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االحتالل  ● سجون  يف  األسرى  يواصل 

»العصيان«،  النضالية  خطواتهم  اإلسرائيلي، 

لليوم الـ20 ىلع التوالي، رفضا إلجراءات وزير 

األمن القومي املتطرف ايتمار بن غبير، وصوال 

إلى خطوة اإلضراب املفتوح عن الطعام يف 

األول من شهر رمضان.

للحركة  ● العليا  الوطنية  الطوارئ  لجنة  دعت 

الوطنية األسيرة، اليوم األحد 5 مارس 2023، 

إلى املشاركة الواسعة يف مسيرات الغضب 

يوم الثالثاء املقبل 7 مارس 2023.

الحرية  ● الشوبكي ىلع موعد مع  األسير فؤاد 

سجون  يف  أسير  أكبر  ُيعد   ،2023/3/13 يف 

األسرى.  شيخ  ب  وُيلقب  اإلسرائيلي  االحتالل 

اعتقل يف تاريخ 2006/3/14 وتم الحكم عليه 

بالسجن ملدة 17 عام.
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عقبة  ● مخيم  من  حمدان  محمود  األسير  باستشهاد 

عدد  يرتفع  االربعاء،  ظهر  جريحًا  اعتقل  والذي  جبر 

يرتفع  كما  شهيدًا،   ٢٣٦ الى  األسيرة  الحركة  شهداء 

 ،١٤ الى  املحتجزة  الشهداء  األسرى  جثامين  عدد 

وبذلك يكون عدد األسرى الذين ارتقوا شهداءا بإطالق 

الرصاص املباشر ٨١ من بين ٢٣٦

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر اليوم األحد  ●

5 مارس 2023، عن األسير املقدسي منير الرجبي )50 

أن  إقامته يف حيفا، بعد  وأبعدته عن مكان  عاما(، 

أمضى 20 عاما يف األسر.

األسير الشيخ خضر عدنان )44 عاًما( من بلدة عرابة  ●

يف جنين املحتلة، مضرب عن الطعام منذ )28( يوًما 

رفًضا العتقاله؛ ويواجه ظروف عزل قاسية يف زنازين 

معتقل الجلمة، منذ اعتقاله يف الخامس من شباط 

املاضي.

أدانت هيئة شؤون األسرى واملحررين، تمرير الكنيست  ●

االسرائيلي اليوم بالقراءة األولى قانون اعدام األسرى، 

الحكومة  لهذه  الحقيقي  الوجه  يعكس  والذي 

أن  الهيئة  وقالت  املتطرفة.  اليمينية  الصهيونية 

االحتالل يتحدى اليوم كل العالم بإجرامه.

ال  ● أن  األسيرة  الوطنية  للحركة  الطوارئ  لجنة  أكدت 

يوجد خيار أمام األسرى إال باملواجهة املطلقة للسجان 

الصهيوني. وجاء يف بيان لها:« نتجاوز األسوار ونهزأ 

بالسجان ونحن نرى هذه الجموع وهذا االلتفاف حول 

قضيتنا، ونصرتنا فيما نخوضه من مواجهاٍت مستمرة 

يف خندق مقاومتنا املتقدم هذا.

فرضت إدارة سجن النقب، يوم األربعاء 1 مارس 2023،  ●

اإلداريين  األسرى  بحقوق  تمس  جديدة  إجراءات 

واملتمثلة باملالبس والعالج. وأكدت مصادر صحفية 

للرد  وحوارات،  مناقشات  يجرون  اإلداريين  األسرى  أن 

تستهدف  والتي  النقب  سجن  إدارة  قرارات  ىلع 

حقوقهم.

تفاصيل  ● واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  نشرت 

يزن  القاصر  األسير  له  تعرض  الذي  القاسي  التحقيق 

حمزة عفانة )16 عاما( ، وذلك بعد زيارة محامي الهيئة 

أحمد صيام له يف سجن مجيدو.

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية  ●

الخطوات  لكافة  والواضح  الكامل  دعمها  األسيرة 

القيام  اإلداريون  املعتقلون  ينوي  التي  املرتقبة 

بها ملناهضة االعتقال اإلداري الذي ينفذه »الشاباك 

 1 األربعاء  يوم  لها،  بيان  يف  اإلسرائيلي«.وشددت 

كل  تحشيد  ىلع  ستعمل  أنها  ىلع   ،2023 مارس 

كل  ومن  والساحات  الجبهات  كل  من  ممكن  دعٍم 

القوى الحية إلسناد اإلداريين يف نضالهم، وصوال إلى 

إحداث خرق حقيقي يف ملف االعتقال اإلداري.

األربعاء  ● يوم  واملحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  أكدت 

تسود  واالستنفار  التوتر  من  حالة  أن   ،2023 مارس   1

يخوضون  األسرى  بأن  علما  الصحراوي،  النقب  سجن 

الخطوات  التوالي عصياًنا، ضد  العشرون ىلع  لليوم 

التي اتخذتها إدارة سجون االحتالل للتضييق عليهم.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

محمود العارضة

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

محمد العارضة

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

زكريا زبيدي

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

أيهم كممجي

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

مناضل نفيعات

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«

يعقوب قادري

منذ سنة

يف زنازين معتقل »جلبوع«
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ربيع أبو نواس

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »مجدو«

علي الجدع

منذ أشهر

محمود أبو شرين

منذ أشهر

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

28
يومًا على التوالي

األسري

خرض عدنان

محمود عطااهلل

منذ أشهر

محمد صفران

منذ أشهر

أحمد مناصرة

منذ أشهر

مالك حامد

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »ايشيل«


