ف فق��ط، حي��ث تع��اين �الأ�س��ر�ت  وال تقت�س��ر معان��اة �الأ�س��ر�ت عل��ى ف�س��ل 
��ة يف ظ��ّل تلُك��وؤ �الإد�رة ع��ن توف��ر نظ��ام تدفئ��ة جّي��د  �ل�س��تاء م��ن �ل��ربد �لقار���ض، و�ل�س��ّح يف �الأغطي��ة، خا�سّ
لاأ�س��ر�ت، ف��كّل م��ا تق��وم �الإد�رة بتوف��ره لاأ�س��ر�ت ه��و مدف��اأة تعم��ل عل��ى �لكهرب��اء، وت�س��تكي �الأ�س��ر�ت 
من هذه �ملدفاأة  فا ميكن للبعيد عنها �أن ي�سعر بالدْفء، ويف �لوقت ذ�ته، عند �القرت�ب منها من �ملمكن 

�أن تت�س��ّبب بح��رق.

كّل ما يحيطني، �أبي�ض �للون، �أو �سد�أ...
مي��اأ �لل��ون �الأبي���ض �جل��زء �الأك��رب م��ن حي��اة �الأ�س��ر�ت يف �س��جن �لد�م��ون، حي��ث قام��ت �إد�رة �س��جن 
�لد�مون بدهن �جلدر�ن و�أبو�ب �ل�سجن كاّفة باللون �الأبي�ض، فتقول �إيلياء �أبو حجلة: »كّنا ن�سعر وكاأّننا 
يف م�س��فى، ف��كّل م��ا حولن��ا �أبي���ض �لل��ون، حّت��ى �حلدي��د لون��ه �أبي���ض. ورمّب��ا يك��ون ه��ذ� �ل�س��يء ع��ادّي ج��ّد�ً يف 

�حلي��اة �ليومّي��ة خ��ارج �ل�س��جن، �إاّل �أّن كّل �س��يء يف �ل�س��جن ي�سب��ح مزعج��اً، حّت��ى �لل��ون �الأبي���ض«. 

رمب��ا �أن��ا �أعي���ض يف بيئ��ة جغر�فّي��ة ال تختل��ف كث��ر�ً ع��ن �س��جن �لد�م��ون، �إاّل �أّنن��ي �أمتل��ك يف من��زيل م��ا 
يلزمن��ي م��ن �الأجه��زة �لكهربائّي��ة و�الأ�سا�س��ّيات �لت��ي �أحتجاه��ا حت��ى �أتعاي���ض م��ع ه��ذ� �لو�ق��ع، �إاّل �أّنن��ي يف 

�س��جن �لد�م��ون ال �متل��ك ه��ذ�.
�يلياء �أبو حجلة
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�نتهاكات �خل�سو�سّية تكون على �أوجه عّدة
حت��اول �الأ�س��ر�ت يف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان �إيج��اد �س��بل لارتب��اط م��ع �لع��امل �خلارج��ّي، و�أح��د ه��ذه �ل�س��بل 
ه��و �س��ور �لعائ��ات. ت�س��مح �إد�رة �ل�س��جن الأه��ايل �الأ�س��رى باإدخ��ال �س��ور لعائاته��ّن، وُي�س��مح لاأ�س��ر�ت 
بتعلي��ق ه��ذه �ل�س��ور د�خ��ل غرفه��ّن �س��ريطة �أن يك��ون �لتعلي��ق �إّم��ا عل��ى �الأبر����ض، �أو عل��ى �أج��ز�ء معّين��ة م��ن 
ة. تقول �إيلياء �أبو حجلة يف هذ� �ل�سياق: "كّنا ن�سع �سور عائاتنا حولنا �إاّل �أّننا  �جلدر�ن وب�سروط خا�سّ
م��ع م��رور �لوق��ت �أ�سبحن��ا ناح��ظ كي��ف يدّق��ق �ل�س��ّجانون و�ل�س��ّجانات ب�س��ور عائاتن��ا، و�س��عرنا بانته��اك 
كب��ر خل�سو�سّيتن��ا؛ �الأم��ر �ل��ذي دفعن��ا �إىل �إز�ل��ة �ل�س��ور عن �جلدر�ن و�الأبر����ض، وبداًل من ذلك، �أ�سبحنا 

ن�س��تعمل �ل�س��ور  قو�ط��ع للكت��ب".

وتكم��ل �إيلي��اء قائل��ًة: �إ�ساف��ة �إىل ��س��تخد�م �ل�س��ور قو�ط��ع، كان��ت هن��اك بع���ض �الأ�س��ر�ت �لات��ي يقم��ن 
ب�س��ر�ء خم�س��ة دفات��ر �سغ��رة �حلج��م م��ن كانتين��ا �ل�س��جن، ويقم��ن باإل�س��اق ه��ذه �لدفات��ر م��ع بع�سه��ا 
بع�س��اً، وم��ن ث��ّم يقم��ن بتغلي��ف �لدفات��ر با�س��تخد�م بع���ض بقاي��ا �لكرت��ون �لت��ي تدخ��ل �إىل �ل�س��جن -كر�ت��ن 
با�س��تخد�م خي��وط �سغ��رة تق��وم  �خل�س��ر�و�ت و�لفو�ك��ه- وترب��ط كّل ه��ذه �الأج��ز�ء م��ع بع�س��ه بع�س��اً 
�الأ�س��ر�ت با�س��تخر�جها م��ن �أكيا���ض �لبطاط��ا. وبع��د �النته��اء م��ن ه��ذه �لعملّي��ة تق��وم �الأ�س��ر�ت بتغلي��ف 
ور، حيث تقوم �الأ�سرة باإل�ساق �ل�سور  �لدفرت بقطع قما�سّية لتجميل �سكله، ويتّم ��ستخد�مه �ألبوماً لل�سّ
�لعائلّي��ة في��ه، وتكت��ب حت��ت كّل منه��ا م��ا تري��ده، كتاري��خ �إدخ��ال �ل�س��ورة، �أو �أ�س��ماء �الأ�س��خا�ض �ملوجودي��ن يف 

�ل�س��ورة، �أو �أّي م�س��اعر جت��اه �ل�س��ورة.

ويق��ول �لدكت��ور فتح��ي فليف��ل يف ه��ذ� �ل�س��ياق �إّن تعام��ل �الأ�س��رى م��ع ق�سّي��ة  �س��ور �لعائل��ة خمتل��ف، حي��ث 
ت�س��ّكل �ل�س��ور لبع���ض �الأ�س��رى د�فع��اً لا�س��تمر�ر، و�أم��ًا بامل�س��تقبل، وه��ي ن��وع م��ن �أن��و�ع �الأم��ان �ل�س��خ�سّي 
له��م، وبالت��ايل ن��رى بع�س��اً منه��م يحاول��ون ب�س��كل د�ئ��م �إحاط��ة �أنف�س��هم به��ذه �ل�س��ور، يف ح��ن ي��رى بع���ض 
�الأ�سرى �أّن وجود هذه �ل�سور �أمامهم ب�سكل د�ئم يذّكرهم باأّنهم غر موجودين مع �الأحّبة، وال يتمّكنون 
م��ن م�س��اركتهم باأّي��ة منا�س��بة. وال ب��ّد م��ن �لتاأكي��د يف ه��ذ� �ل�س��ياق عل��ى �أّن �إد�رة م�سلح��ة �ل�س��جون حت��رم 
�الأ�س��رى يف �لعديد من �حلاالت من �إدخال �ل�سور، �أو تقوم بتدمر هذه �ل�سور �أثناء �قتحاماتها �لغرف، 
وتاأت��ي ه��ذه �ملمار�س��ات به��دف �س��رب �إر�دة �ملعتقل��ن، وتر�س��يخ مفه��وم فق��د�ن �ل�س��يطرة ل��دى �الأ�س��ر بحيث 
ي�س��عر �الأخ��ر باأّن��ه غ��ر ق��ادر عل��ى �لتحّك��م باأ�سغ��ر �لتفا�سي��ل �ليومّي��ة يف حيات��ه، و�أّن��ه من �ملمك��ن �أن ُيجّرد 

م��ن كّل م��ا لدي��ه يف �أّي وق��ت ترغ��ب في��ه دول��ة �الحت��ال.
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خمطط م�سقط �أفقي يف غرفة - �سجن �لد�مون

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

�سرير طابقن )بر�ض( �أبعاد 180�سم * 80 �سم 
خز�ئن معدنية من وحد�ت متكررة 40 �سم * 40 �سم

مغ�سلة �سغرة �أبعاد 50 �سم * 30 �سم، مع جملى يو�سع عليه �سخان �ملاء »قمقم« وطباخ 
كهربائي »باط«

مرحا�ض �أر�سي »عربي« معدين
باب معدين �سماكة 10 �سم مع �سباك وق�سبان �أبعاد 40 �سم * 30 �سم وفتحة »��سناف«

�سباك مع ق�سبان و�سبك �أبعاد 100 �سم * 100 �سم
�سباك مع ق�سبان و�سبك �أبعاد 30 �سم * 40 �سم

باب حمام خ�سبي خفيف مع قفل 

1:50
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خمطط م�سقط �أفقي يف ق�سم �الأ�سر�ت - �سجن �لد�مون

.1

.2

.3

.4

مدخل �لق�سم
غرفة �أ�سر + مر�فق �ل�سجن

حمامات
�ساحة �لق�سم 7م * 8م

1:200



ورقة حول الحّيز المكانّي في السجون28

سجن النقب

وكالة معاً �الخبارية
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يق��ع �س��جن �لنق��ب - �أو م��ا كان ُيع��رف �س��ابقاً با�س��م �أن�س��ار 3- يف �لق�س��م �جلنوب��ّي م��ن �الأر��س��ي �لفل�س��طينّية 
 ،1988 1948، وبالتحدي��د يف �سح��ر�ء �لنق��ب، حي��ث مّت بن��اء ه��ذ� �ل�س��جن و�فتتاح��ه ع��ام  �ملحتّل��ة ع��ام 
و��س��تمّر ��س��تخد�مه مكان��اً الحتج��از �ملعتقل��ن �لفل�س��طينّين حّت��ى ع��ام 1995، حي��ث مّت �إغاق��ه �س��نو�ت ع��ّدة، 
و�إع��ادة فتح��ه ع��ام 2000 م��ع �أح��د�ث �النتفا�س��ة �لثانية -�نتفا�سة �الأق�سى-. 21 وينق�س��م �س��جن �لنقب ب�س��كل 
�أ�سا�س��ّي �إىل 3 فر�غ��ات هند�س��ّية: �الأّول وه��و �خلي��م، و�لث��اين وه��و �لكرفان��ات، و�لثال��ث وه��و �ملب��اين �الإ�س��منتّية، 
�أو �لوح��د�ت �خلر�س��انّية. ومل تك��ن ه��ذه �لفر�غ��ات جميعه��ا موج��ودة عن��د �إن�س��اء �س��جن �لنق��ب، و�إّن��ا مّت بناوؤه��ا 
ب�س��كل تتابع��ّي نتيج��ة لارتف��اع يف �أع��د�د �ملعتقل��ن �ملوجودي��ن يف �س��جن �لنق��ب، حي��ث مّت �إن�س��اء وح��د�ت �لبن��اء 
�لتابع��ة ل�س��جن �لنق��ب ع��ام 2007، وتاه��ا ع��ام 2008 بن��اء وح��د�ت �لكرفان��ات، ويّت�س��ع �ل�س��جن ب�س��كل ع��ام 
�إىل م��ا يق��ارب �ل2000 �س��خ�ض. وُتظه��ر �ل�س��ور �أدن��اه طبيع��ة �لتغ��ّر �لعم��ر�يّن �ل��ذي ط��ر�أ عل��ى �س��جن �لنق��ب 
ع �حلا�سل و�ملتمّثل ب�سكل �أ�سا�سّي بثاثة تغّر�ت �أ�سا�سّية  ح طبيعة �لتو�سُّ على مد�ر �الأعو�م �ملا�سية �لذي يو�سّ

��ح ك��رب حج��م �لتغ��ّر�ت �لت��ي ط��ر�أت. ملّون��ة باالأل��و�ن: �لربتق��ايّل، و�الأحم��ر، و�الأخ�س��ر، �لت��ي تو�سّ

سجن النقب

21  �ل�سجون و�ملعتقات �الإ�سر�ئيلّية، وكالة �الأنباء و�ملعلومات �لفل�سطينّية، مّتت �آخر مر�جعة بتاريخ 2021/1/5. متوّفر عرب �لر�بط �الآتي: 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3800. 
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�أق�سام �ل�سجن
ينق�س��م �س��جن �لنق��ب �ل�سح��ر�وّي �إىل ثاث��ة فر�غ��ات هند�س��ّية �أ�سا�س��ّية، وُي�س��ّمى كّل و�ح��د منه��ا قلع��ة، 

وتك��ون عل��ى �ل�س��كل �الآت��ي:

�لقلعة )�أ(
�ض لغايات  يتك��ّون ه��ذ� �لق�س��م م��ن خي��م م�سنوع��ة م��ن م��اّدة �لبا�س��تيك �ملق��ّوى �لقاب��ل لاح��رت�ق، و�ملخ�سّ
�خلي��م، ويت��م و�س��ع عمودي��ن: �الأّول يف بد�ي��ة �خليم��ة، و�الآخ��ر يف نهايته��ا، وذل��ك لغاي��ات �إ�س��ناد �خليم��ة. 
ويحتوي ق�سم �خليم ب�سكل �أ�سا�سّي على 8 �أق�سام، يف كّل ق�سم 6 خيم كبرة �حلجم، ويتّم و�سع كّل ق�سمن 

من هذه �الأق�سام معاً، ويف�سل بينهما جد�ر طوله 9 �أمتار يحيط بالق�سم من جميع �جلهات.

حي��ث  م��رت،  و200  دون��اً  ق�س��م  كّل  م�س��احة  وتبل��غ 
تت�سّمن هذه �مل�س��احة: �س��احة �لفورة، و�خليم، و�لكانتينا 
وهي خيمة با�ستيكّية، و6 كرفانات م�سنوعة من �ل�ساج 

وه��ي �حلّمام��ات، و6 كرفان��ات �أخ��رى وه��ي �لدو�ّس��ات،

�سورة قدمية متد�ولة لق�سم �خليم يف �سجن �لنقب22

�سورة من م�سروع طلبة برزيت )�سادن عو�د(

��ع  وُتظه��ر �ل�س��ورة �لتالي��ة �لتغ��ّر �لكب��ر �ل��ذي ط��ر�أ عل��ى �ملنطق��ة �لت��ي �أُقيم فيها �س��جن �لنقب، وطبيعة �لتو�سُّ
و�ملّد �لذي ح�سل يف هذه �ملنطقة.

22  �سورة من موقع فل�سطن �أون الين.
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وم�س��احة �أخ��رى )2مرت×2م��رت( ُت�س��تخدم مطبخ��اً ومكان��اً حلف��ظ �مل��و�ّد �لتموينّي��ة، وم�س��احة �أخ��رى 
�سة غرفًة للغ�سيل، وهذه تكون عادًة خلف كرفانات �لدو�ّسات و�حلّمامات، وتكون مغّطاة ب�سادر من  خم�سّ
�الأعل��ى. وقب��ل �س��دور ق��ر�ر �ملحكم��ة �لعلي��ا �الإ�س��ر�ئيلّية بخ�سو���ض �مل�س��احة، كان��ت م�سلح��ة �ل�س��جون ت�س��ع 
يف كّل خيم��ة 10 �أبر����ض، بو�ق��ع 20 �أ�س��ر�ً يف كّل خيم��ة. �إاّل �أّن��ه بع��د �س��دور ق��ر�ر �ملحكم��ة مّت تخفي���ض 
ع��دد �الأ�س��رى �ملوجودي��ن فيه��ا �إىل م��ا يق��ارب 12 �أ�س��ر�ً يف �خليم��ة. ويعي���ض يف ه��ذ� �لق�س��م ع��ادًة �الأ�س��رى 

�ملحكوم��ون �أق��ّل م��ن 7 �س��نو�ت. 

وتك��ون �خلي��م مفتوح��ة لاأ�س��رى ط��و�ل �لوق��ت، حي��ث ال يت��ّم �إغاقه��ا. وتفر���ض طبيعة �لق�س��م �لقائم على 
�خليم نوع من �خل�سو�سّية �لذي ينعك�ض على عدم �إمكاّنية �إجر�ء �لعدد على �سبيل �ملثال يف �خليم نف�سها، 
حيث تتّم عملّية �لعدد يف �س��احة �لفورة عو�سا ًعن ذلك. �أ�سف �إىل ذلك فاإّن طبيعة موقع �ل�س��جن �لقائم 
يف �سح��ر�ء �لنق��ب يجع��ل من��ه مكان��اً ح��اّر�ً ج��ّد�ً ب�س��كل ع��ام، ويجع��ل من هذه �خليم �لبا�س��تيكّية �لو�قعة يف 
ة  منت�س��ف �ل�سح��ر�ء �أفر�ن��اً ب�س��رّية، حي��ث ي�س��تكي �لكث��ر م��ن �الأ�س��رى م��ن �سعوبة �لعي���ض يف �خليم، خا�سّ

خ��ال فرتة �ل�سيف.

 �لقلعة )ب(
 ق�س��م خا���ّض مبن��ّي م��ن �لكرفان��ات �مل�سنوع��ة م��ن �ل�س��اج �حلدي��دّي، ويحت��وي ه��ذ� �لق�س��م عل��ى 8 �أق�س��ام 
�أخ��رى، يت��ّم ع��ادًة �إغ��اق �أربع��ة كرفان��ات، وفت��ح �أربع��ة منه��ا، وذل��ك بح�س��ب �حلاج��ة، وع��دد �ملعتقل��ن يف 
�ل�س��جن. ويوجد يف كّل ق�س��م من هذه �الأق�س��ام 16 كرفاناً، ويحتوي كّل كرفان على 3 �أبر����ض و6 �أ�س��رى، 
علماً باأّنه يف �ل�سابق كان فيها 8 �أ�سرى، �إاّل �أّنه بعد قر�ر �ملحكمة بخ�سو�ض �مل�ساحة مّت تخفي�ض �لعدد �إىل 

6. وع��ادة يعي���ض يف ه��ذ� �لق�س��م �الأ�س��رى �ملحكوم��ون باأق��ّل م��ن 10 �س��نو�ت.

يف �ل�س��جن ال توج��د �أّي خ�سو�سّي��ة، ولك��ن يف �خلي��م ب�س��كل خا���ّض ال يوج��د �أّي ن��وع م��ن �خل�سو�سّية 
الأّن��ك ت�س��عر ب�س��كل د�ئ��م �أّن��ك يف م��كان مفت��وح ال يوج��د في��ه �أّي ج��در�ن وال ميك��ن ل��ك �أن ت�س��عر 

باالأمان.
بال عودة
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ويبل��غ �رتف��اع �لكرفان��ات ب�س��كل ع��ام م��ا يق��ارب �ملرتي��ن 
ون�س��ف، وحتت��وي عل��ى �س��بابيك ع��ّدة �سغ��رة مب�س��احة  
م��ن  �لعل��وّي  �لق�س��م  يف  ع��ادًة  وتك��ون  �س��م،   50 م��رت× 
�لكرفان ومب�ستوى �لرب�ض �لعلوّي، وتطّل هذه �ل�سبابيك 
وق�سب��ان  ب�س��بك  مغّط��اة  وتك��ون  �لف��ورة،  �س��احة  عل��ى 
�سغ��رة  م�س��احة  عل��ى  �لكرفان��ات  وحتت��وي  حديدّي��ة. 
�س��ة كحّم��ام �إفرجن��ّي، ويوج��د فيه��ا �س��ّباك �سغ��ر،  �سورة متد�ولة لق�سم �لكرفانات يف �سجن �لنقب23خم�سّ

ويتّم تغطية هذه �مل�ساحة با�ستخد�م قطعة قما�سّية  �ستار�ً؛ وذلك ب�سبب عدم وجود باب منف�سل للحّمام، 
وب�س��بب طبيع��ة �خل�سو�سّي��ة له��ذه �لكرفان��ات و�سغ��ر حجمه��ا، ف��ا يوج��د بد�خله��ا دو�ّس��ات لا�س��تحمام، 
و�إّنا توجد هذه عادًة يف ق�س��م خا�ّض من �س��احة �لفورة. وحتتوي �س��احة �لفورة �إ�سافة �إىل �ل�س��اور�ت على 

كرف��ان يت��ّم ��س��تخد�مه خمزن��اً لاأ�س��رى، وم�س��احة �أخ��رى يت��ّم ��س��تخد�مها ملحق��اً لاأ�س��رى.

�لقلعة )ج(
ه��ي ق�س��م خا���ّض م�سن��وع م��ن �ملب��اين و�لوح��د�ت �خلر�س��انّية، ويحت��وي ه��ذ� �لق�س��م عل��ى 8 �أق�س��ام �أخ��رى، 
ويحت��وي كّل ق�س��م عل��ى 15 غرف��ة، �إ�ساف��ة �إىل مر�ف��ق �أخ��رى، مث��ل: �ملكتب��ة، و�ملغ�س��لة، و�لكانتين��ا، بحي��ث 
تنق�سم �لغرف يف كّل ق�سم �إىل ق�سمن: ق�سم �أر�سّي، و�آخر علوّي يتّم �لو�سول �إليه عرب �ل�سعود على درج. 
ويتو�ج��د حالّي��اً يف كّل غرف��ة م��ن �لغ��رف م��ا ب��ن 5-6 �أ�س��رى، علم��اً باأّنه��ا كان��ت يف �ل�س��ابق تّت�س��ع �إىل 10 
�أ�س��رى، ويعي���ض يف هذ� �لق�س��م عادًة �الأ�س��رى ذوو �الأحكام �لعالية. ويتّم فتح �الأق�س��ام لاأ�س��رى من �ل�س��اعة 
�ل�سابعة �سباحاً وحّتى �لثامنة �سباحاً لغايات ممار�سة �لريا�سة، ومن �ل�ساعة �لثامنة �إىل �حلادية ع�سرة، 
وم��ن ث��ّم يك��ون هن��اك ع��دد، وبع��د ذل��ك ُتفت��ح  م��ن �ل�س��اعة �حلادي��ة ع�س��رة و�لن�سف وحّتى �ل�س��اعة �لو�حدة، 

ثّم من �ل�س��اعة �لو�حدة �إىل �ل�س��اعة �ل�ساد�س��ة م�س��اء. وتتو�جد �لفورة يف �لطابق �ل�س��فلّي من �الأق�س��ام.

ومّم��ا  جت��در �الإ�س��ارة �إلي��ه يف ه��ذ� �ل�س��ياق ه��و وج��ود �خت��اف يف بني��ان ه��ذ� �لق�س��م، حي��ث مّت بن��اء بع���ض 
�الأجز�ء منه يف وقت �سابق للجزء �الآخر؛ �الأمر �لذي ت�سّبب بوجود بع�ض �الختاف يف حمتويات �لغرف، 
حيث توجد يف بع�ض �لغرف دو�ّس��ات لا�س��تحمام، يف حن توجد �لدو�س��ات يف بع�ض �الأق�س��ام خارج �لغرف، 

23  �سورة من موقع فل�سطن �ليوم.
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ولك��ن ت�س��رتك جمي��ع �الأق�س��ام بوج��ود حّم��ام �إفرجن��ي �سغ��ر يف كّل غرف��ة، ووج��ود �س��ّباك �سغ��ر للتهوي��ة. 
وي�س��تخدم �الأ�س��رى قطع��اً قما�س��ّية �س��تار�ً للحّم��ام يف ظ��ّل ع��دم وج��ود ب��اب ل��ه. وتغل��ق �لغ��رف عل��ى �الأ�س��رى 
بب��اب حدي��دّي، لون��ه �أزرق وحجم��ه  م��رت×190 �س��م، ويحت��وي �لب��اب عل��ى �س��ّباك �سغ��ر، حجم��ه تقريب��اً 
50×50 �س��م مغّطى ب�س��باك، وفيه طاقة �سغرة �أخرى �أ�س��فل �ل�س��ّباك، وتكون م�س��احتها 15×30 �س��م، 

يت��ّم ��س��تخد�مها لغاي��ات �إدخ��ال �لطعام.

�ملر�فق �الإ�سافّية
حتت��وي �ل�س��جون عل��ى ع��دد م��ن �ملر�ف��ق �الإ�سافّي��ة �لت��ي يت��ّم تخ�سي���ض م�س��احات خارجّي��ة له��ا، ِبُحك��م 
غ��ر حج��م �لغ��رف، وع��دم �إمكانّي��ة تخ�سي���ض م�س��احة له��ذه �ملر�ف��ق يف كّل غرف��ة، وم��ن ه��ذه �ملر�ف��ق عل��ى  �سِ
�س��بيل �ملث��ال: �ملطب��خ، وغرف��ة �لكانتين��ا، وغرف��ة �ملغ�س��لة و�ملحلق��ة، و�س��احة �لف��ورة، و�لدو�ّس��ات، وغره��ا من 
�ملر�ف��ق. وتختل��ف �ل�س��جون ب�س��كل ع��ام يف م�س��احة ه��ذه �ملر�ف��ق، حي��ث يت��ّم يف بع���ض �الأحي��ان دم��ج �أك��ر م��ن 
مرفق، كدمج غرفة �ملغ�س��لة و�ملحلقة و�ملكتبة يف بع�ض �ل�س��جون بغرفة و�حدة، وف�سلها يف �س��جون �أخرى. 

