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 نبذة تعريفية

 1998تأسست بمرسـو رئاسي عاـ  ،يفمحّرر وال سرىني لوزارة شؤوف األيف ىي الوريث الرسمي والقانو محّرر وال سرىىيئة شؤوف األ
 .29/05/2014مت الييئة بموجب مرسـو رئاسي بتاريخ وتشكّ 

واألسيرات الفمسطينييف والعرب القابعيف في سجوف  سرىالمرجع السياسي واإلجتماعي والقانوني الرسمي لقضية األ تمّثؿ الييئة
، نسافية والقانونية بموجب القانوف الدولي ومواثيؽ الييئات الدولية ومؤسسات حقوؽ اإلنسان، والمدافعة عف حقوقيـ اإلاإلحتبلؿ
 .أو ديني ي أو عرقيوتوفير الحماية القانونية والخدماتية ليـ دوف تمييز سياسي أو اجتماع سرىسراح األ طبلؽوالسعي إل

ينييف والعرب والمعتقميف الفمسط سرىقرار بمشروعية النضاؿ الوطني لؤلاإل وتستند توجيات الييئة عمى قواعد أساسية وثابتة أىميا:
 حتبلؿ، واكتسابيـ صفة المحارب القانوني والشرعي بعد أسرىـ.ومقاومتيـ لئل

فمسطيف المحتمة وحقوقيـ المشروعة كجزء اساسي مف الدفاع عف حؽ الشعب الفمسطيني في  أسرىوالييئة ممزمة بالدفاع عف حرية 
 .عيش بحرية وكرامة وسبلـ عمى أرضوتقرير مصيره وتمكينو مف ال

 

 الررسالة واألىداؼ

 :تتمثؿ رسالة الييئة في
نسانورعايتيـ والدفاع عنيـ يشكؿ التزامًا وطنيًا وقانونيًا و  سرىتبني قضية األ .1 يًا وأخبلقيًا ينسجـ مع الحقوؽ المشروعة لمشعب ا 

 الفمسطيني واالتفاقيات الدولية.
 تنبع مف عدالة القضية الفمسطينية والحقوؽ المشروعة التي يناضموف مف أجميا. اإلحتبلؿفي معتقبلت  سرىعدالة قضية األ .2
ـ االتفاقيات والمعاىدات الدولية ذات حركة تحرر وطني تنطبؽ عميي أسرىتنبع مف كونيـ  سرىترسيخ مشروعية نضاؿ األ .3

 الصمة.
وفؽ قواعد واحكاـ  سرىة لحقوؽ األاإلسرائيميالضغط عمى المجتمع الدولي لمقياـ بدوره والتزاماتو لمواجية االنتياكات والخروقات  .4

 القانوف الدولي.
 يا.ويستحقوف التمتع ب نسافكمناضمي حرية يحترموف حقوؽ اإل سرىنشر الوعي حوؿ قضية األ .5
 بعد تحررىـ ألخذ دورىـ كقوة مجتمعية منتجة ومبدعة قادرة عمى المساىمة في بناء مجتمع حر ديموقراطي. سرىتأىيؿ األ .6
 

والمعتقميف االىتماـ البلئؽ باعتبارىا قضية مركزية لمشعب والقيادة الفمسطينية بأبعادىا الوطنية  سرىتيدؼ الييئة إلى إيبلء قضية األ
 ية وتجسيد ذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى تحقيؽ االىداؼ التالية:نسانوالقانونية واإل

 
  رستراتيي أواًل: اليدؼ اإل

 .اإلحتبلؿوالمعتقميف مف معتقبلت  سرىالعمؿ عمى تحرير كافة األ .1
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كقضية وطنية وجزء مف حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني وتحقيؽ أىدافو المشروعة بالحرية األسرى إبراز قضية  .2
 واالستقبلؿ والعودة واقامة دولتو المستقمة.

 أحد الثوابت الوطنية والممفات األساسية وجزء أصيؿ مف أي حؿ سياسي أو مفاوضات أو تسوية سياسية. سرىاعتبار قضية األ .3
 

 ية مف خالؿ:نرسانوارسرىـ بما يحفظ ليـ كرامتيـ اإل  رسر توفير الرعاية لأل /ثانياً 
 .داخؿ السجوف ورعاية أسرىـ سرىلؤلي نسانتوفير الدعـ المالي واإل .1
 .عف العمؿ وتحسيف ظروفيـ المعيشيةيف العاطميف محّرر ال سرىدعـ واعالة األ .2
 .المرضى وتوفير العبلج الطبي الممكف ليـ وخدمات التاميف الصحي سرىمتابعة الوضع الصحي لؤل .3
 يا الييئة.يف األطفاؿ وفؽ برامج وخطط تضعمحّرر ال سرىتوفير الرعاية الفورية لؤل .4
 

 يف ف  الميتمع الفمرسطين  مف خالؿ:محّرر ال رسر تأىيؿ واعادة دمج األ /ثالثاً 
 .خصصاتيف في مختمؼ التمحّرر ال سرىتعزيز القدرات والمؤىبلت العممية واألكاديمية لؤل .1
 يف مف امتبلؾ الميارات المينية البلزمة في مختمؼ المجاالت المينية .محّرر ال سرىتمكيف األ .2
 يف مف إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة توفر ليـ فرص عمؿ .محّرر ال سرىاألتمكيف  .3
 يف االطفاؿ في التعميـ.محّرر ال سرىدمج وتأىيؿ األ .4
 

 مف خالؿ: رسر الدعـ القانون  لأل /رابعاً 
 .وحماية حقوقيـ الفردية والجماعية سرىتوفير الدفاع القانوني لؤل .1
 ية.نسانوالقيـ اإل نسافي، ومواثيؽ حقوؽ اإلنسانوالمخالفة لمقانوف الدولي اإل سرىبحؽ األ اإلحتبلؿتوثيؽ انتياكات  .2
 وظروفيـ وحقوقيـ. سرىاصدار االبحاث القانونية والمواد الدعائية المكتوبة والمرئية والمسموعة بشأف اوضاع األ .3
 
 

 مف خالؿ: رسر حشد الدعـ والمناصرة لقضية األ /خامرساً 
 .سرىسراح األ إطبلؽية إلأىمية والدولية الرسمية واألإقميمواإلتوفير المساندة المحمية  .1
 وحقوقيـ. سرىية لترسيخ الوعي بقضية األنسانالتنسيؽ والتعاوف مع المؤسسات الحقوقية واإل .2
 عمى كافة المستويات. سرىتنظيـ ومتابعة التدخبلت القانونية والسياسية لدى الدوؿ والييئات الدولية لمساندة قضية األ .3
عبلمية وثقافية مساندة لؤل  .4  وحقوقيـ. سرىتنظيـ حمبلت وأنشطة شعبية وجماىيرية وا 
 ية.ىمحمبلت مناصرة دولية بالتعاوف مع المؤسسات الحكومية واأل إطبلؽ .5
 .جؿ استقبلؿ وحرية فمسطيفأضاؿ مف يف الذيف اعتقموا خارج فمسطيف بسبب مشاركتيـ في النمحّرر وال سرىعاية لؤلتوفير الرّ  .6
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 كممة رئيس الييئة

 اإلسرائيمي اإلحتبلؿة، حيث تشف ماكينة اإلسرائيميالفمسطينييف داخؿ معتقبلت الظمـ  سرىىجمة عنيفة عمى األ 2018شيد العاـ 
اإلداري والعزؿ اإلنفرادي  عتقاؿوعائبلتيـ، مف خبلؿ سياسات ممنيجة تتمثؿ في: سياسة اإل سرىحربًا شرسة عمى األسيرات واأل

عتقاؿواإلىماؿ الطبي و  بعادىـ عف مكاف  سرىالقاصريف وفرض الغرامات العالية والحرماف مف المراسبلت والزيارات ونقؿ األ ا  وا 
ويع ية التي تستيدؼ تطنسانعمى عائبلتيـ. وتطوؿ قائمة السياسات الئل عبئاً  لُيصبحوا سرىسكنيـ األصمي ومنع التعميـ وتحويؿ األ

 وتركيع األسير الفمسطيني وعائمتو.
 

وعائبلتيـ،  سرىمحاربة األبدونالد ترامب بشكؿ مباشر وغير مسبوؽ  يابإدارة رئيسىذا العاـ الواليات المتحدة األمريكية وقد شاركت 
ة الفمسطينية بوقؼ مريكية عمى ما يسمى بقانوف "تايمور فورس" الذي يربط تحويؿ المساعدات إلى السمطحيث صادقت اإلدارة األ

، واعتبرت محكمة نسافمف مجمس حقوؽ اإلالواليات المتحدة األمريكية انسحبت كما  .سرىمخصصات عائبلت الشيداء واأل
ستمرار والتصعيد في انتياكاتيا لئل اإلسرائيمي اإلحتبلؿالجنايات الدولية ىيئة غير شرعية، ما يعني إعطاء الضوء األخضر لحكومة 

 ة. اإلسرائيميداخؿ المعتقبلت  سرىمسطيني واألبحؽ الشعب الف
 
 سرىاإلنقضاض عمى حقوؽ األ مف السنوات السابقة مف خبلؿ أكبر بصورة سرائيمي اإلحتبلؿ اإلؿ تغوّ  ،2018عاـ بال و

قرار قوانيف عنصرية وتعسفية بحؽ  اإلسرائيميالفمسطينييف، وشيدت أروقة الكنيست  سباقًا بيف أعضاءه المتطرفيف عمى تقديـ وا 
عداـ األ سرىحسـ رواتب الشيداء واألبالفمسطينييف، تمثؿ أبرزىا  سرىاأل والمصابيف وطرد  سرىتمويؿ العبلج لؤل ووقؼ سرىوا 

بعادىـ عف منطقة سكناىـ سرىاألعائبلت   . سرىفراج المبكر عف األ، باإلضافة إلى تشريع قانوف منع اإلوا 
 

.. وىذا يعني تجريد شعبنا مف واإلرىابييف ـ ىؤالء المناضميف بالقتمة والمجرميفصْ مف أمريكا وَ  اً مدعوم اإلسرائيمي اإلحتبلؿ حاوؿيكما 
جرامي.بحقو   لدعـ( شعبيةالو  رسميةال) العربية الحاضنة توسيعل وىنا نتطمع الدفاع عف أرضو ومقدساتو واعتبار ذلؾ عمؿ إرىابي وا 

 الدائـ سعينال باإلضافة. المتصاعد والتحريض اإلسرائيمي التصعيد ظؿّ  في المختمفة المحافؿ في العادلة وقضاياىـ سرىاأل سنادا  و 
 ونصرة ةاإلسرائيمي والجرائـ االنتياكات فضحب يساىـ بما عبلميةواإل يةنسانواإل الحقوقية المؤسسات مع والتشبيؾ القضية لتدويؿ

 .يةالحرّ  أجؿ مف كمناضميف القانونية ومكانتيـ نضاليـ مشروعية وتعزيز جافالسّ  مواجية في سرىاأل
 

 في الفمسطيني األسير يـو إحياء بموافقتو الغيط، أبو أحمد السيد العربية الدوؿ لجامعة العاـ األميف موقؼ عالياً  نثمف ذاتو الوقت وفي
 .رسمي عربي بحضور( القاىرة) المصرية بالعاصمة العربية الدوؿ جامعة مقر قاعات داخؿ 2019لعاـ  نيسافشير 

 إطار في ثيره،أت وزيادة النشاط تفعيؿ في يساىـ بما الفعؿ وتكامؿ العمؿ وتنظيـ الجيود توحيد جميعاً  منا تتطمب القادمة المرحمة فإ
 .والقانوني عبلمياإل عديفالبُ  عمى القادـ العاـ خبلؿ ساسيأ بشكؿ تركيزنا
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اإلجرامية بحؽ أسرانا وأسيراتنا داخؿ المعتقبلت  اإلحتبلؿي سياسات نوي لنفضح ونعرّ ـ ىذا التقرير السّ وعمى ضوء ذلؾ نقدّ 
ر ىذا بْ عَ و ة، حيث أف ىذا التقرير يقدـ شرحًا وافيًا ومفصبًل لكؿ أبعاد ىذه السياسات واالنتياكات المستمرة بحؽ أسرانا. اإلسرائيمي
لتوقؼ عف انفصاميا المريب وصمتيا المعيب، لتقـو بتحمؿ مسؤولياتيا القانونية اكافة مؤسسات المجتمع الدولي نطالب التقرير 

 الفمسطينييف.  سرىية واألخبلقية إزاء األنسانواإل
 

 كّؿ مف: جيود الّمجنة المكّمفة بإعداد ىذا التقرير والتي ضّمتعاليًا وفي الختاـ، نثّمف 
 جنةرئيسًا لمّ   – حسف عبد ربو األستاذ. 
 عضوًا.  – األستاذ عبد الناصر فروانة 
  عضوًا.  – يسةأكـر العاألستاذ 
  عضوًا.  – فادي أبو بكراألستاذ 
 عضوًا.  – األستاذ ثائر شريتح 
 عضوًا. – نجواف عوده األستاذة 

 
 

 الّمواء قدري أبو بكر                                                                                           
 يفمحّرر وال رسر رئيس ىيئة شؤوف األ
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  اليماعية والعقوبات العنصرية التشريعات عاـ

 
 القوانيف دائرة توسيع عبر 2018 عاـ خبلؿ وذوييـ يفمحّرر وال سرىلؤل استيدافيا تصعيدب اإلسرائيمي اإلحتبلؿ سمطاتاستمرت 

 سرىاأل كفاح وشرعية القانونية الصبغة نزع محاوالتب يتمثؿ إستراتيجي بيدؼ سبقيا لما استكماال تتأ التي العنصرية والتشريعات
 سيراتواأل سرىاأل عمى الخناؽ وتضييؽ اليومي التنكيؿ عمميات ذلؾ وواكب ،ليـ حقوؽ وال حماية ال رىابييفا  و  مجرميف واعتبارىـ
 وحمبلت القانوف نطاؽ خارج الميداني عداـواإل الجماعية العقوبات وتيرة زيادة العاـ ىذاعمى  طغىو  والعقوبات واالقتحامات بالتنقبلت

مّثمت ىذه السياسة العنصرية انتياكًا صارخًا لمقانوف الدولي قد و  .يفمحّرر ال سرىاأل مف كبيرة عدادأ طالت والتي الجماعية تعتقاالاإل
، وميما نسافواإلعبلف العالمي لحقوؽ اإل مناىضة التعذيب واتفاقية حقوؽ المرأة وحقوؽ الطفؿي والتفاقيات جنيؼ والتفاقية نساناإل

مف قوانيف عنصرية واتخذ مف إجراءات تعسفية فإف ذلؾ لف يغّير مف المكانة القانونية والشرعية ألسيراتنا وأسرانا  اإلحتبلؿشّرع 
  حرية.  أسرىبإعتبارىـ 

 
فرضيا عمى الشعب الفمسطيني والقيادة الفمسطينية إال أف  اإلحتبلؿورغـ سياسة اإلبتزاز السياسي والمالي التي تحاوؿ سمطات 

قرارات نفيذية لمنظمة التحرير و توالّمجنة الالموقؼ الفمسطيني المتجسد في قرارات المجمس الوطني والمجمس المركزي ومجمس الوزراء 
يف محّرر ال سرىواأل سرىتؤكد وجود الحاضنة الوطنية الشاممة شعبيًا ورسميًا لكافة قضايا األ ؛أبو مازف - اسمحمود عبّ  األخ الرئيس

 نمنع أو نخصـ لف إننا": حيث قاؿ 23/07/2018وعوائميـ وىذا ما أكد عميو األخ الرئيس أبو مازف في تصريح لو يـو االثنيف 
 عمى سنصرفو واحد قرش لدينا بقي ولو ذلؾ، إلى البعض يسعى كما يف،محّرر ال سرىواأل ،سرىواأل الشيداء عائبلت مخصصات

 األولوية وليـ الفمسطيني الشعب نضاؿ سماء في ونجوماً  كواكباً  سرىواأل الشيداء نعتبر: "الرئيس . وأضاؼ"سرىواأل الشيداء عائبلت
 ".شيء كؿ في
 

مسطيني بما في ذلؾ قضية ية التي تستيدؼ المشروع الوطني الفاإلحتبللىذه المواقؼ الوطنية تشّكؿ سدًا منيعًا في مواجية السياسات 
لنيؿ الحرية واالستقبلؿ وصواًل لحؽ شعبنا في تقرير  اإلحتبلؿ. ونؤمف بشكؿ ُمطمؽ بحؽ شعبنا في الكفاح الوطني ومقاومة سرىاأل

قامة الدولة المستقمة وعاصمتيا القدس.   المصير وا 
 
مف انتياكات وعقوبات وقوانيف جائرة بحؽ  2018خبلؿ العاـ  يفمحّرر وال سرىاأل شؤوف ىيئة ورصدت وما ،مف خبلؿ ىذا التقريرو 

 الجماعية.  والعقوبات العنصرية التشريعات عاـاألسرى واألسيرات، اعتبرت الييئة ىذا العاـ، 
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 رسرائيؿ العنصريةإقوانيف 

 

 2018عاـ الاإلرسرائيمية العنصرية خالؿ والقوانيف التشريعات 

زدياد اً كبير  اً تطرف 2018العاـ شيد   تقديـ مشاريع قوانيفحيث  ،تطرؼ الحكومة اليمينية يومًا بعد يـول اً مف قبؿ الكنيست اإلسرائيمي وا 
" وىو قانوف قانوف القومية"بػػػ عات ما يعرؼ ، وكاف أبرز ىذه التشريبالنسبة لمكنيست اإلسرائيمي شريعات عنصرية أصبح أمرًا عادياً وت

ؿ إستيدافيـ رىاب ما يسيّ أساس "إسرائيؿ دولة الشعب الييودي" ورافؽ ذلؾ طرح تشريعات تستيدؼ األسرى الفمسطينييف ووصفيـ باإل
نوع مف  ستيداؼ بمثابة محاولة لنزع أيف ىذا اإلإستيداؼ، ودوف شؾ فؿ تقبؿ الرأي العاـ ليذا اإلسيّ فة األصعدة ويُ وذوييـ عمى كا

 ونضاليـ ضد اإلحتبلؿ مف أجؿ الحرية واالستقبلؿ وتقرير المصير. سرىالشرعية القانونية لؤل
 

 قانوف أرساس القومية
واية اإلسرائيمية المزعومة لحؽ الشعب الييودي التاريخي بيذه األرض بطياتو يثبت الرّ  وف عنصري مف الطراز األوؿ حيث أفىو قان

وتيجير الشعب الفمسطيني عف أرضو والذي ما زاؿ مستمرًا حتى ىذه المحظة مف خبلؿ ممارسات  الفمسطيني الحؽوينفي تمامًا بذلؾ 
اإلستقبلؿ حيث أف معنى ىذا القانوف ىو أف ىذه األرض ىي  مختمفة ىدفيا تيجير الشعب الفمسطيني وسمبو حقو بالنضاؿ مف أجؿ

ىـ ليسوا سوى عابريف عمى ىذه  عدوا بيا وأنو ال يوجد حؽ بيا ألي شعب آخر وأف الفمسطينييفأرض الشعب الييودي التي وُ 
أصبح بنظر القانوف ممارسة ضد الشعب الفمسطيني الذي  ةع أي تصرؼ أو أي قانوف عنصري أو أيشرّ وبذلؾ فإف ىذا يُ  ،رضاأل

 اإلسرائيمي شعب بدوف قضية.
 

 مشروع قانوف طرد عائالت منفذي العمميات 
فيـ جراءات والعقوبات الجماعية بحؽ عائبلت منفذي العمميات عمى خمفية مقاومة اإلحتبلؿ حسبما عرّ تـ تقديـ ىذا القانوف لتسريع اإل

حيث أف اإلدعاء ىنا ىو أف اإلبعاد بوقت الحؽ لف يفي  ،أياـ 7ؿ مدة أقضاىا جراء ىو بأف يتـ طرد أفراد عائبلتيـ خبلواإل ،القانوف
بالقراءة  ىذا القانوف وتـ إقرار ،بالغرض وفقط سيثير سخط الشارع الفمسطيني بينما اإلبعاد الفوري سيكوف لو أثر رادع حسب اإلدعاء

 .19/12/2018عضو كنيست بتاريخ  69األولى بغالبية 
 

 األمواؿ الت  تدفعيا الرسمطة الوطنية الفمرسطينيةقانوف خصـ 
 ليصبح والثالثة الثانية بالقراءتيف، وذلؾ 02/07/2018بتاريخ حتجاز جزء مف المستحقات المالية لمسمطة الفمسطينية إقرار قانوف إتـ 
 سرىيوازي حجـ المخصصات التي تدفع كإعانات لؤل وتضّمف القانوف خصـ مبالغ بما .15 ومعارضة صوتا 87 بأغمبية نافذاً 

، وقد حمؿ القانوف عنواف )خصـ أمواؿ لمسمطة الفمسطينية بسبب سنوياً  شيكؿئة مميوف اوالتي تـ تقديرىا بواقع مميار وم والشيداء.
وعممية . 03/04/2017وكاف قد قدمو أعضاء كنيست إسرائيمييف متطرفيف؛ وكشفت عنو صحيفة ىآرتس يـو  ."(اإلرىاب"دعـ 
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الفمسطينية مواؿ عائدات الضرائب والمقاصة التي تجبييا سمطات اإلحتبلؿ لصالح السمطة الوطنية أمواؿ سيكوف مف خصـ تمؾ األ
 تصادية.قت اإلتفاقيابموجب اإل

 
ية أمنية وكؿ مف ىو ويشمؿ ىذا القانوف تعريفًا لمف ىو إرىابي "ناشط إرىابي" ويشمؿ ىذا التعريؼ كؿ مف ىو موقوؼ عمى ذمة قض

تؿ أثناء ؿ بالمحاكمو أو قُ مثُ داخؿ السجف وفقًا لقانوف المقاتميف غير الشرعييف وكذلؾ مف قاـ بمخالفات كما ىو مذكور بالقانوف ولـ يَ 
 ؿ سببلً إلستخداـ ىذه األمواؿ المقتطعة وىي كاآلتي: شار أيضًا إلى أف القانوف فصّ تنفيذىا أو محاولة تنفيذىا أو الترتيب ليا، ويُ 

تنفيذ قرارات حكـ صادرة ضد السمطة الفمسطينية أو ضد ناشطي إرىاب بدعاوى تعويضات أو الدفع لمستحقي مخصصات  .1
 قانوف تعويض متضرري األعماؿ العدوانية.

 دفع التعويضات الجزائية وفقًا ألحكاـ المحاكـ العسكرية أو المدنية. .2
 . حويؿ مشاريع ومخططات لمكافحة اإلرىابت .3

 
 لغاء االفراج المبكرإقانوف 

والتشريعات  لقد كاف لقرارات المحكمة العميا بتحديد المساحات المخصصة لكؿ أسير بحد أدنى أثر واضح وكبير عمى مشاريع القانوف
إلفراج عف اتخاذ إجراءات اا استوجب ممّ  ،لتطبيؽ قراراتيا، السيما أف المحكمة العميا كانت قد حددت سقفًا زمنيًا المنبثقة عف الكنيست
الممنوحة لو  جناء القابعيف في السجوف اإلسرائيمية، سواء مف خبلؿ توسيع صبلحيات مدير مصمحة السجوفعدد كبير مف السّ 

ألوامر  54يعات نذكر تعديؿ رقـ جناء ومف ىذه التشر ( أو مف خبلؿ اإلفراج المبكر عف السّ ""بالمنيمي باإلفراج اإلداري )أو ما يسمى
جناء جناء المسموح بإحتجازىـ، وذلؾ وفقًا لعدد السّ جناء لكي تتبلئـ وعدد السّ مصمحة السجوف الذي يقر باإلفراج المسبؽ عف السّ 

خ وأقر بتاري 03/05/2018حيث تـ طرح ىذا القانوف كمشروع قانوف بتاريخ  ،الموجوديف داخؿ السجف في ذلؾ الحيف سرىواأل
05/11/2018. 
 

 وتطبيقو كؿ مف:  األمنييف بمجمميـ حيث استثنى التعديؿ خبلؿ سريانو سرىثني مف ىذه التسييبلت األواستُ 
 مف أديف بعمؿ إرىابي وفقًا لتعريفو بقانوف مكافحة اإلرىاب. .1
لقائيا أو إفاع قبؿ وامر الدّ أل 85و  84قانوف منع تمويؿ اإلرىاب أو البنود ) أ 1948لقانوف منع اإلرىاب  مف أديف بمخالفة .2

 .(بمخالفة أمنية
 سـ.وفقًا لمقَ  مف أديف بقرار محكمة عسكرية بمخالفات .3

أيو إمكانية ىناؾ أي أنو لف يكوف  ،حتبلؿ" وتـ سجنونضالي ومقاـو لئلمشروع القانوف يقضي بعدـ إستثناء أحد ممف قاـ بعمؿ "
 لسير والسموؾ أو بسبب المرض الشديد.الئلفراج المبكر عف كؿ مف يسري عميو القانوف سواء لتغيير نيجو داخؿ المعتقؿ أو لحسف 

الشميش(  –)تخفيض ثمث المدة فراج المبكر عمى مشروع قانوف منع اإل 10/11/2018ولى يـو األوصادؽ الكنيست بالقراءة 
وصادؽ الكنيست بالقراءة  مف حزب اسرائيؿ بيتنا. "عوديد فورير"دـ مشروع القانوف وكاف قد قَ  ،17فض عضو مقابؿ ر  57بتصويت 

 . 25/12/2018الثانية والثالثة عمى القانوف مساء يـو الثبلثاء 
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 مشروع قانوف حكـ باإلعداـ
 إطبلؽمخاطر التي تواجييا ومنع حاالت مثؿ حسبما ورد بمشروع القانوف فإف ىذا المشروع ىدفو مبلئمة تعامؿ دولة اإلحتبلؿ مع ال

شار إلى أف ىذا ليس مر الذي يشجع القياـ بأعماؿ إرىابية ضد دولة إسرائيؿ ويُ ( خبلؿ قضاء فترات محكومياتيـ األسراح )اإلرىابييف
قدـ  02/06/2015بتاريخ طرحًا حديثًا حيث أنو وضع عمى طاولة الكنيست عدة مشاريع قوانيف مشابية بالسنوات األخيرة، و 

قدـ المشروع عضو ، و فتؿ فييا إسرائيميو فمسطينييف بحجة إدانتيـ بعمميات قُ  أسرىلمكنيست مشروع قانوف جديد ينص عمى إعداـ 
 . كنيست مف حزب )إسرائيؿ بيتنا( في حينو

ؤسو اجتماع رؤساء أحزاب خبلؿ تر  دعمو لتقديـ مشروع القانوف مجدداً  04/11/2018رئيس وزراء اإلحتبلؿ نتنياىو أعمف يـو  
شير ، وكاف قد رفض الكنيست في أسرىعداـ إالدفع بمقترح قانوف  "نفتالي بينت"االئتبلؼ الحاكـ حيث طمب مف وزير التعميـ 

وحظي بموافقة االئتبلؼ الحكومي وصادؽ عميو الكنيست بالقراءة  12/2017شير مشروع القانوف وأعيد طرحو في  07/2017
ف عضو كنيست، ويتضمف القانوف الحصوؿ عمى موافقة اثنيف م 49مقابؿ رفض عضو  52بتصويت  03/01/2018التمييدية يـو 

 .جماع التخاذ القرار باالعداـالقضاة العسكرييف وال يشترط اإل
 شيرمواطف فمسطيني منذ  250خارج نطاؽ القانوف حيث أعدـ نحو  وميدانياً  عداـ فعمياً قد مارس اإل عمما بأف اإلحتبلؿ

10/2015. 
 

  رسر قانوف عدـ تمويؿ العالج لميرحى واأل
بحجة أف ، يفلتنفيذ عمميات ضد اإلسرائيمي عتباره رادعاً إب 2018مف العاـ  11تـ طرحو مف قبؿ مجمس الوزراء اإلسرائيمي في شير

 في المرضى" :أف ورأى اإلحتبلؿ. سنوياً  دوالر( مميوف 11ما يعادؿ شيكؿ ) مميوف 40العبلج يكمؼ الخزينة اإلسرائيمية مبمغ  ىذا
سرى ىالي المصابيف األأف تكوف عمى عاتؽ وحساب أف تغطية النفقات يجب أ. و "الفمسطينييف اإلرىابييف مف المبمغ ليذا أحوج إسرائيؿ

 مواؿ السمطة الوطنية الفمسطينية.أف تخصـ مف أأو 
  

 قانوف التفتيش اليرسدي والعاري لممعتقميف ودوف ويود شبيات
عمى مشروع قانوف يمنح أفراد الشرطة صبلحية إجراء تفتيش جسدي  19/10/2015جنة الوزارية اإلسرائيمية لمتشريع يـو صادقت المّ 

حتى عمى عابري سبيؿ غير مشتبييف، تحت حجة مكافحة العنؼ، وبالتالي يصبح كؿ فمسطيني عرضة لمتفتيش الجسدي دوف اشتباه 
 ممموس. 

بذريعة  28/11/2018التابعة لمكنيست يـو ومناقشتو ضمف لجنة الدستور الذي تـ طرحو  التفتيش العاريقانوف  واستكمؿ بمشروع 
تفتيش دخاؿ أغراض لمزنازيف في مراكز الشرطة وبموجب القانوف يسمح لمشرطة باستخداـ القوة لتنفيذ الا  منع المعتقميف مف تيريب و 
ىانة األ ساءة المتعمدةيدؼ لئليالعاري، ومثؿ ىذا القانوف   .سرىوا 
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 قانوف منع الزيارات العائمية 
ينتموف لتنظيمات تحتجز جنود أو  وخاصة الذيف سرىمشروع قانوف لمنع الزيارات العائمية لؤل "اورف حازاف"قدـ عضو الكنيست 

 18/06/2017ىذا القانوف كاف قد تـ تقديمو في  .حمر الدوليرائيمييف واستثني مف القانوف زيارات المحاميف ومندوبي الصميب األإس
وحمؿ اسـ ، 25/10/2018ولى يـو جيز بالقراءة األأُ جنة الوزارية لمتشريع و وصادقت عميو المّ  21/10/2018عيد تقديمو ثانية يـو أو 

 قانوف تعديؿ أنظمة سمطة السجوف.
 

 قانوف احتياز يثاميف الشيداء 
مراسيـ استيدؼ ىذا القانوف فرض قيود وعقوبات وزيادة معاناة ذوي الشيداء المحتجزة جثامينيـ وفرض شروط قاسية وكبيرة عمى 

الدفف وكاف عضو  ماكفأجراءات بما فييا تحديد إباتخاذ اإلسرائيمي جيزة االمنية وقائد المنطقة العسكري التشييع والدفف وتخويؿ األ
وبالقراءة  24/01/2018قراره بالقراءة التمييدية يـو إقد تقدـ بمشروع القانوف حيث تـ  "جمعاد أرداف"لداخمي مف االكنيست وزير األ

ويذكر أف سمطات اإلحتبلؿ  .07/03/2018لمصادقة عميو مف الكنيست بالشكؿ النيائي يـو اوتـ  27/02/2018الثانية يـو 
 الثبلجات.رقاـ أو جثماف لشيداء في مقابر األ 255تحتجز نحو 

 
 

 قوانيف رسابقة 

 سرىساس األانيف العنصرية والتي استيدفت باألع وصادؽ عمى العديد مف القو عواـ القميمة الماضية شرّ وخبلؿ األ الكنيست اإلسرائيمي
 سرىوتستيدؼ المساس المباشر بالمكانة والمركز القانوني لؤل ،يةعتقالت تمؾ التشريعات كافة نواحي الحياة اإلوذوييـ ومسّ 

 والمعتقميف، ونورد ىنا بعض مف تمؾ القوانيف:
 

 قانوف الصندوؽ القوم 
اعتبر مف خبللو "الصندوؽ القومي  اً مر أ 16/03/2017يـو الخميس بتاريخ  "افيغدور ليبرماف"أصدر وزير جيش اإلحتبلؿ 

 اوسمو. الفمسطينية منذ توقيع اتفاؽسمطة و منظمة تابعة لمأوؿ مف نوعو ضد ىيئة وىو القرار األ منظمة محظورة، "الفمسطيني
عماؿ وعائبلت الشيداء وبالتالي دعـ األالفمسطينييف  سرىشيرية لؤل كرواتبؿ اكقراره بدفع الصندوؽ مبلييف الشو  وبرر ليبرماف
 سرائيؿ.إالعدائية ضد 

 
 مف التعميـ رسر مشروع قانوف حرماف األ

مف حزب "إسرائيؿ بيتنا"، وينص عمى أف االسير الفمسطيني األمني ليس مف حقو الدراسة في  "روبيرت ايمتوؼ"قدمو عضو الكنيست 
 فرصة التعميـ. سرىمؤسسة التعميـ العالي. ويطالب مشروع القانوف بتعديؿ لوائح السجوف بعدـ منح األ
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 قانوف اعتراؼ المحاكـ المدنية اإلرسرائيمية بقرارات المحاكـ العرسكرية ف  إرسرائيؿ
عمى القانوف الذي يعترؼ بقرارات المحاكـ العسكرية في الضفة الغربية كأداة  03/11/2017د صادؽ الكنيست اإلسرائيمي يـو لق
وييدؼ القانوف التسييؿ عمى اإلسرائيمييف المطالبة بالتعويضات بواسطة  جراءات المدنية في المحاكـ اإلسرائيمية.قبولة في اإلم

 إجراءات مدنية.
 

 بة اإلرىابقانوف محار 
بيدؼ التشديد بشكؿ كبير عمى معاقبة الضالعيف في مقاومة  15/06/2016صادؽ الكنيست اإلسرائيمي عمى ىذا القانوف في 

 أو قيادياً  اً إداري اً عمى مف يشغؿ منصب عاماً  15عمى رئيس تنظيـ فمسطيني؛ و اً عام 25يث يفرض عقوبة السجف لمدة بح، اإلحتبلؿ
 .في التنظيـ

 
 قانوف إدانة فمرسطينييف دوف شبياتمشروع 
جنة الوزارية لشؤوف التشريع في الحكومة اإلسرائيمية عمى اقتراح )قانوف اإلرىاب(، والذي قدمتو صادقت المّ  27/07/2015بتاريخ 

دانتيـ دوف وجود الشيود، وزيرة العدؿ اإلسرائيمية. وكذلؾ يسمح  وينص القانوف عمى التضييؽ أكثر عمى المعتقميف الفمسطينييف وا 
 القانوف لممحكمة بإدانة أشخاص حتى في حاؿ عدـ توفر الشيود، وعدـ تمكف أجيزة األمف مف إحضارىـ.

 
 تطبيؽ القانوف الينائ  اإلرسرائيم  ف  األراض  المحتمة لصالح المرستوطنيف

، عمى قانوف ينص عمى استبداؿ الوضع القائـ ،القائد العسكري لممنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيمي "لوفأنيتساف "واء وقع المّ 
وتطبيؽ القانوف الجنائي اإلسرائيمي عمى الفمسطينييف الذيف تجري محاكمتيـ في األراضي المحتمة، ويستثنى مف ذلؾ ما يسمى قانوف 

 )درومي( الذي ال يشمؿ اعتداء المستوطنيف عمى السكاف الفمسطينييف ويعفييـ مف المسؤولية الجنائية.
 
