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مــن خــال المتابعــة المســتمرة لمسلســل االعتقــاالت يعتبــر العــام الحالــي 
2014 مــن أســوء االعــوام التــي مــرت علــى االســرى، وكذلــك شــهد أكثــر عمليــات 
اعتقــال لمواطنيــن فلســطينيين باختــاف شــرائحهم ســواء كانــوا مواطنيــن  

عادييــن أم نوابــًا فــي المجلــس التشــريعي أو أســرى محرريــن .
فــي  وشرســٍة  مركــزٍة  اعتقــاالٍت  حملــة  شــهد  العــام  هــذا  أن  إلــى  باإلضافــة 
وقــت قصيــر بعــد حادثــة اختفــاء جنــود االحتــال الثاثــة فــي الخليــل والكشــف 
عــن قتلهــم فيمــا بعــد، حيــث اختطــف االحتــال مــا يقــرب مــن 3000 مواطــٍن 
فلســطينٍي مــا بيــن 6/15 وحتــى 8/30 ، مــن بينهــم أكثــر مــن 60 مــن محــرري 
صفقــة وفــاء األحــرار أعــاد االحتــال اختطافهــم مــرًة أخــرى ، وعــدداً كبيــراً مــن 

. الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  نــواب 
إضافــة إلــى أن هــذا العــام شــهد قــراراٍت تعســفيٍة جديــدٍة انتقصــت مــن حقــوق 
األســرى وضيقــت عليهــم معيشــتهم، وأعــادت الحيــاة داخــل الســجون إلــى 

عهــد الســبعينيات .
فــي المقابــل شــهد العــام الحالــي إضرابــًا تاريخيــًا خاضــه األســرى اإلداريــون 
فــي ســجون االحتــال بشــكل موحــد لمــدة 62 يومــًا، وهــو اإلضــراب السياســي 
األول الــذي يطالــب بوقــف قانــون تمديــد االعتقــال اإلداري، وقــد كانــت لــه نتائــج 

ايجابيــة علــى قضيــة االعتقــال االدارى .
وال ننكــر ارتفــاع نســبة التوعيــة بقضيــة األســرى خــال هــذا العــام ، وأصبحــت 
جرائــم االحتــال متداولــة فــي العديــد مــن األروقــة األمميــة، بمــا فيهــا مجلــس 
حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة ، وهــذا األمــر تــوج بوصــول لجنــة تقصــى 
حقائــق مــن البرلمــان األوربــي إلــى األراضــي الفلســطينية ، للتعــرف علــى واقــع 
األســرى الســيئ، ولكــن االحتــال لــم يســمح لهــا بالوصــول إلــى الســجون 

وااللتقــاء باألســرى .
في هذا التقرير نرصد مستجدات األسرى منذ بداية  العام الحالي .

استهالل
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أواًل: إحصائية محدثة باألسرى في سجون االحتالل

إلــى  ارتفــع عــدد األســرى فــي ســجون االحتــال فــي الشــهور األخيــرة ليصــل 
مــا يقــارب مــن ) 6800 ( أســير فلســطيني مــن كافــة فئــات وشــرائح المجتمــع 
يتوزعــون علــى 17 ســجنا ومعتقــا ومركــز توقيــف وتحقيــق، مــن أبرزهــا ) نفحــه، 

بئــر الســبع،  عســقان، ريمــون، النقب،هداريــم، عوفــر ،جلبــوع، هشــارون(

حسب الوضع القانوني لألسرى هناك:

3430 أســير محكــوم ... مــن بينهــم 478  أســير محكوميــن بالســجن المؤبــد 
مــدى الحيــاة .

2800 موقوف .
570  معتقل أدارى 

400 أسير من قطاع غزة .
7000 أسير من القدس وأراضى ال48 .

75000 أسير من الضفة الغربية المحتلة .
4000 أسير من العرب من جنسيات مختلفة .

موزعين كالتالي :

توزيع األسرى حسب الفئات :

محكومــات  أســيرات   7 بينهــن   ، االحتــال  ســجون  فــي  أســيرة    22 -هنــاك 
. موقوفــات  والبقيــة  مختلفــة،  بأحــكام 

-هنــاك 300 طفــل لــم تتجــاوز أعمارهــم الثامنــة عشــرَة ، بينهــم 140 محكوميــن، 
والباقــي موقوفــون ينتظــرون المحاكمــة .

معظمهــم    ، الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  نــواب  مــن  نائــب    22-
. مرتفعــة  ألحــكام  يخضعــون  واثنيــن   ، االدارى  لاعتقــال  يخضعــون 

والوزيــر   ، الخليــل  مــن   « الجعبــري  الوزير«عيســى  وهمــا  ســابقان  -وزيــران 
. جنيــن  مــن  قبهــا«  »وصفــى 

-العشرات من قادة التنظيمات و األكاديميين والوجهاء .
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1200  أسير مريض في سجون االحتالل من بينهم :

-24   أسيراً يعانون من السرطان .
-44   يعانون من السكري .
-21   معاق حركي ونفسي .

-5   أسرى يعانون من مرض ضمور العضات .
-15  أسيراً يعانون من الفشل الكلوي .

-هنالــك ) 18( أســيرا مقيمــون بشــكل دائــم فيمــا يُســمى »مستشــفى الرملة« 
أصحــاب اخطــر األمراض .

األسرى القدامى :

-ال يــزال االحتــال يحتجــز 30  أســيرا مــن القدامــى المعتقليــن منــذ مــا قبــل اتفــاق 
واســلوا فــي 1994م، أقلهــم أمضــى 20عــام فــي الســجون وقــد رفــض االحتــال 

إطــاق ســراحهم ضمــن الدفعــة الرابعــة مــن بينهــم :
-9 أسرى من الضفة الغربية .

-2   من قطاع غزة .
-14 من المناطق المحتلة عام 1948 .

-5  أسرى من القدس المحتلة .
-) 15 ( أسيراً ،مضى على اعتقالهم ما يزيد على ربع قرن .
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ثانيًا: االعتقاالت :

لــم تتوقــف ســلطات االحتــال عــن ممارســة سياســة االعتقــاالت التــي باتــت 
جــزءاً مــن ثقافــة المؤسســة األمنيــة  والعســكرية لاحتــال، و تقليــداً ثابتــًا فــي 
ســلوكهم، وغالبيتهــا العظمــى ليــس لهــا عاقــة بالضــرورة األمنيــة كمــا يزعم 
االحتــال، وإنمــا بهــدف اإلذالل واإلهانــة واالنتقــام فمنــذ بدايــة العــام الحالــي 
تــم رصــد مــا يزيــد عــن)7110( حالــة اعتقــال لمواطنيــن فلســطينيين مــن كافــة 
شــرائح المجتمــع الفلســطيني، مقابــل )4250( حالــة اعتقــال خــال العــام 2013 ، 

بنســبة ارتفــاع وصلــت الــى %80 .

وهــذه االعتقــاالت لــم تســتثِن األطفــال أو النســاء أو األكاديمييــن أو المحرريــن، 
والمرضــى، وكبــار الســن، والناشــطين الحقوقييــن، واإلعامييــن والصحافييــن، 
والنــواب، ونُفــذت بأشــكال عــدة كاقتحــام البيــوت أو االختطــاف مــن الشــارع 
ومــكان العمــل واقتحــام المستشــفيات وإيقــاف ســيارات اإلســعاف واختطــاف 
المرضــى والمصابيــن، أوعبــر »وحــدات المســتعربين«، أو عبــر المعابــر والحواجــز 
العســكرية المنتشــرة علــى الطــرق ومداخــل المخيمــات والمــدن التــي تــم 
تحويلهــا إلــى كمائــن ومصائــد لاعتقــال والتنكيــل، كمــا واعتقلــت العديــد 
مــن الصياديــن فــي عــرض البحــر بقطــاع غــزة، كذلــك اختطــاف العشــرات خــال 

العــدوان الغاشــم علــى قطــاع غــزة والــذى اســتمر 51 يومــًا متواصــًا.

عــدد كبيــر مــن هــؤالء المواطنيــن الذيــن يتــم اعتقالهــم كانــوا ضمــن الحملــة 
التــي نفذهــا االحتــال فــي منتصــف يوليــو بعــد حادثــي اختفــاء الجنــود ، حيــث 

اختطــف منــذ ذلــك الوقــت حوالــي )3000 ( مواطــن  .

وقــام االحتــال بتحويــل عــدد كبيــر منهــم الــى االعتقــال اإلداري ليرتفــع عــدد 
اإلدارييــن إلــى )560( أســير، أي بنســبة ارتفــاع  وصلــت إلــى مــا يزيــد عــن 250 % عــن 

بدايــة العــام .

ــَد االحتــال مــن اســتهداف االطفــال القاصريــن، وخاصــة فــي مدينــة  كمــا صعَّ
»محمــد  الطفــل  واحــراق  قتــل  ضــد  االحتجاجــات  اســتمرار  نتيجــة  القــدس، 
ضــد  المقدســيون،  نفذهــا  التــي  البطوليــة  العمليــات  وبعــد  ابوخضيــر«، 
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المســتوطنين مــن دهــس وطعــن، حيــث وصلــت حــاالت اعتقــال االطفــال 
منــذ بدايــة  العــام )950( طفــًا مــا دون الثامنــة عشــرة، منهــم )600( مــن القــدس 
لوحدهــا ، بينهــم الطفــل »حمــزة حــازم زيدانــي« مــن بلــدة ســلوان بالقــدس 
الــذى يبلــغ مــن العمــر عاميــن فقــط ، الــذى حضــرت قــوة عســكرية العتقالــه مــن 

منزلــه، وبعــد اكتشــافهم انــه لــم يتجــاوز عاميــن مــن عمــره تركــوه .

ومــن بيــن االطفــال المعتقليــن الطفــل المريــض« محمــد عبــد الحــي الزيــر« 13 
عــام مــن القدس،ويعانــي مــن أمــراض بالقلــب ويعتبــر مــن ذوي االحتياجــات 
الخاصة،وطفــل أخــر يعانــى مــن إعاقــة عقليــة فــي الثانيــة عشــرة مــن العمــر 

فــي منطقــة جبــل جوهــر فــي الخليــل .

ومــن بيــن المعتقليــن  حوالــى )420( مريضــًا ، منهــم الشــاب »زيــاد بــدر اخليــل« 
35 عــام مــن الخليــل وهــو معــاق حركيــًا بعــد مداهمــة منزلــه،  وأخــر مريــض 
يوســف  و«  الجلمــة،  عســكري  حاجــز  علــى  توقيفــه  بعــد  جنيــن  مــن  نفســي 
ابراهيــم الشــيخ« 53« عامــا مــن بيــت لحــم، وهــو يعانــى مــن مــرض القلــب..                        
ومــن بيــن المعتقليــن 5 أشــقاء مــن عائلــة ســقف الحيــط مــن قريــة زواتــا غــرب 

نابلــس .

ســن،  وكبــار  قاصــرات،  بينهــم  مــن  وفتــاة،  امــرأة   )122( كذلــك  واعتقلــت 
وامهــات، ومريضــات،  وكذلــك اعــاد اختطــاف )71( أســيراً محــررا ضمــن صفقــة 
مــن  المعتقليــن)41(  بيــن  ومــن  محــررات،   اســيرات   )4( بينهــم  األحــرار،  وفــاء 
عالــم  وابرزهــم   ، الفلســطينية  الجامعــات  فــي  والمحاضريــن  األكاديمييــن 
الفضــاء الفلســطيني المحاضــر فــي جامعــة القــدس د.عمــاد البرغوثــي )52( 
عامــًا، وحولــه  إلــى االعتقــال اإلداري لمــدة 3 شــهور، اضافــة و)25( مــن كبــار 

عامــا. الســتين  غالبيتهــم  تجــاوز  الســن 
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إجمالي االعتقاالت منذ بداية العام الحالي

اعتقل االحتال منذ بداية العـام  )7210( مواطن فلسطيني  من بينهم : 

توزيع االعتقاالت منذ بداية العام  على بعض المدن الكبرى

مالحظاتالعددالفئةم
1800الخليل1
بينهم 600 طفل200 0القدس2

800اراضى 48
550رام اهلل والبيرة

500نابلس3
350بيت لحم4

105سلفيت
420غـزة

مالحظاتالعددالفئةم
950أطفال1
122نساء2

420مرضى

أطلق سراح عدد 28نواب3
منهم

2وزراء سابقون4
أطلق سراح 7 منهم71ُمحرّرو صفقِة وفاء األحرار

اطلق سراح 3 منهم41أكاديميون

650محررون من سجون االحتال5
25كبار سن6
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مقارنة مع العام 2013

النسبة االرتفاععام 2014عام 2013الفئةم
80%42507210اجمالى االعتقاالت1.
30%760950أطفال2.
40%83122نساء3.
200%828نواب4.

محررين صفقة وفاء 5.
800%871األحرار

عمليات قمع ضد 6.
80%170295االسرى

-42شهداء االسرى7.

250%72420اعتقاالت القطاع8.

استشهادأسيرين:

حيــث  االســيرة   الوطنيــة  الحركــة  شــهداء  قائمــة  ارتفــاع   2014 العــام  وشــهد 
وصــل إلــى 106 شــهيداً، وذلــك بعــد ارتقــاء شــهيدين جــدد وهمــا األســير » رائــد 
عبــد الســام عبــد الغفــار الجعبــري » 35 عــام مــن ســكان منطقة الــرأس بمدينة 

الخليــل، فــي ســجن ايشــل  بعــد تدهــور حالتــه الصحيــة.

وكان الشــهيد »الجعبــري« قــد اعتقــل فــي 2014/7/26،  بعــد صدمه لمســتوطن 
بطريــق الخطــأ قــرب مجمــع عتصيوناالســتيطانى، وكان عائــدا مــن مراجعــة 
يــراِع  ، ولــم  أجــرى عمليــة جراحيــة لظهــره قبــل فتــرة قصيــرة  الطبيــب حيــث 
االحتــال وضعــه الصحــي وخضــع لتحقيــق شــديد، األمــر الــذي أدى إلــى تفاقــم 
حالتــه الصحيــة ، ونقــل إلــى ســجن أيشــل منتصــف شــهر اغســطس، وبعــد 
تراجــع صحتــه بشــكل كبيــر نقــل إلــى مستشــفى ســوروكا للمتابعــة ثــم عــاد 
مــرة أخــرى إلــى الســجن، إلــى أن أعلــن االحتــال بعــد ظهــر يــوم الثاثــاء الموافق 

2014/9/9عــن وفاتــه بســجن ايشــلفى ظــروف غامضــة ، مدعيــًا بأنــه انتحــر .
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 وذكرت بان اسباب الوفاة :

1-تعــرض الشــهيد الــى ضربــة قويــة بالــرأس ادت هــذه الضربــة الــى نزيــف حــاد 
بالدمــاغ وهــو الســبب الرئيســي للوفــاة. 

2-وجود نزيٍف في االوعيِة الداخليِة للشهيد .
3-وجــود اثــار تعذيــب علــى شــفِة الشــهيد الســفلى وتعرضــه لضربــاٍت قويــٍة 

علــى الفــم .
4-وجود ضربة في الرأس من الجهة الخلفية. 

5-وجود ضربة نحو العينين وضربة بالوجه ووجود ضربات على الصدر.

والشــهيد األســير »جهــاد عبــد الرحمــن الطويــل »  47 عامــا، مــن ســكان حــي 
رأس العامــود ببلــدة ســلوان بالقــدس، استشــهد متأثــرا بإصابتــه بعــد االعتــداء 

عليــه أثنــاء تواجــده فــي ســجن »بئــر الســبع- قســم ديــكل« ونقلــه الــى 
مستشفى »سوركا« بمدينة بئر السبع .

وكان االحتــال قبــل اســبوعين مــن وفاتــه قــد اعتــدى عليــه بالضــرب ورشــه الغــاز 
أثنــاء تواجــده فــي ســجن بئــر الســبع، حيــث كان يقضــى حكمــا بالســجن لمــدة 
3 اشــهر ، بتهمــة »قيــادة مركبــة دون ترخيــص« واصيــب حينهــا بفقــدان الوعــي 
وقــدم لــه العــاج بعــد فتــرة مــن الوقــت، ثــم نقــل الــى المستشــفى لتلقــي 
العــاج لخطــورة وضعــه الصحــي، وبقــي منــذ ذلــك الوقــت قيــد العــاج فــي 

المستشــفى، وفــي حالــِة غيبوبــٍة كاملــٍة، الــى ان استشــهد
والشهيد »الطويل« متزوج ولديه  5 من االبناء.

والشــهيد »الجعبــري« متــزوج ولديــه 7 مــن األبنــاء، 5 مــن البنــات واثنــان مــن 
الذكــور، وكان يعمــل  تاجــر قطــِع ســيارات .

