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المالحق

واحدملحق رقم  

إلى ابنهمروان البرغوثي سیر األرسالة من 

:ابني وولدي وصديقي وحبیبي القسام

ن اعتذر لك أن أطبع على جبینك ووجنتیك ألف قبلة أوبعد سمح لي أوالا
من حضور حفل عید میالدك ألسباب خارجة عن  عن عدم تمكنيبشدة

السابع عشر حیث مرحلة نھاية الطفولة إرادتي كما تعلم، عید میالد ربیعك
س وحب الحیاة واالنطالق في الحیاة، نحو مرحلة الشباب المتقد بالحما

.والتطلع الى المستقبل

س اآلن في زنزانتي ا:حبیبي وعزيزي لصغیرة بعد منتصف اللیل أتذكر وأنا أجل
ولقد تذكرت أنك ولدت وأنا في .1985تشرين األول 3ذكرى میالدك في

)ال أذكر(المحامي آنذاك أبو سیف في الزيارة السجن وكنت عندما أبلغني
ض مع إخواني المعتقلین و أ عشرإضرابا عن الطعام، وكنا في الیوم الثالثأخو

شبه غائب عن الوعي بأن والدتك الحبیبة وأنا الرابع عشر لإلضراب فأبلغني
 وانتابني ،رسم لك صورة في ذھنيأن أحاولت ننيأقد أنجبت طفال، وأذكر 

خ، ابن، جاھدا أولد، طفل، شريك، صديق، نه اصبح لديأشعور غريب مفاده 
الطعام ومشاقه وتعبه الشديد ضراب عنان أتمثل صورتك حیث نسیت اإل

عن حالة إرادة وتحد فوق نسانیة ويعبردرة اإلالذي ال يطاق ويخرج عن الق
لى قدرة روحیة ومعنوية  إقربأالقدرة الطبیعیة والبیولوجیة لإلنسان، ويصبح 
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ذرفت الدموع ألنني لم ننيأوأعترف لك اآلن ...حد أسلحة المناضلینأھي 
دون جدوى، والیوم أتمكن من رؤيتك لعدة شھور تعذبت خاللھا لرسم صورتك

حفلة میالدك عتذارا آخر بأثر رجعي على عدم تمكني من حضورأقدم لك ا
يضا، بل ھو اعتذار من جمیع إخوتك أعندما وضعتك أمك، وھو بمثابة اعتذار لھا 
.ألنني لم أتمكن من حضور میالد أي منھم

:حبیبي القسام

أخرى أقول إنني وبعد ان شاھدتك للمرة االولى من وراء القضبان والشبك مرة
نعم علّي بطفل من أجمل ما خلق اهللا أأصبت بالذھول ألن اهللا قد و،دھشت

نني أجھدت أوثانیا ألن ھذا ما فشلت في رسمه في ذھني رغم طفال،أمن 
لقد كانت الحقیقة أجمل من كل خیالي، وھذا قلیال ما .ذلكنفسي وأنا أحاول

ن أع ستطأنني لم أعرف أأنا :حبیبي وولدي الحبیب.الخیاليحدث في عالم
لقد جعلت .وكما ينبغي وأن أوفیكم حقكم مثل معظم اآلباءأرعاكم كما يجب

.و جعلتكم شريكا لھاأ،وقضیته الوطنیة شريكا لكممن شعب فلسطین

وأقول لقد .برغم مرارة ھذه الحقیقة وصعوبتھا ھنالك صعوبة في التمییز
 لكم بطفولة لقد حلمت.ستطیع ألجعلكم سعداءأن أوفر لكم كل ماأحاولت 

 ودولة القانون والبناء ،تنعموا بالحرية واالستقاللنأھادئة ووادعة بل حلمت 
 وعندما الحت فرصة لتحقیق ذلك سلما ،والديمقراطیة،والعلم والتكنولوجیا

س حربا، كنت ممن تقدموا  وممن رفعوا صوتھم إلعطاء فرصة ،الصفوفولی
نستطیع تطويرھا وجعلھا فرصة لعلنا لھذه االحتماالت المحدودة والجزئیة

.ومن مثلكم من أطفال فلسطیننتمأالعمر للشعب الفلسطیني ومن أجلكم 

 ومن ،ن يفاوضأيريد  وافقنا على شروط قاھرة ومذلة وأعطینا مساحة لمن
يكن ھنالك شريك ولكن لألسف لم.ن يحاور، وشاركت في ذلك الحوارأيريد 

