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تقديم
ُتصدر احلملة الدولية للتضامن مع األسرى يف سجون اإلحتالل اإلسرائيلي «تضامن»
هذا التقرير بالتعاون مع جمموعة من اهليئات واملراكز البحثية الفلسطينية املتخصة
يف شؤون األسرى.
يُسلط التقرير الضوء على جوانب خمتلفة من مظاهر اإلحتالل وسياساته جتاه األسرى،
وخاصة األسرى املرضى واألطفال والنساء ،والسيف املسلط على رقاب الفلسطينيني
والذي يندرج حتت مسمى «جرائم حرب» أال وهو اإلعتقال اإلداري ،ويُشري التقرير إىل
اإلنتهاكات اإلسرائيلية ويُظهر املعاناة اليت يعيشها الشعب الفلسطيين ،كما ويبني
التقرير األعداد واإلحصائيات لألسرى والفئات املستهدفة باإلعتقال من قبل احملتل
اإلسرائيلي ،ويظهر لنا جلياً من خالل التقرير كيف أن كل شرائح الشعب الفلسطيين
مستهدف ًة باإلعتقال دون إستثناء.
يُربز هذا التقرير التعذيب النفسي واجلسدي الذي يتعرض له األسري حال وقوعه يف األسر
واإلنتهاكات واملمارسات الالإنسانية اليت يتعرض هلا األسري واليت تتعارض مع املواثيق
والعهود والقوانني الدولية وإتفاقيات حقوق اإلنسان.
وخيلص التقرير إىل أن إستمرار اإلرهاب اإلسرائيلي لألطفال والنساء واملرضى وغريهم
حباجة إىل حترك دولي فاعل وواسع للضغط على احملتل ووقف إنتهاكاته حبق األسرى.
ويف نهاية التقرير نرفع توصيات عامة ومهمة لتحريك قضية األسرى يف احملافل الدولية
ومراكز التأثري ،وضرورة اإلستفادة من احلراك الشعيب العاملي املُتضَامن مع األسرى.
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استهالل
أن سياسة اإلعتقاالت اليت يستخدمها اإلحتالل ،أصبحت حدثاً يومياً مالزماً
ال َش َّ
ك يف َّ
مير يو ٌم بل ساع ٌة إال ويقوم اإلحتالل باعتقال عد ٍد من
للشعب الفلسطيين ،فال يكا ُد ُّ
ني ،ي ُ
َ
الفلسطيني َ
وآخرون يتم نقلهم اىل التحقيق والسجون.
بعض ِه ْم
ُطلق سرا ُح ِ
ُ
القمع اليومي ِة اليت يلجأ اليها حملاربة الشعب
أدوات
اإلحتالل
رب
يَعت ُ
االعتقاالت أدا ًة من ِ
ِ
ِ

الفلسطيين والتأثري عليه ،لذلك ي ُ
مبؤسسا ِت ِه
اإلحتالل
كيان
أركان
ُشارك بها كل
َّ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ
أحداث ميداني ٌة
اإلعتقاالت يف حال كانت هناك
األمني ِة والعسكري ِة ،بينما تتصاع ُد هذه
ٌ
عمليات للمقاومة كما حدث بعد إندالع إنتفاض ِة القدس يف اكتوبر من العام املاضي،
أو

بهدف إمخا ِد
اعتقال مسعور ٍة وعشوائي ٍة
محالت
حيث شهدت األراضي الفلسطينية
ِ
ِ
ٍ
اإلنتفاضة ،ومنع تصاعدها ورفع مثن املشاركة يف فعالياتها.
ُ
تطال
اجملتمع الفلسطيين حيث
شرائح
االعتقاالت ال تستثين أي َة شرحي ٍة من
كما ان
ِ
ِ
ِ

َ
األطفال والنسا َء واألكادمييني واحملررين ،والتجار ،وكبار السن ،والناشطني احلقوقيني،
واإلعالميني ،والصيادين ،ونواب اجمللس التشريعي وقادة الفصائل ،ومل يسلم منها املرضى
واملعاقون الذين اعتقل بعضهم على كراسيهم املتحركة.
املطلوب
منزل
اشكال ولكن يف غالبيتها تكون بعد حماصر ِة
اإلعتقال تأخ ُذ ع ّد َة
وعملية
ِ
ٍ
ِ
ِ
بالعشرات من اجلنود واقتحام ِه وحتطيم ِّ
وترويع
كل أو معظم ُمتويا ِت ِه
لإلعتقال
ِ
ِ
ِ
وسب وشت ٌم ،وقد ي ُ
ُ
ُعتقل
نار يف اهلواء
ساكني ِه ،وقد يُصاح ُبها
ٌ
وضرب واعتدا ٌء ٌّ
إطالق ٍ
احلواجز املنتشر ِة يف ِّ
ُّ
العمل ،أو
أماكن
كل أحنا ِء األراضي احملتل ِة ،أو من
رب
الفلسطيين ع َ
ِ
ٍ
ِ
اجلامعات ،أو على أبواب املدارس أو خالل املواجهات وغريها.
ِ
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وقد شهد العام  2016تصاعداً واضحاً يف اإلعتقاالت يف مدن وقرى وأحياء الضفة الغربية
ارتفاع
اعتقال منذ بداية العام ،مع
والقدس احملتلتني ،حيث رصد املركز  6170حالة
ٍ
ٍ
ملحوظ يف إصدار القرارات اإلدارية حبق األسرى.
ِ
وقد قالت هيئة شؤون األسرى و احملررين يف مقدمة تقريرها السنوي حول إعتقاالت 2016

« إن حكومة االحتالل العنصرية ال زالت تتعاطى مع األسرى وفق قوانينها العسكرية وليس
القانون الدولي وتتعامل معهم كمجرمني وإرهابيني ليس هلم حقوق قانونية ،وال تعرتف
بأنهم أسرى حرية شرعيني وحمميني وفق إتفاقيات جنيف االربع وسائر العهود واملواثيق
وتعرض حقوقهم االنسانية اىل
الدولية واالنسانية ،مما عكس على األسرى بالسجون ُّ
إنتهاكات كثرية وخطرية.
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في هذا التقرير نرصد عمليات االعتقال و مستجدات األسرى منذ
بداية العام .2016

ٌ
إحصائية ُم ْح َد َث ٌة باألسرى في سجون االحتالل
االعتقاالت
ارتفع عدد األسرى يف سجون االحتالل خالل العام  2016نتيج َة محل ِة
ِ
الشرس ِة اليت شنتها قوات االحتالل لوقف إنتفاضة القدس ،حيث وصلت أعداد األسرى

فلسطيين من كافة فئات وشرائح اجملتمع يتوزعون على 23
أسري
إىل ما يزيد عن ٍ 7000
ٍ

سجناً ومعتق ً
ال ومركز توقيف وحتقيق.

موزعني كالتالي :

660

6000

أسير من القدس
وأراضي الـ 48

أسير من
الضفة الغربية
المحتلة

34
أسيرًا من العرب من
جنسيات مختلفة

335

أسير من
الضفة الغربية المحتلة
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توزيع األسرى حسب الوضع القانوني

4,100

محكوم
ٍ
أسيرٍ

2210
موقوف
ٍ

10

496

أسيرً ا
من بينهم
محكومون بالسجن المؤبد
مدى الحياة

700

إداري
ٍّ
أسيرٍ
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توزيع األسرى حسب الفئات

هناك 50

12

ً
أسيرة في سجون االحتالل،من بينهن:

12

أسيرة جريحة
اُصبن بإطالق نار عند
االعتقال

فتاة قاصرً ا ما
دون الثامنة عشر
من أعمارهن

9

مريضات يعانين
من أمراض مختلفة ،وال
يت َل َقيْ َ
عالجا مناسبً ا.
ن
ً

25

2

أسيرتان في
االعتقال اإلداري

11

أُ ًما
لديهن ابناء.

ً
أسيرة محكومات بأحكام مختلفة،
أعالهن حكمًا وأقدمهن على اإلطالق األسيرة
«لينا جربونى» من الداخل الفلسطيني
عاما ،ومعتقلة
ومحكومة بالسجن لمدة 17
ً
منذ عام  ،2002تليها األسيرة «ميسون
الجبالي» من بيت لحم وتقضى حكما بالسجن
عاما  ،ومعتقلة منذ العام .2015
لمدة 15
ً

350

طف ً
ال لم تتجاوز أعمارهم
بينهم
عشر،
الثامنة
محكومون ،والباقي موقوفون
ينتظرون المحاكمة ،و 3أطفال
يخضعون لالعتقال اإلداري.

220
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6

من نواب المجلس التشريعي
الفلسطيني

3

منهم يخضعون لالعتقال
اإلداري

و2

1200

يخضعان ألحكام مرتفعة
ِ

57

أسيرً ا من محرري صفقة
وفاء األحرار أعاد االحتالل
اختطافهم مرة أخرى.

مريض في سجون االحتالل من بينهم
ٍ
أسيرٍ

20

أسيرًا مقيمون بشكل دائم فيما
يُسمى «مستشفى الرملة»يعانون من
أخطر األمراض

32
21

أسيرً ا يعانون
من السرطان

8

ً
معاقا حركي ونفسي

أسرى يعانون من الفشل الكلوي.

عمداء األسرى

من نطلق عليهم عمداء األسرى هم من أمضوا أكثر من 20
في السجون وعددهم  40من بينهم:
8

من األسرى تجاوزوا الثالثين
األسير»كريم
وأقدمهم
عامًا
يونس» من األراضي المحتلة عام .48
12

16

عامًا

أسيرًا ،مضى على إعتقالهم ما
يزيد عن ربع قرن.
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29

أسيرًا من القدامى أي المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلوا في  ،1993وقد
رفض اإلحتالل إطالق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات
أواخر .2013

شهداء الحركة األسيرة

عدد شهداء الحركة األسيرة 209

72

أسيرًا استشهدوا
نتيجة التعذيب.

56

شهداء منذ عام  1967منهم:

أسيرًا نتيجة
اإلهمال الطبي.

74

أسيرًا نتيجة القتل
العمد بعد االعتقال مباشرة.

7

أسرى استشهدوا بعدما أصيبوا بأعيرة نارية وهم
داخل المعتقالت.
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ِ
ٌ
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أسرى مدينة القدس
و ُنفرد يف هذه الزاوية من التقرير ملخصاً ألوضاع أسرى مدينة القدس قام بإعداده جلنة
أهالي األسرى و املعتقلني املقدسيني.
 2029حالة إعتقال نفذها اإلحتالل منذ بداية العام  2016حبق املقدسيني

757

طفال و طفلة من بني املعتقلني

10

مقدسيني إعتقلوا بعيد إصابتهم جبروح

17

مقدسياً إعتقلوا إداريا بقرارات صادرة عن وزير احلرب الصهيوني

40

مقدسياً و مقدسية يقبعون رهن احلبس املنزلي معظمهم من األطفال

تشري اإلحصائية الشهرية الصادرة عن جلنة أهالي األسرى املقدسيني بأن سلطات اإلحتالل
أقدمت خالل شهر كانون أول  2016على إعتقال  153مقدسياً و مقدسية من بينهم 71

شخصا إعتقلوا بعد إقتحام منازهلم و  82آخرين إعتقلوا ميدانيا من الشارع أو من أماكن
عملهم أو مدارسهم على يد عناصر الشرطة و القوات اخلاصة ،من ضمنهم 71 :شاباً7 ،

سيدات و  75قاصراً ( 69طف ً
ال أعمارهم ما بني  18 – 12عام) ،و 6أطفال أعمارهم أقل من
 12عام) ،لريتفع عدد املقدسيني الذين تعرضوا لإلعتقال منذ بداية العام لـ  2029شخصاً
مقسمني على النحو التالي:

14

طفل أقل من
 12عام

طفل أكثر
من  12عام

فتاة قاصر

نساء

كبار السن

شبان

 55طف ً
ال

 690طف ً
ال

 12فتاة

 79سيدة

 48مسناً

1145

شاباً
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وقد وثقت اللجنة:

 –1إعتقال  10مقدسيني بعيد إصابتهم بالرصاص أو نتيجة اإلعتداء عليهم بالضرب
الشديد من قبل القوات اخلاصة أو عناصر الشرطة ،كان أخطرهم حالة األسري
املقدسي أمين الكرد ( 20عام) الذي إعتقل بتاريخ  2016/9/19وأصيب بعدة طلقات
نارية يف أحناء متفرقة من جسمة.
 –2حتويل  17مقدسياً لإلعتقال اإلداري بقرار صادر عن وزير احلرب اإلسرائلي ،لفرتات
ترتاوح ما بني  6 – 3أشهر ،وقد مت متديد إعتقال جمموعة منهم ألكثر من مرة
(أمحد أبو ميالة ،رائد مطر ،مجال أبو الليل و آخرين)
 –3نفذ اإلحتالل  1065إعتقا ً
ال من خالل إقتحامه للمنازل ،و 964عملية إعتقال ميداني،
وقد صاحب عمليات اإلعتقاالت العنف الشديد ،وقد تعمد اإلحتالل إقتحام املنازل لي ً
ال
من قبل عناصر القوات اخلاصة و امللثمني بعد حتطيم أبواب املنازل ،و اإلعتداء على
األطفال و أهاليهم ،إضافة لتقيدهم بصورة وحشية ،و وضع العصبات على عيونهم ،و
التحقيق معهم مبعزل عن األهل ،وختوفيهم و إبتزازهم من أجل اإلدالء باإلعرتافات.
 –4حولت سلطات اإلحتالل املئات من أبناء شعبنا (و حتديداً من شرحية األطفال)
للحبس املنزلي لعدة أيام أو لفرتات غري حمددة ،و فرضت عليهم شروط إفراج قاسية،
وحرمتهم من التوجه إىل املدراس أو تلقي العالج الطيب ،و فرضت على بعضهم احلبس
املنزلي خارج مدينة القدس ،إىل مدن يف الداخل الفلسطيين وقرى أبو غوش ،بيت
نقوبا ،ومناطق أخرى ،و يقبع حاليا حوالي  40مقدسياً و مقدسية رهن احلبس املنزلي
أغلبهم من األطفال.
 –5يعتقل اإلحتالل  8من األطفال دون سن  14عام داخل مؤسسات لألحداث يف مشال
فلسطني احملتلة يف الداخلي الفلسطيين والقدس ،أصغرهم الطفل حممد حوشية من
15
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ٌ
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البلدة القدمية و يبلغ من العمر  12عام و نصف العام ،و مضى على إعتقاله أكثر من
عام ،و الطفل علي علقم  ،أمحد زعرتي ،شادي فراح وآخرين ينتظرون صدور قرارات
احلكم حبقهم.
 –6أصدرت سلطات اإلحتالل أحكاما بالسجن لسنوات طويلة و فرضت غرامات مالية
عالية على جمموعة كبرية من األسرى املقدسيني وحتديداً األطفال و النساء ،كان
آخرهم الطفلة املصابة «نورهان عواد» البالغة من العمر ( 17عاماً) و اليت صدر حبقها
قرار بالسجن ملدة  13عام و نصف ،و قرارات أخرى صدرت حبق الطفل أمحد مناصرة
بسجنه  12عام ،الطفل حممد تيسري طه  11عاماً ،الطفل منذ خليل  11عاماً ،الطفل
أكرم أبو سرحان  9أعوام الطفل معاوية علقم  6أعوام و نصف وكذلك حبق الفتاة
«شروق دويات» بسجنها مدة  16عاماً و السيدة املقدسية اجلرحية إسراء جعابيص
بسجنها  11عام.
 –7إرتفاع وترية اإلعتقاالت على خلفية النشر عرب وسائل التواصل اإلجتماعي (الفيس
بوك) خالل العام  2016حيث وجهت النيابة العامة اإلحتاللية العشرات من لوائح
اإلتهام حبق شبان و أطفال مقدسيني جملرد نشرهم آلرائهم.
 –8أصدرت سلطات اإلحتالل ما يزيد عن  250قرار إبعاد حبق املقدسيني عن املسجد
األقصى مشل نساء ،أطفال ،رجال و موظفني يف دائرة األوقاف اإلسالمية و حتديداً
احلراس ،و جمموعة من أهلنا من الداخل الفلسطيين.
 –9تركزت اإلعتقاالت يف البلدة القدمية ،العيسوية ،سلوان ،الطور ،خميم شعفاط ،و
طالت اإلعتقاالت كافة أحياء و قرى املدينة املقدسية ،وموزعة كاآلتي:
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املنطقة

العدد

املنطقة

العدد

املنطقة

العدد

البلدة القدمية

408

جبل املكرب

77

واد اجلوز

40

العيسوية

176

الثوري

55

الصوانة

22

سلوان

289

شعفاط

55

بيت صفافا

7

الطور

166

صور باهر

43

الشيخ جراح

5

خميم شعفاط

127

بيت حنينا

42

أحياء متفرقة

199

رأس العامود

89

كفر عقب

40

اجملموع

2029

 –10ال زالت سلطات اإلحتالل مستمرة يف إبعاد ثالثة من األسرى املقدسيني احملررين
للعام الرابع على التوالي بعد أن سحبت منهم إقاماتهم و بطاقات هوياتهم ،حبجة
(عدم والئهم لإلحتالل) ،إثنان منهم من أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين وهما
(األسري املقدسي احملرر النائب أمحد عطون ،وزميله النائب حممد طوطح) كذلك
وزير شؤون القدس السابق األسي راحملرر املهندس خالد أبو عرفة (بعد أن صدر قرار
بإبعادهم عن املدينة املقدسة يف العام  ،)2010و تعتقل النائب املقدسي الشيخ حممد
أبو طري البالغ من العمر  67عاما (أكرب أسري مقدسي سناً).
 –11الزالت سلطات اإلحتالل مستمرة يف إبعاد  30أسرياً مقدسياً حترروا ضمن صفقة
وفاء األحرار(للعام اخلامس على التوالي) ،حيث أبعدت  16منهم إىل قطاع غزة ،و14

آخرين خارج البالد (تركيا و قطر).
 –12معاناة سبعة من حمرري صفقة وفاء األحرار (املقدسيني) الذين أعيد إختطافهم قبل
ثالث سنوات وقضيتهم ال زالت تراوح مكانها ،بعد أن فرض اإلحتالل حبقهم األحكام
السابقة بالسجن املؤبد ،و هم :عالء الدين البازيان ،ناصر عبد ربه ،مجال أبو صاحل،
رجب طحان ،سامر عيساوي ،إمساعيل حجازي و عدنان مراغة.
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 –13ال زالت سلطات اإلحتالل مستمرة يف إحتجاز جثمان األسري املقدسي احملرر الشهيد
مصباح أبو صبيح منذ  2016/10/9و الطفل الشهيد حممد نبيل زيدان سالم (14

عاماً) منذ .2016/11/25
 –14مع إنتهاء العام  ،2016يقبع داخل سجون اإلحتالل  515أسرياً مقدسيا أقدمهم
عميد األسرى املقدسيني مسري أبو نعمة الذي مضى على إعتقاله  30عاماً ،و من بني
األسرى  14أسرية مقدسية أكربهن عالية العباسي ( 51عاماً) ،ومن ضمن األسريات
قاصرات أصغرهن منار شويكي ( 16عاماً) ،و مثانية أطفال تقل أعمارهم
فتيات
أربع
ٍ
ٍ
عن ( 14عاماً) يقبعون داخل مؤسسات مغلقة لألحداث و  99قاصراً يقبع معظمهم يف