نتائــج التشــريح الــذي تــم فــي معهــد الطــب العدلــي فــي أبــو ديــس، أظهــرت 
تعرضــه لضربــة شــديدة فــي الــرأس مــا ســبب نزيًفــا حــاًدا وارتجاجــا فــي خايــا 

الدمــاغ أدى إلــى استشــهاده.
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ثالثًا : األسرى اإلداريين

)1035( قرار ادارى
مــع بدايــة العــام الحالــي كان عــدد األســرى اإلدارييــن فــي ســجون االحتــال ، ال 
يتجــاوز )150( أســيراً ، وقــد بــدأت اعــداد االســرى االدارييــن ترتفــع بالتــدرج ، بينمــا كان 
أقســاها بعــد حملــة االعتقــاالت التــي رافقــت اختفــاء المســتوطنين الثاثــة في 
الخليــل منتصــف يونيــو، حيــث تصاعــدت االعــداد بشــكٍل كبيــرٍ، حتــى وصلــت 

إلــى )560( اســيراً أي بنســبة ارتفــاع وصلــت إلــى 250% عــن بدايــة العــام .
وقــد اصــدر االحتــال خــال العــام 2014 ، )1035( قــرار ادارى ، مــا بيــن ادارييــن جــدد، او 
ادارييــن تــم التجديــد لهــم فتــرات اعتقاليــه جديــدة ، وقــد كانــت اوامــر االعتقــال 
كالتالــي، فــي شــهر ينايــر كان عــدد األوامــر )34( أمــرا إداريــا، وفــي شــهر فبرايــر )50( 
، بينمــا بلــغ عــدد األوامــر فــي مــارس ) 38(  أمــرا، وفــي شــهر نيســان بلــغ ) 59( امــراً، 
وفــي أيــار )41( ، بينمــا فــي شــهر حزيــران ارتفعــت لتصــل الــى )202( أمــرا، وفــى 
شــهر تمــوز )81( امــراً، وفــى اغســطس بلغــت )70 ( بينمــا فــي ايلــول ارتفعــت 
الــى  )131( قــرارا اداريــًا، وخــال أكتوبــر )121( قــرارا اداريــًا، وفــى  نوفمبــر )94( قــرارا 

ــًا، ، وخــال شــهر ديســمبر )114( قــرار ادارى . اداري

االحتــال  ســلطات  والحقوقيــة  االنســانية  المؤسســات  كافــة  لــت  وحمَّ
ومصلحــة الســجون المســئولية الكاملــة عــن استشــهاد األســيرين »الجعبــرى« 

. الجرائــم  هــذه  عــن  المســؤولين  بمحاســبه  وطالبــت  و«الطويــل« 

إضراب األسرى اإلداريين

فــي الرابــع والعشــرين مــن نيســان /2014 أعلــن األســرى اإلداريــون عــن بــدِء إضراٍب 
مفتــوٍح عــن الطعــام تحــت عنــوان معركــة«  ثــورة الحريــة وإرادة الحيــاة« ضــد 
سياســة االعتقــال االدارى، ومعظمهــم يتواجــدون فــى ســجني عوفــر والنقــب .
وبــدأ اإلضــراب بدخــول عشــرات األســرى اإلدارييــن البالــغ عددهــم وقتهــا )190( 
أســير ادارى ، ومــع األيــام بــدأت تلتحــق أعــداٌد جديــدٌة مــن اإلدارييــن باإلضــراب 
حتــى وصــل عددهــم الــى )140( أســيراً ادارى مضــرب بشــكل مفتــوح ، إضافــة 
إلــى عــدد مــن اإلدارييــن المرضــى الذيــن خاضــوا إضرابــا مســاندا باالمتنــاع عــن 

تنــاول الــدواء والخــروج إلــى العيــادات .
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وقــد كان لهــذا  اإلضــراب البطولــي  نتائــج وثمــار ايجابيــة علــى قضيــة 
األســرى  نذكــر منهــا :

اإلدارييــن  واألســرى  عامــة،  األســرى  قضيــة  تجــاه  الجماهيــري  الوعــي  1-زيــادة 
« والجامعــات  المــدارس  وطلبــة  الســن  صغــار  فئــة  مــن  ســيما  خاصــة،ال 

إلــى الواجهــة باعتبارهــا  أعــاد قضيــة األســرى  2-أن هــذا اإلضــراب والصمــود 
أهــم القضايــا الوطنيــة، وكذلــك أحيــا ثقافــة المقاومــة مــرة أخــرى فــي الضفــة 

الغربيــة .

وقــد القــى هــذا اإلضــراب تجاوبــًا فــي الشــارع الفلســطيني ، وبعــض شــرائح 
األســرى داخــل الســجون تضامنــت  معــه، وبعــد 3 أســابيع علــى اإلضــراب  بــدأت 
صمــود  لتعزيــز  باإلضــراب  بااللتحــاق  إدارييــن  الغيــر  األســرى  مــن  أخــرى  أعــداد 
فــي  أســير   40-30 بيــن  مــا  دفعــة  كل  تتــراوح   ، دفعــات  شــكل  علــى  األســرى، 
قيــادة  مــن  عــدد  التحقــوا  الذيــن  األســرى  بيــن  ومــن   ، الســجون  مــن  العديــد 

. »إبراهيــم حامــد« و«حســن ســامه«  فــي مقدمتهــم  األســيرة  الحركــة 
ومنــذ اليــوم األول لإلضــراب باشــرت إدارة الســجون بحملــة قمــٍع وعــزٍل وتنكيــل 
باألســرى اإلدارييــن إلفشــال إضرابهــم، حيــث أقدمــت علــى نقــل كل اإلدارييــن 
وتوزيعهــم علــى ســجون مختلفــة ، فيمــا نقلــت أســرى النقــب إلــى قســم اآلبــار 
فــي نفــس الســجن، وعزلتهــم بشــكل كامــل عــن العالــم الخارجــي، وفرضــت 

عــدة عقوبــات علــى األســرى للضغــط عليهــم .
بعــد مــا يزيــد علــى الشــهر علــى إضــراب اإلدارييــن وصــل عــدد األســرى المضربيــن 
مــا يقــارب مــن 300 أســيرٍ، وبــدأت أوضــاع األســرى المضربيــن فــي التراجــع إلــى حــد 
الخطــورة ، األمــر الــذي دفــع االحتــال لنقلهــم وتوزيعهــم علــى 8 مستشــفيات 
نفســي  ضغــط  حملــة  يمــارس  هنــاك  مــن  وبــدأ   ، الســجون  خــارج  لاحتــال 

عليهــم ومســاومة مــن اجــل إنهــاء إضرابهــم .
اإلضــراب  مــن  يومــا   62 بعــد  و   ،  2014/6/25 الموافــق  األربعــاء  ليلــة  منتصــف 
المتواصــل قــرر األســرى اإلداريــون تعليــق إضرابهــم المفتــوح ، دون اتفــاق مــع 
اإلدارة، وذلــك بســبب األوضــاع التــي مــرت بهــا مــدن الضفــة الغربيــة بعــد حادثــة 
اختفــاء الجنــود الثاثــة فــي الخليــل ، واعتقــال كافــة المتضامنيــن معهــم ، 

وشــفقة علــى ذويهــم .



11

رابعًا: األسرى المرضى
شــهد العــام 2014 مجــزرة حقيقــة لألســرى المرضــى فــي ســجون االحتــال حيــث 
ارتفعــت اعدادهــم الــى )1300( اســير مريــض، إضافــة إلــى تراجعــًا واضحــًا فــي 
صحــة العشــرات مــن األســرى المرضــى،  ويعانــى بعضهــم أوضاعــا صحيــة 
فــي ظــل اســتمرار  فــي اى لحظــة،  بــل ويتوقــع استشــهادهم  خطيــرة جــداً، 
سياســة االســتهتار بحيــاة األســرى عبــر اإلهمــال الطبــي المتعمــد والمقصــود 
االحتــال  التــزام  وعــدم  الســجون،  كل  فــي  المنتشــرة  المرضيــة  للحــاالت 

بالمعاهــدات الدوليــة فــي هــذا الجانــب .
ومــا يلفــت االنتبــاه بأنــه خــال هــذا العــام بــدأت تنتشــر  أمــراض جديــدة بيــن 
األســرى، مــن بنيهــا مــرض ضمــور العضــات الــذي أصــاب عــدد منهــم ، إضافــة 
إلــى تزايــد انتشــار مــرض الســرطان القاتــل بيــن األســرى ، وقــد وصلــت أعــداد 

الحــاالت المصابــة بالســرطان إلــى 24 اســيراً .

عــدم  وإظهــار  التعســفي،  االدارى  االعتقــال  قانــون  علــى  الضــوء  3-ســلط 
الحقوقيــة  المؤسســات  مــن  العديــد  اآلن  قانونيتــه وشــرعيته، حيــث تعمــل 

القانــون. هــذا  لوقــف  الدوليــة  للمحاكــم  لرفعهــا  ملفــات  تجهيــز  علــى 
4-كشــف وتعريــه االحتــال فــي الكثيــر مــن المحافــل الدوليــة بعــد ممارســاته 

مــع األســرى المضربيــن واالســتهتار بحياتهــم.
القســرية  التغذيــة  قانــون  تطبيــق   ضــد  واســعة  رفــض  جبهــة  تشــكيل   -5
لألســرى المضربيــن، وصــل إلــى حــد تهديــد األطبــاء اإلســرائيليين باالعتقــال 

فــي حــال مــا وافقــوا علــى تنفيــذه .
6-أعطى شرعية إلحياء ثقافة الخطف لجنود االحتال لمبادلتهم باألسرى 
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وهــذه قائمــة بأســماء اصعــب حــاالت  األســرى المرضــى الذيــن 
تراجعــت أوضاعهــم خــالل العــام :

1.األســير »ســعيد البنــا« مــن طولكــرم، والمحكــوم بالســجن المؤبــد، تراجعــت 
صحتــه  ويعانــى مــن آالم شــديدة رغــم خضوعــه لعمليــة جراحيــة تــم اســتئصال 
ورم فــي المثانــة وذلــك بعــد مماطلــة فــي العــاج اســتمرت لعاميــن كامليــن، 

وقــد اصيــب مؤخــرا بنزيــف دمــوي مفاجــئ .

2.األســير المريــض جعفــر إبراهيــم عــوض )22 عامــا( تــم نقلــه بشــكل عاجــل 
إلــى مشــفى هداســا نتيجــة لتدهــور حــاد طــرأ علــى حالتــه الصحيــة، وحالتــه 

خطيــرة جــداً .

3.االســير »ابراهيــم يوســف المصــري« مــن رام اهلل، وهــو اســير محــرر فــي صفقــة 
وفــاء االحــرار اعيــد اعتقالــه مــرة اخــرى، ويقبــع فــي ســجن ايشــل يعانــي مــن 
مشــاكل فــي الرئتيــن والقصبــات الهوائيــة وآالم بالظهــر والرقبــة ويحتــاج الــى 

العــاج بشــكل عاجــل، وال توفــر لــه االدارة ســوى المســكنات.

4.األســير» إبراهيــم أبــو مصطفى«القابــع فــى ســجن عســقان، تراجعــت حالتــه 
الصحيــة حيــث يعانــي مــن مشــاكل فــي األعصــاب وارتفــاع فــي ضغــط الــدم، 

ومشــاكل صحيــة بالقلــب والكوليســترول. ويأخــذ 38 حبــة دواء يوميــا.

تراجعــت  غــزة  مــن  المصــري«  عطيــه  »يســرى  بالســرطان  المريــض  5.األســير 
بســبب  المــرض  فيــه  اســتفحل  وقــد  القصــوى  الخطــورة  حــد  إلــى  صحتــه 
ــي كل  ــيًا ف ــرض متفش ــح الم ــة، وأصب ــدد الدرقي ــي الغ ــرطان ف ــن س ــه م معانات

فــي أي لحظــة . أنحــاء جســمه، وهنــاك خشــية مــن استشــهاده 

6.األســير المصــاب بالســرطان »معتصــم طالــب رداد«فــي مستشــفى ســجن 
الرملــة، والــذي رفــض االحتــال إطــاق ســراحه بشــكل اســتثنائي اكثــر مــن مــرة 

بعــد تقديــم تقريــر كاذب مــن جهــاز الشــاباك، وأطبــاء مستشــفى الرملــة.

7.األســير »محمــد نبيــل العرقــان« )54 عامــًا(، مــن الخليــل، المحكــوم بالمؤبــد 
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ويعانــي منــذ ســنوات مــن ورم فــي الكبــد يعــرف باســم )همغومــا(، وأن ذلــك 
يســبب لــه آالمــًا متقطعــة شــديدة، و لــم يقــّدم لــه أي عــاج ســوى المهدئــات.

إلــى  مؤخــرا  نقــل  غــزة  ســكان  مــن   » سيســي  أبــو  موســى  »ضــرار  8.األســير 
بــدأ  حيــث  الصحــي  وضعــه  تدهــور  بســبب  اإلســرائيلي  ســوركا  مستشــفى 
يعانــي مــن  مشــاكل فــي الصــدر وضيــق فــى التنفــس، وكان األطبــاء قــد أكدوا 
إصابتــه بجرثومــة خطيــرة فــي المعــدة واألمعــاء، هــذا إضافــة إلــى انــه يعانــي 
مــن مشــاكل فــي القلــب والمــرارة والكلــى والمعــدة وضعــف دم ومشــاكل 

فــي عينــه اليســرى وغضــروف فــي الظهــر .

ــي  ــاض ف ــراء انخف ــة ج ــت صح ــزة تراجع ــلوف«من غ ــو ش ــل عابدأب ــير »زام 9.األس
دقــات قلبــه، وانخفــاض مســتمر فــي وزنه،وهــو يحمــل فــي صــدره جهــازاً منظمــًا 
إغمــاء  نوبــات  إلــى  يتعــرض  وبــدء  تركيبــه،  منــذ  يتغيــر  القلب،لــم  لدقــات 

مســتمرة .

10.األســير » ثائــر حاحلــة« طــرأ تدهــورًا خطيــًرا علــى حالتــه الصحيــة حيــث بــدء 
يصــاب بحــاالت إغمــاء ويصــرخ بشــدة مــن اآلالم ، وذلــك جــراء إصابتــه بفيــروس 

فــي المعــدة إضافــة إلــى التهــاب الكبــد الوبائــي الــذي يعانــي منــه.

11.األســير »حســين ســواعدة« 61 عــام، اصيــب بجلطــة قلبيــة نقــل علــى اثرهــا 
بطائــرة مــن ســجن النقــب إلــى مستشــفى ســوروكا، وذلــك بســبب االهمــال 
ــا  ــه آالم ــبب ل ــة، يس ــي الرقب ــن ورم ف ــى م ــن يعان ــى م ــث كان يعان ــي، حي الطب

شــديدة فــي الــرأس، ولــم يقــّدم لــه ســوى المســّكنات . 

بمــرض  المصابيــن  األســرى  قائمــة  إلــى  أضيــف  جزمــاوي«  »شــادي  12.األســير 
الســرطان ، حيــث تبيــن إصابتــه بالمــرض فــي  الــدم، وبــدء يصــاب حــاالت مــن 

اإلغمــاء وحالتــه الصحيــة خطيــرة .

13.األســير المصــاب بالســرطان »نبيــل نعيــم النتشــة« 56 عامــًا مــن الخليــل، 
تراجعــت صحتــه مؤخــرا و يعانــي مــن آالم فــي الظهــر واألرجــل، و تضخــم فــي 

القلــب .
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حــد  الــى  صحتــه  تراجعــت  عامــًا،   75 الشــوبكي«  فــؤاد   « اللــواء  14.األســير 
أجريــت  التــي  المخبريــة  الفحوصــات  بــان  شــقيقته  أكــدت  وقــد   ، الخطــورة 
الكليــة،  ويحتــاج لعمليــات طارئــة  مؤخــرا تؤكــد جــود كتلــة ســرطانية فــي 

. مســتعجلة و
ــز موقــده« مــن ســلفيت - طــرأ تدهــور كبيــر علــى  15.األســير »منصورعبــد العزي
صحــة ، حيــث ســقط مغشــيا عليــه فــي حمــام الســجن نتيجــة عــدم قدرتــه علــى 
التــوازن والتحكــم فــي حركتــه، ووجــود ورم فــي رقبتــه ، كمــا بــدء يعانــي مــن  

ضعــف فــي النظــر.

16.األســير »يوســف إبراهيــم نواجعــة« مــن  الخليــل والمعتقــل  وضعــه الصحــي 
ازداد  ســوءا ، حيــث يعانــي مشــاكل فــي الكلــى وانتفــاخ باألرجــل وآالم فــي 
صــدره وفقــدان التــوازن ووجــع فــي الــرأس و ضعــف نظــر، هــذا  إضافــة الــى انــه 

مصــاب بشــلل نصفــى .

17.األســير »عــاء إبراهيــم الهمــص« مــن  ســكان قطــاع غــزة تراجعــت صحتــه 
هــذا العــام حيــث يعانــى مــن مــرض الســل بنســبة مرتفعــة، ويعانــى ســعال 
شــديد ودائمــًا يتســبب بنــزول دم مــن الرئتيــن، وكذلــك وجــود ورم فــي الغــدد 
اللمفاويــة فــي الحنجــرة مــن الجهــة اليمنــى كمــا أن جســده بــدا هزيــا فــي 

الفتــرة األخيــرة.

18.األســير »مــراد ابومعيلــق« مــن غــزة تراجعــت صحتــه، بعــد اســتئصال مــا يزيــد 
عــن المتريــن مــن امعائــه المصابــة بالســرطان، ورغــم ذلــك لــم تتحســن صحته 
، ويشــتكى مــن اآلم حــادة، فــي ظــل اســتهتار بحياتــه مــن قبــل إدارة الســجون .

إلــى  الفتــاح نصــر حوشــية ) 22 عامــا (نقــل بشــكٍل مفاجــٍئ   19.األســير عبــد 
مستشــفى ســوروكا، وتبيــن انــه مصــاب  بمــرض الســحايا الخطيــر و المعــدي.

