
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ١٣٧)، ص ٢٠٠٤(صيف  ٥٩، العدد ١٥جلد الم ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  تقارير

  األسرى الفلسطينيون
  يف سجون االحتالل اإلسرائيلي

يقبع يف ســـــــــــجون االحتالل اإلســـــــــــرائيلي ومعســـــــــــكراته ومراكز التوقيف والتحقيق، 
  .سجناً ٢٧أسير فلسطيني وعربي يتوزعون على ما يقارب  ٧٥٠٠

  :هذا العددويشمل 
 عاماً ١٨طفالً فلسطينياً قاصراً، أي دون  ٤٧٠.  
 ١٦أماً و ٢١أســــــــــيرات فلســــــــــطينيات يف ســــــــــجن الرملة وتلموند، من بينهن  ١٠٧ 

أســــــــيرات  ٥أســــــــيرة قاصــــــــرة، وطفالن رضــــــــيعان، ولدا داخل الســــــــجن، هما نور ووائل، و
  .حمكومات بالسجن اإلداري

 جأسير مريض وجريح بحاجة إىل العال ٨٠٠.  
 أسير إداري دون تهمة ٧٠٠.  
 قاصراً حمكومين بالسجن اإلداري ٣٢.  
 أسيراً يف زنازين عزل انفرادي ٣٠.  
 عاماً يف السجن، أقدمهم األسير سعيد العتبة، الذي  ٢٠أسيراً قضوا أكثر من  ١٧
  .عاماً، حتى اآلن ٢٨قضى 
 أسيراً أُبعدوا إىل قطاع غزة من سكان الضفة الغربية ٣٤.  
 من منازل األسرى الفلسطينيين هدمتها سلطات االحتالل ٢٠٠.  

وجــدير بــالــذكر أنــه بلغ العــدد اإلجمــايل حلــاالت االعتقــال يف صـــــــــــفوف املواطنين 
ألف حالة اعتقال، وبلغ العدد اإلجمايل  ٤٠الفلســـــــطينيين منذ بدء انتفاضـــــــة األقصـــــــى، 

حــالــة، وقــد بلغ عــدد حــاالت اعتقــال النســـــــــــــاء منــذ بــدء  ٢٥٠٠حلــاالت اعتقــال األطفــال 
حـــالـــة اعتقـــال... وامتـــازت حمالت االعتقـــال التي يقوم بهـــا جيش  ٣٠٠االنتفـــاضــــــــــــــة 

  .االحتالل بالعشوائية، فيكاد ال يخلو أي بيت فلسطيني من حالة اعتقال
أســــــــــــاليب االعتقال التي ينفذها جيش االحتالل، تمركزت حول املداهمة واقتحام 

نـــازل بعـــد فرض احلصــــــــــــــار ومنع التجول، وإطالق النـــار والقنـــابـــل، وكـــذلـــك حمالت امل
                                                            

)(  :تـــقـــريـــر جلـــمـــعـــيــــــة نــــــادي األســـــــــــــيـــر الـــفـــلســـــــــــــطـــيـــنـــي مـــن مـــوقـــعـــهــــــا يف اإلنـــتـــرنــــــت املصـــــــــــــــدر :
http://www.ppsmo.org 
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االعتقال عبر احلواجز العســــــــكرية املنتشــــــــرة يف املدن الفلســــــــطينية... وصــــــــحب عمليات 
االعتقال االعتداء على املواطنين، والتنكيل بهم، وتركهم لســــــــــــاعات يف العراء، والعبث 

ب والفزع يف صـــــــــــفوف األطفــال والنســـــــــــــاء... بمحتويــات املنــازل وتــدميرهــا، وبــث الرعــ
أيضاً، اختطاف اجلرحى من سيارات اإلسعاف واملستشفيات  وشملت عمليات االعتقال،

  .على يد الوحدات اخلاصة واملستعربين
من املعتقلين الفلســـــــطينيين تعرضـــــــوا للتنكيل واالعتداء بالضـــــــرب املبرح  ٪٩٠إن 

إىل مراكز االعتقـــال على يـــد جنود والوحشـــــــــــي، منـــذ حلظـــة اعتقـــالهم، وقبـــل وصـــــــــــولهم 
االحتالل اإلســـــــــــرائيلي، وقبـــل اســـــــــــتجوابهم وتوجيـــه أيـــة تهمـــة لهم... ويعيش األســـــــــــرى 
الفلســـــــــطينيون يف ســـــــــجون ومعســـــــــكرات ال تصـــــــــلح للحياة اآلدمية، فهي تفتقد ألبســـــــــط 
املقومات اإلنســــــــانية، كما يعانون من ســــــــياســــــــة انتقامية، واســــــــتهداف متعمد حلقوقهم 

  .نسانيةوكرامتهم اإل
يف  ٪٩٥وقد بلغت نسبة األسرى الذين يتعرضون للتعذيب بأساليب حمرمة دولياً 

