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تقديم 
األسرى  مع  للت�ام�  الدولية  املؤسسة  تع��  التوالي  عل�  السابعة  للسنة 
�ت�ام�� عل� إبرا� معاناة الشع� الفلسطي� وأسرا� امليامني م� خالل إصدار 
تقرير حول احلالة االعتقالية ال�  �ر بها الشع� الفلسطي� سنويًا� و �ل� 
م� أج� توثيق االعتقاالت ال� طال� كا�ة شرائ� ا�ت�ع الفلسطي� حي� 
وص� احلال باالحتالل اىل اعتقال الطف� نادر حجا�ي ال�ي � يتجاو� ع�ر� 3 

سنوات�

طال� االعتقاالت النساء واألطفال واملرض� ال�ي� نتج ع� اعتقا�م إه�ااًل طبيًا 
و إعدام بطيء وتع�ي� �نهج� حت� وص� عدد الشهداء اىل 5 ارتقوا اىل ربهم بعد 
حرمانهم م� الدواء و العال� و �يارات األه�� حت� قال األسري الشهيد سامي ابو 

ديا� يف وصيت� �أ�ن� أن أحت�� أمي قب� موتي� وم�� شهيدًا�

وال تزال املؤسسة الدولية للت�ام� مع األسرى �ت�ام�� عل� مدار السنوات السبع 
تر�ع تقاريرها اىل �ل� حقوق االنسان و املؤسسات وا��عيات احلقوقية وت�ع 
بني أيديهم و أيدي السفراء واملندوبني يف �ل� حقوق االنسان ك� املستجدات 

املتعلقة بق�ية أسرى �لسطني�

الفلسطينية حي�  الق�ية  أج�  م�  تقام  ال�  املؤ�رات  �ت�ام�� يف  تشار�  و 
يكون �ا ح�ور قوي و�اع� بالتعري� ع� ق�ية األسرى م� خالل ه�� التقارير 
ك�ا تقوم �ت�ام�� برتمجتها  اىل عدة ل�ات عاملية كاال�ليزية والفرنسية و 

االسبانية و ال�ت�الية والرتكية و االيطالية�
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ويف ا�تام تتقدم �ت�ام�� م� مركز أسرى �لسطني للدراسات بالشكر ا�زي� 
عل� ه�ا ا�هد الكبري يف البح� والتحلي� والرصد إلعداد ه�ا التقرير السنوي 
م� ك� املؤسسات الصديقة و الرديفة العاملة م� أج� مناصرة احلق الفلسطي� 
عل� املستوى ا�لي والدولي� سائلني ا� تعاىل ان �� بالفر� القري� عل� كا�ة 

أسرانا االبطال�

�هد حم�د حسني
رئي� املؤسسة



ــة محدثــة باألســرى الفلســطينيين  إحصائيّ
فــي ســجون االحتــالل حتــى نهاية عــام 2019

يتوزعون على 23 سجنًا 
ومعتقاًل ومركز توقيف 

وتحقيق

أسير 4,200

أسير 420

أسير 300
من العرب 21 

يحملون الجنسية 
األردنية

من الجنسية 
السورية

23
أسير

1
أسير

أسير فلسطيني حتى 
نهاية عام 2019  5500



580
أسير

محكومين 
بالسجن 

المؤبد مدى 
الحياة

أقدم 
األسيرات  

أمل طقاطقة 
محكومة 7 سنوات، 

ومعتقلة منذ ديسمبر 2014 

شروق دويات
محكومة لمدة 16 عامًا 

ومعتقلة منذ عام 2015 

1,000
موقوف

450
أسير إداري 

توزيع األسرى حسب

الوضع القانوني

توزيع األسرى حسب

حسب الفئات

3,500
أسير محكوم 

45 أسيرة من بينهن
أسيرة محكومات 

بشكل فعلى بأحكام 
مختلفة

29

أعالهن حكمًا أقدم األسيرات
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2 أسيرتان
في االعتقال 

اإلداري 

200 طفل >18
لم تتجاوز أعمارهم 

الثامنة عشر

8 نواب من نواب 
المجلس التشريعي 

الفلسطيني

5 منهم يخضعون 
لالعتقال اإلداري

2 يخضعون ألحكام 
مرتفعة

50 أسير من 
محرري صفقة وفاء 
األحرار أعاد االحتالل 

اختطافهم مرة 
أخرى

بينهم 160 
محكومين، والباقي 

موقوفين ينتظرون 
المحاكمة

2 طفالن يخضعان 
لالعتقال اإلداري 

18 صحفيًا 
معتقاًل 
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900
أسير مريض 

من بينهم: 

18 صحفيًا 
معتقاًل 

23 أسير يعانون من السرطان

31 معاق حركي ونفسي في 
سجون االحتالل

4 أسرى مصابًا بإعاقة حركية        
و نفسية

3 أسرى مصابين بإعاقات 
نفسية صعبة 

17 أسيرًا مقيمون بشكل 
دائم فيما يُسمى "مستشفى 

الرملة"  أصحاب أخطر األمراض 
والجرحى
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عمداء األسرى 

عدد من نطلق عليهم عمداء األسرى 47 أسير 

وهم من أمضوا اكثر من 20 عامًا في السجون، بينهم:

تجاوزوا 30عامًا 
وأقدمهم األسيرين 

من القدامى أي المعتقلين منذ ما قبل 
رفض  وقد  1994م،  في  واسلوا  اتفاق 
االحتالل إطالق سراحهم ضمن الدفعة 
المفاوضات  إحياء  صفقة  من  الرابعة 
على  مضى  وجميعهم   ،2013 أواخر 

اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن.

14
أسير

26
أسير

كريم يونس 

نائل البرغوثي



شهداء الحركة األسيرة 

ا�سير الشهيد 
بسام السايح

عــدد شــهداء الحركــة األســيرة 222 شــهيد منــذ عــام 

منهــم:  1967
أصيبوا بأعيرةٍ 

نارية وهم 
داخل المعتقالت  7 أسيرًا 

نتيجة 
التعذيب  73 أسيرًا 

نتيجةَ القتل 
العمد بعد 

االعتقال 
مباشرة 

75 أسيرًا 

نتيجة
اإلهمال
الطبي  67 أسيرًا 
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مقدمة
واصل� سلطات االحتالل خالل العام 2019م� سياسة االستنزا� البشري 
الفلسطي�� وخاصة يف  الشع�  ال� �ارسها �ق  االعتقاالت  م� خالل 

ال�فة ال�ربية والقدس ا�تلتني�

ويست�دم االحتالل �الت االعتقال كسال� وأداة م� أدوات الق�ع ال� 
عل�  وإرغام�  و�ويف�  إخ�اع�  بهد�  الفلسطي�  الوجود  بها  �ارب 
التسليم بشرعية االحتالل� وك�ل� وسيلة م� وسائ� العقاب ا��اعي 

الستنزا� طاقات� و�طيم إرادت��

األطفال  �يها  �ا  الفلسطي�  ا�ت�ع  شرائ�  كا�ة  طال�  االعتقاالت 
والنساء وا�رري�� واملرض� واملعاقني� وكبار الس�� والناشطني احلقوقيني� 
الفصائ� وغريهم� وقد شهد  التشريعي وقادة  واإلعالميني� ونواب ا�ل� 
العام 2019م� �5500� حالة اعتقال م� مدن وقرى وأحياء ال�فة ال�ربية 

والقدس ا�تلتني� ك�ل� م� قطاع غزة�

 ك�ل� واص� االحتالل بكا�ة مؤسسات� األمنية والعسكرية والسياسية 
وأشكال  التعسفية  بالقرارات  واستهدا�هم  واإلعالمية احلرب ضد األسرى 
االنتها� والت�ييق� وحرمانهم م� ك� مقومات احلياة� و�يز ه�ا العام 
بتنفي� هج�ة ق�ع شرسة �ق األسرى أدت إىل إصابة ما يزيد ع� 200 

أسري �رو� �تلفة �

األسرى  مستجدات  و  االعتقال  ع�ليات  نرصد  امل�تصر  التقرير  ه�ا  يف 

خالل العام 2019 �



أســير فلســطيني 
حتــى نهايــة عــام 

 2019

5500
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أوالً: االعتقاالت

2019م  عام  خالل  االعتقال  حاالت  بل�� 

الشرائ�  كا�ة  طال�  اعتقال  حالة   �5500�

والف�ات� وقد تعر� مجيع املعتقلني لشك� أو 

أكثر م� أشكال التع�ي� ا�سدي أو النفسي� 

ال�البية منهم  واإلي�اء املعنوي واإلهانة� �ي�ا 

تعرضوا ألكثر م� شك� م� أشكال التع�ي��

وبل�� حاالت االعتقال بني األطفال القاصري� 

ما دون الثامنة عشرة �880� حالة اعتقال منهم 

�84� طفاًل � تتجاو� أع�ارهم الثانية عشرة� 

اعتقال  إىل  الدولي  بالقانون  االستهتار  ووص� 

�يم  م�  حجا�ي�  �نادر  للطف�  االحتالل 

بالطة بنابل� وال�ي ال يتجاو� ع�ر� 3 سنوات 

�ق��

والفتيات  النساء  بني  االعتقال  حاالت  بين�ا 

وقاصرات  جر�ات  بينه�  حالة�   �153� بل�� 

وشهداء  أسرى�  شقيقات  و  وأمهات  ومسّنات� 

880
حالة اعتقال 
بين ا�طفال 
القاصرين ما 
دون الثامنة 

عشرة

153
حالة االعتقال 

بين النساء 
والفتيات
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وحماضرات جامعيات وصحفيات�

بع�هم  مري�ًا  مواطنًا   �152� االحتالل  اعتق�  ك�ا 
يعاني م� إعاقات نفسية وجسدية� منهم املواط� �جرا� 
االحتياجات  �وي  م�  وهو  عامًا�   45 ناصر�  حم�د 
بعد  ا�تلة�  بالقدس  العيسوية  بلدة  م�  ا�اصة 
مداه�ة منزل�� وهو يعاني م� شل� نصفي من� والدت�� 
وك�ل� اعتق� الشاب �ع�ار عامر البكري� �21� عامًا 
م�  وأصم�  �أبكم  ا�اصة  االحتياجات  �وي  م�  وهو 

�يم العروب با�لي��

ك�ا طال� االعتقاالت خالل العام املاضي العديد م� 
عامًا   �78� �بدران جابر�  األسري ا�رر  أبر�هم  املسنني 
يف مدينة ا�لي�� وهو أسري سابق أم�� ما يقارب 20 
والدكتور �أ�د قطام��  عامًا يف سجون االحتالل� 
�68� عامًا م� رام ا�� وهو أسري سابق أم�� 15 عامًا 

يف سجون االحتالل�

اعتقال  حالة   �1400� االعتقال  حاالت  بني  وم� 
اعتقال  حاالت  و�9�  ا�رري��  األسرى  استهد�� 
أبر�هم  ا�امعات�  يف  وحماضري�  ألكاد�يني 
ا�اضرة ا�امعية يف كلية اإلعالم �امعة بري �ي� 

�وداد ال�غوثي� م� رام ا�� 

ا�ل�  م�  نواب   �7� االحتالل  اعتق�  ك�ل� 
التشريعي الفلسطي�� ومجيعهم كانوا أسرى سابقني 