الذين رفضوا حتى اآلن، وبالتالي ھمسرائیل آنذاك وإللسالم الحقیقي في 
للخالص السالم وجلبوا ھذه المعاناة لشعبنا وأطفالنا، ولم يكن من طريق

الطريق األبدي من ھذا االحتالل سوى طريق االنتفاضة والمقاومة فھي كانت
ألنكم كما كلاألقصر إلنھاء االحتالل ونیل الحرية واالستقالل، وأنا اعتذر لكم

والدمار  والقتل، واالحتالل،بادة تكبرون وسط حرب اإلأطفال فلسطین
أبسط  ومنع التجول والحرمان من ممارسة،واالعتقال، تكبرون وسط المعاناة

من ن يحرم مئات اآلالف من التالمیذأحقوق الطفولة والشباب، ألیست جريمة 
نسانیةالتعلیم؟ ألیست ھذه جريمة بحق اإلااللتحاق بمدارسھم ومن فرصة 

لطفولة والحیاة؟وا

ألي شيء والممتلئ أيھا الصديق المتعجل دائما والعجول:حبیبي القسام
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لى أبال اندفاع  وھذه میزة الشباب فال شباب،بالطاقة والحیوية والعنفوان
.األمام

تكتفي بھذه الرسالة وأسمح أرجو ان تقبل مني االعتذار وأن:صديقي العزيز
نفسك بالسیر في الخط ن تحافظ علىأھو ن أطلب منك شیئا واحدا وألي 

.الصحیح وأن تولي ھذا العام الدراسي اھتماما خاصا

وأن أقدم لك ،لى جانبك في ھذا العام بالذاتإ لقد حلمت حقا أن أكون 
.المناسب وتوفیر الجو، والعون المستطاع،المساعدة والتسھیالت الالزمة

جبینك  أطبع علىأنني ، حلمت لقد...عتذر لك عن عدم الحضورأخرى أ ومرة 
وإثبات ن مسامحتك ليأعتبر أنني إ،  االمتحانألف قبلة يوم تنجح بجدارة في

وتعزيزا ذلك سیكونان في نتیجة ھذه السنة، ونجاحك بجدارة أعتبره ھدية لي
..الجمیعلصمودي حتى ال أشعر بالتقصیر برغم تفھمي لقسوة الظروف على

ا، مقدسیتھام لھتانالتعلیم ومواصلته ھما مسألن أعتبر ألكنك تعرف أنني 
شخصیا وأنا أعمل اآلن في السجن لتسجیل أكبر عدد في الجامعة، وأشرف

 وغیر ذلك، ألن أعظم ما في،على تدريسھم، وكذلك تعلیم اللغات والثقافة
. وعلى االنتصار رغم كل شيء،ھذا الشعب أن يصر على الحیاة

میالدك مع دخول االنتفاضة عامھا الثالث، عام يتصادف عید :حبیبي القسام
 عام میالد الدولة عام بداية ،وبزوغ فجر الحرية واالستقاللانھیار االحتالل

عن بالدنا وذلك سیتحقق فقط بمواصلة الصمود، بما في ذلك االحتالل ورحیله
 وقھر منع التجول ، ومواصلة الحیاة،نتاج والتعلیمواإلاإلصرار على العمل

كذلك يتحقق ھذا بالتضامن والتكافل ...لخإوالمدارس  وفتح المحالت،اھلهوتج
شعبنا بمساعدة المقتدرين لغیر المقتدرين في كل شيء بین كل أبناء

س ما،والتعاون ويتحقق بمواصلة طريق االنتفاضة .أمكن والتخفیف عن النا
مل مع وتكشف عجزه وضعفه وھي تتكاه،الشعبیة فھي تقھر االحتالل وتعري

.المقاومة

خاللك كل التحیة والحب لوالدتك المخلصة من:حبیبي وصديقي العزيز
 ربى ،وأوصیك بھا خیرا وكذلك إخوتكوالغالیة شريكة رحلة العمر الشاقة،

 وعرب ھذا التوأم الحبیب ،شرفلىإأحلى الصبايا، و)المھندسة(الحبیبة 
.الذي ال يغیب عن خیالي لحظة

ھذه المرحلة القاسیة والمريرة، ولكنھا ستحسم ينكم نقطة ضعفي فإ
ن أوصیك بجدتك زھرية التي أحبتك بال حدود،  أوال أنسى.بالنصر بإذن اهللا



