
 سجن النقب الصحراوي

 :زيارات المحامين

المحامي هي الوسيلة التي يتم من خاللها تأمين  في ظل العقبات التي تضعها ادارة السجن على زيارة األهالي، تصبح زيارة
فعدى عن الصعاب  م الخارجي ال تتم بتلك السهولة،ولكن هذه النافذة الصغيرة لالتصال مع العال االتصال مع العالم الخارجي،

السجون العسكرية، وعدا عن انتظار المحامين لفترات طويلة أمام  التي يواجهها المحامين من أجل التنسيق لزياراتهم مع ادارات
عوبات واذالل مما حدا أيضا يواجهون ص السجون ليسمح لهم بدخولها لاللتقاء مع المعتقلين داخلها، فان المعتقلين بوابات هذه

 .المعتقلين بالرغم من كونها أحد وسائل االتصال مع العالم الخارجي الذي يتوق له ببعضهم رفض الخروج لمقابلة المحامي

يمضي يوم بأكمله بالرغم من ان المسافة التي تفصل  فمن أجل االلتقاء بالمحامي لمدة عشرين دقيقة على األكثر على المعتقل ان
ان ادارة السجن  متر، ولكن ما يحصل هو 100المكان المخصص لزيارة المحامين ال يبعد أكثر من  السجن وبين بين أقسام

الباكر بالرغم من أن االدارة تكون قد نسقت مع المحامي  تطلب أرقام األشخاص الذين يطلب المحامي زيارتهم في الصباح
بالمعتقلين الذين ينتظرون  رة يبقى المعتقلين في زنازين ضيقة مكتظةالثانية عشرة ظهرا، خالل هذه الفت للزيارة في الساعة

 فالمكان المعد لزيارة المحامين قريب من المحكمة العسكرية، وبعد االنتهاء من الزيارة ومعتقلين آخرين ينتظرون المحاكمة،
ارقة دون تهوية كافية حتى ينتهي النقب الح زيارة المحامي يبقى المعتقلين في هذه الزنازين الضيقة المكتظة في صحراء

المعتقلين  من محاكماتهم، وقد تستغرق رحلة العذاب هذه حتى ساعات المساء، وهذا ما دفع المعتقلين الذين ينتظرون المحاكمة
خ للمعتقل، فخالل زيارة محامي الحركة لسجن النقب بتاري لالستنكاف عن زيارة محاميهم، بالرغم من ما تعنيه زيارة المحامي

 .تترافق مع الزيارة منهم رفض الخروج للزيارة نتاج للصعوبات التي 8معتقلين اال ان  10لزيارة  تم التنسيق 8/6/04

 :الطعام

للمعتقلين سيئة وقليلة جدا ونوعيتها وطريقة اعدادها  عدا عن رداءة الطعام سواءا من حيث الكم او الكيف، فكمية الطعام المقدمة
الغذائية، فهناك نقص في الفواكه  طبيعة الوجبات الغذائية المقدمة للمعتقلين تفتقر للعديد من العناصر نأسوء، أضف الى ذلك فا

تقوم بمنع  بالرغم من قصور االدارة في توفير الطعام للمعتقلين، فان ادارة السجن أيضا .والخضروات التي يتم تقديمها للمعتقلين
اسبوعين منعت االدارة ادخال كمية من المواد التموينية من منطقة  ي للمعتقلين، فقبلادخال امدادات الغذاء التي يحضرها األهال

 .وردتها مع األهالي الخليل،

تلجأ في بعض األحيان لوضع الطعام بعد اعداده  أضف الى ذلك فان الطعام المقدم للمعتقلين يتعرض للتلف كون ادارة المعتقل
 .تحت أشعة الشمس لمدة ساعات