152
حالة اعتقال 

لمواطنين مرضى 
بعضهم يعاني 

من إعاقات نفسية 
وجسدية

1,400
حالة اعتقال 

استهدفت ا�سرى 
المحررين

7
حالة اعتقال لنواب 

من المجلس 
التشريعي 

الفلسطيني
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يف سجون االحتالل� 

�ق  إدارية  أوامر  إصدار  امل�ابرات  م�  وبأوامر  االحتالل  حماكم  وواصل� 
بني  ما  إداريًا  قرارًا   �1022� 2019م  عام  خالل  االحتالل  أصدر  حي�  األسرى� 

جديد و�ديد طال النساء واألطفال�

�ي�ا � يتورع االحتالل ع� اعتقال عائالت بأك�لها لفر� مزيد م� االنتهاكات 
�ق الفلسطينيني� حي�  اعتقل� قوات االحتالل عائالت بأك�لها تش�� االب 

وابنائ��

سلطات  اعتقل�   �ي�ا 
االحتالل خالل عام 2019م 
�لسطينيًا   �120� قرابة 
عل�  الرأي  ابداء  بته�ة  
شبكات التواص� االجت�اعي 
�ا  الفيسبو��   � و�ديدًا 
واألطفال�  النساء  �يهم  
حماكم  �م  ووجه� 

االحتالل لوائ� اتهام�  �جة التحري� وصدرت �قهم أحكام �تلفة تراوح� 
ما بني عدة أشهر وعدة سنوات�
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بين  االعتقال  حالة 
النساء والفتيات

153
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ثانيًا: اعتقال النساء 
واصل� قوات االحتالل خالل 
العام 2019م استهدا� املرأة 
باالعتقاالت  الفلسطينية 
واألحكام  واالستدعاءات� 
تستث��  و�  املرتفعة� 
وكبار  منه��  القاصرات 
وأمهات  واملري�ات�  الس�� 
وشقيقات الشهداء واألسرى� 
رصد  حي�  والناشطات� 
بينه�  اعتقال�  حالة   �153�
النائ� يف ا�ل� التشريعي 

�خالدة جرار� �54 عامًا�� و� ��ي عل� إطالق سراحها م� �خر اعتقال 
سوى 8 شهور �ق��

ك�ا صّعد االحتالل م� استهدا� ا�امعيات واألكاد�يات والعامالت 
يف ا�ال اإلعالمي ��تل� صنو�� ابتداء م� الع�� الصحفي إىل الع�� 
الطوي��  �بشرى  والناشطة  ا�ررة  األسرية  منه�  التطوعي�  أو  األدبي 

�25عامًا�� وهو االعتقال الرابع �ا وحول� اىل االعتقال اإلداري �
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وطال� االعتقاالت �تيات قاصرات دون ع�ر الثامنة 
�مال�  الطفلة  استدعاء  ابر�ه�  كان  عامًا  عشرة 
شادي سدر� �6 سنوات� م� مدينة ا�لي�� والتحقيق 

معها لساعات �جة أنها قام� ��ايقة املستوطنني� 
عامًا�   13� إبراهيم �ي��  �ريان  الطفلة  واعتقال 

م� مدينة قلقيلية� قرب مستوطنة �كارني شومرون��

اطالق  بعد  جر�تني  االحتالل  اعتق�  ك�ل� 
م�  خطي��  عوني  �علياء  الفتاة  وه�  عليهم  النار 
طولكرم� حي� أصيب� بالقدم بعد إطالق النار عليها 
�سهري  والسيدة  نابل��  جنوب  �عرتة  حاجز  عل� 
اعتقل�  ا�لي�  م�  عامًا��   38� إسلي�ية�  أ�د 

إىل  ونقل�  بال�ة  �رو�  إصابتها  و  النار  إطالق  بعد 
مستشف� �تشعاري تصيدق� يف أراضي الـ48�

األسرى  عوائ�  م�  سيدة   20 االعتقاالت  طال�  ك�ا 
االبنة�  أو  الشقيقة  أو  األم  أو  كالزوجة  والشهداء� 
ابتزا�هم�  بهد�  أو  عليهم�  والت�ييق  ال���  بهد� 
منه� احلاجة �سهام البطا�� �60 عامًا�� م� مدينة 
ا�لي�� والدة األسري �هيثم البطا��� أثناء �يارة ابنها�

العام  خالل  إدارية  اعتقاالت   8 االحتالل  أصدر  ك�ا 
األوىل وجدد مرة  لل�رة  أعطي�   6 النساء� منها  �ق 
الردعية  األحكام  تواصل�  بين�ا  ألسريتني�  أخرى 

20
حالة اعتقال 

لسيدات من عوائل 
ا�سرى والشهداء
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بالسج�  قاسيًا  حك�ًا  االحتالل  أصدر  حي�  �قه� 

ملدة 15 عامًا �ق األسرية �عائشة يوس� األ��اني � 

�37 عاما�� م� مدينة القدس �

الق�ع  ع�ليات  م�  ��لة  األسريات  تعرض�  و 

واملتطلبات  اإلنسانية  احلقوق  أبس�  م�  واحلرمان 

اقتحام  ع�ليات  است�رار  أبر�ها  وكان  اليومية� 

األقسام وال�ر� بهد� التفتي� والتن�ي�� وانتها� 

كامريات  تثبي�  خالل  م�  األسريات  خصوصية 

املراقبة يف ساحة الفورة وامل�رات�

وخالل عام 2019 بدأ االحتالل �جز األسريات اللواتي 

يعتقل� حديثًا يف قسم خا� يف سج� هشارون أشب� 

األسريات  �ي�  و�تجز  �املعبار��  يس��  للعزل  بقسم 

قب�  قاسية  مأساوية  ب�رو�  ألسابيع  وأحيانًا  أليام 

نقله� إىل سج� الدامون� 

8
اعتقاالت إدارية 

خالل العام بحق 
النساء
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االه�ال  سياسة  تواصل�  ك�ا 

�اقم  �ا  االسريات  �ق  الط� 

م� معاناته� حي� ال تزال األسرية 

م�  �35عامًا�  جعابي��  إسراء 

اجراء  عامني  من�  تنت�ر  القدس� 

�ا�  ضرورية  جراحية  ع�ليات 

ك�ي��  أبو  �نسري�  واألسرية 

�47 عامًا�� م� سكان قطاع غزة 

تعان� م� ظرو� صحية قاهرة �

القانون  بأن  بال�كر  وجدير 

و�اية  عناية  من�  قد  الدولي 

وبال�ات  لل�رأة  خاصتني 

م�  العديد  وتؤكد  األمهات� 

عل�  الدولي  القانون  يف  املواد 

املادة  تن�  حي�  احل�اية�  ه�� 

العاملي  اإلعالن  م�   �2-25�

عل�  1948م  اإلنسان  حلقوق 

بأن  تؤكد  �هي  احل�اية  ه�� 

�ل�مومة والطفولة حقّ� يف رعاية 

تني�� ك�ا تن�  ومساعدة خاصّ�
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املادة �89� م� اتفاقية جني� الرابعة 1949م عل� تقديم خدمات خاصة وإضا�ية 

ال�وتوكول  م�   �2-79� املادة  تن�  ا�تلة�  األراضي  يف  واحلوام�  ل�مهات 

اإلضايف األول التفاقيات جني� 1977م� عل� أن� ينب�ي الن�ر �االت األمهات 

املعتقالت بأنها أولوية�

إن دولة االحتالل هي املسؤولة ع� كا�ة االنتهاكات وامل�ارسات ال� تنتهجها 

يف األر� الفلسطينية ا�تلة� �ا يف �ل� سوء معاملة النساء الفلسطينيات 

أثناء اعتقا�� بشك� خا�� وتن� املادة �12� م� التوصية العامة �28� للجنة 

الق�اء عل� مجيع أشكال الت�ييز ضد املرأة بشأن االلتزامات األساسية للدول 

األطـرا��

وقرار �ل� األم� �1325� للعام 2000م بشأن تن�يم معاملة النساء والفتيات 

أثناء االستجواب واالحتجا�� وتن�يم حياتهم داخ� السجون� وال�ي دعا مجيع 

الفتيات  ��ي  خاصة  تدابري  تت��  أن  إىل  املسلحة  الصراعات  يف  األطرا� 

والنساء م� العن� القـائم علـ� أسـاس ا�نـ� يف حاالت الصراع املسل�� ك�ا 

دعا األطرا� يف حاالت النزاع املسل� أن �رتم الطابع املدني واإلنساني مل�ي�ات 
ومستوطنات الالج�ني� وأن تراعي االحتياجات ا�اصة لل�رأة والفتاة�
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بين  االعتقال  حالة 
بين األطفال

880
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المؤسسة الدولية للتضامن مع ا�سرى «تضامن»

84 طفل >12
حالة اعتقال بين 

أطفال لم تتجاوز 
أعمارهم الثانية 

عشرة

ثالثًا: اعتقال األطفال
استهدا�  االحتالل  واص�  املاضي  العام  خالل 
واالستدعاء  باالعتقال  القاصري��  األطفال 
الباه�ة�  املالية  وال�رامات  األحكام  و�ر� 
إىل  األطفال  بني  االعتقال  حاالت  ووصل� 
تتجاو�   � طفاًل   �84� منهم  حالة�   �880�
األطفال  بني  وم�  عشرة�  الثانية  أع�ارهم 
األمر  وص�  ب�  ومعاقني�  ومرض�  جرح�� 
نابل��  م�  حجا�ي�  �نادر  الطف�  العتقال 

وال�ي ال يتجاو� ع�ر� 3 سنوات �ق��

ما  األطفال  اعتقال  م�  االحتالل  صّعد  ك�ا 
دون العاشرة م� اع�ارهم كان م� بنيهم الطف� 
القدس�  م�  سنوات�   7� شويكي�  ما�ن  �حم�د 
�ي�ا اعتق� الطال� يف الص� الثاني االبتدائي 
الطف�� �ي� أشر� إدري��  �7 سنوات� م� داخ� 
�صل� بعد اقتحام مدرسة �ياد جابر االبتدائية  
الطف�  االحتالل  استدع�  �ي�ا  ا�لي��  يف 
�حم�د ربيع عليان� �4 سنوات� للتحقيق مع��
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وواص� االحتالل �ر� االعتقال اإلداري واألحكام املرتفعة �ق األسرى األطفال� 

