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والغليان  ● التصعيد  من  حالة  األسيرة:  الحركة 

منذ  تشهدها  لم  االحتالل  سجون  تعيشها 

بوحدة  التصعيد  هذا  ونواجه  طويلة،  فترة 

حال لم يسبق لها مثيل من قبل، ولن تتوقف 

إال بتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها القمعية 

بحقنا.

»ناصر  ● حميد:  أبو  ناصر  املريض  األسير  والدة 

تدهور صحته  بعد  حالًيا يف غيبوبة  يعيش 

فترة  خالل  رئتيه،  ىلع  ماء  وجود  نتيجة 

تعافيه أليام تعرض لشلل كامل وكان يجلس 

ىلع كرسي متحرك لفترة لم تتجاوز األسبوع 

التعرف  من  يتمكن  ولم  ذاكرته  فيها  وفقد 

ىلع أحد«.



عضو املكتب السياسي لحركــة حماس زاهر جبارين:  ●

وكان  األسرى،  تبادل  عملية  يف  يماطل  »االحتالل 

هناك فرصتان إلنجازها ولكنه لم يكن جاًدا، ونؤكد أن 

املقــاومــة بأشكالها وأطيافها كافة لن تسمح بأن 

تترك األسرى يعانون داخل سجون االحــتالل، ونراقب 

لحظة بلحظة كل ما يجري داخل السجون«.

التنقالت  ● سياسات  يفرض  »االحتالل  األسرى:  هيئة 

إجراءات  يف  مستمر  بشكل  والتفتيشات  والعزل 

تصعيدية خطيرة ضد األسرى يف السجون، وإدارتها 

ترفض االستجابة ملطالبهم«.

اإلداري  ● االعتقال  تجدد  العسكرية  »عوفر«  محكمة 

لألسير أحمد حمامرة من بيت لحم ملدة 3 شهور للمرة 

الرابعة ىلع التوالي وهو معتقل منذ 18 شهرًا، وكان 

خاض العام املاضي إضرابا عن الطعام استمر 33 يومًا 

رفًضا العتقاله اإلداري.

االحتالل  ● محكمة  التاريخ..   يف  محاكمة  أطول 

اإلسرائيلي يف القدس تؤجل محاكمة األسير محمد 

الحلبي من قطاع غزة للمرة 168 لحين تحديد الجلسة 

القادمة.

استشهاد األسير املحرر نهاد البرغوثي من بلدة كفر  ●

مواجهات  خالل  االحتالل  برصاص  اصابته  إثر  عين 

النبي صالح شمال غرب رام اهلل.

إدارة سجن »ريمون« اإلسرائيلي تنقل األسير أيمن حاج  ●

عقوبات  عليه  وتفرض  االنفرادي  العزل  إلى  يحيى 

قاسية منها منع الزيارة والخروج للفورة.

االحتالل  ● سجون  يف  املرضى  اإلداريون  األسرى 

كخطوة  الدواء  أخذ  عن  االمتناع  يقررون  اإلسرائيلي 

تصعيد يف مواجهة ومقاطعة محاكم االحتالل.

إسماعيل  ● ختام  األسيرة  ىلع  تحكم  عوفر  محكمة 

السعافين 60 عامًا من رام اهلل بالسجن الفعلي ملدة 

وسيتم  شهرًا،   15 منذ  اداريًا  معتقلة  هي  شهرًا،   16

احتساب 4 أشهر فقط من اعتقالها اإلداري الذي سبق 

مالية  إلى غرامة  إضافة  اتهام بحقها،  تقديم الئحة 

بقيمة 1500 شيكل.

مخيم  ● من  حماد  صابر  قسام  األسير  ينقل  االحتالل 

اصابته  بعد  الرملة  سجن  مستشفى  إلى  قلنديا 

بفيروس كورونا علما أنه معتقل منذ شهرين ومصاب 

برصاصة بالرأس وشظايا خالل مواجهات سابقة.

قوات االحتالل تفجر منزل األسير محمود جرادات يف  ●

بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وفاء جرار زوجة األسير عبد الجبار جرار: جنود االحتالل  ●

من  اعتقاله  وحاولوا  همجي  بشكل  املنزل  اقتحموا 

برودة  رغم  مالبسه  بتغيير  له  السماح  دون  فراشه 

الجو ومعاناته من عدة أمراض.

ىلع  ● تحكم  العسكرية  اإلسرائيلي  االحتالل  محكمة 

دورا  مدينة  من  نصر  محمد  اسماعيل  الفتى  األسير 

بالخليل، بالسجن الفعلي ملدة عامين وغرامه مالية 

2000 شيكل.

عن  ● إضرابه  يواصل  شويكي  أمين  املقدسي  األسير 

تلقي عالج مرض السكري لليوم الـ156 ىلع التوالي 

رفضًا العتقاله اإلداري.



إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              599
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

409
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يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

422
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

محمد نوارة

216
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يف زنازين سجن »عسقالن«

أشرف أبو سرور
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يف زنازين سجن »اهوليكدار«

أيمن حاج يحيى

يف زنازين سجن »ريمون«

رفعت أبو فارة

275
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محمود العارضة
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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
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