
The Israeli occupation authorities and their suppression forces 
continue arresting Palestinian citizens in every time and place. 
The number of arrests exceeds one million Palestinians since 
1948 until October 2017, including 15.000 female and tens of 
thousands of children.

Since the beginning of the Aqsa uprising in September 
2000, 90.000 arrest cases were recorded, including 10.000 
minors under the age of eighteen, 12.000 Palestinian women, 
more than 70 deputies in the Legislative Council and 25.000 
administrative detention sentences.

The Palestinian and Arab detainees cause is considered 
one of the most important legal, political and humanitarian 
issues, where the Israeli occupation authorities still holding 
near (6400) Palestinian detainees in prisons. They are 
exposed to individual and collective punishments, assaults 
and denial of the basic rights under a punitive tendency and 
political incitement by the extremist ministers of the Israeli 
Government.

Statistics of the Commission of Detainees and Ex-Detainees 
Affairs indicate that those arrests were not limited to a specific 
category, but extended to all categories of the Palestinian 
society, including children, elders, females, patients, disabled 
people, academics, and deputies in the Legislative Council, 
students, artists and teachers.

As reported by the commission, arrest cases are conducted 
in a way contrary to the rules of the International Law, in 
terms of the method of detention, the place of detention and 
torture. However, testimonies of detainees indicate that 98% 
who undergone the experience of detention were exposed to 
physical or psychological torture, moral harm and insult.

Palestinian Detainees
in the Israeli Jails
and the Continous Suffering
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Egregious Violations 
against Palestinian 
Detainees
Life conditions are extremely cruel and 
hard inside Israeli jails. They display a long 
list of violations such as: torture, medical 
negligence, solitary confinement, denial of 
family visits, extortion, malnutrition, storming 
sections, night searches, fines and continuous 
punishments.

Medical negligence
The policy of medical negligence has 
increased recently, where the number of sick 
detainees has risen to more than 1000 cases 
of illness, including 95 cases of disability, 
paralysis and chronic diseases. Moreover, 
there are more than 30 detainees who suffer 
from cancer, and 25 detainees who have 
mental diseases.

Studies conducted by the Commission of 
Detainees and Ex-Detainees Affairs indicate 
that 95 martyrs died since 1967 due to 
deliberate medical negligence, bringing the 
number of martyrs to (211).

Minors’ detention
Israeli occupation forces did not exclude 
children from detention, whether be it males 
or females. They also did not respect the 
international agreements in dealing with them. 
They arrested thousands of children putting 
them in jails without taking into consideration 
their age or their weak body structure. Moreover, 
they practiced many types of physical and 
psychological torture, bad treatment and 
many other violations. The rate of torture and 
abuse is estimated of 100%, where Israel has 
legislated their detention and torture not based 
on security reasons as they claim, but it is a 
punitive measure against children to destroy 
their future and dreams. 350 male and female 
children under the age of eighteen are currently 
imprisoned in Israeli jails.

Administrative detention
Administrative detention is the most 
disturbing method practiced by the Israeli 
occupation forces as a systematic policy 
against Palestinians. They turned it into 
settled law since 1967 and resorted to 
it as an easy choice to justify detaining 
Palestinians without charges or trails under 
the pretext of the so-called “secret file”. It is 
practiced as a collective punishment against 
thousands of Palestinians contrary to the 
rules of International Law. Since 2000, nearly 
25, 000 administrative detention sentences 
were issued against males and females, 
and currently there are 450 administrative 
detainees imprisoned in Israeli jails.

Solitary confinement
The punishment of solitary confinement has 
escalated through a decision by the Israeli 
Intelligence, where this isolation is renewed 
every 6 months under the pretext of security 
reasons and that the detainee poses a threat 
to Israel’s security. 

The number of isolated detainees reached to 
15 during 2017. They are detained in harsh 
conditions where the cells are very small, 

narrow and full of insects. The majority of 
them are prohibited form family visits.

Deprivation of family visits and 
imposing fines
The Israeli occupation authorities continue 
to deprive hundreds of detainees of family 
visits under feeble security reasons, including 
the detainee’s relatives of first class such 
as: (mother, father, son and wife), which falls 
under the policy of collective punishment.

