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أسبوع 
العدد 116، األحد 2023/2/5األحـرار

»الدامون«  ● سجن  يف  األسيرات  تعرضت 
العتداء وحشي من قبل قوات القمع التابعة 
الغاز  أطلقت  حيث  االحتالل،  سجون  إلدارة 
غرف  تجاه  الفلفل  وغاز  للدموع  املسيل 
األسيرات، واعتدت بالضرب ىلع عدد منهن، 
تزامنًا مع توتر كبير يف السجون. وقد أحرقت 
األسيرات الغرف ردًا ىلع اإلجراءات العدوانية 

التي فرضتها إدارة سجون االحتالل عليهن.

االثنين  ● مساء  االحتالل  سلطات  أفرجت 
األسيرة  املقدسية  املرابطة  عن   2023/1/30
اعتقالها  ىلع  أسبوع  بعد  الحلواني  هنادي 
األقصى  املسجد  عن  االبعاد  وهي  بشروط، 
ملدة أسبوع، ومنع استخدام االنترنت وشبكات 

التواصل، حتى السابع عشر من فبراير القادم.

يوم  ● النقب،  سجن  يف  أسيًرا   120 نحو  أعلن 
االثنين 30 يناير 2023، البدء بإضراب عن الطعام 

ردًا ىلع حالة القمع املستمرة لألسرى.
0096170652805



اللواء  ● واملحررين  األسرى  شؤون  هيئة  رئيس  حذر 

من   ،2023/1/31 الثالثاء  يوم  صباح  بكر  أبو  قدري 

التوجه الخطير لحكومة االحتالل اإلسرائيلية اليمينية 

املتطرفة وأدواتها، والتي تسعى لالنتقام من أسرانا 

مدروسة  سياسات  ضمن  بهم  والتفرد  وأسيراتنا، 

ومدعومة من قادة التطرف والعنصرية.

يناير  ●  27 الجمعة  يوم  الفلسطينّي،  األسير  نادي  قال 

طالت  واسعة،  وتدمير  تخريب  عمليات  إّن   ،2023

من  نقلهم  جرى  الذين  األسرى  وكانتينا  مقتنيات 

سجن »ريمون« إلى سجن »جلبوع«ومؤخًرا، وبحسب 

تقديرات األسرى فإن الخسائر تقدر بمائة ألف شاقل.

●  1 األربعاء  يوم  الدامون،  سجن  يف  األسيرات  وّجهت 

فبراير 2023، رسالة صوتية مهمة إلى جماهير شعبنا 

الرسالة  خالل  األسيرات  ودعت  املقاومة.  وفصائل 

لكف  التحرك  وأحرار شعبنا بسرعة  فصائل املقاومة 

األذى ووقف مسلسل التنكيل بحقهن من قبل إدارة 

سجون االحتالل.

االقتحام  ● خالل  فإنه  باكير،  فرح  األسيرة  بحسب 

تعمدت  الدامون،  سجن  يف  حصل  الذي  والتفتيش 

إدارة السجن فصل التيار الكهربائي منذ الصباح وحتى 

املساء كما قامت بتعطيل أجهزة التلفاز. وأوضحت أنه 

خالل املداهمات هناك من بين األسيرات من رفضن 

جرهن  القمع  وحدات  فتعمدت  القسم  من  الخروج 

رؤوسهن.  عن  الحجاب  سقوط  إلى  أدى  مما  للخارج 

والتي  مجددًا  األسيرات  مطالب  ىلع  باكير  وأكدت 

املحتجزات  الخمسة  األسيرات  عزل  بإنهاء  بـ  تتمثل 

عن  والكشف  للقسم،  وإعادتهن  »الدامون«  بزنازين 

إنهاء  موعد  ومعرفة  شعبان  ياسمين  األسيرة  مصير 

اتصال  بإجراء  واملطالبة  للقسم،  وإرجاعها  عزلها 

هاتفي مع األسيرة شعبان لالطمئنان عليها، وإعادة 

القنوات التلفازية التي تم تعطيلها. 

3 فبراير  ● الجمعة  اليوم  األسيرة،  الحركة  أعلنت قيادة 

2023، عن انتهاء األزمة ووقف الخطوات االحتجاجية 

إلى  التوصل  عقب  اإلسرائيلية  السجون  كافة  يف 

بشأن  االحتالل  سجون  مصلحة  إدارة  مع  تفاهمات 

عن  نقاًل  األسرى  إعالم  مكتب  وأفاد  األسيرات.  وضع 

تعود  أن  املقرر  إنه من  قولها  األسيرة  الحركة  قيادة 

الحياة إلى ما كانت عليه لدى األسيرات يوم األحد.

إدارة سجون  ● واملحررين،  األسرى  هيئة شؤون  حّملت 

حياة  عن  الكاملة  املسؤولية  اإلسرائيلي،  االحتالل 

حياة  عليها  فرضت  والتي  شعبان،  ياسمين  األسيرة 

قاسية بعد نقلها الى زنازين العزل. وقالت الهيئة يف 

مفتوحا  إضرابا  تخوض  ياسمين  األسيرة  ان  لها  بيان 

عن الطعام لليوم الرابع ىلع التوالي يف ظل ظروف 

حياتية وصحية صعبة وعزل قاهرة.

طالب املختص بقضايا األسرى الدكتور رأفت حمدونة  ●

يوم السبت بالتزامن مع اليوم العاملي للسرطان يف 

الرابع من شباط من كل عام منظمة الصحة العاملية 

والحقوقية  االنسانية  واملؤسسات  املتحدة  واألمم 

ىلع  بالضغط  والدولية  والعربية  الفلسطينية 

االحتالل النقاذ حياة األسرى الفلسطينيين املصابين 

بمرض السرطان يف السجون واملعتقالت االسرائيلية 

وتخطى عددهم العشرين أسيرا.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 
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