 :ين األقسامالزيارات ب

ويقبع هناك المعتقلين اداريا، وسجن النقب  أقسام 6يتكون سجن النقب من سجنين منفصلين، سجن النقب القديم ويتكون من 
معتقال، وال  120-100هناك المعتقلين المحكومين، ويوجد في كل قسم من هذه األقسام من  قسما ويقبع 12الجديد ويتكون من 

هناك تواصل بين أقسام السجن الواحد القديم والجديد من  ين السجن القديم والسجن الجديد، ولكنيوجد اي تواصل أو اتصال ب
 .األقسام خالل الزيارات بين

نقل األغراض بين هذه األقسام، وقد أبلغت االدارة  في اآلونة األخيرة منعت االدارة الزيارات بين هذه األقسام كما منعت أيضا
 .الواحد بناء جدار حول كل قسم من هذه األقسام، لمنع التواصل بين أقسام السجن المعتقلين بأنها تنوي

 :الوضع الصحي

يقدم لعالج كافة األمراض هو األكامول، فمثال  هناك العديد من الحاالت المرضية في سجن النقب، ولكن، العالج الوحيد الذي
 .قدم له سوى األكامولبحاجة لعملية جراحية، ولكن ال ي هناك طفال يعاني من الفتاك



مالبسهم، دون ان تقوم ادارة السجن بوضع حد لهذه  تكثر الزواحف والفئران في السجن، كما وجد المعتقلين األفاعي بين
 .المعتقلين دون سبب فان االدارة تلجأ في كثير من األحيان بقطع امدادات المياه والكهرباء عن المشكلة، على النقيض من ذلك

 ناتسجن تلموند ب

 :الوضع العام

الشمس، كما أن النوافذ مغلقة بألواح حديدية تمنع  تقبع السجينات في سجن تلموند بنات في غرف صغيرة وضيقة ال تدخلها أشعة
 .تحجب الرؤية، وتسبب هذه األلواح الحديدية الحر الشديد داخل الغرف دخول الهواء والشمس كما

بها السجينات على طريقة تعامل االدارة معهن،  الخطوات االحتجاجية التي قامتمعاملة االدارة ال زالت سيئة بالرغم من 
 .والشتائم وأحيانا االعتداء عليهن بالضرب فالمعتقالت يتعرضن لالهانات

جهازين في نفس الوقت فإن األمان الرئيسي  الكهرباء ضعيفة جدا بحيث ال تتحمل تشغيل جهازين في نفس الوقت، وعند وضع
 .السجينات، بانتظار قيام االدارة برفع األمان وقد يستغرق ذلك ساعات يؤدي لفصل الكهرباء عنينزل مما 

 :امتحانات الثانوية العامة

التوجيهي)، اال ان جميع الطلبات رفضت باستثناء طلب ) سجلت جميع الطفالت في سجن تلموند بنات المتحان الثانوية العامة
المحكومات لمدة قصيرة حرمن أيضا  مانهن من تقديم امتحان التوجيهي، كما ان المعتقالتالموقوفات تم حر واحد، فالمعتقالت

 .من تقديم امتحات التوجيهي

التوجيهي في كافة السجون االسرائيلية، حتي يتم اجراء  بعد ذلك أصدر مأمور سلطة السجون االسرائيلية قرارا بوقف أمتحانات
 .االمتحانات المنتدبين من قبل وزارة التربية والتعليم العالي فحص للمراقبين على هذه

 :زيارة المحامين

يريدون زيارة المحامي، فإن ادارة سجن تلموند  على خالف الممارسات التي تمارسها ادارة سجن النقب تجاه المعتقلين الذين
لزيارة  افقة ألربعة أو خمسة محامينالمحامين، فإدارة سجن تلموند بنات تعطي مو بنات تمارس الضغوط مباشرة على

 .الدخول للزيارة وتسمح لواحد فقط منهم بالدخول المعتقالت في نفس الوقت، ولكن عند وصولهم لبوابة السجن تمنعهم من