سجن جمدو.
 –15منذ  2016/7/1و بالرغم من قرار مؤسسة الصليب األمحر تقليص زيارات األهالي
للسجون و إقتصارها على زيارة واحدة فقط خالل الشهر ،فقد إستمر أهالي األسرى
املقدسيني بزيارة أبنائهم يف معظم السجون على نفقتهم اخلاصة ،بالرغم من وضعهم
املادي الصعب ،وذلك تأكيداً على حقهم يف الزيارة و مؤازر ًة ألبنائهم يف كل األوقات.
 –16بدأت النيابة العامة يف القدس احملتلة منذ شهرين بتقديم لوائح إتهام حتتوي
بنود خاصة من (قانون األعمال اإلرهابية) واليت تعطي احملاكم اإلحتاللية مساحة
واسعة لفرض أحكام مضاعفة على األسرى املقدسيني ،ويأتي هذا اإلجراء القانوني
ضمن سلسلة اإلجراءات الظاملة اليت ميارسها اإلحتالل حبق أبناء شعبنا يف القدس
من أجل حتقيق معادلة اإلستنزاف اإلقتصادي و املادي ،و إدخال اخلوف يف نفوس
الناس و تطويعهم من أجل السيطرة على كافة جمريات األحداث وحسم ملف املسجد
األقصى ،ومن أبرز هذه اإلجراءات (هدم املنازل ،فرض األحكام و الغرامات املالية العالية،
18
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املخالفات ،الضرائب الباهظة ،تهويد مناهج التعليم ،جدار الفصل العنصري ،محالت
اإلعتقال ،اإلبعاد ،احلبس املنزلي ،إغالق األقصى أمام املصلني ،إقتحامات املستوطنني
لألقصى ،حواجز التفتيش املهينة املنتشرة يف كل مكان و حتديدا يف منطقة باب
ٌ
إجراءات ظامل ٌة أخرى).
العامود و حميط املدارس ،و

19

أوالً
إجمالي االعتقاالت
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أوالً :إجمالي االعتقاالت
ْ
أربكت
نتيجة ألحداث وجمريات اهلبة الشعبية اليت بدأت منذ اوكتوبر  ،2015واليت
حسابات اإلحتالل جلأ كعادته اىل تصعيد سياسة اإلعتقاالت والتنكيل حبق أبناء شعبنا
ِ
جمريات إنتفاض ِة
ردع للتأثري على
ِ
خالل العام  ،2016وذلك يف حماولة خللق سياسة ٍ

بشكل واضح.
القدس ،ووأدها أو إضعافها ،مع الرتكيز على فئة األطفال
ٍ

كبري بل وصل
بشكل
فيما واصل اإلحتالل إستهداف األطفال الصغار ما دون  14عاماً،
ٍ
ٍ

اطفال ال تتجاوز اعمارهم  10سنوات ،و ال يزال اإلحتالل حيتجز 10
ب ِه األمر إىل إعتقال
ٍ

مؤسسات إجتماعي ٍة ُّ
تقل أعمارهم عن  13عاماً ،حبيث ال ُييز قانون اإلحتالل
أطفال يف
ٍ
ٍ

الس ِّن.
إعتقاهلم يف السجون يف هذ ِه ِّ

كذلك َص َّع َد من إستخدام اإلعتقال اإلداري ِّ
حبق األسرى الفلسطينيني ،وواصل إصدار
قرارات إداري ٍة ِّ
أطفال قاصرين ونسا ٍء ،حيث اصدر االحتالل خالل عام  2016أكثر
حبق
ٍ
ٍ

ارتفاع بنسبة  % 30عن العام املاضي الذى
وجتديد ،يف
جديد
من  1658قرا ًرا إداريًّا ما بني
ٍ
ٍ
ٍ

صدر خالله  1261قرا ًرا.

ْ
اعتقال ،وكان نصيب
حاالت االعتقال خالل العام  2016حواىل  6170حال َة
وبلغت ُجل ُة
ِ
ٍ
اعتقال،
اعتقال ،بينما كان نصيب اخلليل  1500حال ِة
القدس منها ما يقارب  2000حال ِة
ٍ
ٍ
ومن قطاع غزة  223حالة ،والباقي موزعون على مدن الضفة الغربية احملتلة.

اعتقال ،بينما حاالت االعتقال
ومن بني حاالت االعتقال كان نصيب االطفال  1250حال ِة
ٍ

بني النساء بلغت  208حال ٍة ،ومن األسرى احملررين  1220حال ًة ،ومن املرضى  190حال ًة ،و
 24حال َة اعتقال ِ َ
لكادمييني وحماضرين يف اجلامعات وأبرزهم عامل الفلك الفلسطيين
ٍ
«د.عماد الربغوثي» و «د.عدنان ابوتبانة» و «د.عصام االشقر».
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اعتقال خالل العام لنواب من اجمللس التشريعي أُطلق سراح  3منهم
حاالت
ومت رصد 5
ِ
ٍ

اداري ألشهر ،وال ُ
نائبان معتق َلني هما النائب «عزام نعمان سهلب»،
يزال
إعتقال
بعد
ٍّ
ِ
ٍ
والنائب «حممد مجال النتشه».
لشكل أو اكث َر من اشكال التعذيب اجلسدي و النفسي ،أو اإليذاء
مجيع املعتقلني تعرضوا
ٍ

ً
انتهاكا
املعنوي واإلهانة أمام اجلمهور وأفراد العائلة واملِّس بالكرامة ،األمر الذي يشكل
جسيماً لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
ٌ
االعتقاالت خالل العام 2016
توزيع
جدول يوضح
َ
ِ
م

الفئة

العدد

1

من القدس

2000

2
3
4
5
6
7
8
9

22

من اخلليل
من قطاع غزة
أطفال
نساء
مرضى
نواب
ُم ّررو صفقة وفاء األحرار
أكادمييون

1500
223
1250

بينهم  26لقاصرات

208
190
5
4
24

10

حمررون من سجون االحتالل

1220

11

كبار سن

40

12

قرارات ادارية

1658

إمجالي االعتقاالت

مالحظات

6170

مت اطالق سراح 3
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ري من املواطنني الذين مت إعتقاهلم يطلق سراحهم بعد التحقيق معهم
مالحظة :عد ٌد كب ٌ
لساعات أو أيام ،بينما يتم حتويل جزء منهم إىل السجون واملعتقالت ،وعدد من هؤالء
خيضعون لالعتقال اإلداري دون تهم ٍة.
مقارنة بني االعتقاالت خالل العام  2015والعام 2016

م

الفئة

13

إمجالي االعتقاالت

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

من القدس
من اخلليل
من قطاع غزة
أطفال
نساء
مرضى
أكادمييون
حمررون من سجون االحتالل
نواب
قرارات ادارية

2015

2016

6600

6170

1950

2000

1700

1500

234

223

1930

1250

291

208

220

190

26

24

1300

1220

3

5

1261

1658

مالحظات
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ثانيًا
إعتقال النساء

24
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ثانيًا :إعتقال النساء
إستمر االحتالل خالل العام  2016يف سياسة اعتقال النساء والفتيات ،ومل ُت َ
ستثن
َّ
ُ
ُ
ُ
ِّ
حاالت إعتقال
واملريضات ،حيث رصد املركز 208
السن،
واألمهات ،وكبا ُر
القاصرات
ِ
َّ
ردعهن عن املشاركة يف أحداث
وفتيات من قبل قوات االحتالل ،وذلك بهدف
لنسا ٍء
ٍ
َّ
دهس ضد جنود
انتفاضة القدس،
طعن أو ٍ
وختويفهن من اإلقدام على تنفيذ عمليات ٍ
اإلحتالل ومستوطنيه ،ولتحقيق هذا اهلدف بالغ االحتالل يف حاالت إطالق النار على

النساء او االعتقال التعسفي جملرد الشبهة فقط.
وقد بدا واضحاً تصعيد اإلحتالل من ظاهرة إعتقال ذوي األسرى من الدرجة االوىل
وحتديداً أمهاتهم وزوجاتهم ،خالل زيارة أبنائهم يف سجون االحتالل اإلسرائيلي ،بهدف
تشديد اخلناق على األسرى ،واستكما ً
ال ملسلسل االستهداف املتواصل لألسرى داخل
السجن وخارجه ،ناهيك عن سلسلة التضييقات اليت يتعرض هلا األسرى داخل السجون،
ري نفس ُه سبباً
ألن اعتقال احد أفراد عائلته يسبب له قل ًقا
ً
رب األس ُ
ريا ،حيث يعت ُ
وإزعاجا كب ً

يف هذا االعتقال ،وبالتالي يؤثر على نفسيته ومعنوياته.
ورصد

التقرير ()17

َ
وشقيقات أسرى
هات
وأم
لزوجات
اعتقال
حالة
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ

كالتالي :

املقدسية «أمساء عماد مغربي» ( 23عاماً) وهي زوجة األسري املقدسي «عبد اهلل ناصر
مغربي» من جبل املكرب يف القدس احملتلة ،وذلك خالل وجودها يف منطقة رام اهلل وسط

الضفة الغربية احملتلة ،وهى أم لثالثة أطفال.
«خدجية البدوي» ( 48عاماً) ،من اخلليل ،وهي والده األسري «وعد البدوي» خالل
زيارتها له يف سجن «النقب».
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«وئام لطفي مناصرة» ( 50عاماً) ،من بلدة بين نعيم باخلليل ،وهي والدة األسريأسامة
السالل» ،احملكوم بالسجن الفعلي مدة  17عاماً خالل توجهها لزيارته يف سجن رميون.
«هنادي موسى املغربي» ( 37عاماً) ،وهي زوجة األسري «أمحد املغربي» احملكوم بالسجن
املؤبد.
والدة األسري أمري سلوم» من القدس ،خالل انتظارها يف قاعات السجن لزيارة جنلها.
«رابعة مصطفى العروج» ( 27عاماً) من بيت حلم وهي زوجة األسري «امساعيل العروج»
اعتقلت وتركت خلفها طف ً
ال رضي ًعا مل يتجاوز عمره عاماً واحداً ،وأُطلق سراحها بعد
اعتقال دام  28يوماً.

احلاجة فضة العروج» ( 52عاماً) وهي والدة األسري»إمساعيل العروج».
«فوزية على عواد» ( 42عاماً) ،من بيت حلم ،وهي والدة األسري يف سجون االحتالل منذ
أعوام «موسى عواد» ،أثناء زيارتها له يف سجن النقب الصحراوي.
5
ٍ
«وفاء سليم سيوري» ( 46عاماً) من مدينة اخلليل ،وهى والدة األسري» سامر السيوري»،
وهي أ ٌم ألربعة أبنا ٍء ،أعتقلت عقب استدعائها ملقابلة املخابرات االسرائيلية يف عتصيون.

«ابتسام دويكات» ( 50عاماً) ،من مدينة قلقيلية وهى والدة األسري»عمار دويكات «.
زوجة األسري «خالف عبد تالمحه» من اخلليل.

«مساهر عبد القادر مساملة» ( 39عاماً) ،زوجة األسري «نبيل مساملة» خالل زيارتها له
يف سجن النقب.
«شريهان محاد» وهي زوجة األسري اإلداري «حسن شوكة» ،من حمافظة بيت حلم،
خالل زيارتها له يف سجن النقب ،وهي أ ٌم لثالثة أسرى.
والده األسريماهر شريتح» ( 47عاماً)،من رام اهلل ،إعتقلت خالل زيارتها البنها يف
سجن عوفر قرب رام اهلل.
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الفتاة «تقوى نفيعات» ( 21عاماً) ،من جنني  ،اعقلت داخل حمكمة «سامل» العسكرية
أثناء حضورها جلسة حماكمة شقيقها «نضال».
والدة األسري املقدسي «حممود عبد اللطيف».
«أروى شاور» ( 30عاماً) زوجة األسري «جاد سلطان» من اخلليل بعد استدعائها للمقابلة
يف كريات أربع.
إعتقال القاصرات:

قاصرات خالل العام بعضه َّ
ُن أُصيب
فتيات
اعتقال استهدفت
ورصد التقرير  32حال َة
ٍ
ٍ
ٍ
جبروح نتيجة إطالق النار وأصغرهم الطفلة «دميا امساعيل الواوي» (12عاماً) ،من بلدة
ٍ
اشهر وأطلق االحتالل سراحها ،وتعترب أصغر
حلحول مشال اخلليل ،واليت اعتقلت ملدة ٍ 4

أسرية يف العامل بني الطفالت اللواتي اعتق ْل َن خالل العام وال يز ْل َن خلف القضبان هن :

الطفلة «هدية إبراهيم سليمان عرينات» من أرحيا (14عاماً) ،اعتقلت بتاريخ
 ،2016/3/3و َز َع َم االحتالل نيتها تنفيذ عملية طعن شرطي إسرائيلي.

الطفلة «ملك حممد سلمان» (16عاماً) من القدس ،اعتقلت بتاريخ ،2016/2/9
بتهمة حيازة سكني.
الطفلة «سوزان شحدة غنيمات» (16عاماً) ،من القدس ،اعتقلت بتاريخ ،2016/12/–1
واتهمت بتنفيذ عملية طعن.
الطفلة «حنان حممد القصراوي» (16عاماً) ،من اخلليل ،اعتقلت بتاريخ ،2016/3/25
ووجهت هلا تهمة حماولة تنفيذ عملية طعن.
الفتاة «عائشة عطاطرة (17عاماً) من جنني ،اعتقلت يف  ،2016/3/26بتهمة حيازة
سكني.
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الطفلة «تسنيم خليل اخلطيب» ( 16عاماً) ،من رام اهلل ،اعتقلت بتاريخ ،2016/4/28
وزعم االحتالل انها تنوي تنفيذ عملية طعن.
الطفلة «نتالي اياد شوخة» (16عاماً) ،من نابلس ،اعتقلت بتاريخ ،2016/4/28
واصيبت بالرصاص عند اعتقاهلا حبجة انها حتمل سكي ًنا وكانت تنوي تنفيذ عملية
طعن ،وحكم عليها االحتالل بالسجن ملدة عام ونصف.
الفتاة «مجيلة داود جابر» (17عاماً) من سلفيت ،اعتقلت بتاريخ  ،2016/7/5بعد
اصابتها بالرصاص وزع َم االحتالل انها تنوي تنفيذ عملية طعن.
الطفلة «آمال مجال حممد كبها» (15عاماً) من جنني ،اعتقلت بتاريخ ،2016/8/14
واتهمت مبحاولة طعن جمندة.
اعتقال الطالبات الجامعيات:

ْ
اجلامعيات
الطالبات
طالت العدي َد من
نفذت سلطات االحتالل خالل العام  2016محل ًة
ِ
ِ
َّ
نشاطهن يف العمل النقابي الطالبي ،والتحريض على االحتالل
خاص ،وذلك حبجة
ٍ
بشكل ٍ

نشاطات طالبي ٍة معادي ٍة من خالل الفعاليات اليت تنظمها تلك النقابات والكتل
وتنفيذ
ٍ

الطالبية حيث طالت االعتقاالت ك ً
ال من :

الطالبة اجلامعية «نور اإلسالم درويش» ( 22عاماً) من قرية دير ابو مشعل قضاء رام
اهلل طالبة يف جامعة القدسُ ،حكمت بالسجن ملدة  8أشهر.
الطالبة اجلامعية «هالة حممد البيطار»( 19عاماً) من القدس طالبة يف جامعة
وح ِك َم ْت بالسجن ملدة ْ 4
ُر.
القدسُ ،
اشه ٍ

الطالبة اجلامعية «إسالم عبد اهلل أبو شرار» ( 21عاماً) من بلدة دورا جنوب اخلليل،
وح ِك َم ْت بالسجن ملدة  10أشهر.
طالبة يف جامعة القدسُ ،
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عساف» ( 22عاماً) ،من بلدة بريزيت مشال رام اهلل ،وهي
الطالبة اجلامعية «آالء سائد ّ
طالبة يف كلية اهلندسة وتكنولوجيا املعلومات يف جامعة بريزيت ،و شغلت سابقاً منصب
رئيسة جلنة الصحة والبيئة يف جملس الطلبة.
حلم ،وهي طالب ٌة يف جامعة القدس
الطالب ُة اجلامعي ُة «جمد يوسف عطوان» من ِ
بيت ٍ
ُّ
وات ِه َم ْت بالتحريض على مواقع التواصل االجتماعي وحكمت بالسجن ملدة  6اشهر،
وأُطلق سراحها.
الطالبة اجلامعية «أنسام عبد الناصر شواهنة» ( 19عاماً) من مدينة قلقيلية ،وهي
طالبة يف جامعة النجاح الوطنية ،اتهمت مبحاولة تنفيذ عملية طعن .

الطالبة اجلامعية «بنان حممود مفارجة» ( 21عاماً) ،من رام اهلل ،وهي طالبة يف كلية
الطب جبامعة القدس أبو ديس.
الطالبة اجلامعية «سارة داود محيدة» ( 21عاماً) من اخلليل ،وهي طالبة يف كلية

العلوم التطبيقية جبامعة بولتكنك فلسطني باخلليل.

الطالبة اجلامعية «آالء مناصره» ( 26عاماً) ،من بلدة بين نعيم قضاء اخلليل ،وهي
طالبة دراسات عليا جبامعة اخلليل.

الطالبة اجلامعية «رغد نصراهلل الشوعاني» ( 19عاماً) ،من كفر عقب ،وهى طالبة
يف السنة االوىل جبامعة بريزيت ،أُعتقلت بعد إصابتها بالرصاص يف اجلزء السفلي من
مباشر أمام حاجز قلنديا مشال
بشكل
جسمها بعد أن أطلق عليها جنود االحتالل النار
ٍ
ٍ

القدس ،بزعم حماولتها طعن جنود.

الطالبة اجلامعية «دنيا علي مصلح» ( 20عاماً) من سكان خميم الدهيشة يف بيت حلم،
أشهر إضاف ًة إىل غرام ٍة
وهي طالبة يف جامعة فلسطني األهلية ُ
وح ِك َم ْت بالسجن ملدة ٍ 10
مالي ٍة مقدارها  500دوالر ،وذلك بتهمة التحريض على مواقع التواصل االجتماعي.

الطالبة اجلامعية « آالء إدريس» ( 21عاماً) ،من اخلليل ،وهي طالبة يف جامعة اخلليل.
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ٌ
ِّ
بحق أسيرات:
جائرة صدرت
أحكام
ٌ

واضح يف إصدار أحكام ردعية وإنتقامية حبق األسريات
لوحظ خالل العام تصعي ٌد
ٌ
الفلسطينيات ،وهذه االحكام غري مسبوقة وهي كالتالي :
الطفلة اجلرحية «نورهان ابراهيم عواد ( 16عاماً) من القدس ،حكمت بالسجن ملدة
جبراح يف قدمها ومت اعتقاهلا بتاريخ  ،2015/11/23بعد
 13عاماً ونصف ،وقد أصيبت
ٍ
اطالق النار عليها برفقة ابنة عمها واليت استشهدت يف احلادث ،بينما أُصيبت «نورهان»
جبراح يف قدمها ومت اعتقاهلا ،وا ّتهمهما االحتالل بتنفيذ عملية طعن.
ٍ
األسرية اجلرحية ِ«شروق ابراهيم دويات» (19عاماً) من سكان صور باهر ،اعتقلت
بتاريخ  ،2015/10/8بعد إصابتها بالرصاص يف الصدر والكتف والرقبة ،وكانت حالتها
خطر ٌة نتيجة إطالق النار عليها من قبل املستوطنني ،وأُ ْص ِد َر حبقها حكماً بالسجن

الفعلي ملدة  16عاماً.

األسرية «ميسون موسى اجلبالي» ( 22عاماً) من قرية الشواورة شرق بيت حلمُ ،ح ِك َم
عليها بالسجن الفعلي ملدة  15عاماً بتهمة طعن جمندة ،وكانت قد اعتقلت بتاريخ
.2015/6/29
األسرية املقدسية اجلرحية «اسراء رياض جعابيص»( 22عاماً) ،من بلدة جبل املكرب
اعتقلت بعد أصابتها حبروق بالغة بتاريخ  ،2015/10/11بعد ان أطلق جنود االحتالل
النار على سيارتها قرب حاجز «الزعيم» العسكري مما أدّى اىل انفجار أسطوانة غاز
كانت بداخلها ،حيث أصيبت حبروق شديدة ،وقد أصدرت حماكم االحتالل حكماً

حبقها بالسجن ملدة  11عاماً.