ن�س��تعر�ض تالي��اً بع���ض �ملر�ف��ق �ملوج��ودة يف �س��جن �لنق��ب:

�ساحة �لفورة
توج��د �س��احة �لف��ورة يف منت�س��ف �لق�س��م، وحتي��ط به��ا ع��ادًة غ��رف �الأ�س��رى وج��در�ن مرتفع��ة، ويخ��رج 
��ة بع��د �إ�سر�ب��ات �الأ�س��رى، وحماوالت  �الأ�س��رى �إليه��ا باأع��د�د حم��ّددة، حي��ث قام��ت �إد�رة �س��جن �لنق��ب وخا�سّ
�لهروب �لتي قام بها �الأ�سرى على مد�ر �الأعو�م، بتحديد عدد �الأ�سرى �لذين يجوز لهم �لتو�جد يف �ساحة 
�لف��ورة، ف��ا يج��وز �أن يتج��اوز �لع��دد ن�س��ف ع��دد �الأ�س��رى يف �لق�س��م؛ �الأم��ر �ل��ذي ي�س��تلزم م��ن �الأ�س��رى 
�لتن�س��يق بحي��ث يخرج��ون �إىل �لف��ورة عل��ى �س��كل جمموع��ات. وتك��ون �لف��ورة يف ق�س��م �لغ��رف �أ�س��به بغرف��ة 
كب��رة، يت��ّم �س��قف ن�سفه��ا بقط��ع م��ن �ل�س��اج، يف ح��ن يبق��ى �لن�س��ف �الآخ��ر منه��ا مغّط��ى ب�س��بك دون �س��اج، 
وميك��ن �أن تدخ��ل �ل�سم���ض م��ن خال��ه، �أّم��ا يف ق�س��مي �لكرفان��ات و�خلي��م، فتك��ون �لف��ورة �س��احة م�س��قوفة 

ب�س��بك �سغ��ر �حلج��م يعي��ق روؤي��ة �الأ�س��رى  �ل�س��ماء.

�لدو�ّسات
كم��ا �أ�س��رنا �س��ابقاً ف��اإّن هن��اك تباين��اً ب��ن �الأق�س��ام، حي��ث توج��د يف بع���ض �الأق�س��ام دو�ّس��ات د�خلّي��ة، يف ح��ن 
توج��د يف �أق�س��ام �أخ��رى �لدو�ّس��ات منف�سل��ة وخ��ارج �لغ��رف. وعل��ى �لرغ��م م��ن ه��ذ� �لتباي��ن �إاّل �أّن �الأ�س��رى 

يف �ل�س��جن، ال ميك��ن لاأ�س��ر �أن ي��رى �س��يئاً. د�خ��ل �الأق�س��ام، ال ميك��ن ل��ك �أن ت��رى �س��يئاً ب�س��بب �رتف��اع 
�جل��در�ن، وعندم��ا تدخ��ل �إىل �لغ��رف ت�س��عر وكاأّن��ك معزول ب�س��كل مطل��ق عن �لعامل �خلارجّي

 �ساح ح�سن
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يف �س��جن �لنق��ب يقوم��ون بتنظي��م ق�سّي��ة تنظي��ف �حلّمام��ات و�لدو�ّس��ات، حي��ث يّتف��ق �الأ�س��رى عل��ى تنظي��ف 
�حلّمام��ات مّرت��ن يومّي��اً، وتنظي��ف �لدو�ّس��ات م��ّرة و�ح��دة يومّي��اً، ويت��ّم تنظي��ف �الأق�س��ام يومّي��اً، وتنظيفه��ا 

ب�س��كل جماع��ّي م��ّرة �أ�س��بوعّياً، وذل��ك يف ي��وم �جلمع��ة.

بيئة جغر�فّية غر منا�سبة
يق��ع �س��جن �لنق��ب يف منطق��ة �سحر�وّي��ة جتع��ل من��ه مكان��اً ح��اّر�ً جّد�ً خال �س��اعات �لنهار، و�س��ديد �لربودة 
يف �ساعات �لليل؛ �الأمر �لذي يزيد من معاناة �الأ�سرى، ويت�سّبب هذ� �لطق�ض ب�سكل عام، بانت�سار �حل�سر�ت 
و�لزو�حف يف �ل�س��جن. ويف هذ� �ل�س��ياق، يقول �الأ�س��ر �ساح ح�س��ن: على �لرغم من �أّن هذ� �لطق���ض هو 
طق���ض ت�سع��ب �ملعي�س��ة في��ه ب�س��كل ع��ام، �إاّل �أّن��ه من��ذ ث��اث �س��نو�ت تقريب��اً بد�أت دولة �الحت��ال بالعمل على 
ر بع�ض خمّلف��ات �ملز�رع من �خل�سار و�لفو�كه،  م�س��روع �إحي��اء �لنق��ب، حي��ث �أ�سبح��ت دول��ة �الحت��ال حت�سّ
ويت��ّم و�س��ع ه��ذه �ملخّلف��ات يف �الأر���ض به��دف تغي��ر نوعّي��ة �لرتب��ة �ملوج��ودة يف �لنق��ب؛ �الأم��ر �ل��ذي ح��ّول 
�ل�س��جن �إىل جحي��م عل��ى �الأ�س��رى، حي��ث �زد�د تو�ج��د �ل�سر��س��ر و�لذب��اب يف �ملنطق��ة، وم��ع �لرطوب��ة 
�ملوج��ودة يف بيئ��ة �لنق��ب وه��ذه �ملخّلف��ات �أ�سبح��ت �ملنطق��ة مليئ��ة برو�ئ��ح غريب��ة. وي�سّع��ب ه��ذ� �الأم��ر عل��ى 

��ة يف ظ��ّل ع��دم وج��ود مبي��د�ت حت��ّل هذه �الإ�س��كالّية. �الأ�س��رى ب�س��كل �أك��رب خا�سّ

وميك��ن �لق��ول ب�س��كل ع��ام �إّن دول��ة �الحت��ال ت�س��عى يف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان �إىل و�س��ع �الأ�س��رى يف بيئ��ات 
جغر�فّي��ة ال تتنا�س��ب م��ع �لبيئ��ات �جلغر�في��ة �لت��ي ينح��در منه��ا �الأ�س��رى؛ وذل��ك به��دف زي��ادة �سعوب��ة 
تاأقلمه��م م��ع �لو�س��ط �ل��ذي يعي�س��ون في��ه، حي��ث تق��وم يف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان بو�س��ع �أ�س��رى كان��و� يعي�س��ون 
يف بيئ��ات جبلّي��ة يف �س��جون �سحر�وّي��ة، مث��ل �س��جن �لنق��ب، �أو �لعك���ض. وتت�س��ّبب مث��ل ه��ذه �ملمار�س��ات ب�س��كل 
ع��ام بزعزع��ة �إيق��اع �الإن�س��ان �لد�خل��ّي، حي��ث ياأخ��ذ �الإن�س��ان ب�س��كل ع��ام �إيقاع��ه م��ن �مل��كان �ملوج��ود ب��ه، وكم��ا 
ي�س��ر �لدكتور فتحي فليفل �إىل �أّن و�سع �الإن�س��ان يف مكان جديد ق�س��رّياً، من �س��اأنه خلخلة نظام �الإن�س��ان 
�لد�خل��ّي، وبالت��ايل �لتاأث��ر عل��ى �ّتز�ن��ه وقدرت��ه عل��ى �لتاأقل��م، وال يقت�س��ر ه��ذ� �الأم��ر فق��ط عل��ى ح��االت 
نق��ل �الأ�س��ر م��ن منزل��ه ق�س��رّياً، وحج��ز حّرّيت��ه يف �أح��د �س��جون �الحت��ال، و�إّن��ا ميت��ّد لي�س��ل �إىل ح��االت 
عق��اب �الأ�س��رى، ونقله��م م��ن غرف��ة �إىل غرف��ة، حي��ث يت�س��ّبب ه��ذ� �لنق��ل بزعزع��ة �لو�س��ط �الجتماع��ّي �لذي 
خلق��ه �الأ�س��ر لنف�س��ه؛ �الأم��ر �ل��ذي ي�س��تلزم من��ه �لتكّي��ف م��ن جدي��د، و�إن�س��اء �س��بكة جدي��دة م��ن �لعاق��ات 

�الجتماعّي��ة.
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�حلياة �الجتماعّية يف �ل�سجن
ال ت��رتك �إد�رة �س��جن �لنق��ب جم��ااًل لاأ�س��رى لعي���ض حي��اة �جتماعّي��ة طبيعّي��ة، حي��ث تق��وم �الإد�رة بالدخول 
�إىل �لغ��رف �أك��ر م��ن 5 م��ّر�ت خ��ال �لي��وم؛ وذل��ك لغاي��ات �لع��دد، و�ل��دّق، و�لتفتي���ض، وبالت��ايل تعي��ق مث��ل 
هذه �لت�سّرفات حياة �الأ�س��رى �ليومّية. عاوة على ذلك، فقد �أ�س��ار عدد من �الأ�س��رى يف �س��جن �لنقب �إىل 
�أّن �الإد�رة د�ئم��اً م��ا ت�س��ارع �إىل �قتح��ام �لغ��رف و�لدخ��ول �إليه��ا ف��ور �س��ماعهم �أّي �س��وت مرتف��ع بالغ��رف، 

�س��و�ء �أكان ه��ذ� �ل�س��وت ناجم��اً ع��ن ف��رح �أم عن حزن.

دقائق قبل روؤية �لعائات
ينتظ��ر �الأ�س��رى ب�س��كل ع��ام زي��ار�ت �الأه��ايل م��ن �س��هر �إىل  �آخ��ر، حي��ث ت�س��ّكل زي��ار�ت �الأه��ايل يف �لعدي��د 
م��ن �ل�س��جون حلق��ة �لو�س��ل �لوحي��دة م��ا ب��ن �الأ�س��رى و�لع��امل �خلارج��ّي، فه��ي �س��بيلهم لاطمئن��ان عل��ى 
عائاته��م، ومعرف��ة م��ا ي��دور خ��ارج �أ�س��و�ر �ل�س��جن. وعل��ى �لرغ��م م��ن �أّن �لزي��ار�ت ال تتج��اوز مّدته��ا خم�س��اً 
رون طويًا لهذه �لدقائق، حيث يهتّم �الأ�سرى بتح�سر ماب�سهم،  و�أربعن دقيقة، �إاّل �أّن �الأ�سرى يتح�سّ
وت�سفيف �سعرهم، و�حلاقة ما قبل �لزيارة، �إذ يحاول كّل منهم �أن يظهر باأبهى �سورة لديه �أمام عائلته.

يق��ول ب��ال ع��ودة يف ه��ذ� �ل�س��ياق: خ��ال �لتو�ج��د م��ع �لعائ��ات يف �لزي��ارة ي�س��عر �الأ�س��ر وكاأّن �لوق��ت 
مي�س��ي ب�س��رعة، فتم��ّر �خلم���ض و�الأربع��ن دقيق��ة وكاأّنه��ا خم���ض دقائق، وبعد �لزيارة، كن��ا نتفاعل �جتماعّياً 

يفر���ض �ل�س��جن نف�س��ه حقيق��ًة نرف�سه��ا يف �ملجم��ل، لك��ن نعت��اد عل��ى ماحمه��ا وناأل��ف �س��ماعها، فم��ع 
�لوق��ت ت�سب��ح �لزنز�ن��ة "غرفت��ك" �لت��ي توليه��ا �هتمام��ك ورعايت��ك. فاالأ�س��ر�ت جميع��اً مث��ًا، ي�سف��ن 
��س��تياقهّن �إىل �لق�س��م كّلم��ا �رحتل��ن خارج��ه �إىل �ملحكم��ة �أو �مل�ست�س��فى، ويعتربن��ه حمّطته��ّن �الأخ��رة، 
وتخّيله��ّن ع��ن �لر�ح��ة، في�س��تبدلن كلم��ة "ترويح��ة" للدالل��ة عل��ى رجوعه��ّن �إىل �لق�س��م ال �إىل �لبي��ت.                                                                                    
  ليان كايد24

ي�س��عر �الأ�س��ر ط��و�ل �لوق��ت بوج��ود �الحت��ال، و�أّن��ه د�ئم��اً حت��ت �ملر�قب��ة، وه��ذ� ل��ه �نعكا�س��ات نف�س��ّية 
عل��ى �الأ�س��ر.

�ساح ح�سن

24 ن�ّض بعنو�ن �ل�سجن كن�ّض، من�سور يف جملة �لدر��سات �لفل�سطينّية، مرجع �سبق ذكره. 
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م��ع بع�سن��ا بع�س��اً، ولك��ن �س��رعان م��ا ن�س��عر وكاأّنن��ا بحاج��ة �إىل �جللو���ض يف خل��وة ال�س��تذكار �س��ريط �لزي��ارة 
باأكمل��ه، وتذّك��ر �أ�سغ��ر �لتفا�سي��ل فيه��ا.

�أعياد يف �ملعتقات
يح��اول �الأ�س��رى ب�س��كل ع��ام �ملحافظ��ة عل��ى �رتباطه��م م��ع �خل��ارج، وك�س��ر طبيع��ة �حلي��اة يف �ل�س��جون وم��ن 
�أب�س��ط حماوالته��م ه��ي ق�سّي��ة �الحتف��ال باالأعي��اد، و�الحتف��اظ بنم��ط مع��ّن م��ن �ملمار�س��ات خ��ال ف��رتة 
�الأعي��اد. فعل��ى �س��بيل �ملث��ال يق��وم �الأ�س��رى خ��ال ف��رتة �الأعي��اد بطقو���ض معّين��ة تق��وم عل��ى خ��روج ممّثل��ي 
�الأق�سام �سباح �ليوم �الأّول من �لعيد �إىل �ساحة �لفورة، حيث يبد�أ �الأ�سرى باخلروج  متتابعن، و�لت�سليم 
عل��ى بع�سه��م  بع�س��اً، وتوزي��ع بع���ض �حللوّي��ات يف �لغ��رف �حتف��ااًل بق��دوم �لعي��د، وال يت��ّم توزي��ع �حللوّي��ات 
��ح طبيع��ة وم��دى حماول��ة  يف �س��احة �لف��ورة ب�س��بب من��ع �إد�رة �ل�س��جن ه��ذه �ملمار�س��ات؛ �الأم��ر �ل��ذي يو�سّ

�الحت��ال �لتنكي��ل و�لتنغي���ض عل��ى �الأ�س��رى. 

�أ�سبح �لنوم يف 80 �سم عادة
ال يوجد لدى �الأ�س��رى يف غرفهم �لكثر من �ملقتنيات، حيث حتتوي �لغرف ب�س��كل �أ�سا�س��ّي على �الأبر����ض، 
وبع���ض �لرف��وف �لت��ي يت��ّم ��س��تخد�مها لغاي��ات و�س��ع �ملاب���ض، و�إبري��ق ت�س��خن �ملياه و�لباط��ة، �إ�سافة �إىل 
بع�ض �ملقتنيات �ل�سخ�سّية. وي�سّكل �لرب�ض جزء�ً كبر�ً من حياة �الأ�سر يف �ل�سجن؛ ب�سبب �سيق �مل�ساحات 
يف �لغرف، و��سطر�ر �الأ�سرى يف �لكثر من �الأوقات ممار�سة حياتهم جال�سن على �لرب�ض، حيث ُي�سطّر 
�الأ�س��رى يف بع�ض �الأحيان �إىل �لقر�ءة، و�لكتابة، وحّتى تناول �لطعام على �لرب���ض؛ ب�س��بب �كتظاظ بع�ض 
�لغ��رف، وع��دم �إمكانّي��ة حركته��م جميع��اً يف �آن و�ح��د يف �لغرف��ة. وتك��ون �أبر����ض �الأ�س��رى يف �س��جن �لنق��ب 
�أبر��ساً م�سنوعة من �حلديد، وتكون على �سكل طابقن، وتكون م�ساحة �لرب�ض تقريباً 80 �سم × 180 �سم.

وق��د تك��ون مث��ل ه��ذه �لتفا�سي��ل �ل�سغ��رة عاب��رة الأّي مّن��ا، ولكّنه��ا ت�س��ّكل مفا�س��ل �أ�سا�س��ّية يف حي��اة �الأ�س��ر، 
حي��ث �إّن جترب��ة �العتق��ال ال تنته��ي الأّي �أ�س��ر بخروج��ه م��ن �ملعتق��ل، فكثر منه��م تر�فقه بع�ض �لتفا�سيل 
م��ن �ل�س��جن ل�س��نو�ت طويل��ة، كاال�س��تيقاظ باك��ر�ً عل��ى موع��د �لع��دد وغره��ا. يق��ول ر�أف��ت مع��روف يف ه��ذ� 
�ل�س��ياق: "هن��اك بع���ض �لتفا�سي��ل �لت��ي تبق��ى م��ع �الأ�س��ر حت��ى نهاي��ة حيات��ه، وم��ن �لتفا�سي��ل �لتي ال ز�لت 
تر�فقن��ي �أّنن��ي حّت��ى �لي��وم �أن��ام يف حّي��ز و�ح��د دون ح��ر�ك. ن��ت مل��ّدة 15 عام��اً يف م�س��احة 80 �س��م× 180 

�س��م، وحّتى �ليوم �أنام يف هذ� �حلّيز، وال �أجتاوزه مع �أّن �س��ريري �أ�سبح �أو�س��ع".

يف �ل�س��جن، كّل �س��يء حُت��َرم من��ه ي�سب��ح ذ� قيم��ة �أك��رب، فعل��ى �س��بيل �ملث��ال ُيح��رم �الأ�س��رى من �حل�سول 
عل��ى �إب��رة خياط��ة، �أو قّد�ح��ات -�إاّل م��ن ن��وع مع��ّن- و�س��جائر م��ن نوعّي��ات معيّن��ة، وبالت��ايل ينم��و ل��دى 

�الأ�س��ر ب�س��كل ال �إر�دّي �س��عور برغبة �حل�سول على هذه �ملقتنيات، وحن ي�سادف  
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ما بن تربية �حليو�نات وزر�عة �لعد�ض
ُيع��ّد �س��جن �لنق��ب �أح��د �ل�س��جون �لت��ي تتمّت��ع بخ�سو�سّي��ة عالي��ة؛ نتيج��ة لوج��ود �أق�س��ام مبنّي��ة م��ن �خلي��م 
و�أخ��رى م��ن �لكرفان��ات، �إ�ساف��ة �إىل �أق�س��ام �ملب��اين �خلر�س��انّية، ومُتّك��ن ه��ذه �خل�سو�سّي��ة �الأ�س��رى يف بع�ض 
�الأحي��ان م��ن تربي��ة حي��و�ن ُي�س��مح ل��ه بالدخ��ول �إىل �أح��د ه��ذه �الأق�س��ام، �أو متّكنه��م من زر�ع��ة �لبقولّيات، �أو 
غره��ا با�س��تخد�م �لقط��ن �أو �لقط��ع �لقما�س��ّية. حي��ث مُتّك��ن مث��ل ه��ذه �لتج��ارب �الأ�س��ر م��ن �خل��روج م��ن 

ج��در�ن �ل�س��جن، وتخل��ق رو�ب��ط و�إن كان��ت ب�س��يطة م��ع �حلي��اة �لعادّي��ة خ��ارج �ملعتق��ات.

 يق��ول ب��ال ع��ودة يف ه��ذ� �ل�س��ياق �إّن��ه خ��ال ف��رتة تو�ج��ده يف �س��جن �لنق��ب، متّك��ن يف �إح��دى �مل��ّر�ت م��ن 
تربية قّطة، وكان ذلك �أثناء تو�جده يف ق�سم �لكرفانات، حيث �عتنى بال بهذه �لقّطة منذ حلظة والدتها 
وحّتى بلغت �لعام، وذلك قبل �أن يتّم نقله �إىل ق�سم �آخر. يقول بال: "ن�ساأت عاقة وطيدة ما بيني وبن 
�لقّط��ة، فق��د كان��ت تن��ام عل��ى بر�س��ي وبجانب��ي، وكن��ت �أهت��ّم به��ا و�أرعاه��ا، ود�ئم��اً �أق��وم باإطعامه��ا، وغ�س��لها. 

كان��ت ه��ذه �لقّط��ة متنحني م�س��احة هدوء نف�س��ّي جميل".

كامر� �ل�سجن... حلظات ال ُتن�سى
ت�س��مح �إد�رة م�سلح��ة �ل�س��جون يف بع���ض �الأحي��ان لاأ�س��رى بالتق��اط �س��ور م��ع عائاته��م، حي��ث يت��ّم ذل��ك 
د�خ��ل �أ�س��و�ر �ل�س��جن، فتمن��ح �الإد�رة �ملعتقل��ن ث��و�يَن مع��دودة لالتق��اء بعائاته��م دون وج��ود �حلو�ج��ز 
�لزجاجّي��ة  بينه��م؛ وذل��ك لغاي��ات �لتق��اط �س��ور تذكارّي��ة. وت�س��رتط �إد�رة م�سلح��ة �ل�س��جون ب�س��كل ع��ام �أن 
يك��ون �الأ�س��ر حمكوم��اً حّت��ى يتمّك��ن م��ن �لتق��اط �ل�س��ور، وُي�س��مح ع��ادة ل��اأم و�الأب �أو �أحدهم��ا، ويف �أحي��ان 
قليل��ة للزوج��ة بالدخ��ول اللتق��اط �ل�س��ور، وال ُي�س��مح لاأ�س��ر بالتق��اط �ل�س��ور كّلم��ا �أر�د ذل��ك، ب��ل ت�س��مح 
�الإد�رة لاأ�س��ر بتق��دمي �لطل��ب للت�سوي��ر كّل ب�سع��ة �أع��و�م. روى �لعدي��د م��ن �الأ�س��رى ملوؤ�ّس�س��ة �ل�سم��ر 
�أهّمّية هذه �للحظات يف حياة �أّي �أ�سر، وحجم �لفرح �لذي ي�سعر به �الأ�سر عندما يتمّكن من مل�ض و�لده، 

�أو و�لدت��ه، �أو �أطفال��ه، و�الحتف��اظ ب�س��ورة تذكارّي��ة معه��م و�إن كان��ت د�خ��ل �ل�س��جن. 

يق��ول ب��ال ع��ودة: "خ��ال ف��رتة �عتق��ايل متّكن��ُت مّرت��ن م��ن �أخ��ذ �س��ور تذكارّي��ة م��ع و�لدت��ي وو�ل��دي، 
��ة ج��ّد�ً، وال ميكنن��ي ن�س��يانها، كان��ت مليئ��ة مب�س��اعر مت�سارب��ة، في�س��عر �الأ�س��ر  كان��ت ه��ذه �للحظ��ات خا�سّ
بالف��رح و�حلما���ض ملاق��اة �الأه��ل و�الأحّب��ة، و�لتمّك��ن م��ن �حت�سانه��م، �إاّل �أّن ه��ذه �لفرح��ة تبق��ى منقو�س��ة، 

ويبق��ى �س��عور �الأ�س��ر باحلرم��ان م��ن حّرّيت��ه مر�فق��اً له��ا".

��ن �أح��د �الأ�س��رى وبخا�س��ة �الأ�س��رى �جل��دد م��ن �إدخ��ال �أّي م��ن ه��ذه �ملقتني��ات، ت�سب��ح �أ�س��به بالكن��ز  متكُّ
لاأ�س��رى �ملوجودين منذ �س��نو�ت.

�ساح ح�سن
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هند�سة غايتها ت�سهيل �لتنكيل باالأ�سرى
ل��ه  يتعّر���ض  م��ا  �أب��رز  و�أح��د  جّم��ة،  �نته��اكات  �إىل  د�ئ��م  ب�س��كل  �الحت��ال  �س��جون  يف  �الأ�س��رى  يتعّر���ض 
��ة، �لت��ي يت��ّم �إخ�س��اع �أع�سائه��ا �إىل  �الأ�س��رى دورّي��اً ه��و �قتحام��ات �ل�س��جون م��ن ِقب��ل �لوح��د�ت �خلا�سّ
�س��ة ومكّثف��ة ح��ول كيفّي��ة �قتح��ام غ��رف �الأ�س��رى و�أق�س��امهم، و�العت��د�ء عليه��م بال�س��رب  تدريب��ات متخ�سّ
�مل��ربح، ومبختل��ف �الأ�س��لحة، كال�سو�ع��ق �لكهربائّي��ة، و�له��ر�و�ت، و�لع�س��ّي، و�لغ��از �ل�س��ام، و�مل�س��يل للدموع، 

و�لر�سا���ض �ملع��ديّن �ملغّل��ف باملّط��اط.25 

وت�س��اعد هند�س��ة �ل�س��جون ب�س��كل كبر يف ت�س��هيل مهّمة هذه �لوحد�ت،  فيتّم ت�سميم �ل�س��بابيك و�الأبو�ب 
بحي��ث تتمّك��ن ه��ذه �لوح��د�ت م��ن ق��ذف عب��و�ت �لغ��از �مل�س��يل للدم��وع دون �إ�ساب��ة �لوح��د�ت به��ا؛ ب�س��بب 
متّكنه��م م��ن �إغ��اق نو�ف��ذ �الأب��و�ب بو��س��طة دروعه��م، �إ�ساف��ة �إىل هند�س��ة �لغرف��ة �لقائم��ة عل��ى ع��دم وجود 
�لكثر من �ملقتنيات �ملتحّركة د�خل �لغرف، حيث ال ميكن لاأ�س��ر ��س��تخد�م هذه �ملقتنيات يف �لدفاع عن 
نف�سه، فاالأبر��ض مثّبتة يف �جلدر�ن و�الأر�ض، وبالتايل ال ميكن لاأ�سرى حتريكها عند ح�سول �أّية عملّية 

�قتح��ام، و��س��تخد�مها لاحتم��اء �أو للمو�جه��ة.