إلرهاق كاه�  و�ل�  ل�حكام  مرا�قة  باه�ة  مالية  غرامات  �ر�  إىل  إضا�ة 

أبنائهم يف مقاومة االحتالل� ك�ا است�ر اعتقال  �ويهم ور�ع �اتورة مشاركة 

عل�  �ري�  أن�  باعتبار  الفيسبو��  موقع  عل�  النشر  خلفية  عل�  األطفال 

االحتالل� حي� اعتق� االحتالل 19 طفاًل �جة التحري� عل� الفيسبو�� 

عليهم  النار  إطالق  بعد  أطفال   �8� 2019م�  العام  خالل  االحتالل  اعتق�  ك�ا 

للتحقيق معهم يف  األمر   ب� وص�  ونقلهم يف ظرو� صعبة�  وإصابتهم �را�� 

أحدهم  املستشف��  إىل  نقل�  قب�  ينز� لفرتة طويلة  وتر� بع�هم  املستشفيات 

الطف� �أشر� عدوان� �13عامًا� م� القدس� واصي� �را�  متوسطة بعد إطالق 

النار علي� قرب املسجد األقص�� و� نقل� إىل مؤسسة �يركا اإلصالحية� يف الداخ� 

الفلسطي�� لص�ر سن�� والطف� �حم�ود حسني صال�� �15عامًا� م� بي� حلم� 

� إطالق النار علي� خالل ع�لية اعتقال�� حي� أصي� يف قدمي� إصابة بال�ة ونق� 

إىل مستشف� إسرائيلي و� برت ساق� 

م� �� الركبة� وبعد شهر و�ديد 

اعتقال� عدة مرات غيابيًا أ�ر� عن��

خ�ر  �حم�د  الطف�  أصي�  ك�ا 

الشي�� �15عامًا� اصاب� خطرة �ي�ا 

أبو  �نسيم  الطف�  �ميل�  استشهد 

رومي� �14عامًا�� نتيجة إطالق النار عليهم� ك�ا أصي� الطف� �حم�د الصبا�� 

�16عامًا� �رو� خطرة قب� اعتقال��
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ال� �رض� عل� األطفال يف حمك�ة عو�ر �ق�  املالية  ال�رامات  �ي�ا وصل� 
خالل العام 2019م إىل �447 أل� شيق�� أي ما يعادل � 127 أل� دوالر�� ك�ا 
أصدر ما يزيد ع� �120� قرارًا باحلب� املنزلّي �ّق قاصري�� و �19� قرار ب�بعاد 

أطفال ع� منا��م � 

وك� �ل� �ث� انتهاكات خطرية لكا�ة األعرا� واملواثيق الدولية� وهي ال� 
أول� �اية خاصة ل�طفال� �قد أكدت املادة �25-2� م� اإلعالن العاملي حلقوق 
تني�  خاصّ� ومساعدة  رعاية  يف  حقّ�  والطفولة  �ل�مومة  بأن   1948 عام  اإلنسان 
وتوال� االتفاقيات امل�تلفة عل� تفصي� وبيان تل� احل�اية وأنواعها� �اتفاقية 
الطف� للعام 1989م أكدت عل� ضرورة تو�ري احل�اية ل�طفال وحياتهم وتو�ري 
من�  وجعل�  حريتهم�  األطفال  سل�  املواثيق  ه��  وقيّدت  والن�و  الن�اء  �ر� 
تعر�  الطف�  حقوق  اتفاقية  م�   �1� �املادة  �كنة�  �رتة  ألقصر  األخري  املال� 
الرشد  يبل� س�  ما �  الثامنة عشرة�  يتجاو� س�  إنسان �  �بأن� ك�  الطف� 
قب� �ل� �وج� القانون املنطبق علي��� وتن� اتفاقية حقوق الطف� ك�ل� 
�أّن الطف�� بسب� عدم ن�ج� البدني والعقلي� �تا� إىل إجراءات وقاية ورعاية 

خاصة� �ا يف �ل� �اية قانونية مناسبة� قب� الوالدة وبعدها��
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��اية  ��ون  ا�تلة  األراضي  يف  األطفال  أن  ك�ا 
والثانية  املدنيني�  م�  جزء  كونهم  �األوىل  مزدوجة� 
م�  مادة   25 م�  أكثر  أشارت  وقد  أطفااًل�  بصفتهم 
وضرورة  األطفال  إىل   1949 للعام  جني�  اتفاقيات 
وال�فة  غزة  قطاع  بأن  هنا  التأكيد  و�در  �ايتهم� 

الدولي  القانون  �وج�  حمتلة  أرا��  هي  الشرقية  القدس  �يها  �ا  ال�ربية 
األربعة  اتفاقيات جني�  عليها  تنطبق  وبالتالي  الدولية�  العدل  و�توى حمك�ة 

للعام 1949م�

وك�ل� قيدت اتفاقية حقوق الطف� اعتقال األطفال بشك� كبري� حي� نص� 
املادة �37 ب� � أال �رم أي طف� م� حريت� بصورة غري قانونية أو تعسفية� و�� 
أن �رى اعتقال الطف� أو احتجا�� أو سجن� و�ًقا للقانون� وال �و� �ارست� إال 

ك�لجأ أخري وألقصر �رتة �منية مناسبة��

وك�ل� �� العهد الدولي ا�ا� باحلقوق املدنية والسياسية 1966م والسي�ا 
يف املادة �24-1� ال� تشري إىل أن يكون لك� ولد � دون أي �ييز بسب� العرق أو 

 أّن الطف�� بسب� عدم ن�ج� 
البدني والعقلي� �تا� إىل 

إجراءات وقاية ورعاية خاصة� 
�ا يف �ل� �اية قانونية 
مناسبة� قب� الوالدة وبعدها

اتفاقية حقوق الطف�
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أو  الثروة  أو  أو االجت�اعي  القومي  أو األص�  الدي�  أو  الل�ة  أو  أو ا�ن�  اللون 
تدابري احل�اية  الدولة يف ا�ا�  وعل�  وعل� ا�ت�ع  أسرت�  � حق عل�  النس� 
باحلقوق  ا�ا�  الدولي  العهد   �� �وك�ل�  قاصرًا  كون�  يقت�يها  ال� 
االقتصادية واالجت�اعية والثقا�ية وال سي�ا يف املادة �10-3� وال� تؤكد عل� 
وجوب ا�ا� تدابري �اية ومساعدة خاصة لصا� مجيع األطفال واملراهقني����

ولل�فارقة العجيبة ال� تثب� الت�ييز العنصري بشك� �نهج� �القانون ا�زائي 
بين�ا يف  الثامنة عشرة�  دون  بأن� ش��  اإلسرائيلي  الطف�  ي�عر�  اإلسرائيلي 
الصادر يف   �132� العسكري  األمر  إسرائي�  تطبق  عام 1967م  ا�تلة  األراضي 
1967/09/24م� ال�ي يعّر� الطف� الفلسطي� بأّن� ش�� دون س� السادسة 

عشر� ويف �ل� تعار� مع اتفاقية حقوق الطف� ال� تعر� الطف� بأّن� ك� 
إنسان � يبل� م� الع�ر الثامنة عشر��
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ــي  ــال فـ ــة اعتقـ حالـ
القـــدس

1,930
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بشك�  القدس  يف  االعتقال  �الت  تصاعدت 

كبري خالل العام املاضي� وغدت ظاهرة يومية 

واملقدسات  ل�قص�  املباشر  االستهدا�  ض�� 

التار�ية  ولل�كانة  الفلسطي�  وللوجود 

والدينية لل�دينة املقدسة�

الفلسطينية  املدن  قائ�ة  عل�  القدس  وتربع� 

بأعل� نسبة اعتقاالت يف صفو� أبنائها ووصل� 

بل��  ارتفاع  بنسبة  اعتقال  حالة   1930 اىل 

حالة   1800 ال�ي شهد  املاضي  العام  ع�   % 8

اعتقال� وه� تشك� 37 % م� نسبة االعتقاالت 

االمجالية يف األراضي الفلسطينية خالل 2019�  

ا�ت�ع  شرائ�  كا�ة  االعتقاالت  وطال� 

املقدسي �ا �يها النساء واملرض� وكبار الس� 

الع��  وقيادات  والنواب  ا�رري�  واألسرى 

االعتقاالت  طال�  ك�ا  وا�رح��  الوط� 

الشي�  ومنهم  الدي�  ورجال  الوطنية  القيادات 

رابعًا: اعتقاالت القدس

% 37
نسبة االعتقاالت 

االجمالية 
في ا�راضي 

الفلسطينية خالل 
2019
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�عبد الع�يم سله�� رئي� �ل� األوقا�� والشي� 

القدس�  أوقا�  عام  مدير  نائ�  بكريات�  �ناج� 

القدس  حما��  واستدعاء  اعتقال   � ك�ل� 

و�ير  واعتقال  العام�  خالل  مرات   8 غي��  �عدنان 

القدس ��ادي ا�دمي� أكثر م� مرة�

�ي�  أولوية  املقدسيني  األطفال  استهدا�  وشك� 

االحتالل� حي� بل�� نسبة اعتقال األطفال ما يقارب 

 618 إىل  ووصل�  القدس  م�  االعتقال  حاالت  ثل� 

طف�� م� بينهم 43 طف� � تتجاو� أع�ارهم 12 عامًا�

املاضي  العام  اعتقا�م   � ال�ي�  األطفال  بني  وم� 

م� القدس عدد م� ا�رح� منهم الفت� �علي بالل 

ط�� �16 عامًا� وال�ي أصي� برصا� االحتالل عند 

حاجز �يم شعفا�� و� اعتقال� وسحل� أرضًا ومنع 

القوا�ي�  عصام  �حم�د  والفت�  ل��  العال�  تقديم 

املستعربني  برصا�  ظهر�  يف  وأصي�  عامًا��   15�

إصابت�  ووصف�  القدس  �دينة  شعفا�  �يم  يف 

618
حالة اعتقال 

�طفال القدس

94
حالة اعتقال 

لنساء مقدسيات 
ومرابطات 
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وتقييد�  اعتقال�   � �ل�  ورغم  با�طرية� 

بسرير املستشف�� 

و� يكتفي االحتالل بأوامر االعتقال ألطفال 
سراحهم  إطالق  بعد  يستهد�هم  إ�ا  القدس 
بقرارات احلب� املنزلّي� وك�ل� �ر� عقوبة 
الباه�ة  املالية  وال�رامات  املنا�ل�  ع�  اإلبعاد 
عل�  ال�ي� � عرضهم  األطفال  عل� مع�م 
 �120� ا�اكم� وقد أصدر االحتالل حوالي 
قرارًا باحلب� املنزلي خالل العام 2019م  ك�ا 

أصدر �19� قرار إبعاد ع� املنا�ل�

 94 النساء  االعتقال بني  بل�� حاالت  بين�ا 
العام  ع�   %  27 ارتفاع  نسبة  وشكل�  حالة� 
2018م وال�ي شهد �74� حالة اعتقال لنساء 

استهدا�  االحتالل  واص�  حي�  و�تيات� 
املقدسيات املرابطات يف املسجد األقص� �قام 
باعتقال العديد منه� أكثر م� مرة� أبر�ه� 
املرابطات �عايدة صيداوي� و�مادلني عيس�� 
ناب�  أبو  ��ية  والفتاة  احللواني�  و�هنادي 

و�خد�ة خوي�� �

ويف إطار الت�ييق عل� اإلعالم الفلسطي� يف القدس� أصدر و�ير األم� الداخلي 

ومنع  القدس�  �دينة  �لسطني  تلفزيون  مكت�  ب�غالق  يق�ي  قرارًا  لالحتالل 

الع�� �ي� ملدة 6 أشهر� �جة �تنفي� أنشطة للسلطة أو نيابة عنها��
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حالة اعتقال 
في غزة

154
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أبناء  �ق  االعتقاالت  سياسة  االحتالل  واص� 