األسرية اجلرحية «حلوة سليم محامرة» ( 23عاماً) من بيت حلم ،اعتقلت بتاريخ
 ،2015/11/8بعد أن تعرضت إلطالق النار من مساف ٍة قريب ٍة ،بعد حماولتها طعن أحد
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أفراد األمن اإلسرائيلي على مدخل مستعمرة «بيتار عيليت» املقامة على أراضي بيت
حلم ،وأصيبت برصاصتني يف القدم والبطن ،وصدر حكم حبقها بالسجن ملدة  6سنوات.
األسرية اجلرحية «أمل جهاد طقاطقة» ( 23عاماً) من بيت فجار يف بيت حلم ،معتقلة
منذ  2014/12/1بعد ان أطلق عليها جنود اإلحتالل املتواجدون على حاجز «عتصيون»
رصاصات يف القدمني واليد واملناطق العليا من اجلسم،
النار وأصيبت يف حينه خبمس
ٍ

وأصدرت حمكمة عوفر العسكرية حبقها حكماً بالسجن الفعلي ملدة  7سنوات ،بتهم ِة
طعن مستوطن.
ِ

األسرية «عطايا خليل ابو عيشة» ( 29عاماً) من سكان بلدة كفر عقب مشالي

القدس احملتلة ،صدر حبقها حكماً بالسجن الفعلي ملدة  5سنوات ،وهي معتقلة منذ
طعن يف القدس احملتلة.
 ،2015/12/15بتهمة حماولة تنفيذ عملية ٍ

األسرية اجلرحية «عبلة عبد الواحد حسن العدم» ( 45عاماً) من قرية بيت أوال

قضاء اخلليل وهى أُ ٌّم لتسعة أبناء كانت اعتقلت بتاريخ  ،2015/12/20بعد اطالق النار
عليها وإصابتها إصاب ًة خطري ًة يف الرأس والوجه وتهشم يف اجلمجمة ،أدّت إىل فقدانها
طعن و أصدرت حمكمة عوفر
للنظر يف العني اليمنى ،بعد إدانتها مبحاولة تنفيذ عملية ٍ

العسكرية عليها ُحكماً بالسجن الفعلي ملدة ثالث سنوات.

األسرية «يامسني تيسري عبد الرمحن شعبان» ( 33عاماً) من قرية اجللمة قضاء
جنني كانت اعتقلت بتاريخ  ،2014/11/3واتهمها االحتالل باالشرتاك مع جمموعة من
أشخاص مبحاولة تنفيذ عملية استشهادية ،واالنتماء والعضوية يف تنظيم حمظور،
6
ٍ

وأصدرت حبقها حكماً بالسجن الفعلي ملدة  5سنوات ،وهي تعانى من أمراض ومشاكل
صحية بالغدة ،باإلضافة لضيق بالنفس «الربو».
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الطفلة األسرية اجلرحية «نتالي عبد العزيز شوخه» ( 15عاماً) ،من قرية رمون
قضاء رام اهلل ،اعتقلت يف  28/4/2016بعد اصابتها بالرصاص يف الظهر والصدر ،بعد
اتهامها مبحاولة تنفيذ عملية طعن ،و أصدرت حمكمة عوفر العسكرية حكماً بالسجن
عام ونصف.
الفعلي ملدة ٍ

األسرية املقدسية «شفاء عبيدو الشلودي ( 37عاماً) من بلدة سلوان جنوب املسجد
األقصى ،اعتقلت بتاريخ  ،21/10/2015و ـطلق سراحها بعد شهرين ،وخضعت للحبس
املنزلي ،وفى شهر ديسمرب ـصدرت احملكمة املركزية يف القدس احملتلة حبقها حكماً
بالسجن الفعلي ملدة سبعة أشهر ،وقامت بتسليم نفسها لشرطة االحتالل ليتم حبسها.
االعتقال اإلداري لألسيرات:

بدأَ االحتالل منذ اندالع انتفاضة القدس بتوسيع شرحيه الفئة املستهدفة باالعتقال
اإلداري حيث طالت النسا َء واالطفال ،بينما َص َّع َد االحتالل خالل العام املاضي من
إستخدامها ضد النساء ،فقد رصد املركز خالل العام  2016إصدا َر أوام َر إداري ٍة ضد 8

حمكومياتهن بينما ْ
َّ
َّ
ختضعان
بقيت أسريتان
منهن بعد قضاء فرتة
أسريات ،أُطلق سراح 6
ٍ
ِ
لالعتقال اإلداري وهما :
األسرية «حنني عبد القادر أعمر» ( 39عاماً) ،من طولكرم واعتقلت يف ،2016/3/27
وح ِّو ْ
لت اىل اإلداري بتهم ِة التحريض على الفيسبوكِّ ،
وجد َد هلا اإلداري مرتني.
ُ
األسرية «صباح حممد فرعون» من القدس واعتقلت يف  ،2016/6/19بعد اقتحام
أشهر،
أطفال ،ومت فرض اإلداري عليها ملدة 6
أم ألربعة
منزهلا ،بطريق ٍة وحشي ٍة وهي ٌّ
ٍ
ٍ

وج ِّد َد هلا ملرة أخرى.
ُ
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كتابات على مواقع التواصل
وفتيات على خلفية
فيما رصد املركز  35حالة اعتقال لنسا ٍء
ٍ
ٍ

االجتماعي ،حيث اعتربه االحتالل حتريضاً على استمرار العمليات ،أبرزهن الصحفية
املقدسية «مساح دويك» ( 25عاماً)  ،ووجهت هلا النيابة العسكرية تهمة التحريض على
موقع التواصل «فيس بوك» وحكمت عليها بالسجن ملدة  6أشهر وقد حتررت بعد انقضائها.
أوضاع األسيرات:

مل تتوقف معاناة املرأة الفلسطينية عند عملية االعتقال لوحدها ،إمنا هي احللقة االوىل
طويل تتعرض له األسريات الفلسطينيات يف سجون االحتالل،
وتعذيب
تضييق
يف مسلسل
ٍ
ٍ
ٍ

وقد عانت األسريات خالل هذا العام العديد من االنتهاكات أبرزها :

رفض إدارة السجون السماح لألسرية «سناء حممد أبوكويك» من غزة ،واملعتقلة منذ
 15شهراً ،بزيارة شقيقها األسري املريض «سامي ابو كويك» الذي يقبع يف سجن
جلبوع ،وهو حمكوم بالسجن املؤبد  3مرات إضافة اىل  25عاماً ،ومعتقل منذ ،2002
ورفض اإلحتالل السماح هلا برؤيته يف السجن ،رغم انه مريض ويعاني من التهابات
حادة يف األمعاء.
حرمان األسرية « أنسام عبد الناصر شواهنة» (19عاماً) من مدينة قلقيلية من زيارة
ذويها ألكثر من  8اشهر بعد اعتقاهلا.
استمرار إدارة مصلحة السجون يف االستجابة لطلب األسريات يف سجن هشارون حبل
مشكلة كبار السن من عائالتهم الذين يعانون االمرين نتيجة بعد غرفة االنتظار عن
مكان الزيارة ،واليت يستغرق الوصول اليها وق ًتا طوي ً
ال مما يعيق الزيارة.
حرمان األسريات من ادخال مواد لألشغال اليدوية عرب الزيارة ،و يُسمح فقط للصليب
االمحر ادخال هذه املواد ،ولكن بكميات ضئيلة جداً.
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إلغاء بث قناة «معاً» اليت تستفيد منها األسريات يف التواصل مع افراد عائالتهن.
إستمرار عمليات االقتحام والتفتيش التعسفية حبق األسريات.
إستمرار سياسة اإلهمال الطيب حبق األسريات.
حرمان األسريات من إدخال مالبس و أغطية شتوية خالل زيارة االهل.
حجز غالبية األسريات بسجن الدامون يف غرفة واحدة.
كذلك ال تزال األسريات يشتك َ
َ
يتعرضن هلا خالل التنقل
ني من املعاملة السيئة اليت
للعرض على احملاكم العسكرية يف عوفر وسامل من قبل وحدة حنشون ومن الظروف
القاسية يف سيارة البوسطة ،حيث يتعمد االحتالل إذالل األسريات بعرضهن على احملاكم
َّ
مربر لعشرات املرات لفرض مزيد من
حماكمتهن
يف فرتات متقارب ٍة وتأجيل
ٍ
بشكل غري ٍ

التنكيل والنقل التعسفي هلن ،حيث يتم إخراجهن من السجن اىل البوسطة الساعة
الرابعة فجراً ،ويف أجواء الربد القارس ،وطوال فرتة السفر يتم تقييدهن بالسالسل
احلديدية باأليدي واالرجل ،وخالل الرحلة يكون هناك حلقات اسرتاحة وانتظار يف عدة
سجون لساعات طويلة.
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ثالثًا
إستهداف األطفال

35

االعتقاالت وأوضـاعِ األَسرى خالل العام 2016
فص ٌل حول
ِ
ٌ
تقرير ُم َّ

ثالثًا :إستهداف األطفال
شهد العام  2016محلة إعتقاالت واسع ٍة حبق األطفال الفلسطينيني الذين مل تتجاوز
أعمارهم سن الثامنة عشر ،ضمن احلملة األمنية الشرسة لالحتالل حبق «جيل
االنتفاضة» كما يطلق عليه ،حيث رصد التقرير اعتقال  1250طف ً
ال منذ بداية العام
ترتاوح أعمارهم بني  11و  17عاماً.
ٌ
اطفال مت اعتقاهلم بأن قوات االحتالل
وقد أكدت العشرات من الشهادات اليت أدىل بها
مارست العديد من االنتهاكات حبقهم منذ حلظة اعتقاهلم ،تبدأ باستخدام الضرب
املربح ،توجيه الشتائم واأللفاظ البذيئة حبقهم ،وتهديدهم وترهيبهم ،وانتزاع االعرتافات
منهم حتت الضغط والتهديد وإبقائهم دون طعام أو شراب لفرتة طويلة.
وشهد هذا العام العديد من التحوالت خبصوص قضية األسرى األطفال ،كان من بينها
ارتفاع حجم عمليات االعتقال املنظمة ،وإقرار عدد من القوانني العنصرية أو مشاريع
القوانني ،أصدرت حماكم االحتالل عدد من االحكام القاسية واالنتقامية حبق عدد من
األطفال ،وصلت إىل ُ
احلكم املؤبد وبعضهم إىل سنوات جتاوزت العشرة ،كذلك فرض
اإلعتقال اإلداري على عد ٍد من األطفال.
فيما اعتقل االحتالل طفل من ذوى االحتياجات اخلاصة و هو «عمر نور ثوابتة»
( 16عاماً) من بلدة بيت فجار يف حمافظة بيت حلم ،وهو أصم.
بينما أقدمت قوات االحتالل على إعتقال عددٍ من القاصرين الذين لم
أعوام ومنهم:
تتجاوز أعمارهم 10
ٍ

الطفل «مالك ناصر محامره» ( 10أعوام) ،بعد اختطافه من منزله يف بلدة حوسان
غرب بيت حلم.
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الطفل جهاد حداد ( 10أعوام) من القدس وجرى التحقيق معه يف مركز شرطة
االحتالل بالقدس احملتلة.
الطفل املقدسي «عدنان مجال عمرو» ( 10أعوام) ،ومت اعتقاله بعد االعتداء عليه
اثناء عودته من املدرسة.
الطفل «مروان الشرباتي» ( 10أعوام) من مدينة اخلليل.
الطفل «حممد توفيق الطويل» ( 9أعوام) ،من حي الثوري ببلدة سلوان ،و اقتادته
ملركز التحقيق حبجة القاء احلجارة.
االعتقال اإلداري لألطفال

متيز عام  2016بإعادة إصدار قرارات إدارية حبق االطفال القاصرين حيث رصد التقرير
اعتقال إداري حبق األطفال الفلسطينيني ،من بينها 16
إصدار حماكم اإلحتالل  20أمر
ٍ

ألطفال من الضفة الغربية ،و 4من مدينة القدس احملتلة ،وقد اطلق سراح معظمهم بينما

اطفال خلف القضبان حتت االعتقال اإلداري.
ال يزال 3
ٍ
ُجهت هلؤالء األطفال الذين خضعوا لالعتقال اإلداري ،هي بسبب
ومعظم التهم اليت و ّ
منشورات هلم عرب موقع التواصل االجتماعي «فيس بوك».
أحكام قاسية بحق األطفال

وبرزت خالل العام  2016ظاهرة اصدار أحكام قاسية ومرتفعة حبق اطفال قاصرين وصلت
اىل السجن املؤبد مدى احلياة ورصد التقرير أبرز االحكام االنتقامية العالية حبق االطفال:
الطفل «مراد بدر عبد اهلل ادعيس ( 16عاماً) ،من مدينة يطا باخلليل ،صدر حبقه
حكم بالسجن املؤبد مدى احلياة ودفع غرامة مالية بقيمة مليون و 750ألف شيكل
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بتهمة تنفيذ عملية طعن يف مستوطنة “عتنائيل» وأدت ملقتل مستوطنة ،وقد اعتقل
بتاريخ  ،2016/1/19بعد اقتحام قوة خاصة مشرتكة من جيش االحتالل ووحدة

املستعربني «دوفدفان» قرية بيت َعمرة قرب مدينة يطا ،ومداهمة منزل ذويه بعد
تفجري االبواب ،واعتقاله ووجهت له تهمه قتل مستوطنة يهودية ،بعد التسلل اىل داخل

مستوطنة «عتنيئيل» جنوب مدينة اخلليل قبل يومني من اعتقاله.

الطفل اجلريح أمحد صاحل مناصرة» ( 14عاماً) ،من سكان القدس احملتلة ،اصدرت
حكما بالسجن الفعلي ملدة  12عاماً ،إضافة اىل
حبقه احملكمة املركزية يف القدس ً
شيكل على التوالي ،بعد ان وجهت له تهم
دفع غرامتني ماليتني  100ألف و 80ألف
ٍ
حماولة تنفيذ عملية قتل ،وكان اعتقل الطفل «مناصرة» وهو طالب يف الصف

الثامن يف  ،2015/10/12بعد اطالق النار عليه االمر الذى أدى اىل اصابته جبروح
خطرية واستشهاد ابن عمه حسن خالد مناصرة ( 15عاماً) ،بعد ان اتهمهما االحتالل

بتنفيذ عملية طعن ملستوطنني قرب مستوطنة «بيسغات زئيف» يف مدينة القدس.

الطفل املقدسي «معاوية أمحد علقم» ( 14عاماً) ،من سكان خميم شعفاط بالقدس،
أصدرت احملكمة املركزية لالحتالل حكما بالسجن الفعلي حبقه ملدة  6سنوات
ونصف ،وغرامة مالية قيمتها  26ألف شيكل بعد ان ادانته مبحاولة تنفيذ عملية طعن،
وكان قد اعتقل بتاريخ  2015/11/8وابن عمه «علي» ( 12عاماً) ،يف  2015/11/8بعد

ان أطلق عليهم حارس القطار اخلفيف النار وأصاب «علي» بثالث رصاصات يف منطقة

البطن واحلوض ،والثالثة يف يده اليمنى ،واعتقل برفقته «معاوية» ،واتهمهم مبحاولة
طعن حارس القطار قرب مستوطنة «بسغات زئيف» ،املقامة على أراضي املواطنني

مشال القدس.

الطفل «حممد تيسري فهمي طه» ( 15عاماً) من القدس ،صدر حبقه حكم بالسجن
شيكل ،وهو معتقل منذ
الفعلي ملدة  11عاماً ،ودفع غرامة مالية بقيمة  50ألف
ٍ
 ،2016/1/29ووجهت له تهمه تنفيذ عملية طعن.
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الطفل «منذر طالل حممد خليل ابو ميالة» (17عاماً) من سكان خميم شعفاط،
صدر حبقه حكم بالسجن الفعلي ملدة  11عاماً و دفع غرامة مالية بقيمة  50ألف
شيكل ،بعد إدانته بطعن مستوطن ،وهو معتقل منذ .2016/1/29
ٍ

الفتى « فضل تركمان» ( 17عاماً) من بلدة يعبد جبنني ،أصدرت حمكمة سامل
العسكرية حكماً حبقه بالسجن الفعلي ملدة مخس سنوات وغرامة مالية بقيمة 2000
شيكل ،وهو معتقل منذ مارس .2016
ٍ

الفتى «أكرم أبو سرحان» ( 17عاماً) من حي جبل املكرب جنوب شرق القدس احملتلة،
سنوات ،ودفع غرامة مالية بقيمة عشرة آالف
صدر حبقه حك ٌم بالسجن الفعلي ملدة 9
ٍ
شيكل ،بعد ان أدانته حمكمة االحتالل حبيازة سكني ،والتخطيط لتنفيذ عملية طعن
ٍ

يف القدس.

الفتى « ليث خالد مجال حسيين» ( 17عاماً) من سكان خميم شعفاط وسط القدس،
وأصدرت حمكمة االحتالل املركزية مبدينة القدس عليه حكماً بالسجن الفعلي
ملدة ثالث سنوات ،بعد إدانته بإلقاء احلجارة والزجاجات احلارقة واملشاركة يف عدة
فعاليات.
وكان االحتالل قد اعتقله بتاريخ  2015/11/2من منزله ،وتعرض حينها للضرب
والتنكيل الشديدين على يد قوات االحتالل اخلاصة ،علماً أنه سبق واعتقل عدة مرات.
الطفل «جهاد اجلعربي» ( 14عاماً) ،من القدس صدر حبقه حكم بالسجن ملدة عام
ونصف ،وتعويض للمستوطن بقيمة  5اآلف شيكل ،بتهمة القاء الزجاجات احلارقة
باجتاه بؤرة استيطانية ،وكان االحتالل اعتقله يف .2015/11/15
الطفلة اجلرحية «نورهان ابراهيم عواد « ( 16عاماً) من القدس ،حكم بالسجن ملدة 13

جبراح يف قدمها ومت اعتقاهلا بتاريخ  ،2015/11/23بعد
عاماً ونصف ،وكانت أصيبت
ٍ

اطالق النار عليها ،واتهمهم االحتالل باملشاركة فى تنفيذ عملية طعن.
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الطفلة األسرية اجلرحية « نتالي عبد العزيز شوخه» ( 15عاماً) ،من قرية رمون قضاء
رام اهلل ،اعتقلت يف  2016/4/28بعد إصابتها بالرصاص يف الظهر والصدر ،بعد اتهامها
مبحاولة تنفيذ عملية طعن ،و اصدرت حمكمة عوفر العسكرية حكما بالسجن الفعلي
ملدة عام ونصف.
إنتهاكات متعددة بحق االطفال

املنزلي ّ
حبق قاصرين مقدس ّيني منذ مطلع العام
إصدار ما يزيد عن  80قراراً باحلبس
ّ
الظاهرة بفرض أحكام من قبل احملكمة تقضي مبكوث ّ
 ،2016وتتم ّثل تلك ّ
الطفل

فرتات حمدّدة داخل البيت ،ومنعه من اخلروج من البيت ح ّتى للعالج أو الدّراسة.
إبعاد ما يزيد عن  20طف ً
ال عن منازهلم كعقوبة من االحتالل.
اعتقال ما يزيد عن  25طف ً
ال حبجة التحريض على موقع الفيسبوك.
غرامات مالي ٍة باهظ ٍة على معظم االطفال الذين َّ
مت عرضهم على احملاكم سواء
فرض
ٍ
صدرت حبقهم أحكام بالسجن الفعلي مصاحبة للغرامة ،أم غرامة مالية فقط مقابل
اطالق سراحهم.
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رابعًا
إعتقال الصحفيين

41

االعتقاالت وأوضـاعِ األَسرى خالل العام 2016
فص ٌل حول
ِ
ٌ
تقرير ُم َّ

رابعًا :إعتقال الصحفيين
واصل االحتالل خالل العام  2016استهداف الصحفيني الفلسطينيني بهدف قمع حرية
التعبري ،وحماولة إسكات الصوت الفلسطيين املعارض لالحتالل ،وتغييب احلقيقة اليت
واحتجاز
اعتقال واستدعا ٍء
تفضح وجه االحتالل القبيح ،ورصد املركز  135حال َة
ٍ
ٍ
ني فلسطيني َ
ني واعالمي َ
إداري لصحفي َ
ني ،ومن أبرز الصحفيني الذين
قرار
لساعات و
ٍ
ٍّ
إصدار ٍ
ِ
أحكام حبقهم  ،وال يزال بعضهم معتقل حتى إعداد هذا التقرير :
مت اعتقاهلم وإصدا ُر
ٍ

الصحفي «حممد القدومي من بريزيت عقب دهم منزل عائلته ،بتاريخ ،2016/1/4
ً
عام يف سجون االحتالل.
علما بأنه أسري حمرر وأمضى أكثر من ٍ
الصحفي «جماهد حممد السعدي» مراسل فضائية فلسطني اليوم يف مدينة جنني
ري حمر ٌر أمضى سنوات يف سجون االحتالل
بتاريخ  ،2016/1/12يذكر أن السعدي أس ٌ

وحكم عليه بالسجن ملدة  8اشهر وأطلق سراحه بعد أن انتهت مدة حمكوميته.