ي��روي ر�ن��دي ع��ودة جتربت��ه خ��ال �إح��دى �القتحام��ات ل�س��جن �لنقب خال ع��ام 2017 �لتي تعّر�ض فيها 
�الأ�س��رى �إىل معاملة همجّية من قبل وحد�ت �لقمع، حيث كانت هذه �لقّو�ت تقتحم �لغرفة تلو �الأخرى، 
وتق��وم ب�س��رب قناب��ل �لغ��از �مل�س��يل للدم��وع، وترم��ي �الأ�س��رى بع��د تكبيله��م �إىل �س��احة �لف��ورة، وكاأّنه��ا ترم��ي 
جثثاً حّية. تعّمدت قّو�ت �لقمع و�سع �الأ�س��رى يف �س��احة �لفورة، وتركهم ما يقارب ثماين �س��اعات يف �لربد 

�لقار���ض، وهم مكّبلون على �أر�سّية �س��احة �لفورة.

يق��ول ر�ن��دي: "بقين��ا عل��ى ه��ذه �حلال��ة م��ن �لثامن��ة م�س��اًء وحّت��ى �لثالث��ة فج��ر�ً، ونح��ن نئ��ّن م��ن �الأمل 
و�لربد �لقار�ض، ونو�جه �ل�سرب و�الإهانات �للفظّية و�ل�سحل، �إّنه �أمٌل ال ُيحتمل. كانت �لقّو�ت  �أثناء رمينا 
يف �ل�س��احة موّزع��ة �إىل جمموعت��ن: �الأوىل كان��ت تعي��ث يف �لغ��رف ف�س��اد�ً وتخريب��اً، وكان �أفر�ده��ا يك�ّس��رون 
�ملقتني��ات، و�جل��در�ن، و�أب��و�ب �حلّمام��ات، ويلقونه��ا خارج��اً؛ �أّم��ا �ملجموع��ة �لثاني��ة فكان��ت تر�ق��ب وت�س��رب 
�الأ�س��رى �ملُلَقي��ن عل��ى �الأر���ض، �إذ كان ممنوع��اً �أن يتح��ّرك �أح��د م��ن مكان��ه، حّت��ى �أّن هنال��ك َم��ن ُمن��ع م��ن 

��ة �الإ�س��ر�ئيلّية عل��ى  25 للمزي��د ح��ول ه��ذ� �ملو�س��وع، �نظ��ر در��س��ة موؤ�ّس�س��ة �ل�سم��ر لرعاي��ة �الأ�س��ر وحق��وق �الإن�س��ان بعن��و�ن �عت��د�ء�ت �لوح��د�ت �خلا�سّ

�الأ�س��رى و�ملعتقل��ن �أثن��اء �لنق��ل و�القتحام��ات، 2013، متوّف��ر ع��رب �لر�ب��ط �الآت��ي: 
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/Natshon_Metseda.pdf. 
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26 ر�ندي عودة، من ذكرّيات قمع �ل�سجان ووفاء �لقطط، من�سور بتاريخ 2020/5/13، جملة �لدر��سات �لفل�سطينّية، متوّفر عرب �لر�بط �الآتي:

 https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650077. 
27 للمزيد �نظر �سهادة �الأ�سر عبد �هلل حميدة، تقرير �نتهاكات حقوق �الأ�سر�ت و�الأ�سرى 2019، متوّفر عرب �لر�بط �الآتي:

https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/mdl-tqryr_lnthkt_2020.pdf. 
28 ن�ّض بعنو�ن من ذ�كرة �الأ�سر ل�سهر �أيلول، بال عودة، من�سور يف جملة �لدر��سات �لفل�سطينية، بتاريخ 2020/2/10 متوّفر عرب �لر�بط �الآتي:

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650161. 

�لذه��اب �إىل �ملرحا���ض، وكان يع��اين م��ن مر���ض �ل�س��كرّي، و��سُط��ّر �إىل �لتب��ول يف ماب�س��ه. وبع��د نح��و �أرب��ع 
�س��اعات م��ن �نبطاحن��ا �جل��ربّي عل��ى بطونن��ا، ونح��ن نع��اين �س��ّدة �الأمل م��ع �ليدي��ن �ملكّبل��ة ور�ء ظهورن��ا، 
��ه �ل�سل��وع م��ن �الأر�سّي��ة �لب��اردة �مل��وؤمل ب�س��كل مل ناألف��ه،  خم��ّدرة ال يج��ري �ل��دم فيه��ا، و�ل��ربد �ل��ذي متت�سّ

ب��د�أت ب��و�در ت�س��ر �إىل �حتم��ال �نته��اء �لقم��ع.26

ومّم��ا جت��در �الإ�س��ارة �إلي��ه �إىل �أّن �س��جني �لنق��ب وعوف��ر م��ن �أك��ر �ل�س��جون �لت��ي تق��وم فيه��ا ق��ّو�ت �لقم��ع 
��ة و�أّن كليهم��ا ي�س��توعبان ع��دد�ً كب��ر�ً م��ن �ملعتقل��ن مقارن��ة م��ع باق��ي �ل�س��جون.  باقتحام��ات لل�س��جن، خا�سّ
ة، وخال عام  فخال عام 2007، ��سُت�سهد �الأ�سر حممد �الأ�سقر عقب �قتحام وح�سّي للوحد�ت �خلا�سّ
2019 �أُ�سي��ب م��ا يق��ارب 100 �أ�س��ر يف �س��جن �لنق��ب باإ�ساب��ات خمتلف��ة، وُنق��ل م��ا يق��ارب 15 �أ�س��ر�ً �إىل 

م�ست�س��فى �س��وروكا لتلّق��ي �لع��اج؛ نتيج��ة لاإ�ساب��ات �جل�س��يمة �لت��ي تعّر�سو� لها.27

جمالية �نقطاع �لكهرباء
مت��ّر عل��ى �الأ�س��رى خ��ال ف��رت�ت �عتقاله��م ح��و�دث ذ�ت تفا�سي��ل �سغ��رة ج��ّد�ً، �إاّل �أّنه��ا ت�س��ّكل ذكري��ات 
مف�سلّي��ة لاأ�س��رى، يتذّكرونه��ا الأ�س��هر ول�س��نو�ت، وم��ن ه��ذه �حل��و�دث �لطريف��ة كان �نقط��اع �لكهرب��اء 
ع��ن �س��جن �لنق��ب خ��ال �أح��د �أّي��ام �ل�س��تاء، حي��ث يق��ول ب��ال ع��ودة: "م��ّر ي��وم �الإثن��ن ب�س��كل روتين��ّي �إىل 
�أبع��د �حل��دود. مّت �إغ��اق �لق�س��م وع��ّد �الأ�س��رى د�خ��ل �لغ��رف، وو�سع �الأقف��ال �حلديدّية على �الأبو�ب، وهذ� 
�الإج��ر�ء يومّي��اً يق��وم ب��ه �ل�س��ّجانون، وعن��د �ل�س��اعه �لتا�س��عة و�لن�س��ف م�س��اًء وب�س��كل مفاج��ئ �نقط��ع �لتّي��ار 
�لكهربائّي وحّل �لظام، �إذ �إّن �نقطاع �لكهرباء د�خل �ل�سجن �أمر نادر �حلدوث وحتديد�ً يف �ساعات �لليل، 
فع�س��ر�ت �الأ�سو�ء �ل�سخمة ت�سيء �س��احات �لق�س��م، وكّل مكان د�خل جدر�ن �ل�س��جن، حّتى غرف �الأ�س��رى 
يدخلها �ل�سوء من �لنو�فذ ب�سكل يوؤّدي �إىل �إ�ساءة �لغرفة ليًا، وبالتايل بات �لظام �لذي يذّكرنا بالليل 
ال مكان له د�خل جدر�ن �الأ�سر. وعلى �لفور �ساد لثو�ٍن جّو من �لهرج و�ملرج و�لفرح �لكبر. وفجاأة يخّيم 
�سم��ت رهي��ب دون �أّي تن�س��يق، �أو طل��ب م��ن �أح��د، ج��اء �ل�سم��ت �حرت�م��اً لعتم��ة �للي��ل، ج��اء �ل�سم��ت مع��رّب�ً 

ع��ن حل��م �سغ��ر ج��ّد�ً، حل��م ب��اأن نعي���ض �لّلي��ل بظامه وعتمته ك�س��ائر �لب�س��ر." 28

وعل��ى �لرغ��م م��ن �أّن مث��ل ه��ذه �لتفا�سي��ل �سغ��رة ج��ّد�ً، �إاّل �أّنه��ا ت�س��ّكل نقاط��اً حمورّي��ة لاأ�س��رى، وت��رتك 
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فيهم �أثر�ً قد ي�ستمّر �إىل ما بعد خروجهم من �ل�سجن، فعلى �سبيل �ملثال ي�سر �إيهاب م�سعود �إىل �أّنه ق�سى 
يف �ل�س��جن م��ا يزي��د ع��ن 15 عام��اً، وط��و�ل ه��ذه �الأع��و�م مل يتمّك��ن يوم��اً م��ن روؤي��ة �لظ��ام  كام��ًا، فخال 
�س��اعات �مل�س��اء تت��ّم �إن��ارة �ل�س��احة بو��س��طة �أ�س��و�ء كب��رة، ويق��وم �ل�س��ّجانون كّل ن�س��ف �س��اعة بجول��ة عل��ى 
��د م��ن وج��ود �الأ�س��رى، وخ��ال ه��ذه �لعملّي��ة يتعّم��د �ل�س��ّجانون ت�س��ليط �الإن��ارة عل��ى �الأ�س��رى  �لغ��رف؛ للتاأكُّ
د من وجودهم؛ �الأمر �لذي �نعك���ض على م�س��عود بعد خروجه من �ل�س��جن، حيث  يف �أبر��س��هم لغايات �لتاأكُّ

�أ�سب��ح م��ن �ل�سع��ب علي��ه �لن��وم يف و�س��ط غر معتم ب�س��كل كامل.

ويق��ول �لدكت��ور فتح��ي فليف��ل يف ه��ذ� �ل�س��ياق �إّن ق�سّي��ة �الإن��ارة يف �ل�س��جون، ورّدة فع��ل �الأ�س��ر جتاه �الإنارة 
د بحيث ي�سبح �الأ�س��ر معتاد�ً ب�س��كل �أ�سا�س��ّي على �لنوم يف و�س��ط فيه �إنارة  و�لظام تاأتي �إّما على �س��كل تعُوّ
كم��ا كان �حل��ال بالن�س��بة ل��ه يف �ل�س��جن، �أو �أّن ه��ذه �الإن��ارة ت�سب��ح عام��ل ��س��تثارة لذكري��ات �ل�س��جن لدي��ه، 
فيح��اول �الأ�س��ر جتّنبه��ا؛ وذل��ك الأّن مفه��وم �ل�س��وء و�لعتم��ة ي�سب��ح يف مثل هذه �حلاالت مفهوماً مرتبطاً 

بعو�م��ل �أخ��رى ت�س��تثر ذكري��ات �الأ�س��ر، وجتربت��ه يف �ملعتق��ل.
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1:100

خمطط  م�سقط �أفقي يف خيمة - �سجن �لنقب

.1

.2

.3

مدخل �خليمة 
 �سرير طابقن )بر�ض( �أبعاد 200 �سم * 120 �سم

�أعمدة �خليمة
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خمطط  م�سقط �أفقي يف ق�سم �خليم - �سجن �لنقب

1:500

.1

.2

.3

.4

.5

.6

مدخل �لق�سم ومنها يتم �خلروج و�لدخول للق�سم
خيم �الأ�سرى �أبعاد 12م * 6م

مطبخ �لق�سم- كونترنات »حاويات معدنية«
حمامات �لق�سم- كونتيرن »حاويات معدنية«
�ساور�ت �لق�سم- كونتيرن »حاويات معدنية«

�ساحة �لق�سم
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خمطط م�سقط �أفقي يف كرفان - �سجن �لنقب

.1

.2

.3

.4

مدخل �لكرفان
 �سرير طابقن )بر�ض( �أبعاد 180�سم * 80 �سم

حمام �لكرفان مكون من مرحا�ض فرجني ومغ�سلة ويتم �إغاقه بال�ستائر 
�سبابيك كرفان عر�ض 100�سم * �رتفاع 50 �سم

1:50
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سجن إيشل

بوابة الهدف اإلخبارية
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سجن إيشل

��ت �لزنز�ن��ة يف �حلقب��ة �أمل��اً بع��د حد�ثّي��ة يف و�ق��ع �ل�س��جون �الإ�س��ر�ئيلّية ع��ن �لقي��ام ببع���ض وظائفه��ا،  ومل��ا كفَّ
�حلرمان من �ل�سوء و�الإخفاء، و�حتفظت بوظيفتها �لثالثة، �حلب���ض �لذي ُيعّد حب�س��اً يحجب �ل�سم���ض عن 
�الأ�سر، وال يخفيه مقّيد�ً يف دهاليز مظلمة حتت �الأر�ض، فاإّن ذلك ال يعني �أّن �ل�سجن حتّول الأقّل فظاعة 
وق�سوة، و�إّنا �نتقل من ��ستهد�فه ج�سد �الأ�سر، و�سار مو�سوعه عقل �الأ�سر �لذي ُير�د له �أن يتحّول �إىل 

زنز�نة فعلّية، وحو����ض �الأ�س��ر الأدو�ت تعذيب.
وليد دّقة- حّرر نف�سك بنف�سك

يق��ع �س��جن �إي�س��ل يف �ملنطق��ة �جلنوبّي��ة بالق��رب م��ن منطق��ة بئ��ر �ل�س��بع، وه��و �أح��د �أربع��ة �س��جون موج��ودة يف 
��ع و�ح��د، حي��ث يوج��د كّل و�ح��د م��ن ه��ذه �ل�س��جون منف�س��ًا ع��ن �الآخ��ر، وه��ي: "�وهل��ي كي��د�ر"، و"�إي�س��ل"  جتمُّ
لل�سجناء �الأمنّين، و�سجن "ديكل" لل�سجناء �جلنائّين، و�سجن "�أيا" �ملغلق، �لذي ُي�ستخدم للعزل يف حاالت 
معّين��ة، كاالإ�س��ر�ب ع��ن �لطع��ام.29  ُتظه��ر �ل�س��ور �جلّوّي��ة �لتالي��ة وج��ود تغّري��ن �أ�سا�س��ّين عل��ى �ملجّم��ع حا�سلة 
خ��ال �الأع��و�م م��ا ب��ن 2011 و2013 �لت��ي تتج�ّس��د بالل��ون �لربتق��ايّل، حي��ث مّت��ت �إ�ساف��ة مبني��ن �إىل 
�ملجّم��ع، �أّم��ا خ��ال �الأع��و�م 2013 و2016 مّت ت�س��ييج ج��زء كب��ر م��ن قطع��ة �أر���ض جم��اورة للمجّم��ع،  �إ�سافة 
�إىل فت��ح طري��ق حم��اٍذ له��ا؛ �الأم��ر �ل��ذي ميّه��د �إىل ��س��تخد�م ه��ذه �الأر���ض لغايات تو�س��عة و�إ�سافة مباٍن  جديدة 

�إىل �ملن�س��اأة.
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29  للمزيد �نظر: خارطة �ل�سجون ومر�كز �العتقال، موؤ�ّس�سة �ل�سمر لرعاية �الأ�سر وحقوق �الإن�سان، متوّفر عرب �لر�بط �الآتي:

 https://www.addameer.org/ar/prisons-and-detention-centers.
 

�أق�سام �ل�سجن �الأ�سا�سّية
ينق�س��م �س��جن �إي�س��ل ب�س��كٍل �أ�سا�س��ّي �إىل 3 �أق�س��ام، مّت تخ�سي���ض �ثن��ن منه��ا لاأ�س��رى �الأمنّي��ن، و�آخ��ر 
لل�س��جناء �ملدنّي��ن، ويطل��ق �الأ�س��رى عل��ى ه��ذه �الأق�س��ام �أرق��ام 17/16/15، علم��اً ب��اأّن ه��ذه �الأرق��ام ال 
تتو�ف��ق م��ع �الأرق��ام �لت��ي ت�س��تخدمها �الإد�رة له��ذه �الأق�س��ام 12/11/10. وياأت��ي ه��ذ� �الخت��اف �لب�س��يط  
نوع��اً م��ن �لتم��ّرد عل��ى �إد�رة م�سلح��ة �ل�س��جون، و�إْن كان مث��ل ه��ذ� �لتم��ّرد ب�س��يطاً م��ن حي��ث �ل�س��كل، �إاّل �أّن��ه 

يع��رّب ع��ن رف���ض �الأ�س��رى �لد�ئ��م ملنظوم��ة �الحت��ال م��ن خ��ال �أ�سغ��ر �لتفا�سي��ل.

وينق�س��م كّل ق�س��م يف �س��جن �إي�س��ل �إىل 18 غرف��ة، بو�ق��ع 8 �أ�س��رى يف كّل غرف��ة؛ �أّي م��ا جمموع��ه 148 
�أ�س��ر�ً، وتبل��غ م�س��احة �لغرف��ة يف �س��جن �إي�س��ل 7×10 م��رت�ً، وُيحت�س��ب م��ن ه��ذه �مل�س��احة �أي�س��اً م�س��احة 
�حلّمام �ملوجود يف �لغرف. وكانت �إد�رة م�سلحة �ل�س��جون �س��ابقاً ت�سع يف هذه �لغرف 6 �أبر����ض، حيث كان 
يتو�ج��د فيه��ا 12 �أ�س��ر�ً، �إاّل �أّن��ه خ��ال �ل�س��نو�ت �الأخ��رة، وبع��د �س��دور ق��ر�ر �ملحكم��ة �الإ�س��ر�ئيلّية �لعلي��ا 
بخ�سو���ض تو�س��عة �مل�س��احة يف �ل�س��جون، قام��ت �إد�رة م�سلح��ة �ل�س��جون بب��دء �لعم��ل عل��ى تخفي���ض �أع��د�د 

�الأ�س��رى يف �لغ��رف؛ به��دف زي��ادة �مل�س��احة �ل�س��خ�سّية �ملوج��ودة.

�لغرف
تك��ون �لغ��رف يف �س��جن �إي�س��ل م�س��تطيلة �ل�س��كل، وحتت��وي �لغرف��ة عل��ى �س��ّباك مقاب��ل لب��اب �لغرف��ة، بحي��ث 
يكون هذ� �ل�سّباك ما بن بر�سن، ويبعد عن كّل منهما تقريباً 5-15 �سم، ويكون مغّطى ب�سبك وق�سبان 
حديدّية �أ�س��طو�نّية �ل�س��كل، ويطّل على حائط من �لزينكو �لطويل �لذي يتجاوز طوله 2.5 مرت، ويبعد 
هذ� �حلائط عن �ل�سّباك ما يقرب مرت�ً و20 �سم، ولكنه يف �لق�سمن 16 و17 يبعد فقط 20-30 �سم. 
ويحجب وجود هذ� �حلائط روؤية �أّي �سيء خارج �لغرفة، كما �أّنه يحجب �لهدف �الأ�سا�سّي من �ل�سّباك وهو 
�لتهوية، حيث �إّن وجود حائط بهذ� �الرتفاع من �ساأنه �أن يحجب دخول �لهو�ء �إىل �لغرفة، بل على �لعك�ض 

من ذلك يت�سّبب هذ� �حلائط يف �لكثر من �الأحيان بتحويل �لغرف �إىل مكان �سديد �حلر�رة.

وحتت��وي كّل غرف��ة عل��ى تلف��از يوج��د في��ه 11 حمّط��ة تلفزيونّي��ة، يت��ّم حتديده��ا م��ن قب��ل �إد�رة م�سلح��ة 
�ل�س��جون، ويتّم بالعادة تغير بع�ض هذه �لقنو�ت بن �لفينة و�الأخرى؛ نتيجة للتفاو�ض ما بن �الأ�س��رى 
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و�الإد�رة، حي��ث �إّن �جل��زء �الأك��رب م��ن ه��ذه �ملحّط��ات ه��ي حمّط��ات عاّم��ة ولي�س��ت حمّط��ات فل�س��طينّية �أو 
حمّلّي��ة، وياأت��ي ه��ذ� �سم��ن �سيا�س��ة �الحت��ال �لد�ئم��ة مبحاول��ة �إبع��اد �لفل�س��طينّي ع��ن جمتمع��ه وحرمان��ه 
م��ن معرف��ة م��ا ي��دور خ��ارج �أ�س��و�ر �ل�س��جن. وحتت��وي كذل��ك �لغرف��ة عل��ى باط��ة، و�س��ّخان كهربائ��ّي للمي��اه، 
وبع�ض �حللل �لتي يتّم ��س��تخد�مها يف حت�سر �لطعام، مثل:  طنجرة، ومقاة، و�إبريق لل�س��اي و�لقهوة.

 
حتت��وي �لغرف��ة عل��ى حّم��ام ودو���ض، حي��ث تبل��غ م�س��احة �حلّم��ام تقريب��اً 2×2 م��رت، وفي��ه مقع��د للحّم��ام 
يعم��ل بنظ��ام �ل�س��فط؛ �أّي نظ��ام �أق��رب �إىل نظ��ام �لطائ��ر�ت، ودو���ض، وخز�ن��ة م�سنوع��ة م��ن �ل�ستانل���ض يت��ّم 
��س��تخد�مها لو�س��ع بع���ض متعّلق��ات �حلّم��ام. ويك��ون �حلّم��ام �أ�س��به مبرّب��ع مفتوح من �ل�س��ّق �ل�س��فلّي و�ل�س��ّق 
�لعلوّي مب�سافة تقريبية 30-40�سم؛ �الأمر �لذي كان ي�سطّر �الأ�سرى �إىل ��ستخد�م قطعة من �لقما�ض  
لتغطي��ة ه��ذه �لفتح��ات، يف حماول��ة منه��م لل�س��عور بن��وع م��ن �خل�سو�سّي��ة �أثن��اء ��س��تخد�م �حلّم��ام. وتك��ون 
ما�س��ورة �ملياه يف �لدو���ض رفيعة، وهي �أ�س��به بفتحة حنفّية �سغرة جّد�ً؛ �الأمر �لذي كان يدفع �الأ�س��رى يف 
بع���ض �الأحي��ان �إىل ��س��تخد�م زجاج��ات �لك��وال، �أو �أّي �أنابي��ب متوف��رة لديه��م لغاي��ات رف��ع �سغ��ط �ملي��اه �أثن��اء 

نزولها.

�الإنارة 
حتت��وي �لغ��رف يف �س��جن �إي�س��ل ب�س��كل �أ�سا�س��ّي عل��ى 3 وح��د�ت �إن��ارة )نيون��ات( تك��ون موّزع��ة عل��ى ط��ول 
�س��قف �لغرف��ة، بحي��ث تك��ون كّل وح��دة ه��ي عب��ارة ع��ن عم��وَدي �إن��ارة يت��ّم تغطيته��ا بعلب��ة با�س��تيك �س��ّفافة. 
وتعمد �إد�رة م�سلحة �ل�س��جون �إىل تفكيك هذه �لنيونات كّلما دخلت للتفتي���ض حيث تخ�س��ى �إد�رة �ل�س��جن 
م��ن قي��ام �الأ�س��رى بتخبئ��ة �أّي م��و�ّد فيه��ا. و�أ�س��ار ع��دد م��ن �الأ�س��رى �إىل �أّن �الإن��ارة �ل�سناعّي��ة �ملوج��ودة يف 
�ض �الأ�سرى �إىل �ل�سم�ض ب�سكل د�ئم، بالتو�زي مع عدم وجود �أفق و��سع لاأ�سر لينظر  �لغرف، وعدم تعرُّ
���ض �لد�ئم لاإنارة �ل�سناعّية. �إلي��ه َخلَ��ق ل��دى �لكث��ر منه��م م�س��اكل �سّحّي��ة، و�آالم يف �لعين��ن نتيجة للتعرُّ

�لتفتي�ض و�لدّق
يتعّر���ض �الأ�س��رى يف �س��جن �إي�س��ل كم��ا ه��و �حل��ال بالن�س��بة لاأ�س��رى يف بقي��ة �ل�س��جون �إىل �لتفتي�س��ات 
�لدورّي��ة، و�ملتمّثل��ة بالدخ��ول لغاي��ات ع��ّد �الأ�س��رى ث��اث م��ّر�ت يومّي��اً، تك��ون موّزع��ة عل��ى ف��رتة �ل�سب��ح 
و�لظه��رة و�ملغ��رب. �أّم��ا فيم��ا يتعّل��ق بال��دّق، فيت��ّم مّرت��ن خ��ال �لي��وم م��ّرة �سباحاً، ومّرة م�س��اء قبل �لعدد 

�لنهائ��ّي. 