20.األســير« محمــود تيســير صالــح«، 37 عــام، ســكان رام اهلل، أصيــب  بثــاث 
جلطــات قلبيــة خــال فتــرة أســره.
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خامسًا: اعاده اختطاف محرري الصفقة

وشــهد العــام 2014 جريمــة جديــدة يرتكبهــا االحتــال بإعــادة اختطــاف مــا يقــارب 
مــن ثلثــي محــرري صفقــة وفــاء األحــرار الذيــن أطلــق ســراحهم فــي الصفــة 
الغربيــة والقــدس وعددهــم )110( أســرى أطلــق ســراحهم ضمــن الدفعــة األولــى، 
حيــث اســتغل االحتــال حادثــة اختفــاء المســتوطنين الثاثــة، وقــام بتنفيــذ 
محــرراً  اســيراً   )71( ،طالــت  المحرريــن  صفــوف  فــي  واســعة  اعتقــاالت  حملــة 
منهــم، موزعيــن علــى المحافظــات فــي الضفــة الغربيــة والقــدس كالتالــي :

مالحظاتالعددالمحافظةم
17محافظة الخليل  1.
9محافظة نابلس2.
11محافظة جنين3.
11محافظة رام اهلل والبيرة4.
10محافظة القدس5.
7محافظة طولكرم6.
2محافظة بيت لحم  7.
2محافظة قلقيلية8.
2محافظة سلفيت9.

71المجموع
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االحتالل أطلق سراح  7  من محرري الصفقة وهم :

1.األسير المحرر »إبراهيم جابر »من الخليل، 
2.األسير المحرر »عثمان مصلح« من سلفيت

3. األسير المحرر »نايف رضوان« من بلدة قبيا قضاء رام اهلل، 
4.األسير المحرر »جهاد محمد بني جامع« من نابلس .

5.األســير المحــرر » إبراهيــم أبــو حجلــه« مــن البيــرة بعــد ان امضــى 28 شــهرفى 
الســجن .

6.األسير المحرر » لؤي ناجح نوفل« من قرية دير شرف قضاء مدينة نابلس، 
7.االسيرة »ابتسام عبد العيساوى« من القدس 

ــذا  ــداد ه ــى اع ــالل حت ــجون االحت ــي س ــررا ف ــى )64( مح ــك يتبق وبذل
ــر . التقري

أسرى أعاد االحتالل أحكامهم السابقة :
وقــد اعــاد االحتــال االحــكام الســابقة علــى )19( اســير واســيرة ضمــن االســرى 

الذيــن اعيــد اعتقالهــم مــرة اخــرى وهــم :

الحكم السابقالمنطقةاسم األسيرم

إبراهيم عبد الرازق 1.
مؤبدالقدسمشعل

إسماعيل عبد اهلل 2.
مدى الحياةالقدسحجازي

38عاًماالقدسجمال حماد أبو صالح3.

رجب محمدشحاده 4.
مدى الحياةالقدسطحان 

عدنان محمد عطا 5.
60عاًماالقدسمراغه

مدى الحياةالقدسعاء الدين البازيان6.
48عاًمالقدسناصر موسى عبد7.
مؤبدنابلسحمزة ابو عرقوب8.
مؤبدنابلسأحمد حمد9.
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مؤبدنابلسطه الشخشير10.

مؤبدطولكرماشرف الواوى11.
مؤبدرام اهللنضال زلوم12.
مؤبدجنينوهيب ابوالرب13.
15 عام امضى منها 11الخليلمحمود السويطى14.
مؤبدالبيرةسليمان أبو عيد15.

محمد أحمد حج 16.
مؤبدجنينصالح 

16 شهر و امضت منها 5 نابلسبشرى الطويل17.
شهور ونصف

مؤبدطولكرمعبد المنعم طعمه18.
25 عامجنينعماد موسى19.

وعرضــت ســلطات االحتــال علــى االســرى المحرريــن المعــاد اعتقالهم،اإلفــراج 
ــة  ــن الضف ــم ع ــل إبعاده ــم، مقاب ــابقة له ــكام الس ــادة األح ــاء إع ــم، وإلغ عنه
الغربيــة، ، حيــث رفــض األســرى المحرريــن هــذا العــرض جملــة وتفصيــًا، واعتبروه 
تحايــًا علــى اتفــاق صفقــة وفــاء األحــرار، حيــث لــم يمارســوا أيــة مخالفــات تبيــح 
اعتقالهــم وإعــادة األحــكام الســابقة لــه، وكذلــك لعــدم الســماح لاحتــال 
كعقــاب  الفلســطيني  الشــعب  علــى  القســري  اإلبعــاد  سياســة  بشــرعنة 

جماعــي .
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سادسًا:: عمليات التنكيل

كذلــك شــهد العــام الحالــي تصعيــداً كبيــراً فــي عمليــات القمــع واقتحــام 
الســجون، واالعتــداء علــى األســرى بنســبة ارتفــاع وصلــت إلــى 80% عــن العــام 
للســجون  مختلفــة  اقتحــام  عمليــة   )295  ( المركــز  رصــد  حيــث   ، الماضــي 

. والغــرف  واألقســام 

ومــن أكثــر الســجون التــي تعرضــت لاقتحــام ِســجَنا )النقــب وريمــون( بحيــث ال 
يــكاد يمــر شــهر إال ويتعــرض الســجنان إلــى 7 عمليــات اقتحــام علــى األقــل لكل 
منهمــا، بمشــاركة الوحــدات الخاصــة القمعيــة وبعشــرات العناصــر المدججــة 
بالســاح والغــاز الســام، والــكاب البوليســية المتوحشــة، وانتهــت معظمهــا 
بإتــاف أغــراض األســرى الشــخصية، وفــرض عقوبــات علــى األســرى بســحب 
جميــع األدوات الكهربائيــة ، وتحويــل بعــض الغــرف إلــى عــزل بعــد فصلهــا 
عــن غــرف القســم، ومنــع التــزاور واالختــاط مــع بقيــة األســرى لمــدة غيــر محــددة، 
الكنتيــن،  مــن  والحرمــان   ، األســرى  علــى  ماليــة  غرامــات  فــرض  إلــى  إضافــة 
وســحب المــراوح فــي الصيــف، و تركيــب أجهــزة تشــويش إضافيــة فــي بعــض 

ــام . األقس

لألســرى  اســتفزازية  إجــراءات  والتفتيــش  االقتحــام  عمليــات  يتخلــل  كذلــك 
لألقســام،  متعمــدة  تخريــب  عمليــات  و  النابيــة،  واأللفــاظ  الشــتائم  وتوجيــه 
كخلــع البــاط وحفــر الجــدران، وتمزيــق األغطية  والفرشــات ومصــادرة ممتلكات 
خاصــة لألســرى، حيــث قــّدرت خســائر األســرى بـــمئات آالف الشــواقل خــال تلــك 
الحملــة، كذلــك اســتغلت اإلدارة التفتيــش بتنفيــذ عمليــات نقــل لألســرى مــن 

ســجن إلــى أخــر أو مــن قســم ألخــر .

واالعتــداء علــى االســرى كمــا حــدث فــي شــهر نوفمبــر بســجن ريمــون وتحديــدا 
قســم 1 ممــا أدى لوقــوع  صــدام مــع  األســرى وتــم االعتــداء بوحشــية عليهــم، 

وادى االمرإلصابــة األســيرين عيســى جباريــن، وعــادل النشــاش بجــراح .
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وتعــرض األســير عــز الديــن عطــون )21( عامــًا، مــن القــدس لاعتــداء بالضــرب 
المبــرح مــن قبــل عناصــر النحشــون القمعيــة«، أثنــاء نقلــه مــن محكمــة صلــح 

االحتــال فــي القــدس إلــى الرملــة بواســطة »البوســطة«.

البــدوي«   القــادر  عبــد  األســير«  علــى  القمع«النحشــون«  قــوات  أعتــدت  كمــا 
خــال نقلــه مــن محكمــة »عوفــر« إلــى ســجن بئــر الســبع، وجــرى نقلــه إلــى 

بــه. لحقــت  التــي  اإلصابــات  نتيجــة  العــاج  لتلقــي  المستشــفى 
 ، الخليــل  مــن  النتشــه«  جمــال  محمــد   « األســيران  النائبــان  تعــرض  كذلــك 
والنائــب »محمــد ماهــر بــدر » إلــى اعتــداء مــن قبــل عناصــر الوحــدات الخاصــة 
خــال اقتحــام الســجون،  ممــا أدى إلــى كســر احــد أصابــع اليــد اليمنــى للنائــب 

بــدر.
وفقــد االســير محمــد فــؤاد واكــد )36( عامــا مــن جنيــن، والمحكــوم بـــ »26« عامــا 
ــام نتيجــة االعتــداء عليــه بالضــرب مــن قبــل  ــه اليمنــى بشــكل ت ، الســمع بأذن

وحــدات القمــع فــي ســجن »جلبــوع« اثنــاء تواجــده داخــل الزنزانــة«.

ــالل  ــش خ ــام والتفتي ــات االقتح ــت لعملي ــي تعرض ــجون الت ــرز الس اب
ــام 2014 الع

عدد مرات االقتحامالسجنم
72النقب1
64ريمون2
33عوفر3
21ايشل4
18جلبوع5
16عسقان6
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سابعًا : قرارات  وإجراءاتعقابية

وخــال العــام الحالــي اقــر االحتــال عــددا مــن القوانيــن واإلجــراءات لفــرض مزيــد 
مــن التنكيــل علــى األســرى وهــى:

•صادقــت لجنــة الداخليــة التابعــة لكنيســت االحتــال، علــى قانــون التغذيــة 

القســرية لألســرى المضربيــن، والــذي  طرحتــه »وزارة األمــن الداخلــي، و جهــاز 
الشــاباك، و وزارة العــدل، فيمــا ادعــى االحتــال  بأنــه أجــرى بعــض التعديــات 
بالخطــر  حياتهــم  المهــددة  األســرى  مــع  اســتخدامه  وهــى  عليــه،  الشــكلية 
فقــط وليــس المهــددة صحتهــم، كمــا يتيــح التعديــل لألســير االعتــراض أمــام 
القاضــي المقــدم لــه طلــب التغذيــة ويشــرح لــه ســبب اإلضــراب واالحتجــاج.
هــذا  كــون  تلغــى  ال  وتجميليــة  شــكلية  هــي  التعديــات  هــذه  بــان  علمــًا 
األســلوب يشــكل خطــراً حقيقيــًا علــى حيــاة األســرى المضربيــن، وليــس هنــاك 
فــرق مــا بيــن اســتخدامه ضــد أســير مهــدده صحتــه بالخطــر أو حياتــه، فكاهمــا 
القاضــي علــى اســتخدام  أمــام  اعتــراض األســير  واحــٌد، كذلــك مــاذا ســينفع 
التغذيــة القســرية ضــده فــي حــال أصبــح هــذا القانــون منصوصــًا عليــه  فــي 
ســجل القوانيــن الرســمية لاحتــال، والــذي لــم يوافــق علــى طلــب األســير تحت 

ضغــط جهــاز الشــاباك، معتبــرا تلــك التعديــات للتضليــل والخــداع فقــط .

قانــون  مشــروع  علــى  لاحتــال  الوزاريــة  اللجنــة  صادقــت  آخــر  قانــون  •وفــى 
قدمتــه النائبــة المتطرفــة »ايليتشــاكيد« مــن حــزب »البيــت اليهــودي« وينــص 
علــى تخويــل المحاكــم صاحيــة منــع رئيــس الدولــة مــن العفــو عــن أســرى 
إطــاق ســراح  قــد يعيــق  األمــر  الحكــم عليهــم  مــدة  أو تخفيــف  فلســطينيين 

األســرى خــال صفقــات قادمــة . 

خــال  الســاح  باســتخدام  الخاصــة  الوحــدات  لعناصــر  يســمح  قــرار  •اصــدار 
علميــات التفتيــش واالقتحــام األمــر الــذي يشــكل خطــورة حقيقــة علــى حيــاة 
األســرى، وقــد تكــون تداعياتــه كارثيــة علــى األســرى، وقــد ســلمته االدارة لألســرى 

فــي ســجن نفحــه بشــكل خطــى.
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•اعــاده فــرض قانــون شــاليط مــرة اخــرى علــى االســرى، وبموجبــه فرضــت العديــد 
مــن العقوبــات علــى االســرى .

ــزة،  ــاع غ ــن قط ــن م ــق المواطني ــرعي« بح ــر ش ــل الغي ــون  »المقات ــل قان •تفعي
الذيــن اعتقلــوا خــال العــدوان علــى القطــاع ، وكان قــد  توقــف عــن اســتخدامه 

منــذ أكثــر مــن  3 ســنوات .

قراريقضــي  مشــروع  علــى  للتشــريع  اإلســرائيلية  الوزاريــة  اللجنــة  •مصادقــة 

ســيارات  علــى  الحجــارة  يلقــي  مــن  علــى  المفروضــة  العقوبــات  بتشــديد 
عامــا.  20 إلــى   10 بيــن  مــا  الحجــارة  إلقــاء  عقوبــة  يرفــع  ممــا  المســتوطنين، 

ــة  ــة اإلضافي ــراءات القمعي ــن اإلج ــد م ــي العدي ــام الحال ــهد الع وش
ــا : ــرى ومنه ــق األس بح

فــي  وخاصــة  االســرى  علــى  الليــل  منتصــف  بعــد  الليلــى  التفتيــش  1.فــرض 
. ريمــون  ســجن 

2.ســحب أدوات ومعــدات التنظيــف مــن غــرف األســرى بمــا فيهــا المكانــس 
والقشــاطات، وإعطائهــم إياهــا فــي وقــٍت واحــد و محــدد فقــط .
3.حرمان أسرى النقب من احتضان أطفالهم الصغار خال الزيارة.

4.حرمــان االســرى مــن المابــس واألغطيــة الشــتوية ممــا فاقــم مــن معاناتهــم 
فــي فصــل الشــتاء القــارص البــرودة.

5.منــع األســرى مــن إخــراج أكيــاس كنتينــة خاصــة ألبنــاء األســرى فيهــا شــكوالته 
وحلويات.

6.منع أهالي األسرى من إدخال مابس إلى أبنائهم أثناء الزيارة. 
7.حشــر األســرى بأعــداد كبيــرة فــي غــرف ضيقــة ال تتســع لهــم، وغيــر مهيــأة 
ــرة الموجــودة بهــا كل األســرى ممــا يدفعهــم  الســتقبالهم،و ال تكفــى األسٍّ

للنــوم علــى األرض  كمــا حــدث فــي ســجن عوفــر .
8.تركيــب أجهــزة تشــويش جديــدة ومتطــورة فــي عــدة ســجون وخاصــة النقــب 

وريمــون وعوفــر .
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، وإجبارهــن  الزيــارة  9.إذالل أهالــي األســيرات وخاصــة الســيدات منهــن خــال 
علــى التفتيــش بشــكل عــاري مــن قبــل المجنــدات اإلســرائيليات.

بعــض  فــي  األســرى  غــرف  وأســقف  جــدران  إصــاح  إهمــال  فــي  10.االســتمرار 
الســجون، حيــث غمرتهــا الميــاه خــال الشــتاء ، بســبب ســوء وضعهــا ، وهــذا 

يأتــي مــن اجــل التضييــق علــى األســرى.
11.اســتمرار سياســة اإلبعــاد عــن المنــازل لألســيرات بعــد اعتقالهــن لعــدة أيــام أو 

أســابيع، وكذلــك لألطفــال القاصريــن وخاصــة المقدســيين منهــم .
12.االعتداء على األسرى من قبل  وحدة الناحشون خال التنقات.

13.إعــادة األســرى المعتقليــن منــذ ســنوات طويلــة إلــى التحقيــق مــرة أخــرى، 
بحجــة وجــود اعترافــات جديــدة عليهــم، أو أنهــم يخططــون مــن داخــل الســجن 

لتنفيــذ عمليــات بالخــارج.
14.المســاس بحريــة العبــادة مــن خــال منــع األســرى فــي بعــض الســجون مــن 

رفــع األذان .

عقوبات على أسرى حماس والجهاد

وخــال شــهر يونيــو/2014 واســتغاال لحادثــة اختفــاء جنــود االحتــال الثاثــة فــي 
الضفــة الغربيــة فــرض االحتــال العديــد مــن العقوبــات اإلضافيــة علــى األســرى 
لفــرض مزيــد مــن التضييــق والتنكيــل بحقهــم وهــى نفــس العقوبــات التــي 
طبقهــا االحتــال فــي ســنوات ســابقة وعرفــت باســم »قانــون شــاليط« والتــي 
وادعــى  األســرى،  علــى  العقوبــات  مــن  سلســلة  بموجبهــا  االحتــال  فــرض 
ابتــزاز  وحاولــت  فقــط،  االســامى  والجهــاد  حمــاس  أســرى  تســتهدف  بأنهــا 
اســرى الفصائــل االخــرى بالخــروج مــن اقســام حمــاس والجهــاد، واال طالتهــم 
العقوبــات، حيــث رفــض االســرى هــذا االمــر ، واصــروا علــى البقــاء مــع زمائهــم 

مــن حركتــي حمــاس والجهــاد ، حيــث طالــت العقوبــات كافــة االســرى .
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والعقوبات هي :
كل  مــرة  كانــت  أن  بعــد  شــهرين،  كل  واحــدة  لمــرة  األهــل  زيــارة  -تقليــص 
أســبوعين ، فيمــا حرمــت إدارة الســجون النائــب األســير » أحمــد ســعدات« الــذي 
يقبــع فــي ســجن جلبــوع  و األســير القائــد »إبراهيــم حامــد« والمحكوم بالســجن 

ــارة لمــدة ثاثــة شــهور. 54 مؤبــداً، مــن الزي
- الحرمان من الكنتين .

- تخفيــض المبلــغ المســموح وصولــه إلــى األســرى شــهريا عبــر األهــل ، مــن 1400 
شــيكل إلــى 400 شــيكل فقــط.