The Israeli Prison Service deliberately use the 
visit as a means of punishment for detainees, 
and also for their families due to the searches 
on checkpoints and preventing many of them 
of entering the checkpoint. They also practice 
the policy of imposing high fines on detainees 
and minors.

House detention and deportation 
from Jerusalem
The policy of house detention and deportation 
from Jerusalem has escalated recently and 
practiced on tens of Palestinians especially 
people from the city of Jerusalem. It is focused 
on minors and accompanied by high fines. 
Statistics showed that more than 100 persons 
from Jerusalem are currently sentenced with 
house detention.

Transportation
The transportation among prisons is a real 
suffering for detainees. “Bosta” is a term 
used for the process of transferring detainees 
from one prison to another or to the court. 
This “journey” may take many days, where 
detainees are transferred by huge buses and 
kept for many hours in iron cages.

Female detainees
Female detainees are exposed to beating, 
insults, cursing and threatening during their 
interrogation and detention. Their suffering 
continues through solitary confinement, 
denial of family visits, deprivation of medical 
treatment and education. Currently, there are 
64 female detainees in Hasharon and Damoon 
prisons, including 11 mothers, 10 minors and 
7 females who have relatives in prisons.

Retention of martyrs bodies
Israeli is the only state that imposes 
punishments on dead people, where it retains 
an unknown number of martyrs’ corpses. They 
established secret cemeteries for this purpose 
called “cemeteries of figures”, in addition 
to retaining other corpses in mortuaries. 
Secret cemeteries are simple graves without 
tombstone. Every figure has a special file 
and includes information and data of every 
martyr. The Israeli prosecution announced on 
September 2017 that four martyrs from the 
West Bank were buried in this cemetery; Abdul 
Hameed Abu Sroor, Muhammad Tarayra, 
Muhammad Faqeeh and Rami Awartani.

“Bosta”



ــل  ــة مسلس ــة، مواصل ــا القمعي ــرائيلية وقواته ــال اإلس ــلطات االحت ــك س ال تنف
اعتقــال الفلســطينيني فــي كل مــكان وزمــان، لتتجــاوز عــدد االعتقــاالت منــذ العــام 
1948 وحتــى أكتوبــر 2017، نحــو )مليــون( مواطــن ومواطنــة، بينهــم نحــو )15 ألــف( 

فلســطينية وعشــرات اآلآلف مــن األطفــال.

منــذ بــدء انتفاضــة األقصــى فــي 28ســبتمبر/ أيلــول 2000، وحتــى منتصــف العــام 
2017، ُســجلت أكثــر مــن )90( ألــف حالــة اعتقــال، بينهــم أكثــر مــن )10.000( طفــل 
ــن   ــر م ــطينية، وأكث ــرأة فلس ــو )1200( ام ــر، ونح ــة عش ــن الثامن ــم ع ــل أعماره تق
)70( نائبــاً فــي اجمللــس التشــريعي الفلســطيني، وأصــدرت ســلطات االحتــال قرابــة 

)25( ألــف قــرار اعتقــال إداري، مــا بــني اعتقــال جديــد وجتديــد اعتقــال ســابق. 

ــرائيلي  ــال اإلس ــجون االحت ــي س ــرب ف ــطينيني والع ــرى الفلس ــة األس ــر قضي وتعتب
ــلطات  ــل س ــث تواص ــة، حي ــية و القانوني ــانية و السياس ــا اإلنس ــر القضاي ــن اكب م
ــطيني  ــير فلس ــة )6400( أس ــاز قراب ــي، احتج ــت احلال ــي الوق ــرائيلي ف ــال اإلس االحت
داخــل ســجونها، يتعرضون لعقوبــات فرديــة وجماعيــة واعتــداءات وحرمــان مــن 
ابســط احلقــوق األساســية فــي ظــل نزعــة انتقاميــة وحتريــض سياســي ورســمي علــى 
املعتقلــني مــن قبل املســتوى السياســي والــوزراء املتطرفــني فــي احلكومة اإلســرائيلية.