 نوف إعفاء المخابرات مف توثيؽ التحقيؽقا

عمى تمديد بند لقانوف مؤقت، والذي يعفي جياز المخابرات اإلسرائيمي والشرطة  25/06/2015صادقت الكنيست اإلسرائيمية يـو 
 اإلسرائيمية مف توثيؽ التحقيقات بالصوت والصورة؛ وذلؾ لمدة خمس سنوات إضافية. 

 
 عاماً  14قانوف محاكمة األطفاؿ دوف رسف 

عامًا، وىو ما يتعمؽ باألطفاؿ  14مشروع قانوف يسمح بمحاكمة وسجف األطفاؿ مف ىو أقؿ مف  25/11/2015أقرت الكنيست يـو 
وينص القانوف عمى أف المحكمة تستطيع أف تحاكـ  .حداث اإلسرائيمي المدني كأطفاؿ القدسمسطينييف الذيف يخضعوف لقانوف األالف

 12يؿ المسؤولية الجنائية ىو ؛ بحيث يصبح جاً عام 14لفعمي تبدأ بعد بموغيـ سف عامًا؛ لكف عقوبة السجف ا 12أطفااًل مف سف 
وحسب  .اً عام 14، ويبقى فييا إلى أف يبمغ رسالو إلى إصبلحية مغمقةإوالتحقيؽ معو؛ وبعد إدانتو يتـ  طفؿ إعتقاؿ؛ ويمكف اً عام



 

يف    محّرر وال رسر ىيئة شؤوف األ   
 

14 

يا تمنع ذلؾ أيضا فوؽ عمر ، وبعضاً عام 14تمنع سجف األوالد تحت عمر بية الدوؿ "جمعية حقوؽ المواطف" في إسرائيؿ، فإف أغم
 .اً عام 14
 

 قانوف تشديد عقوبة الحد األدنى عمى راشق  الحيارة ف  القدس
، ينص عمى فرض عقوبة "إيبلت شاكيد"عمى مشروع قانوف تقدمت بو وزيرة العدؿ اإلسرائيمية  02/11/2015صادقت الكنيست يـو  

جبارىـ  أسرىواـ عمى راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأميف الوطني مف عاميف إلى أربعة أعالسجف الفعمي لمدة  القدس؛ وا 
 .عمى دفع تعويضات لئلسرائيمييف المتضرريف

 
 قانوف رفع األحكاـ بحؽ األطفاؿ راشق  الحيارة

عمى قانوف ينص عمى إمكانية فرض عقوبة السجف عمى راشقي  21/07/2015لثة يـو صادقت الكنيست اإلسرائيمية في القراءة الثا
سنوات، دوف الحاجة إلى إثبات نية القتؿ؛ والمستوى  10الحجارة وقسميا إلى مستوييف: الحكـ عمى راشقي الحجارة لمدة أقصاىا 

وصادقت الحكومة اإلسرائيمية عمى القانوف يوـ  ًا.الثاني جريمة رشؽ الحجارة مع إثبات نية القتؿ، وعقوبتيا القصوى عشروف عام
11/10/2015. 
 

 ي صفقة شاليط محّرر  إعتقاؿعادة إقانوف 
عادة إحيث تـ ، (شاليط / صفقةحرارصفقة وفاء األ) سرىيف مف صفقة تبادؿ األمحّرر  إعتقاؿعادة إتـ تشريع قانوف خاص يسمح ب

 07/2014شير تـ التشريع في بحقيـ. وقد السابقة بالسجف الفعمي  األحكاـدت أسير أعي 54، ومنيـ محّررأسير  75نحو  إعتقاؿ
 .06/2014شير قد تمت بمعظميا في  عتقاؿوكانت عمميات اإل
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 2018حقائؽ وأرقاـ 

 2018خالؿ عاـ  إعتقاؿ( حالة 6489)
، وقد ُسجؿ خبلؿ العاـ 2018منذ مطمع العاـ ألبناء الشعب الفمسطيني تيا إعتقاالنطاؽ  اإلسرائيمي اإلحتبلؿسمطات صّعدت 
 موّزعيف كما يمي:ناثًا، صغارًا وكبارًا، ا  ، ذكورًا و شممت كافة فئات الشعب ( فمسطينياً 6489) إعتقاؿ 2018

 

 
 

 :اإلعتقاالت حرسب التوزيع اليغراف 
 عمى مختمؼ محافظات الوطف وكاف توزيعيا كما ىو مبّيف بالرسـ البياني التالي:  2018توّزعت اإلعتقاالت خبلؿ العاـ 

 

 

 إداري جديدأمر إعتقاؿ  صحفييف نّواب فتاة وامرأة أطفاؿ

تجديد أمر 
اعتقاؿ 
 إداري

فئات 
اجتماعية 
 ومينية

%16.38 النسبة 2.16% 0.09% 0.59% 5.99% 9.23% 65.56%
1063 العدد 140 6 38 389 599 4254

 موّزعة حرسب الفئات 2018اعتقاالت عاـ 

راـ اهلل  القدس
 والبيره

بيت   جنيف الخميؿ
 لحـ

 غزة أريحا سمفيت طوباس قمقيمية طولكـر نابمس

1803 عدد األسرى 1075 887 470 516 544 370 304 104 113 112 191
%13.7%16.6%27.8 النسبة 7.2% 8.0% 8.4% 5.7% 4.7% 1.6% 1.7% 1.7% 2.9%
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 لممحافظات موّزعة حرسب األشير: اإلعتقاالت حرسب التوزيع اليغراف  

  
 

 التالي: كما ىو مبّيف بالرسـ البياني 2018بينما أتى إجمالي اإلعتقاالت الشيرية خبلؿ العاـ 

 
 

كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيمولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذاركانون الثاني وشباطالمحافظة
38115516219711712211810491150206القدس

233113941045510085566171103رام اهلل والبيره
14085707075758073757767الخميل
13333483329522519442826جنين 

11843414451484029263442بيت لحم
10748404849555530453631نابمس

59471615301516131003227طولكرم
5428393214311923282313قمقيمية

235957775101214طوباس
207102068679812سمفيت
212488481531065أريحا
302114291216181612914غزة

1319609551605449537484378511486560المجموع

675 
644 

609 
551 

605 

449 

537 
484 

378 

511 486 

560 

كانون 
 الثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول
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2018 العاـ ت نيايةعتقاالاإلإحصائية   

 :2018مع نياية عاـ  اإلرسرائيم  اإلحتالؿداخؿ رسيوف  رسر بمغ عدد األ
 6000  مجدو، ، عوفر، شطة، النقب، وقيؼ أبرزىا: نفحة، ريموف، جمبوعومركز ت ومعتقبلً  سجناً  22أسير موزعيف عمى قرابة

 ...الخعسقبلف، بئر السبع، ، ىداريـ، الرممة
  بينيـ فتاة قاصر. طفبلً  250قرابة 
 54  فتاة وامرأة.بيف   ةأسير 
 8 .نواب 
 27  ًصحافيا. 
 450  ًاً داريإ معتقبل. 
 21 يحمموف الجنسية األردنية أو أرقاـ وطنية أردنية وأسيريف سورييف.  19منيـ:  يةالعربمف الدوؿ  ريأس 
 750  34 منيـعاية البلزمة ليـ، عاجؿ وتقديـ الرّ طبي تدخؿ لأسير بحاجة  200يعانوف مف أمراض مختمفة، بينيـ نحو أسير 

 عاقات متنوعة.إعشرات آخريف يعانوف مف ليعانوف مف مرض السرطاف، وآخريف مصابيف بأمراض خطيرة ومزمنة ، باإلضافة 
 48  منذ ما قبؿ اتفاقية أوسمو، وىؤالء  أسيرا معتقبلً  27 منيـ متواصؿ يـ أكثر مف عشريف سنة بشكؿإعتقالمضى عمى أسيرًا

مت مف ة تنصّ اإلسرائيمي، إال أف الحكومة 2014عاـ مف ال احيـ ضمف الدفعة الرابعة في آذارسر  إطبلؽممف كاف يفترض 
يـ إعتقالمضى عمى  يـمن 13، و عاماً  25أكثر مف يـ إعتقالو جميعيـ مضى عمى  ؛االتفاقيات وأبقتيـ رىائف في سجونيا

روا عشرات آخريف ممف تحرّ ل. ىذا باإلضافة عاماً  36وأقدميـ األسيراف كريـ وماىر يونس المعتقبلف منذ  عاماً  30أكثر مف 
، بؿ وأكثر عاماً  20، و الكثير منيـ أمضوا ومنيـ األسير المقدسي الكفيؼ عبلء البازياف يـإعتقالعيد صفقة "شاليط" وأُ  ضمف
 . عاماً  39ى عمى فترتيف ما يقارب كثرىـ األسير نائؿ البرغوثي الذي أمضأعمى فترتيف و  عاماً  30مف 

  جف المؤبد )مدى الحياة( أسيرًا يمضوف أحكامًا بالس 540حو عامًا، مف بينيـ ن 15ضوف أحكامًا تزيد عف مأسيرًا يُ  1439نحو
 مرة واحدة عمى األقؿ. 
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 2018عاـ  شيداء الحركة األرسيرة

 
رادة شعبنا وأسرانا عبر اإلعداـ إفي محاوالتو لكسر  اإلحتبلؿسياسة ضمف استشياد عدد مف األسرى وذلؾ  2018شيد العاـ 

يف الحاالت التالية بعد متابعتيا محّرر وال سرىقت ىيئة شؤوف األوثّ  و، السجوفوداخؿ  عتقاؿالميداني والقتؿ العمد خبلؿ عممية اإل
 .األسرى الشيداء ومنيـ: ِقبؿ محامي الييئة إلستعادة جثاميفمف قانونيًا 

 
 يارسيف عمر الرسراديح األرسير الشييد 

، وكشؼ شريط فيديو 22/02/2018و بساعات فجر يـو الخميس الموافؽ إعتقالبعد استشيد أريحا، مدينة عامًا مف  33
بالضرب المبرح عمى األسير السراديح، فيما كشفت عممية تشريح جثمانو أنو قتؿ برصاصة في  اإلحتبلؿلحظات اعتداء جنود 

أسفؿ البطف أطمقت عميو مف مسافة صفر، إضافة الى إصابتو بكسور في منطقة الحوض وبكدمات ورضوض في منطقة 
، وتـ سابيع عدةأل وجثمان اإلحتبلؿوات وقد احتجزت ق، الرأس والصدر والرقبة واألكتاؼ بسبب االعتداء عميو مف قبؿ الجنود

 .28/03/2018تسميـ الجثماف مساء يـو األربعاء 
 
 األرسير محمد صبح  أرسمر عنبر الشييد 

44  ،  02/04/2018بتاريخ  اإلحتبلؿبعد أف ُأصيب برصاص جنود  08/04/2018بتاريخ استشيد عاما مف مخيـ طولكـر
، نُ أماـ حاجز جبارة العسكري قرب محافظة  قؿ عمى إثرىا إلى مستشفى "مئير"، إال أنو استشيد بعدىا بأياـ متأثرًا طولكـر

باإلصابة، حيث كشفت نتائج الفحص والمعاينة الخارجية لجثماف عنبر، أنو استشيد بسبب تمزؽ في األمعاء والشراييف وتسمـ 
 .13/07/2018 يـو السبت مساء جثمافالتـ استبلـ  وجثمان اإلحتبلؿف احتجزت سمطات أوبعد ، في الدـ

 
 الشاب محمد عبد الكريـ مرشود الشييد 

النار عميو مف  إطبلؽبعد  08/04/2018عامًا مف مخيـ ببلطة شرؽ مدينة نابمس، كاف قد أصيب بجراح خطيرة بتاريخ  30
" في و ونقمو إلى إعتقالبعدىا تـ و قبؿ مستوطف إسرائيمي قرب مستوطنة "معالي أدوميـ" شرؽ القدس،  مستشفى "ىداسا عيف كاـر

في احتجاز  اإلحتبلؿواستمرت سمطات لئلصابة،  قسـ العناية المكثفة، إال أنو ارتقى شييدًا متأثرًا بجراحو مساء اليـو التالي
 .13/07/2018، وتـ تسميـ الجثماف مساء الجمعة جثمانو لعدة اسابيع

 
 رسير محمد زغموؿ الريماوياأل شييدال 

، بعد اقتحاـ عدد كبير مف جنود اإلحتبلؿ منزلو في 18/09/2018بتاريخ  مف قرية بيت ريما في مدينة راـ اهلل،  عاماً  24
ظيرت أعبلف عف استشياده، وقد ميش، ومف ثـ اإللى مستوطنة حبلإقرية بيت ريما في ساعات الفجر األولى وبعدىا تـ اقتياده 
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 عتقاؿقتحاـ واإلالمبرح عميو بالضرب والتنكيؿ والصدمة العصبية الشديدة خبلؿ اإلنتائج التشريح لجثماف الشييد أف االعتداء 
 .30/09/2018، وتـ تسميـ الجثماف مساء األحد جاز جثمانو عدة اسابيعتىو السبب الرئيسي في استشياده، وتـ اح

 
 األرسير عزيز عويرسات الشييد 

بعد أياـ مف تدىور وضعو الصحي نتيجة تعرضو لمضرب المبرح عمى يد تـ توثيؽ استشياده مف مدينة القدس،  عاماً  53
، نقؿ 09/05/2018وُأصيب عمى إثرىا بجمطة دماغية في معتقؿ "عيادة الرممة" في  ،اإلسرائيميالسجانيف في سجف "إيشؿ" 

تحتجز  اإلحتبلؿطات سموال تزاؿ ، 19/05/2018حيث استشيد بتاريخ  اإلسرائيميعمى إثرىا إلى مستشفى "أساؼ ىروفيو" 
 عامًا. 30ومحكـو بالسجف الفعمي لمدة  08/03/2018كر أنو معتقؿ منذ ذجثمانو، ويُ 

 
لتماسات لمحكمة العوتستمر ال : يـمن، و األسرى المحتجزة دؿ العميا مف أجؿ استبلـ جثاميفييئة بتقديـ إلتماسات لمنيابة العامة وا 

 وبراء صالح.الشيداء األسرى أسامة عطا وعادؿ عنكوش 
 
رقاـ العسكرية لشيداء فمسطينييف فيما يسمى مقابر األ جثماناً  255ال تزاؿ سمطات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي تحتجز ما يزيد عف و 

فراج عف الجثاميف وتسميميا لعائبلتيـ حتجاز عدد منيـ في الثبلجات اإلسرائيمية، وترفض سمطات اإلحتبلؿ اإلالضافة إاإلسرائيمية، 
 اتشكاؿ العقاب الجماعي وكحمقة في سمسمة االنتياكات اإلسرائيمية الجسيمة المنظمة لقواعد القانوف الدولي وخاصة اتفاقيأكشكؿ مف 
عمى احتراـ كرامة المتوفيف ومراعاة طقوسيـ الدينية خبلؿ عمميات الدفف عبر جميعيا ولى والثانية والرابعة، والتي تؤكد جنيؼ األ

 تسميميـ لذوييـ.
  
مف قرية كوبر قضاء  "صالح عمر البرغوثي ، ومنيا: إعداـعداـ الميدانياإلائـ جر العديد مف عمى ارتكاب  اإلحتبلؿقدمت سمطات أو 

، وأشرؼ نعالوة مدينة راـ اهلل،  مف قرية عّرابة العارضة حمداف و مف مخيـ قمنديا، ومجد امطير مف قرية الشويكة قضاء مدينة طولكـر
، حيث تحتجز بعض 2018خبلؿ منتصؼ الشير االخير مف العاـ مف مخيـ الجمزوف والطفؿ محمود نخمة قضاء مدينة جنيف، 

النار  إطبلؽعامًا( مف بمدة سمواف، والذي تـ إعدامو ميدانيًا ب 17الجثاميف مف ىؤالء، باإلضافة لمشييد قاسـ محمد عمي العباسي )
  .بالقرب مف مستوطنة بيت إيؿ 20/12/2018عميو بتاريخ 

 
 ة، وىما:اإلسرائيمياثنيف مف السجناء ممف كانوا في أقساـ السجناء الجنائييف في السجوف  وفاة 2018وشيد عاـ 

  وكاف معتقبلً  ،ىماؿجراء اإل 20/01/2018نابمس، واستشيد بتاريخ في مدينة مف مخيـ ببلطة  عاماً  57حسيف حسني عطاهلل 
 .عاماً  32 لمدة بالسجف الفعمي جنائية، ويقضي حكماً  سرائيمي عمى خمفيةإبتيمة قتؿ  عاماً  20منذ 

  جراء  12/10/2018 لوف بتاريخاوتوفى في سجف آي ،الخميؿفي مدينة سعير بمدة مف  عاماً  28وساـ عبد المجيد شبللدة
 سبع سنوات . لمدة ومحكـو بالّسجف الفعمي 2015منذ عاـ  وكاف معتقبلً  ،ىماؿ الطبياإل

 



 

يف    محّرر وال رسر ىيئة شؤوف األ   
 

20 

يـ، انتياكًا لمحؽ في الحياة، والمكفوؿ إعتقالإف ىذه الجرائـ تتناقض مع القوانيف الدولية التي أشارت إلى أنو ُيعد قتؿ مواطنيف أثناء 
( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، ويعتبر مف 6/1، و)نسافعبلف العالمي لحقوؽ اإل( مف اإل3بموجب المواد )

 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.147ات الجسيمة بموجب المادة )بيف المخالف
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 رسر ... مزيد مف التضييؽ عمى األ لينة أرداف

 
 سرىاأل إعتقاؿ ظروؼ تحديد دورىا خاصة لجنة عف أرداف جمعاد اإلسرائيمي الداخمي األمف وزير  أعمف ،06/2018 شير منتصؼب

 تشمؿ توصيات بتقديـ سيتمخص جنةالمّ  دور فإ " العبرية: أحرنوت يديعوت لصحيفة ووفقاً  اإلحتبلؿ. سجوف في القابعيف الفمسطينييف
جنة جممة مف العقوبات التي بدأت بتطبيقيا في السجوف وأقرت المّ  حد". ألدنى الفمسطينييف سرىاأل عمى الخناؽ تضييؽ سبؿ

لغاء الفصؿ بيف و  لمحد األدنى سرىالزيارات العائمية لؤل تقميص عددبوالتي تتمثؿ  والمعتقبلت بشكؿ عاـ، تقميص و  الفصائؿ أسرىا 
خبلء الغرؼ واألقساـ مف أدوات المطبخ ومصادرتيا و  حـو واألسماؾ والفاكية والخضارالمواد الغذائية في الكانتينا مف منتجات المّ  ا 

لغاءو  سمح ليـ متابعتيا وتقميص عددىاالقنوات التمفزيونية التي يُ تحديد و  ومنعيـ مف طيي وجباتيـ بأنفسيـ التعامؿ مع ممثؿ  ا 
 بشكؿ إنفرادي. سرىوالتعامؿ مع األ األسرى داخؿ المعتقبلت

 
يوـ  سرىيف المحامي إياد مسؾ وفي أعقاب زيارة لو لؤلمحّرر وال سرىعاـ الوحدة القانونية في ىيئة شؤوف األ مدير

أمجد و  منيـ: عمي البرغوثيفي سجف جمبوع و  إلتقى بعدد مف ممثمي األقساـ ،05/12/2018االربعاء الموافؽ 
صبحت أعمى أف الحياة اليومية في السجف  عنيـ بأنيـ اجمعوا حيث نقؿ؛ وضاح البزرةو مجدي مميطات و  مخزومي
راد ويُ  بشكؿ متصاعد، وتسير مبررات، ةيأتتـ دوف وأف سياسة اإلقتحامات واإلعتداءات في اآلونة األخيرة  معقدة،

ىانتيـ وتحويؿ حياتيـ إلى جحيـ، سرىمنيا إستفزاز األ في سجف جمبوع يعيشوف تحت الضغط  سرىف األوا   وا 
 واإلرباؾ بفعؿ الممارسات والتيديدات المستمرة الصادرة عما يسمى لجنة أرداف.

 
 اإلجراءات مف سمسمة فرض تعتـز اإلحتبلؿ سجوف إدارة فأ ،25/09/2018 الثبلثاء يـو يفمحّرر وال سرىاأل شؤوف ىيئة ورصدت
 جميع خراجإ في ستتمثؿ العقوبات ىذه فإ المقبمة. الفترة خبلؿ السجوف ومختمؼ ىداريـ سجف في سرىاأل بحؽ ةالجديد ةالعقابي

 خروجيـ عند سرىاأل جميع عمى المشدد والتضييؽ ش(،والتفتي الشبابيؾ )فحص وقاتأ في السجف ساحات لىإ غرفيـ مف سرىاأل
 زيارات خبلؿ ةتعميمي كتب أي دخاؿإ قطعي وبشكؿ ستمنع أنيا سرىاأل بمغتأ ىداريـ في السجف دارةإ أف كما المعتقؿ. ساحات لىإ

 .ةدالمجمّ  الغذائية لممواد المشتريات جميع لغاءا  و  ،ىؿاأل
 

 قبؿ مف المسبوؽ وغير المتطرؼ التحريض ظؿ في أسو األ لىإ السجوف داخؿ وضاعباإل ستؤدي موراأل ىذه مثؿ فإ" :سرىاأل وقاؿ
 ضدىـ". السجوف مصمحة ومدير اإلسرائيمي الداخمي مفاأل وزير قبؿ مف المتواصمة العنصرية والتوجييات اإلسرائيمي اليميف
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نفراديالعزؿ اإل   

 
 الصعوبةبية غاية عتقالإدو" بأوضاع ييقبعوف ف  عزؿ معتقؿ "مي أرسر  7

حيث يتـ  الفمسطينييف تعتبر أقسى أنواع العقاب، سرىسياسة العزؿ التي تمارسيا إدارة سجوف اإلحتبلؿ بحؽ األ
،وذلؾ  دنى مقومات الحياةألالمعتقؿ لفترات طويمة بشكؿ منفرد داخؿ زنزانة معتمة ضيقة قذرة تفتقر  حتجازإ

لحاؽ األذى النفسي والمعنوي والجسدي  بيدؼ إذالؿ المعتقؿ وتحطيـ معنوياتو وكسر إرادتو بشكؿ منظـ ومبرمج وا 
ويتـ العزؿ اإلنفرادي إما بقرار وعقوبة مف إدارة السجف أو بناًء عمى قرار مف المخابرات اإلسرائيمية تحت  بو.

 ذرائع أمنية. 
 

 7ؿ معتقؿ "مجيدو" زالت تحتجز في زنازيف عز  أف سمطات اإلحتبلؿ ال 06/12/2018وبينت الييئة بتاريخ 
عامًا مف بمدة جناتا  33وابراىيـ العروج  قضاء الخميؿ اعامًا مف بمدة إذن 44البطراف  وىـ كؿ مف: عماد ،أسرى

عامًا مف سكاف مخيـ 38وأشرؼ أبوسرور  عامًا مف بمدة ميثموف قضاء جنيف 43ووائؿ نعيرات  شرقي بيت لحـ
عامًا مف مدينة حيفا في الداخؿ  39وعماد سرحاف  القدس ومحمدالشاويش مف مدينة عايدة قضاء بيت لحـ

 وجرى مؤخرًا نقؿ أسير قاصر إلى زنازيف العزؿ ويدعى أيسر كعقاب لو لمدة شيريف. المحتؿ،
 

عبة ية الصّ عتقالحيث ساىمت األوضاع اإل نتياكات الجسيمة التي يتعرض ليا األسير بطراف،ورصدت الييئة اإل
فيو يعاني مف وجود حصى في المرارة ، ضرار بسبلمتو الجسديةحي واإلتدىور وضعو الصّ التي يقبع بيا إلى 

تكترث لحالتو  الو عبلجو، بغير أف إدارة المعتقؿ تماطؿ  جراء عممية جراحية بأسرع وقت ممكف،وبحاجة ماسة إل
 وتحتجزه داخؿ زنزانة ضيقو كريية الرائحة ال تدخميا أشعة الشمس.

 
 مدينة مف العروج إبراىيـ األسير عزؿ طويمة أشير منذ تواصؿ مجيدو سجف إدارة أف ،16/07/2018 يـو أيضاً  الييئة ورصدت

 العروج إعتقاؿ تـ قد وكاف "الشاباؾ". اإلسرائيمية المخابرات مف بقرار وقاسية صعبة بظروؼ بنس أليكس البمجيكي واألسير لحـ بيت
 دارياإل تجديد تـ ولكف 18/04/2018 بتاريخ دارياإل ينتيي أف المفروض مف كاف وقد ،2016 العاـ منذ داريإ إعتقاؿإ بقرار
 .اإلحتبلؿ مفأ عمى خطير نوأب سري ممؼ وجود بادعاء أخرى أشير 3 لمدة -الشاباؾ -المخابرات مف بأمر 09/04/2018 بتاريخ

سير أحمد المغربي مف مخيـ الدىيشة المحكـو منيـ األسباب مختمفة، جوف ألفي مختمؼ السّ  معزوالً  أسيراً  15ويذكر بأف ىنالؾ نحو 
عدة ل"الشاباؾ"بقرار مف تـ عزلو و ، 2017 العاـ مطمع أخرى سنوات ثماني حكمو إلى االحتبلؿ أضاؼ وقد مّرة، 18بالسجف المؤبد 

 .زاؿ في عزؿ معتقؿ ريموف حيث ما 01/06/2017خرىا بتاريخ آمرات و 
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( مف 31ية قاسية يتكبدىا المعتقموف، وىي محظورة بموجب القاعدة )إنسانمعاناة ل نفراديعقوبة العزؿ اإلاستخداـ بىذا ويؤدي التوسع 
، كما ُتخالؼ أيضًا الضمانات القانونية في اتفاقية مناىضة 1955قواعد األمـ المتحدة النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء لعاـ 

 بالحقوؽ المدنية والسياسية.  ( مف العيد الدولي الخاص7التعذيب، والمادة )
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  أرسر شيادات 

 
 يـ ونقميـ لمراكز التحقيؽ والتوقيؼ:إعتقالوقاصريف تعرضوا لمتنكيؿ والضرب الشديد، أثناء  رسر شيادات حية أل

 
  .. أطمقوا الرصاص الح  عمييـ وبطحوىـ أرضاً رستة فتية يرووف 

يبمغوف مف نور الديف ياسيف وىادي مسيمي، وجميعيـ و عبد الوىاب مسيمي و محمد سعيد و براء قاطوني و الفتية محمد مسيمي 
يـ لمحامي الييئة مشيريف بأنيـ قد جرى ايقافيـ بتاريخ إعتقالعامًا، وىـ مف مدينة نابمس قدموا تفاصيؿ  16العمر 

، ومف ثـ التوقؼجبارىـ عمى ا  خافتيـ و الرصاص الحي عمييـ إل إطبلؽبالقرب مف مستوطنة "ألوف موريو"، بعد  10/08/2018
ىـ إلى داخؿ المستوطنة قاـ عدد مف قوات اإلحتبلؿ بمياجمتيـ وبطحيـ عمى األرض وتعصيب أعينيـ وتقييد أيدييـ، وجرّ 

ى رؤوسيـ، وبعدىا ستيزاء بيـ وقذفيـ بحجارة صغيرة عموزجيـ داخؿ كونتينر، وىناؾ لـ يتوقؼ الجنود لحظة عف صفعيـ واإل
تـ اقتيادىـ إلى مركز شرطة "أريئيؿ" الستجوابيـ، وتـ التحقيؽ معيـ لساعات طويمة تعرضوا خبلليا لمعاممة ميينة مف قبؿ 

       معتقؿ "مجيدو".  األشباؿ في سرىقموا بعدىا إلى قسـ األالمحققيف، ونُ 
 
 وأفراد أرسرتو ألرسير محمد شكارنة: اقتحموا بيتو مرتيف واعتدوا عميو ىوا 

مدينة ىو وولديو عز الديف وبياء عقب اقتحاـ منزليـ في بمدة نحاليف قضاء  اإلسرائيميجيش اإلحتبلؿ  اعتدى عميوعامًا  52
ذ داىمت قوات اإلحتبلؿ بيتيـ مرتيف في ذات الميمة، حيث في المرة األولى إيـ، قاموا بإعتقالو  01/10/2018بيت لحـ بتاريخ 

اإلحتبلؿ المنزؿ الساعة الثالثة صباحًا واعتدوا عمى جميع أفراد األسرة وقاموا بتفتيش البيت وتكسير محتوياتو وقمبو اقتحـ جنود 
األعيرة النارية، األمر الذي أدى إلى  إطبلؽرأسًا عمى عقب، وفي المرة الثانية الساعة الخامسة فجرًا، وفور اقتحاميـ بدأووا ب

حوضو، وفيما بعد قاموا بتسميـ المعتقؿ شكارنة وأبناءه ببلغ بضرورة مراجعة مخابرات  برصاصة في األبناءصابة أحد إ
اإلحتبلؿ في "عتصيوف"، وقد تـ احتجاز األسير محمد شكارنة وابنو عز الديف في معتقؿ "عتصيوف"، فيما جرى نقؿ نجمو بياء 

   إلى معتقؿ "عوفر".
 
  متعمداألرسير أكـر األطرش: ضربوه مكاف اصابتو بشكؿ 

بأف جيش اإلحتبلؿ نكؿ بو بعد مداىمة منزؿ أنسبائو ليبًل بتاريخ ذكر بيت لحـ، مدينة عامًا مف مخيـ الدىيشة في  23
، حيث انياؿ عميو الجنود بالضرب والمكمات عمى مختمؼ أنحاء جسده، وأمسكوا برأسو وقاموا بضربو بالجدار 24/02/2018

ف لو أوجاع، واقتيد يصابتو بالرأس، وقاموا بضربو أيضًا عمى كتفو المصاب مسببإلالمطبخ مما أدى غسؿ األواني في وحوض 
 .بعدىا إلى معتقؿ عوفر لمتحقيؽ معو
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 ثالثة فتية يرووف .. شدوىـ مف شعرىـ وتركوىـ عراة أماـ الناس 
دينة جنيف، أنو بتاريخ عامًا(، مف م 17عمي كميؿ وحمزة كميؿ، وجميعيـ تبمغ أعمارىـ )و روى الفتية عز الديف سباعنة 

جنديًا بمياجمتيـ أثناء تواجدىـ بالطريؽ، وضربيـ بشكؿ عنيؼ عمى مختمؼ أنحاء  30، قامت قوة مكونة مف 14/02/2018
أجسادىـ، ومف ثـ أجبرىـ أحد الجنود عمى خمع مبلبسيـ، وأبقوىـ عراة أماـ أعيف الناس الماريف بالقرب مف حاجز سالـ 

ا بعد إلى معسكر قريب، وتـ احتجازىـ داخؿ كونتينر لساعات طويمة، تعرضوا خبلليا لمضرب والتعذيب، العسكري، وُنقموا فيم
واستمر التنكيؿ بيـ فقاـ أحد الجنود بجرىـ مف شعرىـ مسببًا األلـ ليـ، وتـ اقتيادىـ بعدىا إلى معتقؿ "الجممة" لمتحقيؽ معيـ، 

 ومف ثـ إلى معتقؿ "مجيدو". 
 
 يندياً  20د أبو نعيـ: احتيز داخؿ كونتينر لرساعات طويمة وتـ ضربو عمى يد األرسير الطفؿ محم 

، بعدما قامت قوات 17/03/2018و بتاريخ إعتقالبأنو قد جرى  ذدرإعتقالراـ اهلل، مدينة عامًا مف قرية المغير قضاء  17
عائمتو، وتـ نقمو بعدىا إلى معسكر قريب اإلحتبلؿ باالعتداء عميو بالضرب المبرح عمى مختمؼ أنحاء جسده وذلؾ أماـ مرأى 

جنديًا، وتـ اقتياده  20مف قرية سنجؿ، حيث احتجز داخؿ كونتينر لساعات طويمة، تعرض خبلليا لمضرب والتنكيؿ عمى يد 
 فيما بعد إلى مركز توقيؼ "بينياميف" لمتحقيؽ معو.

 
  األرسير وقاص رسباعنة: شبحوه لرساعات طويمة 

و بتاريخ إعتقالأنو خضع لتحقيؽ قاس في مركز توقيؼ الجممة، عقب قاؿ األسير سباعنة مف مدينة جنيف،  عاماً  23
، حيث تعرض خبللو ألشكاؿ التعذيب الجسدي المختمفة وخاصة الشبح، حيث أجمسوه عمى كرسي بدوف ظير 14/01/2018

، وطواؿ التحقيؽ لـ يتوقؼ لساعات طويمو وقدماه ويداه مقيدتاف، مما سبب لو آالـ شديدة في  الظير، وتعمدوا حرمانو مف النـو
كما واشتكى األسير  عائمتو وىدـ منزلو. إعتقاؿإىانتو وشتمو بأقذر المسبات وتيديده با  المحققوف عف الصراخ في وجيو، و 

ة وذات رائحة قذرة، ية أثناء احتجازه داخؿ زنازيف معتقؿ الجممة، حيث وصفيا بالمقبر إعتقالسباعنة مف سوء األوضاع اإل
 لمظروؼضافة والبطانيات ال يمكف وضعيا عمى الجسـ لرائحتيا الكريية وأوساخيا، واألكؿ سيء لمغاية والجدراف خشنة، باإل

السيئة التي تفرضيا وتمارسيا إدارة السجف بحؽ المعتقميف، كاإلضاءة الشديدة واألصوات المزعجة لحرماف األسير مف النـو أو 
  الراحة.