عل� مع�  سواء  املاضي  العام  غزة خالل  قطاع 

بي� حانون� أو للصيادي� خالل �ارس� ع�لهم 

الشبان  اقرتاب  خالل  أو  القطاع�  شواط�  قبال� 

م� احلدود الشرقية للقطاع  خالل مشاركتهم 

احلدود  قرب  لتواجدهم  أو  العودة  مسريات  يف 

ألسباب أخرى�

اعتقال  حالة   �154� التقرير  رصد  وقد 

تراجع  بنسبة  غزة�  قطاع  م�  لفلسطينيني 

وصل� إىل 35 %� ع� العام 2018م ال�ي شهد 

�214� حالة اعتقال�

بي�  حاجز  االحتالل  سلطات  واست�دم� 

حانون �إير�� ل�يقاع بالسكان املدنيني يف قطاع 

اإلنسانية  حاجاتهم  واست�الل  وابتزا�هم  غزة� 

ومساومتهم  للسفر�  القهري  واحتياجهم 

مقاب�  معلومات  وتقديم  االحتالل  مع  للع�� 

خامسًا: اعتقاالت قطاع غزة

% 35
تراجع نسبة 

االعتقاالت 
الفلسطينية في    

غزة خالل 2019
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املرض�  ال سي�ا  بالعبور�  الس�ا� �م 

بتدهور  اكرتا�  أي  دون  ومرا�قيهم 

احلصار  جراء  اإلنسانية  األوضاع  

القطاع�  عل�  تفرض�  ال�ي  الشام� 

عل�  االعتقال  حاالت  وصل�  حي� 

املع� �13� حالة م� بينهم �9� �ار�

املواطنني  عشرات   إىل  باإلضا�ة  ه�ا 

امل�كور وقد  املع�  تنقلوا ع�  ال�ي� 

 � أو  طوياًل�  االنت�ار  عل�  أج�وا 

 � م�  ومنهم  لساعات�  احتجا�هم 

ثم  وم�  معهم  والتحقيق  استجوابهم 

� �م بالعبور� أطلق سراحهم و��

اعتداءات� �ق  ك�ا واص� االحتالل 

 �� ع�لهم  �ارس�  خالل  الصيادي� 

القطاع  شواط�  عل�  اال�ا�  صيد 

النار  وإطالق  واعتقا�م  �الحقتهم 

13
حالة اعتقال على المعبر 
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شباكهم  ومصادرة  عليهم 

حي�  و�طي�ها�  ومراكبهم 

بني  االعتقال  حاالت  وصل� 

املاضي  العام  خالل  الصيادي� 

نقلهم   � اعتقال�  حالة   �37�

وأطلق سرا�  أسدود�  إىل ميناء 

ال�البية الع��� منهم�

ع�ليات  تتوق�   � ك�ا 

حي�  احلدود  قرب  االعتقال 

اعتقال�  حالة   �102� رصد   �

ال  األطفال  م�   �8� بينهم 

م�  عامًا�   18 أع�ارهم  تتجاو� 

الشاوي�  �وا�  �منصور  بينهم 

�16 عامًا� م� املنطقة الوسط� 

و� اإل�را� عن� م� مع� بي� 

حانون�

102
حالة اعتقال قرب الحدود 
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حاالت اعتقال 
للنواب

7
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نواب  استهدا�  العام  خالل  االحتالل  واص�   

واالستدعاءات  باالعتقاالت  التشريعي  ا�ل� 

تهديدات  وتوجي�  وتفتيشها  منا��م  واقتحام 

�م� حي� رصد التقرير 7 حاالت اعتقال للنواب 

إضا�ة إىل التحقيق مع نائ� عل� حاجز عسكري 

وإطالق سراح� بعد  ساعات وهم:

سادسًا: اعتقال النواب
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 النائب الشيخ "محمد محمود أبو طير" (67 عامًا)
بعد اقتحام منزل� �دينة البرية� حي� يقيم هنا� من� إبعاد� ع� القدس قب� 
9 سنوات� عل�ًا بأن� أم�� ما يزيد ع� 35 عامًا �� سجون االحتالل�  وأطلق 

سراح� بعد أن أم�� 7 شهور يف االعتقال اإلداري�

 النائب "حسن يوسف" (63 عامًا)
م� رام ا�� اعتق� و� ��� عل� إطالق سراح� م� �خر اعتقال سوى 5 شهور 
�ق�� وصدر �ق� قرار اعتقال اداري� وقد بل� ��وع ما أم�ا� داخ� السجون 

20 عام� رغم أن� يعاني م� عدة أمرا� مزمنة كال��� والسكري�

 النائب "عزام نعمان سلهب" (63 عامًا)
 8 أم��  االحتالل�  لدى  مرات   6 اعتق�  كان  سابق  اسري  وهو  ا�لي��  م� 

سنوات� وأصدر �ق� قرار اعتقال إداري ملدة 4 شهور�

 النائب "خالدة كنعان جرار" (54 عامًا)
�خر  م�  �ق�  شهور   8 سوى  سراحها  إطالق  عل�   �� و�  اعتقا�ا  اعيد 

اعتقال� وكان� اعتقل� مرتني سابقًا ام�� 3 سنوات يف سجون االحتالل�

 النائب "محمد جمال نعمان النتشة"  (61 عامًا)
يف  عامًا   20 م�  يقارب  ما  أم��  سابق كان  أسري  وهو   � ا�لي�  مدينة  م� 

سجون االحتالل� ويعان� م� أ�مة صدرية حاّدة� ومشاك� صحية يف الكل��

 النائب "إبراهيم محمد دحبور" (54 عامًا)
م� جنني� و� �� عل� �رر� سوى أق� م� عام� بعد أن أم�� 12 شهرًا يف 
االعتقال اإلداري املتجدد� وقد أطلق االحتالل سراح� بعد اعتقال ملدة ثالثة 

أسابيع م� التحقيق يف مركز ا�ل�ة�
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 النائب في المجلس التشريعي "حاتم رباح قفيشة" (59 عامًا)
مع��  التحقيق  بعد  سراح�  وأطلق�  �الكونتينر��  حاجز  عل�  احتجا��   �   

وكان أم�� ما يزيد ع� 12 عامًا يف سجون االحتالل �

 ك�ل� اقتحم االحتالل منزل النائب "نزار عبد العزيز رمضان" (60 عامًا) 
يف ا�لي�� وقام بتفتيش� والتحقيق مع� وعدد م� أ�راد أسرت� ميدانيًا� وهددو� 

باالعتقال�
حلق  صارخًا  انتهاكًا  كون�  ع�  عدا   � التشريعي  ا�ل�  نواب  اعتقال  ويعد 
الشع� الفلسطي� يف اختيار ناخبي� ال�ي� �ثلون� ويع�ون ع� تطلعات�� وع� 
الشع�  مل�ثلي  السياسية  احلصانة  بتوا�ر  الدولية  ل�عرا�  انتهاكات  كون� 
مع  الثنائية  لالتفاقيات  �اضحًا  خرقًا  يعد  �ل�  إىل  باإلضا�ة  �هو   � ونواب� 
 �2� املادتني  1995م  للعام  الثانية  جني�  اتفاقية  السي�ا  الفلسطي�  ا�ان� 
وتو�ري  التشريعية�  ا�ي�ة  بدور  يقوم  تشريعي  �ل�  إنشاء  تقرر  ال�   �3� و 
العديد  انتها�  إىل  باإلضا�ة  الفلسطينية�  املؤسسات  إلقامة  د�قراطي  أساس 
م� االتفاقيات الدولية ال� وقع� علي� دولة االحتالل� �العهد الدولي ا�ا� 
الفرد  الت�ييز ضد  أن� ال �ك�  إىل  يشري  1966م�  والسياسية  املدنية  باحلقوق 
عل� أساس �الرأي السياسي أو غري� م� ا�راء� أو �األص� القومي أو االجت�اعي�� 
ا�ل�  لنواب  استهدا�ها  ��ن  املعاهدة�  ه��  يف  طر�  االحتالل  دولة  وكون 

التشريعي الفلسطي� يشك� انتهاكًا جسي�ًا للقانون الدولي�

 وو�قا لل�ادة �42� م� اتفاقية جني� الرابعة 1949م� ال �و� احتجا� أي ش�� 
إال إ�ا كان �أم� الدولة القائ�ة باالحتجا� �عل� ضروريًا لل�اية�� وعالوة عل� 
الدولي ا�ا� باحلقوق  العهد  التعسفي حم�ور �وج�  �ل� ��ن االعتقال 

املدنية والسياسية 1966م �وج� املادة �4��



حالة اعتداء على 
صحفيين

170
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استهدا�  2019م  العام  خالل  واص�  االحتالل 
باالعتقاالت  الفلسطينيني  الصحفيني 
واالستدعاءات أو احلجز لساعات وإصدار أحكام 
وتعطي�  معداتهم�  و�ري�  ومصادر�  �قهم� 
والتنق��  السفر  م�  منعهم  جان�  إىل  ع�لهم� 

ومداه�ات منا��م ومؤسساتهم� 

عل�  اعتداء  حالة   �170� التقرير  رصد  حي� 
االحتالل  واص�  ك�ا  العام�  خالل  صحفيني 
االجت�اعي  التواص�  موقع  إدارة  مع  بالتنسيق 
��يسبو�� مالحقة ا�توى الفلسطي�� واغالق 
بالصحفيني�  ا�اصة  احلسابات  م�  العشرات 
والنشطاء الفلسطينيني دون سابق إن�ار �جة 
صادق  ال�ي  للقرار  ترمجة  و�ل�  التحري�� 
يس��  وال�ي  اإلسرائيلي�  الكنيس�  علي� 
م�امني  وح��  ب��الة  اإلسرائيلية  لل�حاكم 
تعت�ها  وال�  االجت�اعي  التواص�  شبكة  ع� 

�ري�ية�

سابعًا: اعتقال الصحفيين 
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ومالحقة  استهدا�  االحتالل  واص�  ك�ل� 
الصحفيني وحماك�تهم عل� خلفية كتاباتهم عل� 
مواقع التواص� االجت�اعي� وقد بل�� حاالت االعتقال 
وألوقات  حالة   �79� العام  خالل  الصحفيني  بني 
�تلفة� إضا�ة إىل عشرات حاالت االحتجا� والتوقي�� 
و�ديد االعتقال� وا�اكم اإلدارية� ك�ا � اقتحام 
ومداه�ة و�طيم 30 مقرًا و وسيلة إعالمية� بين�ا ال 

يزال يعتق� 18 م� الصحفيني واإلعالميني�

يق�ي  قرارًا  لالحتالل  الداخلي  األم�  و�ير  وأصدر 
ب�غالق مكت� تلفزيون �لسطني �دينة القدس� ومنع 
الع�� �ي� ملدة 6 أشهر� �جة �تنفي� أنشطة للسلطة 

أو نيابة عنها��  

18
من الصحفيين 

وا¦عالميين مازالو 
معتقلين

30
اقتحام ومداهمة 
وتحطيم مقرات     

ووسائل إعالمية

وقد ارتق� صحفيًا أسريًا شهيدًا يف سجون االحتالل وهو �بسام أمني الساي�� م� 
نابل� و�ل� نتيجة اإله�ال الط� املتع�د وكان يعاني م� مر� السرطان� 
الصحا�ة  يف  البكالوريوس  عل�  حاص�  وهو  سراح��  إطالق  االحتالل  ور�� 
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ع��  ثم  ال�ربية�   بال�فة  �لسطني  صحيفة  لتو�يع  مديرًا  وع��  واإلعالم� 
صحفيًا ومراساًل �ا�

العسكرية  القطعات  ع�  �عزل  ينتق�  صحفي  ك�  هو  املستق�  �الصحفي 
ولي� جزءًا منها ويعت� مدنيًا و�ق أحكام اتفاقية جني� الرابعة لسنة 1949م� 
وال�وتوكول اإلضايف األول وال�توكول الثاني لسنة 1977م ا�ا� بالنزاعات 
الدولي رقم �1738�  الدولي� باإلضا�ة إىل قرار �ل� األم�  غري �ات الطابع 

للعام 2006م�

وقرار ا��عية العامة �68/136� بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإل�الت م� 
العقاب� حي� يؤكد القرار عل� احلاجة املاسة إل�اد أدوات إنسانية دولية إضا�ية 
ل��ان �اية أ��� للصحفيني يف مناطق النزاع املسل�� وك�ل� قرار �ل� 
األم� �2222� للعام 2015م بشأن �اية املدنيني يف النزاعات املسلحة ��اية 
املرتبطني بها�� باإلضا�ة إىل  الصحفيني والعاملني يف وسائ� اإلعالم واأل�راد 
إعالن باري� لل�ؤ�ر العاملي حلرية الصحا�ة لعام 2014م� ك� ه�� االتفاقيات 
مهنية  �هام  مكلفني  مدنيني  كونهم  الصحفيني  �اية  ضرورة  عل�  تؤكد 
ال�ي نص�  املزدو�  االلتزام  ع�  ينتج  وبالتالي  املسل��  النزاع  مناطق  خطرة يف 
علي� املادة �48� م� ال�توكول األول أن تت�تع األعيان املدنية عل� غرار السكان 
املدنيني ��اية عامة� ك�ا حددت أحكام املادة �52� م� ال�توكول نفس� بأن 
التجهيزات ومرا�ق اإلعالم ال� ال تست�دم است�دامًا عسكريًا وال تنطبق عليها 
املادة �52-2�� تدخ� ض�� األعيان املدنية ال� ال  الشرو� املنصو� عليها يف 
ا�ا�  أن  نفسها  املادة  وتؤكد  الردع�  �ج�ات  أو  للهجوم  حماًل  تكون  أن   ��
الدعاية سببًا وحيدًا لت�ير ا�جوم العسكري عل� وسائ� اإلعالم أمر غري مقبول� 
�ال �ك� اعتبار وسائ� اإلعالم هد�ًا مشروعًا �رد أنها تب� دعاية� رغم أن ه�ا 

النشا� يشك� دع�ًا �هود احلرب�
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عدد األسرى 
المحكومين بالمؤبد

585



المؤسسة الدولية للتضامن مع ا�سرى «تضامن»

49

المؤسسة الدولية للتضامن مع ا�سرى «تضامن»

األسرى  عدد  ارتفع  2019م  العام  خالل 

إىل  االحتالل  سجون  يف  باملؤبد  ا�كومني 

حماكم  أصدرت  حي�  األسرى�  م�   �585�

مدى  املؤبد  بالسج�  أحكامًا  االحتالل 

�لسطينيني�  أسرى  أربعة  �ق  احلياة 

اته�تهم باملشاركة يف ع�ليات أدت إىل مقت� 

مستوطنني أو جنود وهم:

 األسـير "عبـد الحكيـم عـادل عاصـي"          
عامـًا)  20)

18�2018/3م�  بتاري�   اعتق�  نابل�  م� 

أدت  طع��  ع�لية  تنفي�  ته��  ل�  ووجه� 

ا�ك�ة  وأصدرت  مستوط��  مقت�  إىل 

اللد ا�تلة� �ق�  املركزية لالحتالل يف 

غرامة  إىل  إضا�ة   املؤبد  بالسج�  حك�ًا 

مالية كبرية بقي�ة 258 أل� شيق��

ثامنًا: أحكام المؤبد

4
أحكام بالسجن 

المؤبد مدى الحياة 
عام 2019
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 األسير "إسالم محمد يوسف ناجي 
أبو حميد" (34 عامًا)

يف  أسرى  ألربعة  شقيق  وهو  ا��  رام  م� 

بالسج�  حمكومون  االحتالل�  سجون 

وكان  شهيد�   خام�  وشقيق  املؤبد�  

ووجه�   � 2018/6/6م  بتاري�  اعتق� 

قطعة  ب�لقاء  جندي  قت�  ته��  ل� 

مقتل�  إىل  أدت  رأس��  عل�  كبرية  رخام 

عو�ر  حمك�ة  أصدرت  وقد  الفور�  عل� 

املؤبد  بالسج�  حك�ًا  �ق�  العسكرية 

بقي�ة  كبرية  مالية  غرامة  إىل  إضا�ة 

258 أل� شيق�� 

  األسير " فايز حامد" (46 عامًا)

اعتق�  ا�  رام  شرقي  سلواد  بلدة  م� 

بتاري� 2015/7/15م � ووجه� ل� سلطات 

وإصابة  مستوط�  قت�  ته�ة  االحتالل 

وأصدرت  نابل��  قرب  �خري�  ثالثة 

حك�ًا  �ق�  العسكرية  عو�ر  حمك�ة 

مالية  غرامة  إىل  إضا�ة  املؤبد  بالسج� 

كبرية بقي�ة 250 أل� شيق��
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 األسير "خالد عودة أبو جودة" (21 عامًا)

م� بلدة كسفيا بالنق� جنوب �لسطني ا�تلة� اعتق� بتاري� 2017/12/1م� 

ووجه� ل� ته�� تنفي� ع�لية طع� � يف منطقة �عراد� بالنق� أدت إىل مقت� 

جندي� وقد أصدرت حمك�ة ب�ر السبع �ق� حك�ًا بالسج� املؤبد باإلضا�ة 

إىل 20 عامًا� وغرامة مالية باه�ة� بقي�ة 258 أل� شيق� � 
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عدد شهداء       
الحركة االسيرة 

222
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خالل عام 2019م ارتفع� قائ�ة شهداء احلركة 

األسرية يف سجون االحتالل إىل �222� شهيداً� بعد 

ارتقاء 5 شهداء جدد لي�ا�وا إىل قوائم الشر� 

االحتالل  جرائم  عل�  شهوداً  وليبقوا  والبطولة 

واستهتار� �ياة اإلنسان الفلسطي� ومجيعهم 

ارتقوا بسب� اإله�ال الط� املتع�د وهم:

 الشهيد فارس بارود 

األسري� �ارس أ�د حم�د بارود� �51 عامًا�� 
م� �يم الشاط� غرب غزة� وهو أقدم أسري 
م� القطاع� معتق� من� عام 1991� وحمكوم 
الطويلة  الفرتة  ه��  وخالل  املؤبد�  بالسج� 
وعزل  االحتالل�  سجون  كا�ة  بني  تنق� 
قب�  والدت�  وتو�ي�  سنوات�   10 م�  ألكثر 
ولي�  بل�س�  �لم  وهي  بعامني  استشهاد� 
ر�يت� كونها �قدت الن�ر من� سنوات طويلة 
وكان�  األسري  �لها  عل�  البكاء  طول  م� 

حمرومة م� �يارت� لسنوات�

تاسعًا: شهداء الحركة األسيرة 

5
شهداء جدد في 
سجون االحتالل  

بسبب ا¦همال 
الطبي المتعمد 

عام 2019
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تراجع�  �بارود�  الشهيد  األسري  صحة 

حي�  األخرية�  األعوام  يف  واض�  بشك� 

أصي� بفريوس يف الكبد وأجري� ل� ع�لية 

الرعاية  ل�  تقدم  و�  من��  �زء  است�صال 

كثريًا  صحت�  وتراجع�  الال�مة�  الطبية 

ودخ� يف حالة غيبوبة� ونق� إىل مستشف� 

أن  بعد  ساعات�  بعد  واستشهد  سوروكا 

أم�� 28 عامًا خل� الق�بان�

  الشهيد عمر يونس

األسري ا�ري� �ع�ر عوني يون�� �20 عامًا�� 

م� قلقيلية أطلق علي� جنود االحتالل النار 

جنوب  �عرتة�  �حاجز  عل�  مباشر  بشك� 

اعتقال�  و�  وأصابو� �را� خطرة�  نابل� 

م�  وحرم  �بيلنسون�  مستشف�  إىل  ونقل� 

�يارة �وي� رغم خطورة وضع� الصحي�

تعر� خالل وجود� يف املستشف� إىل إه�ال 

ط� متع�د� ور�� االحتالل إطالق سراح� 

ومدد اعتقال� غيابيًا ملدة أسبوع� األمر ال�ي 

أدى إىل استشهاد� بتاري� 2019/4/28م بعد 6 

أيام م� االعتقال متأثراً باإلصابة ال� تعر� 

�ا وعدم تقديم رعاية طبية مناسبة ل�� 
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  الشهيد نصار طقاطقة

األسري �نصار ماجد طقاطقة� �31 عامًا�� 

م� بي� حلم� اعتق� بتاري� 2019/6/19م 

توقي�  مركز  يف  التحقيق  إىل  ونق� 

أن  قب�  أسبوعني�  است�ر  ال�ي  ا��لة 

نيتسان  سج�  عزل  يف  التحقيق  إىل  ينق� 

م�  عني�  لتحقيق  تعر�  حي�  الرملة� 

قب� الشابا� أدى إىل تدهور وضع� الصحي 

نقل�  أو  ل�  العال�  تقديم  االحتالل  ور�� 

لل�ستشف� األمر ال�ي أدى إىل استشهاد� 

بتاري� 2019/7/16م أي بعد اعتقال� بشهر 

أمرا�  أي  يعاني م�  يك�  �ق�� حي� � 

حني اعتقال��

 الشهيد بسام السايح

اعتق� األسري �بسام أمني الساي�� 47 عامًا 

م� مدينة نابل� بتاري� 2015/10/8م و� 
ن�رًا  الرملة  مستشف�  إىل  مباشرة  نقل� 
�رتة  وخالل  السرطان�  م�  يعاني  لكون� 
اعتقال� تراجع� صحت� بشك� كبري وعان� 
م� ظرو� صحية قاهرة� ور�� االحتالل 

إطالق سراح�� رغم خطورة حالت��
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الع�م�  وسرطان  الن�اعي�  الدم  سرطان  م�  يعاني  كان  الساي�  الشهيد   

