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أخبـار األسـرى علـى مـدار األسـبوع 

أسبوع 
العدد 96، األحد 2022/9/18األحـرار

»كانت لحظة مؤملة تالطمت فيها املشاعر  ●

وافترقنا  الجميلة  الذكريات  إلينا  وتداعت 

عائلة  تمكنت  قريبًا«.  نعود  أن  أمل  ىلع 

للمرة  زيارته  من  البرغوثي  اهلل  عبد  األسير 

األولى يف سجون االحتالل بعد أكثر من 20 

عاما ىلع اعتقاله.

أكدت عائلة األسير املريض بالسرطان، ناصر  ●

رفضه تقديم »طلب عفو«  أبو حميد، ىلع 

من رئيس دولة االحتالل اإلسرائيلي من أجل 

بعد  األخيرة  أيامه  يعيش  وهو  عنه.  اإلفراج 

تفشي السرطان يف أنحاء جسده.

ثالثين معتقاًل إدارًيا يستعدون لخوض إضراب  ●

االعتقال  لجريمة  رفًضا  الطعام،  عن  مفتوح 

دون  سّري  ملف  وجود  ذريعة  تحت  اإلدارّي 

تهمة. 
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تعرضوا  ● االحتالل  سجون  يف  أسرى  أطفال  أربعة 

جنود  قبل  من  اعتقالهم  خالل  وحشي،  لتعذيب 

األسرى  شؤون  هيئة  ونقلت  اإلسرائيلي،  االحتالل 

بلدة  من  خزيمية  الدين  عز  الطفل  أن  واملحررين، 

خالل  املبرح  للضرب  تعرض  جنين،  جنوب  قباطية 

اعتقاله.

اعتقال  ● القدس،  يف  االحتالل،  محكمة  مددت 

املقبل.  األحد  يوم  حتى  غوشة  ملى  الصحفية 

ووجهت نيابة االحتالل الئحة اتهام للصحفية، تتمحور 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  ىلع  »التحريض«  حول 

وتمجيد املقاومة، وهي متزوجة وأم لطفلين.

األربعاء  ● يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  أفرجت 

2022/9/14، عن األسير عارف بشارات من بلدة طمون 

جنوب شرق طوباس. وجاء اإلفراج عن األسير بشارات 

االحتالل  سجون  يف  عاما   21 قضائة  بعد  عاما(   38(

اإلسرائيلي.

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أصدرت ما يزيد عن 9500  ●

الجاري.  العام  2015 حّتى  إداري، منذ عام  أمر اعتقال 

وقد أصدرت سلطات االحتالل نحو )1365( أمر اعتقال 

إدارّي منذ بداية العام الجاري، بينها 272 أمر يف شهر 

املعتقلين  عدد  بلغ  وقد  املاضي.  أغسطس  آب/ 

اإلداريين 760 معتقاًل بينهم أربعة قاصرين وأسيرتان.

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف سجون  ●

االحتالل، يوم الخميس 2022/9/15، عن قرارها خوض 

إضراب مفتوح عن الطعام يشارك فيه 30 أسيرا إداريا 

وذلك بدءا من 25 أيلول الجاري. وجاء هذا القرار رفًضا 

السيئة وتمديد  اإلداري ولظروف اعتقالهم  لالعتقال 

فترات حكمهم بشكٍل ُمتكرر.

●  16 الجمعة  يوم  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت 

سبتمبر 2022، عبد القادر كايد حماد من بلدة سلواد 

يف رام اهلل. وهو شقيق األسير ثائر حماد املحكوم 

بالسجن املؤبد 11 مرة، منفذ عملية »وادي الحرمية« 

الشهيرة.

األسرى  ● أعداد  تصاعدت  األخيرين،  العامين  خالل 

سجون  يف  كالسرطان  خطيرة  بأمراض  املصابين 

االحتالل. ووصل عدد األسرى املصابين بأورام سرطانية 

يف سجون االحتالل اإلسرائيلي إلى 23 أسيرًا، يتهدد 

حياتهم الخطر بسبب األوضاع الصحية الصعبة وعدم 

تلقيهم العالج املناسب.
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إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل عزل االنفرادي في ظروف صحية صعبة، كل من األسرى 

وائل الجاغوب

                                                                                                                                              809
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

ياسر أبو تركي

628
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

هيثم إبراهيم بلل

632
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

أيمن حاج يحيى

يف زنازين سجن »ريمون«

رفعت أبو فارة

485
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

464
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

ثائر حماد

280
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن نفحة

مالك أحمد حامد

374
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمود العارضة

منذ أشهر

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

منذ أشهر

يف زنازين معتقل »جلبوع«
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منذ أشهر طويلة

ربيع أبو نواس

منذ أشهر

علي الجدع

منذ أشهر

محمود أبو شرين

منذ أشهر

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

محمد صفران

منذ أيام

36
يومًا على التوالي

األسري
عدال موىس

محمود عطا اهلل

منذ أيام

6
يومًا على التوالي

األسري
جواد جواريش