مراكز التحقيق، كاملســـــــــكوبية، وعســـــــــقالن، وبيتح تكفا، واجللمة، ويشـــــــــمل ذلك األطفال 
القاصـــرين... وتعددت أســـاليب التعذيب حتى وصـــل األمر إىل اســـتخدام أســـاليب حتط من 

اجلنسي، واعتقال زوجات األسرى النتزاع االعترافات  الكرامة، كاالغتصاب، والتحرش
بالقوة، وحتت الضغط والتهديد... وأدىل الكثير من األسرى، خاصة األطفال، باعترافات 

  .كاذبة للمحققين، بسبب ما تعرضوا له من معاملة قاسية
إن قرار األســــــرى بخوض إضــــــراب مفتوح عن الطعام جاء بســــــبب تصــــــعيد إجراءات 

يقات املســـــــــتمرة عليهم داخل الســـــــــجون، وبروز نزعة ســـــــــادية عنيفة يف القمع واملضـــــــــا
التعامل والتعاطي مع حقوقهم، حيث شـــنت هجمة شـــاملة عليهم لســـلبهم كافة حقوقهم 

، وإعادة األوضـــــــــاع إىل ســـــــــنوات ١٩٦٧ومنجزاتهم النضـــــــــالية، التي حققوها منذ العام 
  .الستينيات والسبعينيات

  ولعل أبرز القضايا
  :منها األسرى واألسيراتالتي يعاين 

  .التفتيش العاري واملذل. ١
فرض غرامات مالية على األســـــــــرى ألتفه األســـــــــباب، وتســـــــــحب من حســـــــــاباتهم . ٢

  .الشخصية
يف الزنازين، وحرمانهم من شـــــــــراء  فرض عقوبات مكثفة على األســـــــــرى بزجهم. ٣

ن من ، عالوة على احلرمــــان من زيــــارات األهــــل، واحلرمــــا"الكنتين"من  احتيــــاجــــاتهم
  ).العامة (التوجيهي امتحانات الثانوية

  .االعتداء على األسرى بالغاز املسيل للدموع، والضرب. ٤
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ســياســة التفتيشــات االســتفزازية ليل نهار، واقتحام غرف املعتقلين، ومصــادرة . ٥
  .أمالكهم، والعبث بأغراضهم وتدميرها

  .يةالعزل االنفرادي ملدة طويلة ومفتوحة يف زنازين انفراد. ٦
  .االعتداء على األسرى أثناء نقلهم إىل احملاكم العسكرية. ٧
  .تفريق األشقاء عن بعضهم البعض، وتشتيتهم يف سجون خمتلفة. ٨
تقليص اخلدمات األســــــاســــــية املقررة لألســــــرى، من الســــــجائر، واملالبس، ومواد . ٩

  .التنظيف، واملواد الغذائية
واجلرحى، واملماطلة يف إجراء العمليات اإلهمال الصحي للمئات من املرضى . ١٠

  .اجلراحية، وعدم توفر أطباء خمتصين يف السجون
  .تركيب ألواح زجاجية وبالستيكية عازلة يف غرف الزيارات، بدالً من الشبك. ١١
جتديد االعتقال اإلداري للمئات من األســــرى، حيث جدد االعتقال ألســــرى أكثر . ١٢

  .من سبع مرات
  .ن سكان الضفة الغربية إىل قطاع غزة، كوسيلة عقاب جماعيإبعاد أسرى م. ١٣
منع التعليم اجلامعي لألســــرى باالنتســــاب للجامعات الفلســــطينية، أو العربية، . ١٤

  .أو األجنبية
  .منع االتصال التلفوين باألهايل، حتى يف حاالت الضرورة القصوى. ١٥
  .حرمان ذوي األسرى من الزيارات بحجة املنع األمني. ١٦
تـــدهور الوضـــــــــــع الغـــذائي، وســـــــــــوء الطعـــام، وعـــدم صـــــــــــالحيتـــه، وقلـــة الفواكـــه . ١٧

  .واخلضروات
  .عدم السماح لألسرى بالتزاور بين الغرف واألقسام. ١٨
سوء أوضاع الغرف والزنازين، التي يحتجز فيها األسرى، من حيث االكتظاظ، . ١٩

  .ساحة النزهة قلة التهوية، عدم وجود مواد تنظيف، تقليص ساعات اخلروج إىل
انتشــــار احلشــــرات يف الغرف واخليام، وعدم وجود مبيدات حشــــرية، ما تســــبب . ٢٠

  .بانتشار األمراض اجللدية
عــدم الســـــــــــمــاح بــإدخــال املالبس، واملواد الغــذائيــة، والكتــب الثقــافيــة، واملواد . ٢١

 .القرطاسية، ورسائل األهل لألسرى



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
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