وتفيــد احصــاءات هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، أن تلــك االعتقــاالت لــم تقتصــر 
ــع  ــرائح اجملتم ــات وش ــت كل فئ ــل طال ــددة، ب ــة مح ــة أو فئ ــريحة معين ــى ش عل
ــات  ــيوخ، الفتي ــبان والش ــال والش ــملت األطف ــث ش ــز، حي ــطيني دون متيي الفلس
واألمهــات والزوجــات، مرضــى ومعاقــني وعمــال وأكادمييــني، نوابــا فــي اجمللــس 
ــادات سياســية ونقابيــة ومهنيــة وطلبــة جامعــات  التشــريعي ووزراء ســابقني، وقي

ــني... ــاب وفنان ــاء وكت ــدارس وادب وم

كمــا تفيــد دراســات الهيئــة، أن حــاالت االعتقــال ومــا يرافقهــا ويتبعهــا تتم بشــكل 
مخالــف لقواعــد القانــون الدولــي والدولــي اإلنســاني، مــن حيــث أشــكال االعتقــال 
ــع  وظروفــه ومــكان االحتجــاز والتعذيــب وأشــكال انتــزاع االعترافــات، وتفيــد الوقائ
ــال  ــاز أو االعتق ــة االحتج ــرّوا بتجرب ــن م ــن الذي ــأن )%98( م ــني ب ــهادات املعتقل وش
ــة  ــوي واإلهان ــذاء املعن ــب اجلســدي أو النفســي واإلي تعرضــوا ألحــد أشــكال التعذي
أمــام اجلمهــور أو أفــراد العائلــة، فيمــا الغالبيــة منهــم تعرضــوا ألكثــر مــن شــكل 

مــن أشــكال التعذيــب.

اخملابــرات االســرائيلي حيــث يجــدد هــذا العــزل كل 6 
ــير  ــاء ان االس ــة وبإدع ــباب امني ــة اس ــت حج ــهر، حت أش

ــرائيل. ــن اس ــى ام ــرا عل ــكل خط يش

ــرات  ــني بقــرار مــن اخملاب وقــد وصــل عــدد االســرى املعزول
اســيراً، محتجــزون   15 الــى   2017 عــام  االســرائيلية 
ــة  ــن الضيق ــث الزنازي ــاوية، حي ــة ومأس ــروف صعب بظ
باحلشــرات،  ومليئــة  التهويــة  وعدميــة  والصغيــرة 
ويتعرضــون لتفتيشــات اســتفزازية دائمــة فــي ســاعات 
ــون  ــل، ويخرج ــارة االه ــن زي ــني م ــم ممنوع ــل، واغلبه اللي

ــل. ــدي واالرج ــدي األي ــاحة مقي ــى الس ال

احلرمان من الزيارات وفرض الغرامات:
تواصــل ســلطات االحتــال اإلســرائيلية وإدارة ســجونها، 
حرمــان مئــات االســرى مــن الزيــارات، حتــت حجــج امنيــة 
ــى )كاألم  ــة، وتشــمل ذوي االســير مــن الدرجــة االول واهي
ــاب  ــة العق ــت سياس ــدرج حت ــة(، لتن ــن والزوج واألب واألب

ــطينيني. ــي للفلس اجلماع

وتتعمــد مصلحــة الســجون، اســتخدام الزيارة كوســيلة 
لعقــاب االســير داخــل الســجن، حيــث تصاعــد العقــاب 
باحلرمــان مــن الزيــارات خــال األعــوام األخيــرة، واصبحــت 
ــع  ــة تق ــة ألي عقوب ــة مصحوب ــا، وسياس ــا دائم منهج
ــن  ــير م ــع االس ــى من ــا ال ــل احيان ــير، وتص ــى االس عل
ــارة جــزء مــن عمليــة  ــارة لســنوات، كمــا تعتبــر الزي الزي
تعذيــب االهالــي بســبب التفتيشــات علــى احلواجــز 
وإذالل العائــات خــال التفتيــش وخاصــة النســاء، وإعــادة 
الكثيــر منهــم مــن علــى احلواجــز ومتزيــق التصاريــح، كما 
متاريــس سياســة فــرض الغرامــات املاليــة الباهظــة بحــق 