 
 ألرسير رام  كورسا: احتيزوه داخؿ زنزانة وأيبروه عمى النـو فوؽ مرحاض ا 

أنو تعرض لمضرب العنيؼ بأعقاب البنادؽ قاؿ ، 20/6/2018و بتاريخ إعتقالنابمس، والذي جرى  مدينةعامًا مف  26
ير، تعرض فييا لمتنكيؿ في معتقؿ"عسقبلف" لمدة ش و مف منزلو، كما خضع لتحقيؽ قاسٍ إعتقالوبساطير جنود اإلحتبلؿ خبلؿ 

وأضاؼ أنو تـ احتجازه داخؿ زنازنة ضيقة جدًا  لى معتقؿ "مجيدو".إىانة عمى أيدي المحققيف قبؿ أف يتـ نقمو والشتـ واإل
تكاء عمييا، وبداخميا مرحاض مف الباطوف، ُأجبر عمى ضاءة والتيوية، وذات جدراف خشنة لمغاية لـ يستطع حتى اإلوعديمة اإل
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التنفس، كما قدموا لو طعامًا سيئًا لمغاية كمًا ونوعًا، وحرموه مف بختناؽ وضيؽ فوقو لضيؽ المساحة، وقد شعر باإلالنـو 
 بشكؿ متواصؿ. يوماً  28مبلبسو ألكثر مف  تبديؿستحماـ أو اإل

 
 رابالطفميف عبد الرحمف قاطش وابف عمو محمد قاطش: يروىـ لمرسافات طويمة عمى ارض مميئة بالحيارة والت 

قمقيمية، بأف عدد مف الجنود قاموا مدينة مف بمدة عزوف قضاء  10/04/2018يما  بتاريخ إعتقالعامًا، جرى  14كبلىما 
، واستمر التنكيؿ بيما أيضًا خبلؿ استجوابيـ ةبالتراب والحجارة وجرىما لمسافات طويم ةوطرحيما عمى أرض مميئ بمياجمتيما

 األشباؿ في معتقؿ "مجيدو". سرىنقميما إلى قسـ األ في مركز شرطة "أريئيؿ" قبؿ أف يتـ
 
 األرسير عم  كراكره 

لمتعذيب الجسدي والنفسي عمى يد المحققيف في معتقؿ "المسكوبية"، تعّرض  ،بيت لحـ مدينةعامًا مف مخيـ عايدة في  33
و ألكثر إعتقالض لتحقيؽ مكثؼ تجاوزت مدتو في األياـ األولى مف . وأكد أنو تعرّ 11/11/2018و في إعتقالوذلؾ منذ تاريخ 

( ساعة يوميًا، حيث تـ إجباره عمى تناوؿ الطعاـ داخؿ غرفة التحقيؽ، ورافؽ ذلؾ إبقاءه مقيد اليديف والقدميف ومكبؿ 22مف )
ضافة و بكرسي مف حديد  . ُيشار إلى أف سمطات اإلحتبلؿ مددت لا  و إعتقالكراكرة أربع مرات منذ تاريخ  إعتقاؿحرمانو مف النـو

 وذلؾ لمدة ثمانية أياـ.   03/12/2018تاريخ بكاف آخرىا 
 
 رسعيداف فادي األرسير 

 اإلحتبلؿ جيش ثارأ فأ بعد الميؿ، مف خرةأمت ساعة في منزلو مف 04/06/2018 بتاريخ اعتقؿ جنيف، مدينة مف عاماً  35
 بتفتيشو وقاموا الجممة تحقيؽ مركز لىإ اقتياده تـ وبعدىا منزلو، بتفتيش وقاموا أطفالو، نفوس في والذعر الرعب اإلسرائيمي

 الضوء افيي ويشعؿ الرائحة، كريية ضيقو زنزانة في ووضعو لساعات، الحماـ في احتجازه تـ معو التحقيؽ وخبلؿ ،عارياً  تفتيشا
  ستحماـ.باإل لو السماح حتى وأ لو المبلبس دخاؿإ منع ومف ،وكماً  نوعاً  لو المقدـ كؿاأل سوء مف اشتكى كما ساعة، 24 لمدة
 

 المعتقؿ مف حية شيادة" ....رسند صابريف األرسيرة" 
 ،بعض فوؽ بعضيا وظممات ظمـ في سيرهأ 50 مف كثرأ خمفي وتركت الداموف سجف مف خرجت سند صابريف المحّرره اناأ

 ال سيراتاأل .الداموف معتقؿ دارةإ مف والظمـ الويؿ يعانيف سيراتأ خمفي تركت ،وضاعيفأل حزف يبكي وقمبي لي خواتأ تركت
 سيرهأو  ة،مريض وىي العدد فترة ثناءأ الحماـ في لوجودىا شير لمدة الزياره مف سيرهأ رمتحَ  السجف دارةإف ،ةخصوصي ةيأ تممؾ

 نياأل عوقبت خرىأ سيرهأو  ورفيقاتيا، ىي ةبالساح ركضت نياأل الزياره مف ستحـر بيا تبمغ ولـ السجف قوانيف َبعد تعمـ ال خرىأ
 جرار وخالده شعباف ياسميف األسيرتيف وقوؼ لوال عزليا رادواأو  بحقيا طالبت خرىأ سيرهأو  السجف، ساحة في ىاءحذا خمعت
  ."جميعاً  عزلوناإ عزلتوىا فإ"  كممتيف وكانت ،بجانبيا األخريات سيراتاأل مف وعدد
 .سيراتألا حرمةل مراعاة فدو و  سيراتاأل ةممثم مف مسبؽ ذفإ دوف قساـلؤل المسؤوؿ الضابط بدخوؿ سمح كما
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 سيراتاأل وضع لتحسيف التدخؿو  سريعاً  لعمؿا الفمسطيني، سيراأل ونادي والمحّرريف األسرى شؤوف وىيئة العالـ حرارأ ونطالب
 .تدخؿ وأ ةوقف ةيأ بدوف نراقب ونحف يافيُ  شرفنا ،الداموف سجف في

 الإ يجدف وال والظمـ القير مف تموت الحرائر .سيراتناأل والظمـ القير يقبؿ ال شريؼ إنساف يأ بعض فوؽ بعضيا ظممات السجف
 البطيء. والموت الويؿ مف فينقذى فأ هلل الدعاء

 
ُمتعمقة بعدـ جواز تعرض أحد وتنطوي الممارسات التي خضع ليا ىؤالء المعتقموف عمى انتياكات لمضمانات القانونية ال

ـ، وما ورد في اتفاقية 1966( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية لعاـ 7لمتعذيب، والواردة في المادة )
ية والميينة، وُتخالؼ قواعد األمـ المتحدة النموذجية الدنيا إنسانمناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة القاسية والبل

( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة 147ـ،  كما أنيا مف بيف المخالفات الجسيمة المحظورة بموجب المادة )1955لمعاممة السجناء لعاـ 
 ـ.1949لعاـ 

 

 احتياز وتعذيب داخؿ المرستوطنات

باحتجاز  اإلسرائيمي حتبلؿحتجاز واالستيانة بكرامة المعتقميف تقـو سمطات اإلواإل عتقاؿجراءات القانونية لئلصريحة لئل في مخالفةو 
التوقيؼ التحقيؽ و طفاؿ في مستوطنات حيث يتـ اخضاعيـ لبلستجواب والتحقيؽ والتعذيب قبؿ نقميـ لمراكز المعتقميف وخاصة األ

 :ومف ىؤالء ةالرسمي
 
  رسنة 15االرسير القاصر احمد عبد الحكيـ ابو بكر 

نا أعمى يد قوات خاصة اقتحمت البيت وىاجمت غرفتي و  21/05/2018اعتقموني مف البيت بعد منتصؼ ليؿ يـو االثنيف "
سمحة فوؽ رأسي، استجوبوني ساعتيف في شاىد الجنود يشيروف األأنا أو  نائـ، صرخوا بي وأيقظوني ودفعوني، ونيضت مذعوراً 

بالضرب دوف أي مبرر،  ، يتمذذوف"مرستوطنة دوتاف"ومشوا بي مسافة طويمة باتجاه  ومعصوباً  خرجوني مقيداً أالغرفة، ثـ 
نا أوفي المستوطنة قاموا بضربي و ، داخؿ بركة ماء عمى الطريؽ رض عدة مرات، وقاـ الجنود بإسقاطي عمداً وسقطت عمى األ

نا مقيد ألى مركز تحقيؽ سالـ، شبحوني و إومف المستوطنة نقموني  .والشتائـ بالسبمعصوب العينيف ومقيد اليديف وانيالوا عمي 
  "رض.سقاط الكرسي عمى األإتعمدوا فناـ عمى الكرسي، أف أاليديف بالكرسي لمخمؼ، حاولت 

 
  :حشروه ف  زاوية "بركس" ورشقوه بالحيارة بعد عصب عينيواألرسير إيياب عالمة 

 /16/10و بتاريخ إعتقالو موضحًا أنو جرى إعتقالظروؼ روى ،  ،الخميؿمدينة مف بمدة بيت أمر قضاء عامًا  20
حظات األولى الساعة الثانية والنصؼ فجرًا، بعد أف تـ اقتحاـ منزلو وتفتيشو وتحطيـ محتوياتو ومصادرة ىاتفو، ومنذ المّ 2018

القتحاـ البيت، انياؿ الجنود عميو بالضرب عمى رأسو بواسطة األيدي وعمى ظيرة بأعقاب البنادؽ بوحشية وىو مقيد اليديف، وتـ 
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حدى زواياه، وقاـ الجنود برشقو إجمسوه في أبركس" و  حيث وضعوه في غرفة " "مرستوطنة كريات أربع"إلى اقتياده فيما بعد 
 لى "عتصيوف".إبالحجارة وىو مقيد اليديف ومعصوب العينيف، ثـ تركوه ىناؾ ما يقارب العشر ساعات قبؿ أف يتـ نقمو 

 
 الطفؿ يارسيف شبيطة 

د المحققوف ، حيث تعمّ "كدوميـ"خضع لتحقيؽ قاس في مركز تحقيؽ مستوطنة  ،قمقيميةمدينة عامًا مف بمدة عزوف قضاء  16
ه، استمر التحقيؽ معو لمدة ساعة عتراؼ بالتيـ الموجو ضدّ جباره عمى اإلىانتو وتقطيع قميصو الذي يرتديو إلإخبلؿ استجوابو 

ساحة في جنود اإلحتبلؿ بإبقاءه  رد الشديد، ولـ يكتؼِ ومف ثـ ُنقؿ إلى معسكر حوارة، وبقي األسير لعدة ساعات في العراء والب
المعسكر يعاني مف البرد القارس بؿ قاموا أيضًا بضربو عمى صدره ببساطيرىـ العسكرية، مما أدى إلى فقداف وعيو مف شدة 

 .دو"األشباؿ في "مجي سرىالضرب، وتـ نقمو فيما بعد إلى مستشفى "بتاح تكفا" لمعالجتو، ومف ثـ إلى قسـ األ
 

  الطفؿ يبر بدوي 
أنو تـ وقاؿ األسير بدوي عند منتصؼ الميؿ،  15/12/2018اعتقؿ بتاريخ   عامًا( مف مخيـ العرب قضاء مدينة الخميؿ، 15)

حيث قاـ المحقؽ بتكبيمو في كرسي صغير وبدء بضربو عمى وجيو ورأسو وكافة أنحاء جسده  "صيوفتع"نقمو إلى مركز توقيؼ 
لمدة ساعة متواصمة مف الزمف قبؿ أف يقـو المحقؽ بقبض خصيتي القاصر والضغط عمييما بشدة كبيرة حتى فقد وعيو مف شّدة 

 األلـ. 
 

، انتياكًا صريحًا لممعايير الدولية الُمتعمقة بالحؽ في الحياة عتقاؿىذا وُتشكؿ ممارسات قوات اإلحتبلؿ التي تترافؽ مع عمميات اإل
( أيضًا مف اتفاقية جنيؼ 147( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، والمادة )6والسبلمة البدنية، خاصة المادة )

 ( مف اتفاقية مناىضة التعذيب. 1الرابعة، وتنطوي عمى مخالفة لممادة )
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 رسر اإلىماؿ الطب  .. معاناة مرستمرة وقتؿ بط ء لأل

متجاوزة بذلؾ اتفاقيات جنيؼ وكافة المواثيؽ  سرىىماؿ الطبي بحؽ األممثمة بمصمحة السجوف سياسة اإل اإلحتبلؿواصمت سمطات 
المرضى ومتابعة  سرىمعاناة األ. وبيدؼ العمؿ عمى تخفيؼ سرىعمى تقديـ العبلج الطبي لؤل اإلحتبلؿمـز سمطات الدولية التي تُ 

تصوير و ب دخاؿ طبيتتعّمؽ بإ لمصمحة السجوف طمب 150حاالتيـ الصعبة، فقد أقدمت الييئة مف خبلؿ الدائرة القانونية عمى تقديـ 
إلتماسات لمحكمة  3تقديـ مرضى، و  أسرىرسالة بخصوص زيارة  100تـ توجيو ، و ةدخاؿ أدوات طبيوا  فحص طبي و  ةممفات طبي

المرضى إلثارة قضاياىـ أماـ المجتمع  سرىتقريرًا حوؿ األ 15تزويد المؤسسات والجمعيات القانونية بػػػػػ  ؿالعدؿ العميا، باإلضافة 
 الدولي. 

 
 :بعض مف الحاالت المرضية داخؿ السجوف نستعرضومف خبلؿ ىذا التقرير 

 
 اليندي كايد األرسير 

 وُيصاب زائدة، شحنات ولديو النبضات في تسارع ومف القمب في مشاكؿ مف يعاني ، نابمس مدينة قضاء ؿتِ  قرية مف عاماً  42
 أخذىا. عمى أدمف والتي يتمقاىا التي المسكنة األدوية بسبب نائـ وشبو مخدراً  الوقت طواؿ ويبقى عصبية، كريزا بنوبات أحياناً 

 
 يونس زيد األرسير 

 وأصبح معظميا، تساقط إلى أدى مما أرسنانو ف  حاد تمؼ مف يعاني نابمس، مدينة قضاء الشمالية عصيرة بمدة مف عاماً  42
 ممكف. وقت بأسرع أسناف زراعة ؿ ماسة بحاجة وىو الغذائية، المواد تناوؿ في كبيرة مشاكؿ لديو

 
 غزالة أبو أحمد األرسير 

 إلجراء وىو دائمة، ودوخة تزافاإل في فقداف لو ُتسبب مما الورسطى األذفب اً حاد اً التياب يعاني القدس، مدينة مف عاماً  51
 الجراحية. العممية بإجراء ليقـو لو موعد تعييف وترفض ُتماطؿ زالت ال السجف إدارة لكف ممكف، وقت بأسرع جراحية عممية

 
 رسموري تيرسير األرسير 

 ولديو الدـ، في السكر نسبة ارتفاع مف ويشتكي ،الرساؽ ف  بيمطة مصاب جنيف، مدينة قضاء الياموف بمدة مف عاماً  23
 وتكتفي يجب، كما الصحية حالتو تشخيص بعدـ طبياً  إىمالو  "إيشؿ" معتقؿ إدارة وتتعّمد ،عينيو وفي القمب في مشاكؿ

 .المسّكنة األدوية بإعطاءه
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 الشوبك  حيازي فؤاد المواء األرسير 
 عتبري .فتح لحركة والعسكري الثوري المجمس في وعضواً  العسكرية، المالية لئلدارة مديراً  وكاف غّزة، مدينة مواليد مف عاماً  77
 دفعت أمراض عدة مف األسرى" "شيخ يعانيو  ،14/03/2006 في وإعتقال تاريخ منذ عاماً  20 محكـوو  سناً  سرىاأل أكبر

 طمب مف أكثر تقديـ بعد وذلؾ الشوبكي األسير حكـ مف سنوات 3 بتخفيض قرار التخاذ عوفر في العسكرية بالمحكمة
  .استئناؼ

 
 بشارات مصطفى ألرسيرا 

 مف األيمف الجانب في أضرار عنيا نتج السجف، داخؿ وىو بيمطة أصيب طوباس، مدينة قضاء طموف بمدة مف عاماً  54
 ويده لقدمو طبيعي عبلج جمسات إجراء تـو  ،اإلسرائيمي سوروكا مستشفى إلى إثرىا عمى قؿونُ  ورجمو، يده في وتحديداً  جسده،
 عاميف. لمدة بالسجف اً محكوم األسير وكاف ،اليمنى

 
 ابراش محمد األرسير 

 ُيعاني كما ،الُيسرى بالعيف بالرؤية صعوبة وُيعاني كامبلً  الُيمنى بالعيف البصر فقد ،البيره مدينة في األمعري مخيـ مف عاماً  40
 وقد .ممكف وقت بأسرع صناعي طرؼ لزراعة ماسة بحاجة وىو متواصؿ، بشكؿ المبتورة اليسرى قدمو مف والقيح الّدـ نزيؽ
 مؤبدات. 3 ومحكـو 17/02/2003 بتاريخ اعتقؿ

 
 يونس عثماف األرسير 

 يده أصابعب بتر إثر آالـ مف ويشتكي ،حنيرتو ف  وـر مف يعاني ، قمقيمية مدينة قضاء سنيريا قرية سكاف مف عاماً  41
 إلى بحاجة وىو و،إعتقال أثناء حي رصاص طبلؽإل تعرضو إثر والكمى، والبنكرياس واألمعاء المعدة مف أجزاء وفقد اليسرى،
 مّرات. 4 المؤبد بالسجف عميو وحكـ 26/08/2003 بتاريخ اعتقؿ وقد المرضية. لحالتو فائقة طبية عناية

 
 خرج بوأ عثماف األرسير 

 لمعاناتو باالضافة )الييباتايتوس( الكبد لتيابإك عديدة صحية مشاكؿ مف يعاني جنيف، مدينة قضاء الزبابدة قرية مف عاماً  46
 عامًا. لعشريف باإلضافة المؤبد بالسجف ومحكـو .باالسناف ومشاكؿ بالقمب مشاكؿ مف

 
 زقزوؽ أحمد الطفؿ األرسير 

 جيش برصاص صابتوإ اءجرّ  وذلؾ ركبتو في أوجاع مف يعاني ممة،الرّ  معتقؿ عيادة لىإ نقمو وتـ ،جنيف مدينة مف عاماً  15
 ويتـ لذلؾ، المتحرؾ الكررس  ويستخدـ قدميو تحريؾ يستطيع وال ،نابمس مدينة مف بالقرب العسكري زعترة حاجز عمى اإلحتبلؿ

 .لو طبيعي عبلج جمسات إجراء
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 كرايات الديف عز األرسير 
 بيت مدينة جنوب "عتصيوف" مفرؽ مف بالقرب اإلحتبلؿ اتقوّ  برصاص أصيب ،الخميؿ مدينة قضاء حمحوؿ بمدة مف عاماً  17
 القدـ مفصؿ لترميـ أخرى لعممية ماسة بحاجة لكنو األيمف، كتفو في عممية لو ُأجريت وقد ،2017/11/17 بتاريخ لحـ

 .اليرسر 
 
 البرغوث  عم  األرسير 

 بالصدر آالـ مف يعاني عاماً  13 منيا قضى ،عاماً  40و المؤبد بالسجف محكـو ، اهلل راـ مدينة غرب عابود قرية فم عاًما 45
 وفقداف بالغثياف يصاب حيافاأل بعض وفي جسده، نحاءأ جميع في وخمجات بوخزات ويشعر القمب دقات ف  انتظاـ وعدـ
 البلزمة. الطبية تالفحوصا لو جرىتُ  وال عبلجات يةأ عطىيُ  وال الوعي

 
 العمور رياض األرسير 

 اإلحتبلؿ سجوف في الصعبة المرضية الحاالت مف يعتبر ،مرات عدة المؤبد بالسجف محكـو ، لحـ بيت مدينة مف عاماً  45
 الشراييف تمؼؿ دتأ الظير في بالرصاص صاباتا  و  القمب عضمة ضعؼ منيا عديدة، صحية مشاكؿ مف ويعاني ة،اإلسرائيمي
 يحتاج مقمبل منظـ جياز خبلؿ مف الإ يعمؿ ال قمبو وأف عشر، ثنياإل صماـ واستبداؿ والكبد معاءاأل مف جزء واستئصاؿ

 .مفتوح قمب عممية لو جريتأ وقد ،وستبدالإل
 
 البنا رسعيد األرسير 

 ”إيشؿ“ معتقؿ إدارة أف إال جراحية، عممية لو ُأجريت وقد المثانة،ب رسرطانية بأوراـ مصاب ، طولكـر مدينة مف عاماً  37
 لو. البلزمة الكيماوي العبلج بجمسات والبدء الطبية اتالفحوص إلجراء تحويموب تماطؿ

 
 شحاتيت منصور األرسير 

 وتكتفي سرىاأل زمبلئو عمى يتعرؼ وبالكاد لمذاكرة وفاقد نفرس  بمرض مصاب ،  الخميؿ مدينة قضاء دورا بمدة مف عاماً  3)
   النفسية. لحالتو ميدئة أدوية هءبإعطا السجف إدارة

 
 غانـ فراس األرسير 

 جراءإل بحاجة وىو ،الدـ ف  تخثر مف ويعان  والغدد القمبب مشاكؿ مف يشتكي ،البيره مدينة جنوبي قمنديا خيـم مف عاماً  44
 .المسكنات عطاءهإب وتكتفي تحويموب تماطؿ  "ىداريـ" معتقؿ إدارة لكف عاجمة، طبية فحوصات
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 حريبات إياد األرسير 
 بمرض 2014 عاـ منذ مصاب فيو ،الّصحية حالتو تفاقمت ، الخميؿ مدينة في دورا بمدة جنوب سكة قرية مف عاماً  35

 عمى الوقوؼ يستطيع وال طبيعي بشكؿ الحركة عمى قادراً  يعد لـ األخيرة الفترة وفي جسده، في مستمرة رعشة لو ُيسبب عصب 
 بإعطاءه المعتقؿ عيادة وتكتفي األوجاع، بسبب النـو يستطيع ال أنو كما حاجاتو، لتمبية المتحرؾ الكرسي ويستخدـ رجميو

 ـ مف وزنو بسب المرض.كيمو غرا 40وقد فقد نحو  فقط. المسكنات
 
 دياؾ أبو رسام  األرسير 

 عمميات ثبلثة إجراء بعد ستمرارإب يتدىور الصحي ووضعو ،األمعاء ف  خبيثة أوراـ مف يعاني ،جنيف مدينة مف عاماً  35
 فقد قد الصحية، حالتو لتفاقـ أدى متعمد طبي إىماؿ وسط سوركا بمستشفى أمعاءه مف سـ 80 استئصاؿ تـ حيث لو، جراحية
 يتمقاه. الذي ائييالكيم العبلج بسبب وزنو مف كغـ 4 األسير

 
 خرابيش أبو محمود األرسير 

 وارتفاع البطف في وآآلـ عشر ثنياإل في التيابات مف يعاني، أريحا مدينة قضاء السمطاف عيف يـمخ مف عاماً 53 
 نات.المسكّ  سوى لو يقّدـ وال ، المرارةب لو جراحية عممية إجراء بعد وذلؾ الكوليستروؿ،ب
 

 الزغاري أحمد األرسير 
 يستطيع ال األحياف مف كثير وفي ،بطنو وأرسفؿ وخاصرتو بظيره تشنياتو  شد مف يعاني لحـ، بيت مدينة مف عاماً  47

 مسكنات بإعطاءه اكتفت لكنيا مرة مف أكثر المعتقؿ عيادة راجع وقد كغـ، 12 وزنو مف خسر وقد األلـ، شدة مف الحركة
     ـ.لآلآل

 
 عياش أبو نضاؿ األرسير 

 وجود بسبب وذلؾ وعقمياً  نفرسياً  مريض فيو  لمغاية، سيء صحي بوضع يمر الخميؿ، مدينة قضاء أمر بيت بمدة مف عاماً  28
 حولو يجري ما األسير يعي ال حيث لديو، الكيربائية الشحنات زيادةل وتؤدي الدماغ عمى تؤثر القمب بدقات اضطرابات
 ظيور عنو نتج جمدي بمرض مؤخراً  األسير ُأصيب وقد ،يمكف ما بأسرع فائقة طبية عنايةل بحاجة وىو معو، الحديث ويصعب
 حمراء،. حبوب

 
 الزيف رفيؽ منير األرسير 

 عممية أثناء اإلحتبلؿ جيش برصاص صابتوإ بعد العبلج لتمقي المعتقؿ عيادة إلى نقمو جرى جنيف، مدينة قضاء رمانة قرية مف
   .نصف  بشمؿ مصاب الزيف والمعتقؿ و،إعتقال
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 حشيمة ييياف األرسيرة 
 التي اإلصابة جراء وذلؾ اليسرى، وخاصة بأرجميا شديدة آالـ مف تعاني ، القدس مدينة شرؽ شماؿ العيسوية بمدة مف عاماً  37

   ممكف. وقت بأسرع طبيعي عبلج وجمسات أشعة صور إجراء إلى بحاجة وىي يا،إعتقال لحظة ليا تعرضت
 
 الريماوي عمر القاصر األرسير 

 اءجرّ  جسده في شظايا بقايا وجود بسبب صدره في مشاكؿ مف يعاني ، اهلل راـ مدينة غرب شماؿ ريما تبي بمدة مف عاماً  17
 جراءإل بحاجة وىو ظيره، وفي األيمف الذراعب صاباتإ وجود مف يعاني أنو كما و،إعتقال قبؿ اإلحتبلؿ جيش برصاص صابتوإ

 العممية. جراءإل تحويمو في وتماطؿ ترفض زالت ال المعتقؿ إدارة أف غير ، منذ جراحية عممية
 
 ناطور محمد المصاب األرسير 

 و،إعتقال عممية أثناء وقدميو بطنو في رصاصات بعدة صابتوإ بعد الؤممة سجف لعيادة نقمو جرى ، رفح مدينة مف عاماً  21
 عممية جراءإل بحاجة وىو ،وحاجات لتمبية المتحرؾ الكررس  ويرستخدـ قدميو عمى المشي األسير يستطيع ال الحالي الوقت وفي

 ممكف. وقت بأسرع منىاليُ  قدمو مف رصاصة خراجإل جراحية
 
 صالح عمر صالح األرسير 

 بأربع صابتوإ جراء لمتنقؿ المتحرؾ الكرسي يستخدـو  مقعد وىو ، نابمس مدينة شرؽ جنوب ببلطة مخيـ مف  عاماً  22
 مكاف لتحديد الفقري لمعمود مغناطيسي رنيف صورة إلجراء طويمة فترة منذ بحاجة وىو و،إعتقال عند جسده في رصاصات

 لمعممية والخضوع لصورةا إلجراء تحويموب تماطؿ ”ممةالرّ “ عيادة إدارة أف إال لمفقرات، ترميـ بعممية والقياـ بجسده المتبقية الشظايا
 يتـ أف بانتظار وىو بالمثانة، حصوات وجود بسبب حرارتو درجة ارتفعت حيث الماضية، األياـ خبلؿ الصحي وضعو تدىورو 

 .ممكف وقت سرعبأ لمحصى تفتيت عممية جراءإل تحويمو
 
 ربايعة يارسر األرسير 

 ويتناوؿ الوبائي، الكبد مرض مف أيضاً  ويشتكي ، المرستقيـ منطقة ف  الرسرطاف بمرض مصاب ، لحـ بيت مدينة مف عاماً  44
 الوـر الستئصاؿ جراحية عممية جراءإل تحويمو يتـ أف بانتظار لكنو لو، كيماوي عبلج جمسات إجراء ويتـ يوميًا، دواء حبات 7
 ممكف. وقت سرعبأ

 
 شحادة الديف نظاـ نزار األرسير 

 عمميةل خضع وقد ،القمب في وخزات مف يشتكي كاف ومؤخراً  و،إعتقال قبؿ القمب في مشاكؿ مف يعاني ، الخميؿ مدينة مف
     .طبية. ومتابعة رعايةل بحاجة يزاؿ ال ،القمب في قسطرة
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 كميؿ أبو حرسف نرسريف األرسيرة 
 أـ وىي سنوات، (6) لمدة بالسجف عمييا وحكـ 18/10/2015 منذ ومعتقمة غزة، قطاع في ومتزوجة حيفا مدينة مف عاماً  46

 آخذ الصحي وضعيا أف والمحّرريف األسرى شؤوف ىيئة محامية مع خاصة برسالة  كميؿ أبو األسيرة أكدت أطفاؿ. لسبعة
 أنيا وأوضحت ،بحقيا الطبي واإلىماؿ العبلج تأخر نتيجة األظافر تحت بالسواد أقداميا أصابع إصابة نتيجة وذلؾ بالتردي
 إلجراء المشفى إلى نقميا وعدـ المماطمة عمى احتجاجاً  02/12/2018 يـو والسكري الضغط دواء تناوؿ وقؼ عف أعمنت

 وتـ الزنزانة ؿداخ سقوط حادثة في أشير قبؿ يدىا ُكسرت قد كميؿ أبو األسيرة أف وّيذكر أشعة. وصور ضرورية فحوصات
 يدىا. في األساسي بالعصب ضرراً  ألحؽ مّما ثانية يدىا كسر إعادة وتـ خاطئة، تجبير عممية إجراء

 
 يعابيص إرسراء األرسيرة 

 حروؽ، تعاني مف عاماً  11ومحكومة بالسجف  أٌـّ لطفؿوىي  11/10/2015بتاريخ أعتقمت  عامًا مف مدينة القدس،  32
% مف جسد 65يا، الحروؽ شممت إعتقالسرائيمي عند إنتيجة انفجار سيارتيا قرب حاجز عسكري  شديدة ف  أنحاء يرسدىا

لتيمتإسراء  ال تستطيع إسراء تناوؿ الطعاـ وال و  أصابعيا وتحتاج لعدة عمميات جراحية في العيف واألذف وتحت اإلبط األيمف، وا 
، ويحتاج عبلجيا وىي تعاني األلـ وارتفاع درجات الحرارة دائماً وتدىورت حالتيا الصحية  .اليومية الحياةالقياـ بأدنى مياـ 

 بإعطائيا المسكنات بعد عدة ساعات مف األلـ والوجع. تكتفي إدارة السجف إال أف  ،لسنوات مف التأىيؿ الجسدي والنفسي
 اإلحتبلؿ عمى الضغط بيدؼ وذلؾ اسراء،_أنقذوا# عنواف حممت الجعابيص األسيرة مع لمتضامف إعبلمية حممة إطبلؽ تـ وقد

نقاذ ليا الطبي العبلج لتقديـ اإلسرائيمي   .حياتيا وا 
 
 حمامرة حموة األرسيرة 

 مف سرياأل الجانبب ياإعتقال أثناء ليا تعرضت التي صابتياإ آثار مف تعاني ، لحـ بيت مدينة قضاء حوساف بمدة مف ماً عا 25
 وُأصيبت "البرش" عف األسيرة سقطت فترة ومنذ ،واألمعاء والطحاؿ والبنكرياس الكبد مف يزء ارستئصاؿ تـ إثرىا وعمى جسدىا،
 تحويميا.ب تماطؿ زالت ال "الداموف" معتقؿ إدارة لكف طبيعي، عبلج لجمسات بحاجة وىي بالكسر،

 
 شاللدة عزاـ األرسير 

 االصابة آثار مف يعاني يزاؿ الو  ،ورقبتو وكتفو يده ف  طمقات بترسع مصاب ، الخميؿ مدينة قضاء سعير بمدة مف عاماً  23
 "إيشؿ" معتقؿ إدارة أف إالّ  فييا، جراحية عممية إلجراء بحاجة وىو اليمنى، عينو في مشاكؿ مف أيضاً  ويشتكي اآلف، حتى

 لمعممية. والخضوع الّطبية اتالفحوص إلجراء تحويموب تماطؿ
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 الطروة يارسر األرسير 
 وعمى و،إعتقال أثناء رصاصات بسبع صابتوإ صحية مشاكؿ عدة مف يعاني ، الخميؿ مدينة قضاء سعير بمدة مف ماً عا 21
 طبية متابعةل بحاجة وىو اليمنى، رجمو في رصاصة وجود مف يشتكي يزاؿ وال ،والمرارة الكميتيف إحد  ارستئصاؿ تـ إثرىا
  فائقة.

 
 عميوي راغب األرسير 

 تماطؿ "إيشؿ" معتقؿ إدارة لكف مرتيف، قسطرة عممية لو ُأجريت وقد القمب، ف  مشاكؿ مف يعاني ، نابمس مدينة مف عاماً  41
 الصحية. لحالتو البلزمة الطبية العناية توفير في

 
 حمامرة يماؿ األرسير 

 آالـ مف يعاني كما ،الشراييف وانرسداد القمب عضمة ف  ضعؼ مف يعاني ، لحـ بيت مدينة قضاء حوساف بمدة مف ماً عا 52
 ممكف. وقت بأسرع قسطرة عممية جراءإل بحاجة ىوو  المعدة،ب
 

 النوايعو يورسؼ األرسير 
 عمى تنقمو في ويعتمد العكازات، بمساعدة إال والمشي الحركة عمى قادر غير ، الخميؿ مدينة قضاء يطا بمدة مف عاماً  52

 الحوض. بمنطقة ةسابق صابوإ ومف القمب عضمة في ضعؼ ومف رعالصّ  مرض مف يعاني كما المتحرؾ، الكرسي
 
 حنوف عم  األرسير 

 تـ أف منذ لكف و،إعتقال قبؿ العبلج يتمقى وكاف ،الممفاوية الغددب الرسرطافمرض مف يعاني ، قمقيمية مدينة مف عاماً  22
 الصحية. لحالتو حقيقي عبلج أي يتمؽ لـ وإعتقال

  
 اليعيدي يزف األرسير 

 أف كما الركبة، مفصؿ مف بالقرب اليرسر  برساقو بالتيف قضيب ويود مف يعاني ، لحـ بيت في الدىيشة مخيـ مف اً عام 22
     الصحية. لحالتو طبية عنايةل بحاجة وىو النظر،ب مشاكؿ لديو
 

 يباريف خميؿ الطفؿ األرسير 
 ،"عتصيوف" مفترؽ مف بالقرب اإلحتبلؿ جنود قبؿ مف رصاصات بعدة إلصابة ضتعرّ  ،الخميؿ قضاء يطا مدينة مف اماً ع 16
 تعّرض ىناؾو  والقدميف، اليديف مقيد فييا ومكث ىداسا لمستشفى نقمو جرى ثـ دقيقة 20 مف ألكثر األرض عمى ينزؼ رؾوتُ 
 .عميو مشددة حراسة يفرضوف كانوا الذيف ،اإلحتبلؿ وشرطة جنود بؿقِ  مف يةإنسان غير معاممةل
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 خضر أبو رسعيد محمد األرسير 
 وحؽ بحقو اإلحتبلؿ سجوف إدارة تنتيجيا التي الطبي اإلىماؿ سياسة نتيجة كموي فشؿ مف ويعاني ، جنيف مف عاماً  34

 ويخضع القمب، نبضاتب تسارعل يؤدي ما فيو الفسفور نسبة وارتفاع ـالدّ  في تموث مف يعاني باتو  ممة،الرّ  سجف في المرضى
 وىو 01/08/2001 بتاريخ اإلحتبلؿ قوات قبؿ مف اعتقؿ وقد ،الدـب والفسفور التموث نسبة لخفض يومي كمى لغسيؿ سيراأل

 المؤبد. بالسجف محكـو
 

 عمياف عبد لؤي الطفؿ األرسير 
 البطف في وجاعاً أ لو يسبب امّ م ،سنوات منذ المتورسط مىح   مف يعاني ، القدس مدينة قضاء العيسوية بمدة مف عاماً  17

 الصحية. حالتو لتدىور وإعتقال مواصمة يؤدي حيث خاصة، صحية رعايةل بحاجة وىو التنفس،ب وصعوبة والرأس دروالصّ 
 

 القادر عبد ريائ  األرسير 
 وزنو مف خسر حيث حالتو تفاقمت وقد ،والرئة الكبد برسرطاف مصاب وىو اهلل، راـ مدينة قضاء عمار دير بمدة مف عاماً  35
 يعاني أنو كما لمغاية، سيء الصحي وضعو زاؿ ما لكف سوروكا، مستشفى في لو كيماوي عبلج جمسات إجراء ويتـ كغـ، 12
 في القابعة الحاالت أصعب مف ويعتبر لؤلوجاع. مسكنات بإعطاءه المعتقؿ إدارة وتكتفي واألنؼ الطواحيف في التياب مف

 في نقمو أثناء وقاسية ميينة لمعاممة تعرضو عقب أشير عدة بؿق كبير بشكؿ الصحي وضعو تفاقـ وقد ،اإلحتبلؿ معتقبلت
 الوـر الستئصاؿ لو جراحية عممية إجراء تـ إثرىا وعمى جسده، مف السفمىية المنطقة في حادة آالـ مف عانى حيث البوسطة،
 لمغاية، سيئة يةإعتقال وأوضاع بظروؼ تتـ كانت لكنيا كيميائي عبلج جمسات بتمقي بدأ وقد اليمنى، الخصية مف السرطاني

 تمقيو بعد الصحي وضعو تراجع األخيرة اآلونة وفي ساعات، ثماني لمدة والرجميف اليديف مقيد وىو العبلج يتمقى كاف حيث
. في واضطرابات والنظر، السمع في وضعؼ األسناف، في وتمؼ واألمعاء، المعدة في آالـ مف يشتكي فأصبح العبلج،  النـو
  بالعبلج. لممطالبة الطعاـ عف إضرباً  خاض القادر بدع األسير أف ويذكر

 
 غنيمات ابراىيـ األرسير 

 تعرضو بعد وذلؾ مستمر، وتعب وآالـ القمب عضمة في ضعؼ مف يعاني ، الخميؿ مدينة قضاء صوريؼ بمدة مف عاماً  40
 منذ عبلجو في  "ريموف" معتقؿ عيادة ماطمت وقد ،القمب ف  صمامات ثالث إغالؽؿ أدت شيريف حوالي منذ قمبية لجمطة
  العبلج. لتمقي "سوروكا" مشفى إلى بنقمو قامت ثـ ومف البداية

 
 رداد معتصـ األرسير 

، مدينة قضاء صيدا بمدة مف عاماً  36  نسبة نخفاضال أدى الذي األمر ،األمعاء ف  ومرستمر حاد نزيؼ  مف يعاني طولكـر
 وعدـ القمبب مشاكؿ لديو أف كما دائـ، بشكؿ جمدي طفح جسمو في يظير لذلؾ جًدا ضعيؼ يالمناع هجياز  أف كما لديو، الدـ
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 العظاـ في شديدة وآالـ األيسر، الكتؼ في وألـ مزمف، وربو النظرب ضعؼ مف أيضاً  رداد األسير ويعاني دقاتو،ب انتظاـ
 .المفاصؿب والتيابات

 
 عوف  رسام  األرسير 

، محافظة مف  عمى طبلعلئل مختص طبيب دخاؿإل بحاجة وىو ،القمب عضالتب انقباض مف سنوات ثبلث منذ يعاني طولكـر
   ممكف. وقت بأسرع ليا جراحية عممية جراءإل بحاجة وىو اليسرى رجمو في أوجاع مف أيضاً  ويعاني الصحي، وضعو

 
 خول  مورسى األرسير 

، مخيـ مف عاماً  34  عميو عتداءاإل بعد حالتو تدىورت وقد ،الفقري بالعمود والرابعة الثالثة تيفالفقر ب ديسؾ مف يعاني طولكـر
 بحاجة وىو والوقوؼ، المشي عمى القدرة أفقده مما لقسمو، "المتسادا" قوات  اقتحاـ عقب "الجمبوع" معتقؿ أسرى مف عدد وعمى
 إعطاء يتـ بأنو عمماً  اليومية، حاجاتو وقضاء المشي عمى لمرساعدتو عكازات والستخداـ طبيعي، عبلج جمسات جراءإل ماسة

  الصحية. لحالتو حقيقي عبلج تقديـ بدوف ـ،لآلآل مسكنة إبرة 2012 عاـ منذ األسير
 

 دراغمة مصطفى األرسير 
 بشكؿ كموي غسيؿ جمساتل وبحاجة ،800 إلى تصؿ والتي الدـ في السكر نسبة ارتفاع بسبب الكمى في مشاكؿ مف يعاني
  دوري.