 المراجع والمالحق–أسرانا خلف القضبان 
2006موز، يولیو ت

5

 وصديقاتك وال سیما الجیران، ، وأصدقائك،صحابكألىإفقبل يديھا عني وتحیة 
 ولكل من يسأل عنا، وتحیة خاصة ،رام اهللا وفي،لى األھل في كوبرإوتحیة 

.تامر وأبو تامر وأوالدھمألم 

تك سنفي آمل ان نحتفل بعید میالدك القادم وقد أصبحت :الغاليحبیبي
 وأن ،يكون فجر الكرامة والحرية واالستقالل قد بزغ وأن،جامعةفي الولى األ

...واستقبال نجاح ربى الصديقة الحبیبة واالبنة الغالیةنحضر أنفسنا لرعاية
.وى وشرف وعرب وللجمیعالحبیبة فدقبالتي لزوجتي

3قسم - سجن ھداريم-24زنزانة رقم -2002الثاني من تشرين أول 
الساعة الثالثة صباحا

2ملحق
م2005للعامالتقريـر السنـوي 

 حسام- لجمعیة األسرى والمحررين 

مقدمة

ش األسرى والمعتقلون الفلسطینیون، حالة من التمزق والخوف واألسى  يعی
ت العائلي ومع ذلك فإن المجتمع الدولي ال يزال صامتًا أمام قیام والتشت

إسرائیل باعتقال الفلسطینیین بشكل غیر شرعي، بالرغم من حقیقة أن 
غالبیة األسرى يتعرضون للتعذيب بشكل مناف للقوانین الدولیة ومنظومة 

نه ال مجال إلحالل السالم في أومن البديھي القول ھنا .حقوق اإلنسان
منطقة طالما أن الفلسطینیین ال يتمتعون بحقوقھم الشرعیة والقانونیة التي ال

.كفلتھا لھم كافة المواثیق واالتفاقات الدولیة

واإلعالن العالمي للحقوق )1949(وتشیر كل من اتفاقیة جنیف الرابعة 
واالتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال )1966(المدنیة والسیاسیة 

، إلى أن )1948(یره من ضروب المعاملة السیئة والمھینة  وغ،التعذيب
ض الحاالت  استخدام التعذيب ھو جرم محظور وال يمكن تبريره أو استثناء بع
منه، إال أن إسرائیل تنتھك كافة ھذه االتفاقیات بشكل صارخ في معاملتھا 

)إسرائیل(كما أن ظروف االعتقال التي تزج الیومیة لألسرى الفلسطینیین،
فیھا المعتقلین الفلسطینیین، ال تتناسب ومنظومة الحدود الدنیا إلجراءات 
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 كما أنھا تتنافى ومبادئ 1955معاملة األسرى التي أقرتھا األمم المتحدة عام 
.1990األمم المتحدة لمعاملة األسرى المقرة عام 

م قامت لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذيب 2001وفي تشرين الثاني 
.ه لفت نظر إلسرائیل، بأنه ال يمكن تبرير استخدام التعذيب إطالقابتوجی

 من بنود اتفاقیة 147، 146، 32، 31ويشكل التعذيب انتھاكا واضحا للمواد 
جنیف الرابعة إلى جانب أن االتفاقیة المذكورة تحرم نقل المعتقلین إلى خارج 

لسكوت على نه مضى زمن طويل من اأوبالرغم من ھذا إال .مناطق سكناھم
بالشرائع الدولیة ومبادئ حقوق اإلنسان في معاملتھا )إسرائیل(استھتار 

لألسرى الفلسطینیین، حیث أصبح األسرى ضحايا األوامر واإلجراءات 
العسكرية الصارمة دون أّي تدخٍل أو رقابة دولیة على ما يجري في السجون 

.ومراكز التحقیق والتوقیف اإلسرائیلیة

 الفلسطینیون في السجون اإلسرائیلیة منذ بداية االحتالل و تعرض األسرى
اإلسرائیلي للضفة والقطاع إلى اعتداءات وھجمات مستمرة تمثلت في سلب 

 أو أسیرة من ، وتوجیه اإلھانة إلى كل أسیر،الحقوق ومحاوالت كسر العزيمة
 ويجدر التطرق إلى أسلوب جديد ،خالل ممارسات قمعیة تطبق بشكل يومي

الیب التعذيب النفسي واإلھانة وامتھان كرامة اإلنسان التي يمارسھا من أس
االحتالل اإلسرائیلي عبر إدارات السجون بحق األسیر الفلسطیني وذلك 