ــني الشــواقل ســنوياً. ــن لتصــل ملاي األســرى والقاصري

احلبس املنزلي واإلبعاد عن القدس:
ــة  ــي واإلبعــاد عــن مدين ــس املنزل ــرض احلب ــة ف إن سياس
ــكل  ــرا بش ــدت مؤخ ــة، تصاع ــرات متفاوت ــدس لفت الق
ملحــوظ وطالــت العشــرات مــن الفلســطينيني عمومــا 
واملقدســيني علــى وجــه اخلصــوص، وتركــزت بشــكل كبير 
علــى األطفــال القاصريــن، وأخــذت ظاهــرة عقوبــة اإلقامة 
ــة،  ــة باهظ ــات مالي ــة بغرام ــاع مصحوب ــة باالتس اجلبري
)100( مقدســي  وتفيــد اإلحصــاءات بــأن أكثــر مــن 
ــلطات  ــت الس ــل وفاقم ــاً، ب ــي حالي ــس املنزل ــد احلب قي
اإلســرائيلية مــن فظاعــت هــذه السياســة بتحويــل 
أفــراد األســرة و)األم حتديــداً(، الــى ســجانني علــى أبنائهــم، 
ــة  ــاكل اإلجتماعي ــن املش ــد م ــك العدي ــن ذل ــج ع ــا نت م
ــة  ــذي يعيش ــي ال ــط النفس ــبب الضغ ــرية بس واألس

الطفــل األســير وعائلتــه. 

األسيرات:
عمليــة  خــال  الفلســطينيات  األســيرات  تتعــرض 
ــان  ــر، وإب ــتم والتحقي ــة والش ــرب و االهان ــال للض االعتق
التحقيــق تتعــرض املعتقــات لاهانــة والترهيــب والتهديد 
ــن. ــاس بكرامته ــف و املس ــية والتعني ــة القاس وللمعامل

تســتمر املعانــاة مــن خــال عقوبــات العــزل االنفــرادي أو 
ــتفزازي  ــش االس ــا والتفتي ــارة والكانتين ــن الزي ــان م احلرم
واحلرمــان مــن العــاج الــازم أو التعليــم اجلامعــي، حيــث 
تقبــع فــي ســجون االحتــال اإلســرائيلي حاليــا )64( 
ــن  ــون، م ــارون والدام ــجني هش ــي س ــن ف ــيرة يقبع أس
ــا، و)7(  ــن 18 عام ــرات دون س ــاً، و)10( قاص ــن )11( أم بينه
ــرى، دون أن  ــجون أخ ــي س ــقاء ف ــن أزواج وأش ــيرات له اس
يســمح لهــن االلتقــاء بهــم أو حتــى التواصــل معهــم.

احتجاز اجلثامني:
تعتبــر إســرائيل الكيــان الوحيــد فــي العالــم الــذي 
يعتمــد فــرض عقوبــات علــى اجلثــث، حيــث أنهــا حتتجــز 
اعــداداً غيــر معروفــة من جثــث الشــهداء الفلســطينيني 
ــن  ــل مختلفــة م ــي مراح ــهدوا ف ــن استش والعــرب الذي

ــي. ــاح الوطن الكف

ــت  ــرية عرف ــر س ــة مقاب ــذه الغاي ــرائيل له ــت اس وأقام
ــع  ــر األرقــام، حيــث كشــف النقــاب عــن أرب باســم مقاب
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ــي  ــرى ف ــث أخ ــاز جث ــن احتج ــاً ع ــذه، فض ــر كه مقاب
ــات. ثاج

ــة  ــيطة، محاط ــن بس ــن مداف ــارة ع ــرية عب ــر الس املقاب
باحلجــارة بــدون شــواهد، ومثبــت فــوق القبــر لوحــة 
معدنيــة حتمــل رقمــاً معينــاً، ولهــذا ســميت مبقابــر األرقام 
ــكل  ــهداء. ول ــماء الش ــاً ألس ــام بدي ــذ األرق ــا تتخ ألنه
رقــم ملــف خــاص حتتفــظ بــه اجلهــة األمنيــة املســؤولة، 
ويشــمل املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بــكل شــهيد. 
وكانــت النيابــة اإلســرائيلية قــد صرحــت منتصــف 
ــة  ــن الضف ــهداء م ــة ش ــن أربع ــه مت دف ــبتمبر 2017 أنّ س
ــو  ــد أب ــد احلمي ــم: عب ــام، وه ــر األارق ــي مقاب ــة ف الغربي
ســرور، محمــد الطرايــرة، محمــد الفقيــه، رامــي عورتانــي.