 
 بدواف رائد األرسير 

 ،وإعتقال وقت بيا ُأصيب جسده نحاءأ مختمؼ في رصاصات 7 وجود مف يعاني ،القدس مدينة قضاء بدو قرية مف عاماً  56
 إدارة وتكتفي األوجاع، شدة مف الحركة يستطيع ال األحياف مف كثير وفي ورقبتو، ويديو ظيره في حادة آالـب لو تتسبب مما

 الصحية. لحالتو حقيقي عبلج تقديـ بدوف المسكنات هءباعطا المعتقؿ
 
 نصار اياد األرسير 

، مدينة مف عاماً  38 ، بعد يوماً  سوءاً  حالتو وتزداد و،إعتقال منذ اليسرى عينوب صابةإ مف يعاني طولكـر  يتعرض ما بسبب يـو
 جراحية عممية جراءإل بحاجة وىو العيف،ب حادة بالتيابات صابتوإل أدى الذي األمر المعتقؿ، إدارة قبؿ مف طبي تقصير مف لو

 أنو كما العممية، إجراء أجؿ مف تحويمو في تماطؿ زالت ال "ريموف" معتقؿ إدارة لكف العيف، مف الماء لسحب ممكف وقت بأسرع
 لحالتو حقيقي عبلج أي يقدـ لـ لكف المشفى إلى نقمو تـ وقد ، أشير ستة عمى يزيد ما منذ بركبتو شديدة آالـ مف يشتكي

 الصحية.
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 عمشة أبو خالد األرسير 
 ُيصاب األحياف مف كثير وفي أعواـ، 6 منذ القمب عضمةب ضعؼ مف يعاني غزة، مدينة قضاء حانوف بيت بمدة مف عاماً  60

 مف والخامسة الرابعة تيفالفقر ب غضروفي إنزالؽ مف يعاني أنو كما المعدة، في أوجاع مف ويشتكي التنفسب بضيؽ األسير
 هءبإعطا تكتفي "نفحة" معتقؿ إدارة أف إال ،العديدة الصحية مشاكمو مف الرغـ وعمى جسيمة، أوجاع لو سببي الفقري العمود

 صحيح. بشكؿ يعانيو ما تشخيص أو الصحية، لحالتو حقيقي عبلج تقديـ دوف لؤلوجاع مسكنات
 
 األرسير يرسري المصري 

أمضى معظـ وقد  ًا،عام 20ويقضى حكمًا بالسجف لمدة  09/06/2003اعتقؿ بتاريخ ، قطاع غزة مف مدينة دير البمح وسط
 مف يعانى، فيو الرسرطافبعدة أمراض أخطرىا صابتو إو وىو يتنقؿ بيف عيادات السجوف والمستشفيات نتيجة إعتقالسنوات 
 القمبب مشكمة مف ييعان كما دائـ، بشكؿ وصداع ودوخة ىزاؿ مف ويشكو ،الدماغ ف  النخاعية الغدةب وتضخـ الكبد رسرطاف
 .التنفسب وضيؽ الصدرب وآالـ

 
 رسير ناىض األقرعاأل 

أثناء عودتو إلى غزة مف رحمة عبلج في جميورية  21/07/2007معبر الكرامة بتاريخ  مف اإلسرائيمي اإلحتبلؿقوات  اعتقمتو
  مؤبدات. 3وحكمت عميو بالسجف  مصر العربية وفي المممكة األردنية الياشمية

ويعاني مف أوجاع عديدة في القدميف وكافة أنحاء الجسـ،  مبتور القدميفممة بشكؿ دائـ في عيادة سجف الرّ األسير األقرع يرقد 
 .02/04/2013في  اإلسرائيميوأجريت لو عدة عمميات جراحية كاف آخرىا بتر القدـ اليسرى في مستشفى "آساؼ ىاروفيو" 

 
 عمى لمتغمب اإلجراءات مف عدد ذلؾ وتضمف ةاإلسرائيمي السجوف مصمحة مع الممؼ ىذا سرىاأل ىيئة تابعت :األرسناف عالج

 السجوف عمى وتوزيعيا األسناف أطباء قوائـ ىيكمة إعادة :مثؿ  العبلج لتقديـ األطباء دخوؿ أماـ السجوف إداراة تضعيا التي العقبات
 لدييـ طباءإ مع تعاوفالو  األسناف بعبلج المتعمقة سرىاأل طمبات رفض أسباب لبحث السجوف راتادإ مع المحاميف تواصؿو 

 االطباء. مع السجوف دخوؿ فلي مسموح ساعداتمُ  ممّرضات
 

نياء أسناف، مريض أسير 200 مف ألكثر أسناف أطباء أسماء تحويؿ تـ ،2018 العاـ وخبلؿ  ىدريـ سجوف في أسرى 10 عبلج وا 
 بخصوص لتماساتإ عدة ومتابعة تقديـل باإلضافة ،المحتؿ" العرب/الداخؿ سنافاأل أطباء "جمعية طباءأ خبلؿ مف ونفحة وجمبوع
  السجف. إدارة مف بخصوصيا دالرّ  يتـ لـ التي الحاالت

 
 صحية أوضاع مف يعانوف ممة،الرّ  معتقؿ عيادة في يقبعوف ومصاب مريض بيف أسيراً  17 ىناؾ زاؿ ما ،2018 العاـ نياية وفي

عتقالو   اليدى أبو أشرؼو  نواجعة يوسؼو  الكرد أيمفو  رداد معتصـو  موقدة منصورو  شاويش خالد مف: كؿ وىـ الصعوبة، في غاية يةا 
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يادو  كرجات يفالدّ  عزو  حويمة أبو غساف محمدو  دياؾ أبو ساميو  خضر أبو محمدو  صالح عمر صالحو  األقرع ناىضو   اتحريب ا 
 الخطيب. وعمراف جباريف خميؿو  ناطور احساف محمدو  الشاويش ناصرو 
 

ينيؼ الرابعة والت  نصت  ةالمرضى والمصابيف تتناقض مع نصوص اتفاقي رسر إف ىذه المماررسات الت  ترستيدؼ زيادة معاناة األ
 :ما يم  عمى 92و  91بالمادتيف 

 
 91المػػادة 

  عمييا طبيب مؤىؿ ويحصؿ فييا المعتقموف عمى ما يحتاجونو مف رعاية طبية وكذلؾ توفر في كؿ معتقؿ عيادة مناسبة، يشرؼ
 .عمى نظاـ غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزؿ المصابيف بأمراض معدية أو عقمية

 جًا يعيد بحاالت الوالدة والمعتقميف المصابيف بأمراض خطيرة أو الذيف تستدعي حالتيـ عبلجًا خاصًا، أو عممية جراحية أو عبل
 .بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فييا العبلج المناسب وتقدـ ليـ فييا رعاية ال تقؿ عف الرعاية التي تقدـ لعامة السكاف

 ويفضؿ أف يقـو عمى عبلج المعتقميف موظفوف طبيوف مف جنسيتيـ. 
 ة بالدولة الحاجزة لكؿ شخص ال يجوز منع المعتقميف مف عرض أنفسيـ عمى السمطات الطبية لمفحص. وتصرؼ السمطات الطبي

معتقؿ، بناًء عمى طمبو، شيادة رسمية تبيف فييا طبيعة مرضو أو إصابتو، ومدة العبلج والرعاية التي قدمت لو. وترسؿ صورة 
 .140مف ىذه الشيادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنيا في المادة 

 محافظة عمى صحتيـ في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات األسناف تكوف معالجة المعتقميف، وكذلؾ تركيب أي أجيزة ضرورية لم
 .وغيرىا مف التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية

 
 

 92المػادة 
تجرى فحوص طبية لممعتقميف مرة واحدة عمى األقؿ شيريًا. والغرض منيا بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، 

األمراض المعدية، وبخاصة التدرف واألمراض التناسمية والمبلريا )البرداء(. ويتضمف الفحص بوجو خاص والنظافة، وكذلؾ اكتشاؼ 
 .مراجعة وزف كؿ شخص معتقؿ، وفحصًا بالتصوير باألشعة مرة واحدة عمى األقؿ سنوياً 
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 عتقاؿىف اإلاألرسيرات الفمرسطينيات ر 

 
أقدمت إدارة سجف ىشاروف عمى  05/09/2018 حيث بتاريخ ،األسيرات الفمسطينياتانتياكاتو ضد باإلحتبلؿ اإلسرائيمي يستمر 

أسيرة في ذلؾ الوقت لبدء خطوات احتجاجية عمى  32إعادة تشغيؿ كاميرات المراقبة في ساحة الفورة، ما أضطر األسيرات وعددىف 
 05/09/2018تناع عف الخروج إلى الساحة منذ ذلؾ لما ُيشكّمو ذلؾ مف مساس بالكرامة وانتياؾ لمخصوصية وتمّثؿ ذلؾ باالم

. وقد أّثر ىذا اإلضراب عمى األسيرات صحيًا ونفسيًا، حيث عدـ تعّرضيف لمشمس مدة تزيد 10/2018شير واستمرت حتى نياية 
لسجوف بنقؿ يومًا، أدى إلى زيادة معاناة األسيرات، ال سيما المريضات والجريحات منيف. وتبع ذلؾ قياـ إدارة مصمحة ا 60عف 

لتتجمع  07/11/2018وحتى  31/10/2018األسيرات مف سجف ىشاروف إلى سجف الداموف عمى شكؿ مجموعات بدءًا مف يـو 
 كافة األسيرات في سجف الداموف في قسـ واحد يفتقر لمعديد مف اإلحتياجات األساسية. 

 
وؿ توزيع األسيرات عمى الغرؼ، إال أف األسيرات تمّسكف وقد واجيت األسيرات بعد النقؿ تحديات مع إدارة سجف الداموف خاصة ح

بأف يكوف قرار توزيعيف عمى الغرؼ ىو قرارىف الشخصي، وأف تختار كؿ أسيرة مع مف تريد المكوث معيا في الغرفة، حيث أف قسـ 
إدخاؿ الكتب بكتابيف كؿ  غرفة باإلضافة إلى غرفة عزؿ معّززة بكاميرات المراقبة. وكذلؾ، تـ تقييد 13األسيرات يحتوي عمى 

شيريف، وبعد الحصوؿ عمى تصريح مسبؽ، بحيث يتـ إخراج كتابيف بداًل مف المدخبلت في كؿ مرة، األمر الذي مف شأنو حرماف 
األسيرات مف الجانب الثقافي في السجف. ومنعت إدارة السجوف األسيرات مف نقؿ الكتب معيف مف سجف ىشاروف إلى الداموف، 

كتاب موجود في مكتبة سجف  1000كتاب فقط مف أصؿ  230بسبعة كتب فقط لكؿ أسيرة، ما يعني نقؿ ما يقارب  وحددت النقؿ
ىشاروف. باإلضافة إلى ذلؾ، لـ تقـ إدارة سجف الداموف بفتح مكتبة لؤلسيرات، وكؿ ىذه االجراءات والقيود وغيرىا، تأتي ضمف 

 ياسة تجييؿ األسرى الفمسطينييف. س
وجود ، و عدـ السماح لؤلسيرات بالركض داخؿ الساحة ووجود كاميرات مراقبة ديدة أخرى تمارس بحؽ  األسيرات منيا:وىناؾ قيود ع

أماكف االستحماـ لؤلسيرات في الساحة وخارج الغرؼ، مما يستنزؼ مّدة خروج األسيرات لساحة الفورة. يتـ تقسيـ األسيرات 
ساعات المتفؽ عمييا مع  5خرج كؿ مجموعة لمساحة ما مّدتو ساعتيف فقط مف أصؿ لمجموعتيف مف أجؿ الخروج لمساحة، وبالتالي ت

 إدارات السجوف. 
 

( وصادرت األدوات واألجيزة التي تستخدميا األسيرات، 11عمى اقتحاـ غرفة رقـ ) 17/12/2018وأقدمت إدارة سجف الداموف يـو 
منعيف مف الخروج إلى ساحة الفورة. وفي نياية العاـ فرضت إدارة المعتقؿ ومنيا: التمفاز وسّخاف الماء والمذياع والببلطة، كما تـ 

عقوبات جماعية عمى األسيرات: خالدة جرار وصابريف زبيدات ورواف أبو زيادة وميسوف موسى ونورىاف عّواد وياسميف شعباف وحنيف 
 مالية بعد محاكمة داخمية. اعمر، تمّثمت بحرمانيف مف الزيارة والكنتيف لمدة شير، باإلضافة إلى غرامات 
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 العالمي واليـو النساء ضد العنؼ مناىضة حممة بمناسبةالنسوية في سجوف اإلحتبلؿ اإلسرائيمي  ةعف الحرك صادر بياف فيو 
حوؿ المضايقات التي يتعرضف ليا في الفترة األخيرة، موضحات أنو ُعقب نقؿ أسيرات  تحّدثت األسيرات، المرأة ضد العنؼ لمناىضة

معتقؿ "اليشاروف" إلى" الداموف"، تضاعفت معاناة األسيرات بشكؿ كبير، حيث تسعى إدارة "الداموف" جاىدة إلى ابتكار السبؿ إلذالؿ 
 ياجاتيف الخاصة.األسيرات وقمعيف والمساس بكرامتيف، دوف مراعاة ألنوثتيف واحت

ثبلثة مراحؿ يا عمى مبتقميص ساعات الفورة وتقسي رة "الداموف" بحقيف، والتي تمثمتجراءات التعسفية التي تتخذىا إداالييئة اإل توبين
قياـ مدير السجف بتعمد زيارة القسـ خبلؿ وقت الفورة، وبالتالي حرماف لضافة لتقاء والتحدث مع بعضيف، باإللمنع األسيرات مف اإل

إال أثناء وقت الفورة، حيث أف  االستحماـ مرافؽاألسيرات مف ساعات الفورة والحصوؿ عمييا كما يجب، وعدـ السماح ليف بدخوؿ 
وبذلؾ تنتيؾ إدارة المعتقؿ خصوصية األسيرات، ،  خارج الغرؼ المعتقؿ ساحة فيالتي تستعمميا األسيرات موجودة  مرافؽ االستحماـ

كما تتعمد إدارة المعتقؿ احتجاز معظـ حاجيات أسيرات معتقؿ "ىشاروف" المواتي جرى نقميف مؤخرًا وخاصة الكتب، ناىيؾ عف أف 
 معتقؿ "الداموف" قديـ وميترئ ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

 
في سواء جاؿ، الرّ  إعتقاؿعند مماثمة لما يحدث المرأة الفمسطينية،  إعتقاؿاإلحتبلؿ عند  األشكاؿ واألساليب التي يتبعياويذكر أف 
تيا واإلجراءات العنيفة والقاسية المرافقة ليا. فيي غالبا ما ُتعتقؿ مف البيت وبعد منتصؼ الميؿ، توقيتيا، أو مف حيث شدّ  وأطبيعتيا 

 طريقيا لمسجف، ومف ثـ تتعرض في مراكز التوقيؼ لمتعذيب الجسدي والنفسي، وتتعرض لمضرب واإلىانة والمعاممة القاسية وىي في
 في زنازيف ضيقة ومعتمة وقذرة. ،وكثير منيف يتعرضف لمعزؿ االنفرادي

 
 ، ومنيف:أسيرة 54يشار بأف عدد األسيرات الحالي في معتقؿ "الداموف" 

 
 شعباف يارسميف األرسيرة  

رعاب أطفاليا  03/11/2014اعتقمت بتاريخ عامًا مف قرية الجممة قضاء مدينة جنيف،  33 بعد اقتحاـ منزليا بطريقة وحشية، وا 
 ي، وى سنوات 5بالسجف الفعمي لمدة  واألسيرة شعباف محكومةاألربعة، واقتيادىا بعد تقييد يدييا وسط صيحات أبنائيا الصغار، 

الغدد، وتتفاقـ معاناتيا نتيجة بمشاكؿ صحية متعددة أبرزىا الربو ومشاكؿ  يوتعان ف لؤلسيرات.تقبع حاليًا في معتقؿ الدامو 
األسيرة زلت حيث عّ  ،معديد مف العقوباتل فضتعرّ  ، وىي مف األسيرات المواتيظروؼ السجف السيئة وسوء التيوية في الغرؼ

 .لمدة شيرليا  عائمتيا وحرمت مف زيارةإنفراديًا مرتيف شعباف 
 

 األرسيرة خالدة يرار 
 المجمس في ونائبة ،فمسطيف لتحرير الشعبية لمجبية السياسي المكتب عضو فمسطينية سياسية وىي نابمس، مدينة مف عاماً  52

، نساففيو، ونائب رئيس مجمس إدارة مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوؽ اإل سرىوترأست لجنة األ  الفمسطيني؛ التشريعي
 عنيا وأفرج 2015 عاـبال تاعتقم . تحاد العاـ لممرأة الفمسطينية، وعضو مجمس وطني وعضو مجمس مركزي فمسطيفوعضو اإل

 .  ، وتقبع في سجف الداموف.2017العاـ في صيؼ  إدارياً  ياإعتقالإال أنو ُأعيد  ،2016 عاـبال

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
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 األرسيرة رسوزاف العويوي 
يا كانت قد أجرت فحوص إعتقالقبؿ  .05/06/2018تاريخ باعتقمت ، ءتزوجة وليا ثبلثة أبنامعامًا مف مدينة الخميؿ،  40

 مف تعانيكما ،يا حرميا مف ذلؾإعتقالعبلج ومتابعة صحية، إال أف لطبية وتبيف أنيا تعاني مف مشاكؿ في الكمى، وىي بحاجة 
 تقديـ بدوف لآلالـ مسكنات ىاءبإعطا المعتقؿ إدارة وتكتفي الدـ،ب اليوموجموبيف نسبة ونقص الروماتيـز ومرض العصبي القولوف

 ليا. حقيقي عبلج أي
 

 عواودة رسونيا األرسيرة 
 ال حيافاأل مف كثير وفي ،شديدة أوجاع ليا ُيسبب مما العظاـ في الكالسيـو نقص مف تعاني الخميؿ، مدينة مف عاماً  47

 .األلـ كثرة مف الحركة أو المشي تستطيع
 

 ربع  خديية األرسيرة 
وىي أٌـّ لخمسة أطفاؿ وكانت سمطات  ،مف منزليا 09/10/2017اعتقمت بتاريخ عامًا مف بمدة يطا جنوب مدينة الخميؿ،  33

 .اإلداري مدة ثبلثة أشير إعتقاؿبػتحويؿ األسيرة ربعي لئل قراراً  17/10/2017 قد أصدرت بتاريخ اإلحتبلؿ
 

 األطرش غدير األرسيرة  
ىي أـ لثبلث و ، محاكمتيا عدة مرات اإلحتبلؿوأجمت محكمة  ،09/07/2016 بتاريخاعتقمت عامًا مف مدينة الخميؿ،  26

 .وضعًا صحيًا ونفسيًا صعباً األسيرة األطرش ، وتعاني 22/09/2017تاريخ بنفرادي فتيات، وتعرضت لمعزؿ اإل
 

  األرسيرة فدو  حمادة 
بالقرب مف باب العامود،  12/08/2017بتاريخ  تاعتقم،متزوجة ولدييا أطفاؿعامًا مف بمدة صورباىر قضاء مدينة القدس،  30
يا، إعتقالزوجيا عقب  اإلحتبلؿكما اعتقؿ  .حقيابتوقيفيا حتى صدور الئحة اتياـ كاممة محكمة اإلحتبلؿ العسكرية بستمر تو 

 .وأفرج عنو عقب أياـ بشرط الحبس المنزلي
 
 الحشيـ مان أ األرسيرة  

، وعقب مرورىا العسكري حاجز قمنديا مفأثناء مرورىا  13/12/2016اعتقمت بتاريخ عامًا مف مدينة القدس، أـ لطفميف،  32
 5أعواـ، وغرامة مالية  10ف بالسج واألسيرة الحشيـ محكومةصاص الحي اتجاىيا. الرّ  إطبلؽبمسافة قصيرة جرى بمركبتيا 

 .شيكؿ الؼآ
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 حشيمة ييياف األرسيرة  
 العسكري عمى حاجز قمنديا 30/12/2016 بتاريخ ياإعتقال تـ أطفاؿ، لثبلثة أـ القدس، مدينة قضاء العيسوية بمدة مف عاماً  36

وخضعت لعممية جراحية وتـ  ،بثبلث رصاصات في ساقيا اليسرى، ونقميا إلى مستشفى "شعاري تسيدؾ" لمعبلج بعد إصابتيا
 .زراعة ببلتيف في قدميا، حيث وصفت حالتيا فى حينيا بالمستقرة

 
 زبيدات صابريف األرسيرة  

،  شيراً  50السجف الفعمي لمدة بحقيا حمًا بالمحكمة المركزية في حيفا  عامًا مف بمدة سخنيف بالداخؿ المحتؿ، أصدرت 30
 آالؼ شيكؿ. 8، وغرامة مالية قدرىا شيراً  12والسجف مع وقؼ التنفيذ لمدة 

 
 الرسعد مؿأ األرسيرة 

 وتحطيمو  يامنزل بعد اقتحاـ 01/10/2017عامًا مف بمدة الدوحة في مدينة بيت لحـ، أـ لخمسة أبناء، اعتقمت بتاريخ  53
وضاع صحية صعبة حيث أسيرة سعد مف وتعاني األ. التحقيؽمركز لى إ اقتيادىا أماـ أبناءىا ومف ثـّ إعتقالبحجة التفتيش، 

ىا مسكنات مف دوف تقديـ ءارتفاع نسبة السكر في الدـ، وتكتفي إدارة السجف بإعطا وإعتقالتشتكى مف ديسكات بالرقبة والظير، 
 .أي عبلج حقيقي ليا

 
 عيد ابترساـ األرسيرة  

أثناء مرورىا  19/04/2017اعتقمت بتاريخ ، متزوجة ولدييا عدد مف األحفادعامًا مف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة،  59
 األسيرة عيد تقضيو رفقة شقيقتيا التي تعاني مف مرض السرطاف، بعمى حاجز إيرز متوجيًة إلى مستشفى في الداخؿ المحتؿ 

 .حكمًا بالسجف مدة عاميف
 

  األرسيرة منار الشويك 
عامًا، وقد تـ تأجيؿ  15وكاف عمرىا آنذاؾ  16/12/2015اعتقمت بتاريخ عامًا مف البمدة القديمة في مدينة القدس،  18

سنوات، حيث  6بالسجف الفعمي لمدة  بحقيا ( مرة بحجة استكماؿ اإلجراءات القانونية قبؿ أف يتـ إصدار الحكـ23محاكمتيا )
 تقبع في سجف الداموف. 

 
 األرسيرة ارسراء يابر 

( 30، حكمت عمييا المحكمة العسكرية في عوفر بالسجف مدة ) 11/02/2017اعتقمت بتاريخ عامًا مف مدينة الخميؿ،  19
 شيكؿ.  2000شيرًا وغرامة مالية 
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 غناـ أبو رسوزاف األرسيرة 
 حكماً  بحقيا وصدر الفيسبوؾ، عمى منشوراتيا بسبب 05/08/2018 بتاريخ اعتقمت القدس، مدينة في الطور حي مف عاماً  39

 ضد المقدسييف ىبة خبلؿ 2017 العاـ مف تموز شير في شييداً  ارتقى "محمد" نجميا وكاف شيرًا. 11 مدة الفعمي بالسجف
 توديع مف غناـ بوأ رمتوحُ  القدس، مدينة حياءأ شيدتيا عنيفة مواجيات بعد ،قصىاأل بوابات عمى اإللكترونية البوابات تركيب
لقاء نجميا جثماف  .احتجازه مف اإلسرائيمي اإلحتبلؿ لمنع استشياده فور دفنوب  العائمة قامت حيث عميو الوداع ظرةن وا 

 
ـ، 1955لمقواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء لعاـ وتنطوي االنتياكات التي تتعرض ليا النساء المعتقبلت، عمى مخالفة صريحة 
 ـ.1987ية أو الميينة لعاـ إنسانواتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البل
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 ... أحكاـ وغرامات األطفاؿ رسر األ

 
وتحديدًا اتفاقية حقوؽ الطفؿ، شددت عمى ضرورة توفير الحماية لؤلطفاؿ  نسافعمى الرغـ مف أف االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإل

ولحياتيـ ولفرصيـ في النمو والتطور، وقّيدت ىذه المواثيؽ سمب األطفاؿ حريتيـ، وجعمت منو "المبلذ األخير وألقصر فترة ممكنة"، 
عتقالو  مسطينييفجعمت مف قتؿ األطفاؿ الفاإلسرائيمي  اإلحتبلؿإال أف سمطات  ( طفبًل 250، حيث تعتقؿ نحو )يـ المبلذ األوؿا 

ألطفاؿ قاصريف، وصؿ إلى معتقؿ عوفر  إعتقاؿ( حالة 1063ومف أصؿ )غالبيتيـ العظمى محتجزيف في معتقمي عوفر ومجدو. 
 . عتقاؿ( طفبًل اعتقموا بعد إصابتيـ بالرصاص الحي أو عند اإل25( طفبًل، منيـ )497)
 

قررت محكمة  ، حيثسرىعامًا( مف مدينة بيت لحـ نموذجًا لما يتعرض األطفاؿ األ 12إبراىيـ محمد عبيات ) وتعتبر حالة الطفؿ
لممرة الرابعة بعد استئناؼ قرار اإلفراج عنو مقابؿ دفع غرامة  عبياتالطفؿ  إعتقاؿ تمديد 09/12/2018يـو األحد  اإلحتبلؿ

اعتقمت نجمو بالقرب  اإلحتبلؿإف قوات  عبيات والد إبراىيـ"، . وقاؿ "محمد22/11/2018مالية.عممًا أف الطفؿ عبيات معتقؿ منذ 
 اإلحتبلؿتشريف ثاني ،لتتمقى العائمة اتصاؿ مف قوات  22مف مسجد ببلؿ بف رباح في مدينة بيت لحـ في ساعة متأخرة مف مساء 

حقيؽ بمفرده دوف استدعاء وأكد والده أف نجمو أخضع لمت ية طعف.نجميا بتيمة حيازة سكيف ومحاولة تنفيذ عمم إعتقاؿأبمغتيا خبلليا 
مشيرًا الى أف طفمو اشتكى لوالدتو عف  ،عمى المحكمة رافضًا اإلفراج عنو عرضو اإلحتبلؿفيما يواصؿ  ،او حضور محامي ،العائمة
أشعر بالخوؼ والقمؽ  كما أنا ،صغير ويخاؼطفمي  ،وأضاؼ الوالد يسبب لو أوجاعًا كبيرة. وشد القيود عمى يدي اإلحتبلؿوات تعمد ق

 .اإلسرائيمي اإلحتبلؿفي سجوف  مكانو الصحيح أف يكوف بيف والديو وأشقائو وليس وحيداً  ،الشديد عميو
 

في عوفر حكميا عمى الطفؿ الفمسطيني صامد ابف المبعد جياد جعاره  اإلحتبلؿأصدرت محكمة  10/12/2018يـو االثنيف كما أنو 
 شيقؿ. 4000بالسجف الفعمي ستة أشير وغرامة مالية  جائربحكميا ال

 
 35في "عوفر" حكًما عمى األسير الفتى الجريح أييـ صباح بالسجف  اإلحتبلؿأصدرت محكمة  17/12/2018يـو األحد وفي 

بتنفيذ  اإلحتبلؿوالفتى صباح مف قفيف قرب طولكـر ومف سّكاف بيتونيا غرب راـ اهلل ويتيمو  .ؿكعاًما، وغرامة مالية قدرىا مميوف شي
، في حيف أف الفتى األسير أصيب 08/02/2016بتاريخ عممية طعف في مجمع "رامي ليفي" التجاري شرؽ راـ اهلل وقتؿ مستوطف 

 . اإلحتبلؿفي حينو برصاص 
 

طفبًل ما دوف الثامنة عشر مف أعمارىـ أصغرىـ قصي وساـ  30أعتقؿ أكثر مف  2018اـ وُيذكر أنو خبلؿ الشير األخير مف الع
 مف مخيـ العروب بالخميؿ.وجميعيـ عامًا،  14عامًا ومجدي مرشد عوض  14منجد أحمد البدوي و عامًا  14البدوي 
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 العسكرية اإلحتبلؿ محاكـ فرضت حيث وعائبلتيـ، األسرى عمى الخناؽ لتضييؽ الممنيجة بسياستو اإلسرائيمي اإلحتبلؿ يستمرو 
 ليذا شيكؿ ألؼ 46 مف أكثر إلى مجموعيا وصؿ مالية غرامات ،09/2018 شير خبلؿ "عوفر" معتقؿ في األطفاؿ سرىاأل بحؽ

  المحتمة. الفمسطينية األراضي في المتدىورة االقتصادية األوضاع ظؿ في ،سرىاأل ذوي عمى عبئاً  يشكؿ الذي األمر ،فقط الشير
العاـ عمى األطفاؿ المعتقميف في معتقؿ "عوفر" فقط قد بمغت حتى نياية  2018وأف مجموع الغرامات التي فرضت خبلؿ العاـ 

ذا ما ا  . و يفمحّرر وال سرىحسب ما وثقو محامو ىيئة شؤوف األ )مميوف وثمانية عشر ألؼ شيكبًل( ( شيكؿ1,018,000) 2018
ف إ، فسرىئات العمرية األخرى مف األضفنا ما فرض مف غرامات مالية عمى األطفاؿ في السجوف األخرى، وما ُيفرض عمى الفأ

 مقدار الغرامات المالية ستتضاعؼ عدة مرات.
 