-تقليــص مــدة الخــروج للفــورة ســاعًة صباحــًا ، وســاعًة مســاًء ، بعــد أن كانــت 
ســاعتين لــكل فتــرة .

- تركيب جهاز للتفتيش على مدخل ساحة الفورة .
-وقف إدخال الصحف.

-ووقف معظم القنوات التلفزيونية .
-وقف التعليم لألسرى .

-تركيب كاميرات في ممرات السجن ومدخل الفورة .

ــرى  ــى  االس ــا عل ــن حربه ــجون م ــإدارة الس ــة ب ــال ممثل ــلطات االحت ــدت س صع
خــال العــام الماضــي بــكل الطــرق والوســائل المتاحــة، بهــدف التنغيــص 
علــى حياتهــم، ومضاعفــة معانتهــم ، والتســبب بإيذائهــم جســديا ونفســيًا ، 

ومــن هــذه الوســائل زرع اجهــزة تشــويش ضــاره قــرب اماكــن نومهــم .

الــى تركيــب اجهــزة تشــويش فــي معظــم الســجون،  حيــث عمــد االحتــال 
بشــكل خفــى، ويبــرر ذلــك الحــد مــن اســتخدام االســرى ألجهــزة اتصــال خلويــة 
يهربونهــا الــى االقســام عبــر الزيــارات وبوســائل اخــرى، ولكــن هــذه االجهــزة 
وان صحــت روايــة االحتــال ، فأنهــا تســبب اضــرار صحيــة خطيــرة علــى االســرى، 
ســجن  فــي  مؤخــرا  يضعهــا  االحتــال  بــدأ  التــي  المتطــورة  االجهــزة  وخاصــة 

ايشــل وريمــون .

اجهزة التشويش
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ويقــوم االحتــال بوضــع اجهــزة التشــويش بالقــرب مــن اماكــن تواجــد االســرى 
ونومهــم، وال تبتعــد عــدة امتــار عنهــم، وهــى تصــدر اشــعاعات تســبب اضــرار 
فــي  االســرى  مــن  العشــرات  اشــتكى  وقــد  االســرى،  علــى  واضحــة  صحيــة 
الســجون التــي يتواجــد بهــا اجهــزة تشــويش، مــن مشــاكل صحيــة لــم تكــن 
ظاهــرة قبــل تركيــب هــذه االجهــزة، ومنهــا القلــق، وقلــة النــوم، والصــداع وآالم 
ــد  ــمع، تزي ــي الس ــاكل ف ــى مش ــة ال ــب، اضاف ــات القل ــي ضرب ــارع ف ــرأس وتس ال
مــع االســرى الذيــن يمضــون ســنوات طويلــة فــي الســجون، وهــذه االمــراض 
ــزاد خطــورة فــي الســجون التــي تــم تركيــب اجهــزة تشــويش متطــورة فيهــا  ت
كســجن ايشــل، ويوجــد فــي ســجن ريمــون لوحــدة مــا يزيــد عــن )27( جهــاز 
موضوعــه علــى اعمــدة خاصــة موزعــة علــى االقســام المختلفــة فــي الســجن .

ثامنًا: اعاده العزل االنفرادي
شــهد عــام 2014 اعــاده تفعــل عقوبــة العــزل االنفــرادي مــرة اخــرى ، حيــث وصلــت 
اعــداد المعزوليــن ال 27 اســيراً ، اقدمهــم االســير » نهــار أحمد عبد اهلل الســعدى« 
ــهر  ــذ ش ــزول من ــرات ، والمع ــد  4 م ــجن المؤب ــا بالس ــى حكم ــن ويقض ــن جني م
مايــو مــن العــام 2013، وقــد اعلــن اضــراب مفتــوح عــن الطعــام احتجاجــا علــى 

اســتمرار عزلــه فــي عــزل الرملــة .

فيمــا أقدمــت مصلحــة الســجون علــى نقــل النائــب األســير » مــروان البرغوثــي« 
مواقفــه  بســبب  االنفــرادي  العــزل  زنازيــن  إلــى  »هداريــم«  ســجن  فــي  القابــع 

السياســة الداعمــة للمقاومــة .

لألســرى،  االنفــرادي  العــزل  سياســة  الــى  مجــددا  عــادت  االحتــال  -ســلطات 
بوتيــرة متصاعــدة، وفــى بعــض االحيــان بشــكل جماعــي، بعــد ان توقفــت تلــك 

السياســة نتيجــة اضــراب الكرامــة .

-نكــث اإلحتــال بعهــده فــي اتفــاق الكرامــة ، بعــدم العــودة لتلــك السياســة 
القمعيــة بحــق االســرى، حيــث بــدأ يعــود الســتخدام سياســة العــزل االنفــرادي، 
ولكــن بالتدريــج، و بــدأ بعــدد قليــل مــن االســرى منــذ عــام ونصــف، ثــم تضاعفــت 
بوتيــره  مرتفعــة خــال االربعــة شــهور االخيــرة، حيــث يوجــد مــا يزيــد عــن )27( 
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اســيراً فــي العــزل االنفــرادي.
-االســرى موزعــون علــى عــدة اقســام للعــزل ، حيــث يوجــد )14( أســيراً فــي عــزل 
ســجن نفحــه، و فــي عــزل مجــدو يقبــع )7( اســرى، و)2(  مــن االســرى مــن عــزل 
ايشــل،  ز)2( فــى عــزل ريمــون ، وواحــد فــى عــزل الرملــة ، وواحــد فــي عــزل جلبــوع ، 
بينمــا جــرى عــزل جماعــي ألســرى ســجن عســقان وعددهــم )54( اســيراً نقلتهــم 
ادارة الســجون إلــى عــزل ســجن »ايشــل« وادعــى االحتــال انــه مؤقــت بحجــة 

إجــراء تفتيشــات لغــرف األســرى .

مــن  يعانــون  انهــم  حيــث  والســيئة،  القاســية  المعزوليــن  االســرى  -اوضــاع 
نقصــان حــاّد فــي المابــس واألغطيــة الشــتوية، وأنهــم محرومــون مــن إدخالهــا 
عــن طريــق زيــارات األهالــي والتــي تتــم مــرة كل شــهرين، ومعزولــون فــي غــرف 
مغلقــة النوافــذ واألبــواب بالصــاج وال تدخلهــا أشــعة الشــمس، وتنتشــر الروائــح 
الكريهــة فيهــا، بجــوار المعتقليــن الجنائييــن، كمــا ان األكل المقــدم لهمــن 
ــدة،  ــاعة واح ــدة س ــي األيدي،لم ــورة« مكّبل ــاحة »الف ــى س ــون إل ــيء، و يخرج س

وبشــكل منفــرد حيــث ال يلتقــي االســرى المعزولــون بعضهــم،

ــا فــي أوقــات  كمــا وتجــري عمليــات تفتيــش اســتفزازية للزنازيــن  3 مــرات يومي
مختلفــة، وخاصــة بعــد منتصــف الليــل ، عــاوة علــى حرمانهــم مــن الكتــب .

اوضــاع العــزل القاســية دفعــت االســير »نهــار الســعدى« الــى خــوض   -
اضــراب مفتــوح عــن الطعــام اســتمر )28( يومــًا ، وســانده حوالــى )100( اســير مــن 
اســرى حركــة الجهــاد اإلســامي ، لمــدة 8 ايــام، وانتهــى االضــراب باتفــاق مــع 
ادارة مصلحــة الســجون بتحســين عــزل الســعدى ونقلــه مــن عــزل الجنائييــن 

بالرملــة، الــى عــزل ريمــون ، وانهــاء عــزل )12( اســير اخريــن علــى مراحــل .
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شــهد العــام الحالــي حملــة غيــر مســبوقة ضــد نــواب المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني،  بعــد الحملــة األخيــرة التــي نفذهــا االحتــال خــال شــهر يونيــو، 
حيــث اعــاد االحتــال اختطــاف )28( نائبــا منــذ بدايــة العــام، مقابــل )8( نــواب 
اعتقلــوا خــال العــام الماضــي 2013،  ليرفــع عــدد النــواب المختطفيــن إلــى 
)38( نائبــًا، بعــد أن كان عددهــم )11( نائبــا فقــط، فيمــا فــرض االحتــال علــى 
معظمهــم االعتقــال اإلداري دون تهمــة أو محاكمــة، وجــدد اإلداري لغالبيتهــم 

بعــد انتهــاء فتــرة الحكــم اإلداري االول .

ويوجــد االن فــى ســجون االحتــال)22( نائبــًا ، بعــد ان اطلــق االحتــال ســراح 16 
ــًا . نائب

ــالل  ــرى خ ــرة أخ ــم م ــد اختطافه ــن أعي ــواب الذي ــماء الن ــة بأس قائم
ــي : ــام الحال الع

اسم النائبم
تاريخ 

االعتقال
الحكمالمدينة

ادارىرام اهلل2014/6/15حسن يوسف1-

-2
محمد عمران  

طوطح
ادارىالقدس2014/6/15

ادارى  القدس2014/6/15إبراهيم ابوسالم3-
ادارى نابلس2014/6/15حسنى البورينى4-
ادارىطولكرم2014/6/15عبد الرحمن زيدان5-
ادارى  الخليل2014/6/16عزام  نعمان سلهب6-
ادارىالخليل2014/6/16عزيز سالم دويك7-
ادارىطوباس2014/6/17أيمن دراغمه8-

-9
أحمد عبد العزيز 

مبارك
ادارى  البيرة2014/6/17

ادارىرام اهلل2014/6/20محمود مصلح10-
ادارىبيت لحم2014/6/25خالد طافش11-
ادارى  قلقيلية2014/7/3عماد نوفل12-
ادارىنابلس2014/7/14رياض على العمله13-
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ادارىنابلس2014/7/14داود ابوسير14-
ادارى  سلفيت2014/7/14عمر عبد الرازق )مطر(15-
ادارىجنين2014/7/14خالد يحىى سعيد16-
ادارىجنين2014/7/14إبراهيم دحبور17-
ادارى  طولكرم2014/7/14فتحىالقرعاوى18-
ادارىطولكرم2014/7/14رياض رداد19-
ادارىرام اهلل2014/7/14فضل حمدان20-

-21
نايف محمود 

الرجوب
ادارى  الخليل2014/7/14

ادارىالخليل2014/7/14محمد ابوجحيشه22-
ادارىالخليل2014/7/14محمد الطل23-
ادارى  الخليل2014/7/16خليل الربعى24-

-25
سمير صالح 

القاضي
ادارىالخليل2014/7/16

-26
باسم احمد موسى 

الزعارير
ادارىالخليل2014/8/22

ادارى  بيت لحم2014/7/14محمود الخطيب«27-
ادارىبيت لحم2014/7/14أنور الزبون28-

ادارىالخليل2014/1/17  عيسى الجعبري29-

فيمــا اقتحمــت منــزل النائــب المســن  )احمــد الحــاج علــى(  أكثــر مــن مــرة بهــدف 
اعتقالــه ، ولكنهــا لــم تجــده وال يــزال مطلوبــا لاعتقــال حتــى هــذه اللحظــة .

وزراء سابقين تم اعتقالهم

ادارىجنين    2014/6/15    وصفى قبها  30-
ادارىالقدس  2014/6/15   خالد ابوعرفه31-
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وقد اطلق االحتالل سراح النواب :
1.» محمود الخطيب« من بيت لحم.

2.أنور الزبون من بيت لحم .
3.ابراهيم دحبور من جنين .

4.محمد مطلق ابوجحيشه  من الخليل .
5.محمد اسماعيل الطل من الخليل .

6.خليل موسى ربعى من الخليل .
7.عماد محمود نوفل من قلقيلية .

8.ياسر منصور من نابلس .
9.احمد مبارك من البيرة .

10.محمود مصلح من رام اهلل .
11.محمود الرمحى من رام اهلل .

12.ايمن دراغمه من طوباس .
13.خالد سعيد من جنين .

14.رياض العملة من نابلس.
15.محمد طوطح من القدس.

16.احمد عطون  رام اهلل .
17.خالد طافش من بيت لحم .

عاشرًا: اختطاف النساء
المــرأة  اســتهداف  فــي  واضحــًا  تصعيــداً    2014 العــام  خــال  المركــز  رصــد 
النســاء  مــن  العديــد  وتتعــرض  اال  شــهر  يمــر  يــكاد  ال  حيــث  الفلســطينية، 
ســاحات  مــن  وخاصــة  واســابيع،  ايــام  او  لســاعات  االعتقــال  الــى  والفتيــات 
المســتوطنين  لهجمــات  النســاء  تصــدى  خــال  االقصــى  المســجد 
واقتحاماتهــم المتكــررة لباحــات المســجد، حيــث اعتقــل االحتــال خــال العــام 
)122( امــرأة  وفتــاة، مقابــل اعتقــال) 83( امــرأة وفتــاة خــال العــام 2013، ومــن 
بينهــم )4( اســيرات محــررات ضمــن صفقــة وفــاء االحــرار، وهــن االســيرة المحــررة 
» شــيرين طــارق العيســاوى« مــن القــدس ، بتاريــخ 2014/3/6، وال تــزال موقوفــة 
ويعزلهــا االحتــال بشــكل انفــرادي ، واالســيرة المحــررة » بشــرى جمــال الطويــل« 
مــن البيــرة، وقــد اعــاد االحتــال حكمهــا الســابق 16 شــهرا وكانــت قــد امضــت 
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منهــا 5 اشــهر قبــل اطــاق ســراحها ضمــن الصفقــة، واالســيرة المحــررة »هنيــه 
منيرناصــر«24 عــام مــن مدينــة رام اهلل بعــد اقتحــام منزلهــا وتفتيشــه فــي قريــة 
ديــر قديــس غــرب المدينــة، واالســيرة المحــررة »ابتســام عبــد العيســاوى« 46 عاما 
مــن رام اهلل، بعــد اقتحــام منزلهــا فــي حــي جبــل المكبــر جنــوب شــرق القــدس، 

وهــي متزوجــة وأم لســتة مــن األبنــاء.
وأمهــات  زوجــات  امــن   عــدد  لاعتقــال  تعرضــن  اللواتــي  النســاء  بيــن  ومــن 
وشــقيقات األســرى فــي ســجون االحتــال، ، مــن بينهــن 15 زوجــات أســرى فــي 
الســجون ، و3 والدات ألســرى في الســجون ، وشــقيقتان ألســرى في الســجون، 
حيــث يتهمهــم االحتــال فــي كل مــرة بمحاولــة تهريــب اجهــزة وشــرائح اتصــال 

خــال الزيــارة.

إجراءات عقابية ضد  األسيرات

لتصــل  امتــدت  إنمــا  فقــط  األســرى  علــى  االحتــال  عقوبــات   تتوقــف  ولــم 
األســيرات الفلســطينيات وعددهــن 23 أســيرة ويتواجــدن فــي ســجن هشــارون  

والتــي تتمثــل فــي التالــي:

1-رفــض االحتــال خــال فصــل الشــتاء بدايــة العــام الســماح لألســيرات بشــراء 
الــذي كان مســموحا العــام الماضــي، كذلــك  دفايــات مــن الكانتيــن، األمــر 
منعــت عائــات األســيرات مــن إدخــال البطانيــات خــال الزيــارة، بينمــا ســمحت 

ــن. ــن الكانتي ــيرة م ــكل أس ــدة ل ــة  واح ــراء بطاني ــة  ش ــن بإمكاني له

خــال  لهــا  يتعرضــن  اللواتــى  الســيئة  المعاملــة  مــن  األســيرات  2-اشــتكت 
قبــل  مــن  وســالم  عوفــر  فــي  العســكرية  المحاكــم  علــى  للعــرض  التنقــل 
ســجاني وســجانات وحــدة نحشــون ومــن الظــروف القاســية فــي البوســطة 
)ســيارة النقــل التابعــة لمصلحــة الســجون(، حيــث يقــوم الجنــود بتشــغيل 
فصــل  فــي  الســاخن  الشــتاء،والهواء  فــي  جــدا  البــارد  الهوائــي  التكييــف 
تضطــر  والتــي  المحكمــة  زنازيــن  فــي  الســئ  للوضــع  باإلضافــة  الصيــف، 

اليــوم.  طــوال  بهــا  لانتظــار  األســيرات 

3- توقفــت إدارة الســجون عــن إيصــال الرســائل إلــى األســيرات ســواء تلــك 
التــي أرســلت لهــن مــن قبــل عائاتهــن أو مــن متضامنيــن آخريــن.
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4-منــع إدارة الســجن العائــات مــن إدخاألحذيةلألســيرات، وفــى نفــس الوقــت 
عــدم توفرهــا فــي كنتيــن الســجن ، حيــث أن معظــم األحذيــة فــي الكانتيــن 

هــي أحذيــة رجاليــة. 

حادي عشر: ارتفاع اعداد سفراء الحرية

خــال العــام 2014 ارتفــع عــدد ابنــاء االســرى الذيــن ُولــدوا عــن طريــق النطــف 
التجربــة  اللحظــة   )30( طفــا بعــد ان خــاض )23( اســيراً حتــى  الــى  المهربــة 
بنجــاح، مــن بينهــم )6( حــاالت ألســرى أنجبــوا » توائــم » وهــم األســير »احمــد 
ــورة  ــوب خض ــح أي ــير » صال ــاث ، واألس ــوأم إن ــم، ورزق بت ــت لح ــن بي ــي« م المغرب
» مــن غــزة رزق بتــوأم ذكــور، واألســير »عطــا محمــد عبــد الغنــي« مــن طولكــم، 
رزق بتــوأم ذكــور، واالســير« محمــد أحمــد البســيوني« مــن غــزة ، رزق بتــوأم انــاث، 
واالســير » أنــور عمرعليــان » مــن طولكــرم، رزق بتــوأم ذكــور ، وكذلــك االســير » 

زيــاد علــي حســن القواســمي« مــن الخليــل رزق بتــوأم ذكــور ايضــًا.