�لفورة
 تختل��ف �لف��ورة �ملوج��ودة يف �س��جن �إي�س��ل م��ن ق�س��م �إىل �آخ��ر، فعل��ى �س��بيل �ملث��ال تبل��غ م�س��احة �لف��ورة 
�ملوج��ودة يف ق�س��م 15 )25( م��رت�ً مرّبع��اً، وه��ي ُتع��ّد �أك��رب ف��ورة موج��ودة يف �ل�س��جن، وه��ذ� بخ��اف �لف��ورة 
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�ملوجودة يف  ق�سم 17 �لتي ُتعّد فورة �سغرة نوعاً ما. ويخرج �الأ�سرى �إىل �لفورة على �سكل جتّمعات حيث 
تخ��رج كّل 9 غ��رف �إىل �لف��ورة �س��وّيًة، وحتت��وي �لف��ورة عل��ى حّم��ام �سغ��ر، ومقع��د م�سن��وع م��ن �لباط��ون 
ممتّد على طول �لفورة لغايات متكن �الأ�سرى من �جللو�ض عليه. وعلى �لرغم من �أهّمّية هذ� �ملقعد، �إاّل 
�أّن��ه ب�س��كل �أو باآخ��ر ُي�س��هم  يف تقلي���ض �مل�س��احة �ملوج��ودة لاأ�س��رى. وحتت��وي �لف��ورة �أي�س��اً عل��ى ب��ّر�د للمي��اه، 
وعقلة للريا�سة، ومتو�ٍز وهو �أ�سطو�نتان حديدّيتان مثّبتتان باالأر�ض لغايات متكن �الأ�سرى من ممار�سة 

�لريا�سة و��س��تخد�مها.

وال ميك��ن لاأ�س��رى يف �س��جن �إي�س��ل �لتعّر���ض لل�سم���ض م��ن خ��ال �جللو���ض يف �لف��ورة؛ وذل��ك الأّن �لف��ورة 
م�سقوفة بالباطون ب�سكل �سبه كامل، حيث يغّطي �لباطون �ساحة �لفورة ب�سكل كامل با�ستثناء جزء �سغر 
منه��ا، م�س��احته ح��و�يل 120 �س��م ×7 �أمت��ار، حي��ث �إّن ه��ذه ه��ي �مل�س��احة �لوحي��دة غ��ر �ملغّط��اة م��ن �لف��ورة 
بالباط��ون �إال �أّنه��ا مغّط��اة بال�ِس��باك �حلديدّي��ة، وه��ي �ملج��ال �لوحي��د لاأ�س��رى لتعري���ض �أج�س��ادهم الأ�س��ّعة 
�ل�سم���ض. وحت��ّد ه��ذه �مل�س��احة �أي�س��اً م��ن �إمكانّي��ة �لت�سّم���ض، حي��ث �إّن �أ�س��ّعة �ل�سم���ض ت�سله��ا خ��ال �س��اعات 
�ل�سب��اح �إاّل �أّن��ه يف ف��رتة �لع�س��ر ي�سب��ح م��ن �ل�سع��ب ج��ّد�ً، �أو حّت��ى �لن��ادر �حل�س��ول عل��ى �أ�س��ّعة �ل�سم���ض م��ن 
خالها؛ �الأمر �لذي يزيد من �سعوبة �الأمر، حيث يتو�جد عدد كبر من �الأ�سرى يف مكان �سّيق ومّت�سع 

�سغ��ر ج��ّد�ً للتعّر�ض الأ�س��ّعة �ل�سم���ض.

�سة  ُتفت��ح �س��احة �لف��ورة لاأ�س��رى م��ن �ل�س��اعة 6:30 �سباح��اً حّت��ى 7:15، حي��ث تك��ون ه��ذه �لف��رتة خم�سّ
ب�س��كل �أ�سا�س��ّي ملمار�س��ة �لريا�س��ة. �أّم��ا ع��ن �س��اعات �لنه��ار، فيخ��رج �الأ�س��رى �إىل �لف��ورة 4 م��ّر�ت �أخ��رى، 
وتكون مّدة كّل فورة  �س��اعة وخم�س��اً و�أربعن  دقيقة. وال يقت�سر مو�سوع تغطية �س��احة �لفورة فقط على 
�ض �إىل �أ�س��ّعة �ل�سم���ض بل ميتّد �أي�ساً �إىل حتويل �س��احة �لفورة �إىل مكان مليء  حرمان �الأ�س��رى من �لتعرُّ
بال�سو�ساء، ومن �ملزعج �جللو���ض فيه، ففي ظّل وجود عدد كبر من �الأ�س��رى يف �س��احة مغلقة، وجميعهم 

يتكّلم��ون يف �آن و�ح��د، فت�سب��ح �س��احة �لف��ورة مكان��اً ذ� �سو�س��اء عالي��ة ج��ّد�ً.

ي�س��تذكر ر�أف��ت مع��روف يف ه��ذ� �ل�س��ياق �أح��د �ملو�ق��ف �لطريف��ة مع��ه، فبع��د ق�س��اء �س��نو�ت ع��ّدة يف �س��جن 
�إي�سل من عدم �لتعّر�ض الأ�سّعة �ل�سم�ض، ُنقل �إىل �سجن رميون، فيقول معروف: عندما دخلت �إىل ق�سم 4 
يف �س��جن رمي��ون تفاج��اأت ب��اأّن ل��وين باه��ت، وال �أُ�س��به �الأ�س��رى �الآخري��ن، و�أدرك��ت حينه��ا �أّن طبيع��ة �الإغ��اق 

�لت��اّم �ملوج��ود يف �س��جن �إي�س��ل �ل��ذي حرمن��ي م��ن �لتعّر���ض الأ�س��ّعة �ل�سم���ض جعلن��ي م�سف��ّر �للون.

مدى �لروؤية
يعاين �الأ�س��رى يف �ل�س��جون �ملركزّية ب�س��كل �أ�سا�س��ّي من عدم وجود لاأ�س��رى مًدى للنظر، حيث ال يتجاوز 
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مدى �لنظر لاأ�سر يف �لغرف ثمانية �أمتار، ويف �ساحات �لفورة ال يتجاوز مدى �لنظر لاأ�سر يف �أق�سى 
حاالت��ه �ل���50 م��رت�ً، وت��وؤّدي ه��ذه �لق�سّي��ة �إىل �لت�س��ّبب باإ�س��كالّيات يف �لنظ��ر، كاالإ�ساب��ة بق�س��ر �لنظ��ر �أو 
طول��ه، حي��ث �إّن �أبع��د نقط��ة ميك��ن لاأ�س��ر �أن ينظ��ر �إليه��ا تبع��د عن��ه 50 م��رت�ً، وبالت��ايل تعت��اد �أع��ن 

�الأ�س��رى عل��ى ه��ذ� �الأف��ق وي�سب��ح م��ن �ل�سع��ب عل��ى �أّي منه��م �أن ي��رى �أّي �س��يء يبع��د ع��ن هذه �مل�س��افة.

يق��ول ر�أف��ت مع��روف يف ه��ذ� �ل�س��ياق: يف ع��ام  2006 دخل��ُت �إىل �س��جن ع�س��قان، كن��ت �آن��ذ�ك �أق��ف عن��د 
ب��اب �لغرف��ة و�أنظ��ر �إىل �لتلف��از �ملوج��ود يف نهاي��ة �لغرف��ة، و�أق��ر�أ �س��ريط �الأخب��ار �ملوج��ود �أ�س��فل �ل�سا�س��ة. 
بع��د 5 �س��نو�ت، �نتقل��ت �إىل �س��جن رمي��ون، وعندم��ا دخل��ُت �إىل �لغرف��ة وقف��ت عن��د بابه��ا وحاول��ت �أن �أق��ر�أ 
�س��ريط �الأخب��ار الأتفاج��اأ باأّنن��ي غ��ر ق��ادر عل��ى ق��ر�ءة �خل��ّط ذ�ت��ه وم��ن �مل�س��افة نف�س��ها؛ �الأم��ر �ل��ذي دفعن��ي 
�إىل �النتقال �إىل �سجن �لنقب، حيث يوجد هناك م�ساحة �أكرب بع�ض �ل�سيء، و�أُفق �أو�سع للروؤية، وكّل ذلك 

ملحاول��ة حت�س��ن نظ��ري.

�الإهمال �لطّبّي
يع��اين �الأ�س��رى يف �س��جون �الحت��ال م��ن �الإهم��ال �لطّب��ّي �ملتمّث��ل يف تاأخ��ر توف��ر �لع��اج لاأ�س��رى، �أو 
تق��دمي �لع��اج �ل��ازم له��م ب�س��كل منقو���ض، �أو غره��ا م��ن �أوج��ه �الإهم��ال �لطّب��ّي، �إاّل �أّن تو�ُج��د �الأ�س��رى 
ل�سنو�ت طويلة يف بيئة غر مائمة، وال حتتوي على �أب�سط مقّومات �حلياة �الآدمّية يت�سّبب يف �لكثر من 
�الأحيان بتفاقم �لو�سع �ل�سّحّي للكثر منهم. فكما �أ�س��ار عدد كبر من �الأ�س��رى ملوؤ�ّس�س��ة �ل�سمر، تلعب 
بيئ��ة �ل�س��جن دور�ً �أ�سا�س��ّياً يف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان بتفاق��م �لو�س��ع �ل�سّح��ّي لاأ�س��ر، حي��ث ت�س��ّبب رطوب��ة 
�جلدر�ن و�نعد�م �لتهوية �ملنا�سبة �إ�سابة �الأ�سرى باأمر��ض يف �جلهاز �لتنّف�سّي -�أو تفاقم و�سعهم �ل�سّحّي 
يف ح��ال ت�س��خي�سهم به��ذه �الأمر����ض �س��ابقاً- ك�سي��ق �لتنّف���ض، و�لته��اب �ل�س��عب �لهو�ئّي��ة، وم�س��اكل �جلي��وب 

�الأنفّي��ة، و�ل�س��د�ع، و�سع��ف �لروؤية.

 �ألو�ن مقيتة
يت��ّم ده��ان غ��رف �الأ�س��رى يف �س��جن �إي�س��ل بالل��ون �الأبي���ض، يف ح��ن ُتده��ن �ل�س��بابيك و�الأب��و�ب بالل��ون 
�الأزرق، وه��و �حل��ال يف معظ��م �ل�س��جون �إن مل يك��ن جميعه��ا، وال ي�س��مح لاأ�س��رى بارت��د�ء جمي��ع �الأل��و�ن 
حيث يحظر عليهم �رتد�ء �الألو�ن �لقريبة الألو�ن �لعاملن يف م�سلحة �ل�سجون كاللون �الأزرق و�لكحلّي. 
حيث �أ�س��ار �لعديد من �الأ�س��رى �إىل �أّن �للون �لبنّي هو �أكر لون ير�ه �ملعتقل، فهو �للون �ملفرو�ض عليهم 
��ح مث��ل ه��ذه �ملمار�س��ات مت��ادي دول��ة �الحت��ال يف �لتنكيل باالأ�س��رى، حيث  بحك��م ماب���ض �ل�س��ابا�ض. وتو�سّ
ميت��ّد تقيي��د �الأ�س��رى �إىل �لتحّك��م باأل��و�ن ماب�س��هم، و�س��واًل �إىل �لتحّك��م ب�س��كل ه��ذه �ملاب���ض، حي��ث متن��ع 
�إد�رة م�سلحة �ل�س��جون بالعادة �ملاب���ض �لتي حتتوي على �س��ّحابات، �أو �أربطة، �أو جيوب، �أو قّبعات مّت�سلة 
باملاب�ض. وترتك مثل هذه �ملمار�سات �أثر�ً كبر�ً يف نفو�ض �الأ�سرى، حيث ت�ستمّر يف تذكرهم باأّنهم رهن 
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�العتق��ال، و�أّن �ملعتق��ل مر�ق��ب ط��و�ل �لوق��ت حّت��ى و�إن كان ذل��ك يف �أب�س��ط �الأم��ور كاملاب���ض �لت��ي يرتديه��ا 
يومّياً.

ويق��ول �لدكت��ور فتح��ي فليف��ل يف ه��ذ� �ل�س��ياق �إّن عاق��ة كّل �أ�س��ر م��ع �الأل��و�ن �ملحيط��ة ب��ه تختل��ف ع��ن 
�الآخر، ولكّنها ترتّكز ب�س��كل �أ�سا�س��ّي بثاث طرق للتعامل معها، حيث �إّن روؤية بع�ض �الألو�ن ب�س��كل متكّرر 
ولف��رت�ت طويل��ة، كالل��ون �لبن��ّي، �أو �الأزرق، �أو �الأبي���ض يخل��ق ل��دى �الأ�س��ر �إّم��ا نوع��اً م��ن �ملي��ل �إىل ه��ذه 
�الأل��و�ن  و�لتماه��ي معه��ا؛ نتيج��ة �العتي��اد عليه��ا حي��ث ت�سب��ح ه��ذه �الأل��و�ن ه��ي �الأق��رب �إىل �الأ�س��ر، �أو 
�أّن��ه يرف���ض ه��ذه �الأل��و�ن بع��د �لتح��ّرر، حي��ث ترتب��ط يف ه��ذه �حلال��ة �الأل��و�ن مبفاهي��م ودالالت ذ�ت عاق��ة 
بال�س��لطوّية و�الأَ�ْس��ر؛ �الأم��ر �ل��ذي ينّف��ر �الأ�س��ر منه��ا، ويوّل��د لدي��ه م�س��اعر �س��لبّية جتاهه��ا، حي��ث ُتذّك��ر 
ه��ذه �الأل��و�ن �الأ�س��ر باأّن��ه كان لف��رتة م��ن �لزم��ن مرغم��اً عل��ى �لنظ��ر �إليه��ا و�رتد�ئه��ا،  و�أّنه��ا كان��ت �الأل��و�ن 
�لوحي��دة �ملحيط��ة ب��ه، يف ح��ن ينج��ح ج��زء م��ن �الأ�س��رى يف �لت�سال��ح م��ع ه��ذه �الألو�ن، وبن��اء عاقة جديدة 
معه��ا تختل��ف ع��ن �لعاق��ة �ل�س��ابقة و�ملفاهي��م �لنا�س��ئة؛ نتيج��ة لتجرب��ة �العتق��ال و�لتعاط��ي �لق�س��رّي م��ع 

ه��ذه �الأل��و�ن.

�إ�سكاليات حياتّية
يع��اين �الأ�س��رى ب�س��كل د�ئ��م م��ن طبيع��ة �إقامته��م وعي���ض حي��اة باأكمله��ا د�خ��ل غ��رف �سغ��رة تفتق��ر �إىل 
�أب�س��ط مقّوم��ات �حلي��اة �الآدمّي��ة، كافتقاره��ا �إىل �س��بل �لتهوي��ة �ملنا�س��بة. حي��ث ي�سط��ّر �الأ�س��رى ب�س��كل �س��به 
يوم��ّي -�إن مل يك��ن يومّي��اً- �إىل �لطب��خ يف ه��ذه �لغ��رف، ويف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان ُي�سط��ّرون �إىل قل��ي بع���ض 
�الأطعم��ة يف د�خ��ل �لغ��رف، في�ستن�س��ق �الأ�س��رى ه��ذه �الأبخ��رة و�لزي��وت كاّف��ة، وي��زد�د �الأمر �س��وء�ً بالطبع يف 

ث��ّم م��ا �حلاج��ة �إىل �جله��ات �إذ� كان��ت كّل �لبد�ئ��ل م�س��تطيلة؟ هند�س��ة �مل�س��تطيات، حج��رة �ل�س��جن 
وك��ذ� �س��احة �لق�س��م وكّل �ملر�ف��ق، وك��ذ� قاع��ة �لزي��ار�ت كّله��ا م�س��تطيات متاآكل��ة �لل��ون �الأزرق �أبي���ض. 
وهذ� بخاف �لطبيعة، حيث �الأزرق �الآتي من �ل�سماء و�الأبي�ض �الآتي من �ل�سماء ومن �أعايل �جلبال 
�ملك�س��ّوة بالثل��وج. �الأزرق-�أبي���ض لي�س��ا لون��ن، �إّنهم��ا ل��ون و�ح��د. وال جم��ال ل�س��وء �لفه��م وال للخط��اأ يف 

�لتو�سي��ف. �إّن��ه ل��ون �مل�س��روع.
�أمر خّمول 30

30  ن�ّض بعنو�ن من ذكريات �ل�سجن ولعبة �لن�سمات، من�سور بتاريخ 2020/7/8، جمّلة �لدر��سات �لفل�سطينّية، متوّفر عرب �لر�بط �الآتي: �ض 48.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650309. 
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حال��ة تو�ج��د �أ�س��رى مدّخن��ن يف �لغ��رف. وعل��ى �لرغ��م م��ن �نع��د�م �إمكانّي��ة تهوية �لغرف ب�س��كل حقيقّي �إاّل 
�أّن �الأ�س��رى يحاول��ون ب�س��كل د�ئ��م �لتغّل��ب عل��ى مث��ل ه��ذه �الإ�س��كالّيات م��ن خ��ال حماول��ة تنظي��ف �جلدر�ن 
و�الأبر����ض با�س��تخد�م �لكل��ور وم�س��احيق �لتنظي��ف و�لغ�س��يل؛ �الأم��ر �ل��ذي �أث��اره �لعدي��د من �الأ�س��رى خال 
مقاباته��م قائل��ن: �إذ� كان��ت ج��در�ن ه��ذه �لغ��رف تّت�س��خ نتيج��ة لوج��ود كّل ه��ذه �الأبخ��رة، و�لزي��وت، فكي��ف 

ه��و �حل��ال بالن�س��بة لرئت��ي �الأ�س��رى �لت��ي ت�ستنت�س��ق  يومّي��اً ه��ذه �لزي��وت و�الأبخ��رة؟

�أبر��ض حديدّية مقيتة
تك��ون �الأبر����ض يف �س��جن �إي�س��ل  ق�سب��ان �أ�س��طو�نّية حديدّي��ة تخ��رج م��ن ج��در�ن �لغرف��ة، حي��ث تك��ون ه��ذه 
�الأ�س��طو�نات معّلق��ة عل��ى �س��كل بر�س��ن: �أحدهم��ا �أر�س��ّي و�الأخ��ر عل��وّي، ويك��ون حج��م كّل تخ��ت م��ن ه��ذه 
بحج��م تقريب��اً 190×90 �س��م، ويت��ّم تثبي��ت ه��ذه �الأبر����ض با�س��تخد�م بر�غ��ي كب��رة �حلج��م متن��ع تفكيك 
ه��ذه �الأبر����ض ب��اأّي �س��كل م��ن �الأ�س��كال، وذل��ك لغاي��ات من��ع �الأ�س��رى م��ن ��س��تخد�م �الأبر����ض الأّي��ة غاي��ة 
�أخ��رى، كاإغ��اق ب��اب �لغرف��ة �أو �ل�س��ّباك، ويت��ّم و�س��ع ل��وح من �حلديد على هذه �لق�سبان �أ�سا�س��اً لاأبر����ض، 
ويحتوي كّل لوح على ثمانية ثقوب د�ئرّية �ل�س��كل، يكون �لهدف منها هو تهوية �لفر�س��ات. وتوّفر �الإد�رة 
يف �سجن �إي�سل فر�سات رفيعة يكون �ُسمكها 6 �سم تقريباً، �إاّل �أّنها بعد �أقّل من �سهر من ��ستخد�مها ي�سبح 
�ُس��مك �لفر�س��ة 2 �س��م تقريب��اً؛ �الأم��ر �ل��ذي يت�س��ّبب ب��اآالم  يف �لظه��ر لاأ�س��رى، فف��ي ظ��ّل ع��دم �آدمّي��ة ه��ذه 
�لفر�س��ات، ووج��ود ل��وح م��ن �ل�س��اج �ملثق��وب ي�س��عر �الأ�س��ر وكاأّن��ه نائ��م عل��ى �حلدي��د. ونتيج��ة لع��دم وج��ود 
تهوية كافية يف �لغرف وعدم �إمكانّية ت�سمي���ض �لفر�س��ات يف �س��احة �لفورة ب�س��بب عدم دخول �أ�س��عة �ل�سم���ض 
�إىل �جل��زء �الأك��رب منه��ا، ي�سط��ّر �الأ�س��رى يف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان �إىل توجي��ه �مل��ر�وح �إىل �لفر�س��ات، به��دف 

جت��اوز �إ�س��كالّية �نع��د�م �لتهوية.

مكتبات مبو�رد حمدودة
عل��ى م��ّر �ل�س��نو�ت، �أن�س��اأ �الأ�س��رى مكتب��ات يف �ل�س��جون وذل��ك يف �إط��ار �س��عي متو��س��ل م��ن �حلرك��ة �الأ�س��رة 
للمحافظ��ة عل��ى م�س��توى ثق��ايّف وتعليم��ّي، ويحت��وي �س��جن �إي�س��ل عل��ى غرف��ة خم��زن ق��ام �الأ�س��رى بتحويلها 
�إىل مكتب��ة، حي��ث يحتف��ظ �الأ�س��رى فيه��ا مب��ا يق��ارب 1500-1800 كت��اب، وال يدخ��ل جميع �الأ�س��رى �إىل 
ه��ذه �لغرف��ة، ولك��ن يدخله��ا �أ�س��ر مع��ّن وه��و م��ن ُيطل��ق علي��ه  �أم��ن �ملكتب��ة، وه��و م��ن يق��وم بجم��ع قائم��ة 

يف �س��جن �إي�س��ل، كّل م��ا ي�س��ل �الأ�س��رى ي�س��ل متاأّخ��ر�ً، فالكانتين��ا ت�س��ل �إىل �الأ�س��رى كّل 40 يوم��اً، 
وهن��اك �لكث��ر م��ن �لفو�ك��ه و�خل�س��ار �لت��ي ال يت�س��ّنى لاأ�س��رى �أن يتذّوقوه��ا ط��و�ل ف��رتة تو�جده��م يف 
�ل�سجن. فاأنا �سخ�سّياً طو�ل فرتة �عتقايل مل �أذق طعم فاكهة �جلو�فة، �أو طعم �للوز �الأخ�سر، وطو�ل 

15 �س��نة، متّكن��ت م��ّرة و�ح��دة م��ن تن��اول �لبطي��خ، ومّرة كّل �س��نة يت�س��ّنى لنا تن��اول �مللوخّية.
ر�أفت معروف
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�لكت��ب �لت��ي يطلبه��ا �الأ�س��رى، ويق��وم باإخر�جه��ا م��ن �لغرف��ة، وتدوين ��س��م �الأ�س��ر �لذي ��س��تعارها، وتاريخ 
�ال�س��تعارة، وغرها من �ملعلومات.31  وب�س��بب عدم وجود مكان منف�سل فقط كمكتبة، ووجود هذه �لغرفة 
ب�س��كل �أ�سا�س��ّي كمخ��زن، ي�سط��ّر �الأ�س��رى �إىل و�س��ع بع���ض �ملقتني��ات فيه��ا، مث��ل: و�س��ع �ملاب���ض �ل�سيفّي��ة 
خ��ال ف�س��ل �ل�س��تاء، �أو �لعك���ض بو�س��ع �ملاب���ض �ل�س��توّية خ��ال ف�س��ل �ل�سيف، وو�سع �الأغطي��ة �الإ�سافّية، 

غره��ا. �أو  �مل��ر�وح  �أو 

�لنطف �ملهّربة... وجه �آخر للحياة
يبح��ث �الأ�س��رى خ��ال ف��رت�ت �عتقاله��م عل��ى �أّي��ة ناف��ذة �أم��ل تربطه��م م��ع �لع��امل �خلارج��ّي، ولطامل��ا جن��ح 
�الأ�س��رى يف ذل��ك، وم��ن �أب��رز خ�سو�سّي��ات �لتجرب��ة �لفل�س��طينّية يف ه��ذ� �ل�س��ياق كان��ت ق�سّي��ة تهري��ب 
�لنط��ف، حي��ث جنح��ت �أّول عملّي��ة تهري��ب نط��ف و�إجن��اب ع��ام 2012، بعدم��ا جن��ح �الأ�س��ر عّم��ار �لزب��ن 
�ملحك��وم علي��ه 27 موؤّب��د�ً يف تهري��ب نط��ف �أجنب��ت م��ن خاله��ا زوجت��ه طفلهم��ا �الأّول.32  بع��د جن��اح جترب��ة 
�لزب��ن، تز�ي��دت �أع��د�د �الأ�س��رى �لذي��ن يحاول��ون تهري��ب �لنط��ف و�إجن��اب �أطف��ال، وكان م��ن ب��ن ه��وؤالء 
�الأ�س��رى ومّم��ن متّكن��ت موؤ�ّس�س��ة �ل�سم��ر م��ن توثي��ق جتاربه��م ر�أف��ت مع��روف، حي��ث متّك��ن مع��روف م��ن 
�إجن��اب 4 �أطف��ال ع��رب تهري��ب �لنط��ف. وح��ول ه��ذه �لتجرب��ة يق��ول ر�أف��ت: كن��ت �أجل���ض �أن��ا وبع���ض �الأ�س��رى 
�س��ة  �أم��ام �لتلف��از، ون�س��اهد برنام��ج "الأجلك��م" �ل��ذي تقّدم��ه �ملذيع��ة من��ال �س��يف، كان��ت تل��ك �حللق��ة خم�سّ
للحديث عن ق�سّية تهريب �لنطف، وحول �أحد �الأ�سرى �لذين متّكنو� من تهريب �لنطف و�إجناب طفل. 
فور م�ساهدتي للحلقة �سعرت باأّنني �أرغب بخو�ض هذه �لتجربة. كان قلقي من رّدة �لفعل �لتي قد �ألقاها 
م��ن زوجت��ي وو�لدت��ي كب��ر�ً، �إاّل �أّنن��ي قم��ت مب�سارحتهم��ا باملو�سوع خ��ال �لزيارة �لتالية، ووجدت ترحيباً 

بالفكرة.