 ھذا االحتالل الذي يحاول دومًا .لفضحه وللكشف عن وجھه الحقیقي والبشع
راطیة  وحقوق اإلنسان، حیث أن ديمق،االختباء خلف شعارات كالديمقراطیة

ش العاري لألسرى سواء  ھذا االحتالل دفعته إلى ممارسة أسلوب التفتی
السجون اإلسرائیلیة ھي األسوأ واألقبح في  وتعتبر ،بشكل فردي أو جماعي

ممارسة ھذا األمر والسبب واضح فوجود أكثر األسرى الجدد في ھذه 
 الجدد وتحطیم السجون كان دافعًا أساسیًا عند إداراتھا لكسر إرادة المناضلین

فجمیع االنتھاكات الیومیة لحقوق اإلنسان داخل وخارج معنوياتھم ما أمكن،
السجون والمعتقالت، تعلم بھا الحكومة اإلسرائیلیة وتوافق علیھا وتسھل 
مھمة مرتكبیھا وتجعل من الدولة ومؤسساتھا وشعبھا في خدمة األمن 

یھم في تصاعد مستمر وأجھزته المخیفة وسیاسة تعذيب األسرى والضغط عل
دون أي وازع إنساني أو أخالقي إذ تستخدم حكومة االحتالل اإلسرائیلي 
أسالیب محرمة دولیًا إلجبار األسرى على اإلدالء باعترافات تحت الضغط والقوة 

.وبخاصة مع األسرى القاصرين

 رصدت العام الماضي في تقريرھا السنوي معاناة أن)حسام( لوسبق
نسانیة  إیة عبر مجموعة من االنتھاكات الاللسجون اإلسرائیلاألسرى في ا

والمناھضة لحقوق األسرى والتي تجسدت بمنع المئات من ذوي األسرى من 
 وفرض ، واستخدام العنف والقمع بحق المعتقلین ألتفه األسباب،الزيارات

 والحرمان من الزيارة وعزل األسرى ،الغرامات المالیة والعقوبات بالزنازين
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 لسنوات طويلة وممارسة سیاسة اإلھمال الصحي للمئات ،بشكل انفرادي
 والمصابین وسوء أماكن االحتجاز وافتقادھا للحد األدنى من ،من المرضى

س الكافیة  المقومات اإلنسانیة وسوء الطعام وعدم كفايته وعدم توفر المالب
 إلى ومواد التنظیف واالعتداء على األسرى خالل نقلھم إلى السجون أو

 وانتشار ،المحاكم وافتقاد السجون للتھوية الكافیة إضافة إلى االكتظاظ
.الرطوبة والحشرات

إنسانیة التي استكمال رصد االنتھاكات الال"حسام"وفي ھذا التقرير تحاول 
 حیث 2005تقوم بھا إدارات السجون ضد األسرى الفلسطینیین في العام 

صلحة السجون اإلسرائیلیة على واقع تمیز ذلك العام بھجوم غیر مسبوق لم
. األسرىومقدرات

ش مذل-1 : إخضاع األسرى لتفتی

 أسیر 1100في سجن مجدو اإلسرائیلي الواقع بین جنین وحیفا، يقبع نحو 
 ومن ھؤالء األسیر ،فلسطیني في ستة أقسام، خمسة منھا عبارة عن خیام

 تصاعد التعامل الدين المحكوم عشر سنوات، الذي أكد علىأحمد أبو عز
الوحشي معھم مؤخرًا واستخدام وسائل تعذيب وانتقام غیر مسبوقة مشیرًا 
ش مذلة  إلى قیام السجانین بإخضاع األسرى الفلسطینیین إلى عملیات تفتی
يتم خاللھا إجبار األسیر الجديد أو العائد من المحكمة أو المستشفى على 

یل من اإلھانات والشتائم خلع كافة مالبسه لیبدو كما ولدته أمه وسط س
تطال األشقاء واألمھات، األمر الذي يعید لألذھان صور التعذيب بحق األسرى 

.العراقیین في سجن أبو غريب

 كنت في سجن شطة قبل أن ينقلوني إلى سجن مجدو وعند دخولي (:وزاد
 ولما رفضت االمتثال ألوامرھم ،استقبلوني بالقول أھًال بك في مملكة الدروز