 .مراكز التوقيف

 :معتقل بنيامين

م هللا، وهناك يتم احتجاز حوالي الغربي من مدينة را يعتبر مركز بنيامين للتوقيف جزءا من معتقل عوفر الذي يقع الى الجنوب
الناتج عن صغر  م، وعدا عن االكتظاظ X 5 م5طفال محتجزين في خيمة واحدة مساحتها  21ضمنهم  معتقل فلسطيني من 100

ة يعانون من النقص الحاد في المواد الغذائية التي تقدم لهم، اضاف مساحة الخيمة فإن المعتقلين في هذا المعتقل بما فيهم األطفال
هيجان وطفح جلدي وانتشار البثور  وجود مواد تنظيف مما تسبب في انتشار األمراض الجلدية بين المعتقلين أعراضها الى عدم

تزويد  ال يتم 15/6/04حتى تاريخ الزيارة  10/6/04الماء عن هذا المعتقل، فمنذ  على أجسادهم، وقد ترافق مع ذلك انقطاع
كل اثنين ملعقة وكأس ماء، وينام كل ثالث معتقلين على  ي أكواب الماء والمالعق حيث يتقاسمالمعتقل بالمياه، كما يوجد نقص ف

 .المعتقل الحشرات في الخيمة أما بالنسبة للعناية الطبية فهي معدومة كليا في هذا فرشة واحدة، وتنتشر

 .(األسير الطفل محمد (االسم غير حقيقي

 :يروي محمد قصة اعتقالة كما يلي 6/5/04العيزرية اعتقل بتاريخ  عاما وهو من بلدة 15يبلغ محمد من العمر 



االحتالل االسرائيلي باقتحام منزلنا ومن ثم اخرجوني  ، حيث قام جنود6/5/04من صباح يوم  1:30تم اعتقالي في تمام الساعة 
عسكرية، وعلى الفور تم نقلي الى  ببتعصيب عيني وتكبيل يداي الى الخلف، بعد ذلك اقتادوني الى سيارة جي منه بعد ان قاموا

غرفة  كم عن بلدة العيزرية، عند وصولي الى مستوطنة معاليه ادوميم تم ادخالي الى 2مستوطنة معاليه ادوميم التي تبعد حوالي 
الى مكتب وكان هناك محقق واحد وبدأ التحقيق  التحقيق ووضعوني في زاوية وانهالوا علي بالضرب المبرح، بعدها ادخلت

فقلت ال  تضرب الملتوف؟ فقلت ال . بعد ذلك سألني عن ضرب الحجارة وعن علب البويا، معي على الفور، وقد سألني هل
ثالث ساعات، ومن ثم تم ارجاعي الى الطابق الثاني  أعرف، بعد ذلك ابتعد عني وأنزلني الى الطابق األسفل وغاب عني حوالي

في الفم  هددني بالكهرباء، كما ضربني باأليدي واألرجل مما تسبب بنزيفبواسطة العصا و وانهال على بالضرب المبرح
مليتوف او حجارة، بعد ذلك أحضر عصا وتم تعريتي  واألنف، ولكن بعد هذا الضرب لم يتوصل معي ألي اعتراف عن ضرب

 ي مؤخرتك،اعترف على ضرب مليتوف وحجارة وعن أصدقائك واال وضعت هذه العصا ف فقد انتزع بنطلوني وقال لي
مرات، وقد تم توقيعي على ورقة، كل ذلك حدث  وعندما رأيت ان المحقق مصمم على تنفيذ تهديده اعترفت بالقاء الحجارة اربع

 .والتهديد، وكان ذلك على مدار يوم كامل في مستوطنة معاليه ادوميم بعد تعرضي للضرب المبرح

وبعدها تم نقلي الى معتقل بنيامين، وال زلت حتى  كثت هناك عشرة أيامفي اليوم التالي تم نقلي الى معتقل كفار عتصيون وم
 .اآلن في معتقل بنيامين

 