عمليــة تهريــب النطــف تصاعــدت خــال العــام الماضــي، بعــد نجــاح تجربــة  
االســير »عمــار الزبــن« مــن رام اهلل، فــي انجــاب ابنــه »مهنــد« حيــث اثــار هــذا النجــاح 
ــذا  ــل ه ــراء مث ــى إج ــجعهم عل ــال، وش ــود االحت ــر قي ــي كس ــرى، ف ــاس االس حم
التلقيــح الصناعــي، إلنجــاب أطفــال رغــم انــف االحتــال الــذي يحرمهــم مــن كل 
مقومــات الحيــاة بأســرهم لســنوات طويلة،وقــد عــاد االســير الزيــن الــى تكــرار 
تجربتــه مــرة اخــرى، حيــث انجــب ابنــه الثانــي »صــاح الديــن« بعــد عاميــن مــن 

انجــاب مهنــد . 

حيــث ظلــت قضيــة اإلنجــاب مــن خلــف القضبــان عبــر تهريــب النطف أمــا وحلمًا 
الســجون،  أعمارهــم داخــل  يــراود األســرى لســنوات طويلــة، حيــث تنقضــي 
ويتقــدم بهــم العمر،ويتاشــى حلــم األبــوة رويــدا رويــدا مــع تقــدم العمــر خلــف 
الطويلــة،  والســنوات  بالمؤبــدات  المحكومــون  أولئــك  وخاصــة  القضبــان، 
فتمنــى األســير لــو اســتطاع أن ينجــب لــه ولــدا أو أكثــر يحمــل اســمه، ولــو قــدر لــه 
الخــروج يكــون قــد وفــر علــى نفســه الكثيــر مــن الســنين لينجــب، وان لــم يتحــرر 
فانــه قــد زرع ســفيرا لــه فــي الخــارج يكمــل مســيرته مــن بعــده فــي عمليــة تحــدى 
وقهــر لاحتــال، وإفشــال لــكل المحــاوالت الهادفــة لكســر إرادة األســير وحرمانــه 
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مــن الحيــاة بتغييبــه خلــف القضبــان لعشــرات الســنين .

لكنــه  النطــف  تلــك  تهريــب  طــرق  يكتشــف  أن  مــراراً   االحتــال  حــاول  وقــد 
لــم يســتطع ، وقــام باتخــاذ الكثيــر مــن اإلجــراءات والعقوبــات ضــد األســرى 
للحيلولــة مــن تمكينهــم مــن األمــر، لكنــه فشــل حتــى اللحظــة فــي ذلــك.

وحتــى نهايــة العــام 2014 هنــاك 6 حــاالت حمــل بمراحــل مختلفــة لزوجات اســرى 
عبــر تقنيــة اطفــال االنابيــب، وان هنــاك عشــرات االجنــة المجمــدة لزوجات اســرى 

اخريــات بانتظــار الوقــت المائــم إلتمــام عمليــات الزراعة.

توزيع حاالت اإلنجاب على المناطق

مالحظاتعدد االسرىالمنطقةم

1
محافظات الضفة 

الغربية
منهم 4 توائم17

منهم توأمين4قطاع غزة2
2القدس3

23

ثاني عشر: اعتقاالت غزة

القطــاع لــم يســلم مــن عمليــات االعتقــال المتواصلــة التــي تنفذهــا ســلطات 
حالــة   )420( التقريــر  رصــد  حيــث  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  بحــق  االحتــال 
اعتقــال لمواطنيــن مــن القطــاع منــذ بدايــة العــام الحالــي، بينهــم مرضــى 
وصياديــن وأطفــال، وذلــك عبــر تحويــل المعابــر و الحــدود لمصايــد ألبنــاء غــزة ، 

مقابــل )72( حالــة اعتقــال خــال العــام الماضــي 2013 .

الحــدود  اقترابهــم مــن  وقــد اعتقــل االحتــال )170( مواطــن فلســطيني بعــد 
، العشــرات منهــم مــن االطفــال . الشــرقية 
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بينمــا كان العــدد األكبــر مــن االعتقــاالت مــن القطــاع خــال العــدوان الهمجــي 
مــن  مواطــن   )200( عــن  يزيــد  مــا  االحتــال  قــوات  اختطفــت  حيــث  غــزة  علــى 
المدنييــن الذيــن لــم يســتطيعوا مغادرتهــا نتيجــة القصــف الشــديد، وذلــك 
وقــام  الفلســطيني،  االراضــى  داخــل  األمتــار  مــن  مئــات  لعــدة  تقدمــه  بعــد 
مــن  المحتلــة  األراضــي  داخــل  إعــداده  تــم  خــاص  معســكر  إلــى  باقتيادهــم 
أيــام ، بهــدف الحصــول  الجانــب اإلســرائيلي، والتحقيــق معهــم لســاعات أو 
معظمهــم   ســراح   بإطــاق  قــام   ثــم   ، المقاومــة  حــول  معلومــات  علــى 
وإلقاءهــم علــى حاجــز بيــت حانــون ، بينمــا ال يــزال )22( منهــم قيــد االعتقــال 
ســجن   تحقيــق  مركــز  فــي  يتواجــدون  الجرحــى،  مــن  وبعضهــم  والتحقيــق 
جميعــا  اعتقالهــم  االحتــال  مــدد  وقــد   ، القطــاع  مــن  لقربــه  نظــرا  عســقان 
لعــدة أيــام مــن اجــل اســتكمال التحقيــق معهــم مــن خــال محاكــم صوريــة 
ســريعة وهــؤالء المعتقلــون يتعرضــون لتعذيــب شــديد فــي عســقان النتــزاع 
معلومــات منهــم بالقــوة حــول المقاومــة وعملهــا ، وعلــى األرجــح مــن بيــن 
اعتقالهــم  تــم  الذيــن  المقاومــة  عناصــر  مــن    6 هنــاك  المعتقليــن  هــؤالء 
أحيــاء والباقــي هــم مــن المدنييــن ، بينمــا قالــت نيابــة االحتال«لــواء الجنــوب«  
بأنهــا  بصــدد تقديــم  لوائــح اتهــام ضــد 6 معتقليــن مــن الحــرب علــى غــزة، هــم 
عناصــر فــي حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســامي، اعتقلــوا خــال العمليــة البريــة 

بتهمــة إطــاق صواريــخ باتجــاه إســرائيل وحفــر أنفــاق«.

وقــد أكــدت العديــد مــن الروايــات لناجيــن مــن تلــك المجــازر بــان جنــود االحتــال 
قامــوا بإعــدام العديــد مــن المواطنيــن بعــد اعتقالهــم والســيطرة عليهــم بــل 
وتقييــد بعضهــم بالقيــود الباســتيكية، وقــد تمــت عمليــات اإلعــدام بالطــرق 

التاليــة:
1-طاق النار المباشر عليهم  .

2-تركهــم علــى األرض وهــم مصابيــن وينزفــون دون تقديــم العــاج لهــم أو 
الســماح لســيارات اإلســعاف الفلســطينية بانتشــالهم .

فــي  الجرحــى مــن داخــل ســيارات اإلســعاف وهــم  العديــد مــن  3-اختطــاف 
الــذي أدى إلــى وفاتهــم . حــاالت خطيــرة األمــر 

4-إطــاق النــار والقذائــف علــى ســيارات اإلســعاف وهــى تحمــل الجرحــى، ممــا 
أدى إلــى استشــهادهم علــى الفــور .
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مقاتل غير شرعي
وبعــد العــدوان علــى غــزة بــدء االحتــال بتفعيــل القانــون الــذي يعــرف »بقانــون 
بالمقاتــل الغيــر شــرعي« بحــق المواطنيــن مــن قطــاع غــزة، الذيــن اعتقلــوا 
خــال العــدوان علــى القطــاع ، وكان قــد  توقــف عــن اســتخدامه منــذ أكثــر مــن  

ــنوات . 3 س

وقــد حولــت المحكمــة المركزيــة اإلســرائيلية فــي مدينــة بئــر الســبع األســير« 
ســمير إبراهيــم النجــار« 43 عامــًا مــن خزاعــة إلــى االحتجــاز تحــت مــا يســمى« 
مقاتــل غيــر شــرعي« يتــم بموجبــه تمديــد اعتقالــه إلــى فتــرة مفتوحــة دون 
تقديــم أدلــة أو اتهــام ضــده ، كأول أســير مــن غــزة يفــرض عليــه القانــون، وقــد 

نشــهد خــال األيــام القادمــة تحويــل أســرى آخريــن للمقاتــل الغيــر شــرعي .
بعــد  والمحاكــم  الكنيســت  عبــر  الجائــر  القانــون  هــذا  شــرع   االحتــال  وكان 
االنســحاب مــن قطــاع غــزة فــي ديســمبر 2005 ، ليجيــز احتجــاز أســرى مــن قطــاع 
غــزة علــى وجــه التحديــد دون تهمــه أو محاكمــه ، وذلــك للتحايــل وااللتفــاف 
علــى القانــون الدولــي الن األســرى الفلســطينيين هــم فــي األســاس مدنيــون 
ويجــب أن يتمتعــوا بالحمايــة القانونيــة التــي توفرهــا اتفاقيــة  جنيــف الرابعــة ، 
ــرع لاحتــال مواصلــة اختطــاف المواطنيــن مــن قطــاع  ولكــن هــذا القانــون شَّ
غــزة إلــى فتــرات مفتوحــة دون تحديــد موعــد إلطــاق ســراحهم ، ودون أن يلتــزم 

االحتــال بتقديــم تهمــة أو أدلــة أو عــرض علــى المحاكــم .
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أسماء المعتقلين من غزة خالل الحرب

مالحظاتالعمرالمدينة م
خزاعهإبراهيم أبو لحية1.
خزاعهحسن األسطل2.
خزاعهعبد الرحمن بعلوشة3.
خزاعهمحمد اآلغا4.
خزاعهمحمد القدرة5.

33 خزاعهمؤمن خالد خليل النجار6.
مريض وأجرى 

عملية قبل 
اعتقاله

37خزاعهعيسى خليل محمدالنجار7.

خزاعهخالد كامل إبراهيم النجار8.
مصاب 

بالحوض 
والظهر 

.9
ـ سمير إبراهيم سليمان 

النجار 
43 خزاعه

.10
ـ عبد اهلل خالد عبد العزيز 

النجار
26 خزاعه

خزاعهحاتم أبو ريدة11.
خزاعهمحمد احمد أبو ريدة12.
خزاعهنضال أبو ريدة13.
خزاعهإياد أبو ريدة14.
20خزاعهمحمد رمضان15.

28خزاعه إبراهيم أبو شاويش16.
مصاب 

شظايا فى 
الرجل واليد

.17
معاذ محمد شحادة ابو 

تايه
20خزاعه

خزاعهجهاد أبو حدايد18.
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.19
محمد  سالم عميرة  

العمور
27خزاعه

خزاعهمحمد أبو دراز20.

خزاعهمحمد أبو طير21.
الوسطىعمار النباهين22.
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أواًل: النتائج
مــن خــالل اســتعراض حــاالت االعتقــال وأوضــاع األســرى خلــص التقرير 

إلــى عــدة نتائــج أبرزها :

وصلــت  بنســبة  العــام  هــذا  خــال  وارتفاعهــا  االعتقــال  عمليــات  1-تصاعــد 
إلــى80% عــن العــام الماضــي، حيــث اعتقــل االحتــال )7210( مواطنــًا، مقابــل 

 .  2013 العــام  خــال  مواطنــًا   )4250(

2-شــهد العــام الحالــي ارتفاعــًا كبيــراً فــي أعــداد األســرى عــن نهايــة العــام 
الماضــي بنســبة 37 %، حيــث كان عــدد األســرى نهايــة 2013  حوالــي)5000( أســيرٍ ، 

بينمــا ارتفــع هــذا العــدد خــال العــام الحالــي 2014 إلى)6800(أســيرٍ .

3-ارتفــاع أعــداد األســرى اإلدارييــن فــي ســجون االحتــال بنســبة 250% ، خــال 
العــام الحالــي حيــث وصــل عددهــم إلــى )570( أســير ، وذلــك بعــد تحويــل عــدد 

كبيــر مــن األســرى الذيــن اعتقلــوا خــال الربــع الثانــي مــن العــام .

4-أكثــر مــن نصــف عــدد المعتقليــن خــال العــام الحالــي اعتقلــوا خال شــهري 
يونيــو ويوليــو وذلــك فــي الحملــة الشرســة التــي طالــت مــا يقــارب مــن  )3000( 

مواطــن فلســطيني .

نائبــا   )22( إلــى  االحتــال  ســجون  فــي  المختطفيــن  النــواب  عــدد  5-ارتفــاع 
. نائبــًا   )28( باعتقــال  وذلــك   ، ارتفــاع  بنســبة 

6-أعــاد االحتــال اعتقــال )71( مــن محــرري صفقــة وفــاء األحــرار، أطلــق ســراح 
ســبعة منهــم فقــط،  وهــذا العــدد يمثــل أكثــر مــن نصــف عــدد المحرريــن مــن 

الضفــة والقــدس ضمــن الدفعــة األولــى لصفقــة التبــادل.

7-ضاعــف االحتــال مــن معانــاة األســرى بعــد أن فــرض عــدة سلســلة جديــدة 
مــن العقوبــات عليهــم ، زادت أوضاعهــم ســوءاً .

النتائج والتوصيات
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حيــث  باالعتقــال،  الفلســطينية  المــرأة  اســتهداف  فــي  واضــح  8-تصعيــد 
ارتفعــت نســبة اعتقــال النســاء )40( عــن العــام الماضــي، كذلــك تراجعــت 
أوضــاع األســرى واألســيرات إلــى حــد كبيــر، مــع تعمــد االحتــال ســحب انجازاتهــم 
وبعــض أغراضهــم الشــخصية خــال عمليــات االقتحــام، وفــرض العديــد مــن 

. العقوبــات بحقهــم 

9-اعتقــال العشــرات مــن المواطنيــن مــن قطــاع غــزة خــال العــدوان علــى 
ادعــى  كمــا  وليــس  المدنييــن  مــن  منهــم  العظمــى  والغالبيــة   ، القطــاع 

. رجــال المقاومــة  أنهــم مــن  االحتــال 

ــارد دون أن  ــدم ب ــن ب ــن المدنيي ــدد م ــدام ع ــرب بإع ــم ح ــال جرائ ــب اإلحت 10-إرتك
يشــكلوا خطــر علــى جنــود االحتــال .

الحــرب تعرضــوا للتعذيــب الشــديد  الذيــن اعتقلــوا خــال  11-أســرى القطــاع 
بعــد  أو   ، غــزة  تخــوم  علــى  الجيــش  معســرات  فــي  احتجازهــم  خــال  ســواء 

. عســقان  ســجن  فــي  التحقيــق  إلــى  تحويلهــم 

12-إعتقــل اإلحتــال عــدداً مــن الجرحــى دون مراعــاة لظروفهــم الخاصــة ، ولــم 
يقــدم لهــم العــاج الــازم.

13-زيــادة الوعــي الجماهيــري بقضيــة األســرى، وخاصــة اإلدارييــن بعــد اإلضــراب 
الــذي خاضــه األســرى اإلداريــون لمــدة 62 يومــًا .

14-ارتفعــت كذلــك أعــداد األســرى المرضــى فــي ســجون االحتــال بنســبة ال 
تقــل عــن 25% ، حيــث كان عددهــم فــي نهايــة العــام الماضــي حوالــي 1000 أســيرٍ 

مريــٍض، واليــوم يقــدر عددهــم بنحــو 1300 أســير مريــض .

15-فــي المقابــل كذلــك تــم رصــد ارتفــاع فــي أعــداد األســرى المصابــون بمــرض 
الســرطان خــال العــام الحالــي بعــد الكشــف عــن إصابــة عــدد مــن األســرى بهــذا 
المــرض الخطيــر، حيــث وصلــت أعدادهــم إلــى 24 أســير ، وذلــك بنســبة ارتفــاع 

وصلــت إلــى %20 .
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بــدأت تطفــو علــى الســطح فــي  16-كذلــك هنــاك ظهــور ألمــراض جديــدة 
أســرى،   5 ان  حيــث   ، العضــات  ضمــور  مــرض  بينهــا  مــن  االحتــال  ســجون 
مصابيــن بهــذا المــرض وقــد كان عددهــم اثنيــن فقــط نهايــة العــام الماضــي .

17-تصاعــد عمليــات التنكيــل باألســرى و القمــع واقتحــام الســجون، واالعتــداء 
، حيــث ، ووصــل عددهــا إلــى )295( عمليــة منــذ بدايــة العــام .

18-اســتمرار اســتهداف المــرأة الفلســطينية ، وتعرضهــا لاعتقــال والتحقيــق 
حيــث اعتقــل االحتــال )122( امــرأة وفتــاة خــال العــام .

19-التســارع المحمــوم مــن قبــل االحتــال إلعادة فرض سياســة العــزل االنفرادي 
إيقافهــا  األســرى  اســتطاع  والتــي  منهــم،  القيــادات  وخاصــة   ، األســرى  علــى 
ــر  ــكل كبي ــن بش ــرى المعزولي ــداد األس ــدت أع ــث تصاع ــة، حي ــم الخاوي بأمعائه

خــال العــام الحالــي .