ويكم��ل قائ��ًا: عندم��ا جنح��ت �أّول عملّي��ة تلقي��ح، قم��ت بتوزي��ع �حلل��وى عل��ى �الأ�س��رى، و�حتفلن��ا، وكان 
�جلمي��ع يظ��ّن ب��اأّن ه��ذ� �الحتف��ال �س��ببه جن��اح �ب��ن �أخت��ي يف �لثانوّي��ة �لعاّم��ة، ومل يعل��م �أح��د باأّنن��ي كن��ت 

�أحتف��ل بطفل��ي �الأّول "عام��ر".

 ./https://bitly.com ."31  للمزيد حول مو�سوع �ملكتبات و�حلياة �لثقافّية و�لتعليمّية يف �ل�سجون. �نظر در��سة موؤ�ّس�سة �ل�سمر "دفرت.. قلم وقيد

بتاري��خ  زي��ارة  �آخ��ر  مّت��ت   ،2014/12/11 بتاري��خ  من�س��ور  �جلزي��رة،  لاإجن��اب،  �لفل�س��طينين  �الأ�س��رى  و�س��يلة  �ملهّرب��ة  �لنط��ف  �لرج��وب،  عو���ض   32

�لر�ب��ط:  ع��رب  متوّف��ر   ،2021/12/7https://bit.ly/3lJGo3R. 
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�ل�س��جون م��ن  �أع��د�د �الأ�س��رى �لذي��ن يتمّكن��ون م��ن تهري��ب �لنط��ف �سّع��دت م�سلح��ة  م��ع �الزدي��اد يف 
ت�سييقاته��ا عل��ى �الأ�س��رى، بالت��و�زي م��ع حم��ات �إعامّي��ة ق��ام به��ا �الإع��ام �الإ�س��ر�ئيلّي للتحري���ض �س��ّد 
�الأ�س��رى �لذي��ن يقوم��ون بتهري��ب �لنط��ف و�س��ّد عائاته��م، و�س��واًل �إىل من��ع ه��وؤالء �الأطف��ال م��ن زي��ارة 

عائاته��م بع��د والدته��م، حي��ث رف�س��ت دول��ة �الحت��ال �الع��رت�ف به��وؤالء �الأطف��ال.33 

و��س��تكمل ر�أف��ت جتربت��ه قائ��ًا: "�أن��ا �س��خ�سّياً، م��ن �ل�سع��ب عل��ّي �أن �أبك��ي، �إاّل �أّن والدة طفل��ي �الأّول عام��ر 
وروؤيت��ه �أبكتن��ي، ويف �أّول زي��ارة لزوجت��ي م��ع عام��ر34 �إىل �ل�س��جن، كن��ت �أ�س��عر باحلما���ض �ل�س��ديد. جل�س��ت يف 
غرف��ة �لزي��ارة �أنتظ��ر دخ��ول �الأه��ايل، وم��ع كّل �سرخ��ة، �أو �سحك��ة من �أح��د �الأطفال �ملوجودين مع �الأهايل 
ني من روؤية عامر �سعرت مب�ساعر مل �أ�سعر بها طو�ل  كانت نب�سات قلبي تت�سارع. فور دخول �الأهايل ومتكُّ
حيات��ي، متّكن��ت م��ن روؤيت��ه، �حت�سان��ه، �س��ممت ر�ئحت��ه، وكاأّي �أب كان حلم��ي �أن �أقّب��ل قدمي��ه. عندم��ا خلع��ت 
حذ�ءه الأقّبله، بد�أ عامر بالبكاء، �الأمر �لذي دفع �ل�س��ّجانن �ملوجودين �إىل �العتقاد باأّننا كّنا نهّرب �س��يئاً 

يف ح��ذ�ء �لطف��ل؛  م��ا دفعن��ي �إىل �إع��ادة عام��ر �إىل زوجت��ي قب��ل حّت��ى �أن �أ�س��بع من��ه".

33  ُيذكر �أن ّهذه �ل�سيا�سة ��ستمّرت لفرتة، �إاّل �أّن م�سلحة �ل�سجون عادت و�سمحت لعائات �الأ�سرى باإدخال �الأطفال �إىل �لزيار�ت.

34 يذك��ر �أّن دول��ة �الحت��ال ترف���ض �إدخ��ال �الأطف��ال �لذي��ن يت��ّم �إجنابه��م ع��رب �لنط��ف �ملهّرب��ة، �إاّل �أّن طف��ل ر�أف��ت مع��روف �الأّول متّك��ن م��ن �لدخ��ول �إىل 

�ل�س��جن نتيج��ة ل�س��هوة �أح��د �ل�س��ّجانن بت�س��ابه �الأ�س��ماء م��ا بين��ه وب��ن �أح��د �أف��ر�د �لعائل��ة.
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خمطط م�سقط �أفقي يف  غرفة - �سجن �إي�سيل

1:100

.1
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.9

�سرير طابقن )بر�ض( �أبعاد 200 �سم * 120 �سم 
خز�ئن معدنية لتخزين �ملو�د �لغد�ئية، على �سطحها يو�سع �سخان �ملاء »قمقم« وطباخ كهربائي »باطة«

مغ�سلة �سغرة �أبعاد 50 �سم * 30 �سم
مرحا�ض �أر�سي »عربي« معدين

�ساور ��ستحمام
باب معدين �سماكة 10 �سم مع �سباك وق�سبان �أبعاد  40 �سم * 30 �سم وفتحة »�أ�سناف«

�سباك مع ق�سبان و�سبك �أبعاد 250 �سم * 100�سم
باب حمام �سماكة 1 �سم من �أملونيوم خفيف

باب حمام �سماكة 1 �سم من �ساج خفيف مفتوح من �الأعلى و�الأ�سفل
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خمطط م�سقط �أفقي يف  ق�سم - �سجن �إي�سيل

.1
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.13
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.15

مدخل �لق�سم
غرفة �أ�سر

مردو�ن �لق�سم 34 م * 2.8 م
باب �أمني

مغ�سلة
غرفة �ل�سرطة

غرفة �الإد�رة
بيت درج �إىل �لطو�بق �لعليا

باب �أمني - �إىل �لفورة
�لفورة

حمام �سغر
مقعد من �لباطون ممتد على طول �لفورة

عقلة للريا�سة
فتحة �سغرة يف �سقف �لفورة �مل�سنوع من �لباطون

حائط من �لزينكو �لطويل بارتفاع 2.6 م ويبعد عن �ل�سبابيك 1.2 م

1:250

1:500
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سجن عوفر

وكالة سبق 24 اإلخبارية
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سجن عوفر

�أدبّي��ات  �لت��ي ت�سفه��ا  �ل�س��جون �الإ�س��ر�ئيلّية ح��االت �لقم��ع و�لتعذي��ب  "ال ي�س��به �لقم��ع و�لتعذي��ب يف 
�ل�س��جون يف �لع��امل. لي���ض هن��اك حرم��ان فعل��ّي م��ن �لطع��ام �أو �ل��دو�ء، ول��ن جت��دو� م��ن ه��م حمروم��ون 
من �ل�سم�ض ومدفونون حتت �الأر�ض. ال يكّبل �الأ�سرى كما يف �لرو�يات ب�سا�سل م�سدودة لكتل حديدّية 
طو�ل �لنهار. فلم يعد �جل�س��د �الأ�س��ر يف ع�سر ما بعد �حلد�ثة هو �مل�س��تهدف مبا�س��رة، و�إّنا �مل�س��تهدف 
ه��و �ل��روح و�لعق��ل... نح��ن هن��ا ال يف �س��جن "�ب��و زعب��ل"، وال حّت��ى "�أب��و غري��ب"، �أو "غو�نتنام��و" م��ن 
حي��ث �س��روط �حلي��اة. فف��ي كّل ه��ذه �ل�س��جون تع��رف معّذب��ك، و�س��كل �لتعذي��ب، و�أدو�ت��ه �مل�س��تخدمه. 
و�أن��ت متل��ك يقيًن��ا عل��ى �س��كل تعذي��ب ح�ّس��ّي مبا�س��ر. لكّن��ك يف �ل�س��جون �الإ�س��ر�ئيلّية تو�ج��ه تعذيًب��ا �أ�س��ّد 
وط��اأة "بح�سارّيت��ه" يح��ّول حو��س��ك وعقل��ك الأدو�ت تعذي��ب يوم��ّي. فياأتي��ك هادًئ��ا مت�س��ّلًا ال ي�س��تخدم يف 
�لغال��ب ه��ر�وة، وال ُيقي��م �سج��ة. �إّن��ه يعي���ض مع��ك رفي��ق �لزنز�ن��ة و�لزم��ن و�لباح��ة �ل�سم�س��ّية و�لوف��رة 

�ملاّدّي��ة �لن�س��بّية."
وليد دّقة- �سهر �لوعي

يق��ع �س��جن عوف��ر يف مدين��ة بيتوني��ا بالق��رب م��ن مدين��ة ر�م �هلل، ويتك��ّون م��ن 12 ق�س��ماً، بع�سه��ا حدي��ث 
�الإن�س��اء، وبع�سها قدمي بع�ض �ل�س��يء، حيث مّت �فتتاح �س��جن عوفر ب�س��كل �أ�سا�س��ّي عام 1988 وبعد ما يقارب 
�لعام��ن، مّت �إغاق��ه، و�أُعي��د فتح��ه ع��ام 2000، وكان �ل�س��جن �آن��ذ�ك مكّون��اً م��ن �الأق�س��ام م��ن 11-16 وكان��ت 
ه��ذه �الأق�س��ام م�سنوع��ة م��ن �خلي��م، ولك��ن بع��د �س��نو�ت ع��ّدة مّت حتوي��ل �ل�س��جن م��ن ِخي��م �إىل مب��اٍن  ووح��د�ت 
خر�س��انّية، ويف ع��ام 2015 مّت �فتت��اح ق�س��من جديدي��ن: وهم��ا: 17 و18.  وفيم��ا بع��د مّت��ت �إ�ساف��ة �الأق�س��ام 
19-22. وتاأتي خمتلف هذه �لتو�ّس��عات �لتي ح�سلت يف �س��جن عوفر على مد�ر �الأعو�م �ملا�سية، �إاّل �أّن �س��جن 
عوفر هو �أحد �ل�سجون �لتي يتّم ��ستخد�مها حمّطَة �نتظار لاأ�سرى، حيث يتّم و�سع �الأ�سرى غر �ملحكومن 
�أو �ملحكوم��ن باأح��كام منخف�س��ة يف ه��ذ� �ل�س��جن؛ �الأم��ر �ل��ذي يجع��ل من��ه مكان��اً مزدحم��اً باالأ�س��رى ب�س��كل ع��ام. 
وتّدع��ي دول��ة �الحت��ال ب��اأّن �س��جن عوف��ر يّت�س��ع �إىل م��ا يق��ارب 1100 �س��خ�ض، �إاّل �أّن ه��ذ� ق��د ال يت��و�ءم م��ع 
�ملعاي��ر �لدولّي��ة ومعاي��ر �مل�س��احة �لت��ي �أقّرته��ا �ملحكم��ة �لعلي��ا �الإ�س��ر�ئيلّية، حي��ث �إّن دول��ة �الحت��ال تتج��اوز 

ه��ذه �ملعاي��ر يف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان، وت�س��ع ع��دد�ً كب��ر�ً م��ن �الأ�س��رى يف م�س��احات �سغ��رة ج��ّد�ً.
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�الأق�سام �لعادّية يف �سجن عوفر )20-11(
يتك��ّون كّل ق�س��م م��ن ه��ذه �الأق�س��ام م��ن 12 غرف��ة، ويتو�ج��د  ع��ادًة فيه��ا 10 �أبر����ض بو�ق��ع 10 �أ�س��رى، �إاّل 
�أّن��ه وبع��د �س��دور ق��ر�ر م��ن �ملحكم��ة �لعلي��ا �الإ�س��ر�ئيلّية بخ�سو���ض �مل�س��احة يف �ل�س��جون، مّت تخفي���ض ع��دد 
�الأ�س��رى �ملوجودي��ن يف �لغ��رف �إىل 6 �أ�س��رى؛ �أّي م��ا  جمموع��ه 72 �أ�س��ر�ً يف كّل ق�س��م. وتبل��غ م�س��احة كّل 
غرف��ة تقريب��اً 8×3.5 م��رت. وتت��وّزع �لغ��رف ب�س��كل ع��ام عل��ى طابق��ن، بحي��ث يك��ون يف �لطاب��ق �الأر�س��ّي 
خم���ض غ��رف لاأ�س��رى، وغرف��ة للكانتين��ا، و�أخ��رى للمغ�س��لة و�ملحلق��ة و�ملكتب��ة مع��اً، ويف �لطاب��ق �لث��اين 
�س��ة لتك��ون خمزن��اً فيت��ّم فيه��ا و�س��ع �ملاب���ض �الإ�سافّي��ة،  �لغ��رف م��ن رق��م 6-12  �إ�ساف��ة �إىل غرف��ة خم�سّ
وبع���ض ممتل��كات �الأ�س��رى فيت��ّم و�س��ع �مل��ر�وح، �أو �الأغطي��ة �ل�سوفّي��ة فيه��ا. ويرتب��ط �لطاب��ق �لعل��وّي 
بال�س��فلّي م��ن خ��ال درج خارج��ّي. وحتت��وي كّل غرف��ة م��ن ه��ذه �لغ��رف عل��ى مرحا�ض، يف حن �أّنه يوجد يف 
��ة للدو�ّس��ات، فيوج��د يف كّل طاب��ق تقريب��اً 7 دو�ّس��ات؛ �الأم��ر �ل��ذي يعن��ي �أّنه ال ميكن  كّل طاب��ق منطق��ة خا�سّ

لاأ�س��رى �ال�س��تحمام �إاّل خ��ال ف��رتة �لف��ورة، بحك��م وج��ود �لدو�ّس��ات خ��ارج �لغ��رف.
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�لغرفة �لتي يعي�ض فيها �الأ�سرى
تبل��غ م�س��احة كّل غرف��ة تقريب��اً 8×3.5 م��رت، ويوج��د يف كّل منه��ا ع��دد م��ن �الأبر����ض يتنا�س��ب م��ع ع��دد 
�س��ة للحّم��ام -�س��يتّم مناق�س��تها تف�سيلّياً تالياً-.  �الأ�س��رى �ملوجودي��ن فيه��ا، �إ�ساف��ة �إىل وج��ود م�س��احة خم�سّ
�س��ة مطبخ��اً �سغ��ر�ً يحت��وي عل��ى �لباط��ة، و�لكمك��م.  وحتت��وي �لغ��رف ب�س��كل �أ�سا�س��ّي عل��ى ز�وي��ة خم�سّ
ويت��ّم تخ�سي���ض خز�نت��ن معدنّيت��ن �سغرَت��ي �حلج��م ل��كّل �أ�س��ر، بحي��ث تك��ون ه��ذه �خلز�ئ��ن بالقرب من 
�الأبر����ض، ويتّم ��س��تخد�مها لو�سع �ملمتلكات �ل�س��خ�سّية، كاملاب���ض. ويوجد يف كّل غرفة جهاز تلفاز و�حد 
يكون موجود�ً عادة فوق باب �لغرفة، ويتّم توفر هذه �الأجهزة من قبل �الإد�رة �إاّل �أّنه يف حال ك�سر �لتلفاز 
يتحّم��ل �الأ�س��رى تكلف��ة �س��ر�ء جه��از جدي��د، وتك��ون �ملحّط��ات �ملوج��ودة عل��ى �لتلف��از حم��ّددة م��ن قب��ل �إد�رة 

�ل�س��جن، وال ميك��ن لاأ�س��رى �إ�ساف��ة �أّي��ة حمّط��ات جديدة.

حتت��وي �لغرف��ة �أي�س��اً عل��ى طاول��ة و�أربع��ة مقاع��د با�س��تيكّية، وطاولت��ن �سغرت��ن )�س��كملة(، ويت��ّم 
��س��تخد�م ه��ذه �ملقاع��د و�لط��اوالت �أثن��اء ف��رتة �لغ��د�ء، حي��ث يجل���ض �الأ�س��رى عليه��ا ليتناول��و� �لطع��ام 
جماعّياً، ولكن يف حال وجود �أكر من 6 �أ�سرى يف �لغرفة، ي�سطّر �أحد �الأ�سرى �إىل �جللو�ض على �الأر�ض، 
�أو تناول �لطعام وهو جال�ض على بر�سه، �أو و�قفاً، فا تقوم �إد�رة �ل�سجن بزيادة عدد �ملقاعد يف حال زيادة 
عدد �الأ�سرى �ملوجودين، ويف حال ك�سر �أّي كر�سّي، فاإّن عملّية ��ستبد�له بكر�سّي جديد تاأخذ فرتة طويلة.

     

وُي�س��مح لاأ�س��رى خ��ال ف��رتة �ل�سي��ف ب�س��ر�ء ع��دد م��ن �مل��ر�وح35 ل��كّل غرف��ة، حي��ث يحتف��ظ �الأ�س��رى به��ذه 
�مل��ر�وح ط��و�ل ف��رتة �ل�سي��ف، ويت��ّم نقله��ا �إىل �ملخ��ازن م��ع ب��دء ف�سل �ل�س��تاء. وعلى �لرغ��م من وجود �ملر�وح 
�إاّل �أّن ع��دد�ً م��ن �الأ�س��رى �أ�س��ارو� �إىل �أّنه��ا غ��ر ق��ادرة عل��ى �إح��د�ث �أّي ف��رق حقيق��ّي لاأ�س��رى خ��ال ف��رتة 
�ل�سي��ف؛ وذل��ك ب�س��بب ت�س��غيل �لباط��ة يف �لغ��رف، و�حلاج��ة �لد�ئم��ة �إىل �لطه��ي، وت�س��خن �ملي��اه  د�خ��ل 

�لغ��رف؛ �الأم��ر �ل��ذي يعم��ل عل��ى �الإبق��اء عل��ى ج��ّو �لغ��رف حاّر�ً.

و�سعت �إد�رة �ل�س��جن مكّيفاً للهو�ء يف غرفة �ملخزن، وكان هذ� �س��بباً رئي�س��ّياً لقيام �أحد �الأ�س��رى باأخذ 
فر�سته خال �أّيام �ل�سيف، وو�سعها يف غرفة �ملخزن، حّتى يتمّكن من �لنوم حتت �ملكّيف.

حافظ عمر

35  تع��ّد ه��ذه �لق�سّي��ة �إح��دى �الإ�س��كالّيات �لد�ئم��ة لاأ�س��رى، فعل��ى م��ّر �ل�س��نن جنح��ت �إد�رة م�سلح��ة �ل�س��جون يف حتوي��ل ج��زء كب��ر م��ن حق��وق �الأ�س��رى 

�لتي يجب �أن يح�سلو� عليها من �إد�رة �ل�سجون �إىل �متياز�ت يتّم �سر�وؤها على ح�ساب �الأ�سرى، مثل: �ملر�وح، و�ل�سحون، و�ملاعق، و�لطناجر، و�ملخّد�ت، 
و�ل�سر��س��ف، وغره��ا �لكث��ر من �الأمور.
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36 ن�ّض بعنو�ن �أعلى من معّدلها �ل�سنوّي. من�سور يف جمّلة �لدر��سات بتاريخ 2021/8/6، متوّفر عرب �لر�بط �الآتي: 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1651505. 
37 ت�سرتط �الإد�رة يف هذه �حلاالت �أن تكون قطعة �لبا�ستيك �ملقّوى مثقوبة بطريقة ت�سمح لل�سّجان م�ساهدة �لغرفة �أثناء جوالته �ملتكّررة يف �لليل.

ع��اوة عل��ى ذل��ك، ي��زد�د �الأم��ر �س��وء�ً لاأ�س��رى �ملتو�جدي��ن يف غ��رف �لطاب��ق �لعل��وّي، حي��ث تعم��د �إد�رة 
�ل�س��جن �إىل �س��ّب �س��قف ه��ذه �لغ��رف مب��اّدة �لزفت��ة، وو�س��ع �أل��و�ح م��ن �ل�س��اج فوقه��ا؛ �الأم��ر �ل��ذي يح��ّول 
�لغرف �إىل �أفر�ن. وُت�ساء غرف �الأ�س��رى بو��س��طة 3 وحد�ت �إنارة تكون ممتّدة على طول �لغرفة، ويكون 
�لتحّكم بهذه �الإنارة من قبل �الأ�س��رى �أنف�س��هم، �إاّل �أّن معظم �الأ�س��رى يقومون ب�س��ر�ء ملبات �سغرة ميكن 

تعليقه��ا عل��ى �الأبر����ض، وذل��ك لغاي��ات �لق��ر�ءة خ��ال �س��اعات �للي��ل.

يت��ّم �إغ��اق غ��رف �الأ�س��رى بو��س��طة ب��اب م�سن��وع م��ن �حلدي��د، ُيفت��ح باجّت��اه �خل��ارج، ويك��ون �ُس��مك �لب��اب 
10 �س��م تقريب��اً، ويحت��وي عل��ى �س��ّباك م�س��احته تقريب��اً 40×60 �س��م مغّط��ى بث��اث �أ�س��طو�نات حديدّي��ة 
د�ئرّية، و�سبك حديدّي ب�سكل مرّبعات، وكذلك يكون يف �جلزء �ل�سفلّي من �لباب طاقة �أخرى �سغرة يتّم 
��س��تخد�مها يف بع���ض �الأحي��ان لغاي��ات �إدخ��ال �لطع��ام. وتت��ّم تغطي��ة �ل�س��ّباك �ملوج��ود يف �جل��زء �لعل��وّي م��ن 
�لباب بو��س��طة قطعة من �لبا�س��تيك �ملقّوى وذلك خال �أ�س��هر �ل�س��تاء لغايات �لتقليل من دخول �لهو�ء 
�لب��ارد �إىل �لغ��رف، وتت��م �إز�لت��ه خ��ال ف��رت�ت �ل�سي��ف.37 ويوج��د يف كّل غرف��ة �س��ّباك بجان��ب �لب��اب، حي��ث 
يطّل هذ� �لباب على �س��احة �لفورة، وتتّم تغطيته �أي�ساً بثاثة �أو �أربعة ق�سبان م�س��تطيلة �ل�س��كل، و�س��بك 
حديدّي على �س��كل مرّبعات. ويكون حجم هذ� �ل�س��ّباك مرت×مرت تقريباً. وال ي�س��اعد وجود هذ� �ل�س��ّباك 
يف تهوي��ة غ��رف �الأ�س��رى، �أو حّت��ى بدخ��ول �إن��ارة كب��رة؛ وذل��ك ب�س��بب �رتف��اع �جل��در�ن �ملحيط��ة بال�س��جن. 
وعل��ى �لعك���ض م��ن ذل��ك، تعم��د ق��ّو�ت �لقم��ع �إىل �إغ��اق ه��ذ� �ل�س��ّباك عن��د �قتحامها غرف �الأ�س��رى، و�سرب 

قناب��ل �لغ��از عليه��م، حت��ى حتج��ب بذلك �س��بيل �لتهوية �الأ�سا�س��ّي للغرفة.

�مل��ر�وح �ل�س��خ�سّية و�أغلبّيته��ا قدمي��ة، ق��د �متلكته��ا م�سلح��ة �ل�س��جون عل��ى ح�س��اب �الأ�س��رى مبا�س��رة، 
�أو ب�س��كل غر مبا�س��ر على ح�س��اب �أرباح �لكانتينا، ويف �حلالتن على ح�س��اب �الأ�س��رى. فاملر�وح كما كّل 
�حلق��وق ال ُتع��ّد حّق��اً ب��ل مّن��ة و�متي��از�ً ت�س��تطيع �إد�رة �ل�س��جن �لتحّك��م فيه��ا مت��ى �أر�دت �النتق��ام حت��ت 
م�س��ّمى �لعق��اب. ح��ال ه��ذه �مل��ر�وح ه��ي �أّنه��ا تب��ث م�س��اء ولي��ًا �له��و�ء �حل��اّر �ل��ذي �ختزنت��ه �جل��در�ن 
و�ل�س��بك �حلديدّي �لهائل طو�ل �لنهار، لتكون �جلدر�ن حاّرة، وتن�س��ر �س��خونتها �إىل �الأ�س��ر �مللت�سق 
بها، حيث ال يتعّدى عر�ض �ل�سرير �حلديدّي �ل�ستن �سنتيمرت�ً، وهكذ� ينال كلٌّ ن�سيبه �لق�سرّي من 

�حل��ر�رة �ملخزونة.
 �أمر خّمول36
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38 وكالة وفا لاأنباء و�ملعلومات.

39 يذك��ر �أّن جمي��ع �حلّمام��ات يف �س��جن عوف��ر ه��ي حّمام��ات عربّي��ة با�س��تثناء بع���ض �الأق�س��ام �حلديث��ة، حي��ث ب��د�أت �إد�رة �ل�س��جن ت�س��ع يف كّل ق�س��م غرف��ة 

و�ح��دة فيه��ا حّم��ام �إفرجن��ّي، وذل��ك للح��االت �ل�سّحّي��ة �لت��ي تع��اين م��ن ظ��روف �سّحّي��ة جتع��ل م��ن �ل�سع��ب عليه��ا ��س��تخد�م �حلّم��ام �لعرب��ّي.