البوسطة )رحلة العذاب(:
هــي كلمــة واحــدة، ولكنهــا تختــزل أوجــه معانــاة متعددة 

يعيشــها األســير الفلســطيني فــي ســجون االحتال.

و»البوســطة« هــو املصطلــح الــذي يطلقــه األســرى 
علــى الســيارة التــي تقــوم بعمليــة نقلهــم مــن ســجن 
آلخــر أو إلــى احملكمــة، وتكــون عــادة فــي حافــات خاصــة 
يتخللهــا مبيــت األســير فــي املعابــر واحتجــازه لســاعات 
ــد  ــد متت ــة، وق ــروف صعب ــي ظ ــة ف ــاص حديدي ــي أقف ف

ــة. ــام متواصل ــدة أي ــة« لع ــذه »الرحل ه

ــن  ــر م ــح أكث ــم يصب ــن 40 ك ــد ع ــذي ال يزي ــق ال فالطري
400 كــم بســبب البوســطة وتعقيداتهــا. فعلــى ســبيل 
ــجن  ــن س ــرى م ــد األس ــل أح ــال نق ــال، إذا أراد االحت املث
ــى محكمــة »ســالم« قــرب ســجن »مجــدو«،  ــر« إل »عوف
فهــي ال تقــوم بذلــك مباشــرة، بــل تنقلــه أوالً إلــى معبــار 
»الرملــة«، ثــم إلــى ســجن »اجللمــة«، وهنــاك يتوقــف عــدة 
ســاعات، وبعدهــا إلــى ســجن »ســيلمون«، وهنــاك يتوقــف 
ــوع«،  ــطة« و«جلب ــجن »ش ــى س ــم إل ــابهة، ث ــدة مش م
ومنــه إلــى معبــار »مجــدو«، وهنــاك ميكــث يوًمــا أو يومــني، 
وفــي اليــوم التالــي، ينقــل إلــى محكمــة »ســالم«، وبعــد 

ذلــك، يعــود بنفــس الطريقــة إلــى وجهتــه األولــى. 

»البوسطة«

أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية
بحق األسرى الفلسطينيين:

إن األوضــاع احلياتيــة واملعيشــية لألســرى الفلســطينيني 
داخــل ســجون اإلحتــال غايــة فــي القســوة والصعوبــة، 
خاصــة واننــا نتحــدث عــن قائمــة طويلــة مــن اإلنتهاكات 
كالتعذيــب واإلهمــال الطبــي والعــزل اإلنفــرادي واحلرمــان 
ــام  ــام واقتح ــوء الطع ــال وس ــزاز األطف ــارات وابت ــن الزي م
الغــرف والتفتيــش الليلــي وفــرض الغرامــات املاليــة 

ــتمرة. ــل املس ــات التنكي وعملي

ومن أبرز اإلنتهاكات التي تمارسها 
إدارة سجون االحتالل بحق األسرى 

الفلسطينيين:

االهمال الطبي وتصاعد اجلرائم الطبية:
إن سياســة اإلهمــال الطبــي وإصابــة املعتقلــني بأمــراض 
ــرة،  ــرة األخي ــال الفت ــدت خ ــد تصاع ــرة ق ــة وخطي صعب
ــى  ــام إل ــكل ع ــى بش ــرى املرض ــدد األس ــع ع ــث ارتف حي
ــارب 95  ــا يق ــا م ــة، بينه ــة مرضي ــن 1000 حال ــر م أكث
حالــة مصابــة باإلعاقــة والشــلل واألمــراض املزمنــة، 
ــأالورام  ــة ب ــي أكثــر مــن 30 أســيراً مــن اإلصاب فيمــا يعان
الســرطانية، و15 حالــة تقيــم بشــكل دائــم فيمــا يعــرف 
بـــ »مشــفى الرملــة«، كمــا يعانــي أكثــر مــن 25 أســيراً 