20-اســتمرار االحتــال فــي محاولــة شــرعنه القــرارات التعســفية واإلجراميــة بحــق 
األســرى والتــي تخالــف القانــون الدولــي اإلنســاني.
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ثانيًا: التوصيات :

بعد استعراض نتائج التقرير يوصى المركز بالتالي :

1-علــى الســلطة الفلســطينية أن تقــوم بدورهــا، وان تســارع باالنضمــام الــى 
المنظمــات الدوليــة، والمعاهــدات االمميــة، الســتغالها فــى ادانــة االحتــال، 

ورفــع قضايــا امــام محاكــم جرائــم الحــرب .

واالجتهــاد  اإلدارييــن،  األســرى  بإضــراب  تحققــت  التــي  التوعيــة  2-اســتغال 
إلخــراج هــذا الملــف إلــى المســتوى الدولــي ، وإظهــار عــدم قانونيــه هذا الشــكل 

مــن االعتقــال.

3- الضغــط المســتمر والمتواصــل مــع كل األطــراف وبــكل الطــرق مــن اجــل  
اإلفــراج عــن المحرريــن ضمــن صفقــة وفــاء األحــرار الذيــن أعيــد اعتقالهــم .

4-التواصــل المســتمر مــع برلمانــات العالــم وخاصــة البرلمــان االوروبــى لوقــف 
اســتهداف النــواب واعتقالهــم ، واإلفــراج عــن المعتقليــن منهــم .

والدوليــة  المحليــة  اإلنســان  حقــوق  منظمــات  مــع   التواصــل  5-اســتمرار 
الشــهور  فــي  األســرى  بحــق  تصاعــدت  التــي  الجرائــم  صــورة  فــي  لوضعهــا 

لهــا. حــد  ووضــع  األخيــرة 

6-توثيــق الشــهادات والروايــات حــول اعتقــال المواطنيــن خــال الحــرب علــى 
غــزة وإعــدام بعضهــم بــدم بــارد ، لرفــع دعــاوى ضــد االحتــال واتهامــه بارتــكاب 

جرائــم حــرب .

بجانبهــم  والوقــوف  معتقليــن  زالــوا  ال  الذيــن  القطــاع  أســرى  7-مســانده 
. ســراحهم  إطــاق  حتــى   ، قانونيــا 



وحدة الدراسات-مركز أسرى فلسطين للدراسات 40

8-التشــديد علــى الصليــب األحمــر الدولــي بمضاعفــه جهــوده والخــروج عــن 
حالــة الســلبية ، والقيــام بواجبــه فــي حمايــة األســرى مــن إجــراءات واســتفزازات 

االحتــال . 

ــعب  ــاء الش ــل أبن ــن قب ــائله م ــكاله ووس ــكل أش ــناد ب ــم واإلس ــتمرار الدع 9-اس
الفلســطيني، والتنظيمــات الوطنيــة واإلســامية، وخاصــة بعــد العقوبــات 

ــرى . ــى األس ــت عل ــي فرض الت

10-التشــديد علــى  وســائل اإلعــام أن ال تتغافــل عــن قضيــة األســرى، ومواكبــة 
تطــورات األوضــاع داخــل الســجون بشــكل دائــم وتســلط عليهــا الضــوء، وتركــز 
علــى خطــورة اســتمرار االعتقــاالت بحــق أبنــاء شــعبنا ، والتــي تبقــى معانــاة 

جــزء كبيــر مــن شــعبنا مســتمرة ال تتوقــف . 

غيــر  أســلوب  واعتبرتهــا  القســرية  التغذيــة  أدانــت  التــي  الــدول  11-نطالــب 
أخاقــي«، وشــكل مــن أشــكال التعذيــب واإلهانــةأن تتدخــل بشــكل عاجــل 
، لمنــع إقــرار القانــون وتطبيقــه علــى األســرى ، بعــد أن اقــره االحتــال بالقــراءة 

األولــى .

12-مطالبــة الجامعــة العربيــة، واتحــاد المحاميــن العــرب الوفــاء بتعهداتهــم 
وتوصياتهــم تجــاه قضيــة األســرى، و أن يكــون لهــم موقــف حــازم وقــوى تجــاه 
مــا يتعــرض لنــا الشــعب الفلســطيني مــن جرائــم وحمــات اعتقــال مســتمرة .

وحدة الدراسات
مركز اسرى فلسطين

2014/12/29
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11. We demand the countries that convicted the force feed 

and considered it an immoral style and a form of torture 

and insult to interfere soon to stop adopting and applying 

this law on the prisoners, since it has been comprehensive-

ly adopted.

12. The Arab University and the honest Arab Lawyers Union 

are demanded to commit their promise and recommenda-

tions towards the prisoners’ issue. They should have a strict 

attitude against the arrests and crimes committed against 

the Palestinian people.  

     

The Unit of Studies

The Palestinian Prisoners Center

29/12/2014
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6. It is a must to document the accounts of the citizens 

during the war against Gaza, since many were murdered 

with cold blood, so the occupation has to be sued for com-

mitting war crimes.

7. We have to support the prisoners legally of Gaza who are 

still arrested to be released.

8. We have to press the International Red Cross to multiply 

its effort and get rid of its negativity in order to carry out its 

duty in protecting the prisoners and stopping all the black-

mail activities of the occupation. 

9. It is necessary all the Palestinian people, National and 

Islamic organizations continue their support with all various 

means mainly after the new penalties. 

10. The mass media must not neglect the prisoners’ issue, 

but must escort everything new in the prisons to be broad-

cast. The mass media must also focus on the danger of 

the continuous arrests that are still a main suffering in the 

Palestinian lives.
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Recommendations:

After exposing the results of the report, the center 

recommends: 

1. The Palestinian authority plays its role, and tries fast 

join the International Organizations and other International 

Agreements to convict the occupation and sue it for com-

mitting war crimes. 

2. It is essential to exploit the awareness achieved by the 

strike of the administrative prisoners, and try hard to show 

internationally illegality of this arrest. 

3. Not only the continuous press but also communication 

with all sides may benefit in releasing the arrested prison-

ers who had been released via Wafaa AL-Ahrar Deal. 

4. It is important to communicate continuously with all Par-

liaments in the world mainly the European ones to stop 

arresting the deputies and releasing them soon. 

5. It is indispensable to communicate continuously with the 

local and international human rights to show the occupa-

tion crimes that have increased during the last months.  
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7. The occupation multiplied the prisoners’ suffering after 

applying new series of penalties that increased their agony.

8. There was an obvious targeting of the Palestinian woman 

since more 40 women were arrested. Also the female ar-

rested women’s conditions aggravated since the occupation 

deliberately took their personal possessions during attack-

ing their prisons.

9. Tens of Palestinian citizens were arrested from Gaza 

during the last war; most of them are civilians not from the 

resistance as the occupation claims. 

10. The occupation committed war crimes when it killed 

many civilians with cold blood; they aren’t considered a 

threat any more. 

11. The prisoners of Gaza Strip were much tortured either 

when they were at the army camps or after being sent to 

Askalan Prison.      
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The Results and Recommendations

First : the results:

After showing the arrest cases and the prisoners’ condi-

tions, this report summarizes the following results:

1. The arrest operation increased in 2014 80% compared 

with the previous year. The occupation arrested 7210 com-

pared with 4250 in 2013.

2. The year 2014 witnessed a great increase of the prison-

ers 37% the end of the year compared with the end of the 

year 2013. At the end of 2013 there were 5000 prisoners, 

while at the end of 2014 there 6800 prisoners. 

3. The administrative prisoners in the occupation jails in-

creased 250 %  in 2014 since  there were 570 ones, and 

this after converting many of prisoners who were arrested 

during the second quarter of the same year into adminis-

trative prisoners. 

4. More than half of the prisoners were arrested in June and 

July of 2014 after the violent campaign that targeted 3000 

Palestinian people.

5. The kidnapped deputies in the occupation jails increased 

after kidnapping 28 deputies. 

6. The occupation arrested again 72 released prisoners of 

Wafaa Al-Ahrar Deal. This number represents half of the 

released prisoners in the first group; later seven were re-

leased.
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KhozaaaNedal Abu Rida13
KhozaaaIyad Abu Rida14

20KhozaaaMohammad Rama-
dan15

 Bomb fragments
 injured his leg

and arm
28Khozaaa Ibrahim Abu

Shawish16

20Khozaaa Moad Mohammad
Shhada Abu Tayeh17

KhozaaaJehad Abu Ha-
dayed18

27Khozaaa Mohammad Salem
Omaira19

Khozaaa Mohammad Abu
Draz20

Khozaaa Mohammad Abu
Tair21

AL-WostaAmmar AL-Naba-
hin22
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the Palestinian prisoners are  civilians and have the right of 

protection that Fourth Genève Agreement should secure. 

But this law legalizes the occupation to go on kidnapping 

the citizens of Gaza for open periods without giving a date 

time to release them, and without offering any piece of ev-

idence to the courts. 

Names of the prisoners from Gaza

Notes Age CityNames
 KhozaaaIbrahim Abu Lehya1
KhozaaaHassan AL-Astal2

Khozaaa Abdel-Rahman
Baalosha3

KhozaaaMohammad Al-
Agha4

KhozaaaMohammad Al-Ko-
dra5

 Patient and
 made a surgery

before arrest
 33Khozaaa Moamen Khaled

Khalil AL-Najjar6

37KhozaaaIssa Khalil Mo-
hammad AL-Najjar7

 Injured in the
 back and hipKhozaaa Khaled Kamel

Ibrahim AL-Najjar8

 43KhozaaaSamir Ibrahim Al-
Najjar9

 26Khozaaa
 Abdallah Khaled

Abdel-Aziz AL-
Najjar

10

KhozaaaHatem Abu Rida11

KhozaaaMohammad Ah-
mad Abu Rida12
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1.Shooting them directly

2.Letting them bleeding on ground without offering them 

any treatment or letting the Palestinian ambulances relieve 

them.

3.Kidnapping many endangered wounds from the ambu-

lances; that matter that led to their death.

4.Shooting and bombing the ambulances carrying the 

wounds who immediately died

An  Illegal Fighter 

After attacking Gaza, the occupation activated “the law of 

the illegal fighter” to target Gaza citizens who were arrest-

ed during attacking Gaza. This law hadn’t been used for 

three years before activating it in that time. 

The central Israeli Court in Bir Al-Sabee named the prison-

er Samir Ibrahim Al-Najjar, 43 years old, from Khozaa, an 

illegal fighter, so he faced an open arrest without convicting 

him or showing any evidence or even accusation. He was 

the first prisoner from Gaza who was faced this law; other 

are going to be so.

The occupation legalized this unfair law via Knesset and 

other courts after withdrawing from Gaza in 2005. This law 

enables the occupation detain prisoners of Gaza particu-

larly, and its purpose is to trick the international law since 
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Most arrests occurred during the aggressive attack on Gaza 

when the occupation kidnapped more than 200 citizens who 

couldn’t leave their regions due to hard bombing after oc-

cupying hundreds of meters inside Gaza. They were taken 

into private camps that had been prepared inside the occu-

pied land 1948. These prisoners had been investigated for 

many hours and days to get confessions and information 

about the resistance before releasing most of them near 

Beit Hanon parapet. 22 of them are still arrested in Askalan 

Jail, and some are wounds. They occupation lengthened 

their arrest to complete investigating them by nominal and 

fast courts. These prisoners are being tortured in Askalan 

to get information about the resistance and its activities by 

force. It is thought that among those 22 prisoners, there 

are six fighters from the resistance, while the others are 

civilians. The general attorney in the court of the south 

prepared an indictment against six prisoners arrested in 

Gaza because they belong to Hamas And AL-Jehad Al-ISla-

mi, they are accused of setting rockers and digging tunnels. 

Many accounts for some survivors from the slaughters done 

by the Israeli soldiers confirmed that the occupation hang 

and killed many citizens after arresting and  controlling 

them, and their hands were tied with plastic chains. Killing 

processes occurred by:
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Till the end of 2014, there were six cases that became preg-

nant by technique of VF “Vitro-Fertilization”, so the there 

are tens of test tubes babies for the prisoners’ wives who 

are waiting for the suitable time of the operation.  

Distributing the cases of giving birth by test tubes:

The region No of pris-
oners

1 Districts of the 
West Bank

17 4 cases of twin

2 Gaza Strip 4 Two cases of twins
3 Al-Qods 2

Total: 23

Twelfth: Gaza Arrests

Despite Gaza Strip is liberated, and there are no Israeli 

forces inside the cities as in the West Bank, the arrest op-

erations that targeted the Palestinian people didn’t end in 

the Strip. This report recorded 420 arrest cases since the 

beginning of 2014; patients, fishermen, and children are 

among. The passageways became a trap for those prison-

ers who had been 72 in 2013. The occupation arrested 170 

Palestinians when they approached the eastern borders; 

tens were children.



51

after the successful experiment of the prisoner “Ammar Al-

Zabn”, from Ramallah, who gave birth his son, Mohannad. 

This success motivated the prisoners’ enthusiasm and en-

couraged them to practice this artificial fertilization, and 

have babies despite of the occupation policy that deprives 

them from all bases of life. This prisoner repeated this pro-

cess to have another baby “Sallah Din” after two years of 

Mohannad  birth.

The birth issue by smuggling the sperms from the jails was a 

dream for many prisoners for long years spent behind pris-

on bars in the time the dream of fatherhood began gradu-

ally disappearing especially to those who are sentenced for 

life. The prisoner wishes a bay holding his name, and even 

he gets out the prison, he saves by this process years spent 

in the jails. If he stays in the prison, now he has a pedigree 

that completes his struggling life. This matter is a challenge 

for the occupation that proposes to break the prisoner’s will 

and deprives him of life behind the bars for tens of years.

The occupation tried many times to discover the methods of 

smuggling the sperms, but in vain. It adopted many mea-

sures and penalties against the prisoners to ban them from 

doing such this, but also in vain.
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they got from the male and female jailers of Nahshou Unit 

while they were being taken to the court by Bosta (Prison 

Wagon). The soldiers operated the cold condition in winter 

and hot one in summer in addition of suffering from bad 

conditions in the judge cell waiting for the judge all the day.

3. The prison administration stooped handing them letters 

sent either from their families or from other solidizing peo-

ple. 

4. The occupation prevented their families from giving them 

shoes in the time they (shoes) are not available in the pris-

on Kanten (like a shop); the shoes there are for men.   

Eleventh: Increase of “Freedom Ambassadors”:

In 2014, the prisoners’ kids who were born by the smug-

gling sperms increased to become 30 kids after 23 pris-

oners successfully experienced this operation. Six of them 

had twins; they are: the prisoner Ahmad Al-Maghrabi, from 

Beir Lahm, had female twins; the prisoners Saleh Ayyoub 

Khaddoura, from Gaza, had male twins; the prisoner Ata 

Mohammad Abdel-Ghani, from Tol-Karm, had male twins; 

the prisoner Mohammad Ahmad AL-Basyouni, from Gaza, 

has female twins; the prisoner Anwar Omar Alayan, from 

Tol-Karm, had male twins, and the prisoner Ali Hassan 

al-Kawasmi, from AL-Khalil, had also male twins.  

The process of smuggling the sperms increased last year 



53

tion arrested in 2014 122 women and girls, while 83 were 

arrested in 2013, 4 released females prisoners of Wafaa 

AL-Ahrar were among; they are: “Shirin Tarek Al-Issawi”, 

from Al-Qods, arrested in 6/3/2014, and she is still de-

tained and isolated in a cell. The released prisoner “Boshra 

Jamal AL-Tawil”, from Al-Beree. The occupation restored 

her previous sentence “16 months”, five of them had been 

over before releasing her in the deal. The released prisoner 

“Haneya Monir Naser”, 24 years old, from Ramallah. She 

was arrested after assaulting and inspecting her house in 

Deir Kaddis Village, West of Al-Qods. At last, the released 

prisoner “Ibtisam Abedl_Issawi”, 46 years old, from Ramal-

lah. She was arrested when assaulting her house in Al-Mok-

abber Mount, south west of AL-Qods. She is a mother for 

six children.   

Penal Measures against the female prisoners: 

Not only the male prisoners but also the 23 female ones in 

Hsharoun Jail suffered from the penalties of the occupation. 

These penalties are represented in:

1. The occupation rejected during winter season to allow 

them buy heaters; the matter that had been allowed the 

previous year. Also, their families were prevented to hand 

them blankets during the visits, but the prisoners were al-

lowed to buy one blanket for each.

2. The female prisoners complained from the bad treatment 
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The deputies whom the occupation released:

1.Mahmoud Al-Khatib, from Beit Lahm

2.Anwar Al-Zboun, from Beit Lahm

3.Ibrahim Dahbor, rom Henin

4.Mohammad Metlak Abu- Jhesha, from Al-Khalil

5.Mohammad Ismael Al-Tel from Al-Khali

6.Khalil Mousa Al-Rabei, from Al-Khali

7.Imad Mahmoud Nawfal, from Kalkelya

8.Yasser Mansour, from Nablus

9.Ahmas Mubarak, from Al-Beere

10.Mahmoud Mosleh, from Ramallah

11.Mahmoud Al-Ramhi, from Ramallah

12.Ayman Daraghma, from Tobas

13.Khalid Saed, rfom Jenin

14.Reyad AL-Imla, from Nablus

15.Mohammad Tawtah, from AL-Qods

16. Ahmas Attoun, from Ramallah

17.Khaled Tefesh, from Beit Lahm

Tenth: Kidnapping the women

The center spotted -in 2014- an obvious increases in ar-

resting the Palestinian woman, so in each month many 

women and girls were arrested for hours, days, and weeks 

especially in the yards of Al-Aqs Mosque. When offending 

the Al-Aqsa against the attacks of settlers, the occupa-
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Adminis-
trativeAl-Khalil17/1/2014Issa AL-

Jaabari29

Adminis-
trativeJenin15/6/2014Wasfi Kabha30

Adminis-
 trativeAl-Qods15/6/2014 Khalid Abu

Arafa31

The house of old deputy Ahmad Al-Hajj Ali was assaulted to 

arrest him, but without finding him; he is still wanted.

