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

أسبوع 
العدد 104، األحد 2022/11/13األحـرار

وقفة  ● التحالف  و  الخيام  و  تضامن  نظمت 
تضامنية ضد اإلعتقال اإلداري أمام املحكمة 
الوقفة  وخالل  الهاي،  يف  الدولية  الجنائية 
حول  قانونية  مذكرة  املعتصمون  سلم 
بالقيام  املحكمة  مطالبين  اإلداري  اإلعتقال 
وقف  أجل  من  القانونية  بمسؤولياتها 

اإلعتقال اإلداري نهائيًا.

من  ● حميد  أبو  ناصر  األسير  عائلة  تمكنت 
زيارته يف سجن الرملة، ولكنه لم يتمكن من 
إتمام الزيارة بسبب اآلالم الحادة التي يعاني 

منها، والصعوبة البالغة يف التنفس، حيث تم 
إلى  نقله  دقائق من  بعد  القسم  إلى  إعادته 

غرفة الزيارة.

عزل  ● طلب  يف  للنظر  جلسة  اليوم  عقدت 
أخرى  شهور  ستة  ملدة  مناصرة  أحمد  األسير 
يف محكمة »بئر السبع« وأشار إلى أنه خالل 
إصبع  مسك  من  والدته  تمكنت  املحكمة 

نجلها أحمد الذي لم تلمسه منذ سبع سنوات.
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أعادت إدارة سجون االحتالل األسيرة أزهار عساف إلى  ●

سجن »الدامون« بعد أّن نقلتها إلى املستشفى منذ 

)16( يوًما، إثر تدهور طرأ ىلع وضعها الصحّي، ونّفذت 

األسيرات يف حينه خطوات احتجاجية رفًضا لجريمة 

عساف،  األسيرة  لها  تعرضت  التي  الطبّي  اإلهمال 

املعتقلة منذ شهر أيلول املاضي.

العام  ● مطلع  منذ  اعتقال  حالة  آالف   6 نحو  سجلت 

الجاري ىلع يد قوات االحتالل اإلسرائيلي، من بينهم 

141 سيدة، و739 طفال.وقد أصدر االحتالل اإلسرائيلي 

حاالت  أىلع  سجلت  فيما  إداري،  اعتقال  أمر   1829

 2700 نحو  وبلغت  املحتلة،  القدس  يف  االعتقال 

حالة.

تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، احتجاز جثامين  ●

السنوات  خالل  استشهدوا  ممن  أسرى،  شهداء   10

املاضية داخل معتقالته. والشهداء العشرة هم من 

بين)232( أسيًرا ارتقوا يف سجون االحتالل منذ عام 

1967 حتى عام 2022.

قبل  ● املستشفى  إلى  جرادات  دينا  األسيرة  نقل  تم 

جنين،  من  عاما(   23( جرادات  واألسيرة  أيام.  خمسة 

إلى  وبحاجة  الدماغي،  االستسقاء  مرض  من  تعاني 

متابعة صحية حثيثة، علًما أنها نقلت عدة مرات إلى 

املستشفى منذ اعتقالها، بسبب تراكم السوائل يف 

الدماغ.

عن  ● املضرب  األسير  اإلسرائيلي  االحتالل  نقل 

االنفرادي بشكل  العزل  إلى  العيساوي،  الطعام، سامر 

عن  املفتوح  إضرابه  تعليق  رفضه  بعد  تعسفي 

لليوم  العيساوي،  املقدسي  األسير  الطعام.ويواصل 

الـ 14، إضرابه املفتوح عن الطعام، تضامًنا مع أهالي 

الشهداء املحتجزة جثامينهم لدى االحتالل.

كارثة  ● عن  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  كشفت 

مركز  يف  املعتقلون  يعيشها  وصحية  حياتية 

معتقال(،   23( عددهم  والبالغ  عتصيون«،  »توقيف 

بشكل  السجن  إدارة  قبل  من  بهم  التفرد  يتم  حيث 

التي  األساسية،  حقوقهم  أبسط  ويسلبون  عنصري، 

نصت عليها كل االتفاقيات واألعراف الدولية.

عمليات  ● إن  لألسرى،  القدس  مهجة  مؤسسة  قالت 

القمع  وحدات  قبل  من  تصاعدت  السجون  اقتحام 

اإلسرائيلية يف اآلونة األخيرة. وأضافت أن ما يجري جزء 

الفلسطينيين،  األسرى  بحق  التنكيلية  السياسة  من 

سجن  يف  السجون  أقسام  االقتحامات  طالت  حيث 

عوفر وهداريم وعسقالن.

تنتهج حكومة االحتالل االسرائيلي وأدواتها القضائية  ●

األسرى  مع  اتفاقها  من  التنصل  سياسة  والعسكرية، 

الطعام  عن  فردية  إضرابات  خاضوا  الذين  اإلداريين، 

خالل الشهور املاضية.

قرر األسرى يف سجن »عوفر« مجموعة من الخطوات  ●

الّسجانين  من  مجموعة  لقيام  رفًضا  االحتجاجية 

أثناء  االنتظار  غرف  يف  معتقلين  ىلع  باالعتداء 

نقلهم إلى محكمة يف »عوفر.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              865
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي
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هيثم إبراهيم بلل
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أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

أيمن حاج يحيى

يف زنازين سجن »ريمون«

رفعت أبو فارة

542
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر
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يف زنازين سجن عسقالن
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يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

430
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمود العارضة

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«
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يف زنازين معتقل »جلبوع«
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منذ أشهر طويلة

ربيع أبو نواس
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منذ أشهر

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