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تقريرها  ● يف  بغزة  واملحررين  األسرى  وزارة 
سجون  يف  األسرى  واقع  حول  السنوي 
العام  خالل  نفذت  االحتالل  قوات  االحتالل: 
بينهم  اعتقال،  عملية   )7000( نحو   2022
وعرَّضتُهم  امرأة،   )160( و  طفاًل،   )850( نحو 

لكافة أشكال التعذيب والتنكيل.

األسير كريم يونس الذي تستعد عائلته يف  ●
بعد  الستقباله  املحتل،  بالداخل  عارة  قرية 
من  االحتالل،  سجون  يف  عاما   40 قضاء 
املتوقع أن يتم اإلفراج عنه يف 6 يناير 2023.

السياسي  ● املكتب  عضو  جبارين،  زاهر  أكد 
لحركة حماس، أنه ال صحة ملا تتناقله بعض 
تبادل  صفقة  تفاصيل  حول  اإلعالم  وسائل 
مع  املقاومة  عهد  »سيبقى  وأضاف  األسرى. 
حتى  والدؤوب  الدائم  العمل  األبطال؛  أسرانا 

ُبل املتاحة بإذن اهلل. تحريرهم بكل السُّ
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عند  ● منهم  املرضى  وباألخص  األسرى  معاناة  تزداد 

املستشفيات  أو  املحاكم  أو  السجون  إلى  نقلهم 

فرقة  عليها  تشرف  التي  »البوسطة«  سيارة  يف 

مصفحة  سيارة  هي  فالبوسطة  »النحشون«،  القمع 

محكمة اإلغالق يتم فيها نقل األسرى الفلسطينيين 

للتنقل  أو  اإلسرائيلي،  االحتالل  )محاكم(  وإلى  من 

املستشفيات  إلى  النقل  أو  املختلفة  سجونه  بين 

خارج السجون. وتبقى » البوسطة« شكل من أشكال 

األسير  يعيشها  التي  واملتعددة  املستمرة  املعاناة 

الفلسطيني داخل سجون االحتالل، والتي تهدف الى 

التنكيد ىلع حياة األسير، والنيل من صموده وصبره.

●  2022/12/27 الثالثاء  يوم  فجر  االحتالل  قوات  شنت 

املحتلة  الضفة  مدن  يف  واسعة  اعتقاالت  حملة 

طالت ما يقارب 24 مواطنا فلسطينيا.

من  ● أكثر  بأن  واملحررين  األسرى  شؤون  هيئة  أفادت 

600 حالة حبس منزلي بحق األطفال الفلسطينيين 

حصلت خالل عام 2022. وقالت هيئة شؤون األسرى 

االحتالل  سلطات  أن  لها،  بيان  يف  واملحررين 

خصت  الذي  املنزلي،  الحبس  الى  تلجأ  اإلسرائيلي 

العقاب  أنواع  من  كنوع  وشبابها،  القدس  أطفال  به 

القانون  ألّن  عاما،   14 دون  ما  املقدسيين  لألطفال 

اإلسرائيلي ال ُيجيز حبسهم.

●  2022/12/26 االثنين  يوم  االحتالل  سلطات  أفرجت 

بعد  جنين  من  القيسي  محمد  أشرف  األسير  عن 

سلطات  وكانت  ونصف.  عام  استمر  إداري  اعتقال 

االحتالل قد أعادت اعتقال األسير املحرر »القيسي« 

بتاريخ 2021/6/30 بعد مداهمة منزله، وبعد 10 أيام 

ىلع اعتقاله أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري ملدة 

6 شهور.

األربعاء  ● يوم  العسكرية  االحتالل  محكمة  أصدرت 

3 سنوات  الفعلي ملدة  بالسجن  2022/12/28 حكمًا 

ونصف ىلع األسير الجريح ىلع البطاط من بيت لحم 

إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 6 آالف شيكل.

يوم  ● النقب  سجن  يف  االحتالل  محكمة  جددت 

الثالثة  للمرة  اإلداري  االعتقال   2022/12/29 الخميس 

الهيجا  أبو  جمال  عماد  األسير  بحق  التوالي  ىلع 

من مخيم جنين ملدة 4 أشهر إضافية. يذكر أن هذا 

كان  حيث  الهيجا«  »أبو  لألسير  األول  ليس  االعتقال 

اعتقل عدة مرات لدى قوات االحتالل، وأمضى ما يزيد 

من 6 سنوات يف سجونه.

سياستها  ● يف  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  تستمر 

األسرى  بحق  البطيء«  والقتل  الطبي  »اإلهمال 

الفلسطينيين يف السجون واملعتقالت اإلسرائيلية، 

إلى  داوود  عادل  محمد  األسير  نقل  تم  حيث 

املستشفى إثر تدهور ىلع وضعه الصحي، بحسب 

ما أفادت مؤسسات األسرى.

أعلن حزب »قوة يهودية« الذي يتزعمه الفاشي، »بن  ●

الليكود،  وبين  بينه  االئتاليف  االتفاق  عن  غفير«، 

يسمح  تشريع  سن  ىلع  العمل  ىلع  ينص  والذي 

بفرض عقوبة اإلعدام ىلع الفلسطينيين من منفذي 

لالتفاق  ووفقا  االحتالل ومستوطنيه.  العمليات ضد 

قبل  الكنيست  يف  القانون  تمرير  سيتم  االئتاليف، 

االحتالل  لحكومة  العامة  امليزانية  ىلع  املصادقة 

لعام 2023، بحيث يتطلب تنفيذها يف الوقت الحالي 

أغلبية بإجماع هيئة القضاة يف املحاكم العسكرية.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 
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