ــة. ــية صعب ــراض نفس ــن أم م

وتفيــد دراســات هيئة شــؤون األســرى واحملرريــن، أن 59 شــهيدا 
ــام 1967،  ــذ الع ــقطوا من ــيرة، س ــة األس ــهداء احلرك ــن ش م
ــدد  ــع ع ــد، ليرتف ــي املتعم ــال الطب ــة اإلهم ــبب سياس بس
شــهداء احلركــة األســيرة بشــكل عــام الــى )211( شــهيداً.

اعتقال القاصرين:
ــال  ــرائيلية، األطف ــال اإلس ــلطات االحت ــتثِن س ــم تس ل
الفلســطينيني يومــا مــن اعتقاالتها، ســواًء أكانوا ذكــوراً أم 
إناثــا، ولــم حتتــرم االتفاقيــات الدولية فــي تعاملهــا معهم، 
فاعتقلــت اآلالف منهــم وزجــت بهــم فــي ســجونها 
ومعتقاتهــا واحتجزتهــم فــي ظــروف قاســية دون مراعــاة 
صغــر ســنهم وبنيتهــم اجلســدية الضعيفــة، ودون توفيــر 
احلــد األدنــى مــن احتياجاتهــم األساســية، ومارســت 
بحقهــم صنــوف مختلفــة مــن التعذيــب، اجلســدي 
واملعنــوي، واقترفــت بحقهــم انتهــاكات جســيمة وجرائــم 
ــيئة  ــة الس ــب واملعامل ــبة التعذي ــى ان نس ــدة، حت عدي
بحــق املعتقلــني )القَصــر( وصلــت الــى %100، وان إســرائيل 
ــاً ورســمياً اعتقالهــم وزجهــم بالســجون  شــرعت قانوني
ــل هــي  ــة كمــا تدعــي، ب وتعذيبهــم ليــس ألســباب أمني
نزعــة انتقاميــة مــن األطفــال بهــدف تدميــر مســتقبلهم 
ــة، دون  ــاً وطفل ــاً 350 طف ــع حالي ــث يقب ــم، حي وأحامه

ــرائيلية. ــجون اإلس ــي الس ــرة ف ــة عش ــن الثامن س

االعتقال اإلداري:
يعتبــر االعتقــال اإلداري مــن أســوء السياســات العنجهية 
التــي متارســها ســلطات االحتــال اإلســرائيلي كسياســة 
ممنهجــة بحــق الفلســطينيني، حيــث جعلــت منــه 
ــار  ــه كخي ــأت إلي ــام 1967، وجل ــذ الع ــة من ــة ثابت سياس
ــر اســتمرار احتجــاز املواطنــني دون تهمــة أو  ســهل، لتبري
محاكمــة اســتناداً ملــا يُســمى بـــ »امللــف الســري«. كمــا 
وجعلــت منــه عقابــاً جماعيــا بحــق اآلالف مــن املواطنــني 
الفلســطينيني ممــا يخالــف قواعــد القانــون الدولــي. 
فقــد أصــدرت ســلطات االحتــال منــذ العــام 2000 نحــو 
ــد أو  ــال جدي ــني اعتق ــا ب ــال إداري، م ــرار اعتق ــف ق )25( أل
جتديــد لاعتقــال، وأن تلــك القــرارات قــد شــملت الذكــور 
واإلنــاث، الصغــار والكبــار، حيــث يقبــع حاليــاً مــا يقــارب 

ــرئيلية. ــجون اإلس ــي الس ــل إداري ف )450( معتق

العزل االنفرادي:
ــي  ــرى ف ــق االس ــرادي بح ــزل االنف ــة الع ــدت عقوب تصاع
ــاز  ــن جه ــرار م ــدر بق ــرائلي، وتص ــال اإلس ــجون اإلحت س


