
ُتصدرهـــــــــــا  أسبوعيــــــــــة  نشـــــــرة 
مـع  للتضامـن  الدوليـة  المؤسسـة 
أهـم  تتنـاول  »تضامـن«،  األسـرى 
أخبـار األسـرى علـى مـدار األسـبوع 

أسبوع 
العدد 101، األحد 2022/10/23األحـرار

وفاء  ● لصفقة  عشر  الحادية  الذكرى  يف 

مع  للتضامن  الدولية  املؤسسة  األحرار، 

ىلع  الحرية  لوحة  ترسم  »تضامن«  األسرى 

للالجئين  البراجنة  برج  مخيم  جدران  أحد 

الفلسطينيين جنوب العاصمة بيروت.

نحو  ● ُسجلت   ،2022 الجاري  العام  مطلع  منذ 

االحتالل  قوات  يد  اعتقال ىلع  حالة   5300

و620  النساء،  من   111 بينهم  من  اإلسرائيلّي، 

طفاًل، و1610 أوامر اعتقال إدارّي.

إن  ● واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 

تواصل عزل  اإلسرائيلي  االحتالل  إدارة سجون 

املعتقل املقدسي أحمد مناصرة يف زنازين 

االنفرادي يف سجن »ايشل«، منذ عام  العزل 

كامل.

0096170652805



قررت محكمة االحتالل يف »ريشون لتسيون« تمديد  ●

 ،2022/11/6 حتى  عواودة،  خليل  األسير  اعتقال 

األسير  اللد.  يف  املركزية  للمحكمة  ملفه  وحولت 

الرملة،  سجن  عيادة  يف  محتجزًا  زال  ما  عواودة 

ويعاني من مشكلة باألعصاب ويف الدماغ والعينين، 

له  إلى جانب صعوبة باملشي ىلع قدميه، وأجري 

املنظومة  يف  مشكلة  وجود  وتبين  للدماغ،  تصوير 

العصبية.

●  18 الثالثاء  يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  محكمة  أجلت 

طلب  يف  النظر  املدة(  )ثلثي  جلسة   ،2022 أكتوبر 

و  عواد،  نورهان  الثالثة  األسيرات  عن  املبكر  اإلفراج 

ملك سليمان، و إسراء جعابيص، حتى تاريخ ال20 من 

ديسمبر القادم.

إياد  ● األسير  أن  واملحررين  األسرى  أكدت هيئة شؤون 

فواغرة يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 21 يومًا 

احتجاجًا ىلع فرض عدة عقوبات بحقه.

عاما(  ●  26( الهريمي  إبراهيم  أحمد  املعتقل  يواصل 

من بيت لحم، إضرابه املفتوح عن الطعام لليوم الـ9 

ىلع التوالي، رفضا العتقاله اإلداري. واعتقل الهريمي 

يف الـرابع من تموز املاضي، وصدر بحقه أمر اعتقال 

إداري ملدة ستة أشهر، ويقبع اليوم يف زنازين سجن 

»عوفر«.

رفضت محكمة االحتالل املركزية، اليوم، طلب اإلفراج  ●

املبكر عن األسير ناصر أبو حميد. وهذه املرة الثانية 

التي يرفض فيها االحتالل طلب اإلفراج عن األسير أبو 

حميد، رغم خطورة وضعه الصحي.

واألسرى  ● للشهداء  القدس  مهجة  مؤسسة  أكدت 

األسير  أن   ،2022 أكتوبر   23 األحد  اليوم  والجرحى، 

املعزول يعقوب محمود أحمد قادري، مازال يتعرض 

سجن  يف  سيئة  عزل  وظروف  مستمرة  ملضايقات 

عسقالن، حيث تقوم وحدات القمع الهمجية التابعة 

إلدارة السجن بإجراء عمليات تفتيش بشكل متواصل، 

دون أي أسباب تذكر.

الخميس  ● يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  أفرجت 

2022/10/20، عن األسير رامي سليمان أبو مصطفى 

20 عاما  من خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد قضاء 

يف سجون االحتالل.

شؤون  ● هيئة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  أبلغت 

األسرى حتى  أهالي  زيارات  بتعلق  األسرى واملحررين 

إلى  ساٍر  القرار  أن  اللجنة  وأوضحت  املقبل.  الشهر 

تاريخ الثاني من الشهر املقبل 2022-11-2.

أكتوبر  ●  19 األربعاء  الفلسطينّي، يوم  األسير  نادي  قال 

اتخاذ  بصدد  الّسجون،  كافة  ومن  األسرى  إّن   ،2022

لقرارها  رفًضا  الّسجون،  إدارة  احتجاجية ضد  خطوات 

بإلغاء زيارات عائالتهم.

االحتالل  ● سجون  يف  األسرى  معاناة  تتضاعف 

وارتفاع  االعتقال،  عمليات  تصاعد  مع  اإلسرائيلي 

التوقيف  مراكز  يف  املوقوفين  املعتقلين  أعداد 

و«املعابر« .
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              844
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

663
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

667
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

أيمن حاج يحيى

يف زنازين سجن »ريمون«

رفعت أبو فارة

520
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

499
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

315
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

409
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمود العارضة

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

محمد العارضة

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

زكريا زبيدي

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

أيهم كممجي

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

مناضل نفيعات

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«

يعقوب قادري

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«
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منذ أشهر طويلة

ربيع أبو نواس

منذ أشهر

علي الجدع

منذ أشهر

محمود أبو شرين

منذ أشهر

أســرى يواصلــون اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام رفضــًا 
لالعتقــال اإلداري فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي 

محمد صفران

منذ أشهر

71
يومًا على التوالي

األسري
عدال موىس

محمود عطا اهلل

منذ أشهر

41
يومًا على التوالي

األسري
جواد جواريش

21
يومًا على التوالي

األسري
إياد فواغرة

9
يومًا على التوالي

األسري
أحمد إبراهيم الهرميي