الصحفي «حممود فتحي القوامسي» من اخلليل والذي يعمل مقدماً للربامج
الرياضية يف إذاعة اخلليل ،اعتقل بعد اقتحام منزله وتفتيشه ومصادره أجهزة اتصال
بتاريخ .2016/1/31
الصحفي «سامي الساعي» من طولكرم ،يعمل يف تلفزيون الفجر اجلديد أعتقل
بتاريخ .2016/3/9
الصحفي «حممد محيدة زغلول» من بيت حلم ،اعتقل بتاريخ  ،2016/3/13وهو
يعمل مقدم برامج األسرى يف راديو «بيت حلم .»2000
الصحفي «مصعب مخيس قفيشة» من اخلليل ،يعمل مع بعض الوكاالت احمللية
ومواقع االنرتنت ،و يدرس الصحافة يف جامعه اخلليل ،اعتقل بتاريخ ،2016/3/29
وحول اىل االعتقال اإلداري ملدة  6أشهر.
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الصحفية «مساح دويك من القدس ،اعتقلت بتاريخ  ،2016/4/20واتهمت
بالتحريض على مواقع التواصل ،وأصدر االحتالل حبقها حكماً بالسجن الفعلي ملدة
أشهر ،أمضتها كامل ًة وأُطلق سراحها.
ٍ 6

الصحفي «عمر ناجى نزال» من رام اهلل ،عضو االمانة العامة لنقابة الصحفيني،
واعتقل بتاريخ  ،2016/4/23وفرض عليه االعتقال اإلداري ومت جتديده له  4مرات.
الصحفي والناشط «حسن غسان غالب الصفدي إعتقل على معرب الكرامة بتاريخ
 ،2016/5/1خالل عودته إىل أرض الوطن من تونس بعد مشاركته يف مؤمتر شبابي،
حيث احتجزته لساعات وحققت معه ونقتله إىل مركز حتقيق املسكوبية يف القدس،
واصدرت حبقه قراراً إدارياً مت جتديده فيما بعد.
وح ِّو َل
الصحفي «أديب بركات األطرش من اخلليل ،اعتقل بتاريخ ُ ،2016/6/20
مرات متتالية.
اىل االعتقال اإلداري َو ُج ِّد َد له ٍ 3
الصحفي املصور هادي ماجد صبارنه» من اخلليل اعتقل بتاريخ  ،2016/8/11وهو
صحفي ُح ٌّر.
مصو ٌر
ٌّ
الصحفي «نضال نعيم أبو عكر» من بيت حلم ،يعمل مديراً إلذاعة الوحدة اليت تبث
من خميم الدهيشة ،وهو أسري حمرر كان أمضى يف سجون االحتالل ما يزيد عن
أعوام على فرتات متفرقة ،معظمها يف اإلعتقال اإلداري ،وقد خاض يف آخر اعتقال
ٍ 10

له اضراب عن الطعام مع  4أسرى آخرين من االداريني ملدة  40يوماً إحتجاجاً على

التجديد اإلداري املستمر هلم وأُعيد اعتقاله يتاريخ  ،2016/8/9وأُصدر حبقه قرا ٌر
ٌّ
اشهر.
اداري ملدة ٍ 6

الناشط والكاتب الصحفي «ثامر عبد الغنى سباعنه» من جنني ،أُعيد اعتقاله
اشهر من إلعتقال سابق لـ
بتاريخ  ،2016/10/11ومل ِ
ميض على إطالق سراحه سوى ٍ 7
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ٌ
سنوات ،وصدر حبقه قرا ٌر ٌّ
معروف وأحد أبرز الناشطني
كاتب
اشهر ،وهو
3
ٌ
ٍ
اداري ملدة ٍ 3

يف جمال األسرى ،و أحد املدافعني عنهم.

الصحفي «علي عبد الكريم أمحد العويوي ( 26عاماً) من مدينة اخلليل جدد له
مرات واطلق سراحه بعد  14شهراً يف اإلداري ،وهو يعمل مقدم
االعتقال االداري ٍ 3
برامج يف إذاعة الرابعة باخلليل.

الصحفي «منتصر نصار» ( 27عاماً) ،يعمل يف إذاعة السنابل اُعتقل بتاريخ 2016/8/31

مع أربعة آخرين من االذاعة بعد اقتحام مقرها وإغالقها لثالثة أشهر.
الصحفي «أمحد مسيح درويش» من اخلليل ويعمل فى اذاعة السنابل.
الصحفي «نضال عمرو» من بلده دورا باخلليل ويعمل فى اذاعة السنابل.
الصحفي «حممد اكرم عمران» من بلده دورا باخلليل ويعمل فى اذاعة السنابل.
الصحفي «حامد خالد منوره من بلده دورا باخلليل ويعمل فى اذاعة السنابل.
الصحفي «أسامة حسني شاهني» من دوار اخلليل ،أُعيد اعتقاله بتاريخ ،2016/9/1
أشهر َّ
ومت جتديدها له للمرة الثانية ،وهو مدير
اعتقال
وصدر حبقه قرا ُر
ٍّ
ٍ
اداري ألربعة ٍ
مركز أسرى فلسطني للدارسات وناشط يف جمال الدفاع عن االسرى.

الصحفي «مصعب قاسم زيود من جنني ،إعتقل بتاريخ  ،2016/9/20بعد مداهمة
منزل ذويه ،وتفتيشه ،ومصادرة جواالته ،وهو يعمل مراس ً
ال لوكالة «دنيا الوطن» ،و
«رام اهلل مكس”.
الصحفية املقدسية «ملا هاني غوشة» ،إعتقلت بعد مداهمة مقر مؤسسة إيليا لإلعالم
يف القدس احملتلة ومصادرة ملفات وأوراق وأجهزة.
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خامسًا :إعتقال الوزراء والنواب
على الرغم من تراجع االحتالل عن تصعيد استهداف النواب باالعتقال خالل العام
احلالي ،اال انه مل يتوقف عن هذه السياسة التعسفية حيث قام بإعتقال  5من النواب
ووزيرين سابقني وهم.
النائب «حممد حممود حسن أبو طري» ،من القدس ،اعتقل بتاريخ  ،2016/1/28وصدر
حبقه حكماً بالسجن الفعلى ملدة  17شهراً.
النائب «عبد اجلابر مصطفى فقهاء من رام اهلل اعتقل بتاريخ  ،2016/5/17وفرض

اشهر ،وأُطلق سراحه بعد انتهاء فرتة اإلداري.
عليه اإلعتقال اإلداري ملدة ٍ 6

النائب «حامت رباح رشيد قفيشة» من اخلليل ،اعتقل بتاريخ  ،2016/1/24و ُفرض عليه
اشهر ،وأُطلق سراحه بعد ان انتهت دون ان جيدد له االحتالل.
اإلعتقال اإلداري ملدة ٍ 6

النائب عن حمافظة اخلليل الدكتور»عزام نعمان عبد الرمحن سلهب» ( 62عاماً)،

اعتقل بتاريخ  ،2016/11/28ومت حتويله اىل االعتقال اإلداري.
الناب «حممد مجال النتشه» من اخلليل ،اعيد اعتقاله يف  ،2016/9/28ومت حتويله اىل
االعتقال اإلداري.
الوزير السابق «عيسى خريي اجلعربي» من اخلليل ،اعتقل بتاريخ  ،2016/1/24وفرض
أشهر ،وأطلق سراحه بعد انتهاء حمكوميته.
عليه اإلعتقال اإلداري ملدة ٍ 6
الوزير السابق «وصفي قبها» من جنني اعتقل بتاريخ  ،2016/5/18وفرض عليه اإلعتقال
اشهر ،ومت التجديد له.
اإلداري ملدة ٍ 6

46

الحملة الدولية للتضامن مع األسرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي «تضامن»

سادسًا
القرارات اإلدارية

47

االعتقاالت وأوضـاعِ األَسرى خالل العام 2016
فص ٌل حول
ِ
ٌ
تقرير ُم َّ

سادسًا :القرارات اإلدارية
كبري جداً خالل العام  2016من إصدار قرارات اإلعتقال اإلداري
بشكل
َص َّع َد االحتالل
ٍ
ٍ
لفرتات جديد ٍة ،حيث اصدر خالل
سوا ًء لألسرى اجلدد ،او قرارات جتديد اداري للمعتقلني
ٍ

العام  1658قراراً ادارياً غالبيتها جتديد إعتقال.

إرتفاعا بنسبة  % 30مقارن ًة بالعام املاضي واليت بلغت فيها القرارات
وتشكل هذه األعداد
ً
االدارية  1261قراراً.
وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد املواطنني الذين مت إعتقاهلم خالل هذا العام ،يف
حماولة من االحتالل للسيطرة على األحداث امليدانية وعمليات املقاومة املتصاعدة.
وتعترب هذه األعداد مؤشراً سلبياً على تصاعد جلوء اإلحتالل اىل إستخدام هذه السياسة
رادع ،رغم جتاوز االحتالل
التعسفية الغري قانونية حبق األسرى الفلسطينيني ،دون ٍ
لكل املعايري والشروط اليت َ ُ
ت ُّد وحتج ُم من تطبيق هذا النوع من االعتقال ،وتشرتط
استخدامه يف أضيق احلدود ،مؤكداً بأن عدد القرارات اليت صدرت العام تفوق ما كان
يصدر سابقاً يف عدة أعوام.
َ
لفرتات اعتقالي ٍة جديد ٍة وبلغ عددها  1070قراراً،
اعتقال
جتديد
ثلثي هذه القرارات كانت
ٍ
ٍ
ُّ
مرات لبعض األسرى منهم األسري «بالل
ومتتد ما بني شهرين إىل 6
شهور ،ووصلت اىل ٍ 8
ٍ

مرات
التميمي»  ,واألسري «صهيب مجال الشروف» وهما من مدينة اخلليل ،و ُج ِّد َد هلما ٍ 8
متتالي ٍة ،بينما  588قراراً ادراياً صدرت حبق أسرى ألول مرة وهم ممن قام االحتالل باعتقاهلم
خالل هذا العام يف أحناء الضفة الغربية والقدس ،وقام بتحويلهم إىل االعتقال اإلداري.
وكان توزيع القرارات اإلدارية خالل العام كالتالي ،يف شهر يناير أصدر االحتالل 117

قرار ّ
إداري ،ويف فرباير أصدر  157قراراً ،بينما يف مارس اصدر  152قراراً ،ويف نيسان أصدرت
ٍ
48

الحملة الدولية للتضامن مع األسرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي «تضامن»

اداري ،بينما يف يونيو
قرار
ٍّ
حماكم االحتالل  186قراراً ،وخالل شهر مايو صدر ٍ 117
قرار ،ويف شهر يوليو  94قراراً،
بشكل
ارتفعت أعداد القرارات
ٍ
كبري جداً ووصلت اىل ٍ 215
ٍ
بينما يف اغسطس  192قراراً ،ويف سبتمرب  122قراراً ،ويف أكتوبر  120قراراً ،ويف نوفمرب

 111قراراً ،ويف ديسبمر  75قراراً.
واحتلت مدينة اخلليل كالعادة النسبة األعلى يف القرارات اإلدارية ،حيث بلغت  576قراراً
ادارياً ،بنسبة  % 34من القرارات االدارية اليت صدرت خالل العام  ،2016تلتها مدينة رام اهلل.
َّ
وأبرز القرارات االدارية كانت بحق:

النائب يف اجمللس التشريعي «حممد مجال النتشه» من اخلليل وقد اعتقل بتاريخ
 ،2016/9/28وصدر حبقه قرا ٌر ٌّ
أشهر.
اداري ملدة ٍ 6

النائب «حامت قفيشة من اخلليل ،اعتقل بتاريخ  ،2016/1/24وفرض عليه اإلداري
أشهر ،وقد اطلق سراحه بعد انتهائها.
ملدة ٍ 6

النائب «عزام نعمان سلهب» من اخلليل ،واعتقل بتاريخ  ،2016/11/28وصدر حبقه
أشهر.
قرار إداري ملدة ٍ 6

أشهر وهو
جتديد اإلداري للنائب «حسن يوسف خليل من رام اهلل للمرة الثالثة ملدة ٍ 6
معتقل منذ أكتوبر من العام .2015

النائب «عبد اجلابر مصطفى فقهاء» من رام اهلل اعتقل بتاريخ  ،2016/5/17وفرض
اشهر.
عليه اإلداري ملدة ٍ 4

جتديد اإلداري للمرة الثالثة لعضو نقابة الصحفيني «عمر ناجى نزال» من رام اهلل.
جتديد اإلداري لألسريات «سعاد رزيقات» وسناء نايف ابوسنينة» وهما من اخلليل
واألسرية «صباح فرعون» من القدس واألسرية «حنني عبد القادر اعمر» من

طولكرم للمرة الثانية على التوالي.
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حكم إداري ملدة  6اشهر لألسري املصاب بالشلل النصفي «خري اهلل حافظ شريدة»
من مدينة نابلس ،دون مراعاه لوضعه الصحي اخلاص ،وهو معتقل منذ ،2016/5/21

نصفي ويتنقل على كرسي.
شلل
وهو يعاني من ٍ
ٍّ

قرا ٌر ٌّ
اداري حبق األكادميي الدكتور «عدنان يونس أبو تبانة ( 51عاماً) من اخلليل
و هو كاتب وأكادميي ،وباحث ومفكر إسالمي ،وحماضر جامعي يف جامعة القدس

املفتوحة ,وأحد رجاالت اإلصالح يف حمافظة اخلليل.
قرا ٌر ٌّ
إداري حبق االكادميي الربفسور «عصام راشد االشقر» ( 57عاماً) من نابلس،
وهو حماض ٌر يف جامعة النجاح الوطنية وله املئات من األحباث والدراسات يف اجملالت

العلمية املتخصصة العاملية واحمللية.

جتديد اإلداري أكثر من مرة حبق األسري املريض واملقعد «عدنان ياسني محارشة»

( 48عاماً) ،من جنني رغم ظروفه الصحية الصعبة وعدم قدرته على احلركة ،وهو

معتقل بتاريخ .2015/11/30
جتديد اعتقال للمرة السادسة على التوالي لألسري «رامي جهاد اخلطيب» ( 32عاماً)،
من اخلليل وهو معتقل بتاريخ  ،2014/11/20وهو أسري سابق أَمضى ما يزيد على عشر
سنوات يف سجون االحتالل ،وهو متزوج وأب لطفلني.
ٍ
جتديد اإلداري أكثر من مرة لألسري «بالل سليم التميمي» وهو يعترب أقدم األسرى
اإلداريني ،بعدما أُطلق سراح األسري «رزق الرجوب « وهو معتقل منذ .24/7/2014
تني للصحفي «أديب بركات األطرش» من اخلليل.
جتديد اإلداري َّ
مر ِ

أمر إداري ِّ
حبق القيادي يف محاس حسني حممد أبو كويك» من رام اهلل،
إصدار ٍ
ملدة  6شهور.
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سابعًا :العزل اإلنفرادي لألسرى
شهد العام  2016إستمرار االحتالل يف تطبيق عقوبة العزل االنفرادي على األسرى سواء
كانت قصري ًة أو طويل ًة ،حيث نقل اإلحتالل العشرات من األسرى اىل العزل ،بعضهم
شهور ،وخرج من العزل بينما البعض اآلخر ال يزال حتى كتابة هذا التقرير
أمضى عدة
ٍ

خيضع للعزل االنفرادي التعسفي يف ظروف قاسية للغاية.
وأبرز األسرى الذين ال زالوا معزولين:

املعزول :حسام عمر

األسري «حسام يونس عزت عمر» ( 43عاماً) ،من طولكرم ،معتقل منذ ،2002/2/27
وحمكوم بالسجن ملدة  40عاماًُ ،عزل يف أغسطس من العام  ،2013حبجة التخطيط
حملاولة خطف جنود ،وال يزال حتى اللحظة.

املعزول :موسى صوفان

األسري «موسى سعيد موسى صوفان» ( 43عاماً) ،من طولكرم ،معتقل منذ عام ،2003
وحمكوم بالسجن املؤبد مدى احلياة معزول منذ أغسطس من العام  ،2013عل الرغم
من أنه يعاني من أورام سرطانية يف الرقبة منذ سنوات ووضعه الصحي سيء ،وحيتاج إىل
ورم باجلهة اليمنى من الرقبة ،مما
متابع ٍة ورعاي ٍة مستمر ٍة ،وعملي ٍة عاجل ٍة الستئصال ٍ

يشكل خطور ًة حقيق ًة على حياته ،و ترفض إدارة السجون إنهاء عزله.

املعزول  :حسنى عيسى

األسري «حسين حممد حسن عيسى» ( 31عاماً) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة ،معتقل
منذ  ،2002/7/7وحكم عليه بالسجن الفعلي ملدة  20عاماً ،قام االحتالل بعزله يف
 2015/10/25بعد إقتحام أقسام اجلهاد اإلسالمي يف سجن نفحة ،وال يزال حتى اآلن.
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املعزول  :عصام زين الدين

ٌ
معتقل منذ العام  ،2006حمكو ٌم بالسجن املؤبد،
األسري « عصام حممود زين الدين «
بظروف إنساني ٍة صعب ٍة و حمرو ٌم
يقبع يف قسم العزل بسجن عسقالن منذ إبريل ،2014
ٍ
متواصل ،وهو يعاني من عدة
طيب
إهمال
من زيارات ذويه منذ عزله ،كما أنه يعاني من
ٍّ
ٍ
ٍ

مشاكل صحية كآالم يف املعدة وحساسية باجللد.
املعزول  :نور الدين أعمر

األسري « نور الدين عبد اهلل أعمر» ( 39عاماً) من مدينة قلقيلية ،معتقل منذ العام
 ،2003وحكم عليه بالسجن  30عاماً ،ثم أضافت حمكمة االحتالل  25عاماً على حكمه
احملكومني بالسجن املؤبد و 20
ليصبح  55عاماً ،وهو شقيق األسريين نضال وعبد السالم
َ

عاماً .ويقبع يف عزل زنازين سجن « أيالون» منذ  ،2013/9/20و بتوصية من «الشاباك»

وحمروم من زيارة ذويه طوال فرتة عزله ،وقد خاض إضراباً عن الطعام مع شقيقيه
األسريين «عبد السالم ونضال» من إجل إنهاء عزله ،وقد وعدت إدارة السجون بذلك.

املعزول  :رائد حنتش

األسري رائد حممد حسن حنتش» ( 38عاماً) ،معتقل منذ  ،2002/8/31ويقضى حكماً
بالسجن الفعلي ملدة  19عاماً ،بتهمة النشاط العسكري يف صفوف كتائب القسام
اجلناح العسكري حلركة محاس ،وقامت إدارة سجن النقب بعزله يف  ،2016/3/30دون
إبدا ِء األسباب ،وذلك تزامناً مع إعتقال شقيقه «مهند» خالل زيارته له يف السجن.