Arrested Ex-Ministers
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Adminis-
trativeNablus14/7/2014David Abu-

Sir14

Adminis-
trativeSelfit14/7/2014

Omar Ab-
 del-Razzak

((Matar
15

Adminis-
trativeJenin14/7/2014 Khaled Yehya

Saed16

Adminis-
trativeJenin14/7/2014 Ibrahim

Dahbour17

Adminis-
trativeTol-Karm14/7/2014Fathi AL-Ker-

awi18

Adminis-
trativeTol-Karm14/7/2014Reyad Radd-

ad19

Adminis-
trativeRamallah14/7/2014Fadl Hamdan20

Adminis-
trativeAl-Khalil14/7/2014

Nayef Mah-
moud Al-Ro-

job
21

Adminis-
trativeAl-Khalil14/7/2014 Mohammad

Abu Jhaisha22

Adminis-
trativeAl-Khalil14/7/2014 Mohammad

Al-Tel23

Adminis-
trativeAl-Khalil16/7/2014Khalil Al-Ra-

bei24

Adminis-
trativeAl-Khalil16/7/2014 Samir Saleh

AL-KAdi25

Adminis-
trativeAl-Khalil22/8/2014

Basem Ah-
 mad Mousa

Al-Zaarir
26

Adminis-
trativeBeit Lahm14/7/2014Mahmoud AL-

Tayeb27

Adminis-
trativeBeit LAhm14/7/2014Anwar Al-

Zboun28
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A list of the deputies that were kidnapped again 

during the year 2014

 Judgment RegionDate of arrest Name of the
 deputy

Adminis-
trativeRamallah15/6/2014Hassan You-

sif1

Adminis-
trativeAl-Qods15/6/2014

 Mohammad
Omran Taw-

tah
2

Adminis-
trativeAl-Qods15/6/2014 Ibrahim Abu

Salem3

Adminis-
trativeNablus15/6/2014 Hosni

Al-Borini4

Adminis-
trativeTol-Karm15/6/2014Abdel-Rah-

man Zaidan5

Adminis-
trativeAl-Khalil16/6/2014Azzam No-

aman Salhab6

Adminis-
trativeAl-Khalil16-6-2014 Aziz Salem

Dwaik7

Adminis-
trativeTobas17/6/2014Ayman Dra-

ghma8

Adminis-
trativeAl-Bere17/6/2014

 Ahmad
 Abdel-Aziz

Mobarak
9

Adminis-
trativeRamallah20/6/2014 Mahmoud

Mosleh10

Adminis-
trativeBeit Lahm25/6/2014 Khaled

Tafesh11

Adminis-
trativeKalkelya3/7/2014Imad Nawfal12

Adminis-
trativeNablus14/7/2014 Reyad Ali

Al-Emla13
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away from the criminal cell of Al- Ramala into Rimon cell; 

also the isolation of 12 prisoners ended in periods.   

Ninth: Kidnapping the deputies:

The year 2014, unrecorded campaign was launched against 

the deputies of the Palestinian Legislative Council in June. 

This campaign could kidnap again 28 deputies compared 

with 8 deputies kidnapped in 2013. The arrested deputies 

became 38 after they had been 11. The occupation named 

most of them as administrative prisoners without any ac-

cusation, and their administrative imprisonment was re-

newed. 

Now there are 22 deputies in the occupation jails since the 

occupation released 16 f them 
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there were 7 prisoners, in the cells of Eishel there were two, 

Rimon: two, one prisoner in Ramallah, another prisoner in 

Jalboa. About 54 prisoners were isolated in groups in Aska-

lan cells; they occupation transported them to the cells of 

Eishel claiming that it is a temporary activity to inspect the 

prisoners’ rooms.

The conditions of the isolated prisoners are hard since they 

are suffering from shortage of clothes and winter covers, 

and they can’t get them via their families during visits 

which happens once every two months. They are isolated 

in rooms whose windows and doors are close with griddle, 

so the sunray doesn’t enter, the disgusting odor is spread-

ing, the food offered to them is bad, and they are kept 

near criminals. They get to the relax yard handcuffed for 

one hour and alone since he doesn’t meet other isolated 

prisoners. In addition to depriving them from books, many 

inspecting operation are done- 3 times daily- only to black-

mail them especially at night. 

These hard conditions motivated the prisoner “Nahar 

AL-Saadi” to declare his open strike which lasted for 28 

days. The strike-  supported by the prisoners of AL-Jehad-  

ended with an agreement with the prison administration 

that agreed to improve his cell conditions and take him 
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Eighth: Applying again the isolation cell

The penalty of the isolation cell was activated in 2014, so 

the isolated prisoners reached to 27 prisoners, the oldest 

in the isolation is “Nahar Ahmad Abdeallah Al_saadi” from 

Jenin who is sentenced 4 life times. He had been isolated 

since May, 2014, and he declared the open food strike to 

protest against his isolation at Ramlah Cell. 

The prison authorities moved the deputy prisoner “Marwan 

Al-Bargothi”, in Hadarim Jail, to the cell due to his support-

ive attitude with the resistance.

The occupation authorities used increasingly again the pol-

icy isolating the prisoners, sometimes in groups, after this 

policy had stopped due to “The Karam ( Dignity) Strike”.

The occupation broke its promise of “Al-Karama Agreement” 

that states stopping oppressing measures against the pris-

oners when it revived the policy of isolating the prisoners. 

This policy began with few prisoners, but gradually they 

increased to reach 27 prisoners during the last four months 

of the 2014 year.

The prisoners were distributed in many sections, so there 

were 14 prisoners in the cells of Nafha Jail, cells of Majdo 
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The Disturbing Systems

The occupation represented by the prison administration 

raised their wars against the prisoners in 2014 using all 

available methods and means to hurt them physically and 

psychologically. From these means is installing disturbing 

systems near their beds.

The occupation  deliberately installed these systems in 

most jails justifying that they wanted to cut down using the 

mobiles smuggled to sections via visits or others means. 

These systems- if true- cause hazardous health problems 

mainly these developed systems installed lately in Eishel 

and Rimon prisons.

These systems are installed near their bed and wherever 

the prisoners exist. They emit harmful rays that endanger 

their lives, so many prisoners began suffering from many 

health problems that they hadn’t had before due to these 

systems. For instance, they suffered from headache, heart 

beat increase, anxiety, hearing problems, and others. In 

Eishel Jail where advanced systems were installed, these 

illnesses are dangerously increasing, while in Rimon Jail 

there are more than 27 systems installed on special col-

umns distributed among various sections of the jail. 
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The punishments were:

1. Reducing the family visit to once per two months after it 

had been once every two weeks. The deputy prisoner “Ah-

mad Saadat” in Jalboa Jail, and the leader prisoner “Ibra-

him Hamed, sentenced 54 life sentence, were deprived 

from any visit for 3 months.

2. Depriving to send out “Kantine”(sacks of sweet and choc-

olate 

3. Reducing the money which the families hand the prison-

ers from 1400 to only 400 Shekel per month.

4. Reducing the time of relax an hour in the morning and 

another in the evening after they had been two hours

 5. Installing inspecting systems at the entrance of the re-

laxing yard

6. Stopping to get the magazines

7. Banning most channels

8. Discounting education for the prisoners 

9. Installing cameras in the paths and at the entrance of 

the yard 
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•Re-adopting Shalit Law against the prisoners- according to 

this law- who deserves more penalty.

•Activating the law of the “Illegal Fighter” against Gaza cit-

izens who have been arrested during the last war. This law 

hadn’t been used for three years. 

•The Ministerial Committee for Legalization ratified a bill 

which tightens the penalty against who throw the stones 

targeting the settlers’ cars. They may be sentenced be-

tween 10 – 20 years.

Punishments against the prisoners of Hamas and 

AL-Jehad

During June, 2014, the occupation exploited the occurrence 

of disappearing three soldiers in the West Bank to carry out 

more punishments against the prisoners who suffered in-

creasingly from more oppression; these punishments that 

had been applied before were known as “Shalit Law”. The 

occupation claimed these oppressing measures were tar-

geting only the prisoners of Hamas and Al-Jehad, and it 

tried to blackmail other prisoners from various organiza-

tions to leave the sections of Hamas and Al-Jehad, but the 

other prisoners refused and insisted they stay with their 

mates from Hamas and AL-Jehad regardless to any punish-

ment. 
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Seventh: Penal decisions and measures

In 2014, the occupation legalized more oppressing laws 

and measures against the prisoners:

•The internal committee for the Israeli Knesset  ratified the 

law of force feed upon the striking prisoners. The Minis-

try of the internal Security, Ministry of Justice, and Shabak 

suggested this law, and the occupation claimed it made 

some revision and modification, which allows to be used 

with cases whose life not health is endangered. This law 

allows the prisoner to object this law in front of the judge 

and explain to him the reason of his strike.  

•The Ministerial Committee ratified another law offered by 

the fantasist deputy “Ilyatchakid”, from “The Jewish Home” 

Organization. This law empowers the courts to ban the 

President forgive Palestinian prisoners or reduce their sen-

tence, so this may hinder releasing any prisoner via any 

deal of exchange.

•Issuing a decision that allows the Private Units soldiers to 

use the guns during the operation of inspection and attack. 

This action really endangers the prisoners’ lives. This law 

which may have hazardous impacts was handed to Nafha 

Administration. 
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Organization. This law empowers the courts to ban the 

President forgive Palestinian prisoners or reduce their sen-

tence, so this may hinder releasing any prisoner via any 

deal of exchange.

•Issuing a decision that allows the Private Units soldiers to 

use the guns during the operation of inspection and attack. 

This action really endangers the prisoners’ lives. This law 

which may have hazardous impacts was handed to Nafha 

Administration. 

•Re-adopting Shalit Law against the prisoners- according to 

this law- who deserves more penalty.

•Activating the law of the “Illegal Fighter” against Gaza cit-

izens who have been arrested during the last war. This law 

hadn’t been used for three years. 

•The Ministerial Committee for Legalization ratified a bill 

which tightens the penalty against who throw the stones 

targeting the settlers’ cars. They may be sentenced be-

tween 10 – 20 years.
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The most famost Jails that were invaded and inspect-

ed in 2014

No. of invasion Prioson
72Al- Nakab1
64Rimon2
33Awfar3
21Eishel4
18Jalboa5
16Askalan6

Seventh: Penal decisions and measures

In 2014, the occupation legalized more oppressing laws 

and measures against the prisoners:

•The internal committee for the Israeli Knesset  ratified the 

law of force feed upon the striking prisoners. The Minis-

try of the internal Security, Ministry of Justice, and Shabak 

suggested this law, and the occupation claimed it made 

some revision and modification, which allows to be used 

with cases whose life not health is endangered. This law 

allows the prisoner to object this law in front of the judge 

and explain to him the reason of his strike.  

•The Ministerial Committee ratified another law offered by 

the fantasist deputy “Ilyatchakid”, from “The Jewish Home” 
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The prisoners were attacked as what happened in Novem-

ber in Rimon Prison, exactly in section 1, when the prison-

ers were aggressively assaulted, so the two prisoners Issa 

Jabbarin and Adel AL-Neshash were injured. 

The prisoner Izzedin Attoun, 21 years old was severely as-

saulted by the oppressing soldiers of Nahshoun Unit while 

was being taken from Al- Ramallah to the court in al-Qods 

by Bosta (prison wagon).

This unit also assaulted the prisoner Abdel- Kader al-Bada-

wi while he was being taken from Awfar Court to Bei Sabee 

Jail, so he was taken to the hospital due to the wounds he 

had.

The two deputies Mohammad Jamal AL-Natsha, from AL-

Khalil, and Mohammad Maher Badr were assaulted by the 

private unit soldiers during attacking their prisons, the dep-

uty Badr’s finger was broken.

The prisoner Mohammad Foaad Waked, 36 years, from 

Jenin, sentenced 26 years, lost hearing totally in his right 

ear due to assaulting him by the private unit in Jalbooa Jail 

when he was inside his cell.
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Sixth: The Oppressing Operation:

The year 2014 witnessed a great increase of oppressing 

operations and assaulting the jails. These operations in-

creased 80 % compared with 2013 since 295 invading op-

erations to various sections and rooms of the jails were 

recorded.

The jails: Al-Nakab and Rimon were assaulted more than 

others since nearly in every month the two jails were as-

saulted 7 times by the private units and tens of armored 

soldiers using the poisonous gas and police dogs. The pris-

oners’ possessions were spoiled, and their electric items 

were taken after their rooms had been isolated. Also vis-

its among prisoners were banned, and financial taxes were 

imposed on them. Besides, the fans were taken, and more 

disturbing systems were installed, and the prisoners were 

deprived from “Kantene.”    

During these attacks, there were blackmail measures, 

ill-chosen words were said to the prisoners, the sections 

were spoiled since tiles were removed, the covers were 

torn, and the possessions were taken, so the loss was esti-

mated thousands of dollars. These operation were exploit-

ed to convey the prisoners among sections and jails.
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JeninEternal sentence Mohammad Ahmad Haj
Saleh16

Nablusmonths 16Boshra Al-Tawil17
Tol-

KarmEternal sentenceAbdel-Moneem Toama18

Jeninyears 25Imad Mosa19

The occupation authorities suggested on the released pris-

oners who were arrested again that they could delete all 

previous sentences and release them if they deported the 

West Bank, but the prisoners refused totally this sugges-

tion, and considered the authorities are trapping Wafaa 

Al-Ahrar Deal. They said they didn’t commit any illegal ac-

tion that allows the occupation arrest and sentence them 

again. Also, they didn’t want to pave a valid way for the 

deportation policy as a group punishment against the Pal-

estinian people. 
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Prisoners are given back their previous sentence: 

The occupation gave back 19 males and females prison-

ers their precious sentence when they were arrested again; 

they are: 

Region The previous
 sentence

The Previous
Judgment 

Al-Qods Eternal sentence Ibrahim Abdel-Razzak
Meshaal1

Al-QodsLife-timeIsmael Abdallah Hijazi2

Al-Qodsyears 38 Jamal Hammad Abu
Saleh3

Al-QodsLife-time Rajam Mohammad
Shehadi Tahhan4

Al-Qodsyears 60 Adnan Mohammad Ata
Marawgha5

Al-QodsLife-timeAlaa Din Al-Bazyan6
Al-Qodsyears 48Naser Mosa Saed7
NablusEternal sentenceHamza Abu Arkoub8
NablusEternal sentenceAhmad Hamad9
NablusEternal sentenceTaha Al-Shakhshir10

Tol-
KarmEternal sentenceAshraf Al-Wawi11

Ramal-
lahEternal sentenceNedal Zalloum12

JeninEternal sentenceWahib Abu Al-Rab13

Al-Khalil years: he had 15
spent 11Mahmoud Al-Sowaiti14

Al-BereEternal sentenceSolaiman Abu Eid15
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The occupation released 7 of the released prisoners 

of the deal; they are:

1.The released prisoner “Ibrahim Jaber”, from Al-Khalil

2.The released prisoner “Othman Mosleh”, from Silfit

3.The released prisoner “Nayef Redwan”, from Kebya, Ra-

mallah district  

4.The released prisoner 

5.“Ibrahim Abu Hajla”, from Al-Bere, after  spending 28 

months in the jail

6.The released prisoner “Loai Najeh Nawfal” from Dir 

Sharaf, Nablis district

7.The released female prisoner “Ibtisam Abed Al-Isawi” 

from Al-Qods  

Hence, 64 released prisoners are still arrested till writing 

this report:
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Fifth: Re-kidnapping the Released Prisoners of the 

Deal:

The year 2014 witnesses a new murder committed by the 

occupation when he kidnapped again two thirds of the re-

leased prisoners of Wafaa Al-Ahrar  Deal who had been 

released in the West Bank and AL-Qods. The occupation 

exploited the disappearance of the three soldiers to launch 

a wide campaign of arresting 71 of the 110 who had been 

released in the first group of the deal distributed among 

districts of the West Bank and Al-Qods: 

 Note .No The District
17 Al-Khalil1
9Nabli2
11 Jenin3

11 Ramallah and
Beere4

10Al-Qods5
7Tol-Karm6
2Beit Lahm7
2Kalkelya8
2 Silfit9

71 Total
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18. The prisoner “Morad Abu-Maelek” is from Gaza. Despite 

he eradicated more than two meters of his intestines inflict-

ed with cancer, he is still suffering from sharp pains in the 

time the prison administration disregards his life. 

19. The prisoner “Abdel-Fatah Nasr Hosheya” is 22 years. 

When he was suddenly taken to the Soroka Hospital, it was 

shown that he was suffering from meningitis which is a haz-

ardous and contagious illness. 

20. The prisoner “Mahmous Tayseer Saleh” is 37 years old, 

from Ramallah. He had three cardiac attacks during his im-

prisonment.  
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pains in his legs and back as well as cardiomegally. 

14. The prisoner, major general “Foad Al-Shobaki” is suf-

fering much from kidney cancer that needs immediate and 

emergent surgery. His sister says that lab tests confirm 

this.

15. The prisoner “Mansour Abdel- Aziz Makeda”, is from 

Silfit. His conditions dangerously deteriorated, and he fell 

fainted in the prison bathroom due to lack of balance and 

inability to control his movement. He is suffering from tu-

mor in his neck as well as weak sight.   

