
  

  خاصة بواقع األسرى في السجون االسرائيليةاإلحصاء الفلسطيني يصدر نشرة 
  1967حالة اعتقال منذ العام ألف  750 أكثر من

  

لم تعد هناك عائلة فلسطينية إال وتعرض أحد أو جميع أفرادها لالعتقال، وهناك من تكرر اعتقالهم مرات عديدة، ولم تعد 

 ومنذ احتاللها لألراضي الفلسطينية في العام .أقيم عليها سجناً أو معتقالً أو مركز توقيفهنالك بقعة في فلسطين إال وأن 

ألف  12الفلسطينية، من بينهم قرابة  ألف مواطن من كافة المناطق 750وحتى اليوم اعتقلت قوات االحتالل حوالي  1967

ء فقط، وإنما شملت األموات، حيث ال تزال ، ولم تقتصر االعتقاالت على األحيامواطنة وعشرات اآلالف من األطفال

تحتجز عشرات الجثامين لشهداء وشهيدات استشهدوا خالل انتفاضة األقصى ولمئات الجثامين لشهداء  لسلطات االحتال

  .استشهدوا في السنوات التي سبقتها
 

آالف  8اعتقال، بينهم قرابة ألف حالة  70، سجلت أكثر من 2000أيلول / سبتمبر  28ومنذ بدء انتفاضة األقصى في 

طفل، وعشرات النواب ووزراء سابقين، وأكثر من عشرين ألف قرار اعتقال إداري ما بين اعتقال جديد وتجديد االعتقال، 

، منهن أربع أسيرات وضعن مولودهن داخل السجن خالل انتفاضة األقصى، وجميعهن تحررن من األسر مواطنة 850و

 أسير، بينهم عشرات األسرى العرب من جنسيات عربية مختلفة، من بينهم آالف 6نحو   تاللويقبع اليوم في سجون االح

من إجمالي عدد األسرى فيما يوجد المئات من األسرى اعتقلوا وهم % 5.3ويشكلون ما نسبته طفالً،  285و  أسيرة، 35

 خبا، وعدد من القياداتتنائباً من 21، وريامعتقالً إدا 270و أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة وهم في السجن وال يزالوا،

  .  أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة 820ومن بين هؤالء  .ةالسياسي

  

، نتيجة التعذيب و اإلهمال الطبي والتصفية المباشرة بعد داخل السجونأسيرا  200أكثر من  1967منذ العام  استشهدكما 

معتقالً  70من هؤالء الشهداء ، إطالق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون أو االعتقال،

معتقالً نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد االعتقال،  74 نتيجة اإلهمال الطبي و معتقالً 51استشهدوا نتيجة التعذيب و

 ار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجونأسرى استشهدوا نتيجة إطالق الن 7و

   

  األسـرى القدامى، عمداء األسرى، جنراالت الصبر

، 1994آيار عام /معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو أسيراً 302هناك 

عاماً،  17باعتبارهم أقدم األسرى، فأقل واحد منهم مضى على اعتقاله ” األسرى القدامى“وهؤالء يطلق عليهم مصطلح 

، فيما “عمداء األسرى“أسيراً مضى على اعتقالهم عشرين عاماً وما يزيد وهؤالء يطلق عليهم مصطلح  136ومن بينهم 

اية الشهر الجاري وهو مصطلح يطلق على من مضى على اعتقاله ربع قرن وما يزيد تصل مع نه” جنراالت الصبر“قائمة 

أسرى  4يوجد ” جنراالت الصبر“ومن بين   .أسيراً، بينهم أسير عربي واحد من هضبة الجوالن السورية المحتلة 41إلى 

   .نائل وفخري البرغوثي، وأكرم منصور، واألسير المقدسي فؤاد الرازم: أمضوا أكثر من ثالثين عاماً وهم