املعزول  :عبد اهلل غالب برغوثي
قامت إدارة سجن «رميون» خالل شهر ديسمرب بنقل األسري القيادي «عبد اهلل غالب
الربغوثي من رام اهلل ،وهو صاحب أعلى حكم يف العامل (حمكوم بالسجن املؤبد  67مرة)
إىل العزل االنفرادي ،دون معرفة األسباب.
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واألسري الربغوثي معتقل منذ العام  ،2003وإتهم باملسؤولية عن تنفيذ سلسلة من
العمليات البطولية ،واليت ُقتل فيها  67إسرائيلياً .وأصدرت حماكم اإلحتالل حبقه
ُحكم بالسجن ملدة ً 67
مؤبدا ،وكان ُعزل ألكثر من  9سنوات متواصلة.

الشيخ رائد صالح:
اعتقل رئيس احلركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطيين احملتل األسري الشيخ «رائد
أشهر ،وأقدم
صالح» يف شهر مايو من العام  ،2016ويقضى حكما بالسجن ملدة 9
ٍ
االحتالل منذ بداية اعتقاله على عزله إنفرادياً عن باقي األسرى يف سجن النقب ،ومينع
من التواصل معهم ،وقد خاض إضراباً عن الطعام ملدة أسبوعني إحتجاجاً على العزل
حبقه.

املعزول  :أنس جرادات
األسري «أنس غالب حسن جرادات ( 35عاماً) من جنني وهو أحد قيادات حركة اجلهاد
اإلسالمي ،معتقل منذ  ،2003/5/11وحمكوم بالسجن املؤبد  35مرة ،باإلضافة إىل 35

تعسفي من جهاز األمن
بقرار
ٍّ
عاماً ،واقدمت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية على عزله ٍ

العام اإلسرائيلي «الشاباك» إىل زنازين عزل جمدو ،وذلك يف شهر مايو من العام 2016

دون ابداء أسباب واضحة وصرحية لعزله ،وهو صاحب أعلى حكم بني أسرى حركة
اجلهاد اإلسالمي.
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ثامنًا
تراجع أوضاع األسرى الصحية
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ثامنًا :تراجع أوضاع األسرى الصحية
ال تتوقف معاناة األسرى املرضى بسبب استمرار اإلحتالل يف سياسة اإلهمال الطيب
كبري،
بشكل
حبقهم ،مما يرفع أعدادهم بشكل مستمر ،ويزيد اخلطورة على أوضاعهم
ٍ
ٍ

كبري من األسرى بسبب هذه السياسة اإلجرامية،
وقد تراجعت يف العام  2016صحة عد ٍد
ٍ
ويعاني بعضهم أوضاعاً صحي ًة خطري ًة جداً ،بل ويُتوقع استشهادهم يف أية حلظة ،يف ظل

استمرار سياسة اإلستهتار حبياة األسرى.
وأبرز هؤالء االسرى:

األسري املريض بسام السايح
األسري «بسام امني حممد السايح» ( 44عاماً) ،من مدينة نابلس ،إعتقل بتاريخ
 2015/10/8خالل وجوده يف قاعة احملكمة حلضور جلسة حماكمة زوجته «منى ابو
اأشهر ،وأُطلق سراحها فيما بعد.
بكر» واليت اعتقلت قبل إعتقاله بستة
ٍ
تعترب حالة «السايح» من اأخطر احلاالت املرضية بني األسرى يف سجون االحتالل،
حيث يعاني من سرطان الدم النخاعي احلاد ،وسرطان يف الكبد ،وصعوبة يف التنفس،
صمامات
كبري مؤخراً حيث تبني وجود
بشكل
ومشاكل يف القلب ،وقد تراجعت صحته
ٍ
ٍ
ٍ

يف القلب مغلقة.

األسري يوسف نواجعة
األسري يوسف إبراهيم عبد الفتاح نواجعة ( 50عاماً) من سكان يطا قضاء اخلليل،
تراجعت صحته اىل حد اخلطورة ،حيث أُصيب بسكتة دماغية خالل تواجده فى مستشفى
سجن الرملة ،ونقل إىل مستشفى «أساف هروفيه».
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واألسري نواجعة معتقل منذ عام  ،2012وحمكوم بالسجن ملدة  6سنوات ،ويعاني من
فقدان الذاكرة ومن شلل نصفي ومن صرع وحالته الصحية صعبة ،ورغم ذلك رفض
اإلحتالل إطالق سراحه.
األسري زياد محودة
األسري املريض « زياد محودة « من سكان رام اهلل وحمكوم بالسجن ملدة  23عاماً ،ويقبع
مصاب بالفشل الكلوي ،ونقل
كبري ،حيث أنه
بشكل
فى سجن النقب تراجعت صحته
ٌ
ٍ
ٍ
أكثر من مرة إىل مستشفى «سوروكا» اإلسرائيلي ،وهو حباجة لتدخل سريع وعالج

فوري إلنقاذ حياته ،ومياطل اإلحتالل يف تقديم عالج مناسب له.

األسري املريض إياس الرفاعي

األسري املريض «إياس عبد محدان الرفاعي» ( 33عاماً) من رام اهلل ،معتقل منذ
 ،2006/08/14وحمكوم بالسجن ملدة  11عاماً ،يعاني من مرض يسمى «الكرونز» وهو
عبارة التهاب مزمن لألمعاء ،حيث يصيب أنسجة اجلهاز اهلضمي جبميع طبقاته ،وهذا
املرض يعمل على إفراز مواد سامة تتسبب بالتهابات حادة يف شتى أحناء اجلسم ،مما
يهدد حياة األسري ويعرضها للخطر ،وال تتعامل اإلدارة معه باجلدية الكافية ،حيث مل
يعد قادراً على احلركة واملشي ،وليس لديه الرغبة يف األكل ،مما أدى الخنفاض وزنه
أكثر من  25كيلو خالل الشهور االخرية.
و أضاف بأنه عانى يف األيام األخرية عانى من نزيف حاد ،وآالم شديدة يف البطن والرأس
واخنفاض يف درجات احلرارة ،وحياته مهددة باخلطر  ،وخاصة بعد ان اكتشاف االطباء
يف مستشفى أساف هاروفيه ورمني جديدين يف جسده.
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األسري سعيد مسلم
األسري املريض « سعيد كمال مسلم»  42عاماً من قرية سلفيت جنوب نابلس ،معتقل
بتاريخ  ،2000/11/24وحكم بالسجن ملدة  18عاماً ،اصيب يف شهر مايو 2016/بشكل
مفاجئ جبلطة قلبية أثناء تواجده يف سجن «النقب الصحراوي ،نقل على إثرها إىل
مستشفى «سوروكا» ،وقد اجريت له عملية قسطرة يف القلب  ،وبعد يومني من اجراء
العملية  ،وقبل ان يتعافى جيداً قامت إدارة السجون بإعادته غلى سجن عسقالن ،وقد
كبري بعد نقله إىل السجن ،وطرأ تدهور على وضعه الصحي مما
بشكل
تراجعت صحته
ٍ
ٍ

اضطر االحتالل لنقله مر ًة اخرى من سجن «عسقالن» إىل مستشفى «برزالي”.

األسري املريض بالسرطان «يسري املصري»
األسري «يسري عطيه املصري» من قطاع غزة إعتقل بتاريخ  ،2003/6/9و يقضى حكماً
بالسجن ملدة  20عاماً ،أمضى منها  13عاماً متنق ً
ال بني املستشفيات وعيادات السجون،
يعاني من مرض السرطان يف الكبد بشكل متقدم ،ويعترب أحد أصعب وأخطر احلاالت
املرضية يف سجون االحتالل ،إضافة اىل إصابته بتضخم يف الغدة الليمفاوية ،وهذا فيه
خطورة كبرية على حياته ،كما يعاني من تضخم يف الغدة النخاعية يف الدماغ ،ويشكو
من هزال ودوخة وصداع بشكل دائم ،كما يعاني من مشكلة يف القلب وآالم يف الصدر
وضيق يف التنفس ،وإستمرار النزيف واآلالم من األمعاء.
ونتيجة اإلهمال الطيب املتعمد أصيب مؤخراً بوجود بروقني على شبكية العني وهذا
يتحول أللياف تؤدي للعمى واآلن يرى شبكة سوداء من النقاط واخلطوط أثناء الرؤية
ً
يوم ويضعف نظره شيئاً فشيئاً.
تزيد يوما بعد ٍ
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األسري «عالء اهلمص»
األسري «عالء إبراهيم اهلمص» ( 42عاماً) من سكان رفح جنوب القطاع ،يعاني من
ّ
«السل» يف الرئتني والكلى ،وورم يف احلنجرة ،وتقرحات يف
أمراض عدة ،أهمها مرض
املعدة ،وضعف يف عمل شبكية العني ،وكذلك تضخم « الغدد الليمفاوية» ،ومشكلة
يف األعصاب ،و ُنقل إىل عيادة سجن «الرملة» ـكثر من مرة و ال يقدم له سوى املسكنات.
جديد يف اجلهة اليمنى من صدره،
بورم
ٍ
مؤخ ًرا تراجعت صحته بعد اكتشاف اصابته ٍ
ال يُعرف طبيعته ،وحيتاج إىل فحوصات خاصة لتحديد مدى خطورة هذا الورم ،كما

حيتاج إىل نقل إىل مستشفى مدني وليس مستشفى الرملة إلجراء عملية منظار عاجلة،
ومياطل اإلحتالل يف إجرائها ،وهناك خشية على حياته.

األسري هاشم طه

األسري املريض «هاشم حممد ياسر طه» ( 26عاماً) ،من سكان مدينة اخلليل تراجعت
صحته إىل حد اخلطورة ونقل خالل العام  2016إىل مستشفى سوروكا عدة مرات.
إصابات خطري ٍة عند إعتقاله قبل  9سنوات ،وقد أجريت له  4عمليات
وكان األسري أُصيب
ٍ

جراحية ،ومجيعها مل تفلح يف التخفيف من آالمه ،وال تزال شظايا الرصاص موجودة يف
قدمه ومياطل اإلحتالل يف إجراء عملية جراحية ضرورية له إلخراج الشظايا.

األسري املقعد خالد الشاويش
األسري املقعد خالد مجال الشاويش» ( 44عاماً) من جنني يقبع بشكل دائم يف مستشفى
سجن الرملة ،ورغم ذلك تشهد حالته الصحية تراجعاً مستمراً ،و حيتاج إىل عملية
جراحية بيده نتيجة كسور يف يده اليمنى ،حيث أن العظم يتحرك من مكانه واالحتالل
مياطل يف إجرائها منذ أكثر من  3أعوام ،مما يهدد ببرت يده نتيجة االلتهابات اليت
اصيبت بها.
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وكان األسري “الشاويش” أصيب إصابات بالغة بـ 11رصاص ًة ،يف مجيع أحناء اجلسد
خالل اشتباك مع االحتالل قبل إعتقاله ,وأدت اإلصابة إىل شلل نصفي ،واعتقل بتاريخ
 2007/5/28وحكم عليه بالسجن املؤبد  10مرات.

األسري حممد عادي

األسري حممد أمحد امساعيل عادي ( 58عاماً) ،من اخلليل ،تراجعت صحته خالل
االعتقال ،حيث يعاني من مرض السرطان ومشاكل يف القلب ،وعدة أمراض مزمنة
أخرى ،و كان قد أُجرى قبل اعتقاله بفرتة قصرية عملية قلب مفتوح وعملية أخرى
الستئصال لألورام اخلبيثة من القولون مبشفى األهلي مبدينة اخلليل ،وكان ال زال
خيضع للعالج بإبر الكيمياوي ،وال زال حيتاج اىل إكمال عالجه ومتابعة مستمرة
وعملية منظار ،وهو معتقل منذ  ،2016/2/22واعتقل  11مرة منها  7مرات إدارياً بواقع
 8أعوام.

األسري اجلريح ممدوح عمرو

اعتقل األسري اجلريح «ممدوح يوسف عمرو» ( 27عاماً) من اخلليل بتاريخ 2016/2/24

بالقرب من مفرتق عتصيون مشال اخلليل بعد أن نفذ عملية طعن أدّت إىل مقتل جندي
وإصابة آخر جبراح ،حيث أطلق عليه جنود االحتالل النار وأُصيب إصابات بالغة ونقل
إىل قسم العناية املكثفة مبستشفى «شعاري تصيدق» حتت األجهزة اإلصطناعية.
وضع األسري اجلريح «عمرو» صعب للغاية ،وصحته يف تراجع مستمر ،وهناك خشية
حقيقة على حياته ،نتيجة إستهتار اإلحتالل حبياته ،حيث كان قد أصيب بتلوث خالل
وجوده باملستشفى.

األسري املقدسي فراس غامن

األسري املقدسي «فراس صادق غامن» ( 42عاماً) ،أصيب خالل وجوده يف سجن «جلبوع»
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بأزمة قلبية حادة نقل على إثرها إىل مستشفى «العفولة» لتلقي العالج ،ومت إستخدام
الصعقات الكهربائية إلنعاش قلبه ،بينما ال تزال هناك خطورة شديدة على حياته.
األسري «غامن» معتقل منذ  ،2002/2/18وحمكوم بالسجن املؤبد  9مرات ،إضافة إىل 50

عاماً ،بتهمة اإلنتماء اىل كتائب شهداء االقصى واملشاركة يف عمليات عسكرية أدَّت اىل

مقتل  9جنو ٍد إسرائيليني.

األسري منصور موقده

األسري املريض «منصور خليل موقده» ( 47عاماً) ،من سلفيت ،معتقل منذ ،2002/7/3
وحمكوم بالسجن املؤبد مدى احلياة ،ويتنقل على كرسي متحرك منذ اعتقاله ،حيث
أصيب بالرصاص ،ويعاني من شلل باألطراف السفلية ،ويعيش بأمعاء متهتكة ،وقد مت
استئصال جزء منها ،وتركيب أجزاء بالستيكية بد ً
ال عنها ،ويصطحب معه بإستمرار

كيس للرباز والتحكم بالبول معدوم ،وأمضى سنوات إعتقاله متنق ً
سر ِة عيادة
ال على أَ َّ

سجن الرملة ،دون ان يطرأ ُّ
أي تقدم على وضعه الصحي.

َ
ً
معروف يف اجلانب األمين أسفل رقبته أدى إىل تدهور
ورم غري
ٍ
بدأ يعاني مؤخرا من وجود ٍ

كبري ،وال يستطيع النوم من كثرة األوجاع ويعيش على املسكنات،
بشكل
وضعه الصحي
ٍ
ٍ
وقد أعلن يف نيسان عن خوضه إضراباً جزئياً عن الطعام إحتجاجاً على سياسة اإلهمال

الطيب اليت تنتهجها سلطات االحتالل حب ّقه ،وحالته املرضية ترتاجع باستمرار دون
تقديم أي نوع من انواع العالج احلقيقي له.

األسري حممد احملتسب
األسري «حممد مجال احملتسب» من اخلليل ،وهو معتقل منذ شهر أكتوبر من العام
 ،2015وفرض عليه اإلحتالل اإلعتقال اإلداري ،ونتيجة االهمال الطيب تراجع وضعه
الصحي نتيجة إصابته بورم جمهول يف معدته تسبب له يف تقيئ الدم دون معرفة طبيعة
هذا الورم نتيجة عدم توفري فحوصات طبية حقيقية لألسرى املرضى يف سجون االحتالل.
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األسري زياد محودة

األسري املريض «زياد محودة من سكان حمافظة رام اهلل وحمكوم  23عاماً ،ومعتقل يف
سجن النقب ،يعاني من مرض عضال ،ومصاب بفشل كلوي وحباجة لتدخل سريع
كبري ،حيث قامت إدارة
بشكل
وعالج فوري إلنقاذ حياته ،وقد تراجعت حالته الصحية
ٍ
ٍ

سجن النقب بنقله إىل مستشفى «سوروكا» اإلسرائيلي.

األسري فتحي النجار
األسري فتحي النجار من يطا قضاء اخلليل ،معتقل منذ عام  ،2002وحمكوم بالسجن
ملدة  30عاماً ،يعاني من مشاكل صحية صعبة ويشكو من وجود حصوة يف الكلى وإرتفاع
نسبة الدهون ويعانى من الفتاق ،باإلضافة اىل أوجاع باألسنان ومشاكل يف النظر ،وقد
تراجعت صحته خالل الشهور املاضية بشكل كبري.

األسري جالل الفقيه
تعرض األسري «جالل حسام الفقيه» من قرية بورين يف حمافظة نابلس يف شهر أغسطس
اىل جلطة قلبية حادة نقل على إثرها إىل مستشفى العفولة ،وهو معتقل منذ عام ،2003
وحمكوم بالسجن املؤبد مرتني ،إضافة اىل  35عاماً.

األسري أمحد أبو ظاهر

كبري،
حد
األسري أمحد عودة أبو ظاهر( 48عاماً) ،من قطاع غزة تراجعت صحته إىل
ٍّ
ٍ

حيث أُصيب جبلطة قلبية يف سجن «رميون» ونقل على إثرها إىل مستشفى «سوروكا»،

وأُجريت له عملية قسطرة وحالته استقرت ،واألسري أبو ظاهر معتقل منذ عام ،2009
وحمكوم بالسجن الفعلي مدة  11عاماً.
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األسري حممد أبو هليل

األسري «حممد فهمي الرمياوي» ( 39عاماً) من رام اهلل يعاني من مرض محى البحر
املتوسط ،ويتعرض إلهمال طيب متعمد من قبل إدارة السجن ،اليت ال تبدي أي اهتمام
حبالته ،األمر الذى أدى إىل تراجعها خالل الفرتة االخرية ،ومياطل اإلحتالل يف عرضه
على طبيب خمتص ،وهو معتقل منذ عام  ،2001وحمكوم بالسجن املؤبد.

األسري أمين الكرد

األسري املقدسي « أمين الكرد» ( 20عاماً) ،تعرض إلطالق نار مباشر عقب تنفيذه عملية
طعن يف القدس احملتلة شهر سبتمرب ،وأصيب بعدة رصاصات يف الصدر والقدمني
والعمود الفقري ،سببت له شلل نصفي  ،ويتنقل على كرسي متحرك ،عالوة على
معاناته من آالم حادة.

األسري متوكل رضوان
األسري « متوكل رضوان» والذي يقبع يف مستشفى الرملة ويعاني من أورام ومشاكل
بالقلب وحالته الصحية صعبة وهو حمكوم بالسجن  22عاماً ،وقد أصيب مبرض جمهول
أوراما يف رقبته ،ومياطل االحتالل يف الكشف عن طبيعة مرضه.
سب َب له ً
َّ

األسري أمين علي

األسري املريضأمين خليل علي» ( 40عاماً) ،تعرض حلالة إغماء يف سجن عوف ،وقد
تأخر نقله للعيادة ما يزيد عن ساعتني نتيجة إهمال إدارة السجن مبتابعة حالته
الصحية ،ومماطلتها يف استدعاء إسعاف لنقله للمشفى ،وهو معتقل اداري منذ فرباير
املاضي ويعاني من مرض السكري.
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تاسعًا
شهداء الحركة األسيرة
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تاسعًا :شهداء الحركة األسيرة
أفاد التقرير بأن أعداد شهداء احلركة األسرية يف سجون االحتالل ارتفع خالل العام
 2016إىل  ،209بعد ارتقاء شهيدين وهما :

الشهيد :ياسر محدوني

 الشهيد «ياسر ذياب حسني محدوني» ( 41عاماً) ،من بلدة يعبد قضاء حمافظة جنني،بالسجن املؤبد ،وهو
إعتقل بتاريخ  2003/6/19وحكمت عليه حماكم اإلحتالل ّ

متزوج وله اثنان من األبناء ،وهما :أدهم ( 15عاماً) وحممد ( 13عاما).

