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حركة  	 أسرى  الفصائل..  كافة  من  بدعم 
عن  اإلضراب  يواصلون  اإلسالمي  الجهاد 
الطعام، وبعضهم صّعد باالمتناع عن املاء؛ 
التنكيلية  االحتالل  إجراءات  ملواجهة 

والهجمة املستمرة ضد األسرى. 

بينهم  	 االحتالل  اعتقلهم  فلسطينيًا   37500
)6770( طفاًل، و)1075( من النساء، منذ بداية 
 1300 منهم   ،2015 عام  األقصى  انتفاضة 

بتهمة التحريض عبر موقع فيسبوك.

اعتقال  	 قرار   7300 تصدر  االحتالل  محاكم 
رهن  إحداهن  تزال  ال  نساء   )53( بينهم  إداري 
االعتقال و)87( طفاًل ال يزال اثنين منهم رهن 
االعتقال اإلداري، منذ بداية انتفاضة األقصى 

عام 2015.

الخاوية  	 األمعاء  معركة  يواصلون  أسرى   7
باضرابهم املفتوح عن الطعام رفضًا العتقالهم 

اإلداري يف سجون االحتالل اإلسرائيلي.



جبارين:  	 زاهر  حــمــاس،  بحركة  األسرى  ملف  مسؤول 
ولن  املــقـــاومة  بشروط  تبادل  لعقد صفقة  »جاهزون 
الثمن، واالحتالل  نترك األسرى داخل السجون مهما كلف 
تملكه  ملا  املطلوب  الحقيقي  الثمن  لدفع  جاهز  غير 
املــقــاومة ويرواغ منذ 7 سنوات والكرة اآلن يف ملعب 

االحتالل«.

هيئة األسرى: األسير يعقوب قادري يواجه العزل االنفرادي  	
بأوضاع حياتية كارثية يف زنزانة أشبه بالقبر القذر.

األسير زكريا الزبيدي أحد محرري نفق الحرية يعلق إضرابه  	
املفتوح عن الطعام ليتمكن محاميه من تقديم التماس 
ملحكمة االحتالل ضد إجراءات عزله واحتجازه يف ظروف 

صعبة.

كايد  	 األسير  اإلداري..  اعتقاله  بتجميد  االحتالل  قرار  بعد 
نيل  حتى  الطعام  عن  إضرابي  يف  مستمر  الفسفوس: 
غرفتي  من  االحتالل  شرطة  عناصر  خروج  رغم  الحرية، 

بمستشفى »برزيالي« اإلسرائيلي.

بعد إضراب عن الطعام استمر 53 يومًا.. انتصار األسير رايق  	
قرار  بحصول  اضرابه  ينهي  اتفاق  إلى  والتوصل  بشارات 

بإنهاء اإلداري واالفراج عنه بتاريخ 2022/01/20.

إدارة سجون االحتالل تنقل األسير الشيخ رائد صــالح من  	
عزل سجن »رامون« إلى عزل عسقالن.

عائلة األسير املضرب مقداد القواسمي: »ابننا بدأ يفقد  	
اإلضراب  االستمرار يف  ُمصر ىلع  لكنه  ذاكرته،  من  جزًءا 
عن الطعام حتى اإلفراج عنه، رغم تدهور حالته الصحية«.

البالغ  	 قلقنا  عن  نعرب  اإلنسان:  لحقوق  املتحدة  األمم   
إزاء أوضاع 6 أسرى فلسطينيين محتجزين يخوضون إضراًبا 
عن الطعام كاحتجاج سلمي ىلع االعتقال اإلداري، ونؤكد 
أن  ونؤكد  اإلداري،  لالعتقال  النطاق  واسع  االستخدام  أن 
استخدام إسرائيل لهذا االعتقال ال يحترم القانون الدولي«.

إسراء  	 األسيرة  تدخل  ينزف..  زال  ما  والجرح  أعوام   6
بالقدس  املكبر  جبل  بلدة  من  عام(   37( الجعابيص 
السابع  عامها  11عاًما،  ملدة  بالسجن  املحكومة  املحتلة 
لوضعها  مراعاة  دون  االحتالل  سجون  يف  التوالي  ىلع 

اإلنساني.

خاض إضرابًا عن الطعام.. االحتالل يفرج عن األسير جيفارا  	
النمورة تنفيذًا لقرار انتزعه بعدم تجديد اعتقاله اإلداري.