 وقدمي باألصفاد وأخذوا ،لع كل ثیابي أشبعوني ضربًا بعد أن أوثقوا يديبخ
:يتناوبون على ضربي بأرجلھم وأنا ممدد أرضًا كالخروف المذبوح وھم يقولون

.) قلیل علیكمما فعلوه بكم في غوانتانامو وأبو غريب(

دث  وأوضح أبو عز الدين أن األسرى الفلسطینیین بادروا عدة مرات إلى التح
 وطالبوھم بأن يعاملوھم ،مع السجانین في محاولة لثنیھم عما يفعلونه

لسجانوناإال أن ذلك لم يسفر عن نتیجة حیث حاول بشكل أفضل،
  أن يثبتوا والءھم وأن يكونوا ملكیین أكثر من الملك وربما يسعون المذكورون

يقومون به عم بعضھم بأن ما إلى الفوز بالترقي في رتبھم على حسابنا، وقد ز
.آخر أمامھمعمل احتیاجاتھم المادية وأنه ال أجل تأمین ھو من

ولفت األسیر أبو عز الدين إلى أن تصاعد أعمال التنكیل بالسجناء 
 وتسلیط األضواء على ما ،الفلسطینیین تزامن مع بدء الحرب على العراق
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ة السجون يجري من مذابح في الساحتین العراقیة والفلسطینیة، ما أتاح إلدار
اإلسرائیلیة االستفراد باألسرى فقامت تحت جنح عتمة السجون باقتراف ما 

 من )حسام( واإلھانة والتنكیل وعلمت ،ھو غیر مسبوق من ناحیة القسوة
ش  ش العاري أال وھو التفتی مصادرھا الموثوقة أن ھناك أشكال أخرى للتفتی

 وفي آن واحد ،لمجموعةالجماعي إذ كما فعلوا مع األسیر الواحد يفعلون مع ا
ض ويتركونھم عراة لفترة بعد الضرب المبرح  واإلھانات ،وأمام بعضھم البع

 وقام السجانون أيضًا بتعرية أسیر أو أكثر أمام قسم كامل من ،والشتائم
 نیسان 14 أو جلبوع أو ھداريم، وفي ،أقسام األسرى سواء في سجن شطة

طفال األسرى وكانوا مضربین عن م قامت إدارة سجن تلموند بتعرية األ2005
الطعام وصورتھم بشكل جماعي ثم استخدمت تلك الصور كوسیلة للضغط 
علیھم وابتزازھم لوقف اإلضراب وإخضاعھم لموقفھا الرافض تلبیة مطالبھم 

.اإلنسانیة والحیاتیة

: استخدام الكالب ضد األسرى-2

ل فقد أبدعت مخیلة لم يعد ما يشاھد عبر شاشة التلفاز مقتصرًا على الخیا
إدارات السجون اإلسرائیلیة في إطالق وسیلة ترويعیة جديدة لقمع األسرى، 
حیث استخدمت الكالب كوسیلة وحشیة لتعذيب األسرى الفلسطینیین 

إن إكراه األسرى على خلع كافة ثیابھم بات :ويؤكد ذلك أحد األسرى بقوله
وعما حصل له .ذيب واالعتداءات له كل يوم تحت يافطة التعونأمرا عاديًا يتعرض

:شخصیًا قال

اصطحبوني باكرًا لإلدالء بشھادة في محكمة أسیر فلسطیني آخر ولما عدنا (
في ساعات الظھر رفضت أن أخلع ثیابي الداخلیة فھوجمت من بعض 

 ولم أكن أعرف كیف أحمي أطرافي من اللكمات والركالت وسرعان ،السجانین
 وكل ذلك ،نقضت علي وعضتني في كل أنحاء جسديما أحضروا ثالثة كالب ا

 واألنكى من ذلك أنھم ،أمام طبیب السجن، من أجل مداواتي إذا ما أصبت
ش فیبدأون بالتھكم علینا ويلھون  يقومون بتعريتنا بشكل جماعي بحجة التفتی
مدة طويلة وھم يصنفوننا إلى التنظیمات الفلسطینیة حسب مواصفات 

.)قعھا الحساسة، دون أي وازع من أخالق أو إنسانیةأجسادنا العارية وموا

وفي سجن نفحة الصحراوي اقتحم جنود االحتالل اإلسرائیلي غرف األسرى 
م مستخدمین الكالب البولیسیة 2005في أول أيام عید األضحى المبارك عام 