16. The prisoner “Yusuf Ibrahim Nawajaa”, is from Al-Khalil. 

His health conditions worsened since he is suffering from 

problems in the kidneys, swelling in the legs, pains in the 

chest, lack of balance, headache, and weak sight. In addi-

tion, he is suffering from paresis.  

17. The prisoner “Alaa Ibrahim Al-Hams” is from Gaza. In 

the year 2014, his health conditions deteriorated since he 

is suffering from high consumption in addition to severe 

cough that causes blood dripping from the lungs. Also, he 

has tumor in the lymph glands of the throat from the right 

side, so his body is so slim  
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9. The prisoner “Zamel Abed Abu Shlouf” is from Gaza. His 

health condition deteriorated due to running down of heart 

beats and his weight. He has a system in chest to regu-

late the heart beats, but it has been changed since it was 

installed in the chest. He began suffering from continuous 

fainting.

10. The prisoner “Thaer Halahla” is living in risky condi-

tions, and he began fainting and screaming due to sharp 

pain since he is suffering from a virus in his stomach and 

infectious inflammation in his liver.

11. The prisoner “Hosain Sawaada”, 61 years old, had a 

cardiac attack, so he was taken by plane from Nakab Prison 

into Soroka Hospital due the medical carelessness. He was 

suffering from tumor in his neck which caused him hard 

pains in his head. Only relieving medicines were given to 

him.  

12. “Shadi Jazmawi” is another prisoner who suffers from 

cancer. His health condition began deteriorating  and began 

suffering from fainting due to blood cancer. 

13. Another prisoner inflicted with cancer is “Nabil Abu AL- 

Natcha”, 56 years old. He suffering increased due more 
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5. The prisoner “Yosri Ateya Al-MAsri”, from Gaza Strip is 

suffering from cancer. His health dangerously aggravated 

due to cancer in the thyroid gland to spread in all the body. 

His death is expected at any moment. 

6. The prisoner “Moatasem Taleb Raddad, at the hospital 

of Ramlah prison, is suffering from cancer. The occupation 

rejected to release him exceptionally many times due to 

fake reports presented from Shabak and some doctors at 

Ramlah hospital.

7. The prisoner “Mohammad Nabil Al-Arkan”, 54 years old 

from AL-Khalil is sentenced whole life. He is suffering from 

tumor in his liver called “Hamgoma”. Despite this illness 

causes for him great pains, he is given only relieving med-

icines.   

8. The prisoner “Derar Mosa Abu Sisi” is from Gaza. He was 

taken to Soroka Hospital due to his hard conditions since he 

is suffering from chest problems and hard ability to breathe. 

Doctors confirmed he had a risky germ in his stomach and 

intestine. In addition, he is suffering from some problems 

in the heart, kidneys, gall, stomach, anemia, cartilage gris-

tle in the back, and other problems in his left eye. 
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A List containing the names of hard cases of the sick 
prisoners whose conditions aggravated during the 

year 201:

1. The prisoner “Saed Al-Banna”, from Tol-Karm. He is sen-

tenced whole life and suffering from severe pains despite 

he made a surgical operation to eradicate the cancer tumor 

from the bladder, but after two years of delaying the treat-

ment, which caused sudden bleeding. 

2. The prisoner “Jaffar Ibrahim Awad”, 22 years old. He was 

immediately taken to Haddas Hospital due to sharp deteri-

oration that endangered his life.

3. The prisoner “Ibrahim Yusif Al-Masri”, from Ramallah. 

He had been released by “Wafaa Al-Ahrar Deal”, but was 

arrested again. He is at Eisher Jail suffering from health 

problems in his lungs and trachea as well as pains in the 

back and neck, so he needs immediate treatment in the 

time the prison administration was giving him only relieving 

medicines. 

4. The prisoner “Ibrahim Abu Mustafa” at Askalan Jail. His 

health deteriorated since he suffers from nervous prob-

lems, blood pressure, cardiac problems, and increase of 

Cholesterol. He swallows 38 pills daily.     
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5. Forming a wide rejecting front against applying feeding 

the striking prisoners by force, and even threatening the 

Israeli doctors to arrest them if they refuse to perform it.

6. The strike legalized and motivated the culture of kidnap-

ping soldiers to barter them with the prisoners. 

Fourth: The Sick Prisoners

The year 2014 witnessed a real slaughter against the ill 

prisoners who were 1300. The health conditions of tens of 

them retreated remarkably. Many are suffering from haz-

ardous health conditions and are expected to die due to: 

the policy of disrespecting their lives, disregarding them 

medically and deliberately, not committing with interna-

tional agreements in this side. 

It is noticeable to mention in the year 2014, many new 

illnesses as muscular atrophy and cancer appeared among 

them; 24 prisoners suffer from cancer.  



79

hang their strike without any agreement with prison admin-

istration due to the conditions that the West Bank witnessed 

after the disappearance of the three soldiers and arresting 

all solidarizing people on the first hand, and sympathizing 

their families on the other hand.   

This heroic strike had its positive impacts on the pris-

oners’ issue; some are:

1. The crowd’s awareness towards the issue of the pris-

oners in general and the administrative ones in particular 

increased especially towards underage, students of schools 

and universities.

2. This outstanding strike put the prisoners’ issue on the 

front as one of the most important national issues, and it 

revived the culture of resistance again in the West Bank. 

3. The strike shed light on the law of the abusive adminis-

trative arrest as an illegal action; so many legal and right 

institutes are now preparing their files to show them at the 

international courts to illegalize this law.

4. Uncovering and disrobing the occupation at the interna-

tional conferences due to its violent and abusive practiced 

with the prisoners. 
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began their open strike to be 140 prisoners. In addition, 

some ill administrative prisoners supported them and 

stopped taking medicines and visiting the clinics. 

The Palestinian crowds responded with them as other 

groups of the prisoners. Three weeks later, other non-ad-

ministrative prisoners joined the strike in groups to support 

them, and each group consisted of 30-40 prisoners. The 

most distinguished ones are the leaders of the imprison-

ment movement: Ibrahim Hamid and Hasan Salama.    

On the first day of the strike, the prison administration be-

gan an oppressing and isolating campaign to end the strike. 

It transported and distributed the prisoners among various 

jails. For example, the Nakab prisoners were taken to Abar 

Section in the same jail where they were totally isolated 

from the outside world and pressed them with various ways 

of punishment.

A month later, the striking prisoners became 300 ones 

whose conditions began aggravating, so the occupation dis-

tributed them in various hospitals outside the jails. There 

the occupation started oppressing them psychologically 

and negotiating them to end their strike.

At midnight of Wednesday 24/6/2014, and after 62 days of 

continuous strike, the administrative prisoners decided to 
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Third: The Administrative Prisoners

The administrative decision (1035)

With the beginning of the year 2014, the administrative 

prisoners were 150, but this number gradually began in-

creasing mainly after the arrest campaigns when the three 

settlers had disappeared in AL-Khalil at mid July. The ad-

ministrative prisoners increased to reach 560 prisoners; 

the rate increased to 250 % compared with 2013.

The occupation emitted in 2014 an administrative deci-

sion (1035). Between the new administrative prisoners and 

those whose administrative imprisonment was renewed, 

the arrest orders were as the following: in January there 

were 34 administrative orders, in February 50, in March 34, 

in April 59, in May 41, in June 202, in July 81, in August 70, 

in September 131, in October 121, in November 94, and 

during December 114 administrative orders.         

The Strike of the Administrative Prisoners:

In 24/4/2014, the administrative prisoners declared an 

open food strike entitled: “the revolution of freedom and 

life will” against the policy of the administrative arrest. 

Most of them were at Nakab and Awfar jails.

The strike began when tens of the 190 administrative pris-

oners. As time passed, new groups of the administrative 
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from Raas Al-Amod neighborhood which lies in Selwan vil-

lage, ALqods. He was martyred due to assaulting him at Bir 

Al-Sabee Prison, section “Dickel” to be taken into Soroka 

Hospital in Bir Al-Sabee city. 

The occupation had assaulted him and attacked him with 

gas two weeks before his death at Bir Al-Sabee Jail where 

he was spending 3 months imprisonment due to driving 

a vehicle without license. He suffered from blackout, and 

some treatment was offered to him after period of time, but 

he was taken to the hospital due to his serious condition. 

At the hospital, he fell in coma till he died. This martyr was 

married had 5 children.

All human and legal committees convicted the occupation 

and prison authorities who hold the total responsibility for 

the death of “AL-Jaabari” and “Al-Tawil”. These committees 

demanded judging who are responsible for these crimes.    
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him severely; that matter that aggravated his condition. 

He was moved at mid August into Eishel Jail, then and due 

to great health deterioration he was moved into Soroka 

Hospital for some check to be sent back to the prison. In 

the afternoon of Tuesday, 9-9-2014, his death was declared 

at Eishel Prison in mysterious conditions; the occupation 
claimed he had committed suicide.      

The martyr “AL-Jaabari” was married and had 7 children, 

two males and five females. He was a merchant of car items. 

The autopsy results at juridical medical center showed that 

he had been hit on head, which caused severe bleeding 

and concussion in the brain cells; the matter that led to his 

death.    

The mentioned reasons of death:

1.The martyr was exposed to a strong strike on head which 

caused severe bleeding; the main cause of his death.

2.There was bleeding in the blood vessels.

3.There were traces of torturing as well as strong strikes on 

the mouth.

4.There was a strike on head at the back.

5.There was a strike around the eyes, another on the face, 

and others on the chest.

The second is Jehad Abdel-Rahman Al-Tawil, 47 years old, 
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 The rate of
increases20142013 The group

 80%7210 4250 The total arrest1
30%950760 Children2
40%12283 Women3
200%288 Deputies4

800%718 Released by Wafaa
Al-Ahrar Deal5

80%295170
Operations of op-
pressing the pris-

oners
6 

-24Martyrs of prison-
 ers7

225%72420Gaza Arrests8

Two Prisoners are martyrs 

The year 2014 witnessed an increase of martyr list of the 

Imprisonment national movement since the prisoners’ mar-

tyrs became106 after new martyrs. The first is Raed Ab-

del-Salam Abdel-Ghaffar AL-Jaabari, 35 years old from Al-

Raas region in AL-Khalil. He died at Eishel Prison after his 

health had deteriorated. 

The martyr AL-Jaabari was arrested in 26-7-2014 after hit-

ting mistakenly a settler near Atsyona Compound (settle-

ment) while he was coming back from a doctor check since 

he had made a surgical operation for his back. The occu-

pation didn’t regard his health conditions and investigated 
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The total arrests since the beginning of the year 2014:

The occupation arrested since the beginning of the years 

2014 7210 Palestinian citizens

Note.NoThe group
950Children1
122Women2
420Patient

 Many have
been released28Deputies3

2Ex-ministers4
 Seven have
been released71 The released of Wafaa

Al-Ahrar Deal
 have been 3

released41Academics

650 Released from the
occupation jails5

25Old age6

Distribution of the arrests among big cities since the 
beginning of the year 2014

Notices .No The group
1800 Al-Khalil1

 children 600
are among2000Al-Qods2

800The 1948 lands
550Ramallah and Biri
500 Nablis3
350Bit LAhm4
105Silfit
420Gaza
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who had hit by car some colonists. 950 children (under 

18) were arrested since the beginning of the year 2014; 

600 from Al-Qods are among, and Hamza Hazem Zeidani, 

2 years old, from Selwan town, was one of them. This child 

was targeted by a military force to arrest him, but he was 

left after knowing his age. 

One of the arrested children is Mohammad Abdel-Hay, 13 

years old from AL-Qods, who suffers from heart illnesses, 

and is considered a disabled one. Another arrested child is 

also 12 years old from Jabal JAwhar, AL-Khalil; he is men-

tally handicapped. 

Among the prisoners are the five brothers belonging to Sakf 

Al-Heit, Zawata village, West of Nablis.

Besides, 122 women and girls, underage are among, as well 

as old aged women, mothers, and nurses were kidnapped. 

Also, many were kidnapped as 71 who had been released 

in Wafaa Al-Ahrar Deal, 4 females were among. Form the 

arrested people were 41 academics and lecturers at Pales-

tinian Universities, the most eminent is the astronomer and 

lecturer at AL-Qods University Dr. Imad Al-Barghothi, 52 

years old, who was changed into a demonstrative prisoners 

for three months. Also there were 25 arrested old people 

whose age is more than 60. 
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The arrests didn’t exclude the children, women, academics, 

patients, editors, old aged, legal activists, journalists, dep-

uties and others. There were all kinds of invading houses, 

kidnapping from the streets and work, invading the hospi-

tals, detaining the ambulances and kidnapping the patients 

and wounds. These violations were done either by “units of 

Arabists” (settlers claiming as Arab) or at passageways and 

military barricades spreading on roads, at entrances of the 

camps and cities which have been changed into traps for 

arrests as well as oppression. In addition, many fishermen 

were arrested in the sea, and tens were kidnapped during 

the oppressive aggression against Gaza when it lasted for 

51 consecutive days.   

Many prisoners were arrested during the campaign at mid 

of July after the disappearance of the soldiers when 3000 

citizens were kidnapped.

The occupation named many of them as administrative pris-

oners who became then 560 prisoners. The rate increased 

250 % compared with the previous year, 2013. 

The occupation increasingly targeted arresting the un-

derage especially in Al-Qods city due continuous protests  

when the child Mohammad Abu Khdaira was burned after 

the heroic operation performed by people from Al-Qods 
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The Old Prisoners:

The occupation is still detaining 30 old prisoners who had 

been arrested before Oslo Agreement in 1994. Some of 

them spent at least twenty years, and the occupation re-

jected to release them during the fourth stage. Among 

them:

-9 prisoners from the West Bank

-2 from Gaza Strip

-14 from the occupied lands 1948

-5 prisoners from Al-Qods

-15 prisoners who have been arrested for more than 25 

years.

Second: The Arrests

The occupation authorities haven’t stopped the arrest pol-

icy which has become a part of the culture of the military 

and security institute of the occupation as well as a fixed 

tradition in their behavior. Most of these arrests have no 

security impulses as the occupation claims, but for the pur-

pose of humiliating and insulting as well as revenging the 

Palestinian, so since the beginning of the of the year 2014 

more than 7110 arrests were observed. These arrests tar-

geted all groups of the Palestinian society, while there were 

4250 arrest cases in 2013, so the rate increased to reach 

80%.
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Classification of the Prisoners:
-There are 22 female prisoners: seven are differently 
sentenced, while the others are detained. 
-There are 300 children whose age is under 140 :18 are 
sentences, while the others are waiting for judgment. 
-There are 22 deputies from the Palestinian Legislature 
Council. Most of them are demonstrative prisoners, 
and two are highly sentenced. 
-There are two ex-ministers, Issa Al-Jaabari from Al-
Khalil, and Wasfi Kabha from Jenin.
-There are also tens of Organizations’ leaders, 
academics, and bigwigs

1200 sick prisoners are in the occupation jails; 
among them:
-24 prisoners suffering from cancer
-44 ones suffering from diabetes
-21 ones suffering from physical and psycho3logical 
handicap
-5 prisoners suffering from muscular atrophy
-15 ones suffering from renal insufficiency 
-18 prisoners permanently dwelling at Ramla Hospital 
for the most dangerous illnesses.  
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In this report, we are observing the prisoners’ fresh 
affairs since the beginning of the year 2014:

First :new statistics regarding the prisoners in the 
occupation jails:

The number of the prisoners in the occupation jails during 
the last months of 2014 reached about 6800 Palestinian 
prisoners including all groups of the society and distributed 
among 17 jails as well as detaining and investigation 
offices as: Nafha, Bir Al-Sabee, Askalan, Rimon, Al-Nakab, 
Hadarim, Awfar, Jalboa, and Hasharoun distributed as the 
following:
•400 prisoners from Gaza strip
•700 from Al-Qods and 1948 lands
•5900 from the occupied West Bank
•40 prisoners from various Arab countries   

The legal condition of the prisoners in these jails:

-3430 sentenced prisoners; among them: 478 prisoners  
are life sentenced.
-2800 detained prisoners
-570administrative prisoners 
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A remarkable note, in 2014 the awareness of the prisoners’ 
issue raised and began to be discussed in the international 
forum mainly at the committee of human rights of the 
United Nations. 

This matter skyrocketed when a fact-finding committee 
from the European Parliament reached the Palestinian 
lands to recognize the prisoners’ bad conditions, but the 
occupation didn’t allow this committee to reach the jails 
and meet the prisoners. 
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Regarding the continuous pursuit for the arrest chain, the 
year 2014 is considered the worst that the prisoners have 
passed through. This year witnessed the most widespread 
arrests for various Palestinian citizens either normal citizens, 
deputies, or released prisoners.
In addition, this year “2014” witnessed the most violent and 
concentrated arrest campaigns soon after the disappearance 
of the three Israeli soldiers in Al-Khalil, and after declaring 
their killing, so the occupation kidnapped about 3000 
Palestinians between 2014-6-15 and 2014-8-30. More than 
60 released prisoners who were released through Wafaa 
Al-Ahrar were among them as well as other deputies in the 
Palestinian Legislature Council. 
2014 also witnessed new oppressing decisions that 
disparaged the prisoners’ rights and suppressed their lives 
inside the jails which simulated the prison lives during the 
1970s.   
On the other hand, in this year there was a unified and 
historical strike applied by the administrative prisoners for 
62 days. This was the first political strike that demanded 
to stop lengthening of the demonstrative imprisonment; it 
had its positive consequences on the issue of this kind of 
imprisoning. 

Initiation