أسيًرا معزوال بظروف قاسية  	  19 الضمير:  محامي مؤسسة 
النقب وأحدهم قال لي: »نعيش بكهوف  للغاية بسجن 
وما  شهر  منذ  ومتواصلة  يومية  جريمة  بحقنا  ويمارس 

نعيشه عذاب«.

يقررون  	 »عسقالن«  سجن  أسرى  أولية..  احتجاج  كخطوة 
إغالق القسم احتجاًجا ىلع استمرار اإلدارة يف مماطلتها 

بنقل األسير ناصر أبو حميد إلى املستشفى.

األسيران املضربان عن الطعام محمود العامودي من جنين  	
وحسني عيسى من رفح يصعدان من إضرابهما ويمتنعان 

عن شرب املاء لليوم الثاني.

إدارة السجون تنقل األسير عبد الغني حرز اهلل من سجن  	
أنه مضى  العلم  مع  تكفا،  بتاح  تحقيق  مركز  الى  النقب 

ىلع اعتقاله قرابة العام وهو معتقل إداريا حاليًا.

إخراج  	 يف  تماطل  مازالت  اإلسرائيلي  رامون  سجن  إدارة 
عيسى  وحسني  العامودي  محمد  املجاهدين  األسيرين 
إخراجهم  أيام  ثالث  منذ  والشراب  الطعام  املضربين عن 
من األقسام، ولم تقدم لهم أي عيانة طبية، وهم بحالة 
ومستمرون  جًدا  عالية  وعزيمتهم  للغاية،  صعبة  صحية 
قبل  من  املتخذة  واإلجراءات  العقوبات  إلنهاء  باإلضراب 
يف  اإلسالمي  الجـهـــاد  أسرى  ضد  السجون  مصلحة 

سجون االحتالل.



95
يومًا على التوالي

األسير كايد الفسفوس
من دورا بالخليل

62
يومًا على التوالي

األسير
هشام إسماعيل أبو هواش 

من الخليل

26
يومًا على التوالي

األسير عياد الهريمي 
من بيت لحم

88
يومًا على التوالي

األسير مقداد القواسمة 
من الخليل

72
يومًا على التوالي

عالء سميح األعرج
من طولكرم

54
يومًا على التوالي

األسير شادي أبو عكر 
من بيت لحم

عــن  المفتــوح  اإلضــراب  يواصلــون  أســرى 
الطعام رفضًا لالعتقال اإلداري في ســجون 

االحتــالل اإلســرائيلي 

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

األســير تميــم نعمــان ســالم مــن نابلــس 
الـــ17  مضــرب غــن الطعــام منــذ لليــوم 

االنفــرادي. لعزلــه  رفضــًا 

األســير عرفــات الزيــر مضــرب عــن الطعــام 
منــذ 20 يومــًا رفًضــا اإلجــراءات القمعيــة.

األســير أحمــد علقــم مضــرب عــن الطعــام 
منــذ 20 يومــًا رفًضــا لإلجــراءات القمعيــة.

عــن  مضــرب  الخطيــب  رســمي  األســير 
الطعــام منــذ 20 يومــًا رفًضــا لإلجــراءات 

القمعيــة.

عــن  مضــرب  عســاكرة  عطيــة  األســير 
الطعــام منــذ 20 يومــًا رفًضــا لإلجــراءات 

القمعيــة.

عــن  مضــرب  خلــوف  عبداللــه  األســير 

الطعــام منــذ 20 يومــًا رفًضــا لإلجــراءات 
القمعيــة.

األســير ســعيد فقهــا مضــرب عــن الطعام 
منــذ 20 يومــًا رفًضــا لإلجــراءات القمعية.

عــن  مضــرب  عــرام  أبــو  خليــل  األســير 
لألســرى  اســنادًا  أيــام   8 منــذ  الطعــام 

الطعــام. عــن  المضربيــن 

وائل الجاغوب

473
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »مجدو«

محمد نوارة

90
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »عسقالن«

ياسر أبو تركي

285
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن »نفحة«

أشرف أبو سرور

منذ أشهر طويلة

يف زنازين سجن »اهوليكدار«

هيثم إبراهيم بلل

196
يومًا على التوالي

يف زنازين معتقل »جلبوع«

عنان نجيب

44
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن بئر السبع

رفعت أبو فارة

149
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن
»النقب الصحراوي«

أحمد جمعة أبو جزر

128
يومًا على التوالي

يف زنازين سجن عسقالن

 األسير ثابت مرداوي 	 
 األسير حسام عابد 	 
 األسير إياد جرادات 	 
 األسير محمود شريم	 
 األسير زيد بسيسي 	 
 األسير أنس جرادات	 