ش مكثفة وواسعة لجمیع األقسام .وقاموا بعملیات تفتی

:سرى كثرة التنقالت بین صفوف األ-3

قامت إدارات السجون اإلسرائیلیة بإجراء حركة تنقالت واسعة لألسرى 
یلیة، في إطار حملة واألسیرات الفلسطینیات المعتقالت في السجون اإلسرائ
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 وقامت إدارة م، والضغط على نفسیاتھم ومحاصرة تحركاتھمللتضییق علیھ
ى السجون  أسیرًا منھم إل45بإبالغ األسرى اعتزامھا نقل "نفحة"سجن 

 أسیرًا من سجون عوفر وعسقالن وھداريم إلى سجن 40األخرى، كما نقلت 
.نفحة

وأفاد األسرى في حینه أن اإلدارة قامت بعملیات النقل من سجن إلى آخر 
بشكل غیر معھود، أو من قسم إلى آخر أو بین الغرف بھدف تفريق صفوف 

ض حركة األسرى  حیث أصبحت حالتھم األسرى وزيادة الضغوط علیھم، وإلجھا
.النفسیة صعبة خاصة أنھم ال يشعرون باالستقرار نھائیًا

120يشار إلى أن عملیة النقل لألسرى حدثت أثناء زيارة المحامین إذ تم نقل 
 بین األقسام في يوم واحد وھذه الوسیلة إذا ما طبقت بشكل دائم ،أسیرًا

.سوف تؤدي إلى تفاقم األوضاع وتفجرھا

حالة من التوتر الشديد  سادت سجن النقب الصحراوي 19/5/2005بتاريخ 
الجديد ولو )أ( أسیر إلى القسم 1200على أثر إصرار إدارة السجن على نقل 

.بالقوة

ن إدارة السجن أبلغت ممثلي األسرى إوقال ممثل المعتقل رمزي فیاض 
 أسیر في 2100 أسیر من أصل 1200خالل جلسة سريعة، إصرارھا على نقل 

 مھددة األسرى 22/5سجن إلى القسم الجديد خالل موعد أقصاه األحد ال
باستخدام القوة واالستعانة بقوة خارجیة لتنفیذ عملیة النقل إذا واجھت أي 

.مقاومة من جانب األسرى

وأوضح فیاض أن القسم الجديد يخضع لشروط أمنیة مشددة حسب مواصفات 
ش خالل ستة إدارة مصلحة السجون التي ستتسلم المعتقل م ن قیادة الجی

ش ممثلي المعتقل بشكل مذل خالفًا لما  شھور ومن ضمن ھذه الشروط تفتی
 أمتار ، 8ھو معمول به حالیا، كما أن القسم محاط بجدران أسمنتیة بارتفاع 

ش والشاباك وإدارة السجون .مضیفًا أن عملیة النقل ستتم بإشراف قیادة الجی

النقب الصحراوي أن مصلحة السجون قامت وأفادت مصادر األسرى في معتقل 
 أسیرا إلى السجون المركزية وذلك بشكل قمعي ودون 30بنقل )14/9(يوم 

.أية انذارات مسبقة

وأكدت المصادر ذاتھا أن المعتقلین الثالثین معظمھم من المحكومین 
واإلداريین الذين شارفت مدة محكومیتھم على االنتھاء، وتم نقلھم بشكل 

ون سابق إنذار لدرجة أنھم لم يتمكنوا من االتصال بعائالتھم إلبالغھا فجائي د
.بقرار النقل، مشیرين إلى أن إدارة السجن لم تذكر مبررات ھذه الخطوة
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وأضافت تلك المصادر أن ھذه الخطوة أتت بعد ساعات قلیلة من وصول دفعة 
 معتقل جديدة من أسرى السجون المركزية وبالذات من سجن بئر السبع إلى

النقب الصحراوي، وقد بلغ عدد األسرى المنقولین من بئر السبع إلى النقب 
 أسیرا معظمھم من األسرى المحكومین وتم توزيع عدد منھم على قسم 50
 في حین يحتجز الباقي في األقسام الجديدة وسط نقص حاد في األغراض 4ج

.الضرورية من أغطیة ومواد غذائیة

صادر األسرى إلى أن مصلحة السجون قامت وفي سیاق متصل أشارت م
 وأن ،شمال رام اهللا"عوفر" أسیرا من معتقل النقب إلى معتقل 20بنقل 