حّمام �لغرفة
يوج��د يف �لز�وي��ة �خللفّي��ة م��ن كّل غرف��ة حّم��ام م�س��احته تقريب��اً 180�سم×80�س��م، بد�خل��ه مغ�س��لة، 
وحّمام عربّي،39 و�س��ّباك �سغر م�س��احته 50×70 �س��م، وعليه ق�سبان م�س��تطيلة �ل�س��كل، و�س��بك حديدّي 
عل��ى �س��كل مرّبع��ات، ويط��ّل ه��ذ� �ل�س��ّباك عل��ى �جل��د�ر �خللف��ّي، كم��ا ه��و �حل��ال بالن�س��بة لل�س��ّباك �ملوج��ود يف 
نهاية �لغرفة و�مل�سار �إليه �سابقاً، حيث يطّل �ل�سّباك على �ألو�ح من �ل�ساج �لطويلة �لتي ال ترتك للمعتقل 

�أّي جم��ال لروؤي��ة �أّي �س��يء، وحتج��ب دخ��ول �له��و�ء �إىل �حلّم��ام وتهويت��ه.

وم��ن �الإ�س��كالّيات �لب��ارزة يف ق�سّي��ة �حلّمام��ات �ملوج��ودة يف �س��جن عوف��ر ه��و �أبو�به��ا، فف��ي �الأق�س��ام �لقدمية 
وهي �الأق�سام من 11-14 مّت ��ستخد�م �أبو�ب م�سنوعة من �لبا�ستيك �ملقّوى، و�ملو�سوعة باإطار م�سنوع 
م��ن �الأملني��وم، ويت��ّم �إغاقه��ا بو��س��طة �س��ّحاب، وكان��ت �أك��رب �إ�س��كالّيات ه��ذه �الأبو�ب �أّنها غ��ر عازلة لل�سوت 
��ة عندم��ا كان��ت �أع��د�د  �أو �لر�ئحة؛�الأم��ر �ل��ذي كان يت�س��ّبب بتح��ّرج �الأ�س��رى م��ن ��س��تخد�م �حلّمام��ات خا�سّ

�الأ�سرى يف �لغرف �أكر.

�سورة متد�ولة لقّو�ت �لقمع �أثناء �إغاقها �سّباك �لغرفة 38



ورقة حول الحّيز المكانّي في السجون62

عق��ب ب�س��ع �س��نو�ت وعن��د بن��اء �الأق�س��ام م��ن 15-20، مّت ��س��تخد�م �أب��و�ب م�سنوع��ة م��ن �حلدي��د؛ �الأم��ر 
�لذي �س��اعد �الأ�س��رى يف تخّطي  �إ�س��كالّية عزل �ل�سوت و�لر�ئحة عن �لغرف، ومنح �الأ�س��رى م�س��احة �أكرب 
من �ل�سعور باخل�سو�سّية �أثناء ��ستخد�م �حلّمامات. �أّما بالن�سبة للق�سمن 21 و22 �للَذين  مّت بناوؤهما 
موؤّخ��ر�ً، فل��م تت��ّم مر�ع��اة ق�سّي��ة خ�سو�سّي��ة �ملعتقل��ن يف �حلّمام��ات، حي��ث يك��ون ب��اب �حلّم��ام  لوح��اً م��ن 
�ل�ساج طوله مرت، ويكون �لق�سمان �لعلوّي و�ل�سفلّي من �حلّمام مك�سوفن  مبعّدل 40 �سم من كّل جهة. 
ونتيج��ة له��ذ� �النك�س��اف و�نع��د�م �س��عور �الأ�س��ر باخل�سو�سّي��ة، ق��ام �الأ�س��رى با�س��تخد�م �لقط��ع �لقما�س��ّية 
لتغطية �الأجز�ء �ملفتوحة من �حلّمام، �إاّل �أّن هذ� مل ي�س��اعد �الأ�س��رى يف حّل �إ�س��كالّية �نعد�م �خل�سو�سّية، 

وع��دم وج��ود �أّي ع��زل لل�س��وت �أو �لر�ئحة.

ويح��اول �الأ�س��رى ب�س��كل د�ئ��م �إيج��اد حل��ول ملث��ل ه��ذه �الإ�س��كالّيات، حي��ث يعم��د بع�ض �الأ�س��رى �إىل ��س��تخد�م 
"�س��يفون" �حلّمام كحّل، حيث يقوم �الأ�س��ر ب�سرب �س��يفون �حلّمام مر�ر�ً �أثناء ��س��تخد�مه �حلّمام، بحيث 
تغّط��ي �ملي��اه عل��ى �أّي �س��وت �أو ر�ئح��ة يف �حلّم��ام، �إاّل �أّن دول��ة �الحت��ال �أ�سبح��ت تت��ذّرع بحّج��ة �أّن مث��ل ه��ذه 
�ملمار�سات تكّلف دولة �الحتال مبالغ �إ�سافّية على فو�تر �ملياه، وبالتايل �أ�سبحت تغّرم �أّية غرفة يرتفع 

لديها معدل ��س��تخد�م �ملياه، �أو تقوم مبعاقبة �الأ�س��رى �ملقيمن فيها ب�س��كل �آخر.

�أر�سّيات جارحة
ق��د يعتق��د �مل��رء للوهل��ة �الأوىل ب��اأّن �الأر�سّي��ات �لت��ي مي�س��ي عليه��ا �الأ�س��رى يف �ل�س��جون ه��ي �أر�سّي��ات 
م�سنوعة من �لباطون، �إاّل �أّن �الأ�س��رى �لذين عا�س��و� يف �س��جن عوفر �أ�س��ارو� �إىل �أّن هذه �الأر�سّيات لي�س��ت 
م�سنوع��ة م��ن �لباط��ون، و�إّن��ا م�سنوع��ة م��ن �لبا�س��تيك �ل�س��بيه  بالب��اط، حي��ث �إّن �الأر�سّي��ات مل�س��اء �إاّل 
�أّن �أك��رب �إ�س��كالّية  فيه��ا ه��ي �أّن ه��ذه �الأر�سّي��ات وم��ع م��رور �لزم��ن تتك�ّس��ر م��ن بع���ض �ملو��س��ع؛  م��ا يزي��د م��ن 
معان��اة �الأ�س��رى م��ن خ��ال جتّم��ع �ملي��اه فيه��ا �أثن��اء �لتنظي��ف؛ ب�س��بب ع��دم ��س��تو�ء �الأر���ض �ملوج��ودة �أ�س��فل 
�لبا�س��تيك، وم��ن خ��ال �إ�ساب��ة �الأ�س��رى يف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان بج��روح يف �لقدم��ن نتيجة ل�س��رهم على 
ه��ذه �الأج��ز�ء �ملك�س��ورة دون �رتد�ئه��م �الأحذي��ة، وكذل��ك �حل��ال بالن�س��بة لاأ�س��رى �لذي��ن ال يجدون مقاعد 
للجلو���ض �أثن��اء تن��اول �لطع��ام، وي�سط��ّرون �إىل �جللو���ض عل��ى �الأر���ض، حي��ث ال ي�س��عر �الأ�س��رى بالر�ح��ة 

�أثن��اء ذلك.

�ساحة �لفورة
توج��د �س��احة �لف��ورة يف و�س��ط كّل ق�س��م، وه��ي �س��احة م�س��تطيلة �ل�س��كل م�س��احتها تقريب��اً 8×3 م��رت، 
وتك��ون ه��ذه �ل�س��احة د�ئم��اً يف �لطو�ب��ق �ل�س��فلّية. ويف نهايته��ا يوج��د درج ي�س��ل م��ا ب��ن �لطاب��ق �لعل��وّي 
و�ل�س��فلّي، وعادة ما يكون لون �أر�سّية �لفورة بنّياً �أقرب للحمرة، وهي �أ�س��به الأر�سّية ماعب )�لبا�س��كيت( 
حيث �إّنها �أر�سّية مل�س��اء، وتغّطي �س��احة �لفورة من جهة �ل�س��قف ق�سبان �أ�س��طو�نّية �ل�س��كل م�سنوعة من 
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�حلدي��د، ويعلوه��ا �س��بك حدي��دّي، ويف بع���ض �مل�س��احات م��ن �لف��ورة توج��د �أل��و�ح م��ن �ل�س��اج؛ �الأم��ر �ل��ذي 
يحج��ب �أ�س��عة �ل�سم���ض ع��ن بع���ض �مل�س��احات م��ن �ل�س��احة، لي�س��ل �الأم��ر يف بع���ض �الأق�س��ام �إىل �نع��د�م دخ��ول 
�أ�س��عة �ل�سم���ض  نهائّياً. يقول �أمين نا�سر يف هذ� �ل�س��ياق: "كنت متو�جد�ً يف ق�س��م مل تكن تدخله �ل�سم���ض 
كث��ر�ً، كان��ت �ل�سم���ض ت�س��ل �إىل م�س��احة �سغ��رة تبل��غ م��رت�ً ون�س��ف �مل��رت، وعلي��ه كّلما كنت �أرغب �لت�سّم���ض 
قليًا، كان علّي �أن �أقف على �أحد �لكر��سي يف هذه �مل�ساحة �ل�سغرة حتى ت�سلني �أ�سّعة �ل�سم�ض، علماً باأّن 

ه��ذ� مل يك��ن ممكن��اً �س��وى خ��ال ف��رت�ت �لظهرة.

�س��ة حّمام��اً لاأ�س��رى �ملوجودي��ن يف �لف��ورة،  وتوج��د يف �إح��دى زو�ي��ا �لف��ورة ع��ادًة م�س��احة �سغ��رة خم�سّ
ويوجد هذ� �حلّمام ب�سكل �أ�سا�سّي لغايات جتاوز �إ�سكالّية �إغاق �الأبو�ب كّل ن�سف �ساعة، حيث يقوم نظام 
�ل�س��جن ب�س��كل ع��ام عل��ى فت��ح �أب��و�ب �لغ��رف و�إغاقه��ا خ��ال ف��رتة �لف��ورة كّل ن�س��ف �س��اعة، بحي��ث يتمّك��ن 

�الأ�س��رى م��ن �لع��ودة �إىل غرفه��م، �أو �خل��روج �إىل �لف��ورة خ��ال ه��ذه �لعملّي��ة.

وميك��ن �لق��ول ب�س��كل ع��ام �إّن �رتف��اع �جل��در�ن �ملحيط��ة بالف��ورة وبال�س��جن ه��و �رتف��اع مبال��غ ب��ه، حي��ث �إّن 
�ل�سرور�ت �الأمنّية ال تعني بال�سرورة و�سع جدر�ن يزيد �رتفاعها عن 8 �أمتار، ولكّن هذ� �الرتفاع �ملبالغ  
في��ه ق��د يك��ون لغاي��ات حب���ض �ملعتق��ل روح��اً ولي���ض فق��ط ج�س��د�ً، حي��ث يق��ول �لدكت��ور فتح��ي فليف��ل يف ه��ذ� 
�ل�س��ياق: �إّن ه��ذ� �الرتف��اع يف �جل��در�ن يه��دف ب�س��كل �أ�سا�س��ّي �إىل تخفي��ف ق��درة �ملعتق��ل عل��ى �ال�س��تمتاع ب��اأّي 
�س��يء، وبالتايل حماولة ك�س��ر �ملفهوم �جلمايّل د�خل �الإن�س��ان، فا ي�س��تطيع ��س��تخد�م حا�ّس��ة �لنظر لروؤية 
�ملناظر �جلمالّية و�لبيئة �ملحيطة على �سبيل �ملثال، ومن جهة �أخرى فاإّن �سعور �الإن�سان وكاأّنه موجود يف 

عندم��ا تك��ون يف �س��احة �لف��ورة ت�س��عر وكاأّن��ك جال���ض يف بئ��ر م��اء، حي��ث �إن��ك جال���ض يف ق��اع ه��ذ� �لبئ��ر، 
وحتي��ط ب��ك ج��در�ن م��ن  �جله��ات �الأرب��ع ال يق��ّل طوله��ا ع��ن 10 �أمت��ار.

�أمين نا�سر

ع��امل �ل�س��جن مع��زول ع��ن �لع��امل �خلارج��ّي، وه��و م��ا يح��اول �الحت��ال فعل��ه، �أي ع��زل �الأ�س��ر ع��ن 
حياته وعائلته و�أ�سدقائه، وكذلك فر�ض �ل�سيا�سات �ملمنهجة الإ�سعار �الأ�سر باأّنه وحيد ولي�ض لديه 

�لق��درة عل��ى �لتو��س��ل م��ع �لع��امل �خلارجّي.
مي�ض �أبو غو�ض 40

40  ن�ّض بعنو�ن من بن �لق�ساوة ر�أيت �لغد �مل�سرق، من�سور بتاريخ 2021/2/17 يف جملة �لدر��سات �لفل�سطينّية، متوّفر عرب �لر�بط �الآتي:

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650999. 
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بئ��ر م��ن �مل��اء ه��و لتعزي��ز فك��رة �لعج��ز يف �الأ�س��ر، بحي��ث ي�س��عر �الأ�س��ر وكاأّن��ه عاج��ز ومنعزل ع��ن �لعامل كّله، 
ف��ا �أح��د ي�س��معه وال �أح��د ي��ر�ه الأّن��ه موجود يف بئر.

حياة ريا�سّية يف م�ساحات �سّيقة
ُي�س��مح لاأ�س��رى ع��ادة ممار�س��ة �لريا�س��ة خ��ال �س��اعة �لف��ورة �ل�سباحّي��ة �لت��ي غالب��اً م��ا تك��ون م��ن �ل�س��اعة 
�ل�س��ابعة �سباحاً وحّتى �لثامنة. وعلى �لرغم من �أّن �س��احة �لفورة ال حتتوي على �أجهزة ريا�سّية حقيقّية 
�إاّل �أّنه��ا حتت��وي عل��ى �س��بيل �ملث��ال عل��ى عقل��ة، وعل��ى عّاق��ات �سغ��رة عل��ى جانب��ي �جل��در�ن �ملوج��ودة يف 
�ل�س��احة وذل��ك لتمك��ن �الأ�س��رى م��ن تعلي��ق �س��بك للع��ب، �إ�ساف��ة �إىل وج��ود ماكين��ة �أ�س��به مباكين��ة �ل�سغ��ط 
لل�س��در. ه��ذ� وُي�س��مح لاأ�س��رى �أي�س��اً لع��ب ن��ّط �حلبل��ة و�لرك���ض يف �ل�س��احة، حي��ث يت��ّم تزوي��د �الأ�س��رى 

باحلبل��ة �سباح��اً، ويج��ب عليه��م �إعادته��ا �إىل �الإد�رة ف��ور �نته��اء ف��ورة �لريا�س��ة.

وعل��ى �لرغ��م م��ن �أّن �لناظ��ر �إىل ق�سّي��ة ممار�س��ة �لريا�س��ة يج��د �أّنه��ا ق�سّي��ة ب�س��يطة، �إاّل �أّن �إد�رة م�سلح��ة 
�ل�س��جون تتمّكن د�ئماً من �لتنغي�ض على �الأ�س��رى يف هذه �مل�س��احة �ل�سّيقة جّد�ً، فعلى �س��بيل �ملثال ال ُي�س��مح 
لاأ�سرى مبمار�سة ريا�سة نّط �حلبلة يوَمي �جلمعة و�ل�سبت، وياأتي هذ� حتت ذريعة �أّن �الإد�رة تكون خال 
هذي��ن �ليوم��ن يف �إج��ازة، وبالت��ايل يف ح��ال تعّر���ض �أّي �أ�س��ر الإ�ساب��ة ف��اإّن م��ن �ل�سع��ب ج��ّد�ً عل��ى �الإد�رة �أن 
تقوم بنقله �إىل �مل�سفى. هذ� ويت�سّبب �سغر حجم �ل�ساحة ب�سكل عام بعدد من �الإ�سكالّيات �ل�سّحّية لاأ�سرى، 

حي��ث يع��اين ع��دد منه��م م��ن م�س��اكل يف �ملفا�س��ل ناجم��ة عن ممار�س��ة �لريا�سة و�لرك�ض يف م�س��احة �سّيقة.

تبن��ي لنف�س��ك �جله��ات ك��ي تت��و�زن �حلي��اة، ومعه��ا قطع��ة �جلب��ل �لت��ي تظه��ر م��ن عن��د بو�ب��ة �لكانتين��ا، 
وز�وي��ة �جل��د�ر �ملرتف��ع ثماني��ة �أمت��ار و�ل��ذي يح��ّدك من كّل حدب و�سوب، ويعلوه �ل�س��بك �لذي يقّطع 
�ل�س��ماء و�لغي��وم �إىل مرّبع��ات �سغ��رة ال ت�س��به �لف�سيف�س��اء، وال يّت�س��ع �ملرّب��ع �لو�ح��د الأك��ر م��ن جنم��ة 
و�حدة يجعلها تبدو وحيدة طو�ل فرتة �ل�س��جن. تظهر قطعة �جلبل يف عنرب و�حد وتختفي يف �آخر 
الأّن �جّتاه��ات �لعناب��ر متقاطع��ة. وه��ي مرهون��ة ملقا�س��ات ج�س��مك وط��ول قامت��ك، فكّلم��ا �زد�دت ك�س��بَت 
قطع��ة �سغ��رة ت�س��اف �إىل قطع��ة �جلب��ل �ل�سغ��رة، و�إذ� مل يحالف��ك �حل��ّظ يفل��ت �جلب��ل م��ن �الأف��ق 

ويعل��و �جلد�ر.
 �أمر خّمول41

41 ن�ّض بعنو�ن من ذكريات �ل�سجن ولعبة �لن�سمات، من�سور يف جملة �لدر��سات �لفل�سطينّية، مرجع �سبق ذكره.
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�أحام على �ألو�ح من �حلديد
 ُت�سن��ع �الأبر����ض �ملوج��ودة يف �س��جن عوف��ر ب�س��كل �أ�سا�س��ّي م��ن �حلدي��د، وتك��ون عل��ى طابق��ن حي��ث يوج��د يف 
طرف كّل بر���ض �ُس��ّلم �سغر يتّم ��س��تخد�مه حتى يتمّكن �الأ�س��ر من �ل�سعود �إىل �لرب���ض �لعلوّي. ويغّطي 
كّل بر���ض لوح م�سنوع من �ل�ساج �أو �حلديد كاأر�سّية �س��فلّية للفر�س��ة، حيث تهرتئ هذه �الألو�ح �ل�ساجّية 
نتيج��ة �ال�س��تخد�م �لد�ئ��م له��ا، ونتيج��ة الخت��اف بني��ان �الأ�س��رى �لذي��ن ينام��ون عليه��ا؛ �الأم��ر �ل��ذي يغ��ّر 
من �سكل �الألو�ح لت�سبح �أقرب �إىل �سكل ج�سم �الأ�سر �لذي نام عليها لفرتة �أطول. وتت�سّبب هذه �الأبر��ض 
بالعدي��د م��ن �الإ�س��كالّيات لاأ�س��رى، ك�س��وت �سريره��ا �لد�ئ��م و�ملزع��ج لاأ�س��رى �ملتو�جدي��ن، وت�س��ّبب ه��ذه 
ة يف ظّل �هرت�ء �لفر�سات  �الألو�ح �حلديدّية  �لربد �ل�سديد لاأ�سرى �أثناء �لنوم خال ف�سل �ل�ستاء، خا�سّ
�لت��ي ين��ام عليه��ا �الأ�س��رى �لت��ي ال يتج��اوز �رتفاعه��ا )خمله��ا( يف �أح�س��ن �الأح��و�ل 2 �س��م. وتك��ون م�س��احة 

�لرب���ض تقريباً 180×50 �س��م.

يق��ول �أمي��ن نا�س��ر: "�أن��ا كاأ�س��ر �أع��اين م��ن �لدي�س��ك و�آالم  �لظه��ر، وط��و�ل فرتة �عتقايل كنت �أ�س��عر ب�س��كل 
د�ئ��م به��ذه �الآالم نتيج��ة �لن��وم غ��ر �ملري��ح عل��ى ه��ذه �لفر�س��ات. يف بع���ض �الأحي��ان كنت �أج��د "جومي" وهي  
ل��وح با�س��تيك مق��ّوى يت��ّم و�سع��ه عل��ى �ل�س��رير به��دف م�س��اعدة �الأ�س��خا�ض �لذي��ن يعان��ون م��ن �أوج��اع يف 
�لظه��ر، ولك��ن �مل�س��كلة يف ه��ذه �الأل��و�ح �أّن��ه ال يوج��د ع��دد كب��ر منه��ا يف �ل�س��جون، ب��ل  1 �أو 2 يف كّل ق�س��م، 
وع��ادة يت��ّم تخ�سي�سه��ا للح��االت �لت��ي تع��اين م��ن �أوج��اع كب��رة. وم��ا يزي��د �لو�س��ع �س��وء�ً ه��و رف���ض �إد�رة 

م�سلح��ة �ل�س��جون �إح�س��ار �ملزي��د م��ن ه��ذه �الأل��و�ح، �أو حّت��ى ��س��تبد�ل م��ا يه��رتئ منه��ا باأل��و�ح جدي��دة".

�لب�سكر... �أد�ة تزعزع �أمن م�سلحة �ل�سجون
تفر���ض حي��اة �ملعتق��ات يف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان عل��ى �ملعتقل��ن �بت��كار و�س��ائل وبد�ئل لغايات ت�س��هيل تو�جد 
ع��دد كب��ر م��ن �الأ�س��رى يف م��كان و�ح��د، وحماول��ة جت��اوز �أّي �ختاف��ات ثقافّي��ة، �أو �خت��اف يف �ملمار�س��ات 
�ليومّي��ة. وم��ن �أب�س��ط �ملمار�س��ات �لت��ي ق��د تت�س��ّبب باإ�س��كالّيات يف �ل�س��جون ه��ي ق�سّي��ة م�س��اهدة �لتلف��از، �أو 
ق�سّية �لقر�ءة خال �ساعات �لليل، حيث تت�سّبب �إنارة �لتلفاز �أو وحد�ت �الإنارة �ل�سغرة �لتي ي�ستخدمها 
ل��ون �لن��وم باك��ر�ً.  وحاول بع�ض  �الأ�س��رى للق��ر�ءة خ��ال �س��اعات �للي��ل �زعاج��اً لبع���ض �الأ�س��رى �لذي��ن يف�سّ
�الأ�سرى و�سع ب�سكر �أو من�سفة على �جلهة �ملفتوحة من �أبر��سهم؛ وذلك لغايات حجب �أو تقليل �إمكانّية 

�إزع��اج �الإن��ارة لهم �أثناء �لنوم.

�ل�س��تاء يف �ل�س��جن بارد، و�ُس��بل �لتدفئة حمدودة. كنا ثمانية �أ�س��رى نتجّمع حول �لروديرت )�ملدفاأة(، 
ومل يك��ن ذل��ك جمدي��اً؛ لذل��ك كن��ا ن�س��تخدم �ملدف��اأة  لت�س��خن جو�ربن��ا و�رتد�ئه��ا ف��ور�ً، وذل��ك حت��ى 

نح��اول تن�س��يط �ل��دورة �لدموّي��ة يف �أقد�من��ا �ملتجّم��دة.
حافظ عمر
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و�ساعد هذ� عدد�ً كبر�ً من �الأ�سرى، �إاّل �أّن �إد�رة م�سلحة �ل�سجون وفور ماحظتها  ذلك منعت �الأ�سرى 
من ��ستخد�م �ملنا�سف �أو �لب�ساكر بحّجة �أّن وجود �لب�سكر مينع �ل�سّجانن من �لتاأّكد من وجود �الأ�سر 
يف �س��ريره خ��ال �س��اعات �للي��ل،42 حي��ث يق��وم �ل�س��ّجانون بفح���ض دورّي كّل ن�س��ف �س��اعة للتاأّك��د م��ن وج��ود 
�الأ�س��رى يف زنازينه��م، وذل��ك ع��رب �إن��ارة م�سب��اح ي��دوّي م��ن ب��اب �لزنز�ن��ة، وتوجي��ه �الإن��ارة �إىل �س��رير كّل 
معتق��ل، و�لتاأّك��د م��ن وج��وده. وق��د تك��ون مث��ل ه��ذه �لتفا�سي��ل �حلياتّي��ة �سغ��رة ج��ّد�ً، �أو حّت��ى هام�س��ّية يف 
بع���ض �الأحي��ان، �إاّل �أّن وج��ود �الإن�س��ان يف م�س��احة �سّيق��ة ج��ّد�ً م��ع ع��دد كب��ر م��ن �ملعتقل��ن، يحّوله��ا م��ن 

تفا�سي��ل هام�س��ّية �إىل حم��اور حياتّي��ة �أ�سا�س��ّية.