السجون “النحشون» عليه
 تع ّرض األسري الشهيد «محدوني» إلعتداء قوات قمع ّّ
بالضرب عام  ،2003ما س ّبب له مشاكل صحية مزمنة يف أذنه اليسرى ،عالوة على
إصابته خالل سنوات إعتقاله مبشاكل يف القلب وضيق التنفس.
 آخر السجون اليت مكث فيها حتى يوم استشهاده هو سجن «رميون» ،والذي ُنقل إليه منللسجن واإلشتباك معهم.
سجن «جلبوع» خالل العام  2013بعد إقتحام ق ّوات القمع ّ
 تبع ذلك إهمال طيب ومماطلة يف تقديم العالج مما فاقم من وضعه الصحي ،حيثُنقل عدة مرات إىل «عيادة سجن الرملة» ولكن دون تقديم أي عالج.
 خالل شهر شباط /فرباير  2015خضع األسري محدوني لعملية قسطرة يف مستشفى«العفولة» اإلسرائيلي ،ومل تتم متابعتة حالته الصحية بعد العملية ،ومل خيضع
بعدها للفحص الطيب ومتابعة العالج.
 استشهد األسري محدوني يف  25أيلول /سبتمرب  2016يف مستشفى “سوروكا»اإلسرائيلي بعد إصابته جبلطة قلبية يف سجن «رميون» ،وبذلك إرتفع عدد شهداء
احلركة األسري إىل .208
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 كشفت النتائج األولية لتشريح جثمان الشهيد محدوني بأن سبب الوفاة ناتج عنتضخم يف عضلة القلب ،إذ تع ّرض الشهيد محدوني إلهمال طيب ممنهج ومتعمد ،ومل
يتم استكمال العالج له ،كما ومت حرمانه من األدوية العالجية والوقائية.

الشهيد أسعد الولي

 الشهيد «إسعد فارس عبد الولي» ( 67عاماً) سوري اجلنسية ،من سكان قرية مسعدةباجلوالن احملتل.
 كان قد اعتقل على خلفية مشاركته يف العديد من الفعاليات املنددة باستمراراالحتالل يف بداية السبعينات.
 يف عام  1982فصل من عمله كمدرس لتحريضه على تنظيم املظاهرات الشعبية اليتخرج بها أبناء اجلوالن احملتل إلفشال قرار االحتالل بضم اجلوالن.

 أعاد االحتالل اعتقاله يف  ،2016/12/10بعد رفضه دفع غرامه لإلحتالل على خلفيةبناء غري مرخص استنكاراً لوجوده وعدم االعرتاف بشرعيته ،ففضل السجن على دفع
الغرامة.
 حكم عليه االحتالل بالسجن ملدة  8اشهر. كان يعانى من مشاكل يف القلب نظراً لكرب سنه ،وتعرض إلهمال طيب واضح. تراجعت صحته قبل استشهاده بيومني بعد أن شعر بأوجاع يف صدره ,وماطل اإلحتالليف تقديم العالج له أو الكشف عن سبب تراجع وضعه الصحي.
 استشهد بتاريخ  2016/12/25يف سجن «تلموند» بعد إصابته بسكتة قلبية حادة،بسبب اإلهمال الطيب حقه وبذلك إرتفع عدد شهداء احلركة األسري إىل .209
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عاشرًا
التنكيل باألسرى
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عاشرًا :التنكيل باألسرى
تواصلت عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون واألقسام ،و إستهدفت سجون بعينها
بشكل ملحوظ ،وأبرزها «سجن نفحه حيث رصد التقرير  156عملية اقتحام خالل العام
.2016
كما شهد تصعيد يف عمليات القمع وإقتحام السجون ،واإلعتداء على األسرى والتنكيل
بهم ،األمر الذي أدى إىل إصابة العشرات منهم جبراح نتيجة االعتداء عليهم بالضرب
ورش الغاز ،ونقل العشرات من األسرى اىل زناين العزل اإلنفرادي لفرتات حمددة ،وقد رافق
معظم عمليات اإلقتحام عقوبات فرضت على األسرى ،من سحب األجهزة الكهربائية أو
إغالق األقسام وحتويلها إىل عزل ،وفرض غرامات مالية على األسرى.
ونتيجة اإلعتداءات على األسرى أصيب منذ بداية العام  80أسرياً برضوض وجروح
واختناقات ،حيث أُصيب ( )48أسرياً دفعة واحدة يف شهر نيسان ،خالل إقتحام الوحدات
اخلاصة لقسم  14يف سجن نفحة ورش الغاز والفلفل على األسرى واإلعتداء عليهم
بطريقة وحشية بالضرب بالعصي ،بينما أُصيب  3أسرى يف نفس السجن يف إعتداء آخر،
وكان االحتالل قد إستهدف سجن نفحة بالعديد من اإلقتحامات والتنكيل والنقل
لألسرى حيث أقدم األسرى يف قسم  1بنفحة على حرق إحدى الغرف ،وقابلها اإلحتالل
باالعتداء على األسرى وأُصيب األسري « فهمى ابو صالح» من أسرى غزة ،واألسري « أمحد
بديع « من أسرى القدس ،ويف قسم  3أصيب األسري حممود الدحنون ،بعد أن اقتحمت
وحدات القمع القسم وقامت باإلعتداء على األسرى ،ومنأبرز اإلعتداءات :
االعتداء على األسري فادي أبو اهلدى وأصابته جبروح يف رأسه ،حبجة قيامه بدفع أحد
السجانني يف سجن ايشل ،وقررت عزله ملدة  21يوما.
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إصابة  8من األطفال حباالت رضوض بعد إقتحام الوحدات اخلاصة لقسمي  18و 20

يف سجن جمدو واملخصصة لألطفال وإجراء تفتيش استفزازي ،وختريب أغراضهم
الشخصية ،واإلعتداء عليهم بالضرب ،ورش املاء البارد عليهم يف ظل الربد القارس،
وإتالف مالبسهم وفرشاتهم.
أجرت إدارة السجون محلة تنقالت واسعة طالت العشرات من األسرى ،و وصلت إىل حد
نقل أقسام بكاملها تضم العشرات من األسرى ،حيث نقلت كافة أسرى قسم  4يف نفحه

وعددهم  70أسرياً إىل قسم  1يف نفس السجن حبجة التفتيش.

نقل  13أسرياً من سجن إيشل إىل سجون أخرى بسبب إحتجاجهم على سياسة

التفتيش املذ ّلة لذويهم خالل الزيارة ،فيما نقلت كافة األطفال من سجن “هشارون”

إىل سجن جمدو ،ونقلت عدد من األسريات اىل القسم املُخلى من االطفال.

نقل  144أسرياً من سجن ايشل إىل سجن أولي هيكدار ،وذلك حبجة إجراء
عمليات تفتيش أمنية ،فيما إقتحمت قسم  6يف سجن رامون بطريقة وحشية وأعتدت
على األسرى ونقلت كافة األسرى يف القسم إىل سجون أخرى.
نقل كافة أسرى قسم  10يف سجن إيشل بالكامل اىل سجن اوهليكدار إلفراغ
القسم بالكامل ،وهو يضم أسرى محاس.
يف شهر أغسطس إضطر األسرى مرة أخرى اىل حرق غرفة رقم  4يف قسم (أ) بسجن
نفحة ،إحتجاجاً على التفتيش الليلي الذي تقوم به الوحدات اخلاصة التابعة ملصلحة
السجون.
يف شهر سبتمرب أقدمت قوات القمع التابعة إلدارة السجون اإلسرائيلية يف سجن نفحة،
على إقتحام عدد من أقسام السجن ،وإعتدت على األسرى بسبب التكبري الذى أطلقه
االسرى رداً على جرمية إستشهاد األسري ياسر محدوني.
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يف شهر أكتوبر إقتحمت وحدة القمع املسماة متسادا قسم  3يف سجن جلبوع بالسالح
واهلراوات وقامت بتفتيشات إستفزازية لألسرى والبالغ عددهم  120أسرياً ،إنتهت بعزل
رئيس اهليئة القيادية العليا االسرى محاس القيادي حممد حسن عرمان إىل عزل
سجن شطة.
نقل مجيع أسرى قسم ( )11يف سجن ايشل لقسم ( )10يف سجن نفحة ،بينما عزلت
العشرات من األسرى يف زنازين العقاب حبجة منع السجان من اذالهلم وتفتيشهم ،أو
إحتجاجاتهم على إجراءات القمع اليت تنفذ حبقهم ،وبينهم عدد من أسرى اجلبهة
الشعبية الذين خاضوا إضراباً تضامنياً مع األسري بالل كايد.
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حادي عشر
أحكام المؤبد
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حادي عشر :أحكام المؤبد
أعداد األسرى احملكومني باملؤبدات يف سجون االحتالل ارتفعت يف العام  2016لتصل
اىل  495أسرياً موزعني على كافة األراضي الفلسطينية مبا فيهم أسرى من الداخل
الفلسطيين.

وقد أصدرت محاكم االحتالل 11
 2016وهم:

حكمًا جديدًا بالمؤبد خالل العام

األسري «ماهر محدي رشدي اهلشلمون ( 32عاماً) من مدينة اخلليل ،وصدر حبقه

حكم بالسجن املؤبد  4مرات بعد إتهامه بقتل مستوطنة واصابة آخرين جبراح بعد
عملية طعن نفذها يف التجمع االستيطاني غوش عتصيون.
األسري شادي أمحد حسني مطاوع» ( 28عاماً ) من اخلليل ،حكم بالسجن املؤبد 3

مرات بتهمة تنفيذ عملية فدائية قبل أشهر أدت ملقتل مستوطنني وإصابة ثالث قرب بلدة
السموع آواخر العام املاضي.

األسري «بالل عمر أبوغامن

من جبل املكرب بالقدس باحملتلة ،بالسجن باملؤبد 3

شيكل
مرات و  60عاماً ،وكذلك تعويض القتلى واملصابني بقيمة مليون و  900ألف
ٍ
بعد اتهامه بتنفيذ «عملية الباص» مع الشهيد «بهاء عليان» واليت قتل فيها ثالثة
مستوطنني وجرح  11آخرين.
حمكمة سامل العسكرية أصدرت أحكام بالسجن باملؤبد مرتني إضافة اىل  20عاماً على
اخللية اليت عرفت باسم «خلية ايتمار» واليت نفذت عملية يف منطقة «إيتار» قرب
نابلس قتل فيها مستوطن وزوجته وتضم مخسة من األسرى وهم :
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األسري «مسري موسى كوسا ( 33عاماً) ،من منطقة الضاحية يف مدينة نابلس،

متزوج ولديه ثالثة أطفال ،ويعمل سائقاً عموم ّياً ،بالسجن املؤبد مرتني إضافة إىل 20

عاماً.

األسري «حييى احلج أمحد» ( 24عاماً) أعزب ،ويعمل يف سوبر ماركت ،وكان جيهز

منزله حتضرياً خلطبته ،وحكم بالسجن باملؤبد مرتني إضافة إىل  20عاماً.

األسري «كرم لطفي رزق املصري ( 22عاماً) من مدينة نابلس ،مهندس مكانيك
ويعمل يف جمال املقاوالت ،وخريج جامعة النجاح ،إختطف من املستشفى العربي
التخصصي بنابلس حيث كان يعاجل من إصاب ٍة بالرصاص يف يده ،وحكم بالسجن
باملؤبد مرتني إضافة اىل  20عاماً.
األسري «أجمد عليوي ( 37عاماً) ،وهو أسري حمرر من نابلس ،وإتهمه االحتالل

باملسؤولية عن اجملموعة اليت نفذت اهلجوم والذي وفر هلا األسلحة ،وفرضت عليه حكماً
بالسجن باملؤبد مرتني إضافة اىل  20عاماً.
األسري «راغب أمحد حممد عليوي» ،بالسجن املؤبد مرتني ،إضافة اىل  30عاماً.
األسري الطفل «مراد بدر عبداهلل ادعيس ( 16عاماً) ،من مدينة يطا باخلليل،

أصدرت حمكمة عوفر العسكرية حكماً حبقه بالسجن املؤبد وغرامة مالية كبرية قدرها
شيكل بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة «عتنيئيل» وقتل
()1,750,000
ٍ

مستوطنة وهو معتقل بتاريخ .2016/1/19

األسري رائد خليل مساملة

من اخلليل ،حكم بالسجن املؤبد مرتني إضافة اىل 20

عاماً بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن يف مدينة تل أبيب قتل فيها إسرائيليان.
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األسري اجلريح «نور الدين أبو حاشية» ( 18عاماً) من خميم عسكر يف نابلس ،أصدرت
حماكم اإلحتالل حكماً بالسجن املؤبد عليه ،وغرامة مقدارها  250ألف شيكل بتهمة

طعن جندي حتى املوت عام  ،2014حيث أصيب بالرصاص حينها ومت اعتقاله.
وحك ُم املؤبد هو حكم بالسجن مدى احلياة وحيدده االحتالل ب  99عام (مؤبد عسكري)،

ويفرضه اإلحتالل على األسرى األمنيني الذين يتهمهم بقتل إسرائيليني سواءاً كانوا
مستوطنني أو جنود ،وكذلك على املسؤولني عن توجيه العمليات اإلستشهادية اليت
أدت إىل قتل يهود ،وحيكم اإلحتالل على األسرى الفلسطينيني باملؤبد عن كل يهودي
يقتل ،ويتكرر هذا املؤبد بعدد اليهود الذين يقتلون على يد هذا األسري حتى لو كانوا
مائة فإن االحتالل حيكم عليه مبائة مؤبد.
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ثاني عشر :قوانين تعسفية
واصلت سلطات االحتالل خالل العام  2016حربها التشريعية والقانونية على األسرى
بهدف خنقهم وتشديد القمع حبقهم ،ومصادرة حقوقهم ،بشكل رمسي ،حيث تتعمد
احلكومة بني احلني واآلخر دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من املتطرفني لتقديم مشاريع
وقوانني للكنيست ملداولتها بشكل رمسي ،واملصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من أعلى
سلطة تشريعية لدى االحتالل ،وهذه القرارات والقوانني ،تستهدف حقوق االسرى وتسعى
لفرض مزيد من التنكيل والتضييق عليهم.
حيث مت رصد طرح ومناقشة العديد من القوانني التعسفية تستهدف أوضاع األسرى
وحقوقهم ،حيث متت املوافقة على بعضها بينما ال يزال االحتالل يدرس األخرى وهي :
قانون إعدام األسرى:

مشروع قانون عنصري يهدف لفرض عقوبة اإلعدام على أسرى فلسطينيني شاركوا يف
قتل إسرائيليني ،تقدم به حزب «إسرائيل بيتنا» اليميين املتطرف يف العام املاضي ،2015
وقد مت تشكل جلنة وزارية مصغرة لبحث املشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة
عليه.
ومنذ ذلك الوقت مل يتم احلديث حول هذه األمر ،إال أن اصبح « ليربمان» وزيراً للجيش
أُعيد طرح القانون مرة أخرى يف مايو .2016
قانون مكافحة االرهاب:

تقدم بهذا القانون ما تسمى وزيرة العدل االسرائيلية(ايليت شاكيد) ،وهو يهدف إىل
التشديد بشكل كبري على معاقبة الضالعني يف أعمال مقاومة ،حبيث يفرض عقوبة
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السجن ملدة  25عاماً على رئيس «تنظيم فلسطيين» و  15سنة على من يشغل منصباً
إدارياً أو قيادياً يف التنظيم ومخس سنوات على العضو يف التنظيم ،كما ينص القانون
على أن جلنة إطالق السراح ال تقدم توصية إىل رئيس الدولة بتقليص حمكومية َم ْن حكم
عليه السجن املؤبد ،إال بعد مرور  15سنة على إعتقاله ،كما يفرض القانون عقوبات
مشددة على ّ
أي شخص ،يتهم بتقديم خدمات لتنظيم يصنف على أنه «إرهابي» «حسب
زعمهم» مهما كانت هذه اخلدمة صغرية وهامشية ،حتى لو كانت خدمات إنسانية ضمن
مجعيات خريية ،وقد صادق الكنيست على هذا القانون يف .2016/6/15
قانون يسمح بإعفاء الشرطة االسرائيلية والشاباك من توثيق
التحقيقات االمنية:

تقدمت وزارة األمن الداخلي االسرائيلي ،مبسودة مشروع قانون يسمح بإعفاء الشرطة
االسرائيلية والشاباك من توثيق التحقيقات األمنية اليت جتريها سوا ًء كان توثيقاً
صوتياً أو بالصورة خاصة تلك اليت جيريها جهاز الشاباك.
يثبت قاعدة جديدة ،تسمح له بعدم توثيق التحقيقات
وحياول جهاز املخابرات منذ زمن أن ِّ
بشكل دائم ،حيث أن منع التوثيق اآلن مؤقت ،ويتم جتديده كل مخس سنوات.
وكان اإلحتالل قد أصدر قانوناً عام  2003يُلزم الشرطة االسرائيلية بتوثيق وتسجيل «صوت
وصورة» مجيع التحقيقات اليت جتريها تقريباً ،ولكن جلنة القانون التابعة للكنيست أعفت
الشاباك من توثيق التحقيقات اليت جيريها مع األسرى الفلسطينيني ُ
وتدد هذا االعفاء
كل  5سنوات ،بينما يسعى الشاباك ألن يكون اإلعفاء دائماً بقرار رمسي.
انتقادات واسع ٍة بني منظمات حقوق
رغم أن إعفاء الشاباك من توثيق التحقيقات أثار
ٍ
االنسان كونه يتيح هلذا اجلهاز املختص بالتحقيق مع الفلسطينيني من سكان األراضي
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احملتلة ممارسة أساليب «غري قانونية» خالل هذه التحقيقات دون وجود أي دليل موثق
يثبت هذه اجلرمية ،ما يطلق يد حمققي الشاباك يف تعذيب الفلسطينيني دون رقيب
وحسيب أو دليل حسي ميكن اللجوء إليه إلثبات جرمية التعذيب.
قرار جديد إلدخال المالبس للنقب:

للتضييق على األسرى يف سجن النقب أصدرت إدارة سجن النقب قراراً ابلغت فيه ممثلي
األسرى أنها لن تسمح بإدخال املالبس إال كل ثالثة شهور وقامت بتحديد األشهر اليت
يسمح فيها بإدخال املالبس وهي شهر  3وشهر  6وشهر  9وشهر  ،12بعد أن كان مسموحاً
يف أي وقت.
األسرى رفضوا القرار ألن إدارة السجن مل تسمح هلم يف شهر  12بإدخال املالبس الشتوية
واألغطية ،ووجود أسرى حمرومني من الزيارة وال يسمح هلم إال كل  6شهور مرة أو كل
سنة مرة واذا مل تتوافق هذه الزيارة مع الشهر الذي يسمح به بإدخال املالبس فلن يستطيع
األسري احلصول على مالبسه.
يذكر أن األسرى يف سجن النقب يعانون من نقص حاد يف املالبس الشتوية واألغطية
بسبب موجة االعتقاالت احلالية واجلديدة وفتح عدة أقسام جديدة مما جعل بعض
األسرى الذين تتوفر عندهم بعض املالبس بتوزيعها على األسرى الذين مت إعتقاهلم
حديثاً إال أنها ال تكفي.
قرار الصليب األحمر بتقليص الزيارات:

اإلحتالل ال يتورع عن إصدار قرارات وقوانني للتضييق على األسرى ،وهذا ليس مستغرباً
عليه ،ولكن أن يأتي هذا التضييق من مؤسسة إنسانية دولية من املفرتض أنها تسعى
َ
تفاجأ
خلدمة قضية األسرى ،فهذا األمر أثار الكثري من اإلستياء واإلستغراب حيث
78

الحملة الدولية للتضامن مع األسرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي «تضامن»

اجلميع بقرار الصليب األمحر الذي صدر من جنيف بعد املوافقة الصادرة من « تل أبيب»
والقدس والقاضي بتقليص زيارات األسرى يف كافة السجون إىل زيارة واحدة فقط بدل
زيارتني شهرياً ،مدعياً أن التقليص جاء بعد دراسة أعدها «مكتب القدس» خيلص إىل أن
هنالك المباالة من أهالي األسرى حيث يسجل للزيارة مثاني حافالت ال حيضر منها إال
أربعة فقط.
هذا القرار القى استيا ًء ورفضاً من األسرى وذويهم ومن كل املتابعني واملهتمني بقضية
آثار و
األسرى ،واعتربوه تساوقاً مع سياسة االحتالل حبق االسرى ،وذلك ملا له من ٍ
إنعكاسات سلبي ٍة على واقع األسرى.
ٍ