مصلحة السجون صعدت في الفترة األخیرة من إجراءاتھا التعسفیة بحق 
 ورفعت من وتیرة التنقالت في صفوفھم بغیة منع اآلالف منھم من ،األسرى

 واحد في ظل قضاء أعداد كبیرة منھم ألحكام الشعور باالستقرار في معتقل
عالیة وأوضح األسرى أن عملیة نقل األسرى تعتبر من أصعب المشاكل التي 
يواجھھا األسیر في حیاته االعتقالیة ألنھا تحرمه من الشعور باالستقرار 

.وتفرض علیه التأقلم الفجائي مع المتغیرات الصعبة والظروف القاسیة

صفوف األسرى أن حركة التنقالت ھذه تأتي ضمن حملة ويسود اعتقاد بین 
 أسیر فلسطیني من السجون المركزية إلى معتقل النقب 600لنقل نحو 

الصحراوي كانت إدارة المعتقل قد أبلغت بھا األسرى في يولیو الماضي، حیث 
 أسیرا أيضا من سجن بئر السبع 50شھدت تلك األشھر نقل أكثر من 

.صحراويالمركزي إلى النقب ال

: وضع قطع من الزجاج المطحون داخل األكل-4

س /أوضح عدد من األسرى القابعین في سجن نفحة الصحراوي في شھر مار
 أنھم أثناء تناولھم لبعض الوجبات الغذائیة وجدوا قطعا من الزجاج 2005

المطحون داخل األكل وكانوا قد حذروا اإلدارة من وجود أشیاء غريبة في أواني 
 في مرات سابقة مما يودي بحیاتھم إذا لم ينتبھوا لذلك مما خلف الطعام

س باألمن بسبب االنتھاكات المتكررة من قبل  شعورًا لديھم بعدم اإلحسا
السجانین وإھمال المدير لألسرى وسوء الطعام المقدم األمر الذي فرض 
علیھم، االنتباه المستمر والیقظة وإال خسروا حیاتھم وأرواحھم بسبب 

.إنسانیةھمال المقصود وقساوة السجانین ووحشیة االعتقال وظروفه الالاإل

وال يكتفي السجانون بما سبق بل يقتحمون الغرف أثناء المداھمات بحجة 
البحث عن ممنوعات ويقومون بخلط الزيت بالقھوة والسكر بالملح في محاولة 

.للتنغیص على حیاة األسرى

: فقدان أسیر لبصره-5
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سرى البصر في مركز التحقیق في سجن عسقالن اإلسرائیلي فقد أحد األ
م جراء عملیات التعذيب الوحشي التي تعرض لھا على مدار 18/7/2005يوم 

إن :"ساعات وأيام بشكل مستمر دون توقف وقال المحامي فھمي شقیرات
من بیت لحم، فقد البصر )عامًا30(األسیر سالمة محمد حسن رشايدة 

شي والضغط النفسي اللذان تعرض لھما في مركز بسبب التعذيب الوح
تحقیق عسقالن وأضاف شقیرات، الذي زار األسیر رشايدة أكثر من مرة خالل 
العام الماضي،أن وضعه الصحي صعب جدًا وأنه تعرض لتحقیق متواصل لفترة 

. ساعة للجلسة الواحدة40تزيد عن 

: اشتعال الحرائق بخیام األسرى بسبب اإلھمال-6

 عامًا من رام اهللا بعد قضاء 28 استشھد األسیر راسم أبو غرة 27/1/2005في 
 سنوات ونصف في سجن مجدو 4عامین ونصف العام من أصل حكم بالسجن 

ش الذي كان موجودًا بداخله،  اإلسرائیلي، بعد أن اندلعت النیران في القاوو
.في حین أصیب ثالثة آخرون بجروح متفاوتة وبحاالت اختناق

ش ھو عبارة عن منطقة ضیقة تتسع لشخصین أو ثالثة على األكثر والقا( وو
س  ض أن يجل ينشئھا األسرى، إما داخل الخیمة الكبیرة أو تكون تابعة لھا، بغر

).أولئك األسرى وحدھم بعیدًا عن الضوضاء للقراءة

وأضاف األسرى أنھم أخمدوا النیران بكل ما توفر بین أيديھم من أدوات في 
.سجانون متفرجین الحین وقف

وأوضح ممثل األسرى أن سبب الحريق عطل كھربائي، مشیرًا إلى أنھم 
طالبوا إدارة المعتقل اإلسرائیلي عشرات المرات بإصالح الخلل، لكنھا رفضت 
ذلك وطالبت بأن يكون إصالحه وترمیم الشبكة على نفقة األسرى وتقدر 