حد  إىل  صحت�  تدهورت  األخرية  الشهور  ويف  القل��  ع�لة  يف  حاد  وقصور 

بالتهابات  وأصي�  �ق��   15% بنسبة  تع��  القل�  ع�لة  وأصبح�  كبري� 

حادة  يف الرئتني� وصعوبة يف التنف�� و� تتعام� مع� إدارة السجون باحلد 

األدن� م� الرعاية� األمر ال�ي أدى إىل استشهاد� يف 2019/9/8م يف مستشف� 

�أسا� هرو�ي�� نتيجة اإله�ال الط��

  الشهيد سامي أبو دياك

 37� ديا��  أبو  عاهد  �سامي  األسري   

بتاري�  اعتق�  جنني�  مدينة  م�  عامًا�� 

7/17�2002م� وأصدرت حماكم االحتالل 

مرات�  ثال�  املؤبد  بالسج�  حك�ًا  �ق� 

أي  م�  يعاني  يك�   � اعتقال�  وحني 

أمرا�� ومن� 4 سنوات تعر� �طأ ط� 

عق� خ�وع� لع�لية جراحية يف مستشف� 

است�صال   � حي�  اإلسرائيلي�  �سوروكا� 

جزًء م� أمعائ�� وبدأت صحت� يف الرتاجع� 

حي� أصي� نتيجة اإله�ال الط� بتس�م 

يف جسد� و�ش� كلوي ورئوي� وخ�ع لثال� ع�ليات جراحية� إال أنها �شل� 

يف إنهاء معانات�� وتبني الحقًا إصابت� �ر� السرطان� ال�ي انتشر يف مجيع 

أ�اء جسد� �
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 ور�� االحتالل إطالق سراح� الستك�ال عالج� يف ا�ار� أو حت� املوت بني 

أسرت� ك�ا كان يت�ن�� إىل أن ارتق� شهيدًا يف 11/26�2019م � بعد 18 عامًا 

ق�اها يف سجون االحتالل�

جثمان ا�سير الشهيد سامي أبو دياك
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قرارات االعتقال اإلداري 
خالل العام 2019

1022
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الصورية  العسكرية  االحتالل  حماكم  واصل� 
2019م  العام  خالل  وسا��  �عو�ر  حمك��  يف 
ل�سرى  سواء  اإلداري  االعتقال  قرارات  إصدار 
ا�دد� أو قرارات �ديد إداري لل�عتقلني لفرتات 
قرارًا   �1022� العام  خالل  أصدر  حي�  جديدة� 
العام  خالل  إداري  قرار   �920� مقاب�  إداريًا� 
2018م� �ا يشك� ارتفاع بنسبة 10 % يف إصدار 

األوامر اإلدارية�

وقد بل�� أعداد القرارات ال� صدرت لل�رة األوىل 
بأن  عل�ًا  قرارًا   �380� العام  األسرى خالل  �ق 
غالبيتهم � التجديد �م خالل العام نفس� ملرات 
أم�وا سنوات  أسرى حمرري�  ومع��هم  أخرى� 

يف سجون االحتالل وأعيد اعتقا�م مرة أخرى�

 بين�ا بل� عدد قرارات التجديد اإلداري لفرتات 
بني  ما  و�تد  قرارًا�   �642� جديدة  اعتقالية 

مرات  �سة  إىل  ووصل�  شهور�   6 إىل  شهري� 

لبع� األسرى� 

عاشرًا: القرارات اإلدارية

% 10
ارتفعت نسبة 

القرارات ا¦دارية 
خالل العام 2019

642
عدد قرارات 

التجديد ا¦داري
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ا�دارية بحق  ا�وامر  الماضي من إصدار  العام  االحتالل  صّعد 

ا�سيرات حيث طالت كًال من:

  ا�سيرة "شذى ماجد حسن" (20 
عام�)

طالبة يف كلية اإلعالم �امعة بري�ي� 
رام  م�  الطلبة   �ل�  مؤ�ر  ورئيسة 
ا�� وصدر �قها قرار اعتقال إداري ملدة 

3 شهور�
 23) بشير"  فهمي  "آالء  ا�سيرة   

عام�)

م� قلقيلية� وصدر �قها قرار إداري ملدة 
4 شهور� وجدد �ا ملرة ثانية� 

 ا�سيرة "شروق محمد البدن" (25 عام�)
 م� بي� حلم� وهي أم لطفلني�  وصدر �قها قرار إداري ملدة 4 شهور�  وجدد 

�ا اإلداري ملرة ثانية�
 ا�سيرة "بشرى جمال الطويل" (26 عام�)

م� رام ا� � وصدر �قها قرار باالعتقال اإلداري ملدة 4 شهور� بعد 5 أيام م� 
إعادة اعتقا�ا� وهي أسرية حمررة اعتقل� 3 مرات سابقًا�

 ا�سيرة االردنية "هبة أحمد اللبدي"
�قها  وصدر  الكرامة�  جسر  ع�  ا�تلة  ال�فة  إىل  عودتها  أثناء  اعتقل� 
قرار إداري ملدة 5 أشهر� وخاض� إضرابًا ع� الطعام است�ر ملدة 42 يومًا� حي� 
3 أشهر م�  أ�ر� عنها بناًء عل� اتفاق بني احلكومة األردنية واالحتالل� بعد 

االعتقال�  
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 ا�سيرة "فداء محمد دعمس خليل" (24 عام�)

م� بلدة بي� أمر ق�اء ا�لي�� وهي أسرية حمررة أعيد اعتقا�ا� وصدر �قها 

قرار إداري� وجدد �ا 4 مرات متتالية قب� أن يطلق سراحها�

منهم  عدد  يزال  وال  ادراى  اعتقال  أوامر  عدة  صدرت  بينما 
معتقًال لدى االحتالل وهم:

 الطفل ا�سير "نضال زياد عامر" (17 عام�)

 م� حما��ة جنني� � وجدد ل� اإلداري 3 مرات متتالية�

 الطفل ا�سير "حافظ إبراهيم زيود" (16 عام�)

 م� جنني� صدر �ق� أمر إداري� ملدة أربعة شهور�

 الطفل ا�سير "سليمان محمد أبو غوش" (16 عام�)

 م� سكان �يم قلنديا� �ال مدينة القدس� وصدر �ق� أمرًا إداريًا مدت� 

أربعة أشهر وجدد ل� مرتني� وهو شقيق الشهيد �حسني أبو غو�� �1عامًا��

 الطفل "سليمان سالم قطش" (16 عام�)

 م� رام ا�� وصدر �ق�  قرار إداري  ملدة 4 شهور�  

االعتقال ا�داري

هو اعتقال بدون ته�ة أو حماك�ة� يعت�د عل� مل� سري وأدلة سرية ال �ك� 

لل�عتق� أو حمامي� االطالع عليها� و�ك� حس� األوامر العسكرية اإلسرائيلية 

�ديد أمر االعتقال اإلداري مرات غري حمدودة� حي� يتم استصدار أمر اعتقال 

إداري لفرتة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد� وهو مرتب� بالوضع السياسي يف 

األراضي الفلسطينية ا�تلة� ويعد عقابًا وإجراءًا سياسيًا�
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وتستند سلطات االحتالل يف تنفي�� إىل قانون الطوار� االنتدابي لعام 1945م� 

العسكرية  املنطقة  قائد  ال�ي �ن�   �1651� رقم  العسكري  األمر  باإلضا�ة إىل 

احلق يف احتجا� ش�� أو أش�ا� ملدة تص� إىل ستة أشهر� ك�ا تدعي قوات 

يس��  1949م  للعام  الرابعة  جني�  اتفاقية  م�   �78� املادة  ن�  أن  االحتالل 

باالعتقال االداري�

دولة  رأت  إ�ا   � هو:  والن� 

أمنية  ألسباب  االحتالل 

أمنية  تدابري  تت��  أن  قهرية 

�لها  حم�يني�  أش�ا�  إ�اء 

عل� األكثر أن تفر� عليهم 

تعتقلهم��  أو  ج�ية  إقامة 

 �78� املادة  أن ن�  واحلقيقة 

يتحد� ع� االعتقال يف حالة 

أخرية  وكوسيلة  جدًا  طارئة 

ال مفر منها� وقد قدم� اإلقامة ا��ية عليها ألنها األق� ضررًا� وا�دد األهم 

أن صالحية تل� املادة �ق� يف حال � تك� هنا� إمكانية �اك�ة الش�� 

ارتكاب  نيت�  أن� صر� ع�  أو  يعل� ك��الفة  ب� �  قام  ال�ي  الع��  أن  بسب� 

�الفة و� يرتكبها بعد�

الدولي�  للقانون  انتها�  هو  االداري  االعتقال  بأن  االحتالل  سلطات  وتتجاه� 

ولاللتزامات الدولية لدولة االحتالل م� عدة جوان��

 رأت دولة االحتالل ألسباب 
أمنية قهرية أن تت�� تدابري 
أمنية إ�اء أش�ا� حم�يني� 
�لها عل� األكثر أن تفر� 

عليهم إقامة ج�ية أو تعتقلهم

اتفاقية جني� الرابعة للعام 1949م
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أوًال: هو اعتقال بدون ته��� وه�ا يتناق� مع ن� املادة �9-2� م� العهد الدولي 

ا�ا� باحلقوق املدنية والسياسية� و�ي�: �يتوج� إبال� أي ش�� يتم 
توقيف� بأسباب ه�ا التوقي� لدى وقوع� ك�ا يتوج� إبالغ� سريعًا بأي 
املادة       ن�  �س�  تعسفيًا  اعتقااًل  يعد  �هو  وبالتالي  إلي��  توج�  ته�ة 
اعتقال�  أو  أحد  عل�  القب�  �و�  �ال  أن�  عل�  نفس�  العهد  م�   �1-9�
عليها  ين�  ألسباب  إال  حريت�  م�  أحد  حرمان  �و�  �ال  وأن�  تعسفًا�� 

القانون وطبقًا ل�جراء املقرر �ي���
العلنية� �هو يستند إىل  �االعتقال اإلداري يتناق� مع مبدأ ا�اك�ة  ثاني�: 

الدولي  �العهد  م�   �1-14� املادة  تكف�  حي�  سرية�  وأدلة  سري�  مل� 
ا�ا� باحلقوق املدنية والسياسية� احلق يف ا�اك�ة العلنية� باعتبار 
تكون  أن  و��  العادلة�  ا�اك�ة  عناصر  م�  أساسيًا  عنصرًا  �ل� 
أيًا  القاعدة هي إجراء ا�اك�ة شفويًا وعلنيًا� و�� أن تعل� ا�ك�ة 

كان نوعها� املعلومات ا�اصة بوق� إجراء ا�اك�ة ومكانها�
مع  يتناق�  اإلداري  �االعتقال  ثالث�: 

مبادىء العدالة واحليادية والنزاهة 
العسكري  القاضي  أن  حي� 
ا�ي�  يف  �دمان  العام  واملدعي 
نف�  يف  ويع�الن  اإلسرائيلي� 
ا�ي�  يف  القانونية  الوحدة 
اإلسرائيلي� ويتم تعيينه�ا م� قب� 

نف� ا�رم الوظيفي�� وه�ا يع� أن 

ا�ي� هو ا�صم واحلكم���
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أسير مريض 
900
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األوضاع القاسية يف سجون االحتالل �ث� أرضية خصبة إلصابة األسرى 

بأمرا� �تلفة� ومع است�رار سياسة اإله�ال الط� ال� يتبعها االحتالل 

�ق األسرى املرض�� تتزايد األمرا� يف أجساد األسرى وتت�ل�� لتصب� 

مع الوق� أمراضًا صعبة وعصية عل� العال��

األمر  السياسة�  ه��  نتيجة  األسرى  معاناة  است�رت  2019م  العام  وخالل 

ال�ي أدى إىل تراجع صحة العشرات م� األسرى وبع�هم وصل� أوضاعهم 

إىل حد ا�طورة القصوى� وأصي� عدد م� األسرى �لطات قلبية ومر� 

السرطان� و� نقلهم إىل املستشفيات �الة صعبة�  

وأبرز هؤالء ا�سرى:

  األسير المقدسي "أحمد عادل سعادة" (40 عامًا)

وهو معتق� من� العام 2003م� وحمكوم بالسج� املؤبد  13 مرة� � وأصي� 

سوروكا  مستشف�  إىل  أثرها  عل�  نق�  ر�ون  سج�  يف  قلبية  �لطة 

اإلسرائيلي�� و� إجراء ع�لية قسطرة ل�� وال تزال حالت� الصحية صعبة 

و�اجة إىل متابعة مست�رة�

حادي عشر: تراجع أوضاع  األسرى 
الصحية
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 األسير "شادي فيصل عطا موسى" (43 عامًا)

م� بلدة مركة يف جنني� أصي� �لطة قلبية يف سج� النق�� و� نقل� بشك� 
عاج� ع� طائرة مروحية إىل مستشف� سوروكا� وأدخ� وحدة العناية املكثفة 
باملستشف�� وأجري� ل� ع�لية قسطرة� وهي املرة الثانية ال�ي يصاب �يها �لطة 

يف السجون� وهو معتق� من� عام 2002م� وحمكوم بالسج� ملدة 25 عامًا�
 األسير "موفق نايف عروق" (77 عامًا)

يف  احتجا��  بشك� كبري يف ظ�   تدهورت صحت�  بالناصرة�  يا�ا  مدينة  م� 
ظرو� صعبة بسج� عسقالن� حي� تبني مؤخرًا بأن� يعاني م� مر� السرطان 
يف الكبد واملعدة� ماطل� إدارة السجون لشهور قب� �ويل� لل�ستشف� لتلّقي 
لـ�30�  بالّسج�  وحمكوم  2003م�  العام  من�  معتق�  وهو  الكي�اوي�  العال� 

عامًا� وهنا� خطورة حقيقة عل� حيات��
 األسير "إبراهيم نايف أبو مخ" (60 عامًا)

1986م�  مارس  من�  ومعتق�  القدام��  األسرى  م�  وهو  ا�ت��  الداخ�  م� 
إجراء  وبعد  األخرية�  الشهور  يف  صحت�  تدهورت  املؤبد�  بالسج�  وحمكوم 
مرحلة  يف  الدم  يف  السرطان  �ر�  مصاب  بأن�  تبني  ل��  طبية  �حوصات 

متقدمة وحالت� الصحية خطرة�
 أكبر األسرى سنًا األسير اللواء "فؤاد الشوبكي " (81 عامًا)

مقيد  وهو  مرة  أكثر م�  املستشف�  إىل  ونق�  بشك� كبري�  تراجع� صحت� 
اليدي� والرجلني� ويعاني م� ��وعة م� األمرا� منها ال��� والسكري 
ومشاك� يف القل� والديس� وأمرا� الشي�وخة األخرى� وهو معتق� من� 
عام 2006م� وحمكوم بالسج� ملدة 17 عامًا� ور��� سلطات االحتالل اإل�را� 

عن� بق�اء ثلثي املدة �
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 األسير "سامر مينا العربيد" (44 عامًا)
األمر  الشديد�  لل�رب  اعتقال�  �ور  وتعر�  سبت��  يف  اعتق�  ا��  رام  م� 
ال�ي أدى إىل تكسري ع�ام�� وأغ�� علي� م� شدة ال�رب� ونق� بعدها إىل 
�نا�ي� املسكوبية للتحقيق� وهنا� تعر� ألبشع أسالي� التع�ي� �ا أدى إىل 
تدهور وضع� الصحي وتأثر ع�� الكل�� ونق� إىل املستشف� بعد يومني �الة 

خطرة ووضع يف العناية املركزة�
 األسير المريض" كمال أبو وعر" (46 عامًا)

 6 بالسج�  2003م� وحمكوم  م� مدينة قباطية يف جنني� ومعتق� من� عام 
مؤبدات� يعاني م� مر� السرطان يف احللق� وم� تكسر صفائ� الدم� وحالت� 
الصحية يف تدهور مست�ر دون أن تقدم ل� إدارة سجون االحتالل أية عالجات 

مناسبة�
 األسير "مصطفي محمد البنا" (30 عامًا)

و�قد  خطرية  صحية  النتكاس�  تعر�  غزة�  قطاع  �ال  جباليا  �يم  م� 
الوعي وسق� م�شيًا علي� داخ� السج�� ونق� إىل مستشف� سوروكا � حي� 
يعاني م� أمرا� يف الكل� والكبد� وهو معتق� من� نيسان م� العام 2018م� 

وحمكوم بالسج� ملدة 44 شهرًا�

وقد �صل� العديد م� االتفاقيات الدولية حقوق األسرى ومنها اتفاقية الهاي 
وال� نص�  1949م  الثالثة  واتفاقية جني�  1929م�  واتفاقية جني�  1907م� 

املادة �15� منها الن� التالي: �تتكف� الدولة ال� �تجز أسرى حرب ب�عاشتهم 
دون مقاب� وبتقديم الرعاية الطبية ال� تتطلبها حالتهم الصحية �انًا��

ك�ا نص� املادة �13� م� اتفاقية جني� الثالثة 1949م عل� معاملة األسرى 
وقي�تهم  األسرى  أش�ا�  احرتام  عل�  تن�  �هي   �14� املادة  أما  ب�نسانية� 
كبشر� واملادة �16� ال� تن� عل� املساواة يف املعاملة عل� اختال� ا�نسية 

والدي� وا�ن��
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وحدات قمع اقتحمت 
القسم (17)

5
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يف  مسبوق  غري  تصعيد  2019م  العام  شهد 

ع�ليات  خالل  م�  األسرية�  احلركة  استهدا� 

القوات  قب�  م�  املتكررة  االقتحام  و  الق�ع� 

وقناب�  السال��  أشكال  بكا�ة  واملدججة  ا�اصة 

كسر  بهد�  و�ل�  والفلف��  والصوت  ال�ا� 

إرادتهم وإ�ال�م وت�ييق ا�ناق عليهم�  وعز�م 

��نة  ب�قرار  العام  وبدأ  ا�ارجي�  ا�ي�  ع� 

القاسية  العنصرية  العقوبات  م�  سلسلة  أردان� 

�ق األسرى�

شهر  خالل  عو�ر  سج�  يف  األسرى  تعر�  وقد 

اقتح��  حي�  كبرية�  ق�ع  ع�لية  إىل  يناير 

�� وحدات ق�ع خاصة تابعة إلدارة السجون 

األسرى  عل�  باالعتداء  قام�   ��17� القسم 

املّطاطي  الّرصا�  وإطالق  امل���  بالّ�رب 

ويف  عشوائي  بشك�  والّصوت  ال�ا�  قناب�  وإلقاء 

للكالب  العنان  وإطالق  وم�لقة�  مساحات ضّيقة 

+150
أسير® أصيبوا 

برضوض وجروح 
واختناقات

ثاني عشر:  تصعيد غير مسبوق
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البوليسية لتنه� اجسادهم� ما أّدى إىل إصابة أكثر م� �150� أسريًا برضو� 

با�طرية�  وصف�  وبع�ها  الرأس  يف  غالبيتها  وكسور  واختناقات�  وجرو� 

بعد عالجهم  للسج�  أعيدوا مباشرة  ثم  اإلسرائيلية�  لل�شايف  نقلهم  استدع� 

بشك� سريع� �ي�ا ّ� عال� البقّية داخ� ساحة املعتق��

الصحراوي�  النق�  سج�  بأسرى  للتنكي�  االحتالل  انتق�  عو�ر  جر�ة  بعد 

تصدر  السج�  إلكرتونية حديثة يف  تشوي�  أجهزة  البدء برتكي�  بعد  و�ل� 

إشعاع كهروم�ناطيسي عال� جدًا تسب� بأضرار صحية واضحة ل�سرى وظهور 

ألعرا� أمرا� �هولة ومقلقة�  األمر ال�ى ر��� االسرى بشك� مطلق�

تصاعد  مع  صعوبة  تزداد  النق�  سج�  يف  األوضاع  كان�  الفرتة  تل�  خالل 

بشك� خطري  األحدا�  تطورت  أن  إىل  األسرى  واستفزا�  األقسام  اقتحام  ع�ليات 
يف الرابع والعشري� م� مارس وخالل ع�لية نق� األسرى م� قسم 4 إىل قسم 3 
يف سج� النق� الصحراوي� ادع� االحتالل بأن ضاب� أم� تعر� لع�لية طع� 
وش� هجومًا واسعًا عل� األسرى� حي� قام� عناصر الوحدات ا�اصة ب�طالق النار 
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املباشر عل� األسرى األمر ال�ي أدى إىل إصابة 7 

منهم بالرصا� وصف� جرا� بع�هم با�طرية� 

ثم قام� إدارة السج� بتنفي� ع�لية ق�ع شرسة 

وعددهم  األسرى  أج�ت  حي�  مسبوقة�  غري 

أكثر م� 95 أسريًا عل� خلع مالبسهم وجلوس 

ا�ل�  إىل  أيديهم  بتقييد  وقاموا  القر�صاء 

مكان  ك�  يف  امل��  بال�رب  عليهم  واالعتداء 

مجيعًا  إصابتهم  إىل  أدى  ال�ي  األمر  لساعات� 

القسم�  أر�  وغط�  الدماء  وسال�  �رو�� 

األغطية  �يها  �ا  القسم  أغرا�  ك�  وصادرت 

ساعة   48 ملدة  ينز�ون  وتركتهم  والفرشات� 

وبطانية  �رشة  ب�دخال  تس��  أن  قب�  متواصلة� 

لك� أسري� 

+95
أسير® أجبروا على خلع 

مالبسهم وجلوس 
القرفصاء في سجن 

النقب الصحراوي
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يف نف� الليلة نقل� اإلدارة 7 أسرى �ق� م� املصابني 
وكان� جراحهم بال�ة إىل مستشف� سوروكا وأعادتهم 
إىل السج� يف اليوم التالي� وم� أصع� اإلصابات كان� 
إصابة األسري �سل�ان خ�ر مساملة� حي� شاع خ� ع� 
استشهاد� بداية األحدا� � وكان� إصابت� صعبة لل�اية 
� ونق� بطائرة مروحية إىل املستشف�� ك�ل� األسري 

�مصع� أبو ش�يدم� حي� أصي� يف رأس��

الق�ع  لع�لية  التاىل  اليوم  و�� 

�رض� عدة عقوبات عل� األسرى� 

منها مصادرة األجهزة الكهربائية 

يف  األقسام  م�  عددًا  و�وي� 

أقسام  إىل  املعتقالت  م�  كثري 

األسرى  ومنع�  مجاعي�  عزل 

ك�ا  األقسام�  داخ�  التنق�  م� 

وصل�  مالية  غرامات  �رض� 

�ق  شيق�  مليون  لنص� 

لع�ليات  تعرض�  ال�  األقسام 

ا�رو�  م�  ومنعتهم  الق�ع� 

للفورة أو �يارة �ويهم� ك�ا أجرت 

قسم  ألسرى  سريعة  حماك�ات 

�22� يف سج� النق��

7
أسرى من المصابين 

نقلوا إلى مستشفى 
سوروكا وكانت 
جراحهم بالغة
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إضراب نيسان