قانون معاقبة األطفال:

كذلك أقر «كنيست» اإلحتالل مشروع القانون الذي قدمته احلكومة حول معاقبة
األطفال القاصرين بالسجن الفعلي إذا ما أدينوا بالقتل قبل بلوغهم سن الـ .14
و القانون يقضي بتحديد أمر مؤقت ملدة ثالث سنوات يسمح للمحكمة حبجز الطفل الذي
مل يبلغ يوم إصدار احلكم عليه  14عاماً داخل مؤسسة مغلقة على أن يستكمل فرتة عقوبة
السجن الفعلي بعد إمتامه الـ .14
قانون حرمان أسرى القدس والداخل من مستحقاتهم المالية:

صادقت اللجنة الوزارية «اإلسرائيلية» لشؤون التشريع ،على مشروع القانون الذي
تقدم به عضو الكنيست «يعقوب بريي» بدعم من رئيس جهاز املخابرات العامة
الشاباك السابق ،يقضى حبرمان أسرى القدس والداخل الفلسطيين احملتل ،من
خمصصات التقاعد و»العجز» ،باإلضافة إىل التعويضات املالية من أرباب العمل.
ووفقا ملشروع القانون ،سيحرم ورثة األسرى املقدسيني والفلسطينيني (من األراضي احملتلة
منذ عام  ،)1948من تلقي هذه املخصصات أيضاً.
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ودعامقدّمومشروعالقانون،الكنيستإىلسنالقانونوتشريعهبشكلنهائيوبأسرعوقتممكن.
زاعمني أن الغالبية ( )% 74من منفذي العمليات ،لديهم بطاقات هوية إسرائيلية» ،وأن
هناك إرتفاعاً كبرياً يف إنضمام فلسطينيي الداخل إىل «منظمات مناوئة لالحتالل”.
قرار تمديد شبكات مراقبة في السجون:

صادق وزير األمن الداخلي يف حكومة اإلحتالل «جلعاد أردان» يف شهر أغسطس ،على
خمطط قدمته إدارة مصلحة السجون لشراء أنظمة تكنولوجية حديثة وتركيبها يف
السجون ،ملا يعرف ( مبرشح إيقاف النطاق) حيث تعمل على إضعاف تردد اهلواتف اخللوية
امله ّربة إىل السجون ،و تعطيل اإلتصال بهدف قطع اإلشارة اهلاتفية داخل أقسام األسرى،
و يقدر مثنها بـ  12مليون شيكل 3( ،مليون دوالر) وسرتكب بداية يف سجين نفحة وإيشل،
على أن تركب الحقاً بسجون أخرى مل تسمها.
وتهدف األنظمة إىل منع األسرى من التواصل مع العامل اخلارجي ،وأيضاً إعرتاض املكاملات
وقطعها واحلد من وجود إشارة إتصال داخل تلك السجون.
وقامت سلطات اإلحتالل بشراء  4أنظمة ستوزع على أخطر  4سجون أمنية ،ويشار إىل أن
هذه األنظمة تتسبب بأمراض سرطانية لألسرى ،واإلحتالل يتعمد ويصر على وضعها دون
مباالة مع علمه املسبق خبطورتها.
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إعتقاالت غزة
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ثالث عشر :إعتقاالت غزة
واصل اإلحتالل خالل العام احلالي إعتقاالته حبق أبناء قطاع غزة ،وذلك عرب حاجز بيت
حانون ،ومن عرض البحر ،وقرب احلدود الشرقية ،حيث رصد التقرير  223حالة إعتقال
لفلسطينيني من قطاع غزة خالل العام .2016
اإلعتقاالت طالت  15من التجار ،و 125من الصيادين ،و 2من الطالب ،و 7من املرضى ،و58

من املتسللني أو الذين اقرتبوا من احلدود الشرقية ،وكذلك طالت مدير مؤسسة خريية.
وقد حول اإلحتالل املعرب الوحيد بينه وبني القطاع مستغ ً
ال حاجة املواطنني للعبور للعالج
لفرتات طويل ٍة إىل مصيدة خيتطف
أو التجارة يف أراضي الداخل يف ظل إغالق معرب رفح
ٍ
من خالهلا الفلسطينيني وحيوهلم إىل التحقيق يف سجن عسقالن مبا فيهم املرضى،
والتجار ،والطالب ،حيث مت رصد  32حالة إعتقال ملواطنني خالل العام على معرب بيت
حانون /إيرز ،بينهم:
املواطن «ماهر مشتهى» ( 53عاماً) ،اعتقل أثناء مرافقته لزوجته املريضة وكانا
متوجهني ملستشفى املقاصد يف القدس.
املسنة «مزيونة الشاعر» ( 64عاماً) من خانيونس ،اعتقلت خالل عودتها من القدس
احملتلة إىل غزة ،وقد كانت توجهت صباح نفس اليوم ألداء صالة اجلمعة يف املسجد
األقصى وأُطلق سراحها بعد إحتجازها لعدة ساعات.
الالعب «فادي منر الشرف» ( 28عاماً) ،وهو العب كرة القدم ومدافع فريق اهلالل
الرياضي يف حمافظة غزة ،وهو من سكان حي الشيخ رضوان مشال مدينة غزة ،وذلك
أثناء عودته عرب معرب بيت حانون «إيرز.
املهندس «حممد احلليب» مدير مؤسسة الرؤية العاملية يف قطاع غزة.
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املواطن «طارق كمال احلاج» الذى كان غادر القطاع برفقة طفله يوسف (عامني
ونصف) إلجراء عملية يف مستشفى (تل هشومري) لطفله اآلخر الذي يبلغ من العمر
 8أشهر فقط.
الشاب «جمد جواد عويضة» ( 23عاماً) من مدينة غزة ،ويعمل كمدير لنادي املواهب
الفلسطينية ،واتهم فيما بعد باملشاركة يف أعمال كمراقبة ملنشآت أمنية لإلحتالل
عرب اإلنرتنت.
املواطن «حسن براوي الراعي» ( 38عاماً) ،من حي الصربة وكان عائداً يف رام اهلل بعد
حضور مؤمتر.
الطالب «حممد عبدالكريم العصار» ( 29عاماً) ،من سكان مدينة دير البلح ،وسط
قطاع غزة ،حاصل على قبول يف أكادميية الشرق األوسط للطريان املدني بعمان ،وتقدم
بطلب للحصول على تصريح مرور للسفر عرب معرب بيت حانون ،ووافق االحتالل ،ثم قام
بإعتقاله حني وصوله اىل احلاجز.
املواطن «ربيع مصطفى املالحي» اعتقل أثناء مغادرته معرب بيت حانون «إيرز» وهو
يعمل يف مؤسسة مريسي كور الدولية.
املواطن «خالد مصطفى اللداوي» ( 44عاماً) ،من سكان رفح جنوب القطاع ،اعتقل
وهو يرافق إبنته املريضة« ،رغد» ( 10سنوات) ،اليت تعاني من عدم القدرة على املشي جراء
سقوطها يف وقت سابق ،وتتلقى العالج يف مستشفى “هداسا عني كارم» اإلسرائيلي.
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إعتقال المرضى على إيرز

ومل يسلم املرضى من اإلعتقال على معرب بيت حانون ،حيث قام اإلحتالل على املعرب
بإعتقال عدد من املرضى واجلرحى الذين كانوا يتوجهون إىل مستشفيات القدس
والداخل للعالج وهم:
الشاب اجلريح «حممود سعيد أبو فول» ( 19عاماً) ،من سكان خميم جباليا وهو
مصاب بعيار ناري ،وكان يقصد العالج يف نابلس.
الشاب اجلريح «حممد عوض البحيصي» ( 18عاماً) ،من سكان دير البلح ،اعتقل
خالل توجهه للعالج يف مستشفيات الداخل ،حيث أطلقوا سراح والدته اليت كانت
ترافقه وقاموا بإعتقاله ،وهو مصاب برصاصة أدّت إىل قطع يف شريان الساق وتهتك
يف األعصاب واألوعية الدموية ،وبعد أن عجزت املستشفيات بغزة عن عالجه انتقل
إلستكمال العالج داخل األراضي احملتلة ،وكان قد خضع للعالج  80يوماً متواصلة
يف مستشفى «بارزيالي» اإلسرائيلي ،وبدأ بعدها الرتدد مرة كل أسبوع للمتابعة يف
املستشفى دون أي مشاكل إىل أن مت إعتقاله.
املواطن املريض «جاد عبد قديح» من خانيونس مت إعتقاله أثناء سفره للعالج عرب

حاجز بيت حانون ،وأُطلق سراحه بعد إعتقال دام  16يوماً.

املريض حممد كامل أبوعودة» ( 33عاماً) من خانيونس ،اعتقل أثناء توجهه للعالج
يف رام اهلل و يعاني من إنزالق غضرويف.
املريض «هاني فتحي اسليم» ( 40عاماً) ،من حي الصربة وكان يف طريقه إىل
مستشفى مجعية املقاصد اخلريية يف مدينة القدس لتلقي العالج ،حيث حيتاج لزراعة
مفصل يف ساقه اليمنى.
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املريض «منر ابو اخلري» اعتقل إثناء سفره للعالج عرب معرب «إيرز» بيت حانون،
وأطلق سراحه بعد إعتقال دام يومني.
بينما أعتقل  15من التجار وهم:

التاجر « آية اهلل علي سرحان» ( 37عاماً) ،واتهمته حمكمة بئر السبع فيما بعد
بتهريب أموال لصاحل حركة محاس ،وأصدرت الئحة إتهام حبقه.
التاجر هاني حبوب اعتقل أثناء مغادرته القطاع عرب بيت حانون ،وهو ميتلك
تصريح للتنقل.
التاجر «فواز سعيد قنديل» ( 39عاماً) من حي الشجاعية ،اعتقل أثناء توجهه إىل
أراضي  1948إلجناز مهام لشركة أمحد قنديل للتجارة العامة ،حيث تلقت عائلته
إتصا ً
ال هاتفياً من هيئة الشؤون املدنية أُفيدوا من خالله أنه معتقل لدى اإلحتالل.

التاجر «حممد أمحد سعيد البشييت» ( 35عاماً) ،من سكان خانيونس و يعمل تاجراً
للمواد الزراعية ،واعتقل بعد إستدعائه ملقابلة املخابرات ،على حاجز «إيرز» ،وتلقت
عائلته إتصا ً
ال من هيئة الشؤون املدنية أبلغتهم بأنه معتقل يف سجن عسقالن.

التاجر «سامي طبش» ( 52عاماً) وهو يف طريقه إىل الضفة الغربية.
التاجر «وائل عادل عودة» من حي الشجاعية.
التاجر «زياد الكتناني» من حي الشجاعية.
التاجر «عبد الرمحن نبيل ساق اهلل» ( 42عاماً) ،من سكان مدينة غزة ،ويعمل تاجراً
لألدوات الرياضية ،عقب إستدعائه للمقابلة على حاجز بيت حانون «إيرز».
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التاجر «رائد رشاد أبو مشلخ من سكان مدينة غزة ،اعتقل بعد توقيفه والتحقيق معه
على معرب بيت حانون قبل نقله إىل املعتقل.
التاجر «نوفل أبو سرية» من سكان مدينة غزة.
التاجر «حسن فارس شحادة» من سكان مدينة غزة.
التاجر « هشام يونس أبو زايد» ( 52عاماً) من منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة ،اعتقل
بتاريخ .2016/12/5
التاجر «عالء حسن محادة» ( 45عاماً) ،من سكان حي التفاح شرق غزة ،اعتقل بتاريخ
.2016/9/19
التاجر «شادي مطاوع الغوراني» ( 33عاماً) ،ويعمل تاجراً لدى شركة الغوراني
للفواكهة واخلضار ،من سكان مدينة غزة اعتقل يف .2016/7/26
التاجر «زكي أبو جزر» من سكان جنوب قطاع غزة ،اعتقل بعد إحتجازه لساعات على
معرب بيت حانون قبل نقله إىل املعتقل حيث أبلغت عائلته بأمر االعتقال.
ولفت التقرير إىل ان معظم حاالت اإلعتقال من قطاع غزة خالل العام  2016كانت
لصيادين فلسطينيني من القطاع كانوا ميارسون عملهم يف صيد األمساك مقابل شواطئ
القطاع ،بعد مصادرة مراكبهم والتحقيق معهم يف ميناء «أسدود» وإطالق سراح الغالبية
العظمى منهم ،حيث وصلت حاالت االعتقال بني الصيادين إىل  125حالة.
وكان من بني الصيادين املعتقلني  3صيادين أصيبوا بالرصاص حني االعتقال ،وكان
من بنيهم الطفل « أمين حممد السلطان» ( 15عاماً) والذي أصيب برصاصتني يف رجليه،
وأطلق سراحهم على معرب بيت حانون بعد عدة ساعات من االعتقال.
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كذلك وصلت حاالت اإلعتقال قرب احلدود الشرقية للقطاع للمواطنني الذين يقرتبون
من احلدود ،أو الذين حياولون التسلل عرب احلدود بغرض العمل داخل األراضي احملتلة،
منذ بداية العام إىل  60حالة من بينهم الفتى «عمر عبد الباري أبو فول»( 17عاماً) ،من
سكان مشروع بيت الهيا ،بعد إجتيازه احلدود.
كذلك اعتقل العب كرة القدم احملرتف «سامي فضل الداعور» ( 27عاماً) من سكان
غزة خالل تواجده يف اخلليل بعد التعاقد مع نادي شباب السموع منذ حوالي عام و مت
إقتياده إىل مركز حتقيق عسقالن.
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رابع عشر
أسرى خاضوا إضرابات
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رابع عشر :أسرى خاضوا إضرابات
وخالل العام  2016خاض العديد من األسرى إضرابات فردية عن الطعام ألسباب متعددة
ولفرتات طويلة ،ولكن غالبيتها كانت ضد اإلعتقال اإلداري التعسفي حبقهم ،وغالبية
اإلضرابات إنتهت برضوخ اإلحتالل لشروط األسرى ،ومحل فيه األسري الفلسطيين املضرب
عن الطعام روحه على راحته يف سبيل إخضاع االحتالل ملطالبه املشروعة وأبرزهم :

األسري الصحفي حممد القيق

 خاض األسري الصحفي «حممد أديب القيق ( 33عاماً) من اخلليل إضراباً مفتوحاًعن الطعام إستمر 94يوماً ،وانتصر على سجانيه بأمعائه اخلاوية وأجرب اإلحتالل
على اإلستجابة ملطالبة بعدم جتديد إعتقاله إدارياً ،ومت إطالق سراحه بعد انتهاء
فرتة اعتقال يف .2016/5/21
 وكان األسري «القيق» اعتقل بتاريخ  ، ،2005/11/21وشرع بإضراب عن الطعام يفتاريخ  ،2015/11/25إحتجاجاً على املعاملة املذ ّلة والتحقيق القاسي ،ومنذ اليوم
األول إلضرابه رفض األسري تناول املدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
 يف تاريخ ُ 2015/12/20ح ّول األسري القيق إىل اإلعتقال اإلداري ملدة ( 6شهور)،واستم ّر يف إضرابه رفضاً لذلك ،و ُنقل إىل مستشفى «الرملة» ،ثم ُنقل إىل مستشفى
«العفولة» ج ّراء تدهور وضعه الصحي.
 بعد  70يوماً من اإلضراب أصبح الوضع الصحي لألسري القيق يف غاية اخلطورة ،وقددخل مرحلة اخلطر الشديد ،وتعرض إىل عالج قسري بعدما فق َد وعيه ونقل للعناية
املكثفة حيث أُخضع لعمليات إنعاش حتى إستعاد وعيه.
 يف  2016/2/26توصلت اهليئة القيادية العليا إىل إتفاق مع اإلحتالل يشرتط إطالقسراحه يف /21مايو مقابل تعليق اضرابه.
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األسري أديب مفارجة
 األسري «أديب حممد مجال مفارجة» ( 28عاماً) من بيت لقيا قضاء رام اهلل ،اعتقلبتاريخ  2014/12/10وأصدر اإلحتالل حبقه قراراً إدارياً مت جتديده  3مرات متتالية،
مفتوح يف  2016/4/3إحتجاجاً على التجديد اإلداري
إضراب
مما دفعه خلوض
ٍ
ٍ
املستمر له ،علما بأنه أسري حمرر أمضى حواىل  8سنوات يف السجون معظمها حتت
اإلعتقال االداري.
 و تراجعت أوضاعه الصحية إىل حد كبري ،وبدأَ بتقيؤ الدم ،بينما ال يستطيع احلركةنهائياً من مكانه و حتى الكالم ،نظراً لوهن جسده وضعفه بشكل كبري.
 وقد علق األسري «أديب مفارجه» إضرابه بعد  48يوماً ،على إثر التوصل إىل إتفاق معالنيابة العامة اإلسرائيلية بعدم جتديد إعتقاله مرة أخرى ،وأن يتم اإلفراج عنه يف 21

من شهر ديسمرب /كانون األول.

األسري فؤاد العاصي
 األسري «فؤاد رباح العاصي» ( 31عاماً) من بيت لقيا غرب رام اهلل ،إعتقل بتاريخ ،2015/9/8وهو أسري سابق أمضى مخس سنوات يف السجون ،وخضع لإلعتقال
اإلداري املتجدد ،مما دفعه خلوض إضراب عن الطعام يف  2016/4/3إحتجاجاً على
شديد وأصبح ال
بهزال
كبري ،وأصيب
حد
التجديد اإلداري ،وقد تراجعت صحته إىل
ٍ
ٍّ
ٍ
ٍ

بظروف سيئ ٍة للغاية.
يستطيع احلركة ونقل إىل مستشفى «برزالي»
ٍ

إلتفاق مع سلطات
 وقد علق األسري « فؤاد العاصي» إضرابه بعد  52يوماً بعد التوصلٍ
أشهر،
اإلحتالل يقضي بأن جيدد له اإلعتقال اإلداري ملر ٍة واحد ٍة فقط ملدة أربعة
ٍ

جوهري ،أي ال يتم جتديده مرة أخرى ،ويطلق سراحه يف التاسع
قرار
ٍّ
وحيصل على ٍ
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من نوفمرب ،كما مسحت له إدارة مصلحة السجون بإجراء مكاملة هاتفية مع عائلته
إلطالعهم على بنود االتفاق.

األسري سامي جنازرة
 األسري «سامي حممد شعبان اجلنازرة» ( 43عاماً) ،من خميم الفوار جنوب مدينةوج ِّد َد له للم ّر ِة
اخلليل ،إعتقل بتاريخ  ،2015/11/15وفرض عليه اإلعتقال اإلداريُ ،
الثانية ،فقرر الدخول يف إضراب عن الطعام بتاريخ  2016/3/3رفضاً لإلعتقال اإلداري،
إستمر ملدة  70يوماً.
أيام بنا ًء على وعود من اإلحتالل بنقله إىل التحقيق
 وعلق األسري إضرابه ملدة ٍ 10وحماولة تقديم الئحة إتهام حبقه إن و ْ
ُجدت ،وو ْق ِف إعتقاله اإلداري ،فيما سيواصل

إضرابه عن الطعام بعد ذلك ،حبال مل تلتزم نيابة االحتالل مبا تعهدت به أمام
احملكمة العليا اإلسرائيلية ،وبالفعل عاد األسري إىل اإلضراب لعدم إلتزام االحتالل
بوعوده ،واستمر ملدة اسبوعني ،ثم أوقف إضرابه مرة أخرى بعد أن أصدر اإلحتالل قراراً
يقضي بإلغاء أمر اإلعتقال اإلداري حبقه ،وحتويله للمحاكمة.