د�روين �ل�سيا�سّي
حت��اول دول��ة �الحت��ال �لتحّك��م باأب�س��ط �لتفا�سي��ل �حلياتّي��ة لاأ�س��رى، وت��ربز ه��ذه �لق�سّي��ة يف �لكث��ر م��ن 
�الأحي��ان مبحاول��ة �الحت��ال �لد�ئم��ة لعرقل��ة �لعملّي��ة �لتعليمّي��ة يف �ل�س��جون، وتاأخ��ر ومن��ع دخ��ول ع��دد 
كب��ر م��ن �لكت��ب �إىل �ل�س��جون، و��س��رت�ط �إخ��ر�ج كت��اب مقاب��ل �إدخ��ال �أّي كت��اب جدي��د �إىل �ل�س��جن. وم��ن 
��ة �أح��د �الأ�س��رى �ملوجودي��ن يف  �لق�س���ض �لطريف��ة �لت��ي ��س��تذكرها �أح��د �الأ�س��رى يف ه��ذ� �ل�س��ياق كان��ت ق�سّ
�س��جن عوف��ر �ل��ذي كان يري��د ق��ر�ءة كت��اب "نظرّي��ة �لتط��ّور" لت�س��ارلز د�روي��ن، وح��اول م��ر�ر�ً �إدخ��ال �لكتاب 
عن طريق زيار�ت �لعائات، �إاّل �أّن �الإد�رة يف كّل مّرة كانت ترف�ض �إدخال �لكتاب. بعد ف�سل حماوالت عّدة، 
ح��اول �الأ�س��ر �ال�س��تفهام م��ن �إد�رة �ل�س��جن �س��بب رف���ض �إدخ��ال �لكت��اب، فكان��ت �الإجاب��ة ب��اأّن رف���ض �إدخ��ال 
��ت دول��ة �الحت��ال، وع��دم منطقّي��ة �أّي م��ن  �لكت��اب "ل�س��رور�ت �أمنّي��ة"!. جُت�ّس��د مث��ل ه��ذه �ملمار�س��ات تعنُّ

ممار�س��اتها، فم��ا ه��ي �ل�س��رور�ت �الأمنّي��ة �لت��ي م��ن �ملمك��ن �أن يثره��ا كت��اب نظرّي��ة �لتط��ّور؟

مطابخ �ل�سجون
من��ذ ع��ام 2019، �أع��ادت �إد�رة �س��جن عوف��ر �ملطب��خ �إىل �الأ�س��رى �الأمنّي��ن، وكان ذل��ك ب�س��كل �أ�سا�س��ّي 
لتقلي���ض �لتكلف��ة �ملالّي��ة �لت��ي يت��ّم �إنفاقه��ا عل��ى �لطهاة، و�ملعتقل��ن �جلنائّين �لذين يتّم دفع مبالغ معّينة 
له��م لق��اء عمله��م. ويت��ّم بالع��ادة توزي��ع �لوجب��ات عل��ى �الأ�س��رى م��ن خ��ال ��س��تخد�م عرب��ات نق��ل، يتم و�سع 
�لوجبات عليها وتنقل �إىل �الأق�سام و�لغرف، حيث يتو�جد يف كّل ق�سم تقريباً 7 �أ�سرى يعملون على توزيع 
�لوجبات، ويتو�جد يف كّل غرفة �أ�س��ر يعمل ب�س��كل �أ�سا�س��ّي على مو�سوع �لطبخ، و�إعادة حت�س��ن �لطعام يف 

42 ُيذكر �أّن �إد�رة م�سلحة �ل�سجون قامت مبعاقبة عدد من �الأ�سرى على ��ستمر�رهم بو�سع �ملنا�سف و�لب�ساكر �إاّل �أن مّت وقف ��ستخد�م هذه �حليلة.
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حال مل يكن جاهز�ً ب�سكل كامل. ومتنع �إد�رة �ل�سجن دخول عدد من �الأ�سناف �إىل �الأ�سرى، وت�سرتط يف 
بع�ض �الأحيان دخول بع�ض �الأ�سناف فقط بعد طهيها، كالبطاطا و�لباذجنان، حيث حتتّج �إد�رة �ل�سجون 
ب��اأّن ه��ذه �الأ�سن��اف قا�س��ية، وبالت��ايل م��ن �ملمك��ن �أن يت��ّم تهري��ب بع���ض �مل��و�ّد فيه��ا. وال ميك��ن للناظ��ر �إاّل �أن 
يرى هذه �لت�سّرفات على �أّنها تنكيل باالأ�س��رى، وحماولة د�ئمة ال�س��تفز�زهم حيث �إّنه من غر �ملمكن �أن 
يق��وم �الأ�س��رى بتهري��ب �أّي �س��يء يف مث��ل ه��ذه �الأ�سن��اف، وذل��ك الأّن جمي��ع �مل��و�د �لغذ�ئّي��ة تخ�س��ع للفح���ض 

قب��ل دخوله��ا �إىل �ل�س��جن، وعن��د خروجه��ا من �ملطبخ.

�لكانتينا
تك��ون غرف��ة �لكانتين��ا يف �س��جن عوف��ر �أ�س��به بغرف��ة عادّي��ة م��ن غ��رف �الأ�س��رى، ويت��ّم و�س��ع بع���ض �لرف��وف 
�ملعدنّي��ة فيه��ا، حي��ث يت��ّم و�س��ع �الأ�سن��اف �لت��ي ُي�س��مح باإدخاله��ا و�س��ر�ئها عل��ى ه��ذه �لرف��وف. وتت��ّم عملّي��ة 
�ل�س��ر�ء م��ن �لكانتين��ا م��ن قائم��ة يق��وم �الأ�س��رى �مل�س��وؤولون ع��ن �لكانتين��ا باإعد�ده��ا، وحتت��وي ه��ذه �لقائم��ة 
عل��ى �الأ�سن��اف �ملوج��ودة يف �لكانتين��ا كاّف��ة �لت��ي ُي�س��مح باإدخاله��ا �إىل �ل�س��جن، وبن��اء عليه��ا يق��وم �الأ�س��رى 
بالطلبّي��ات. ُيذك��ر �أّن��ه يف بع���ض �الأحي��ان يج��ب عل��ى �الأ�س��رى طل��ب بع���ض �مل��و�ّد ب�س��كل م�س��بق؛ الأّنه��ا حتت��اج 

�إىل ف��رتة طويل��ة حّت��ى يت��ّم �إح�ساره��ا.

�لعدد
يت��ّم �لع��دد يف �س��جن عوف��ر كغ��ره م��ن �ل�س��جون م��ّرة خ��ال ف��رتة �ل�سب��اح، و�أخ��رى خ��ال �لظه��رة، وم��ّرة 
�أخرة قبل �إغاق �الأق�س��ام، حيث يجري �لعدد �ل�سباحّي على �س��بيل �ملثال �ل�س��اعة �خلام�س��ة �أو �خلام�س��ة 
و�لن�سف �سباحاً، وي�س��تمّر ما بن �س��اعة ون�سف �إىل �س��اعتن، وتربز �الإ�س��كالّية يف هذ� �ملو�سوع �أّنه طو�ل 
ه��ذه �مل��ّدة ال ميك��ن لاأ�س��رى �لقي��ام ب�س��يء ف��ا ميك��ن لاأ�س��ر �ال�س��تحمام، �أو �خل��روج �إىل �س��احة �لف��ورة 
بعد �أن يتّم �لند�ء على ��سمه، �أو �لبدء مبمار�سة �لريا�سة، �أو غره؛ �الأمر �لذي يعني �إيقاف حياة �الأ�سر 
ط��و�ل ف��رتة �لع��دد. ومّم��ا يج��در �النتب��اه �إلي��ه يف ه��ذ� �ل�س��ياق، ه��و �أّن �لطاق��م �ل��ذي يق��وم بع��ّد �الأ�س��رى ه��و 
طاق��م و�ح��د، مبعن��ى �أّن��ه �إذ� كان هن��اك 3 �س��ّجانن ه��م َم��ن يقوم��ون بع��ّد �الأ�س��رى، فه��م ذ�ته��م َمن يقومون 
بالعد بدء�ً من �لق�سم �الأّول و�سواًل �إىل �لق�سم �الأخر من �ل�سجن؛ �أّي �أّن �ل�سجن �ملتو�جد يف �لق�سم 11 

علي��ه �أن ينتظ��ر �نته��اء �لع��دد يف �لق�س��م 22 حّت��ى يتمّك��ن م��ن �لع��ودة �إىل حياته �لطبيعّية.

ات �سبه يومّية منغ�سّ
يق��وم �الأ�س��رى د�خ��ل �ل�س��جون ببن��اء نظ��ام حيات��ّي مع��ّن، يق��وم عل��ى ترتي��ب غرفهم ب�س��كل د�ئ��م، و�ملحافظة 
عل��ى نظافته��ا، و�إن�س��اء �ملكتب��ات، و�ملحافظ��ة عل��ى نظ��ام ق��ر�ءة، وجل�س��ات يك��ون �له��دف منهم��ا جمابه��ة 

�سيا�س��ة �الحت��ال �لقائم��ة عل��ى جتهي��ل �الأ�س��رى، وحرمانه��م م��ن �أب�س��ط حقوقه��م.
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يف �ل�س��جن، ينظ��ر �ل�س��ّجانون �إلي��ك عل��ى �أّن��ك جم��رم، وعلي��ه، �أن��ت ال ت�س��تحّق �أن حتتف��ل �أو تف��رح. ال 
يح��ّق ل��ك خ��ال تو�ج��دك د�خ��ل ج��در�ن �ملعتق��ل �أن حتتف��ل بعي��د، �أو حّت��ى �أن ت�سي��ح فرح��اً عقب �إدخال 

فريق��ك �لريا�س��ّي هدف��اً يف مرم��ى �الآخ��ر.
حافظ عمر

و�سم��ن �إط��ار �سيا�س��ة �الحت��ال �لد�ئم��ة يف �لتنكي��ل باالأ�س��رى �لفل�س��طينّين، تق��وم �إد�رة �ل�س��جون وق��ّو�ت 
�لقمع باقتحامات دورّية ومفاجئة لاأق�س��ام، حيث جتري بع�ض عملّيات �لتفتي���ض  دورّياً لاأق�س��ام، ويكون 
�له��دف منه��ا تفتي�س��ات عاّم��ة، وم�س��ادرة الأّي ممنوع��ات جتده��ا �الإد�رة، مث��ل: �لكت��ب �لتعليمّي��ة، �أو �أّي 
باط��ة �إ�سافّي��ة �أو غره��ا. وتت�س��ّبب �إد�رة �ل�س��جن، �أو ق��ّو�ت �لقم��ع خ��ال ه��ذه �القتحام��ات �إىل تخري��ب 
��ة عندم��ا تك��ون �لتفتي�س��ات م��ن ق��ّو�ت �لقم��ع. يق��ول حاف��ظ عم��ر يف ه��ذ� �ل�س��ياق:  ممتل��كات �الأ�س��رى، وخا�سّ
كاأ�س��ر متو�ج��د يف �ل�س��جن، حت��اول د�ئم��اً خل��ق نظ��ام مع��ّن، مث��ل ترتي��ب �لغرف��ة وتنظيفه��ا، ولك��ن دخ��ول 
�الإد�رة للتفتي�س��ات د�ئماً ما ينتهك ذلك، حيث تقوم �لقّو�ت ببعرة �أغر��ض �ملعتقلن، و�لعبث مباب�س��هم 
و�لطع��ام �ملوج��ود و�أّي مقتني��ات �س��خ�سّية، مث��ل: �لكت��ب، و�لدفات��ر، و�ل�س��ور وغره��ا. وق��د يحت��اج �الأ�س��ر 
�إىل ي��وم كام��ل عق��ب عملّي��ة تفتي���ض الإع��ادة ترتي��ب �لغرف��ة ب�س��كل كام��ل، ويف بع���ض �الأحي��ان ق��د يحت��اج �إىل 
�أكر من يوم، فعلى �سبيل �ملثال تقوم �لقّو�ت يف بع�ض �الأحيان بخلط �لطعام �ملوجود من: زيت، وطحن، 
وغ��ره م��ع �ملاب���ض، و�أجه��زة �ملذي��اع، و�إالن��ارة �ملوج��ودة ل��دى �الأ�س��رى؛ �الأم��ر �ل��ذي يت�س��ّبب بتل��ف بع���ض 
�الأجه��زة، وبع���ض �ملاب���ض و�ملقتني��ات وغره��ا، وي�سب��ح �ملو�س��وع موؤمل��اً �أك��ر عندما يتّم تخري��ب �أو م�سادرة 

بع���ض �مل��و�ّد غ��ر �لقابل��ة للتعوي���ض، مث��ل كتاب��ات �الأ�س��رى.

وتتحّك��م �إد�رة �ل�س��جون باأ�سغ��ر �لتفا�سي��ل �ليومّي��ة لاأ�س��ر حي��ث تتحّك��م عل��ى �س��بيل �ملث��ال باالأماك��ن �لت��ي 
يجوز لاأ�سر تعليق �سور عائلته فيها، وطبيعة هذه �ل�سور، وعلى �لرغم من �أّن هذه �لق�سّية ميكن �أن تكون 
ب�سيطة �إاّل �أّن حرمان �الأ�سر من �ل�سور �لعائلّية، �أو �لتحّكم مبكان وجودها هو ب�سكل �أ�سا�سّي ل�سرب مو�سوع 
�الإر�دة وزي��ادة مفه��وم �ل�س��يطرة عل��ى �الأ�س��ر، فاأح��د �س��بل �لتعام��ل م��ع �الأح��د�ث ل��دى �الإن�س��ان �لطبيع��ّي ه��و 
م بالتفا�سيل �ل�سغ��رة �ملرتبطة به، وبالتايل  وج��ود �إح�سا���ض لدي��ه بال�س��يطرة عل��ى �ملوق��ف، وق��درة على �لتحكُّ
�ملحاوالت �لد�ئمة من �الإد�رة لتجريد �الأ�سرى من �سيطرتهم على �أب�سط �لتفا�سيل �ليومّية هو ل�سرب هذه 

�ملفا�سل لدى �الأ�س��رى، و�إ�س��عار �الأ�س��ر باأّن كّل ما لديه من �ملمكن �أن يتّم �س��حبه منه يف �أّي وقت.43 

43 ُيذك��ر �أّن �إد�رة م�سلح��ة �ل�س��جون ت�س��مح للعائ��ات باإدخ��ال �س��ور لاأ�س��رى ب��ن �لفين��ة و�الأخ��رى، �إاّل �أّنه��ا ت�س��رتط ع��دد�ً حم��ّدد�ً م��ن �ل�س��ور �لت��ي يج��وز 

�إدخاله��ا، ومتن��ع يف بع���ض �الأحي��ان  �إدخ��ال بع���ض �ل�س��ور بحّج��ة �أّنه��ا ماأخ��وذة يف مناط��ق �أمنّي��ة، �أو �أّنه��ا حتت��وي عل��ى �س��ور ل�س��هد�ء، �أو غره��ا م��ن �الأ�س��باب 
�لت��ي تت��ذّرع  به��ا دول��ة �الحتال.
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كان �أو���ض )�لطف��ل �ل�سغ��ر( يحم��ل يف ي��ده �س��ورة ل��ه م��ع و�ل��ده �آ�س��ر، و�أخ��ربين �أّن��ه �س��يدخلها �إىل 
�ل�س��جن من خال �لزيارة، وعندما دّققت �لنظر يف �ل�سورة الحظت كاأّنها لي�س��ت حقيقّية وكاأّن فيها 
نوع��اً م��ن �لفوتو�س��وب، وعندم��ا �س��األت ع��ن ذل��ك �أجابتن��ي زوج��ة �آ�س��ر �أّنه��ا فع��ًا كذل��ك، �إذ ال ي�س��مح 
�الحت��ال بالتق��اط �س��ور تذكارّي��ة لاأ�س��رى م��ع ذويه��م �أو �أبنائه��م وزوجاته��م.. لذل��ك ه��ي تقوم دوماً، 
وبن��اًء عل��ى طل��ب �آ�س��ر، بعم��ل فوتو�س��وب ل�س��ورة ل��ه م��ع �بن��ه �أو���ض يب��دو فيه��ا كاأن��ه يحت�سنه، كي ي�س��عر 

ول��و للحظ��ات خادع��ة �أّن��ه فع��ًا يحت�سن��ه، وق��ادر عل��ى تقبيل��ه.
 ر�أفت �لع�سعو�ض44

ما بن �ملفرقعات �لنارّية وقنابل �لغاز..
يق��ع �س��جن عوف��ر يف منطق��ة بيتوني��ا بالق��رب م��ن منطق��ة ر�م �هلل م��ن جه��ة، وم��ن جه��ة �أخرى يقع �ل�س��جن 
بالقرب من حاجز رئي�سّي يف�سل ما بن �ل�سّفة و�لقد�ض، وبالتايل فاإّنه يقع يف منطقة حيوّية تفر�ض نوعاً 
من �خل�سو�سّية للعي�ض فيه، حيث �أ�سار عدد من �الأ�سرى �إىل �أّنهم خال فرتة تو�جدهم يف �سجن عوفر 
متّكن��و� يف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان م��ن �س��ماع �أ�س��و�ت �ل�س��ّيار�ت، وكث��ر�ً م��ا كان��و� ي�س��تمعون  �إىل �س��وت بع���ض 
�س��باقات �لدر�ج��ات �لنارّي��ة و�ل�س��ّيار�ت �لعادّي��ة، وكث��ر�ً م��ا كان��و� يحاول��ون �لتنّب��وؤ بنوعّي��ة ه��ذه �ل�س��ّيار�ت، 
�أو �لدّر�ج��ات، ويف �أحي��ان �أخ��رى كان��و� ي�س��تمعون �إىل �س��وت �ملفرقع��ات �لنارّي��ة يف ح��ال وج��ود حف��ل زف��اف يف 
منطقة قريبة، و�سواًل �إىل �سّم ر�ئحة �لغاز يف حال وجود م�سرة ت�سامنّية �أمام باب �ملعتقل. وُت�سعر مثل 
ه��ذه �خل�سو�سّي��ة �ملعتقل��ن باأّنه��م قريب��ون �إىل �حلي��اة و�ملجتم��ع، وه��و ف��ارق ج�س��يم م��ا ب��ن �حلياة يف مكان 

مثل �س��جن عوفر ومكان �آخر معزول متاماً، ك�س��جون �جلنوب �ملوجودة يف �أو�س��اط �سحر�ء قاحلة.

45  دقيقة من �حلّرّية
�أ�س��ار  �س��جن عوف��ر، حي��ث  للمعتقل��ن يف  �الأه��ايل  زي��ار�ت  �إج��ر�ء�ت  �ل�سم��ر تفا�سي��ل  وّثق��ت موؤ�ّس�س��ة 
�ملعتقل��ون  �إىل �أّن��ه قب��ل ي��وم �أو يوم��ن م��ن موع��د زي��ار�ت �الأه��ايل يت��ّم �إع��ام �الأ�س��رى مّم��ن لديه��م زي��ار�ت، 
ويوم �لزيارة �سباحاً، يتّم جمع �ملعتقلن، و�لتاأّكد من �أّن جميع �الأ�سرى مرتدون  زي �ل�سابا�ض -با�ستثناء 
�الأ�س��رى �الإد�رّي��ن �لذي��ن يج��وز له��م �رت��د�ء �ملاب���ض �لعادّي��ة �لت��ي �س��محت �إد�رة �ل�س��جن باإدخاله��ا-. عق��ب 
ه��ذه �الإج��ر�ء�ت، يت��ّم تفتي���ض �الأ�س��رى بو��س��طة ماكين��ات �لتفتي���ض، وم��ن ث��ّم يت��ّم تقييديه��م م��ن �ليدي��ن 

44 ن���ّض بعن��و�ن �الأم �لت��ي �أخف��ت مر�سه��ا ك��ي يف��رح قل��ب �بنه��ا �الأ�س��ر لر�أف��ت �لع�سعو���ض، من�س��ور بتاري��خ 2021/12/9، جمّل��ة �لدر��س��ات �لفل�س��طينّية، 

متوّف��ر ع��رب �لر�ب��ط �الآت��ي:
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652134. 
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و�لرجل��ن، و�إخر�جه��م م�س��ياً �إىل غرف��ة �لزي��ارة ع��رب مم��ّر�ت د�خلّي��ة م�س��قوفة م��ن كّل �جله��ات بال�س��اج. 

يجل���ض �الأ�س��رى خ��ال ف��رتة �لزي��ارة يف غرف��ة م�س��تطيلة �ل�س��كل حتت��وي عل��ى 41 مقع��د�ً، موزّع��ة عل��ى 
جهت��ن م��ن �لغرف��ة، ويك��ون �أم��ام كّل �أ�س��ر ل��وح زجاج��ّي ع��ازل لل�س��وت، و�س��ّماعة هات��ف يت��ّم ��س��تخد�مها 
للحدي��ث م��ع �لعائ��ات �لت��ي تك��ون عل��ى �لط��رف �الآخ��ر م��ن �لغرف��ة، ويج��وز ل��كّل �أ�س��ر �أن ي��زوره ثاث��ة 
م��ن �أف��ر�د �لعائل��ة. وال توج��د م�س��افة فا�سل��ة م��ا ب��ن كّل مقع��د و�آخ��ر؛ �الأم��ر �لذي يت�س��ّبب باإزعاج �الأ�س��رى 
وعائاته��م، وال ميّكنه��م يف �لكث��ر م��ن �الأحي��ان م��ن �س��ماع حو�ره��م م��ع عائاته��م، حي��ث يتو�جد �أكر من 
40 �س��خ�ساً يف �لغرف��ة، ويقابله��م م��ا يزي��د ع��ن 80 �س��خ�ساً �آخ��ر، وجميعه��م يتحّدث��ون  بالوق��ت ذ�ت��ه، ه��ذ� 
ن �الأ�سر من �ل�سعور باأّي خ�سو�سّية، فا ميكن لاأ�سر �لتحّدث باأّي ق�سايا عائلّية �أو  عد� عن عدم متكُّ

��ة يف ظ��ّل �س��ماع جمي��ع ه��وؤالء �الأ�س��خا�ض للمحادث��ة. خا�سّ

وي��روي حمّم��د خل��ف يف ه��ذ� �ل�س��ياق م��ا يج��ري خ��ال ف��رتة �لزي��ارة قائ��ًا: تب��د�أ طقو���ض �الأ�س��رى ف��ور 
�إع��ام �الأ�س��ر ب��اأّن ��س��مه م��درج عل��ى قائم��ة �ل��زّو�ر، حي��ث ينه���ض �الأ�س��ر باك��ر�ً ليتجّه��ز وي�س��تحّم ويحل��ق 
وجه��ه ويرت��دي ماب���ض �ل�س��ابا�ض �لت��ي يحر���ض قب��ل ي��وم عل��ى غ�س��لها وكّيه��ا لتك��ون باأف�س��ل ح��ال خ��ال 
�لزيارة. وي�سر خلف �إىل �إحدى �أبرز �سيا�سات �الحتال �لقاهرة، فيقول: ي�سّنف �ل�سّجانون قائمة �لزّو�ر 
م��ا ب��ن فئ��ة )�أ( وفئ��ة )ب(، ليتعامل��و� م��ع ه��ذه �مل�س��األة كاأّن �لب�س��ر مث��ل �خل�س��ر�و�ت و�لفو�ك��ه، ف��ا ن��دري 
كيف ُيّتخذ �لقر�ر باأّن هذ� �الأ�سر �سُيتاح له بزيارة  حفيده �أو حفيدته بينما يحظر على غره هذ� �حلّق، 
وكم��ا يق��ول �ملث��ل يف ه��ذه �حلال��ة " �س��ّر �لبلّي��ة م��ا ُي�سح��ك." ع��اوة على ذلك ت�س��مح �إد�ر�ت �ل�س��جون بزيارة 
�جل��ّد حلفي��ده �الأ�س��ر، �إاّل �أّنه��ا يف �لوق��ت ذ�ت��ه متن��ع �حلفي��د م��ن زي��ارة ج��ّده �الأ�س��ر. وه��ذ� م��ن عجائ��ب 

�لقم��ع و�لعن�سرّي��ة �لت��ي تنتهجه��ا �إد�ر�ت �ل�س��جون �س��ّد �أ�س��رى �حلّرّي��ة. 45

45 يعن طقو�ض �لزيارة وعناق �الأحفاد �ملوؤّجل، حممد خلف، من�سور يف جملة �لدر��سات �لفل�سطينّية، 2020/7/29، متوّفر عرب �لر�بط �الآتي:

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650424. 
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46�سورة متد�ول عرب موقع �لر�سالة

�س��رعان م��ا يو�ج��ه �الأه��ل و�الأحّب��ة �لقادم��ن  للزي��ارة حاج��ز زجاج��ّي  ونف�س��ّي ؛ ه��ذ� �حلاج��ز �ل��ذي يح��ول 
دون مل���ض م��ن �نتظ��رو� طوي��ًا م��ن �أج��ل �لزي��ارة، ويف ه��ذه �حلال��ة ي�سط��ّر �لطرف��ان �إىل �الكتف��اء باملحادث��ة 
ع��ن طري��ق جه��از �لهات��ف �ملعّل��ق حي��ث يجل���ض �لطرف��ان، وكث��ر�ً م��ا يك��ون بع���ض �الأجه��زة معطوب��اً وغ��ر 
�سال��ح لا�س��تعمال، وه��و م��ا ي�س��ّبب �إزعاج��اً وت�سوي�س��ات متو��سل��ة وه��در�ً كب��ر�ً للوق��ت �لقلي��ل و�لق�س��ر 

�ل��ذي يحظ��ى ب��ه �الأ�س��ر و�أحب��اوؤه للق��اء بع�سه��م �لبع���ض.
حممد خلف

ح �سكل غرف زيار�ت �الأهايل 46 �سورة تو�سّ
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خمطط م�سقط  �أفقي غرفة - �سجن عوفر

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10

�سرير طابقن )بر�ض( �أبعاد 180�سم * 80 �سم 
خز�ئن معدنية من وحد�ت متكررة 40�سم * 40�سم

مغ�سلة �سغرة �أبعاد 50 �سم * 30 �سم
مرحا�ض �أر�سي »عربي« معدين

باب معدين �سماكة 10 �سم مع �سباك وق�سبان �أبعاد  40�سم *30 �سم وفتحة »�أ�سناف«
�سباك مع ق�سبان و�سبك �أبعاد 80 �سم * 100 �سم

�سباك مع ق�سبان و�سبك �أبعاد 150 �سم * 100 �سم
�سباك مع ق�سبان و�سبك �أبعاد 50 �سم * 80 �سم

باب حمام �سماكة 1 �سم من �أملونيوم خفيف
خز�ئن معدنية لتخزين �ملو�د �لغد�ئية، على �سطحها يو�سح �سخان �ملاء »قمقم« وطباخ كهربائي »باطة«