 التي االنتياكات بينيـ المشترؾ والقاسـ الفمسطينييف، الفتية صفوؼ بيف األخيرة اآلونة في تعتقاالاإل وتيرة ارتفاع عف ناىيؾ
 حقوقيـ اإلحتبلؿ حكومة تنتيؾ وبذلؾ يـ،إعتقال عممية أثناء يةإنسان غير ومعاممة جائرة ومحاكمات تعذيب مف ليا يتعرضوف
 الطفؿ. حقوؽ واتفاقية الدولي فالقانو  قواعد يخالؼ بما بالضياع، مستقبميـ وتيدد األساسية،
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 األطفاؿ ف  الحبس المنزل  ومراكز اإليواء

 

 الحبس المنزل 

بإصدار أوامر الحبس المنزلي عبر المحاكـ الخاصة بحؽ األطفاؿ المقدسييف حيث أصدرت المحاكـ  اإلحتبلؿاستمرت سمطات 
، غالبيتيا العظمى كانت بحؽ أطفاؿ مقدسييف، وأف ىذه القرارات 2018ة أكثر مف مئة قرار بػ "الحبس المنزلي" خبلؿ العاـ اإلسرائيمي

ئلقامة المنزلية وتقييد حرية األشخاص. وُيعتبر "الحبس المنزلي" إجراًء تعسفيًا وال أخبلقيًا ومخالفًة لتعتبر بديبًل عف السجف وتيدؼ 
. كما ويشكؿ عقوبة جماعية لؤلسرة بمجموع أفرادىا التي نسافي والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنسانانوف الدولي اإللقواعد وأحكاـ الق

لى إتضطر ألف َتبقى في حالة استنفار دائـ، حريصة عمى حماية ابنيـ مف خطر تبعات تجاوزه لمشروط المفروضة. مما حّوؿ البيوت 
 ألطفاؿ.لى سجانيف عمى أبنائيـ اإسجوف واألىالي 

لزيادة المعاناة النفسية واألعباء  مختمةقارب في منطقة سكنية األحد ألى منزؿ إبعاد الطفؿ عف منزؿ ذويو إحيانا يكوف القرار بأو 
 .عمى عائمة الطفؿاإلقتصادية 

 
 :ىف الحبس المنزل  حالياً المقدرسييف ر باليدوؿ التال  بيانات األطفاؿ  ون ورد

 

 االرسـ الرباع  ـ.
العمر 

 بالرسنوات
 الحبس المنزل  الفعم  عتقاؿاإل العنواف

  14/5/2018 13/5/2018-8/5/2018  العيسوية 16 خالد ضياء الديف خالد محيسف .1
   7/8/2018 6/8/2018-30/7/2018  سمواف 14 وساـ روحي عبد الرحيـ دعنا .2
  12/2/2018 11/2/2018-30/1/2018  العيسوية 17 وساـ سميح احمد عمياف .3
  8/2/2018 7/2/2018-20/1/2018  العيسوية 15 امير كريـ محمد درباس  .4

 15 عبد الجبار نزيو داود نتشة .5
مخيـ 
 شعفاط

4/1/2018-9/1/2018 10/1/2018  

  24/4/2018 23/4/2018-2/4/2018 العيسوية 16 يونس سفياف احمد عبيد .6

مخيـ  15 عبد الرحمف ىاني عمي عمقـ .7
 شعفاط

19/2/2018-30/3/2018 31/3/2018  

 سمواف 15 سمطاف ميراف عمي شويكي  .8
20/7/2017-20/7/2018   
20/2/2018-22/2/2018  

22/2/2018  
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 7/8/2018   سمواف 16 يزف محمد فيمي فروخ  .9
  28/8/2018  27/7/2018-11/7/2018  سمواف 14 عوض عمر عوض رجبي  .10

 15 محمد عبد الشافي حسف راـز  .11
راس 

   17/7/2018 16/7/2018-15/7/2018  العامود

 15 ايياب رائد حسيف جابر .12
راس 

 العامود
 15/7/2018-16/7/2018  17/7/2018   

 15 معتز عبداهلل زغموؿ زيتوف  .13
راس 

 العامود
 31/10/2017-3/11/3017  

14/11/2017-26/11/2017  
27/11/2017   

   22/8/2018  21/8/2018-30/7/2018  بيت ريما 40 عبلء حسف جميؿ الخطيب  .14
   7/8/2018  6/8/2018-30/7/2018  سمواف   ادـ منصور حمودة رشؽ .15

  11/2/2017-16/2/2017  العيسوية 15 محمود عمراف مصطفى مصطفى .16
14/12/2017-21/12/2017  

22/12/2017   

   23/3/2016  22/3/2018-2/3/2016  القدس   محمد ابراىيـ احمد سبليمة  .17
  15/6/2018 14/6/2018-1/4/2018  الطور 17 اسامة نادر معروؼ امبيض .18

   7/6/2016-4/5/2016  العيسوية 17 محمد وساـ عيد عبد .19
17/7/2011 - 8/8/2018 

8/6/2016-
17/7/2018    
9/8/2018   

   8/2/2018   7/2/2018-21/1/2018  شعفاط 15 باسؿ صبلح شكري عويضة  .20
   6/9/2018   5/9/2018-23/7/2018  العيسوية 18 معتصـ رجب داوود حسيف عبيد .21

 14 محمد عادؿ عبد اليادي سويطي .22
البمدة 

 القديمة 

 10/12/2017-13/12/2017  
4/1/2018-4/1/2018     

22/3/2018-23/3/2018    
21/6/2018-25/6/2018 

 14/12/2017-
4/1/2018   
5/1/2018-

22/1/2018      
26/6/2018  
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 كز اإليواءامر 

 ف أعمارىـأفييا خاصة و طفاؿ المحتجزيف تخضع مراكز االيواء لسياسة ممنيجة تستيدؼ التأثير عمى عقوؿ ونمط تفكير وسموؾ األ
المحتجزيف في مراكز األطفاؿ الشديد، ومف ىؤالء  ؼشوف حاالت مف القير والرعب والخو ويعي، عاماً  14عند احتجازىـ ال تتجاوز 

 اإليواء:
 
 الحالة إلى مف  عتقاؿنوع اإل العنواف ارسـ الطفؿ األرسير ـ.

 شادي أنور عمراف فراح .1
كفر 

 عقب/القدس
 تـ اإلفراج عنو 04/01/2016 31/12/2015 فعمي

 29/11/2018 05/01/2016 مركز الفنار/طمرة

 القدس آدـ محمد موسى صب لبف .2
 ما زاؿ محتجز 01/02/2016 30/01/2016 فعمي
 23/04/2016 02/02/2016 منزلي

 05/09/2018 24/04/2016 مركز الفنار/طمرة

 عناتا/القدس شكربرىاف محمد مصطفى أبو  .3
 ما زاؿ محتجز 21/04/2016 01/02/2016 فعمي

 01/12/2020 21/04/2016 مؤسسة األخوة/عكا

 أحمد رائد محمد زكي الزعتري .4
كفر 

 عقب/القدس
 تـ اإلفراج عنو 04/01/2016 31/12/2015 فعمي

 29/11/2018 05/01/2016 مركز الفنار/طمرة

 القدس الحسينييزف محمد عبد العزيز  .5
 ما زاؿ محتجز 28/05/2017 05/04/2017 منزلي

  29/05/2017 مؤسسة األخوة/عكا
 

مشروع قانوف يسمح بمحاكمة  25/11/2015 بتاريخأقر الكنيست  و عامًا، 14قانوف محاكمة األطفاؿ دوف سف  اإلحتبلؿوقد شّرع 
المدني  اإلسرائيميحداث عامًا، وىو ما يتعمؽ باألطفاؿ الفمسطينييف الذيف يخضعوف لقانوف األ 14أقؿ مف  ـوسجف األطفاؿ مف ى

عامًا؛ لكف عقوبة السجف الفعمي تبدأ بعد  12وينص القانوف عمى أف المحكمة تستطيع أف تحاكـ أطفااًل مف سف  .كأطفاؿ القدس
رسالو إطفؿ والتحقيؽ معو؛ وبعد إدانتو يتـ  إعتقاؿعاًما؛ ويمكف  12الجنائية ىو عاًما؛ بحيث يصبح جيؿ المسؤولية  14بموغيـ سف 

 عاًما. 14، ويبقى فييا إلى أف يبمغ )مركز إيواء( إلى إصبلحية مغمقة
 عاًما، وبعضيا تمنع 14، فإف أغمبية الدوؿ تمنع سجف األوالد تحت عمر يةسرائيمالسمطات اإل لدىوحسب "جمعية حقوؽ المواطف"  

 عاًما. 14ذلؾ أيضا فوؽ عمر 
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بعاد القدس أرسر   ... مضايقات وا 

( أسير يسكنوف القدس وال 80، باإلضافة إلى نحو )أسير مقدسي مف حممة اليوية الزرقاء (500)نحو  اإلحتبلؿيقبع داخؿ سجوف 
  :يحمموف اليوية الزرقاء

 52  أوفيؾفي سجني مجدو و  شببلً أسيرًا. 
 42  ًبالسجف مدى الحياة مف حممة اليوية الزرقاء يقضوف حكماً  مقدسياً  أسيرا. 
 7 يـ مف صفقة وفاء األحرار وأعيدت األحكاـ بحقيـإعتقالأعيد  أسرى. 
 3 معتصـ بسيط وعدناف رجبي(و إدارييف )ناصر أبو خضير  أسرى. 
 3  مف األطفاؿ يقبعوف داخؿ مؤسسات لؤلحداثأسرى. 
 أحمد عطوفوىو األسير النائب تشريعي المجمس ال ًا فيعضو  أسير واحد. 
  20/10/1986عاـ ومحكـو مدى الحياة وقد اعتقؿ بتاريخ  32و إعتقالىو سمير أبو نعمة وقد مضى عمى و أقدـ أسير مقدسي. 
  سموافبمدة عاـ مف  47صاحب أعمى حكـ في تاريخ القدس ىو األسير وائؿ قاسـ. 
  (عاماً  50مؤبد و 35، وحكـ عميو بالسجف مدى الحياة )17/08/2002قاسـ، أعتقؿ بتاريخ  وائؿ محمود "محمد عمي"األسير ،

 عامًا.  16قضى منيا 
 17 وىف: مصابات 5منيف  ،سجف الداموفيقبعف في  أسيرة ، 

 
 العنواف بالرسنوات الحكـ تاريخ الميالد  عتقاؿتاريخ اإل األرسـ

 صور باىر عاماً  16 13/08/1997 07/10/2015 شروؽ صبلح إبراىيـ دويات  
 بيت حنينا  أعواـ ونصؼ 8 26/01/1999 12/10/2015 مرح جودة موسى باكير 

 قمنديا عامًا ونصؼ 13 19/01/1999 23/11/2015 نورىاف إبراىيـ خضر عواد
 جبؿ المكبر عاماً  11 22/07/1984 11/10/2015 إسراء رياض جميؿ جعابيص

 العيسوية أعواـ 4 03/03/1981 30/12/2016 جيياف محمد عبد الرسوؿ حشيمو 
 

الشييد و الشييد فادي القنبر و في ثبلجاتيا، وىـ: الشييد مصباح أبو صبيح  سرىتحتجز أربعة جثاميف أل اإلحتبلؿوالزالت سمطات 
 عزيز عويسات والشييد عبد الرحمف أبو جمؿ.
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  القدست ف  عتقاالاإلبعاد واإل

 
حتبلؿ فقد اشتممت جراءات في أعقاب قرار ترمب المتعمؽ باعتبار القدس عاصمة لئلضمف استيداؼ المقدسييف وتسارع وتيرة اإل

يـو  اإلسرائيمي اإلحتبلؿّممت سمطات حيث س خارج القدس أو عف المسجد األقصى، بعادراءات المضايقة عمى المبلحقة واإلجإ
منعيـ  اإلحتبلؿ، عمما أف يوماً  15ثبلثة حراس في المسجد األقصى قرارات إبعاد عف مكاف عمميـ لمدة  10/10/2018 األربعاء

 .أحمد أبو عمياو  خميؿ الترىونيو الحراس: حمزة النبالي   وشممت قرارات اإلبعاد .قصى لمزاولة أعماليـمف الدخوؿ إلى األ

 
 إبعاد خمرسة شباف عف األقصى لمدة شير

في مدينة  ، إبعاد خمسة شباف مقدسييف مف بمدة سمواف06/09/2018الموافؽ  يـو الخميس ةاإلسرائيميمح حكمة الصّ ر قاضي مقرّ 
عدي غيث و عمي أبو دياب و قاضي محكمة الصمح قرر اإلفراج عف مجدي العباسي عبلء أبو تايو  .عف المسجد األقصى القدس

اعتقمت  اإلحتبلؿوكانت قوات  .لكؿ منيـ شيكؿ 1000وكفالة نقدية قيمتيا يومًا  30ومحمد غيث، بشرط اإلبعاد عف األقصى لمدة 
 .، عقب اقتحاـ منازليـ في أحياء بمدة سمواف03/09/2018 الموافؽ اإلثنيفيـو الشباف 

أشير، وذلؾ بعد  6إلى  3عف األقصى لفترات تتراوح بيف  مقدسياً  11 01/10/2018في  اإلسرائيمي اإلحتبلؿوأبعدت شرطة 
 في مركز "القشمة" لمتحقيؽ في القدس المحتمة. إخضاعيـ لمتحقيؽ
عشرات الشباف المقدسييف وموظفيف باألوقاؼ عف األقصى في محاولة إلتاحة المجاؿ أماـ  قد أبعدت أيضاً  اإلحتبلؿوكانت سمطات 

مف موظفي دائرة األوقاؼ رائد زغير  بلً كُ شممت قرارات اإلبعاد وقد المستوطنيف القتحاـ ساحات الحـر خبلؿ فترة األعياد الييودية.
أشير،  6أشير وأميف سر حركة فتح في القدس شادي مطور لمدة  3 لمدة أشير وميدي العباسي 3حساـ سدر لمدة و أشير  6لمدة 

جميؿ و أشير  6 لمدة طيؼمحمود عبد المّ و أشير  6 لمدة جياد قوسو أشير  6 لمدة الشباف رامي الفاخوري عتقاؿإلباإلضافة 
 أياـ. 5 لمدة ومحي أبو عصب أشير 3 لمدة حمزة زغيرو أشير  3 لمدة لعباسيا
 

 ، بعد أف اعتقمت ظير يـو األحديوماً  15الناشطة المقدسية آسيا أبو سنينة عف المسجد األقصى  اإلحتبلؿوأبعدت شرطة 
"القشمة" ونسبت ليا شبيات اإلخبلؿ  ، حيث تـ إخضاعيا لمتحقيؽ في مركزالقدسفي مدينة  العامود، مف باب 30/09/2018

 ممت إخطار اإلبعاد.بالنظاـ العاـ في ساحات األقصى، وعقب انتياء التحقيؽ سُ 
 
، وسممت سيدتيف القدس ستة فمسطينييف مف مدينة 30/07/2018 يـو االثنيف فجر اعتقمتقد  اإلسرائيمي اإلحتبلؿقوات كانت و 

لمدة  المسجد األقصى الشاب المقدسي محمد الراـز قرارًا باإلبعاد عف اإلحتبلؿسممت مخابرات فيما  .المسجد األقصى عف قراري إبعاد
   .يومًا بعد دىـ مكاف عممو في المدينة واستجوابو لعدة ساعات 60
 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/06bfc6b4-c52c-4190-97be-4613d7a1e500
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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عف أطفاليا ببمدة  قسراً  عاماً  35، السيدة ابتساـ عبيد 14/04/2018بتاريخ  أبعدت اإلسرائيمي اإلحتبلؿسمطات  شار إلى أفويُ 
ابتساـ أـ  .رغـ أنيا في بيت زوجيا وبيف أطفاليا  ، بحجة وجودىا في القدس بشكؿ "غير القانونيالقدس مدينة شماؿ شرؽ العيسوية

في مخيـ األمعري  عبيد أعواـ، واليـو بعد اإلبعاد، تسكف 9غرى أميرة والصّ  عاماً  13ثـ محمد  عاماً  14لثبلثة أطفاؿ أكبرىـ نايؼ 
 القدس.مدينة شماؿ  راـ اهلل مدينةفي 
 

سف تشريعات لتخفيض عدد السكاف الفمسطينييف المتزوجيف مف مقدسيات وبالعكس، ويَ  لَـّ شمؿ منذ سنوات اإلحتبلؿويحظر 
 .الضـ والتوّسعجدار مف خبلؿ إقامة منيـ عف القدس  ألفاً  120الفمسطينييف في المدينة بعد أف عزؿ أكثر مف 

 
 ارستيداؼ كوادر فتح باإلبعاد

أميف سر حركة فتح في بمدة العيسوية ياسر درويش وعضو لجنة  وىـ: مقدسييف ثبلثة  اإلحتبلؿاعتقؿ  28/11/2018يـو وفي 
يـ خبلؿ قمع قواتو لوقفة احتجاجية في شارع صبلح الديف ضد إعتقالتـ قد و  ،المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص وعاىد الرشؽ

بعاد عف شوارع: "صبلح بشرط اإل، وقد تـ اإلفراج عنيـ محافظ القدس عدناف غيث وعشرات الكوادر مف حركة فتح بالقدس إعتقاؿ
 ف.سور القدس التاريخي لمدة أسبوعي مود والسمطاف سميماف" قرباالديف وباب الع

 
، اإلفراج عف عدد مف كوادر حركة فتح، الذيف 29/11/2018قررت يـو الخميس  اإلحتبلؿوكانت محكمة "الصمح" التابعة لسمطات 

 منيـ، لكف بشروط مقّيدة. 9اعتقمتيـ قواتيا خبلؿ األياـ الماضية باستثناء 
دفع ورصدت الييئة أف مف بيف شروط اإلفراج إبعاد عدًدا مف المعتقميف لمضفة الغربية، والحبس المنزلي لمدة خمسة أياـ، إلى جانب 

النيابة طمبت ، و لئلفراج عنيـؿ كشي، في حاؿ أخّموا بالشروط، في حيف يتـ دفع كفالة بقيمة ألؼ ؿكشيآالؼ  5كفالة مالية بقيمة 
و، كما إعتقالمف منزلو في بمدة سمواف، وتـ تمديد  القدس قد اعتقمت محافظ اإلحتبلؿتمديد القسـ اآلخر مف المعتقميف. وكانت قوات 

 مقدسيًا كانت اعتقمتيـ دفعة واحدة. معتقبلً  32توقيؼ المعتقميف الذيف بمغ عددىـ  اإلحتبلؿومددت سمطات 
 
 

 المقدرسييف رسر ر األمضايقات عند تحرّ 

 
أصحاب األحكاـ  ماـ بوابة السجف وتحديداً أيـ إعتقاليف لحظة تحررىـ مف خبلؿ محّرر ال سرىتتعمد سمطات اإلحتبلؿ التنكيؿ باأل

جؿ سرقة الفرحة والتنغيص أمف  أيضاً و حرماف األسير مف الحاضنة اإلجتماعية، لالعالية، وتيدؼ سمطات اإلحتبلؿ مف ىذا اإلجراء 
 ومف الذيف تعّرضوا ليذه اإلجراءات نذكر عمى سبيؿ المثاؿ: .ىؿعمى األ

  بعادهو  ،داخؿ سجوف اإلحتبلؿ عاماً  15ؤلسير حمزة درباس بعد أف أمضى لسمطات اإلحتبلؿ  إعتقاؿإعادة عف القدس لمدة  ا 
 أسبوع، ومنعو مف المشاركة في أي إحتفاؿ أو مؤتمر صحفي أو رفع راية أو عمـ.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/3cd088fa-99ac-44d9-bfd0-63c4dae431da
http://hadfnews.ps/post/46702/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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 عتقالو  حتبلؿ،داخؿ سجوف اإل و نصؼ اً عام 15أمضى في األسر بعد أف  ز األسير عمي مشاىرة ااحتج و لحظة تحرره ا 
 .عتقاؿبعد عّدة أياـ مف معاودة اإل عنو بشروط قاسيةواإلفراج 

  مف  هر لحظة تحرّ في سجوف اإلحتبلؿ، حيث اعتقؿ سنوات  7أمضى  بعد أفيعقوب أبو عصب  محّرراألسير ال إعتقاؿإعادة
  .االت أو رفع رايات أو أعبلـفالمشاركة في أية إحتنع مف بعد إلى أريحا مدة أسبوع، ومُ أماـ بوابة سجف النقب وأُ 
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 اإلداري عتقاؿاإل

 

 اإلرسرائيم  اإلداري عتقاؿاإل

 الغربية الضفة في الفمسطينييف ضد اإلسرائيمي اإلحتبلؿ بو واستمر فمسطيف ألرض البريطاني نتداباإل منذ عتقاؿاإل مف النوع ىذا بدأ
 القدس. مدينةو  غزة وقطاع

 والقانوف جنيؼ اتفاقيات في الواردة القيود مع فظة بصورة تتناقض اإلداري عتقاؿاإل اإلحتبلؿ سمطات بيا تستعمؿ التي الطريقة إف
 مارس وقد ،الئقاً  دفاعاً  ألنفسيـ يرتبوا أف لممعتقميف تيحيُ  ال بحيث ريةالسّ  مف كبير غطاء تحت اإلداري إعتقاؿباإل القياـ ويتـ الدولي

 السماح ودوف ليـ الموجية التيـ عف ليـ اإلفصاح وبدوف لممحاكمة المعتقميف تقديـ دوف مستمرة بصورة دارياإل إعتقاؿاإل اإلحتبلؿ
 ضدىـ. باألدلة الخاصة المواد عمى طبلعاإلب لمحامييـ أو ليـ

 وكاف .أعواـ بضعة إلى أشير بضعة بيف تراوحت لفترات اإلداري عتقاؿاإل سياسة ضمف الفمسطينييف آالؼ اإلحتبلؿ سمطات اعتقمت
 فمسطينياً  1794 توقيؼ تـ حيث 05/11/1989 بتاريخ  ولىاأل نتفاضةاإل خبلؿ تسجيمو تـّ  قد اإلدارييف المعتقميف مف األكبر العدد

  اإلداري. إعتقاؿاإل بموجب
 

 :يم  ما ف  وتتمثؿ تعرسفيا لتشريع تطبقيا قوانيف لثالثة مرستندة دارياإل عتقاؿاإل حمالت اإلحتالؿ رسمطات وت نّفذ
 

 معظـ حتجازإ يتـ الغربية. الضفة في السارية العسكرية التشريعات مف جزء وىو اإلدارية، تعتقاالاإل بخصوص الخاص األمر أواًل:
 مع غزة قطاع بخصوص مشابو أمر لغاءإ تـ وقد األمر. يذال ستناداً إ إصدارىا يتـ فردية إعتقاؿ وامرأل ستناداً إ اإلدارييف المعتقميف
 .09/2005 شير في "االنفصاؿ" خطة تطبيؽ

 
 اإلداري عتقاؿاإل استبدؿ الذيو  ،يسرائيماإل اإلحتبلؿ سمطات لدى الساري (تعتقاالإلا) بالطوارئ الخاص الصبلحيات قانوف ثانيًا:
 المحتمة الفمسطينية المناطؽ سكاف مف مواطنيف عمى التحفظ يتـ البريطاني. نتداباإل فترة مف الطوارئ أنظمة في سارياً  كاف الذي

 .نادرة حاالت في فقط القانوف يذال ستناداً إ
 

 متمكفل باألصؿ ييدؼ القانوف كاف وقد .2002 العاـ في مفعولو سرى الذي "الشرعييف" القانونييف غير المقاتميف سجف قانوف ثالثًا:
 اليـو أما وجثاميف. أسرى استعادة لغرض مساومة" كػ"ورقة  اإلحتبلؿ لدى الوقت ذلؾ في مختطفيف كانوا لبنانييف عمى التحفظ مف
  لممحاكمة. تقديميـ بدوف غزة قطاع سكاف مف فمسطينييف إعتقاؿ أجؿ مف القانوف يستعمؿ اإلحتبلؿ فإف

 الُمعتقؿ فيو يعد   الذي الوقت ففي ،المعتقميف رقاب عمى تسّمطو سيفاً  تجديده و اإلداري عتقاؿاإل سياسة مف اإلحتبلؿ سمطات واتخذت
 لفترةٍ  وإعتقال فترة بتمديد المعتَقؿ إدارة تقـو تعميمو، إكماؿ أو الّسابؽ عممو ومزاولة وذويو وأىم إلى والعودة و،عتقالإ فترة النتياء نفسو
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 اإلداري وعتقالإ فترة تجديد يتـ ما فغالباً  وذويو، الُمعتقؿ عمى نفسياً  ضغطاً  ُيشّكؿ الذي األمر متتالية، مرة 14 نحول أحياناً  تصؿ ثانية
 .محكومّيتو نتياءإ يـو في
 

 بالتتابع األمر تجديد إمكانية تُبيح التي ،1970 عاـ الّصادر (378) رقـ العسكري القرار مف (87) المادة اإلحتبلؿ سمطات وتستغؿ
  أنو: عمى المادة نّصت حيث شيور ستة لفترة

 أو المنطقة، بأمف تتعمؽ أرسباباً  بأف )أ( الفقرة بمويب الّصادر األمر مفعوؿ نتياءإ عشّية عتقاداإل إلى يدعو المنطقة قائد كاف إذا"
 آخر إلى حيف   مف يأمر أف ه،ءبإمضا موّقع   بأمر   لو ييوز الم عتقؿ، ف  الم عتقؿ الشخص حْيب ترستويب زالت ما اليميور رسالمة
 األصم " عتقاؿاإل أمر مفعوؿ بتمديد

 
 الصادر 1228 القرار منيا كاف اإلداري، عتقاؿاإل عممية لتسييؿ عّدة عسكرية أوامر أصدرت قد اإلحتبلؿ سمطات  وكانت

 إثر وعمى المنطقة، قائد مف رتبة أقؿ وجنود لضباط اإلداري عتقاؿلئل التحويؿ قرار صبلحية أعطى والذي 17/03/1988تاريخب
 .اإلدارييف الُمعتقميف مف ممكف عدد أكبر الستيعاب الّنقب، صحراء في (3 )أنصار معتقؿ افتتاح تـّ  ذلؾ،

 
 إعتقاؿ، وأف قرابة ثمثيا كانت أوامر 1967اإلداري، منذ العاـ  عتقاؿ( أمر باإل53000أكثر مف )وسمطات اإلحتبلؿ قد أصدرت 

اإلداري لمرة ثانية أو  عتقاؿاإلداري نحو ثمثييا، والتي كانت عبارة عف أوامر تجديد مدة اإل عتقاؿجديدة، فيما شّكمت قرارات تجديد اإل
مرات عديدة دوف رادع، وقد  عتقاؿثالثة أو أكثر، حتى أف كثير مف الفمسطينييف، اعتقموا ألكثر مف مرة، وأف العديد منيـ ُجدد ليـ اإل

اإلداري"، حتى  عتقاؿأمضى بعض المعتقميف خمس سنوات، بؿ عشر سنوات وما يزيد في سجوف اإلحتبلؿ رىف ما ُيسمى بػ "اإل
. وما يزاؿ يقبع في سجوف ومعتقبلت اإلحتبلؿ نحو ) ( 450أصبح الكثيروف مف المعتقميف اإلدارييف سجناء إلى أمد غير معمـو

 عبلمييف ومحاميف وقيادات مجتمعية، ومف بينيـ أيضًا أطفاؿ ونساء وفتيات.ا  معتقبل إداريًا، بينيـ نواب منتخبيف وأكاديمييف و 
 :نّصت عمى ما يميقوانيف الدولية والتي ه خبلفًا لماإلداري يتـ تنفيذ عتقاؿواإل
 
 ( مف االعبلف العالمي لحقوؽ اإل11/1تعتبر مخالفة لممادة )ـ، والتي نصت عمى أف: "كؿ شخص متيـ بجريمة 1948 نساف

زمة لمدفاع عف يعتبر بريئًا إلى أف يثبت ارتكابو ليا قانونًا في محاكمة عمنية، تكوف قد وفرت لو فييا جميع الضمانات البل
 ".نفسو

 والتي تكفؿ لكؿ 1976، مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية لعاـ 14و  9شكؿ انتياكًا جسيمًا لممادتيف ت ،
 .شخص الحؽ في إجراء محاكمة عادلة، خاصة إببلغو بالتيمة الموجية ضده، وتمكينو مف الدفاع عف نفسو

  اإلداري، يحوؿ دوف إمكانية التحقؽ مف مدى  عتقاؿلمشخص المحتجز بموجب أمر اإلإف عدـ الكشؼ عف التيمة المسندة
عمى ىذا النحو، ودوف معرفة ماىية تمؾ األسباب التي  عتقاؿامتثاؿ دولة اإلحتبلؿ لؤلسباب األمنية والقيرية التي تجيز اإل
ـ، والتي نصت عمى 1949فاقية جنيؼ الرابعة لعاـ ( مف ات78اعتمدتيا وىؿ ىي فعبًل قيرية أـ ال، وفقًا لما ورد في المادة )
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أنو: "إذا رأت دولة اإلحتبلؿ ألسباب أمنية قيرية أف تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محمييف، فميا عمى األكثر أف تفرض عمييـ 
 ."...إقامة جبرية أو تعتقميـ

 ( 71اإلداري، يشكؿ انتياكًا لممادة ) عتقاؿياسة اإلإف عدـ إببلغ الشخص المحتجز بالتيمة المنسوبة إليو، كما يجري بموجب س
ـ، والتي تمـز دولة اإلحتبلؿ، باإلببلغ عف التيمة دوف إبطاء. كما تشكؿ مساسًا بالمبدأ 1949مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

أو السجف لعاـ ( مف مجموعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذي يتعرضوف ألي شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز 10)
 ، التي تستوجب األمر نفسو.1988

 
 خالدة النائبة :ومنيف اإلدارييف سرىاأل ضمف مف إدارياً  عتقمفإ نساء عدة فيناؾ وأطفاؿ، نساءً  طالت اإلداري عتقاؿاإل أوامر فإ

 الجمزوف مخيـ مف صبلح أحمد وىـ: عاماً  17 أعمارىـ تبمغ قاصريف أسرى ثبلثة إلى باإلضافة ربعي، خديجةو  ويؿالطّ  شرىبو  جرار
 سمطات وتمجأ لحـ. بيت مدينة مف خميفة أبو وحساـ اهلل راـ مدينة قضاء  عيف كفر بمدة مف خرمة أبو ليثو  اهلل راـ مدينة في

  .دارياً إ يـإعتقالإ يتـ ممف %60 مف ألكثر دارياإل إعتقاؿاإل تجديد لعمميات اإلحتبلؿ
 

ري بحقيـ خبلؿ العاـ اإلدا عتقاؿالحصر، نذكر المعتقميف التالية أسماؤىـ وأحكاميـ ممف تـ تجديد أوامر اإلوعمى سبيؿ المثاؿ ال 
2018: 

 
 عدد مرات التيديد مدة اإلداري )باألشير( المحافظة ارسـ األرسير ـ.
 10  3 بيت لحـ إبراىيـ عبد اهلل عروج .1
 3  3 بيت لحـ خميؿ خضر شوكة .2
 4  4 بيت لحـ العصاأيوب يعقوب  .3
 2  5 بيت لحـ عبد المجيد أحمد أبو سرور .4
 4 4 جنيف  شريؼ نايؼ سميماف .5
 4 6 جنيف فراس ىاني الغوؿ .6
 2 6 الخميؿ أحمد عبد الجميؿ شحاتيت .7
 2 6 الخميؿ أحمد سامي اليشمموف .8
 3 4 الخميؿ عبد القادر أكـر أبو عصبة .9

 4 أشير 4أشير ومف ثـ  6 راـ اهلل خالدة كنعاف جّرار .10
 2 6 مخيـ الدىيشة/بيت لحـ صالح محمد الجعيدي .11
 5 3 مخيـ الدىيشة/بيت لحـ معتز محمد شرايعة .12
 5 4 أريحا شاكر حسف عمارة .13
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ف صدر بحقيـ أوامر ممّ  سماء عددأورد داري وفي ىذا التقرير نُ اإل عتقاؿستيداؼ باإلتوسيع نطاؽ اإل اإلحتبلؿوواصمت سمطات 
 إداري جديدة، ومنيـ:  عتقاؿإ
 

 مدة اإلداري )باألشير( المحافظة ارسـ األرسير ـ.
 4 جنيف أحمد سعيد أبو الرب .1
 6 بيت لحـ محمد داود ربايعة .2
 6 الخميؿ مرواف محمد أبو فارة  .3
 4 الخميؿ محمد سبلمة عممة .4
 4 الخميؿ طارؽ ىاني أبو عيشة .5
 6 الخميؿ  محمد الحيحعمر  .6
 6 مخيـ الدىيشة/بيت لحـ غساف زواىرة .7

 
 

 المعتقموف اإلداريوف ومقاطعة المحاكـ

، 15/02/2018بكؿ مستوياتيا منذ تاريخ  اإلحتبلؿبمقاطعة محاكـ  تمّثؿ إضراباً  اإلحتبلؿاإلداريوف في سجوف  سرىخاض األ
اإلداري وتجديدىا  عتقاؿاإلوعائبلتيـ والمبالغة في إعطاء قرارات  سرىلؤلعقاب جماعي لاإلداري  عتقاؿوذلؾ نتيجة تحويؿ اإل

 كنيج عنصري إنتقامي وتعسفي. سرىلؤل
العمؿ الجماعي الوحدوي لممعتقميف اإلدارييف عبر تشكيؿ لجنة تتحّدث باسميـ وكذلؾ بقفزة نوعية اإلضراب والمقاطعة خطوة ومثمت 

وبقية المؤسسات ونقابة المحاميف بالموقؼ الوطني بعدـ الظيور أماـ المحاكـ بكؿ مستوياتيا،  رىسإلتزاـ المحاميف التابعيف لييئة األ
ِحراؾ ضد سياسة العاـ و الرأي تحفيز الستئناؼ والعميا، األمر الذي شّكؿ حالة مف النيوض الوطني العاـ و التثبيت واإلمحاكـ وىي 

 اإلداري التعسفي. عتقاؿاإل
عاممو مع ىذا وت اإلسرائيمي اإلحتبلؿفي سياسة  حقيقي تغييرحداث أي إاستمرت خطوة المقاطعة لنحو سبعة شيور متواصمة، دوف 

لتغيير تعامميا ووقؼ ىذه  اإلحتبلؿعمى سمطات  داء والفعؿ بما يشكؿ ضغطاً الممؼ، األمر الذي يتطمب العمؿ عمى تطوير األ
 .دوف تيمة أو محاكمة اعياً جم السياسة التي تشكؿ أداة قمعية وعقاباً 
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 اإلداري عتقاؿبدؿ اإلفراج .. تحويؿ لإل

 
 اإلداري قبيؿ اإلفراج عنو عتقاؿتحويؿ أرسير لإل
بمدة جبع جنوب مدينة جنيف قرار تحويمو عامًا مف  23 األسير أحمد محمود عبلونة 09/09/2018حد األ اإلحتبلؿسممت مخابرات 

لكنو  ،األسير عبلونة أتـ كامؿ محكوميتو البالغة تسعة أشير وكاف ينتظر اإلفراج عنو، عممًا أناإلداري قبيؿ اإلفراج عنو عتقاؿلئل
 .اإلداري عتقاؿفوجئ بتسميمو قرار تحويمو لئل

 
 اإلداري قبؿ أياـ مف انتياء محكوميتو عتقاؿتحويؿ أرسير مقدرس  لإل 

اإلداري لمدة ستة  عتقاؿئلل، األسير المقدسي ناصر صبحي أبو خضير 20/08/2018االثنيف  اإلسرائيمي اإلحتبلؿحّولت سمطات 
  ًا لمدة ستة أشير. إداري إعتقمتو اإلحتبلؿا، إال أف سمطات شيرً  16شيور، قبؿ أربعة أياـ مف انتياء مدة حكمو البالغة 

، وىو يعاني مف ضيؽ بالتنفس اإلحتبلؿفي سجوف  متنقبلً  عاماً  16الحادي عشر لػ"أبو خضير"، حيث قضى  عتقاؿويعتبر ىذا اإل
 .وآالـ شديدة في الظير

 
 اإلداري بيوـ اإلفراج عنيا عتقاؿتحويؿ أرسيرة مف الخميؿ لإل

مدينة مف بمدة بيت أمر شماؿ  عاماً 21األسيرة فداء محمد يوسؼ اخميؿ  ،17/08/2018الجمعة  يـو اإلحتبلؿلت سمطات حوّ 
 . اإلداري لمدة ستة أشير عتقاؿئللالخميؿ 