إ�اء ه�� األوضاع الصعبة واملرحلة ا�طرية ال� وصل� إليها احلركة األسرية 

قررت قيادة احلركة الشروع يف برنامج تصعيدي لوق� ت�ول إدارة السجون عل� 

صادرها  ال�  احلقوق  م�  بعدد  ولل�طالبة  التشوي��  أجهزة  ووق�  منجزاتهم 

بداية  نيسان  م�  السابع  يوم  يكون  أن  عل�  األخرية�  السنوات  خالل  االحتالل 

احلرا� ودخول �بة م� قيادة احلركة األسرية يف اإلضراب املتدر��

مع  احلوار  يف  االحتالل  بدأ  االضراب  يف  الشروع  وقب� 

قيادة احلركة األسرية واالست�اع إىل مطالبهم� وال� 

يف  أسري   400 حوالي  خال�ا  دخ�   � أيام  عدة  است�رت 

االضراب� ورغم �ل� است�رت جلسات احلوار مع قيادة 

األسرى يف حماولة ملنع تدهور األوضاع ووصلها ملرحلة 

اإلضراب املفتو� ألعداد كبرية م� األسرى�  

400
أسير دخل في 

االضراب المفتوح 
عن الطعام
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ويف مساء ا�ام� عشر م� نيسان أعل� األسرى ع� التوص� التفاق مع االحتالل 
يف�ي إىل االستجابة إىل مع�م مطالبهم اإلنسانية� وعلق اإلضراب ال�ي كان 
وأه�ها  املطال�  ه�ا  بتطبيق  يف  االحتالل  يبدأ  أن  عل�  أيام�   8 من�  مست�رًا 
مرات   3 االتصال  ل�سري  يس��  �ي�  السجون�  يف  ع�ومية  هوات�  تركي� 
أسبوعيًا ملدة 20 دقيقة لالتصال� والبدء ب��الة أجهزة التشوي� ال� � تركيبها 

وعدم تركي� أجهزة جديدة�

أهم 
مطالب 
ا�سرى

.1

.2

إزالة أجهزة 
التشويش من 
داخل ا	قسام

تركيب أجهزة 
هواتف عمومية 
بهدف التواصل 

مع ا	هالي

.3

.4

.5

السماح لذوي 
أسرى حماس 

بالزيارة من غزة 
والضفة

.6
رفع التعامل 

ا	مني ل�سرى

.7
تحسين أوضاع 

مستشفى 
سجن الرملة

عودة الزيارات 
كما كانت مرة 

كل أسبوعين

رفع العقوبات التي تم 
اتخاذها بحق ا	سرى في 

سجن رامون قسم 1 
وفي سجن النقب قسم 

4 وأهمها عدم إضافة 
أحكام جديدة 

	حكامهم وإسقاط 
الغرامات التي بلغت 
نصف مليون شيكل
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و�� شهر يوليو شعر االسرى بأن االحتالل يتلكأ يف تنفي� االتفاق �ا أعاد التوتر 
أثار غ�بهم وهددوا بالتصعيد مرة أخرى� وبالفع� مع بداية  إىل السجون �ا 
شهر سبت�� تصاعدت حدة التوتر بني األسرى وإدارة السجون �قرروا العود� اىل 
االضراب حي� دخ� 140 اسريًا بينهم قيادات م� احلركة األسرية احتجاجًا عل� 
املاضي� وقام األسرى  ال�ي جرى يف نيسان  �اطلة االحتالل يف تنفي� االتفاق 
قاموا  امل�ربني� ك�ل�  األسرى  مع  ت�امنًا  مرات  عدة  الطعام  وجبات  ب�عادة 
ب�غالق األقسام يف ك� السجون ليوم واحد� ور��وا ا�رو� ألداء صالة ا��عة 

يف ساحة الفورة� �

وبعد أسبوعني توصل� قيادة احلركة األسرية واست�بارات السجون اإلسرائيلية 
اإلضراب   وق�  عل�  التفاق 
بعد أن تعهدت اإلدارة بتنفي� 
ب�عادة  وشرع�  االتفاق 
 � ال�ي�  امل�ربني  األسرى 
أخرى  سجون  إىل  نقلهم 
واملباشرة  إضرابهم�  بسب� 
أجهزة  و�في�  �عا�ة 
عل�  تؤثر  ال�  التشوي� 
صحة األسرى وعل� ترددات 
والبدء  والتلفا��  الراديو 
أجهزة  وتش�ي�  برتكي� 

أيام   5 الع�ومية  ا�وات� 

أسبوعيًا�
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أوًال: النتائج

 شهد العام 2019م �5500� حالة اعتقال� مقاب� �5700� حالة اعتقال 
خالل العام 2018م� 

القرارات اإلدارية �ق  العام م� سياسة إصدار   صعد االحتالل خالل 
األسرى� حي� أصدر خالل 2019م �1022� قرارًا مقاب� �920� قرارًا 

خالل عام 2018م�

والتنكي�  باالعتقال  الفلسطينية  املرأة  استهدا�  االحتالل  واص�   
والتحقيق القاسي واالحكام التعسفية�

دوليًا  التع�ي� ا�رمة  أسالي�  است�دام  االحتالل  تواص� �ابرات   
وال� تف�ي إىل املوت أو اإلعاقة ك�ا جرى مع األسري �سامر العربيد� 

وال�ي نق� للعناية املركزة نتيجة التع�ي��

 است�رار سياسة قت� األسرى حي� ارتق� 5  شهداء جدد نتيجة اإله�ال 
الط� والتع�ي��

باالعتقال  القاصري�  الفلسطينيني  األطفال  استهدا�  است�رار   
 �780� إىل  القاصري�  بني  االعتقال  حاالت  وصل�  حي�  والتنكي�� 

حالة� بينهم عدد م� ا�رح� و�وى االحتياجات ا�اصة�

الخالصة والتوصيات
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 صعد االحتالل بشك� كبري م� استهدا� القاصري� ما دون الـ 12 عامًا� حي� 
وص� عدد م� تعرضوا لالعتقال �84� حالة� وهي �ث� نسبة ارتفاع ع� العام 

املاضي 400 %�

األمر  األسرى�  استهدا�  يف  مسبوق  وغري  خطريًا  تصعيدًا  2019م  عام  شهد   
ال�ي أدى إىل إصابة ما يزيد ع� 200 أسري �را� وكسور ورضو� وصف� 

إصابة بع�هم با�طرية� خالل ا�ج�ة عل� سجون النق� وعو�ر ور�ون�

اإله�ال  سياسة  است�رار  نتيجة  املرض�  األسرى  م�  العشرات  صحة  تراجع   
الط�� وقد أصي� عدد م� األسرى �لطات قلبية مفاج�ة� وتبني إصابة عدد  

�خر �ر� السرطان�  

 است�رار حماكم االحتالل يف إصدار أحكام قاسية وانتقامية �ق األسريات 
الفلسطينيات واألطفال القاصري��

 است�رار استهدا� الصحفيني واإلعالميني الفلسطينيني باالعتقال واالحتجا� 
واالستدعاء والتحقيق وإغالق العديد م� املؤسسات اإلعالمية�

 است�رار االحتالل يف است�الل املعابر ال� �تاجها أهالي قطاع غزة للتنق� 
والسفر والعال�� العتقا�م أو ابتزا�هم لالرتبا� مع االحتالل�

ثاني�: التوصيات

�ت�  �الهاي�  يف  الدولية  ا�نائية  لل�حك�ة  العامة  املدعية  إعالن  استث�ار   
ملفات حول  ب�عداد  والبدء  الفلسطينيني�  املرتكبة �ق  �قيق يف ا�رائم 
والسعي ا�اد  ارتكبها االحتالل �ق األسرى�  ال�  والتع�ي�  القت�  جرائم 

ملالحقة قادة االحتالل قانونيًا أمام ا�اكم الدولية �
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 اإلعالن ع� العام 2020م عامًا لتحرير األسرى ونصرتهم وحشد الرأي العام الدولي 
ملساندتهم وال��� عل� االحتالل لاللتزام باالتفاقيات الدولية اإلنسانية�

اسرتاتيجية  وض��  �نهج  بشك�  األسرى  مع  الت�ام�  �عاليات  است�رار   
واضحة وموحدة ودائ�ة �ا ي��� بقاءها حية يف ك� األوقات� ولي� بشك� 

مو�ي�

 الع�� ا�اد والعاج� م� أج� توضي� خطورة ع�ليات االعتقال واالستنزا� 
البشري ال� �ارسها سلطات االحتالل ضد أبناء شعبنا� وال� طال� أعدادًا 
كبرية وشرائ� واسعة من� وأبق� جزءًا كبري من� رهينة ملزا� قادة االحتالل�

 إنشاء موقع إلكرتوني وط� عام وموحد بالل�تني العربية واإل�ليزية� وبل�ات 
أخرى� تشر� علي� جهة ر�ية ليتسن� لكا�ة شعوب العا� االطالع عل� معاناة 

األسرى� ليكون مرجعًا معلوماتيًا موثوقًا مدع�ًا بالدالئ� والوثائق والصور� 

الدول  وامل�ثلني لفلسطني يف  السفراء  الفلسطينية  و�ارة ا�ارجية  توج�  أن   
العربية واألوربية للع�� عل� نصرة األسرى وحشد أك� قدر م� املت�امنني 

معهم وإقناع ا�ت�ع الدولي بعدالة ق�يتهم وإنسانيتها�

 الع�� عل� مقاضاة ومالحقة جنود وضبا� �ابرات االحتالل� أمام ا�ك�ة 
ل�طفال  والنفسي  ا�سدي  التع�ي�  سياسة  مل�ارستهم  الدولية  ا�نائية 

املعتقلني� باعتبار �ل� جر�ة حرب �

 التعاون مع املن��ات احلكومية العربية وغري احلكومية واملعنية �قوق اإلنسان 
للع�� عل� اإل�را� ع� األسرى الفلسطينيني باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة 

طبقًا للشرعية الدولية والقانون الدولي�
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 دعوة الصلي� األ�ر الدولي للقيام بواجب� �ا� األسرى وتكثي� �يارت� �م 
حياتهم  شرو�  لتحسني  االحتالل  عل�  وال���  أحوا�م  عل�  واالطالع 

وتو�ري مستلزماتهم وخاصة يف �ص� الشتاء �

 استث�ار وسائ� اإلعالم ا�ديد يف تنفي� �الت إلكرتونية واسعة للت�ام� مع 
األسرى� وتسلي� ال�وء عل� معاناتهم وحماولة استجالب الدعم القانوني 

واإلعالمي والتعاط� الدولي مع ق�يتهم�

  دعوة ال�ملان األوربي لتفعي� �نة تقصي احلقائق حول اعتقال األطفال ال� 
�ال� ك� اتفاقيات حقوق الطف��

  ��� االنتهاكات ا�سي�ة للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق 
بالقيام  الدولية  املن��ات  اإلنسان ال� ترتكبها سلطات االحتالل� ومطالبة 
بواجباتها �و الدعوة ملسائلة دولة االحتالل يف املن��ات الدولية� واملطالبة 
بتشيك� �ان �قيق وتقصي حقائق لالطالع عل� حجم االنتهاكات املرتبكة 

م� قب� قوات االحتالل �ق األسرى الفلسطينيني�
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