1:100
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خمطط م�سقط  عمودي يف غرفة - �سجن عوفر

.1

.2

.3

.4

.5

.6

�سرير طابقن )بر�ض( �أبعاد 180�سم * 80 �سم 
خز�ئن معدنية من وحد�ت متكررة 40 �سم * 40 �سم

باب معدين �سماكة 10 �سم مع �سباك وق�سبان �أبعاد  40�سم *30 �سم وفتحة »�أ�سناف«
�سباك مع ق�سبان و�سبك �أبعاد 150 �سم * 100 �سم

باب حمام �سماكة 1 �سم من �أملونيوم خفيف
خز�ئن معدنية لتخزين �ملو�د �لغد�ئية، على �سطحها يو�سح �سخان �ملاء »قمقم« وطباخ كهربائي »باطة«

1:100
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خمطط م�سقط �أفقي يف ق�سم - �سجن عوفر

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10
.11

غرفة مر�قبة �ل�سجانن
مدخل �لق�سم

�لكانتينة
مغ�سلة �لثياب + مكتبة �لق�سم

غرفة �أ�سر
�ساور�ت ��ستحمام للق�سم

مكتبة وخمزن
درج معدين لل�سعود للغرف �لعلوية للق�سم

ج�سر معدين للو�سول للغرف �لعلوية للق�سم
�ساحة �لق�سم  15 م * 9 م مغطاة من �الأعلى

 ب�سبك معدين
باب �أمني

1:500

1:250

�لطابق �لعلوي

�لطابق �الر�سي
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* المعايير الدولّية الناظمة لبيئات االحتجاز
* النتائج

مؤسسة الضمري لرعاية االرسى وحقوق االنسان
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�س��ّكل �الإع��ان �لعامل��ّي حلق��وق �الإن�س��ان �للبن��ة �الأ�سا�س��ّية للكث��ر م��ن �ملب��ادئ �الإن�س��انّية و�حلق��وق، فن���ّض عل��ى 
�أّن جمي��ع �لنا���ض مت�س��اوون  يف �لكر�م��ة و�حلق��وق، و�أّن��ه ال يج��وز �إخ�س��اع �أّي �س��خ�ض للتعذي��ب، �أو �ملعامل��ة 
�لا�إن�س��انّية، �أو �حلاّط��ة بالكر�م��ة،47 و�أّك��دت �ملو�ثي��ق �لدولّي��ة �لتالي��ة لاإع��ان عل��ى �الأ�سا���ض ذ�ت��ه، كالعه��د 
�ل��دويّل �خلا���ّض باحلق��وق �ملدنّي��ة و�ل�سيا�س��ّية،48 و�ّتفاقّي��ة مناه�س��ة �لتعذي��ب، وغ��ره م��ن �س��روب �ملعامل��ة، �أو 
�لعقوب��ة �لقا�س��ية، �أو �لا�إن�س��انّية، �أو �ملهين��ة،49 و�ّتفاقّي��ة جني��ف �لر�بع��ة،50 وم��ن جه��ة �أخ��رى ج��اءت بع���ض 
ة �لتي تناولت ق�سّية �الأ�سخا�ض �ملحرومن من حّرّيتهم كمجموعة �ملبادئ �ملتعّلقة  �ملو�ثيق �لدولّية �ملتخ�س�سّ
بحماية جميع �الأ�سخا�ض �لذين يتعّر�سون الأّي �سكل من �أ�سكال �الحتجاز �أو �ل�سجن،51 و�لقو�عد �لنموذجية 
�لدنيا ملعاملة �ل�س��جناء )قو�عد مانديا(52 لتوؤّكد على �ل�س��ياق ذ�ته من �أهّمّية �حرت�م حقوق �الإن�س��ان، وعدم 

جتري��د �ملعتقل��ن م��ن حقوقه��م. 53

ومل ت�س��ع خمتل��ف ه��ذه �لوثائ��ق معاي��ر ثابت��ة وو��سح��ة وحم��ّددة لهند�س��ة بن��اء �ل�س��جون ومعايره��ا، �إاّل �أّنه��ا 
و�سع��ت ع��دد�ً م��ن �الأ�س���ض �لت��ي يج��ب مر�عاته��ا، وحفظه��ا للمعتقل��ن، و�لبيئات �لتي يت��ّم �حتجازهم بها. فعلى 
ت قو�عد مانديا يف �لق�سم �خلا�ّض مبعاير �أماكن �الحتجاز على �أّنه: "توّفَر جلميع �لغرف  �سبيل �ملثال ن�سّ
�ملعّدة ال�ستخد�م �مل�سجونن، وال �سّيما حجر�ت �لنوم ليًا، جميع �ملتطّلبات �ل�سّحّية مع �حلر�ض على مر�عاة 
�سة لكّل �سجن، و�الإ�ساءة و�لتدفئة  �لظروف �ملناخّية خ�سو�ساً من حيث حجم �لهو�ء و�مل�ساحة �لدنيا �ملخ�سّ
و�لتهوي��ة".54  و�أّك��دت �أهّمّي��ة �ّت�س��اع �لنو�ف��ذ �ملوج��ودة يف غ��رف �ملعتقل��ن و�مل�س��جونن، بحي��ث ي�سب��ح م��ن �ملمكن 
عليه��م ��س��تخد�م �الإ�س��اءة �لطبيعّي��ة لغاي��ات �لق��ر�ءة و�لعم��ل، و�أن تك��ون ه��ذه �لنو�ف��ذ مرّكب��ة عل��ى نح��و ي�س��مح 

بدخ��ول �لهو�ء �لطبيعي.55 

المعايير الدولّية الناظمة لبيئات االحتجاز

47 �نظر ديباجة �الإعان �لعاملّي حلقوق �الإن�سان، و�ملاّدة 1 و�ملادة 5 منه.

48 �نظر �ملاّدة 7 من �لعهد �لدويّل �خلا�ّض باحلقوق �ملدنّية و�ل�سيا�سّية.

49 �نظر ديباجة �ّتفاقّية مناه�سة �لتعذيب وغره من �سروب �ملعاملة، �أو �لعقوبة �لقا�سية، �أو �لا�إن�سانّية، �أو �ملهينة.  و�ملاّدة 2 منها.

50 �نظر �ملاّدة 85 من �ّتفاقّية جنيف �لر�بعة.

51 �نظر �ملبد�أ رقم 1 من �ملبادئ �ملتعّلقة بحماية جميع �الأ�سخا�ض �لذين يتعّر�سون الأّي �سكل من �أ�سكال �الحتجاز �أو �ل�سجن.

52 �نظر �ملبد�أ رقم 1 من �لقو�عد �لنموذجّية �لدنيا ملعاملة �ل�سجناء )قو�عد مانديا(.

53 للمزي��د �نظ��ر حق��وق �الإن�س��ان و�ل�س��جون: كت��اب جي��ب ع��ن �ملعاي��ر �لدولّي��ة حلق��وق �الإن�س��ان الأج��ل م�س��وؤويل �ل�س��جون، مفو�سّي��ة �الأمم �ملّتح��دة حلق��وق 

�الإن�س��ان، نيوي��ورك وجنيف، 2004.
54�نظر �ملبد�أ رقم 10 من �لقو�عد �لنموذجّية �لدنيا ملعاملة �ل�سجناء )قو�عد مانديا(.

55�نظر �ملبد�أ رقم 11/�أ و ب من �لقو�عد �لنموذجّية �لدنيا ملعاملة �ل�سجناء )قو�عد مانديا(.
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ومل تك��ن فق��ط هند�س��ة �مل��كان �لعاّم��ة ه��ي �الإط��ار �لوحي��د �ل��ذي تناولت��ه قو�ع��د ماندي��ا، حي��ث تناول��ت �أي�س��اً 
بع�ض �الأمور �ملر�فقة كاأهّمّية توفر �سرير لكّل �سجن، وتزويده بلو�زم �ل�سرير على �أن تكون نظيفة، و�أن يتّم 
��س��تبد�لها يف مو�عي��د متقارب��ة،56 وكذل��ك تناول��ت ق�سّي��ة �ملر�حي���ض، و�أهّمّي��ة تو�فره��ا بع��دد كاٍف،57 و�س��رورة 
�أن تق��وم �الإد�رة بتزوي��د �ملعتقل��ن بوجب��ات طع��ام ذ�ت قيم��ة غذ�ئّي��ة كافية وجّي��دة �لنوعّية.58 وكفلت للمعتقلن 
�حل��ّق يف �الّط��اع عل��ى جم��رى �الأح��د�ث يف �ل�سح��ف �ليومّي��ة، �أو �لدورّي��ة، �أو...، وباال�س��تماع �إىل حمّط��ات 
�الإذ�ع��ة، �أو �أّي��ة و�س��يلة مماثل��ة،59 و�حتفظ��ت بحّقه��م يف �حل�س��ول عل��ى مكتب��ة حتت��وي عل��ى ق��در و�ٍف م��ن �لكت��ب 

�لثقافّي��ة و�لرتفيهّية.60 

��ت �مل��اّدة 51 م��ن �لتقري��ر �لع��ام �لث��اين ب�س��اأن �أن�س��طة �للجن��ة �الأوروبّي��ة ملن��ع �لتعذي��ب عل��ى �أّن��ه م��ن ب��ن  ون�سّ
�الأم��ور �س��ديدة �الأهمّي��ة ه��ي ق�سّي��ة �إتاح��ة ق��در معق��ول م��ن �الّت�س��ال ما بن �ل�س��جن و�لع��امل �خلارجّي، وعلى 
وج��ه �خل�سو���ض توف��ر �س��بل ت�سم��ن ��س��تمر�ر عاق��ة �ل�س��جن م��ع �أ�س��رته و�أ�سدقائ��ه �ملقّربن، وعلي��ه، فاإّن �أّي 
قي��ود عل��ى عملّي��ة �الّت�س��ال بالع��امل �خلارج��ّي ال ينبغ��ي �أن تك��ون �إاّل بناء على �عتبار�ت �أمنّية ذ�ت �أهّمّية، �أو ذ�ت 

�سل��ة باملو�رد.

عل��ى �لرغ��م م��ن خمتل��ف ه��ذه �لن�سو���ض، �إاّل �أّن ممار�س��ات �الحت��ال تتعار���ض ب�س��كل �س��به كام��ل م��ع ه��ذه 
�لقو�عد، فحّتى يومنا هذ�، وعلى �لرغم من �سدور قر�ر من �ملحكمة �لعليا �الإ�سر�ئيلّية يق�سي باإلز�م م�سلحة 
�سة لكّل �أ�سر 4.5  �ل�سجون بتو�سعة �ل�سجون، وتقلي�ض عدد �الأ�سرى يف �لغرف، بحيث ت�سبح �مل�ساحة �ملخ�سّ
م��رت، مب��ا ي�س��مل م�س��احة �حلّم��ام، �إاّل �أّن دول��ة �الحت��ال وحّت��ى يومن��ا ه��ذ� مل تنج��ح يف تطبيق هذ� يف �ل�س��جون 
كاّفة، حيث �إّنها عملت على تخفي�ض عدد �الأ�سرى يف معظم �ل�سجون ولكّنها حّتى �ليوم مل ُتنِه هذه �لعملّية.

56 �نظر �ملبد�أ رقم 19 �لقو�عد �لنموذجّية �لدنيا ملعاملة �ل�سجناء )قو�عد مانديا(.

��ة على نحو  57 يذك��ر �أّن �مل��اّدة 31 م��ن �لتقري��ر �لع��ام رق��م 10 للجن��ة �الأوروبّي��ة ملن��ع �لتعذي��ب ن���ضَّ عل��ى �أّن: "يج��ب تلبي��ة �حتياج��ات �لن�س��اء �ل�سّحّي��ة �خلا�سّ

��ة �إمكانّي��ة �لذه��اب �إىل �ملر�ف��ق �ل�سّحّي��ة، ومن�س��اآت �الغت�س��ال عن��د �حلاج��ة، وتوف��ر ترتيب��ات �آمن��ة للتخّل���ض  كاٍف. وم��ن �الأم��ور �لت��ي حتظ��ى باأهّمّي��ة خا�سّ
م��ن �الأدو�ت �لت��ي به��ا بق��ع دم��اء، وتوف��ر �أدو�ت �سّحّي��ة، مث��ل �لف��وط �ل�سّحّي��ة وميك��ن �أن ي��وؤّدي �لعج��ز ع��ن توف��ر �ملتطّلب��ات �الأ�سا�س��ّية يف ح��ّد ذ�ت��ه �إىل 
تفاقم �ملعاملة �ملهينة". ويتعار�ض هذ� ب�س��كل و��سح مع ممار�س��ات دولة �الحتال، حيث حُترم �الأ�س��ر�ت يف �لكثر من �الأحيان من ��س��تخد�م �لدو�ّس��ات يف 
�الأوقات �لاتي يحتجن �إليها، وذلك ب�سبب تو�جد �أماكن �ال�ستحمام خارج �لغرف، وبالتايل فور �إغاق �الأق�سام ي�سبح من غر �ملمكن لهّن ��ستخد�مها.

58 �نظر �ملبد�أ رقم 1/20 من �لقو�عد �لنموذجّية �لدنيا ملعاملة �ل�سجناء )قو�عد مانديا(.

59 �نظر �ملبد�أ رقم 39 من �لقو�عد �لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�سجناء )قو�عد مانديا(.

60 �نظر �ملبد�أ رقم 40 من �لقو�عد �لنموذجّية �لدنيا ملعاملة �ل�سجناء )قو�عد مانديا(.
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ويوؤّك��د ع��دد كب��ر م��ن �الأ�س��رى �أّن ه��ذه �لغ��رف �لت��ي يت��ّم �حتجازه��م فيه��ا تفتق��ر �إىل �ال�س��تخد�م �الآدم��ّي، فكم��ا 
�سبق و�أ�سرنا خال هذه �لدر��سة، تفتقر �لغرف �لتي يتّم و�سع �الأ�سرى فيها �إىل �سبل �لتهوية، ويف �لكثر من 

�الأحيان تتحّول هذه �لنو�فذ �إىل �سبيل للح�سر�ت و�لقو�ر�ض لتدخل �إىل غرف �الأ�سرى.61

وم��ن جه��ة �أخ��رى، عمل��ت دول��ة �الحت��ال م��ع �إد�رة م�سلح��ة �ل�س��جون من��ذ �س��نو�ت عل��ى حتوي��ل ج��زء كب��ر 
��ل دول��ة �الحت��ال م��ن �لتز�ماته��ا جت��اه �الأ�س��رى  م��ن حق��وق �الأ�س��رى �إىل حق��وق مدفوع��ة �لثم��ن، حي��ث تتن�سّ
بتوف��ر �أغطي��ة �لفر�س��ات، و�لبطانّي��ات، و�ملخ��ّد�ت، و�مل��ر�وح، و�أحذية �ل�س��جن وغرها، وحتّولها �إىل �س��لع ميكن 
لاأ�س��رى �س��ر�وؤها م��ن كانتين��ا �ل�س��جن باأ�س��عار م�ساعف��ة، وعلي��ه حت��ّول �إد�رة �ل�س��جون كام��ل ه��ذ� �لع��بء �إىل 
عائ��ات �الأ�س��رى و�ملعتقل��ن.62 و�أح��د �الأمثل��ة �الأخ��رى �لت��ي ميك��ن �سربه��ا يف ه��ذ� �ل�س��ياق ه��و �الأغذي��ة �لت��ي 
يت��ّم توفره��ا لاأ�س��رى، حي��ث توّف��ر �إد�رة �ل�س��جن لاأ�س��رى وجب��ات �لطع��ام، �إاّل �أّن طبيع��ة طه��ي هذه �الأطعمة، 
ونوعّيته��ا وكمّيته��ا يف بع���ض �الأحي��ان ال تك��ون كافي��ة؛ �الأم��ر �ل��ذي يدفع �الأ�س��رى ب�س��كل عام �إىل جتميع وجبات 
�لطع��ام ب�س��كل جماع��ّي، و�إ�ساف��ة بع���ض �مل��و�ّد �لغذ�ئّي��ة �الإ�سافّي��ة �لت��ي يت��م �س��ر�وؤها من كانتينا �ل�س��جن، و�إعادة 

طهي �لطعام مّرة �أخرى لغايات جتاوز مثل هذه   �الإ�سكالّيات. 

61 للمزي��د ح��ول ق��ر�ر �ملحكم��ة �لعلي��ا بخ�سو���ض �مل�س��احة �نظ��ر تقري��ر �نته��اكات حق��وق �الأ�س��ر�ت و�الأ�س��رى يف �س��جون �الحت��ال للع��ام 2018. موؤ�ّس�س��ة 

�ل�سم��ر لرعاي��ة �الأ�س��ر وحق��وق �الإن�س��ان، متوّف��ر ع��رب �لر�ب��ط �الآت��ي:
https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_d2019-9-2_12.pdf. 
62 للمزيد �نظر در��س��ة موؤ�ّس�س��ة �ل�سمر بخ�سو�ض �ال�س��تغال �القت�سادّي لاأ�س��رى �لفل�س��طينّين يف �س��جون �الحتال �الإ�س��ر�ئيلّي، متوّفر عرب �لر�بط

https://bit.ly/30ihKzQ. 
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النتائج

�أبق��ت دول��ة �الحت��ال من��ذ �حتاله��ا �الأر��س��ي �لفل�س��طينّية عل��ى �ل�س��جون �لت��ي كان��ت موج��ودة من��ذ زم��ن 
�النتد�ب �لربيطايّن، وعلى �لرغم من ِقدم هذه �ملباين و�هرت�ئها �إاّل �أّن دولة �الحتال �أبقت عليها، ال بل 
و��س��تخدمتها �أماك��ن �حتج��از للفل�س��طينّين، وال ز�ل��ت حّت��ى يومن��ا ه��ذ�. وعل��ى �س��بيل �ملث��ال فه��ي  ت�س��تخدم 

�س��جن �لد�مون مكاناً الحتجاز �الأ�س��ر�ت و�الأ�س��رى �الأطفال.

ال ت�س��تثني منظوم��ة �الحت��ال �الأ�س��رى �لفل�س��طينّين م��ن ممار�س��اتها �ملختلف��ة، حي��ث يتكام��ل عم��ل 
خمتل��ف �أجه��زة دول��ة �الحت��ال يف ��س��تهد�فها �لفل�س��طينّين �أينم��ا كان��و�، فتعم��د دول��ة �الحت��ال �إىل و�سع 
�الأ�س��رى يف �س��جون تفتقر �إىل �أب�س��ط مقّومات �حلياة �الآدمّية، فعلى �س��بيل �ملثال تقبع �الأ�س��ر�ت و�الأ�س��رى 
�الأ�سبال يف �سجن �لد�مون �لذي ُبني قبل ما يزيد عن 65 عاماً ��سطبًا للخيول، وخمزناً للتبغ، ويعي�ض 
�الأ�سرى يف �سجن �لنقب يف خيم وكرفانات ووحد�ت خر�سانّية جميعها ت�سبه �الأفر�ن ب�سبب وجود �ل�سجن 
يف و�س��ط �ل�سح��ر�ء، وب�س��بب طبيع��ة ه��ذه �خلي��م و�لكرفان��ات �لت��ي تزي��د م��ن �حتبا���ض �حل��ر�رة د�خله��ا، وال 
يختلف �حلال ب�س��كل كبر عن بقّية �ل�س��جون، حيث يعي���ض �الأ�س��رى يف �أّي �س��جن من �س��جون �الحتال يف 

ظ��روف قا�س��ية وجمحفة.

تت�ّس��بب طبيع��ة �الأماك��ن �لت��ي ُيحتج��ز �الأ�س��رى فيه��ا، �لت��ي تنع��دم فيه��ا �س��بل �لتهوي��ة �ل�سّحّي��ة، و�الإن��ارة 
غ��ر �مل�س��احة �لت��ي ميك��ن لاأ�س��رى  �لكافي��ة، وع��دم دخ��ول �ل�سم���ض �إىل �لغ��رف، �أو �لف��ورة ب�س��كل كاٍف، و�سِ
ممار�س��ة �لريا�س��ة فيه��ا، وق�س��ر �أف��ق �لنظ��ر �إىل �إ�ساب��ة �لكث��ر م��ن �الأ�س��رى باأمر����ض و�أوج��اع يف �ملفا�س��ل، 

و�لنظ��ر، و�أمر����ض تنف�س��ّية وجلدّي��ة.

ُتعرق��ل �سيا�س��ات �الحت��ال �ملختلف��ة حي��اة �الأ�س��رى �ليومّي��ة د�خ��ل �ل�س��جن، حي��ث يدخ��ل �ل�س��ّجانون �إىل 
�لغ��رف 5 م��ّر�ت يومّي��اً لغاي��ات �لع��دد، �أو دّق �ل�س��بابيك، �أو �لتفتي�س��ات �لروتينّي��ة �أو �ملفاجئ��ة؛ �الأم��ر �ل��ذي 
ال ي�س��مح لاأ�س��رى باعتماد روتن حياتّي ثابت، ويعرقل يف �لكثر من �الأحيان ن�س��اطاتهم �ليومّية، وبناء 

علي��ه فاإّن��ه يزل��زل �إيق��اع �حلياة �ليومّية لاأ�س��ر يف �ل�س��جن.

تتحّك��م دول��ة �الحت��ال باأ�سغ��ر تفا�سي��ل �حلي��اة �ليومّي��ة لاأ�س��ر، وذل��ك به��دف �إفق��اد �الأ�س��ر �أّي �س��عور 
لديه بال�سيطرة �أو �الإر�دة، فتتحّكم �إد�رة �ل�سجون بعدد �الأ�سخا�ض �لذين يجوز لهم زيارة �ملعتقل، ودرجة 
قر�بته��م، وع��دد �ل�س��ور �لت��ي يج��وز له��م �إدخاله��ا، و�أماك��ن و�س��ع ه��ذه �ل�س��ور د�خ��ل �لغرف، وع��دد �ملحّطات 
�لتلفزّيونّي��ة  �لت��ي يج��وز لاأ�س��ر م�س��اهدتها، وماهّي��ة ه��ذه �ملحّط��ات، و�الأوق��ات �لت��ي ميك��ن لاأ�س��ر �أن 
ي�س��تحّم فيها، و�ألو�ن �ملاب���ض �لتي يجوز �أن يرتديها، وحّتى �س��كلها و�ملاّدة �مل�سنوعة منها، وكذلك تتحّكم 
باالأوقات و�الأّيام �لتي يجوز لاأ�سر �أن يلعب فيها �لريا�سة، وغره �لكثر من �لتفا�سيل �ل�سغرة �لتي 
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ترتك �أثر�ً كبر�ً يف نف���ض �الأ�س��ر.

ميكن �لقول ب�سكل و��سح �إّن هند�سة بناء �ل�سجون يف دولة �الحتال لي�ست عبثّية، حيث تظهر �لتفا�سيل 
�لت��ي �أ�س��ار �إليه��ا �الأ�س��رى يف ه��ذه �لورق��ة �إىل طبيع��ة �ملبالغ��ة يف "�الإج��ر�ء�ت �الأمنّي��ة" �لت��ي تّتخذه��ا دول��ة 
�الحتال �لتي حتّول هذه �ملمار�سات من "�إجر�ء�ت �أمنّية" �إىل �سيا�سة و��سحة للتنكيل باالأ�سرى، فتحيط 
باالأ�سرى يف �سجون �الحتال �أ�سو�ر عالية، ال يقّل طولها باملعتاد عن 8 �أمتار، وكامر�ت مر�قبة، و�أ�ساك 
�س��ائكة، وتعل��و معظ��م �لف��ور�ت يف �ل�س��جون �أل��و�ح �ساجّي��ة، �أو باط��ون يح��ول م��ن دخ��ول �ل�سم���ض ب�س��كل 
حقيق��ّي �إىل �لف��ور�ت، وبذل��ك ي�سب��ح �س��عور �الأ�س��رى وكاأّنه��م يف �آب��ار مي��اه معزول��ة ع��ن �لع��امل �خلارج��ّي 

ب�سكل تاّم.

عل��ى �لرغ��م م��ن كّل ممار�س��ات �الحت��ال، جنح��ت �حلرك��ة �الأ�س��رة عل��ى م��د�ر �الأع��و�م �ملا�سي��ة يف خل��ق 
و�س��ط �جتماعّي �أقرب ما ميكن للطبيعّي، بحيث يحاول �الأ�س��رى حتويل غرفهم �إىل غرف �أ�س��به ما تكون 
بغرفه��م �ملعت��ادة، ويحيط��ون �أنف�س��هم مب��ا يذّكره��م بعائاته��م، ويعي�س��ون م��ع بع���ض حلظ��ات �إن�س��انّية م��ن 

�لف��رح عن��د جن��اح، �أو والدة �أح��د �الأقرب��اء، وحلظ��ات �أخ��رى م��ن �حل��زن عن��د فق��د�ن �أحده��م.

دول��ة  تكتف��ي  �لفل�س��طينّين، حي��ث ال  �الحت��ال يف معاقب��ة  �سيا�س��ة  م��ن  كم��كان ج��زء�ً  �ل�س��جن  ي�س��ّكل 
�الحتال فقط مبعاقبة �لفل�سطينّين باالعتقال ج�سدّياً ل�سنو�ت طويلة، و�إّنا ت�سّكل منظومة �ل�سجون 
بهند�س��تها، و�ملمار�س��ات �ليومّي��ة فيه��ا و�لقائم��ة عل��ى قم��ع �الأ�س��رى ج��زء�ً م��ن �سيا�س��ة �الحت��ال يف �لعقاب.
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