في جيش  عمى حاجز عسكري قرب مدينة طولكـر شماؿ الضفة الغربية، ولكف ضابطاً  ابنتيا عائمة اخميؿ كانت تنتظر اإلفراج عف
تياـ بحقيا بتيمة التحريض ضد إوكاف قد صدرت الئحة  اإلداري، عتقاؿئللا أبمغيـ بأّف اإلفراج عنيا لف يتـ، بسبب تحويمي اإلحتبلؿ
 .ت محكوميتيا في معتقؿ "الداموف"جتماعي وأمضعمى صفحات التواصؿ اإل اإلحتبلؿ

 
اإلداري.  عتقاؿئللاإلداري، ما بيف قرار جديد وتجديد  عتقاؿباإل قراراً  998 اإلسرائيمي اإلحتبلؿأصدرت سمطات  2018وخبلؿ العاـ 
 اإلداري. عتقاؿقرارات بتجديد اإل %59.7كانت قرارات جديدة و %40.3وأف ما نسبتو 

 

 

40% 
60% 

 قرارات إدارية جديدة تجديد اإلعتقال اإلداري
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 بالرسيوفالفمرسطين  نّواب الميمس التشريع  

 
داء دورىـ أتفكيؾ بنية المجتمع الفمسطيني مف خبلؿ مبلحقة النشطاء السياسييف والمثقفيف، لمنعيـ مف  اإلسرائيمي اإلحتبلؿيستيدؼ 

الطبيعي في توعية المجتمع والعمؿ عمى تماسكو وتحضيره لخوض النضاؿ التحرري، وقد تجمى ذلؾ في التضييقات التي فرضيا 
نائبًا مف المجمس التشريعي  70، فقد أعتقؿ قرابة 1996عاـ  عمى عمؿ المجمس التشريعي الفمسطيني منذ تأسيسو اإلحتبلؿ

مما عرقؿ سير العمؿ فيو ومف ضمنيـ رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني في حينو عزيز  2006الفمسطيني بعد انتخابات عاـ 
 .دويؾ بالحبس لمدة عاـ

 
مف العيد الدولي الخاص  2األفراد بناًء عمى آرائيـ السياسية، فقد جاء في المادة  عتقاؿإنو ال يجوز أيؤكد القانوف الدولي عمى 
" تتعيد : عمى أنو (1966كانوف أوؿ 16( المؤرخ في 21-ألؼ )د 2200)الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالحقوؽ المدنية السياسية 

يا والداخميف في إقميملة ىذه الحقوؽ لجميع األفراد الموجوديف في كؿ دولة طرؼ في ىذا العيد باحتراـ الحقوؽ المعترؼ بيا فيو، وبكفا
يف أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو األصؿ القومي أو غة أو الدّ وف أو الجنس أو المّ واليتيا، دوف أي تمييز بسبب العرؽ أو المّ 

ياسييف الفمسطينييف كجزء مف سياسات القادة السّ  تقاؿإعومع ذلؾ يتـ  "االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلؾ مف األسباب.
 .اإلحتبلؿ

 
 :وىـ ،اإلحتبلؿ سجوف في التشريعي المجمس أعضاء مف نّواب 8تعتقؿ  اإلحتبلؿال تزاؿ سمطات و 
 

 الحكـ عتقاؿتاريخ اإل المحافظة ارسـ النائب االرسير ـ.
 مؤبدات 5 15/04/2002 راـ اهلل مرواف البرغوثي .1
 عاماً  30 13/06/2006 راـ اهلل سعداتأحمد  .2
 إداري 21/11/2018 القدس أحمد محمد أحمد عطوف .3
 إداري 02/07/2017 راـ اهلل خالدة كنعاف جّرار .4
 إداري 01/01/2018 سمفيت ناصر عبد الجواد .5
 إداري 1/2018//07 الخميؿ محمد مطمؽ أبوجحيشة .6
 إداري  14/12/2018 نابمس ياسر داود منصور .7
 إداري 14/12/2018 الخميؿ محمد اسماعيؿ الطؿ .8

 
عطوف ومحمد طوطح ومحمد أبو طير، والوزير السابؽ خالد أبو أحمد  النّوابأقدـ عمى إبعاد  اإلسرائيمي اإلحتبلؿوُيشار إلى أف 

 . 06/2010شير عرفة عف مدينة القدس إلى الضفة الغربية، وذلؾ بقرار مف محكمة العدؿ العميا منذ 
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 يفالفمرسطيني يف واإلعالمييفارستيداؼ الصحفي

عتقاالصعّدت سمطات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي مف استيدافيا لمصحفييف و  تيا لنشطاء مواقع التواصؿ االجتماعي )الفيسبوؾ( منذ اندالع ا 
ر. كما وسجؿ تصعيدا الفتا والتي شيدت قمعا ومبلحقة غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبي ،10/2015شير  "انتفاضة القدس" في

 .2017وزيادة في أعداد المعتقميف مف الصحفييف وبسبب "الفيسبوؾ" عما ُسجؿ في العاـ  2018خبلؿ العاـ 
 

، وُسجؿ عشرات االنتياكات األخرى بحؽ العامميف في مجاؿ الصحافة ووسائؿ اإلعبلـ صحافياً  40واعتقمت قوات اإلحتبلؿ أكثر مف 
، في محاولة منيا لتكبيؿ الصحافة وتقييد الصحفييف ومحاولة ردعيـ صحافياً  27المختمفة. وما زالت تحتجز في سجونيا نحو 

، بينيـ نساء وأطفاؿ 2018فمسطينيًا، خبلؿ العاـ مواطنًا  350كما واعتقمت ما يزيد عف  وتخويفيـ ودفعيـ لعدـ نقؿ الحقيقة.
وصحفييف وكتّاب، بسبب منشورات وشعارات، أو نشر بوسترات وصور شيداء عمى صفحات مواقع )الفيسبوؾ(، وأحيانا بسبب 

 مشاركة وتسجيؿ اعجاب لمنشورات آخريف.
 

يئة اركاف جيش اإلحتبلؿ  ُتسمى )وحدة سايبر عاميف وحدة خاصة في ىنحو ف حكومة اإلحتبلؿ اإلسرائيمي شّكمت قبؿ أيذكر 
العربية( لرصد ومتابعة شبكات التواصؿ االجتماعي ومبلحقة النشطاء الذيف يعبروف مف خبلؿ منشوراتيـ عف رفضيـ لبلحتبلؿ 

إلقتحاـ واإلغبلؽ واستيدفت سمطات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي المؤسسات اإلعبلمية والصحفية با وممارساتو وانتياكاتو بحؽ الفمسطينييف.
اإلداري والقتؿ واالصابة  أو بإصدار أحكاـ  عتقاؿومصادرة المعّدات واألجيزة، والحقت الصحفييف بالتنكيؿ واإلعتداء واإلحتجاز واإل

 قيؼ:والتو  عتقاؿبالسجف الفعمي وغيرىا مف اإلجراءات والمبلحقات، ونورد ىنا عدد ممف تـ استيدافيـ مف اإلعبلمييف والصحفييف باإل
 
 الصحف  األرسير محمود مورسى عيرسى 

، سرىالمعتقميف قبؿ اوسمو واألعمى حكما بيف الصحفييف األ سرىمف عناتا القدس وىو أقدـ األ 03/06/1993اعتقؿ بتاريخ 
سنة، كاف يعمؿ مدير مكتب جريدة صوت الحؽ والحرية بالقدس  46مؤبدات و 3حيث حكمت عميو محاكـ اإلحتبلؿ بالسجف 

، ثـ أعيد إلى العزؿ االنفرادي مدة شيريف 1993و عاـ إعتقالتعرض عيسى لمعزؿ االنفرادي عدة أشير بعد  .أـ الفحـتصدر مف 
 .بتيمة التخطيط لمحاولة ىرب عف طريؽ حفر نفؽ تحت سجف عسقبلف 1996عاـ 

 ، تعرض لمعزؿ مدة عاميف متتالييف بعد خضوعو لمتحقيؽ.1998وفي عاـ 
عيسى لمتحقيؽ، وأضيؼ إلى حكمو ست سنوات وقضى عشر سنوات بالعزؿ، كما اعتقمت والدتو لمضغط ، أعيد 2002وفي عاـ 

 .عميو مف أجؿ االعتراؼ
، لـ ير أّيًا مف أقاربو خبلؿ خمسٍة عاماً  18ـ يكوف محمود قد قضى في زنازيف العزؿ، ما يزيد عمى 2018ومع بداية عاـ 

 .سنوات منيا
ضد العزؿ االنفرادي، أخرج عيسى مف عزلو،  05/2012شير  الفمسطينيوف في سرىخاضو األوبعد اإلضراب الكبير الذي 

 وتقوؿ شقيقتو إف تجربة العزؿ لـ تفت في عضده.



 

يف    محّرر وال رسر ىيئة شؤوف األ   
 

61 

وأصدر خبلؿ عزلو ثبلثة كتب ىي: "تأمبلت قرآنية"، وسمسمة "وفاء وغدر" و"حكاية صابر" التي اعتبرت سيرتو الذاتية، أما أوؿ 
 بيف النظرية والتطبيؽ" نياية التسعينيات. كتبو فكاف "المقاومة

 
  الصحف  األرسير أحمد حرسف الصيف 

، 19/08/2009و بتاريخ إعتقالمف بيرزيت قضاء راـ اهلل، طالب في جامعة بيرزيت وكاف يدرس الصحافة واإلعبلـ الى اف تـ 
 .عاماً  17وحكـ عميو بالسجف 

 
 الصحف  األرسير مصعب رسعيد 

، بعد أف اقتحمت قوات 12/03/2017مف بيرزيت شماؿ مدينة راـ اهلل وسط الضفة الغربية المحتمة، اعتقؿ بتاريخ  عاماً  28
مرة، وىو ناشط إعبلمي في مجاؿ  14اإلحتبلؿ منزلو في بيرزيت، يشار إلى أف المحكمة أجمت النظر في قضيتو أكثر مف 

حكمًا نيائيًا يقضي  28/08/2018رت محكمة عوفر العسكرية، بتاريخ أصدوقد  .، وىو مراسؿ شبكة الخميؿ اإلخباريةسرىاأل
 شيكؿ. 4000شيرًا وغرامة قيمتيا  22بالسجف الفعمي مدة 

 
 الصحف  األرسير برساـ الرسايح 

مف نابمس أنيى دراسة البكالوريوس في العمـو السياسية والصحافة بجامعة النجاح الوطنية، ودراسة الماجستير في  عاماً  44
، وىو اآلف مريض سرطاف في العظـ والدـ، إضافة إلى أنو يعاني مف 08/10/2015التخطيط والتنمية السياسية، أعتقؿ بتاريخ 

 .يعمؿ مراسبًل لصحيفة فمسطيف، وما زاؿ حتى اليـو موقوؼقصور حاد في القمب والتياب رئوي مزمف، كاف 
 

 الصحف  األرسير ىماـ حنتش 
، وىو معتقؿ إداري تـ تجديد الحكـ لو أكثر مف مرة، وىو 15/02/2017مف مدينة دورا جنوب الخميؿ، أعتقؿ بتاريخ  عاماً  27

 .بحجة التحريض مف خبلؿ عممو الصحفيصحفي حر، وعمؿ مع عدد مف وسائؿ اإلعبلـ المحمية، ويعتقمو اإلحتبلؿ 
 

  الصحف  األرسير رضواف قطنان 
 10، وىو مف سكاف مخيـ عسكر شرؽ مدينة نابمس، وحكـ عميو اإلحتبلؿ بالسجف 18/07/2017اعتقؿ بتاريخ  عاماً  28

 .في نابمس 21شيقبًل، كاف يعمؿ مصور ومراسؿ "منبر القدس" ومراسؿ عربي  2500شيور، وغرامة 
 

  الصحفية األرسيرة ارستبرؽ التميم 
مف داخؿ سكف لمطالبات في بيرزيت، وىي طالبة جامعية، تدرس تخصص اإلذاعة  20/03/2017اعتقمت بتاريخ  عاماً  22

والتمفزيوف في كمية اإلعبلـ بجامعة بيرزيت، وقد حرمت مف اكماؿ دراستيا، وصدر حكـ عمى الطالبة بالسجف لمدة عاميف 
 .ستة االؼ شيقؿ، وىي االف تقبع في سجف الداموف لؤلسيرات، وىي مف بمدة الراـ قرب القدسوغرامة مالية 
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 الصحفية األرسيرة عال مرشود 
يا بعد استدعائيا لممقابمة بمعسكر حوارة، ووجيت ليا تيمة المشاركة في إعتقال، وتـ 12/03/2018اعتقمت بتاريخ  عاماً  21

طالبة في كمية اإلعبلـ بجامعة النجاح الوطنية، حكمت عمييا محاكـ اإلحتبلؿ بالسجف  العمؿ الطبلبي المناىض لبلحتبلؿ، وىي
 .سبعة أشير وغرامة مالية

 
 الصحف  األرسير يارسيف أبو لفح 

، وىو مف سكاف مخيـ عسكر بمدينة نابمس، وىو طالب في كمية اإلعبلـ في 05/09/2017اعتقؿ الصحفي بتاريخ  عاماً  29
، وىو موقوؼ سرىيعتبر أحد المصمميف والرساميف الذيف يكرسوف عمميـ الفني لخدمة القضية الفمسطينية واألجامعة القدس، و 

 .دوف محاكمة او تيمة
 

 الصحف  األرسير مورسى صالح رسمحاف 
المحتمة، مف منزؿ عائمتو في قرية المبف الغربية، غربي مدينة راـ اهلل وسط الضفة الغربية  16/4/2018اعتقؿ بتاريخ  عاماً  34

 .وىو صحافي يعمؿ بشكؿ حر، وىو معتقؿ إداري
 

  الصحف  األرسير مورسى قضمان 
 إطبلؽمف حي الصوانة بمدينة القدس المحتمة، وىو مصاب حيث قامت قوات اإلحتبلؿ ب 12/12/2017اعتقؿ بتاريخ 

شيرًا وغرامة مالية بقيمة خمسة  11و وىو مصاب، حكمت عميو محاكـ اإلحتبلؿ بالسجف لمدة إعتقالالرصاص الحي عميو وتـ 
 .آالؼ شيكؿ

 
 الصحف  األرسير أرسامة شاىيف 

، وأعتقؿ عبر سرىفمسطيف المختص في متابعة شؤوف األ أسرىوىو مدير مركز  31/05/2018عاما( اعتقؿ بتاريخ  35)
اإلداري مباشرة، ويعاني االسير مف عدة مشاكؿ صحية، أىميا:  عتقاؿحاجز الكونتينر قرب مدينة الخميؿ، وصدر بحقو قرار باإل

 .المرضى سرىضيؽ في التنفس وآالـ في المفاصؿ ، وييمؿ اإلحتبلؿ عبلجو كبقية األ
 

 الصحفية األرسيرة رسوزاف العويوي 
في سجوف اإلحتبلؿ  سرى، وىي ناشطة اجتماعية و تعمؿ في خدمة قضية األ05/06/2018اعتقمت بتاريخ  عاماً  40

ومددت محكمة عوفر العسكرية  .اإلسرائيمي، وانتخبت العاـ الماضي كعضو مجمس بمدي في بمدية الخميؿ، وىي أـ ألربعة أبناء
، بحجة عدـ استكماؿ التحقيؽ، وعمى الرغـ مف 29/09/2018يا، كاف آخر تمديد ليا حتى تاريخ إعتقالتوقيفيا ست مراٍت منذ 

يوي قد أنيت تحقيقيا في سجف عسقبلف وجرى نقميا إلى سجف ىشاروف، إال أف اإلحتبلؿ أعادىا مرة أخرى أف األسيرة العو 
 .لمتحقيؽ، وقد تعرضت إثر ذلؾ لحالة إغماء أثناء وجودىا في جمسة المحكمة
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 الصحف  األرسير محمود عصيدة 
 .اقتحاـ المنزؿ وتفتيشومف قرية تؿ، قضاء مدينة نابمس، بعد  15/05/2018اعتقؿ بتاريخ  عاماً  30
 

 الصحفية األرسيرة لمى خاطر 
عبلمية وكاتبة في 24/07/2018اعتقمت بتاريخ  عاماً  42 ، وىي أـ لخمسة أطفاؿ مف سكاف مدينة الخميؿ، ومحممة سياسية وا 

 .مجالي األدب والسياسة في عدد مف الصحؼ ومواقع اإلنترنت، وىي مف مواليد مدينة راـ اهلل
 
  الريماويالصحف  عالء 

مف منزلو في بمدة بيت ريما شماؿ راـ اهلل، وىو مدير فضائية القدس في الضفة الغربية،  30/07/2018اعتقؿ بتاريخ  عاماً  40
آالؼ شيقؿ، وعدـ مغادرة مكاف سكنو، ومنعو مف  10يـو وبشروط اىميا دفع كفالة مالية بقيمة  22لمدة  إعتقاؿافرج عنو بعد 

 ممارسة عممو الصحفي لمدة شيريف.
 

 الصحف  قتيبة حمداف 
  09/08/2018وىو يعمؿ في فضائية القدس، وكاف قابعًا في سجف عوفر قبؿ اإلفراج عنو في  30/07/2018اعتقؿ بتاريخ  

 .آالؼ شيكؿ 5مالية قيمتيا  بكفالة
 

 الصحف  حرسن  انياص 
  وىو يعمؿ مصور لفضائية القدس،قضى مدة توقيؼ بالعزؿ االنفرادي قبؿ اف يفرج عنو بتاريخ  30/07/2018اعتقؿ بتاريخ

 .دوالرا أميركيا( 1360آالؼ شيكؿ )نحو  5بكفالة مالية قيمتيا  09/08/2018
 

 الصحف  محمد عمواف 
 5بكفالة مالية قيمتيا  9/8/2018وىو يعمؿ مراسؿ فضائية القدس في راـ اهلل، وافرج عنو بتاريخ  30/07/2018اعتقؿ بتاريخ 

 .دوالرا أميركيا( 1360آالؼ شيكؿ )نحو 
 

 الصحف  محمد منى 
 .وىو مف سكاف مدينة نابمس، ويعمؿ كمراسؿ لوكالة قدس برس 01/08/2018اعتقؿ بتاريخ 

 
 الصحف  أميد عرفة 

و عقب إعتقال، وىو مف حي رأس العامود في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ، وكاف 17/10/2018اعتقؿ بتاريخ 
اقتحاـ منزلو وتفتيشو ومصادرة بعض المقتنيات منو، وكانت قوات اإلحتبلؿ استدعت واعتقمت الصحفي عرفة عدة مرات، ومنعتو 
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أفرجت سمطات اإلحتبلؿ عف األسير عرفة بتاريخ  .المسجد األقصى لفترات مختمفةمف السفر خارج فمسطيف، وأبعدتو عف 
أياـ، ومنعو مف الدخوؿ إلى الضفة الغربية المحتمة ألسبوعيف، ودفع  4، بشرط تحويمو "لمحبس المنزلي" لمدة 21/10/2018

 شيكؿ. 1000كفالة مالية بقيمة 
 
 المصّور الصحف  أحمد فتح  الخطيب 

، وأصدرت محكمة 26/11/2018، اعتقؿ بتاريخ سكاف بمدة بيتونيا غرب راـ اهلل عامًا مف30فتحي الخطيب األسير أحمد 
أشير. وُيذكر أف األسير أحمد الخطيب ىو نجؿ األسير المحكـو المؤبد فتحي الخطيب مف  6اإلحتبلؿ قرارًا إداريًا بحقو لمدة 

.  طولكـر
 

   الصحف  عم  دار عم 
ُأفرج عنو بكفالة  و يعمؿ مراسبًل لدى "تمفزيوف فمسطيف" الرسمي بمدينة راـ اهلل وسط الضفة المحتمة. 15/08/2018اعتقؿ في 

 أسابيع. 3لنحو  إعتقاؿبعد مالية 
 

  الصحف  ثائر شريتح 
شير االولى بشير آذار والثانية في  2018يف اعتقؿ مرتيف خبلؿ العاـ محّرر وال سرىمدير دائرة االعبلـ في ىيئة شؤوف األ

 تشريف اوؿ ،وأفرج عنو بكفالة مالية.
 

  الصحف  حرسيف شياعية 
 .مف منزلو في بمدة دير جرير شرؽ مدينة راـ اهلل ويعمؿ في مركز القدس لممساعدة القانونية 10/12/2018اعتقؿ بتاريخ 

  
  الصحف  رسامح مناصرة 

 .ـ بعد اقتحاـ منزلو في عزبة الجراد شرؽ طولكر  10/12/2018اعتقؿ بتاريخ 
 

وقد واصمت سمطات اإلحتبلؿ تضييؽ الخناؽ عمى عمؿ الصحفييف وخاصة في مناطؽ التماس والمواجيات حيث اصيب المصور 
 .15/12/2018الصحفي مجدي بنورة خبلؿ تغطيتو الميدانية لتفجير منزؿ عائمة ابو حميد بمخيـ االمعري فجر السبت الموافؽ 

 
ب والتنكيؿ عمى أيدي جنود اإلحتبلؿ، وىنا نسمط الضوء عمى أىـ االنتياكات الخاصة وقد تعّرض عدد كبير مف الصحفييف لمضر 

 والتي تمثمت في: 2018بالصحفييف خبلؿ العاـ 
 وفا" واحتجاز طاقيما والعبث بمحتويات المكاتب نباء والمعمومات الفمسطينيةاقتحاـ مقر وكالة األ". 
 282 الضفة والقدسانتياكًا في  529انتياكًا في قطاع غزة، و" 
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  اإلسرائيمي في قطاع غزة خبلؿ قياميما بأعماليما الصحفيةاإلحتبلؿ مقتؿ صحفييف اثنْيف برصاص جيش. 
  اعتداًء جسديًا بحؽ الصحفييف،  345ػػػ اإلسرائيمي لاإلحتبلؿ ارتكاب جيش 
 162  صحفييف وتقديميـ لممحاكمة إعتقاؿانتياكًا تـ خبلليا. 
 100  انتياكًا إسرائيميًا تـ خبللو منع صحفييف مف ممارسة التغطية الصحفية 
  مؤسسة إعبلمية 54أغمؽ الجيش اإلسرائيمي وىّدد بإغبلؽ حوالي. 
  انتياكًا داىـ خبلليا مؤسسات إعبلمية وتسبب بأضرار جسيمة لممعّدات واألدوات  59ارتكب جيش اإلحتبلؿ اإلسرائيمي

 ىذه المؤسسات.  والمكاتب، وأغمؽ عددًا مف
  انتياكًا تعرض خبلليا الصحفييف لمتعذيب داخؿ السجوف. 48تـ رصد 
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 يرزا  و  البحر مصيدة ... غزة قطاع تإعتقاال

 
لممنتفضيف عمى طوؿ الشريط و لممواطنيف المدنييف  بالقتؿ والترويع واإلصابات المباشرة والمتعمدة اإلسرائيمي اإلحتبلؿلـ تكتِؼ قوات 

لت معبر بيت حانوف/إيرز شماؿ قطاع غزة نما حوّ ا  ، و 2018مقت بالعاـ طالتي انالحدودي لشرؽ قطاع غزة خبلؿ مسيرات العودة 
لى القطاع عبر المعبر لغرض التجارة أو  ناثاً ا  و  واحتجاز المواطنيف ذكوراً  عتقاؿمصيدة إلل رافقة العبلج أو م تمقيأثناء تنقميـ مف وا 

وذلؾ ضمف انتياكاتيا المنظمة بحؽ المدنييف في قطاع غزة،  الفمسطينية، المرضى، بؿ ومنيـ مف يعمموف في ىيئة الشؤوف المدنية
طبلؽكما والحقت الصياديف في عرض البحر واستيدفتيـ بالقتؿ و  واستغبلليا لسيطرتيا وتحكميا المطمقيف في المعابر والحدود.   ا 

لى السجوف ومراكز التوقيؼ إقتيادىـ ا  يـ و إعتقالا  حتجازىـ و ا  يـ أو مصادرة قواربيـ ومعداتيـ أو توقيفيـ و الرصاص الحي باتجاى
 ة.اإلسرائيمي

 
 مينة في العامميف مف أو الفاصؿ السياجمف  اقتربوا ممف تيـيغالب غزة، قطاع مف فمسطينياً  191 نحو اإلحتبلؿ سمطات اعتقمت قدو 

 .دى ومحمد جاسـناصر النّ حاريف البحر ومنيـ البّ  عرض في تواجدىـ ثناءأ يدالصّ 
 باإلضافة ،قرب شواطئ بحر رفح في جنوب قطاع غزة فمسطينياً  صياداً  11 اإلسرائيمي اإلحتبلؿاعتقؿ جيش  12/03/2018وفي 
 .تاجر عاكؼ شـوالايرز ومنيـ بيت حانوف/ معبر عبر تنقميـ أثناء يـإعتقال تـ مف إلى

إيرز شماؿ /مف مدينة غزة عمى حاجز بيت حانوف عاماً  56التاجر صبري قنديؿ  اإلحتبلؿقوات  اعتقمت 24/07/2018وفي 
 .القطاع
بغرض  يرزإ/بيت حانوفاعتقؿ المواطف ببلؿ أيمف أحمد األسطؿ مف خانيونس أثناء مقابمة عمى حاجز  22/05/2018وفي 

 . الحصوؿ عمى تصريح لمعبلج
 

عامًا مف سكاف حي الشيخ رضواف بمدينة غزة،  42المواطف إياد عمر ابراىيـ بعموشة  18/03/2018اعتقمت مساء يـو األحد و كما 
وأفاد رامي بعموشة شقيؽ المعتقؿ، أف شقيقو  .يرز في محافظة شماؿ غزة، واقتادتو إلى جية مجيولةإ/داخؿ حاجز بيت حانوف مف

ة بناًء عمى طمب اإلسرائيميإيرز لمقابمة جياز المخابرات /حانوفمف صباح اليـو نفسو إلى حاجز بيت  7:30توجو حوالي الساعة 
 68األخيرة في وقت سابؽ، حيث كاف شقيقو قد تقّدـ لمحصوؿ عمى تصريح لممرور عبر الحاجز كمرافؽ لوالده عمر إبراىيـ بعموشة 

يًا مساء اليـو نفسو مف أحد تصااًل ىاتفإلمنزؿ، وتمقوا ا إلى يعدعامًا والمصاب بمرض السرطاف في الحنجرة، إال أف شقيقو لـ 
 اعتقمت شقيقو.  اإلحتبلؿأبمغيـ فيو أف قوات الفمسطينية العامميف في وزارة الشؤوف المدنية 

 
عامًا مف داخؿ حاجز  44 ، المواطف نعيـ محمد حسيف كتكتاإلسرائيمي اإلحتبلؿاعتقمت قوات  15/03/2018وفي يـو الخميس 

بناًء عمى طمبيا في وقت سابؽ، بعد أف تقّدـ بطمب الحصوؿ  اإلسرائيميف توجو لمقابمة جياز المخابرات أإيرز، بعد /بيت حانوف
 عامًا والمصاب بإضطرابات في الصفائح الدموية.  19عمى تصريح لممرور عبر الحاجز كمرافؽ إلبنو المريض محمد نعيـ كتكت 
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 /إيرزبيت حانوف مدير الشؤوف المدنية الفمسطينية ناصر الكيبلني عمى حاجز إعتقاؿب اإلحتبلؿقامت قوات  04/10/2018وفي 
 اإلحتبلؿسمطات  . ويذكر أفلى جية مجيولةإوقد تـ اقتياده  الغربية حدى مستشفيات الضفةإقاربو في أخبلؿ توجيو لزيارة أحد 

 .برز/إخبلؿ توجييـ عبر حاجز بيت حانوف مواطناً  23نحو  2017قد اعتقمت عاـ كانت 
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 إضرابات عف الطعاـ

عرؼ عبر والعزيمة رادةاإل معارؾ 2018 عاـ شيد ػ ماُي  اإلحتبلؿ سجوف داخؿ الخاوية" األمعاء معركة" ب
 العشرات أو األحاد بعض  لييـإ ينضـ كاف وأحياناً  فردي بشكؿ الطعاـ عف المضربيف حاالت وتزايدت ،اإلسرائيمي

 ضد أو اإلداري" عتقاؿ"اإل سياسة ضد بغالبيتيا كانت والتي المعتقؿ، ذاؾ أو السجف ىذا في تضامني بشكؿ
  .عتقاؿاإل ظروؼ سوء أو الطبي ىماؿاإل بسبب أو والعزؿ النقؿ سياسة

 
 المعتقميف ىؤالء يدفع الذي األمر ،الجريمة ليذه حد وضع عمى مقدرتيا وعدـ الدولية المؤسسات تقاعس ظؿ وفي
 دوف احتجازىـ استمرار رفضيـ عف ولمتعبير اإلداري" عتقاؿ"اإل مواجية في واألقسى األصعب الوسيمة ختيارإل

 الثائر. وجوعيـ الخاوية معدتيـ عبر حريتيـ النتزاع منيـ محاولة وفي محاكمة أو تيمة
ضرابات عف الطعاـ بشكؿ فردي إغالبيتيـ مف المعتقميف اإلدارييف قد خاضوا  معتقبلً  39السياؽ فإف نحو  وفي ىذا

كفاح و  برزؽ الرجو  سرىاألومف أبرزىـ:  عف حقوقيـ، ودفاعاً  اإلداري عتقاؿلسياسة اإل رفضاً  2018خبلؿ العاـ 
الذيف خاضوا  خريفىنا بعض المعتقميف اآل ، ونستعرضصبلح جواريشو  أنس شديدو  ايمف طبيشو الحطاب 

 :اإلضراب المفتوح عف الطعاـ
 

 البرغوث  عمر باءإ األرسير 
 دارياإل وإعتقال بتجديد خرآ أمر تبله شير،أ 6 لمدة داريإ إعتقاؿ مرأ بحقو وصدر 02/08/2017 بتاريخ اعتقؿ ،عاماً  40
 اإلسرائيمي دار"يك "اوىمي سجف زنازيف في إضرابو خبلؿ البرغوثي األسير وقبع .02/06/2018 بتاريخ انتيت أشير، 4 لمدة
 ارتفاع مف وعانى البنية، ىزيؿ وأصبح الطبية، الفحوصات إجراء ويرفض السجوف، لعيادات مقاطعاً  البرغوثي وكاف السبع، ببئر
 لتعميؽ السجف إدارة قبؿ مف كبيرة لضغوطات تعرض أنو كما .مدـل ؤوتقي وغثياف والمعدة الرأس في دةحا وآالـ الحرارة درجة في

 سوا المبلبس كافة وتجريده متريف، عف مساحتيا تزيد ال والتي بيا عزؿيُ  التي لمزنزانة يومية يشاتتفت جراءإ في تتمثؿ إضرابو
 السجوف، إدارة مف وعودات بعد ،15/07/2018 الموافؽ االحد يـو الطعاـ عف المفتوح إضرابو عمؽ وقد .يرتدييا التي المبلبس

 )جوىري(. يةنيائ قرارات بحقو الصادرة اإلدارية القرارات تكوف بأف
 
 الريوب رسميـ األرسير 

 لعدة الطعاـ عف المفتوح بإضرابو وشرع أشير، 6 منيما كؿ مدة إدارييف قراريف بحقو صدر الخميؿ، مدينة مف الرجوب األسير
 الصادرة اإلدارية القرارات تكوف بأف السجوف، إدارة مف وعودات بعد ،15/07/2018 الموافؽ االحد يـو إضرابو عمؽ وقد ،أياـ
 السجوف مصمحة تراجع بسبب 11/2018 شير مطمع في الطعاـ عف ضرابوإ استأنؼ دوق )جوىري(. نيائية قرارات حالياً  بحقو
  عنو. اإلفراج وعدـ السابقة والتعيدات بالوعود اإللتزاـ عف
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 الريماوي أحمد األرسير 
 ،14/10/2018 منذ والماء الطعاـ عف مفتوحاً  إضراباً  بدأ اهلل، راـ مدينة غرب شماؿ ريما بيت بمدة مف الريماوي األسير

 العقاب ليذا حد بوضع إال الخطوة ىذه عف يتراجع لف نوأ مؤكداً  التوالي، عمى الثالثة لممرة اإلداري وإعتقال تجديد عمى إحتجاجاً 
 وتعيد لتفاىـ الوصوؿ بعد ضرابوإ عّمؽ وقد .اإلحتبلؿ سجوف داخؿ شقيقيف لديو فأ عمماً  وعائمتو، ىو يدفعو الذي الجماعي
  عنو. اإلفراج موعد بتحديد

 
 ناصر الطيؼ عبد عامر أحمد األرسير 

 عمى حتجاجاً إ 15/05/2018 تاريخ منذ الطعاـ عف مفتوح ضرابإب شرع نابمس، مدينة قضاء مادما قرية مف ناصر األسير
  تكفا". "بيتح توقيؼ مركز في واحتجز 03/05/2018 بتاريخ ناصر اعتقؿ حيث ،وإعتقال

 
 الرسركي  رسميح كامؿ أمير األرسير 

 حيث اإلداري، وإعتقال عمى احتجاجاً  29/03/2018 منذ الطعاـ عف مفتوحاً  ضراباً إ بدأ نابمس، مدينة مف السركجي األسير
 وخبلؿ .03/04/2018 تاريخ وحتى وإعتقال تاريخ منذ بمحامي اإللتقاء منع أمر بحقو وصدر ،2018/3/6 بتاريخ اعتقؿ
  اإلتزاف. وعدـ الجسـ في عاـ وىزاؿ المفاصؿ في آالـ مف وعانى كغـ، 15 وزنو مف السركجي فقد إضرابو

 
 عمقـ يماؿ األرسير 

 األسير بأف عمماً  اإلداري، وعتقالإل رفضاً  29/08/2018 منذ الطعاـ عف المفتوح ضرابوإ بدأ لحـ، بيت مدينة مف عاماً  48
رىاؽ بأوجاع لئلضراب إعبلنو منذ يشعر وبدأ القمب، دقات في انتظاـ عدـ مف وإعتقال قبؿ يعاني  عمقـ ؽعمّ  جسده. في وا 

 عتقاؿاإل فترة تقميص عمى "عوفر" معتقؿ إدارة مع التفاوض بعد 14/09/2018 الموافؽ الجمعة يـو الطعاـ عف المفتوح ضرابوإ
 اإلداري. وعتقالإل رفضاً  يوماً  16 لػ الطعاـ عف مفتوحاً  ضراباً إ خاض أف بعد ر،أشي أربعة إلى أشير ستة مف اإلداري

 
 شوكة حرسنيف األرسير حرسف 

 أمر بحقو اإلحتبلؿ وأصدر حينو، في اإلداري عتقاؿئلل تحويمو وجرى ،28/08/2017 بتاريخ عتقؿإ ،لحـ بيت مف عاما 30
 جرى أف بعد وعمقو يومًا، 35 لمدة واستمر الطعاـ، عف إضرابو مفأع 11/10/2017 وبتاريخ ،أشير 6 لمدة إداري إعتقاؿ
 مجدداً  حولتو اإلحتبلؿ سمطات أف الإ ،03/06/2018 بتاريخ سراحو ُيطمؽ أف المفترض مف وكاف قضية، إلى ممفو تحويؿ