األسري املريض منصور موقده
 األسري املريض املقعد «منصور حممد عبد العزيز موقدة» أعلن يف  ،2016/4/10عنجزئي عن الطعام والدواء إحتجاجاً على اإلهمال الطيب وعدم التحرك
إضراب
خوض
ٍّ
ٍ
السياسي والقانوني والدولي إلنقاذ حياة األسرى املرضى الذين حياتهم مهددة باملوت

يف أيّة حلظة.
 األسري موقدة حمكوم بالسجن ملدة  30سنة ويقبع بشكل دائم يف مستشفى الرملةاإلسرائيلي منذ إعتقاله عام  ،2002ويعاني من شلل تام وال يتحرك َّ
كرسي،
إال على
ٍّ
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وإنه يتدىل من بطنه كيس براز وكيس بول ،وان بطنه مكور للخارج وـمعائه من
البالستيك وقد ـصيب بالرصاص عند اعتقاله يف كافة أحناء جسمه مما أدى اىل
إصابته بالشلل.

األسري بالل كايد
 األسري «بالل وجيه كايد» ( 35عاماً) ،من بلدة عصرية الشمالية مشال مدينة نابلس،كان اعتقل بتاريخ  ،2001/12/14وصدر حبقه حكم بالسجن الفعلي ملدة  14عاماً
ونصف ،وبعد أن انتهت حمكوم ّي َت ُه مل يطلق اإلحتالل سراحه إمنا قام بتحويله
إىل اإلعتقال اإلداري ،فقرر األسري الدخول يف إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ
 2016/6/15إحتجاجاً على عدم إطالق سراحه.
 عانى األسري «كايد» من ظروف صعبة وتضامن معه العشرات من األسرى ،إىل أنإتفاق مع اإلحتالل ينهى إضرابه بعد  71يوماً مقابل إطالق سراحه بعد
توصل إىل
ٍ

إنتهاء فرتة اإلداري وعدم جتديدها له مرة أخرى.

الشقيقان حممد و حممود بلبول
 الشقيقان « حممد ( 26عاماً) و حممود ( 22عاماً) ـحمد البلبول» من بيت حلم ،اعتقالبتاريخ  ،2016/6/9وأصدر حبقهما قراراً باإلعتقال اإلداري دون تهمة ،أو حماكمة ملدة
سري هلما ،وبعد أن ث ّبت اإلحتالل هلما اإلداري قررا خوض
 6اشهر ،حبجة وجود ملف
ٍّ
مفتوح عن الطعام إلطالق سراحهما.
إضراب
ٍ
ٍ
 بعد ثالثة ـسابيع من االضراب تدهورت صحتهما بشكل كبري ،و نقال إىل املستشفىوقد نقص وزنهما ما يزيد عن  20كيلو جرام ،ويتق ّيئان مادة صفرا َء ،ويعانيان من
أمل يف كل أحناء اجلسم ،وأوجاع يف الصدر ،وصعوبة يف التن ّفس ،وتشنجات وخدران
ٍ
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يف أطراف اجلسم ،وال يستطيعان النوم و يعانيان ضعفاً يف النظر ،ودوخ ٌة مستمر ٌة وال
يستطيعان احلركة نهائياً.
 وبعد  81يوماً من معركة األمعاء اخلاوية ،وصل فيها األسريان إىل حافة املوت ،خضعاإلحتالل ملطلبهما وأصدر قراراً جوهرياً بعدم جتديد إعتقاهلما اإلداري ،حبيث أُطلق
سراحهما بتاريخ .2016/12/8

األسري مالك القاضي
 األسري «مالك القاضي» ( 20عاماً) من بيت حلم إعتقل بتاريخ  ،2016/5/22وفرضعليه اإلعتقال اإلداري ،وقرر أن خيوض إضراباً عن الطعام  ،2016/7/16إحتجاجاً
على إعتقاله اإلداري.
 ورفض األسري تناول مدعمات أو تغذية وقد وصلت حالته إىل َح ِّد اخلطورة القصوى يفمستشفى “ولفسون» ،ودخل يف غيبوبة متكررة ،وكاد يفقد حياته ،وقد علق إضرابه
بعد  69يوماً من اإلضراب على أن يطلق سراحه فور إنهاء فرتة اعتقاله اإلداري وعدم
جتديد االعتقال له ،وبالفعل ُنقل بعد يومني إىل مستشفى فلسطيين.

األسري عياد اهلرميي

 األسري «عياد مجال اهلرميي» ( 23عاماً) من بيت حلم ،إعتقل يف شهر ديسمربمن العام  ،2015بعد اإلفراج عنه بأقل من عشرة أيام وذلك بعد إعتقال دام ثالث
وح ِّو َل إىل اإلعتقال اإلداري فق ّر َر أن خيوض معركة األمعاء اخلاوية بتاريخ
سنواتُ ،

 ،2016/07/16إحتجاجاً على إعتقاله اإلداري التعسفي ،وبعد تراجع وضعه الصحي
أوجاع شديد ٍة يف املفاصل ،وضيق
نقل إىل مستشفى «آساف هروفيه» ،حيث يعاني من
ٍ
وأمل يف الصدر ،وفقد ما يزيد عن  25كيلوجراماً من وزنه،
يف التنفس ،ودوخةٍ ،
وكذلك فقد القدرة على الرتكيز أو االتزان ،باإلضافة لفقدانه القدرة على الكالم.
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 وعلق األسري «اهلرميي» إ ضرابه بعد  45يوماً ،بعد إتفاق مع اإلحتالل بإطالق سراحهبعد التجديد ملرة واحدة وأخرية له ألربعة أشهر.

األسري أنس شديد

 األسري «أنس إبراهيم عبد اجمليد شديد» ( 20عاماً) ،من سكان دورا اخلليل ،اعتقلبتاريخ  ،2016/8/2ومت حتويله لإلعتقال اإلداري ،فقرر خوض إضراب عن الطعام
بتاريخ  2016/9/25ضد إعتقاله االداري.
 إستمر إضرابه  90يوماً كاملة ،عانى خالهلا من تراجع وضعه الصحي إىل حد اخلطورةيف مستشفى «آساف هروفيه» ،وقد أعلن يف األيام األخرية من إضرابه توقفه عن شرب
املاء ،وكان معرض خلطر املوت كما أكد أطباء املستشفى ،وكان ال يستطيع املشي
واحلركة والنطق إال بصعوبة بالغة ،وعاني من حاالت إغماء متكررة ،و صداع مزمن
ودوخة مستمرة وعدم إتزان.
 وقد علق إضرابه بعد التوصل التفاق مع سلطات االحتالل بتجديد اإلعتقال اإلداريملر ٍة واحد ٍة وأخرية مقابل تعليق إضرابه املفتوح عن الطعام على أن يطلق سراحه يف
.2017/5/31

األسري أمحد ابوفارة

 األسري أمحد حممد حسني ابوفارة» ( 29عاماً) ،من بلدة صوريف قضاء اخلليل ،كانقد اعتقل بتاريخ  ،2016/8/2ومت حتويله لإلعتقال اإلداري ،فقرر خوض إضراب عن
الطعام بتاريخ  2016/9/25ضد إعتقاله اإلداري مع األسري «أنس شديد».
آالم حاد ٍة يف الكلى
 وقد وصلت حالته الصحية إىل حد اخلطورة القصوى ،وعانى من ٍواألمعاء والبطن و وخز يف القلب ودوخة مستمرة وعدم إتزان وإرختاء يف العضالت،

وكان يرفض أخذ املدعمات أو اخلضوع للفحوصات الطبية.
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 وتعرض للعديد من الضغوطات واملضايقات لكى يوقف إضرابه ،ومت نقله بعيداً عنزميله «أنس» للنيل من صمودهما ومن معنوياتهما العالية ،ولكسر روح التحدي اليت
يتمتعان بها.
 وقد إستمر إضرابه  90يوماً ،وقد مشله اإلتفاق الذى وقع مع األسري «أنس شديد»حيث علق إضرابه بعد التوصل إلتفاق مع سلطات اإلحتالل بتجديد اإلعتقال اإلداري
ملر ٍة واحد ٍة وأخرية مقابل تعليق إضرابه املفتوح عن الطعام على أن يُطلق سراحه يف
.2017/5/31

األشقاء األسرى نور الدين ،وعبد السالم ،ونضال أعمر

 األسرى األشقاء « نور الدين ( 33عاماً) و نضال ( 44عاماً) وعبد السالم ( 45عاماً)عبد اهلل أعمر» ،من قلقيلية« ،نضال وعبد السالم» حمكومان بالسجن املؤبد ،خاضا
إضراباً مفتوحاً عن الطعام من أجل إخراج شقيقهم «نور الدين» من العزل والذي

يقبع فيه منذ عامني كاملني ،وقد إستمر إضرابهما ملدة  22يوماً ،وقد علقا اإلضراب
بعد التعهد بالسماح لعائلته بزيارته والنظر يف ملف العزل.
 واألسري «نور الدين» ،معتقل منذ عام  2003وصدر حبقه حكم بالسجن  30عاماً،بتهمة املشاركة يف أعمال مقاومة ضد مواقع تابعة لإلحتالل ،وبعد تنفيذ شقي َقيه
«نضال» و»عبد السالم» عملية خطف جندي وقتله عام  ،2013إدّعت سلطات اإلحتالل
أن العملية بتخطيط وتنسيق «نور الدين» ،حيث ضاعفت حكمه ،وقررت عزله بشكل
إنفرادي مدة  5سنوات ،حبجة خطورته على أمن الكيان.

األسري عمار احلمور

 األسري «عمار إبراهيم محور» ( 28عاماً) ،من حمافظة جنني إعتقل بتاريخ ،2016/2/16وفرض عليه اإلعتقال اإلداري ،وألعلن عن دخول إضراب مفتوح عن
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الطعام يف  ،2016/11/21ضد جتديد اإلداري له أكثر من مرة  ،وإستمر إضرابه 32

يوماً متتالية ،حيث توصل إلتفاق يقضي بتحديد سقف إعتقاله اإلداري ،على أن يكون
تاريخ اإلفراج عنه منتصف يونيو  2017بعد إصدار أمر جديد ملدة أربعة شهو ،،حبيث
يكون األمر األخري أي «جوهري”.

األسرى حسن ربايعة وجمد أبو مشلة ومصعب مناصره
 خاض الألسرى الثالثة «حسن رباعيه وجمد ابومشلة» وهما من جنني ،واألسري«مصعب مناصره» من اخلليل إلضراباً عن الطعام يف  ،2016/10/4ضد إعتقاالهم
اإلداري ،وإستمر إضرابهم لشهر قبل أن يوقفوا إضرابهم بعد تعهد اإلحتالل بعدم
جتديد اإلداري هلم ،وصدر حبق األسري «ربايعة» قراراً جتميد اإلعتقال اإلداري مدة
ستة أشهر ،ومن ثم اإلفراج عنه ،يف حني من املقرر اإلفراج عن األسري «أبو مشلة»،
حسب االتفاق مع اإلحتالل بتاريخ  ،2016/1/24بعد التعهد بعدم التجديد له ،أما
األسري «مصعب مناصرة» فقد جرى اإلتفاق على عدم جتديد إعتقاله اإلداري مرة
أخرى.
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خامس عشر
تحركات حملة تضامن الدولية
دفاعًا عن األسرى خالل 2016
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خامس عشر :تحركات حملة تضامن الدولية نصرة لألسرى
خالل 2016
مل ُت ِئل احلملة الدولية للتضامن مع األسرى يف سجون اإلحتالل اإلسرائيلي «تضامن»
جهداً يف سبيل نصرة قضية األسرى وحشد التأييد الرمسي والشعيب هلم ،ونذكر أبرز 5
حمطات حلملة «تضامن» خالل العام :2016
املشاركة الفاعلة يف جلسات جملس حقوق اإلنسان الثالث اليت ُعقدت يف جنيف يف
آذار و حزيران وأيلول وتسليط الضوء على معاناة األسرى األطفال والنساء واملرضى
واملعتقلني إدارياً من خالل الندوات والكلمات اليت تلقيها تضامن أمام اجمللس.
إعداد مسودة مشروع قرار متعلق باألسرى األطفال ،حيث قامت محلة تضامن خالل
 2016بعرضه أمام مندوبي الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان وممثلي البعثات،
قرار دولي لصاحل األطفال
وتعمل محلة تضامن على أن يكون عام  2017عام إستصدار ٍ

الفلسطينيني األسرى.

مواكبة اإلضرابات الفردية اليت كانوا خيوضها األسرى مواكب ًة إعالمية ًو قانوني ًة،
خاصة إضراب األسريين حممد القيق وبالل كايد ،حيث عملت تضامن خارج فلسطني

على حشد أكرب تأييد إعالمي وقانوني لألسرى املضربني.
واحلراكات امليدانية والزيارات واملشاركة يف املؤمترات
تنفيذ العديد من الفعاليات ِ
واملنتديات بهدف إيصار صوت لألسرى لكل العامل ونشر قضيتهم ومعاناتهم.
إطالق مشروع «سفراء احلرية» وهو مشروع تثقيفي تدرييب يهدف اىل تعريف الشباب
العربي والدولي بقضية األسرى حتى يكون سفراء لألسرى وداعمني هلم يف بلدانهم
وقد إنطلق املشروع من تونس حبوالي  100إعالمي وحقوقي وناشط على أن ينطلق
هذه املشروع يف باقي الدول متى سنحت الفرصة لذلك.
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النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج
االعتقال ،كما َ
حدث يف العام الذى سبقه ،حيث
حاالت
شهد العام  ،2016تصاعداً يف
ِ
ِ

اعتقال.
وصلت حاالت اإلعتقال إىل أكث َر من  6170حال َة
ٍ

القرارات االداري ِة ِّ
حبق األسرى،
إصدار
َص َّع َد اإلحتالل خالل العام  2016من سياسة
ِ
ِ

حيث اصدر خالل العام  1658قراراً إدارياً ،وهو ي ِّ
ُشك ُل ارتفاعاً بنسبة  % 30عن العام
املاضي واليت بلغت فيها القرارات االدارية  1261قراراً.
تصاعد اللجوء إىل اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات حيث إعتقل اإلحتالل خالل
العام  208مواطن ٍة ،بي َنه َّ
ُن عد ٌد من القاصرات واجلرحيات.

إستهداف واضح وممنهج لألطفال حيث شهد العام  2016إعتقال أكثر من  1250طفل
أعمارهم بني ( ،)17 - 11عدا عن إحتجاز العشرات من القاصرين دون  10أعوام ،إضافة
إىل عشرات أحكام املؤبد واألوامر اإلدارية اليت طالت األطفال.
إرتفا ٌع يف قائم ِة شهدا ِء األسرى واليت وصلت اىل  209بارتقاء شهيدين خالل العام .2016
إستمرار أعمال القمع والتنكيل ِّ
كبري خالل العام حيث شهدنا 156
بشكل
حبق األسرى
ٍ
ٍ
واقتحام رافقها اعتدا ٌء على االسرى.
قمع
ٍ
عملية ٍ

إستمرار سياسة اإلهمال الطيب حبق األسرى ،وتراجع صحة العشرات من األسرى اىل

َح ِّد اخلطورة ،مع تصاعد إصابة األسرى حباالت اجللطة القلبية واألورام اجملهولة.
إعتقال
تصاعد إستهداف الصحفيني واإلعالميني حيث رصد التقرير  135حال َة
ٍ
قرار إداري لصحفيني وإعالميني فلسطينيني.
وإحتجاز
وإستدعا ٍء
ٍ
لساعات أو إصدار ٍ
ٍ

ٌ
ملحوظ يف إستهداف الطالبات اجلامعيات باالعتقال.
إرتفا ٌع
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كبري ،مع َت َع ُّم ِد اإلحتالل سحب إجنازاتهم
حد
واألسريات إىل
أوضاع األسرى
تراجع
ِ
ٍّ
ٍ
ِ

وبعض أغراضهم الشخصية خالل عمليات اإلقتحام ،وفرض العديد من العقوبات
حبقهم.
إستمرار مسلسل اإلضرابات املفتوحة الفردية عن الطعام لكسر سياسة اإلعتقال اإلداري.
إستمرار التحريض على األسرى وتصاعد يف التصرحيات املعادية هلم عرب وسائل إعالم
اإلحتالل ،وخاصة التحريض حول تهريب كميات كبرية من اهلواتف النقالة داخل
السجون.
تصاعد اخلطاب التحريضي ضد األسرى من قبل القادة واملسؤولني العسكريني
والسياسيني لإلحتالل حتى وصلت إىل طرح قضية إعدام األسرى بشكل صريح على
الكنيست.
إستمرار اإلحتالل يف فرض عقوبة العزل اإلنفرادي على األسرى ِل ْت َف ِه األسباب.
أحكام قاسي ٍة وإنتقامي ٍة ِّ
حبق األسريات الفلسطينيات مبا َّ
فيهن القاصرات.
إصدار
ٍ
ٌ
أقسام بكاملها
وملحوظ يف سياسة النقل اجلماعي لألسرى ،وافراغ
ري
تصاع ٌد كب ٌ
ٍ
للتضييق على األسرى.
إستمرار اإلحتالل يف إستغالل املعابر اليت حيتاجها الشعب الفلسطيين يف قطاع غزة،
وحتديداً معرب بيت حانون وحتويله كمصيدة للمواطنني الفلسطينيني ،مبا فيهم
املرضى.
تنفيذ محلة إعتقاالت واسعة للصيادين الفلسطينيني يف غزة بهدف تشديد اخلناق على
القطاع.
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ثانيًا :التوصيات
بعد استعراض نتائج التقرير نوصي بالتالي :
مطالبة السلطة الفلسطينية برفع ملف اجلرائم اإلسرائيلية املتكررة حبق األسرى اىل
جملس حقوق اإلنسان وحمكمة اجلنايات الدولية.
خاص،
بشكل
اإلستمرار يف فعاليات التضامن مع األسرى بشكل عام ،ومع املضربني
ٍ
ٍ
والتنويع فيها مبا خيدم القضية.
مطالبة اجملتمع الدولي واألطراف السامية املتعاقدة على إتفاقية جنيف الرابعة لعام

 ،1949اىل القيام خبطوات عملية ،وفقاً إللتزاماتها القانونية من أجل إجبار السلطات
اإلسرائيلية احملتلة على احرتام تلك اإلتفاقية ووقف مجيع السياسات اليت تنتهك
حقوق األسرى الفلسطينيني.
فعاليات
إجياد حاضن ٍة عربي ٍة مساند ٍة لقضية األسرى ،تقوم بني احلني واآلخر بتنظيم
ٍ
دولي ٍة لتسليط الضوء على معاناة األسرى وجرائم اإلحتالل حبقهم.
تنظيم محل ٍة دولي ٍة واسع ٍة ُت َر ِّ
ك ُز عملها حول عدم قانونية اإلعتقال اإلداري.
أن تقوم املؤسسات احلقوقية والقانونية بدورها يف فضح سياسات اإلحتالل القمعية حبق
األسرى ،وإظهار خمالفتها للقانون الدولي اإلنساني.
إقامة إئتالف حقوقي دولي من جمموعة من احلقوقيني ورجال اإلعالم ،الذي من مهماته
العمل على متابعة قضية األسرى الفلسطينيني وإبقائها قصة متفاعلة دولياً.
التواصل املستمر مع منظمات حقوق اإلنسان الدولية والضغط عليها لكي تقوم بواجبها
يف الدفاع عن أسرانا ،ووقف اهلجمة الشرسة اليت يتعرضون هلا.
الضغط على الصليب األمحر ،ليرتاجع عن قرار تقليص زيارات األسرى ،وتذكريه
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مبسؤولياته جتاه األسرى ،وإبراز تقصريه يف محاية أهالي األسرى من إجراءات
وإستفزازات جنود اإلحتالل على احلاجز وأبواب السجون.
إستغالل (السوشيال ميديا) يف تنفيذ محالت إلكرتونية واسعة ،للتضامن مع األسرى،
وتسليط الضوء على معاناتهم وحماولة إستجالب الدعم القانوني واإلعالمي والتعاطف
الدولي مع قضيتهم.
الرتكيز على اجلانب اإلنساني يف قضية الألسرى ،عند التواصل مع وسائل الإلعالم
الألجنبية ،ألنها الوسيلة الألفضل إلثارة الرأي العام وكسبه لصاحل التضامن مع
األسرى.
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