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اإلنسانية  ● شهيد  تضامن  مؤسسة  نعت 
لدى  الظالم  الطبي  اإلهمال  سياسة  وشهيد 
اهلل.  رحمه  حميد  ابو  ناصر  األسير  االحتالل، 
املسؤولية  اإلسرائيلي  االحتالل  وتحمل 
املتكررة.  الجريمة  هذه  عن  املباشرة 
التراخي  و  الدولي  الصمت  هذا  وتستغرب 
التأخر  و  الفلسطينيين،  األسرى  قضية  تجاه 

عن نصرتهم وحمايتهم من بطش االحتالل.

مع  ● للتضامن  الدولية  املؤسسة  إختتمت 
اليقظة  مرصد  مع  بالتعاون  )تضامن(  األسرى 
سفراء  برنامج  الجزائر  يف  اإلنسان  لحقوق 
األسرى التدريبي التكويني ألكثر من ١٠٠ شابة 

و شابة من دولة الجزائر.

عن  ●  2022/12/23 الجمعة  يوم  االحتالل  أفرج 
األسيرة املقدسية ياسمين جابر بعد أن أمضت 

30 شهًرا يف سجون االحتالل.
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أفرج االحتالل يوم الجمعة 2022/12/23 عن األسيرة  ●

)24 عاًما( من محافظة جنين  املريضة دينا جرادات 

أن  ويذكر  ونصف.  أشهر  أربعة  دام  اعتقال  بعد 

األسيرة جرادات مصابة بمرض نادر يسمى االستسقاء 

االحتالل  مرات ملشايف  نقلها عدة  وجرى  الدماغي 

أثناء فترة اعتقالها.

كانت هذه هي وصية األسير الشهيد ناصر أبو حميد:  ●

وواثق  مطمئن  ولكن  الطريق،  نهاية  إلى  ذاهب  أنا 

تارًكا خلفي شعب  أفتخر،  وأنا  أواًل فلسطيني  بأنني 

وأنحني  األسرى،  وقضية  قضيتي  ينسى  لن  عظيم 

الصابر  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  لكل  وإكباًرا  إجالاًل 

وتعجز الكلمات عن كم هذا املشهد فيه مواساة . وأنا 

مش زعالن من نهاية الطريق ألنه يف نهاية الطريق 

بقافلة  التحق  حتى  عظيم،  بطل  شعب  بودع  أنا 

دربي  رفاق  هم  منهم  كبير  وجزء  فلسطين،  شهداء 

وأنا سعيد بلقائهم.

كافة  ● حميد،  أبو  ناصر  الشهيد  األسير  عائلة  طالبت 

والحقوقية،  الدولية  املؤسسات  فيها  بما  الجهات 

بالضغط ىلع سلطات االحتالل اإلسرائيلي من أجل 

تسليم جثمان ابنها مؤكدة أنها لن تقبل بفتح بيت 

عزاء له إال بعد تحرير جسده الطاهر.

الوضع الصحّي لألسير علي الحروب )48 عاًما(، من بلدة  ●

دورا جنوب الخليل، يف تدهور مستمر، جّراء إصابته 

بورم، بدأ ظهوره تحت اإلبط، والصدر قبل عام، وخضع 

يف حينه لعملية جراحية تم خاللها استئصاله، إال أّن 

وضعه الصحّي استمر بالتدهور.

أفادت وسائل إعالم عبرية أن قوات االحتالل أبعدت  ●

األسير املحامي صالح الحموري الذي يحمل الجنسية 

إداريا  اعتقاله  استمر  أن  بعد  فرنسا،  إلى  الفرنسية، 

تسعة أشهر.

األربعاء  ● يوم  العسكرية  االحتالل  محكمة  أصدرت 

شهرًا   20 ملدة  الفعلي  بالسجن  حكمًا   2022/12/21

إضافة  جنين  مخيم  من  شريم  بركات  األسير  بحق 

إدانته  بعد   ، شيكل   3000 قدرها  مالية  غرامة  إلى 

من  أمضى  وقد  للمقاومة  فعاليات  فى  باملشاركة 

األسير  شقيق  وهو  اآلن.  حتى  شهور   9 محكوميته 

محمود شريم الذي يتهمه االحتالل بتقديم املساعدة 

لألسرى الستة يف حفر نفق الحرية، وتحرير أنفسهم 

فى سبتمبر من العام املاضي.

الخميس  ● يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  أفرجت 

2022/12/22، عن األسيرين األردنيَّين رأفت العسعوس 

وأمضى  عاًما(.   44( العسعوس  ناظم  و  عاًما(   41(

يف  بورين،  بلدة  من  وهما  العمومة،  ابنا  األسيران، 

وُأفرج عنهما  االحتالل،  20 عامًا يف سجون  نابلس، 

من سجن »النقب الصحراوي«.

●  2022/12/22 الخميس  يوم  عوفر  سجن  أسرى  أكد 

أنهم ىلع استعداد كامل لخوض معركة الدفاع عن 

صادر  بيان  يف  األسرى  وقال  وكرامتهم.  حقوقهم 

عنهم إنهم يقفون ىلع أعتاب مرحلة يحاول فيها 

وفاشيته؛  تطرفه  مقاس  ىلع  تشكيلها  االحتالل 

اشتراطاتهم  فرض  املتطرفين  غالة  يحاول  حيث 

باالنقضاض ىلع  ويتوعدون  نتنياهو،  ىلع حكومة 

وسياسيات  قوانين  عبر  وأسراه  الفلسطيني  الشعب 

غير مسبوقة يضعون من خاللها شروط حياتهم يف 

األسر كهدف أوٍل لالنقضاض عليها.
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