 يوـ ظير الطعاـ عف المفتوح ضرابوإ عمؽ وقد الطعاـ، عف مفتوحال ابوإضر  دخؿ وحينيا أشير 4 لمدة اإلداري عتقاؿئلل
 حيث ة،اإلسرائيمي اإلحتبلؿ ونيابة ادحدّ  حبلـأ محاميتو بيف التفاؽ التوصؿ بعد ،اإلسرائيمي كببلف مستشفى في 03/08/2018
 اإلداري عتقاؿاإل في أعواـ يةثمان منيا عاماً  12 مف أكثر قضى شوكة األسير أف إلى ُيشار .12/2018 شير بداية عنو فرجأُ 

  اإلسرائيمي. اإلحتبلؿ سجوف في
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 الدلو خضر األرسير 
 عمؽ وقد .أياـ لعدة الطعاـ عف مفتوح إضراب بدأ شيرًا. 12 منذ إدارياً  إعتقاالً  يقضي والذي لحـ، بيت سكاف مف الدلو األسير
 حالياً  بحقو الصادرة اإلدارية القرارات تكوف بأف السجوف، إدارة مف وعودات بعد ،15/07/2018 الموافؽ االحد يـو إضرابو
 )جوىري(. نيائية قرارات

 
 عدناف خضر األرسير 

 عف مفتوح ضرابإب لشروعو الرممة معتقؿ عزؿ إلى الحقاً  ؿونق "ريموف"، معتقؿ في وقبع جنيف قضاء الجممة بمدة مف عاماً  40
جراء المدعمات أخذ رفض إضرابو خبلؿ فعدنا األسير التعسفي. وعتقالإل رفضاً  02/09/2018 منذ الطعاـ  الفحوصات وا 
 بيدؼ آخر إلى معتقؿ مف التعسفي النقؿ عمميات خبلؿ مف بو التنكيؿ اإلحتبلؿ معتقبلت إدارة تعمدت المقابؿ وفي الطبية،
 اإلحتبلؿ سمطات متحمّ  يفمحّرر وال سرىاأل شؤوف ىيئة الصعوبة. في غاية وصحية حياتية بظروؼ عزلو إلى ضافةباإل إرىاقو،

 التدخؿ بضرورة الدولية، األحمر الصميب وكوادر الدولية والقانونية الحقوقية المؤسسات وناشدت حياتو، عف الكاممة المسؤولية
 بتاريخ آخرىا كاف مرة 11 عتقؿإ عدناف الشيخ بأف شاريُ  عنو. واإلفراج لمطالبو ستجابةلئل اإلحتبلؿ عمى بالضغط الفوري
   أطفاؿ. لسبعة وأب متزوج عدناف خضر واألسير ،11/12/2017

 
 رسير بشير عبداهلل كامؿ الخطيباأل 

زراعة لسناف وبحاجة يعاني مف مشاكؿ في األ ًا،عام 31منذ  اإلحتبلؿمعتقؿ في سجوف مف سكاف مدينة الرممة،  عاماً  56
ضرابو إعمف أ سناف لو.أض لمماطمة طبية عمى مدار كؿ السنوات السابقة ولـ يقدـ لو العبلج المطموب بتركيب سناف وتعرّ أ

يتبلئـ مع عدـ وجود  خاصاً  ال طعاماً إنو ال يستطيع تناوؿ أدارة معتقؿ نفحة، حيث إبسبب عدـ تقديـ طعاـ خاص لو مف قبؿ 
بشير لمتيديد سناف لو، ويرفض مدير سجف نفحة تقديـ الطعاـ الخاص لو، وكذلؾ عدـ تقديـ العبلج، األمر الذي دفع االسير أ

 ذا لـ يتـ حؿ مشكمتو الصحية.إ يضاً أباالضراب عف الماء 
 
 ينازرة رسام  األرسير 

 إعتقاؿ بعد ،15/02/2017 بتاريخ الجنازرة األسير عف اإلحتبلؿ سمطات أفرجت ،الخميؿ مدينة في الفوار مخيـ مف عاماً  44
 بتاريخ وإعتقال إعادة وتـ يومًا. 70 لمدة الطعاـ عف مفتوحاً  إضراباً  خبللو خاض ونصؼ، عاـ لمدة استمر إداري
 ويةالتي معدومة لمغاية وضيقو صغيرة زنزانة في احتجز حيث أشير، 4 لمدة إداري إعتقاؿ أمر بحقو وأصدرت 07/12/2017

 مف الطعاـ عف بإضراب جنازرة بدأ جديدة، أشير 3 لمدة اإلداري عتقاؿاإل تجدد ىذا إثر وعمى .تقريباً  ضاءهإ وببل مطمؽ، بشكؿ
 اإلدارييف المعتقميف جميع فيو خاض الذي الوقت في اإلداري، وإعتقال ضد جنازرة األسير ضرابإ وأتى .27/03/2018 تاريخ
 اإلحتبلؿ سجوف في سنوات قضى جنازرة واألسير السياسة بيذه تنديداً  اإلداري عتقاؿاإل محاكـ كافة بمقاطعة تصعيدية خطوة
 .يوماً  70 لمدة استمر الطعاـ عف إضراب 2016 بالعاـ اإلداري وإعتقال خبلؿ خاض سنوات، عشر مف ألكثر مجموعيا وصؿ
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 منشار أبو ضرار األرسير 
 بحقو اإلحتبلؿ محكمة أصدرت أسبوع وبعد وتفتيشو، منزلو اقتحاـ بعد 09/06/2017 بتاريخ اعتقؿ الخميؿ، مدينة مف عاماً 39
 الطعاـ عف اضرابو بدء وعميو ثالثة، ثـ ثانية لمرة بحقو اإلداري األمر تجديد تـ المدة تنتيي أف وقبؿ أشير، 6 مدتو إدارياً  قراراً 
 ىبوط مف اضرابو خبلؿ منشار أبو عانىو  عاـ. مف ألكثر اإلداري وإعتقال تجديد استمرار عمى احتجاجاً  ،29/7/2018 منذ

 مرات، عدة اعتقؿ سابؽ أسيرٌ  منشار، أبو أف يذكر بالكمى. وأوجاع بالخاصرتيف وألـ عاـ وىزاؿ بالمفاصؿ آالـ ومف بالوزف
 اإلداري. عتقاؿاإل في قضاىا منيا 4 سنوات، ثماني عف يزيد ما اإلحتبلؿ سجوف في وأمضى

 
 الخطيب عمراف األرسير  

 ومحكـو ،20/07/1997 منذ معتقؿ وىو غزة، قطاع شماؿ جباليا سكاف مف عامًا( 60) الخطيب أحمد ىاشـ عمراف األسير
 عف مفتوح باضراب شرع أبناء. أربعة ولديو ومتزوج عامًا، 21 منيا قضى ،عاماً  45 بػ الحقا حددت عامًا، 12و المؤبد بالسجف
 قراراً  صدر حيث "عسقبلف"، معتقؿ زنازيف في ُزجَّ  وقد عنو. المبكر باالفراج لممطالبة وذلؾ ،05/08/2018 األحد منذ الطعاـ
 بحؽ نفذت "عسقبلف" معتقؿ إدارة شيريف. لمدة والكانتينا العائمة زيارة مف وحرمانو الطعاـ، عف االضراب اعبلنو فور بعزلو

 العزؿ زنازيف في مباشرة زجو تـ حيث ، الطعاـ عف المفتوح ضراباال اعبلنو فور العقابية االجراءات مف سمسمة الخطيب األسير
 وقمبيا وتفتيشيا زنزانتو اقتحاـ عمى المعتقؿ إدارة أقدمت كما شيريف، لمدة والكانتينا العائمة زيارة مف وحرمانو لممعتقؿ، االنفرادي

 وارىاؽ بالرأس وأوجاع ودوخة جفاؼ مف ييعان فبدأ الخطيب، لؤلسير الصحي الوضع عمى تدىوراً  طرأ وقد عقب. عمى رأساً 
 الدـ ضغط ارتفاع مف يشتكي فيو صحية، مشاكؿ مف السابؽ في يعاني األسير بأف عمماً  وزنو، في وانخفاض المشي خبلؿ

 عيادة إلى الخطيب األسير نقؿ تـ وقد المعدة. في مزمنة والتيابات الدـ، في وتخثر الغضروؼ، في مشاكؿ ومف والكوليستروؿ،
 "أوىميكيدار". معتقؿ الى الخطيب عمراف األسير نقؿ وأعيد وضعو، عمى صحي تدىور إثر "الرممة" عتقؿم

 
 صطوؼ محمد األرسير 

 دخؿ حيث التحقيؽ، بداعي أياـ 8 توقيفو تمديد وتـ ،19/07/2018 بتاريخ عتقؿإ ،اهلل راـ  مدينةقضاء ريما بيت مف عاماً  27
 أدى مما فقط، الماء عمى ضرابوإ في صطوؼ واعتمد ،السيئة وظروفو وإعتقال عمى حتجاجاً إ وإعتقال لحظة الطعاـ عف ضراباً إ

 قدو  حياف،األ بعض في بالرؤية ومشاكؿ ودوخة عاـ، رىاؽوا   بالرأس أوجاع مف يعاني بحفأص الصحي، وضعو عمى تدىور إلى
 6 قبؿ عنو فرجأُ  وقد ،أعواـ ٣ اإلحتبلؿ سجوف في قضى محّرر سيرأ ىو صطوؼ األسير أف عمماً  ،كغـ 10 وزنو مف فقد
  و.إعتقال إعادة تاريخ مف شيرأ
 

 اليندي مصعب ألرسيرا 
 انتيى ةمتبلحق اداري إعتقاؿ أوامر 3 بحقو وصدر ،15/03/2017 بتاريخ عتقؿإ نابمس، مدينة قضاء ؿتِ  قرية مف عاماً  28

يشؿ. وعسقبلف الصحراوي النقب سجوف بيف وتنّقؿ ،12/05/2018 بتاريخ آخرىا  عف إضرابو عف اليندي إعبلف ومنذ وا 
 لمدة والكانتينا العائمة زيارة مف وحرمانو النظافة، ومعدومة ضيقو زنزانة في بعزلو قراراً  اإلحتبلؿ سمطات أصدرت الطعاـ،
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 عتقاؿاإلب أعواـ 9 اإلحتبلؿ سجوف في وقضى سابؽ أسير ىو اليندي األسير أف وُيذكر وزنو. مف كغـ 9 فقد وقد شيريف،
 أيضًا. اإلداري

 التي التنكيؿ أشكاؿ أحد ولعؿ منيـ، المضربيف وخاصة سرىاأل بحؽ التنكيؿ أصناؼ مختمؼ تنتيج اإلحتبلؿ معتقبلت إدارة فإ
 عف المضرب األسير رىاؽا  و  نياؾإ بيدؼ وذلؾ ،الدائـ والتفتيش والعزؿ "البوسطة" عبر التعسفي النقؿ سياسة في تتمثؿ ُتمارسيا
 الطعاـ.
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 ... بارقة أمؿ وتحّدي الرسيوفالتعميـ داخؿ 

بما في ذلؾ  سرىاليادؼ لتضييؽ الخناؽ عمى األ 2010قداـ سمطات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي عمى تشريع قانوف شاليط عاـ إعقاب أفي 
والحركة بالتعاوف مع وزارة التربية والتعميـ والجامعات الفمسطينية  سرىقدمت ىيئة األأالحرماف مف التعميـ الجامعي والتوجييي فقد 

اتفاقية مشتركة في بداية كؿ عاـ يتـ فييا تحديد الشروط والمعايير وآلية تجديد تـ ي عمى التغمب عمى ىذا التحدي، حيثاألسيرة 
ي السجوف وتقديـ الخدمة مف خبلؿ المديريات الموزعة جاف العممية فالعمؿ، وتقـو الييئة بالتنسيؽ مع محامي الييئة لمتواصؿ مع المّ 

. وتأكيدًا عمى روح 2015الجامعات الفمسطينية عاـ بلتحاؽ فيما تـ البدء باإل 2014جييي عاـ التو تقديـ تـ و في كافة المحافظات 
رادة التحدي في كسر قرارات مصمحة السّ  التعميـ، فقد أشرفت بمف حقيـ  رىسجوف والمستوى السياسي واألمني اإلسرائيمي بحرماف األوا 

 .تقّدـ إلمتحانات الثانويةمف ال سرىيف وعممت عمى تجاوز كؿ العقبات والصعوبات والتحّديات لتمكيف األمحّرر وال سرىاألشؤوف ىيئة 

 تحّديات التعميـ الثانوي ف  الرسيوف

ات التي وضعتيا الييئة بالتعاوف مع الجيات الشريكة مف أجؿ التقّدـ مف اإلجراء سرىمئات األ ةدستفاالحصائيات الييئة إأشارت 
 :واألعواـ المتقدميف حسب السجوف سرىتوزيع األيوّضح  الجدوؿ التاليو إلمتحانات الثانوية العامة لؤلسرى داخؿ السجوف، 

 
 2018العاـ عدد المتقدميف ف   2017عدد المتقدميف ف  العاـ  2016عدد المتقدميف ف  العاـ  الرسيف
 236 210 273 النقب
 91 81 119 نفحة

 14 24 50 بئر السبع
 140 186 161 عوفر
 108 107 135 مجدو
 118 94 67 جمبوع
 9 6 18 ىداريـ
 129 123 181 ريموف
 4 2 15 عسقبلف
 9 2 4 الشاروف
 0 2 3 الرممة

 858 837 1026 ميموع المتقّدميف
 565 583 706 عدد النايحوف
 %68.82 نرسبة النياح

 
69.70% 65.85% 
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 تحّديات التعميـ اليامع  ف  الرسيوف

مف بموغ التعميـ الجامعي في  سرىيف بتمكيف األمحّرر وال سرىقًا لرسالة وأىداؼ ىيئة شؤوف األاستمرارًا في مواجية التحديات، وتحقي
عّدة سجوف وفؽ توّفر الشروط األكاديمية والّمجاف العممية المختصة بذلؾ بيدؼ توفير القدرة العممية األكاديمية وضماف المستوى 

القدس  إما في جامعة سرىسجوف، ويمتحؽ األ 6الحقيقي الموازي لمتعميـ الجامعي، فقد بمغ عدد السجوف التي تتضمف تعميـ جامعي 
 أبو ديس، كما يمي:  –المفتوحة أو جامعة القدس 

 
عدد  نوع الدرارسة التخصص الرسيف اليامعة

 رسر األ
 الميموع تبعًا لميامعة

 -جامعة القدس 
 أبوديس

 يةإقميمدراسات  ماجستير ىداريـ
 )مسار دراسات اسرائيمية(

52 122 
 

 70 عمـو سياسية بكالوريوس
النقب، ريموف،  جامعة القدس المفتوحة

يشؿ،  نفحة ، وا 
 جمبوع، عسقبلف

 

 824 298 خدمة اجتماعية بكالوريوس
 

 109رسيتـ االفراج عف 
 منيـ

 37 تربية اسبلمية
 486 اجتماعيات

 3 تخصصات مختمفة
 

1026 

837 858 

706 

583 565 

 2018العام  2017العام  2016العام 

 عدد الناجحون مجموع المتقّدمين
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 أسيرًا اعتقموا وىـ عمى مقاعد الدراسة الجامعية، واستكمموا دراستيـ داخؿ السجف كما يمي:  18وقد تـ تخريج 

13% 

87% 

 عدد األسرى الملتحقين حسب الجامعة

 أبوديس -جامعة القدس 

 جامعة القدس المفتوحة

52 70 

298 

37 

486 

3 

 تخصصات مختلفة اجتماعيات تربية اسالمية خدمة اجتماعية علوم سياسية دراسات إقليمية

 عدد األسرى الملتحقين حسب التخصص
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 رسر عدد األ اليامعة
 14 جامعة القدس المفتوحة

 2 خضوري -كمية فمسطيف التقنية 
  2 جامعة النجاح الوطنية

 
 

بداع برعاية جامعة إعمى درجة الماجستير مف مركز  اوييقبعوف داخؿ سجف ريموف الصحر  أسيراً  13كما حصؿ 
 تخصص "إدارة القاىرة بجميورية مصر العربية، حيث أنيوا متطمبات الماجستير الميني في إدارة األعماؿ؛

جرامية الساعية لمنعيـ مف تحقيؽ اإل اإلحتبلؿالمؤسسات" رغـ كافة المنغصات التي واجيتيـ بفعؿ سياسات 
 ممي داخؿ السجوف.نجازات التحصيؿ العإ

 

 ارسـ األرسير ـ. ارسـ األرسير ـ.
 األسير بياء الديف القصاص .8 األسير ضياء مطر .1
 االسير أحمد السكني .9 األسير محمد قاسـ عارضة .2
 األسير ابراىيـ اغبارية .10 األسير يسري عطية المصري .3
 األسير سمير الطوباسي .11 ماىر مجدي اليشمموف األسير .4
 األسير محمد عدناف أبو سنينة .12 األسير يوسؼ حمداف .5
 األسير عبد الجبار الشمالي .13 األسير لؤي أبو نجمي .6
  األسير عرفات الزير .7

 
اع مف م لقانوف مف عامًا عمى شيادة بكالوريوس في ا 20ينة جنيف والمحكموـ دوحصؿ األسير الجريح عزمي نّف
 . 12/2018جامعة النجاح الوطنية في منتصؼ شير 

 

 

 

 

 

78% 

11% 

11% 
 جامعة القدس المفتوحة

 خضوري -كلية فلسطين التقنية 

 جامعة النجاح الوطنية
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 ... رسفراء الحرية  النطؼ الميّربة

جاف ومعانقتيـ لمحياة التي ناضموا مف أجميا رغـ السجف وحكـ المؤبد، واستمروا في ي لمسّ نسانالفمسطينييف تحدييـ اإل سرىواصؿ األ
المنوية" إلنجاب أطفاؿ تحمؿ أسمائيـ مف بعدىـ، وتحقيؽ حمميـ عبر ما ُيعرؼ بػ وسيمتيـ الوحيدة في تيريب "النطؼ لجوء المّ 

 "التمقيح الصناعي".
 

أيوب أبو كريـ مف مخيـ المغازي وسط قطاع غزة ىـ:  أسرى 3ف إف ى ىيئة شؤوف األسرى والمحّرريف،وحسب ما ىو موثؽ لد
لقدس، قد نجحوا في تيريب فيمي رمضاف عيد مشاىرة مف مدينة او جنيف مدينة مف بمدة سيمة الحارثية غرب  ةمحمد متعب طحاينو 

 67نحو ل، وبذلؾ يرتفع عدد األطفاؿ الذيف أنجبوا عبر "النطؼ الميربة" 2018نجاب ثبلثة أطفاؿ مف زوجاتيـ خبلؿ العاـ ا  النطؼ و 
 ، وىؤالء ُيطمؽ عمييـ "سفراء الحرية".طفبلً 

 
يف، محّرر ال سرىالتغطية المالية )بشكؿ جزئي( لعمميات زراعة أطفاؿ األنابيب لزوجات األ يف خدمةمحّرر وال سرىوتقدـ ىيئة شؤوف األ

كوف السبب في بعض الحاالت في عدـ قدرة يقد  عتقاؿاإلأف  اً عمم ية ليذا الوطف،وذلؾ كنوع مف التكريـ لما قدموه مف خدمة وتضح
 طويمة. إعتقاؿنجاب نتيجة التعذيب أو اإلصابة أو قضاء فترات عمى اإل محّرراألسير ال

 
مع وزارة الصحة  ، بقرار مف مجمس الوزراء، وبدأ تقديـ الخدمة مف خبلؿ التنسيؽ2015العاـ بوقد بدأت الييئة بتقديـ ىذه الخدمة 

لييئة وبدأ تقديميا مباشرة بالتنسيؽ مع المراكز ُأدرجت ىذه الخدمة ضمف موازنة ا 2016العاـ ب. و ة لمخدمةالتغطية الماليالتي توّفر 
فع لممركز الذي يتابع دفع مرة واحدة فقط، ويتـ الدّ المتخصصة بعبلج ىذه الحاالت، ويتـ تغطية مبمغ خمسة آالؼ شيكؿ لكؿ حالة، تُ 

 .محّررأسير  40 تقدـ لػشيكؿ مئتا ألؼ  ة ليذه الخدمة ىير أف الموازنة السنوية المقر  عمماً  وزوجتو، محّررمعو األسير ال
 

 :2018وحتى العاـ  2015 األعواـ مفاألعداد المستفيدة مف ىذه الخدمة خبلؿ  ىذا الجدوؿ يوضح
 

 
 
 

37 

11 
15 

29 

 2018العام  2017العام  2016العام  2015العام 
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 ت وعقوبات يماعيةإعتقاال

 
اليومية التي تنفذىا قوات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي بحؽ الفمسطينييف تشكؿ انتياكًا صارخًا لقواعد القانوف الدولي  عتقاؿعمميات اإل

يومية وعقاب جماعي لمشعب الفمسطيني، حيث أف  ةلى ظاىر إت عتقاال، وتحولت اإلنسافي، والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساناإل
بحماية السكاف المدنييف، ولـ تمتـز كذلؾ بالقواعد الناظمة لحقوؽ المحتجزيف  سمطات اإلحتبلؿ لـ تمتـز بالضمانات الخاصة

 وأوضاعيـ. تمؾ الضمانات والقواعد التي تناوليا القانوف الدولي وأكد عمييا وألـز دولة اإلحتبلؿ باإليفاء بالتزاماتيا في تعامميا مع
ية في تمقي الرعاية نسانالمناطؽ المحتمة ويحفظ حقوقيـ وكرامتيـ اإل والمعتقميف المحتجزيف لدييا بما ُيمـز احتجازىـ داخؿ سرىاأل

ي الدائـ معيـ، ومنع التعذيب وسوء المعاممة وعدـ نسانحية البلزمة والمأكؿ المناسب، وتمكيف عوائميـ مف زيارتيـ والتواصؿ اإلالصّ 
( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة. 78اإلداري وفقا لممادة ) عتقاؿالتعسفي، وكذلؾ حظر االستخداـ المطمؽ ألوامر اإل عتقاؿتعريضيـ لئل

حتجاز التعسفي، والتي المواطنيف الفمسطينييف بشكؿ تعسفي، انتياكًا لمضمانات القانونية المتصمة بحظر اإل إعتقاؿوُتعد عمميات 
 ( و9، والمادتيف )1948لعاـ  نساف( مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإل9، مف خبلؿ المواد )نسافكفميا القانوف الدولي لحقوؽ اإل

 .1976( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية لعاـ 10/1)
 الغربية ت الجماعية لتطاؿ مئات الفمسطينييف في الضفةعتقاالاإلحتبلؿ حمبلت اإل صّعد 2018في الشير األخير مف العاـ 

 يف.محّرر ال سرىطالت عددًا مف النشطاء واأل حيث والقدس،
 

مواطنًا  19عدد  02/12/2018وفجر يـو االثنيف  01/12/2018ليؿ األحد قوات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي  اعتقمتوعمى سبيؿ المثاؿ، 
عدد  04/12/2018وفجر يـو الثبلثاء  03/12/2018ثنيف اعتقمت ليؿ اإلوكذلؾ  .يفمحّرر  أسرىبينيـ طفبلف و  الغربية الضفة مف
مواطنًا مف  21عدد  05/12/2018وفجر يـو األربعاء  04/12/2018ليمة الثبلثاء ت اعتقمكما و . فتاةمواطنًا مف الضفة بينيـ  28

 14عدد اعتقؿ  06/12/2018وفجر يـو الخميس  05/12/2018يـو األربعاء وفي . يفمحّرر  أسرىالضفة الغربية بينيـ طفؿ و 
 .يفمحّرر ال سرىمواطنيف مف القدس وجميعيـ مف األ 7 اإلحتبلؿ عتقؿإ، 10/12/2018ثنيف فجر اليـو اإل. وفي مواطنًا مف الضفة

مواطنًا مف  28اعتقمت قوات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي ، 11/12/2018وحّتى فجر الثبلثاء  10/12/2018ثنيف منذ مساء اإلو 
القدس وجنيف، مف بينيـ والبيره و مواطنًا مف محافظات راـ اهلل  32 تـ إعتقاؿ 31/12/2018فجر في ، و محافظات الضفة الغربية

عتداءات عمى المعتقميف إ تمؾ الحمبلتورافؽ مواطنًا مف بمدة كوبر قضاء مدينة راـ اهلل مسقط رأس الشييد صالح البرغوثي،  14
 .وعائبلتيـ وتفتيش وتخريب لممنازؿ

 
ُتمعف ية بيدـ منازليـ وتشتيتيـ، حيث يدفت عّدة عائبلت فمسطينطار سياسة العقاب الجماعي التي تتخذىا دولة اإلحتبلؿ، استُ إوفي 

ومنفذي  سرىذوي الشيداء واأل بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني وخاصةدولة اإلحتبلؿ في اآلونة األخيرة انتياج سياسة العقاب الجماعي 
العمميات الفدائية، وذلؾ مف خبلؿ ىدـ منازليـ وتشتيت شمميـ، وىي سياسة يستخدميا اإلحتبلؿ  لمضغط عمى اأُلسر الفمسطينية 
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عف القياـ بعمميات ضد اإلحتبلؿ والتوقؼ عف النضاؿ ومحاولة لكسر إرادة الشعب وترويعيـ وتدمير ما تبقى مف حياتيـ، لردعيـ 
 وتعتبر ىذه اإلجراءات بمثابة جرائـ حرب. صرية. ضد ىذه الدولة العن

 
 : ومف بيف ضحايا ىذه السياسة القمعية التي تتبعيا سمطات اإلحتبلؿ بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني، لتيجيره

 
 في  13/12/2018و سمطات اإلحتبلؿ بتنفيذ عممية "بركاف"،حيث اغتيؿ فجر الخميس تتيماالذي  عائمة الشاب أشرؼ نعالوة

بؿ قوات جيش اإلحتبلؿ اإلسرائيمي ـ عسكر قضاء نابمس والتي تعيش مؤخرًا ظروفًا قاسية جدًا، فيناؾ اقتحامات يومية مف قِ مخي
، كما وتـ  معظـ أفراد العائمة بما فييـ والد ووالدة وشقيقتي  إعتقاؿلمنزؿ العائمة الكائف في ضاحية الشويكة شماؿ مدينة طولكـر

خضاعيـ لمتعذيب والضغط النفسي بيدؼ الشاب أشرؼ وشقيقو األكب ر أمجد، وتـ التنكيؿ بيـ داخؿ معسكرات جيش اإلحتبلؿ وا 
 . 14/12/2018يدـ وتدمير منزؿ العائمة يـو السبت بضافة إلى قياـ قوات اإلحتبلؿ باإلأخذ معمومات عف نجميـ، 

ابعة في معتقبلت اإلحتبلؿ مف خبلؿ محامية الييئة غتياؿ نعالوة رصدت الييئة ما جاء عمى لساف والدة الشييد القإعقاب أي وف
 حناف الخطيب

 (بني دير بالؾ عمى حالؾ يمامعتقمة وتيمتيا..... حكيت إل)
شوفو، صارلي شيريف مشفتوش...ابني ما مات لسا عايش، أسمـ عميو، نفسي أشوؼ ابني و أروحوني مف ىوف يا خالتي، بدي "

نا تقتموش أسير، قمتميـ اقتموني أال ا  ياه شييد و إصدري، طب ليش قتموه، قالولي بدؾ طمعوني مف ىوف نار مولعة ب
فش  خوه والكؿ..أبوىـ و أنا و ألحاليـ بعزوا حاليـ، حابسيني  شرؼ شجاع ، راح ابني ميف ىسا موقؼ مع بناتي..أأشرؼ،...ابني 

شوؼ أروحيني مف شاف اهلل بدي  زيوف مش دـ ابني..خالتي ىذا الدـ المي شفتو بالتمف ؟حدا بالدار.. والدار بدىف ييدوىا
 "..شرؼأ

 ..ووا قمبي اهلل يكوييـكَ  ..غدروه ..انيـ راح يقتموه ىالمجرميف ةالتي واهلل ما نمت مف يوميف، حاسيا خ نا كنت حاسةأواصمت، "
عندي محكمة بمحكمة سالـ، دفع  نا يا خالتي بيدلوني، قبؿ يوميف كافأاهلل ونعـ الوكيؿ فييـ، ابني عايش ابني بطؿ، حسبي 

 ..واىانات وتنكيؿ وكؿ ىاد ألنو تيمتي إني )حكيت البني دير بالؾ عمى حالؾ يما( حاطينمي إياىا تيمة
 يوما إعتقاؿ كؿ مف والد ووالدة الشييد أشرؼ نعالوة وشقيقو األكبر وزوج شقيقتو. 40يذكر أف اإلحتبلؿ يواصؿ منذ أكثر مف 

 
 عائمة أبو حميد 

خطار العائمة بقرار عسكري  إعقب  15/12/2018اهلل صباح السبت تـ تفجير منزليا القائـ عمى أراضي مخيـ األمعري براـ 
ينص عمى ىدـ منزليـ، بذريعة تنفيذ نجميـ إسبلـ أبو حميد عممية أدت إلى مقتؿ جندي، وقد أميمت سمطات اإلحتبلؿ العائمة 

 ف مف أربعة طوابؽ.، إلخبلء المنزؿ المكو 12/12/2018حتى 
، كإجراء انتقامي ضد العائمة منذ استشياد 2003و 1994وكانت قوات اإلحتبلؿ قد ىدمت منزؿ عائمة أبو حميد في العاميف 

نجميا عبد المنعـ، واستمرت عممية مبلحقة اإلحتبلؿ لمعائمة وما تزاؿ، فيناؾ ستة أشقاء مف عائمة أبو حميد في معتقبلت 
محمد( عبلوة عمى شقيقيـ و ، وىـ: )ناصر، نصر، شريؼ 2000عة يقضوف أحكاًما بالّسجف المؤبد منذ عاـ اإلحتبلؿ، منيـ أرب



 

يف    محّرر وال رسر ىيئة شؤوف األ   
 

80 

و خبلؿ شير حزيراف الماضي، وما يزاؿ معتقبل حتى اآلف، حيث تتيمو إعتقالجياد المعتقؿ إدارًيا، وشقيقيـ إسبلـ الذي جرى 
خيـ األمعري في راـ اهلل، عمًما بأف إسبلـ قضى سابًقا سنوات في سمطات اإلحتبلؿ بقتؿ أحد جنودىا خبلؿ اقتحاـ نفذتو لم

 معتقبلت اإلحتبلؿ
 
 يباريف عائمة 

يذكر أف األسير جباريف . عامًا في مدينة يطا جنوب الخميؿ 17صدر قرارًا بيدـ منزؿ عائمة األسير خميؿ جباريف أاإلحتبلؿ 
 .09/2018شير  أصيب برصاص اإلحتبلؿ في

 
 عائمة بشكار 

يدـ منزؿ عائمة بشكار في مخيـ عسكر بمدينة نابمس في الضفة الغربية، الذي تحصف فيو الشييد قرار بقوات اإلحتبلؿ  اتخذت
جيش اإلحتبلؿ أربعة مف أبناء العائمة، بذريعة مساعدتيـ لمشييد أشرؼ نعالوة، ؿ ف اعتقأبعد  أشير 3أشرؼ نعالوة ألكثر مف 
 .ناعيةمنفذ عممية بركاف الصّ 

 
  عائمة البرغوث 

مدينة راـ اهلل وكشفت عائمة الشييد صالح  قضاءقررت سمطات اإلحتبلؿ ىدـ منزؿ عائمة الشييد صالح البرغوثي في بمدة كوبر 
وقالت العائمة في تصريح صادر عنيا، أف ما تـ مع  مارس ضدىـ عممية ثأرية عمى خمفية تاريخ العائمةي اإلحتبلؿالبرغوثي، أف 
عدد مف أفراد العائمة ومنيـ والد الشييد قوات اإلحتبلؿ كما احتجزت  ،تبر عممية إعداـ بدـ بارد بعد اإلعتقاؿابنيـ صالح يع

 البرغوثي.
 

   عائمة الحمب 
نجؿ العائمة محمود  إعتقاؿبعد  17/12/2018قررت قوات اإلحتبلؿ ىدـ منزؿ عائمة الشييد ميند الحمبي لممرة الثانية بتاريخ 

بتيمة محاولتو تنفيذ عممية قرب راـ اهلل وىي المرة الثانية التي تقرر بيا سمطات اإلحتبلؿ ىدـ منزؿ العائمة بعد  عاماً 19حمبي 
 المرة االولى عقب استشياد نجميـ ميند الحمبي. وتـ احتجاز عدد مف أفراد عائمتو.بىدمو 
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 انتياكات ومحاكمات

 
ثناء أاالنتياكات ىذه شكاليا، مثؿ أسيرات بمختمؼ واأل سرىاالنتياكات التي يتعرض ليا األيف محّرر وال سرىتابعت ىيئة شؤوف األ

دخاؿ إمف الزيارات وعدـ  سرىىالي األأخر، وكذلؾ منع آلى إالنقؿ مف سجف  ثناءأو ألى المحكمة إالنقؿ بالبوسطة مف السجوف 
في الرد عمى طمبات عبلج والمماطمة  عتقاؿاثناء اإل سرىليا األسيرات، واالنتياكات التي يتعرض واأل سرىبعض المستمزمات لؤل

  2018العاـ  خبلؿ شكوى 140قامت الييئة بتقديـ  وفي ىذا السياؽ،. لحد المسموح بوقساـ عف افي األ سرىسناف وزيادة عدد األاأل
 وسوء المعاممة. تتعمؽ باالنتياكات

 
مف تمقي زيارات عائبلتيـ وذوييـ بسبب عدـ الحصوؿ عمى التصاريح البلزمة،  سرىبحرماف مئات األ اإلحتبلؿال تكتفي سمطات كما 

نما تمجأ  يف لعدـ تمكينيـ مف اإلحتفاؿ وسرقة الفرحة محّرر معاقبة األىالي لحظة التحّرر بفرض الشروط القاسية واحتجازىـ واللوا 
أحيانًا يتـ احتجاز و ، خارج القدس لفترات زمنية مختمفة إلىيف المقدسييف، حيث يتـ إبعادىـ محّرر ال سرىوخاصة بحؽ األ محّرربال

يف محّرر وال سرىوف األؤ امت الدائرة القانونية في ىيئة شعند اإلفراج عنيـ، حيث قيف مف أبناء الضفة الغربية محّرر لبطاقات اليوية 
 .2018خبلؿ العاـ  المحتجزة ىوياتيـ لدى إدارات السجوف بعد اإلفراج سرىحالة لؤل 114بمعالجة أكثر مف 

 
ية، فقد تطّمب ذلؾ بذؿ المزيد مف الجيود اإلحتبللة اإلسرائيميت والممفات المنظورة أماـ المحاكـ عتقاالوفي ضوء زيادة وتيرة اإل

 ، حيث اشتممت عمى المعطيات التالية:الدائرة القانونية ف فيمحاميالالقانونية لمتابعة الممفات مف ِقبؿ 
  أسير  615أسير ممف امتثموا أماـ محكمة عوفر العسكرية، وقد تـ إصدار الحكـ بحؽ  991العسكرية: متابعة محكمة عوفر

 الييئة في محكمة عوفر.  اممف تابعيـ محامو 
  أسير. 297أسير ممف امتثموا أماـ محكمة سالـ، وقد تـ إصدار الحكـ بحؽ  927محكمة سالـ: متابعة 
  أسير. 52ـ بحؽ احكت أصدر وأأسير ممف امتثموا أماـ محكمة الصمح،  310محكمة الصمح في القدس: متابعة 
  أسير. 436مركز توقيؼ بيتح تكفا: تمديد توقيؼ 
  :يرأس 386تمديد توقيؼ مركز توقيؼ الجممة كيشوف. 
  :أسير. 483تمديد توقيؼ مركز توقيؼ عسقبلف 
  :أسير. 204مديد توقيؼ تمركز توقيؼ المسكوبية 
  :أسير. 951تمديد توقيؼ مركز توقيؼ عوفر 
 

 100ممؼ في سجوف الجنوب و 80 ممؼ موزعة عمى كافة السجوف شماؿ وجنوب بواقع 180ممؼ ثمثي المدة، بواقع وتـ متابعة 
 في الجنوب. أسرى 3أسير في الشماؿ و 12في سجوف الشماؿ. والحصوؿ عمى اإلفراج لعدد ممؼ 
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 الرسيوفانتياكات وتنكيؿ داخؿ 

 بحقيـ العقابية جراءاتاإل وتشديد بيـ والتنكيؿ سرىاأل عمى الخناؽ تضييؽ شأنو مف ما بكؿ القياـ عف السجوف مصمحة تتوانى ال
 العاـ خبلؿ قتحاماً إ 160 نحو والتنكيؿ اإلقتحاـ عمميات مجمؿ بمغت وقد .والتنقبلت والتفتيش قتحاـاإل تحمبلل جوءبالمّ  وذلؾ

 :يفمحّرر وال سرىاأل شؤوف ىيئة محاموا نقمو ما وفؽ التنكيؿ نماذج بعض نورد التقرير ىذا خبلؿ ومف .2018
 
 العاـ مطمع في ىداريـ سجف في 3 قسـ باقتحاـ قامت اإلحتبلؿ سجوف إلدارة التابعة الخاصة القوات مف عنصر 200 نحو 

 خاصاً  إذنا تصدر لـ السجف إدارة أف بحجة السجف، مكتبة مف كتاب آالؼ 3و سرىباأل الخاصة الدفاتر ومصادرة ،2018
 خبلؿ أسير لكؿ شيرياً  كتابيف بإدخاؿ تسمح التي السجوف إدارة وقوانيف يتفؽ بما إدخاليا تـّ  الكتب أف عمماً  والتعميـ، بالدراسة

 البرغوثي زوجة منعت قد وكانت نيائي بشكؿ بعزلو برغوثيال مرواف المناضؿ لمقائد تيديداً  السجوف إدارة وجيت كما .ىؿاأل زيارة
 في العربي النائب نقؿ تـ كما ،والكرامة الحرية إلضراب قيادتو خمفية عمى 2019 العاـ مطمع حتى عاميف لمدة زيارتو مف

 الزنازيف. إلى أعيد ثـ باإلغماء إصابتو بعد المستشفى عيادة إلى القسـ، ذات في المعتقؿ غطاس، باسؿ اإلسرائيمي الكنيست
 الجياد مف 15و حماس حركة مف 25و فتح حركة مف أسيراً  60 حالياً  يوف يتواجد ىداريـ سجف في 3 قسـ أف إلى يشار

   والديمقراطية. الشعبية الجبيتيف مف أسرى 10 إلى إضافة ،اإلسبلمي
 
 تنقبلت وأجرت ريموف، سجف في 5 رقـ قسـ اقتحمت اإلحتبلؿ سجوف إلدارة التابعة القمع قوات ،26/02/2018 األثنيف 

 دوف السجف، داخؿ أخرى أقساـ لىإ خريفآ 70و نفحة، سجف لىإ القسـ مف أسيراً  70 السجف إدارة ونقمت ،سرىاأل لعشرات
 األسباب. معرفة

 
 ٣قسـ حمتاقت "متسادا"، ةاإلسرائيمي السجوف لمصمحة والتابعة الخاصة القمع وحدات مف كبيرة قوات ،11/04/2018 األربعاء 

 عتداءاإل بعد خصوصاً  السجف، داخؿ وتوتر فوضى لىإ دتإ اإلقتحاـ عممية .سرىاأل عمى عتداءباإل وقامت جمبوع سجف في
 .القسـ بمحتويات والعبث سرىاأل مف عدد عمى

 
 حيث المعتقؿ، في وذوييـ سرىاأل بحؽ جديدة وتعسفية تصعيدية إجراءات اتخذت ريموف سجف إدارة ،10/05/2018 الخميس 

 مف ومنعيـ الزيارة قاعة في سرىاأل ذوي حتجازإب وقامت كما عنو، الكيرباء تيار وقطع كامؿ بشكؿ السجف إغبلؽ عمى عمدت
 بمقتنياتيـ، والعبث سرىاأل عمى فييا عتداءاإل تـ لمسجف، شرسة اقتحاـ عممية نفذت قد ريموف معتقؿ إدارة وكانت أبنائيـ. لقاء
 المعتقؿ. في السجانيف أحد عمى سرىاأل إعتداء بذريعة وذلؾ

 
 واعتدت جمبوع، سجف في 1 رقـ القسـ اقتحمت ،اإلحتبلؿ سجوف إلدارة تابعة خاصة قمعية قوات ،06/07/2018 الخميس 

 فع الكيربائي التيار بقطع قامت السجف إدارة بمقتنياتيـ. والعبث الغرؼ بتفتيش وقامت لمساحة خراجيـإ تـو  القسـ أسرى عمى
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 عمدت السجف إدارة أف إلى طولكـر مدينة مف الخولي وموسى ميع األسيريف عائمة ولفتت ،األولى الصباح ساعات منذ القسـ
 .سرىاأل أبنائيـ لزيارة العائبلت توجو خبلؿ الزيارة غرؼ عف الكيربائي التيار قطع إلى أيضاً 

 
 محامي وبيف ،3 قسـ في القابعيف سرىاأل بحؽ العقوبات مف جممة بفرض قامت سقبلفع معتقؿ إدارة 29/07/2018 األحد 

 ورؤية الفورة ساحة لىإ الخروج مف سرىاأل وحرماف القسـ بإغبلؽ تمثمت العقوبات أف لممعتقؿ، زيارتو عقب عجوة كريـ الييئة
 حتى أو الممرضيف عبر العبلج تمقي مف المرضى سرىاأل وحرماف ،سرىباأل الخاصة الطعاـ وجبات بتوزيع والتأخير الشمس،
 المعتقؿ. عيادة إلى الخروج

 
 القمع وحدات تشنيا لتيا الواسعة التفتيش لحمبلت نتيجة ،ريموف معتقؿ التوتر مف الةح سادت ،07/08/2018 الثالثاء 

 بأف الييئة وأوضحت األمني. التفتيش بذريعة الباكر الصباح منذ 6 قسـ استيدفت والتي ،اإلحتبلؿ معتقبلت دارةإل التابعة
 رأساً  وقمبتيا سرىاأل بمقتنيات عبثت أف بعد ،5 قسـ إلى ونقمتيـ 6 قسـ مف المعتقميف بإخراج قامت ةاإلسرائيمي القمع وحدات
   عقب. عمى

 
 االنتياكات استمرار ،28/08/2018 الثالثاء يـو يفمحّرر وال سرىاأل شؤوف ىيئة رصدت :األعياد خالؿ مضايقات 

 وخاصة صعوبة أكثر األسر داخؿ حياتيـ لجعؿ الطبيعية، حقوقيـ أبسط مف وحرمانيـ سرىاأل بحؽ والمضايقات واإلعتداءات
 قمقيمية، مدينة مف عاماً  43 شمة أبو رمزي األسير أوضح السياؽ ىذا وفي والرسمية. الدينية والمناسبات األعياد فترة خبلؿ

 اإلجراءات بتشديد المبارؾ األضحى عيد خبلؿ قامت المعتقؿ إدارة أف ريموف، لمعتقؿ زيارتو عقب شقيرات عتزم الييئة لمحامي
 مف حالة حدوث إلى أدى الذي األمر ،البعض بعضيـ عمى لممعايدة األقساـ بيف التنقؿ مف منعيـ تـ حيث ،سرىاأل عمى

   .سرىاأل صفوؼ بيف االستياء
 
 مقتنيات في خراباً  وعاثت نفحو سجف في 3 قسـ اقتحمت "درور" المسماه ةاإلسرائيمي القمع قوات ،04/09/2018 الثالثاء 

 وحطمت الغرؼ كافة في ستفزازيوإ تفتيشات جرتأو  الصباح ساعات منذ سرىاأل مف القسـ فراغإب القمع قوات وقامت ،المعتقميف
 السجف. واالستنفار التوتر مف حالة وسادت يذكر، سبب دوف سرىاأل مقتنيات

 
 وأف 3 قسـ اقتحاـ بعد وذلؾ ،عسقبلف معتقؿ  في األسيرة الحركة أوساط سادت التوتر مف حالة ،13/09/2018 الخميس 

 رأساً  وقمبتيا بيا وعبثت سرىاأل بمقتنيات الضرر وألحقت استفزازية، تفتيشات جراءإب لمقسـ مداىمتيا خبلؿ قامت لقمعا وحدات
 والتي القسـ، في المتواجديف سرىاأل بحؽ العقوبات مف سمسة وفرضت القسـ، غرؼ إحدى بإغبلؽ أيضاً  وقامت كما عقب. عمى

غبلؽ لمفورة الخروج مف بمنعيـ تمثمت   الكانتينا. وا 
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 معتقؿ في 15 بقسـ  9 رقـ غرفة 20/09/2018 الخميس يـو فير اقتحمت اإلحتبلؿ معتقبلت دارةإل التابعة القمع قوات 
 صابتوا  و  فيروز أبو زغموؿ محمد األسير ىعم االعتداء خبلؿ مف فتح حركة تنظيـ قيادة اليجمة ىذه استيدفت حيث ،عوفر
 سرىاأل عمى عتداءاإل بعد أنو الييئة وأضافت .سرىاأل مف آخر عدد عمى المبرح بالضرب واعتدت كما عينو، أسفؿ بجروح

 إلى شبللدة شادي األسير بنقؿ واضح بشكؿ المعتقؿ إدارة وىددت كما الزنازيف، إلى مباشرة نقميـ تـ ،9 رقـ غرفة في المتواجديف
 االنفرادي. العزؿ إلى زغموؿ محمد األسير ونقؿ آخر معتقؿ

 
 قوات اقتحاـ عقب عسقبلف، معتقؿ  في األسيرة الحركة أوساط سادت حتقافواإل وترالت مف حالة ،11/10/2018 الخميس 

 دوف المعبار قسـ إلى واقتيادىـ بيـ ؿوالتنكي سرىاأل عمى عتداءواإل المعتقؿ، في 3 لقسـ اإلحتبلؿ معتقبلت دارةإل التابعة القمع
 مف سمسمة بفرض أيضاً  قامتو  كما عقب، عمى رأساً  وقمبتيا بيا وعبثت سرىاأل بمقتنيات الضرر القوات وألحقت مبررات. ةأي
 مالية مةغرا وفرض  شير، لمدة ذوييـ زيارة مف بحرمانيـ  تمثمت والتي القسـ، في المتواجديف سرىاأل بحؽ العقابية جراءاتاإل

 لعزليـ القسـ مف الكيربائية األدوات وسحب الفورة، ساحة إلى الخروج مف ومنعيـ أسير، كؿ بحؽ ؿكشي 300 إلى مقدراىا يصؿ
 العمور وبياء العمور رياض :وىـ ،ليـ عقاباً  االنفرادي العزؿ زيفزنا في آخريف أسرى 6 زج إلى باالضافة الخارجي. العالـ عف

 09/10/2018 فجر بدأت قد كانت قتحاـاإل عممية أف عمماً  عواد. ومحمد اليريمي وأحمد اليريمي وابراىيـ العمور عاصؼ
  طويمة. لساعات واستمرت

 
 يخرجف لـ واتيالمّ  ىشاروف، معتقؿ أسيرات لصمود دعماً  نضالي برنامج فيذتن ىداريـ معتقؿ أسرى قرر ،28/10/2018 األحد 

 سرىاأل وصّعد الساحة. في المراقبة كاميرات تشغيؿ إلعادة رفضاً  وذلؾ ،05/09/2018 منذ المعتقؿ( )ساحة  الفورة إلى
ضراب ،الطعاـ وجبات بإرجاع تمثمت والتي حتجاجيةاإل خطواتيـ مف حينيا صعدوا  عراـ أبو وخميؿ حطاب كفاح األسيريف وا 
 مثؿ: أخرى احتجاجية خطوات األسرى وضع لذلؾ باإلضافة ىشاروف، معتقؿ ألسيرات سناداً إ أياـ لعدة الطعاـ عف المفتوح
 تمثمت جديدة عقوبات بفرض المعتقؿ إدارة قامت المقابؿوب أدويتيـ. تناوؿ عف المرضى األسرى وامتناع السجف عيادة مقاطعة
غبلؽ نفرادياإل العزؿ زنازيف في ىأسر  5 بعزؿ  نفرادي.إ عزؿ زنازيف إلى المعتقؿ غرؼ بتحويؿ والتيديد والكانتينا، المطبخ وا 
 بحؽ المضايقات مف سمسة بفرض المعتقؿ إدارة قياـ عقب الفورة لساحة الخروج عف توقفوا دق واكان المعتقؿ أسرى بأف يذكر
 مف بالخروج سرىلؤل السماح وعدـ الفورة، ساحة مف والطاوالت راسيالك جميع بسحب قامت حيث مبرر، أي بدوف سرىاأل

 التعسفية جراءتاإل أف عمماً  السابؽ. في قائماً  يكف لـ الذي األمر الشبابيؾ(، )دؽ األمني" "الفحص يسمى بما قياميا عند غرفيـ
 عمى إسرائيؿ أعمنتيا شاممة حرب بمثابة ىي األخيرة، اآلونة في تزايدت التيو  سرىاأل بحؽ اإلحتبلؿ سمطات تخذىاا التي

  .اإلحتبلؿ معتقبلت داخؿ األسيرة الحركة
 

  في سجف ريموف، حيث  1اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة السجوف الساعة الخامسة فجرًا قسـ  ،30/12/2018األحد
 إلى سجوف جمبوع ومجدو ونفحة والنقب.  أسيرًا منيـ 120وأقدمت عمى نقؿ  سرىنّكمت باأل
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 الفمرسطينييف رسر الرسيارسة األمريكية إزاء األ

( باإلنحياز 1969-1963الفمسطينييف منذ عيد الرئيس األمريكي األسبؽ  ليندوف جونسوف ) سرىتتسـ السياسة اإلمريكية إزاء األ
. وقد استمرت ىذه السياسة في عيود الرؤساء البلحقيف حتى الرئيس األمريكي الرئاسة والكونغرس معاً مى مستوى التاـ إلسرائيؿ ع

نذ بداية نشوئيا كظاىرة م سرىة إزاء قضية األاإلسرائيميالحالي دونالد ترامب. حيث أف اإلدارات األمريكية المتعاقبة دعمت السياسة 
  دة.في ىيئة االمـ المتح اإلسرائيميحتبلؿ الحماية لئللتدخؿ وتوفير الغطاء و ، بما يشمؿ ا1967عاـ 

 
ينييف شعبًا اعتمد الكونغرس األمريكي عبر مختمؼ المراحؿ تشريعات ونصوصًا وقرارات مؤيدة إلسرائيؿ مف جانب، ومعادية لمفمسط

ستعمار القانوني المجمساف حواضف لئل، إذ يشكؿ اإلسرائيميال يقؿ الكونغرس األمريكي خطورًة عف الكنيست و  .وقيادًة مف جانب آخر
 اإلحتبلؿة، فاإلسرائيميستعمارية. وال يقتصر األمر عمى التشريعات األمريكية و ة اإلاإلسرائيميالذي ييدؼ إلى تسييؿ تطبيؽ السياسات 

عمى أصحاب الببلد  ستثناءاب البريطاني، وذلؾ لفرض حالة اإلنتديف الطوارئ التي تعود إلى زمف اإليستند إلى قوان اإلسرائيمي
ستنادًا إلى قانوف الطوارئ إ اإلحتبلؿشرعنو سمطات اإلداري الذي تُ  عتقاؿاألصمييف مف الفمسطينييف. ومف أبرز األمثمة عمى ذلؾ اإل

  .1945نتدابي لعاـ اإل
 

بقيت اإلدارات األمريكية المتعاقبة منحازة إلى "إسرائيؿ" عمى الرغـ مف فترات "المرونة السياسية"، ما يؤكد أف المصمحة األمريكية 
ة، وأف الواليات المتحدة لف تقدـ عمى أية خطوات جدية مف شأنيا أف تخدـ قضية اإلسرائيميمرتبطة بشكؿ كامؿ مع السياسات 

 .يةنسانمكفولة في كؿ االتفاقات والشرائع الدولية واإل سرىوؽ التي يطالب بيا األ، عممًا أف الحقسرىاأل
وخرؽ "إسرائيؿ" التفاؽ جنيؼ الرابع إثر نقميا لمعتقمي أنصار في لبناف إلى  1985ما بيف االعتراؼ األمريكي "االستثنائي" في العاـ 

قدمتيا اإلدارات األمريكية السابقة لمسمطة الفمسطينية إباف اتفاؽ أوسمو عاـ والضمانات والتعيدات التي  ،ة الداخميةاإلسرائيميالسجوف 
الفمسطينييف، يتأكد عدـ تعامؿ الواليات  سرىألا وبيف الواقع الذي يعيشو ،2013ضات ومفاو  ،1998واتفاؽ وايريفير عاـ  ،1993

نفصاـ الذي تعيشو الشخصية يدّلؿ ذلؾ عمى اإل كما لدولية.المتحدة األمريكية بالمصداقية فيما يخص احتراـ وتطبيؽ قرارات الشرعية ا
 ." في العالـنسافالسياسية األمريكية التي تصّور نفسيا عمى أنيا حامية "الديمقراطية وحقوؽ اإل

 
. (2017-2009)ؾ أوباما ااألسبؽ بار  عمى الرغـ مف اآلماؿ المرتفعة التي عقدىا الفمسطينيوف قيادًة وشعبًا بمجيء الرئيس األمريكي

، حيث يفمحّرر وال سرىىيئة شؤوف األ ووصفت كما الفمسطينييف سرىبالنسبة لؤل طبلؽإال أف مرحمتو كانت مف أسوأ المراحؿ عمى اإل
الفمسطينييف أبرزىا: قانوف التغذية القسرية   سرىفيو عمى جممة مف القوانيف العنصرية التعسفية بحؽ األ اإلسرائيميصادؽ الكنيست 

دنى عمى راشقي قانوف تشديد عقوبة الحد األو  قانوف رفع األحكاـ بحؽ األطفاؿ راشقي الحجارة و  المضربيف عف الطعاـ سرىلؤل
قانوف إعفاء المخابرات مف توثيؽ التحقيؽ ومشروع قانوف إدانة و عامًا  14قانوف محاكمة األطفاؿ دوف سف و  الحجارة في القدس

 ت.فمسطينييف دوف شبيا
  



 

يف    محّرر وال رسر ىيئة شؤوف األ   
 

86 

المساعدات إلى السمطة عمى قانوف "تايمور فورس" الذي يربط تحويؿ  23/03/2018 يكي دونالد ترامب بتاريخئيس األمر صادؽ الر 
 بتاريخ اإلسرائيمي. وبعد أقؿ مف ثبلثة أشير صادؽ الكنيست سرىبوقؼ مخصصات عائبلت الشيداء واأل الفمسطينية

ما يعكس مدى التناغـ  ،داء مف أمواؿ الضرائب الفمسطينيةوالشي سرىوبشكؿ نيائي عمى قانوف خصـ رواتب األ 02/06/2018
 .بتزاز وتركيع الفمسطينييف قيادًة وشعباً إتباعيـ لسياسة ممنيجة مقصدىا ا  و  اإلحتبلؿوالتنسيؽ الكامؿ بيف الواليات المتحدة وحكومة 

 
التابع لؤلمـ المتحدة في سابقة ىي األولى  نسافمف مجمس حقوؽ اإل 19/06/2018 انسحبت الواليات المتحدة األمريكية في تاريخ

مف نوعيا، حيث تعتبر الواليات المتحدة أوؿ دولة في العالـ تنسحب مف ىذا المجمس طواعية. وفي السياؽ صرحت نيكي ىايمي 
خمسة قرارات ضد  افنسسفيرة الواليات المتحدة األمريكية لدى األمـ المتحدة: " بأف ىذا القرار يأتي بعد إصدار مجمس حقوؽ اإل

ما يحرؾ ىذا  نسافحقوؽ اإل"إسرائيؿ"، متيمة المجمس بأنو "يمارس العداء البلمحدود تجاه "إسرائيؿ"، وأف التحيز السياسي وليس 
الفمسطينييف، فالتنكر لمقرارات الصادرة عف  سرىنسحاب األمريكي في إطار اليجـو المنظـ والممنيج بحؽ األ". يأتي ىذا اإلالمجمس

 اإلسرائيمي اإلحتبلؿفي العالـ، واتياميا بالتحيز السياسي ىو بمثابة إعطاء الضوء األخضر لحكومة  نسافىـ ىيئة لحقوؽ اإلأ
 .ةاإلسرائيميداخؿ السجوف  سرىستمرار في انتياكاتيا بحؽ الشعب الفمسطيني واأللئل

الذي طالما توارت خمفو الواليات المتحدة، فأصبح  الفمسطينيوف  "نساف"الديمقراطية وحقوؽ اإل نزع الرئيس األمريكي دونالد ترامب قناع
"إسرائيؿ" ويدعو لمحاسبتيا عمى  قيادًة وشعبًا، واألمـ المتحدة والييئات الدولية التي تكفؿ حقوؽ الشعب الفمسطيني، وكؿ مف ينتقد

 .جرائميا عدوًا لئلدارة األمريكية
 

مف اإلعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ، والمصادقة عمى قانوف وقؼ مخصصات عائبلت تُنذر إجراءات اإلدارة األمريكية الحالية 
، واعتبار الجنايات الدولية ىيئة غير شرعية بمزيد مف نسافنسحاب األحادي مف مجمس حقوؽ اإل، إلى جانب اإلسرىالشيداء واأل

يات المتحدة األمريكية في المؤسسات الدولية. ما يستدعي في مقابؿ ازدياد عزلة الوال ،الفمسطينييف سرىاالنتياكات الممنيجة بحؽ األ
مف الفمسطينييف مزيدًا مف الجيود عمى المستوى الدولي واألممي، وتقّدـ دوؿ العالـ لدعـ المؤسسات األممية والحقوقية الدولية في وجو 

 العنجيية األمريكية.     
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 ما قبؿ أورسمو )الدفعة الرابعة( أرسر 

 
  "ال زاؿ حمـ الحرية يكبر فينا".لساف الحاؿ ليؤالء العمالقة في األسر يقوؿ: 
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مناطق 26/02/9248محمد سعيد حسن اغبارية17الخميل06/10/85محمد احمد عبدالحميد الطوس3
مناطق 03/03/9248يحيى مصطفى محمد اغبارية18مناطق 24/03/8648ابراهيم نايف حمدان أبو مخ4
مناطق 03/03/9248محمد توفيق سميمان جبارين19مناطق 24/03/8648رشدي حمدان محمد أبو مخ5
قطاع غزة12/10/92ضياء زكريا شاكر الفالوجى20مناطق 25/03/8648وليد نمر أسعد دقة6
رام اهلل29/11/92محمد فوزى سالمة فمنة21مناطق 26/03/8648ابراهيم عبدالرازق أحمد بيادسة7
بيت لحم04/01/93ناصر حسن عبدالحميد ابو سرور22مناطق 08/07/8648أحمد عمى حسين أبو جابر8
بيت لحم05/01/93محمود جميل حسن ابو سرور23بتير20/10/86سمير ابراهيم محمود أبو نعمة9

عناتا03/06/93محمود موسى عيسى عيسى24قمقيمية08/12/87محمد عادل حسن داوود10
قطنة12/11/93محمد يوسف عبد الجواد شماسنة25مناطق 01/01/8848بشير عبداهلل كامل الخطيب11
قطنة12/12/93عبدالجواد يوسف عبدالجواد شماسنة26أريحا31/10/88جمعة ابراهيم جمعة ادم12
الخميل17/12/93عالء الدين فهمى فهد الكركي27أريحا03/11/88محمود سالم سميمان ابو خربيش13
جنين28/08/89رائد محمد شريف السعدى14
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 توصيات 

 
بكؿ أبعادىا، وكي تبقى حاضرة  سرىيف لتكثيؼ الجيود واإلستمرار في تدويؿ قضية األمحّرر وال سرىفي إطار مساعي ىيئة شؤوف األ

 ية، فإف الييئة ترى وجوب العمؿ عمى تحقيؽ التوصيات التالية: قميمفي المحافؿ الدولية واإل
 
 .تكثيؼ وتوسيع نطاؽ التحرؾ عمى الساحة الدولية .1
 .اإلحتبلؿالتواصؿ مع برلمانات العالـ عبر الدبموماسية الفمسطينية وبالتنسيؽ معيا لحشد مواقؼ مناىضة لعنصرية قوانيف  .2
 .وذوييـ سرىوالحاضنة الوطنية لؤل الحفاظ عمى الحماية .3
 .سرىتوسيع نطاؽ حمبلت المناصرة واالسناد لقضية األ .4
 ولوية وطنية وسياسية وموحدة لمكؿ الفمسطيني.أ ذات سرىقاء عمى قضية األباإل .5
 .ماـ مسؤولياتيـأحمر لموقوؼ ب األطراؼ الموقعة عمى اتفاقيات جنيؼ والصميالتحرؾ والتواصؿ مع األ .6
 .القانونية كمناضميف لمحرية سرىألية لتعزيز شرعية ومكانة االمجوء لممنظمات والييئات الدول .7
 .يفمحّرر وال سرىلعاممة في مجاؿ األدوار مع المؤسسات والفعاليات ااألبالتعاوف والتنسيؽ والتكامؿ تعميؽ  .8
طبلؽو  عبلميةاإل المؤسسات مع التواصؿ عبر العربي عبلـاإل في سرىاأل قضية حضور تفعيؿ .9  مشتركة.  حمبلت ا 

 كفاحيـ ومشروعية النضالية ىويتيـ وترسيخ الحرية جؿأ مف مناضميف باعتبارىـ سرىلؤل القانونية المكانة تعزيز عمى العمؿ .10
 .اإلحتبلؿ ضد
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 الخاتمة 

 
، سنبقى نؤكد ما قالو القائد الرمز اإلسرائيمي اإلحتبلؿوالمعتقميف في سجوف  سرىرغـ شراسة اإلستيداؼ واألخطار المحدقة بقضية األ
 ياسر عرفات: "إف خيرة أبناء شعبي في السجوف". 

 
عباس )أبو مازف(: "لف ييدأ لنا باؿ إال إذا تحّرر وسنبقى نعمؿ لتحقيؽ أماني شعبنا وأسرانا وعوائميـ بما قالو األخ الرئيس محمود 

 أسرانا وُبّيَضت السجوف". 
 

واألسيرات وعوائميـ وحماية شرعية كفاحيـ التحّرري  سرىلكؿ مف يساىـ بأي شكؿ لمتخفيؼ مف معاناة األونسجؿ احترامنا وتقديرنا 
 ليتسنى ليـ العيش بكرامة وتنّسـ عبؽ الحرية.  ،اإلسرائيمي اإلحتبلؿلمخبلص مف 

 
 
 

 واألرسيرات، رسر الحرية لأل
 الشفاء لميرحى،
 والميد لمشيداء.

 
 وال بد لمقيد أف ينكرسر..
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 (250) minors 

(54) Females 

(8) Deputies in the Legislative Council 

(450) administrative detainees 

(750) sick detainees who suffer from different diseases, including (200) who need an urgent 

medical intervention, there are also (34) who have cancer. 

(87%) are detainees from West Bank, (8%) from Jerusalem and (5%) from Gaza Strip. 

Long-term detainees: there are (48) detainees who spent more than 20 years in jails, including 

(27) who was arrested before Oslo Accord. 

(217) Martyrs of the Prisoners' Movement: (5) detainees died during this year, including those 

who were in jail and those who died after being arrested; Yaseen Saradeeh, Azeez Ewaisat, 

Muhammad Anbar, Mohammad Marshood and Mohammad Al-Khateeb. Moreover, 

occupation authorities have retained the bodies of martyrs directly after killing them in fields 

without constituting any threat to the Israelis. 

(21) Arab detainees who carry the Jordanian and Syrian nationalities are jailed in Israeli 

prisons. 
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Hunger strikes 

The year 2018 witnessed a battle of will and determination with the so-called "empty stomach 

battle" inside the Israeli jails. Cases of hunger strikers have increased individually and 

sometimes some of them have joined in solidarity. All strikes were as protest against the 

policy of administrative detention, transfer, solitary confinement and medical negligence. In 

this context, (39) administrative detainees have conducted hunger strike during 2018 

protesting against their administrative detention, such as: Rezeq Rjoub and Kefah Khateeb. 

 

Facts and figures 

(6489) detention cases during 2018 

 The Israeli occupation authorities have increased the range of detention against Palestinian 

people, where the total number of detention cases during 2018 is (6489) cases, including: 

(1063) minors, (140) females, (6) deputies and (38) journalists. 

Moreover, the Israeli courts issued (988) administrative detention orders, and the highest rate 

of detention was on January with (675) cases. 

 

Geographical distribution of detention cases in 2018 

The largest percentage of detention cases was in the west bank cities with (4495) cases, 

constituting (69.3%) of the total number of arrests during 2018. Then comes Jerusalem with 

(1803) cases, constituting (27.8%) of the total number. Detention cases also included arrests 

from Gaza strip with (191) cases, constituting (2.9%) of the total number of arrests. 

By the end of 2018, there are (6000) Palestinian detainees, distributed on 22 jails and 

detention centers, such as: Nafha, Raymond, Jelboa, Negev, Ofer, Megiddo, Hadareem, Al-

Ramlah, Ashkelon and Beersheba. 

Detainees are distributed as the following: 
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Targeting Palestinian journalists 

The Israeli occupation authorities increased the targeting of Palestinian detainees and arresting 

activists on social media since the outbreak of "Al-Quds intifada" on October 2015. It 

witnessed an unprecedented repression of the freedom of opinion and expression. The 

occupation forces have arrested more than (40) journalists and tens of violations against them 

were recorded. (27) Journalists are still held in Israeli jails in an attempt to deter them and 

preventing them of saying the truth. They also arrested more than (350) Palestinian citizens 

during 2018, including females, children, journalists and authors due to posts on social media.  

 

 

 

Detentions and collective punishments 

The daily arrests by the Israeli occupation forces against the Palestinians constitute a flagrant 

violation of the rules of international humanitarian law, international human rights law. 

As part of the policy of collective punishment by the occupying power, several Palestinian 

families have been targeted to demolish their homes, withdraw work permits and arrest the 

majority of family members. The occupation state has recently adopted a policy of collective 

punishment against the Palestinian people, especially the families of martyrs and detainees. 

This policy is used by the occupation to press on Palestinian families and destroy their lives, to 

deter them and break their will and to stop the struggle against this racist state. 
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Palestinian female detainees in jails 

The Israeli occupation authorities increased its violations against female detainees during 

2018, where the (54) females jailed at Damoon prison suffer from the violent procedures of 

the prison administration, in addition to the overcrowding in rooms, neglecting their medical 

cases, depriving them of visits and exposing them to attacks by the Nahshon forces. Moreover, 

they suffer from the transfer to courts in the light of transferring them from Hasharon to 

Damoun prison. 

Despite the protests of female detainees, the prison administration continues the abusive and 

provocative procedures against them, and the surveillance cameras are still installed in the 

prison's yard and inside the sections, which restricts their freedom. (32) Female detainees have 

refused to go to the yard in a protest against the installation of cameras in Hasharon prison. 

 

 

Administrative detention  

Administrative detainees conducted a hunger strike represented in boycotting the occupation 

courts at all levels since 15/2/2018, due to making the administrative detention a collective 

punishment for detainees and their families. 

The step of hunger strike and the boycott is very supportive to the collective work of 

administrative detainees through the formation of a committee that speaks on their behalf, as 

well as the lawyers' commitment of not appearing before courts of occupation. However, 

nearly (450) administrative detainees are still held in Israeli jails including 6 elected 

representatives.  
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Israel racist laws 

The year 2018 witnessed a great deal of extremism by the Israeli Knesset in presenting draft 

laws and racist legislation against the Palestinian people in general and the captive movement 

in particular, including: a draft law to expel the families of operation executors, the law of 

deducting money paid by the Palestinian National Authority, the law of preventing the fund of 

detainees and wounded persons, the law of prohibiting family visits and the law of retaining 

martyrs bodies.  

 

Medical negligence  

(750) sick detainees are held in occupation prisons, they suffer from different illnesses, 

including (200) detainees who suffer from serious diseases and need a life-saving surgeries. 

(34) of them have cancer, and (70) of them suffer from physical and psychological disabilities.  

In addition, there are tens of wounded detainees who were shot during their arrest. 

 

Child detainees,, sentences and fines 

The international conventions on human rights, especially the Convention on the Rights of the 

Child, stressed on the necessity of protecting children and their lives and their chances of 

growth and development. However, the Israeli occupation authorities made killing and 

arresting Palestinian children their first choice. They still hold (250) minors the vast majority 

of them are held in Ofer and Majeddo prisons. They Israeli authorities practice the worst 

policies of torture, repression, the issuance of high sentences and fines, deprivation of family 

visits and prosecuting them on courts of adults. Moreover, there are nearly 100 minors from 

Jerusalem who got held in house detention in 2018, which caused serious social, psychological 

and educational effects on them and on their families.  
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2018 is the year of racist legislations and collective punishments 

2018 witnessed a violent attack against detainees in Israeli jails, where the Israeli occupation 

authorities launched a fierce war against detainees and their families through systematic 

policies. These policies are represented in the policy of oppression and abuse, breaking into of 

the detainees' rooms and sections, administrative detention, solitary confinement, medical 

negligence, the detention of minors, imposition of high fines, preventing visits and prohibition 

of education. 

The Israeli Knesset has witnessed a race among its extremist members in adopting racist and 

arbitrary laws against Palestinian prisoners, such as deducting salaries of martyrs and 

detainees, execution of detainees, terminating the funding of detainees medical treatment, 

displacing detainees' families far from their residence and legislating a law that prohibit the 

early release of detainees. 
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