.) ألف دوالر15حوالي ( ألف شیكل60التكلفة ـب

ن بحروق ی سبعة أسرى فلسطینی2005ما وأصیب فجر السابع من حزيران ك
ماس تمتفاوتة وبحاالت اختناق بعد أن شب حريق في أحد األقسام جراء 

ماسًا كھربائیًا أدى إلى نشوب حريق في إحدى توأوضح األسرى أن .كھربائي
 من أقسام األسرى المحكومین، بسجن النقب 1الخیام في القسم ـج

6وي وسرعان ما انتقلت النیران إلى جمیع الخیام في القسم وعددھا الصحرا
. أسیرًا120وتضم أكثر من 

وأضاف األسرى أن الحادث كاد أن يتسبب بكارثة إنسانیة كان من الممكن أن 
تودي بحیاة عدد كبیر من األسرى، لوال تنبه أحد األسرى للدخان المتصاعد 

ظ األسرى الذين حاولوا إطفاء الحريق من الخیمة المشتعلة فسارع إلى إيقا
س السجن إلخماد الحريق، حیث وصلت طواقم  وبدأوا بالصراخ على حرا
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اإلطفاء متأخرة بعد أن أتت النیران على جمیع الخیام، ھذا وتم نقل جمیع 
األسرى في القسم المذكور إلى القسم المجاور وسط حالة صحیة متردية 

.وحاالت اختناق متفاوتة

 خیام األسرى مصنوعة من مواد بترولیة سريعة االشتعال وعزى يذكر أن
األسرى سبب الحريق إلى إھمال إدارة السجن إصالح عطل كھربائي ، سبق 

.أن نبه له األسرى

: جنود إسرائیلیون يدنسون المصحف الشريف في معتقل مجدو-7

یین في  أكدد عدد من األسرى، أن جنودًا وضباطًا إسرائیل8/6/2005-7بتاريخ 
 في منطقة مرج بن عامر ، دنسوا القرآن الكريم، بتمزيقه وإلقائه ،سجن مجدو

على األرض أسوة بما فعله السجانون األمريكیون في سجن غوانتانامو بداية 
.العام ذاته

س القرآن الكريم واالعتداء علیھم  وقال األسرى إن الجنود قاموا أيضًا بتدنی
 ومزقوا ،ین أن شرطیین إسرائیلیین داسوابالضرب بشكل متعمد ومھین مضیف

ش الزنزانات بحثًا عن أجھزة ھاتف نقال .عمدًا مصاحف أثناء تفتی

أن :الكنیست اإلسرائیلي عبد المالك دھامشة وكشف النائب العربي في 
س نسخ من المصحف الشريف وداسوھا  أفرادًا من شرطة السجن قاموا بتدنی

ش ألقسام السجنباألقدام أمام أعین األسرى أثن .اء عملیات تفتی

ولفت دھامشة االنتباه إلى إقدام وحدة خاصة إسرائیلیة، بمداھمة غرف 
ش وسكب الزيت ،األسرى وإشاعة الفوضى فیھا الذي ( وقلب اإلغراض والفرا

يصل السجون عبر وزارة األسرى وجمعیة حسام ومؤسسات خیرية وإنسانیة، 
.على األرض) أثناء تناول الوجباتحیث كان األسرى يدخرونه لالستخدام

ن أفراد الشرطة حاولوا بعد االنتھاء من جريمتھم النكراء، أخذ إ:وأضاف
المصاحف الممزقة معھم إلخفاء آثار جريمتھم، لكن األسرى رفضوا إعطائھم 

.إياھا وبقیت النسخ الممزقة داخل الغرف

ة أن عملیة وأكد عدد من األسرى الفلسطینیین في السجون اإلسرائیلی
س  س المصحف الشريف وتمزيقه في سجن مجدو طالت على األقل خم تدنی

.نسخ وأن التمزيق طال المصاحف دون غیرھا من احتیاجات وكتب

س تمت بتمزيق نسخ المصحف وإلقائھا على  وأوضح األسرى أن عملیة التدنی
ض، مشیرين إلى أن اإلساءة للقرآن الكريم والنبي محمد علیه الصال ة األر

والسالم وسب الذات اإللھیة ممارسات لیست جديدة على سیاسات وإدارة 
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سجون االحتالل حیث يستخدمھا المحققون التابعون لجھاز الشاباك 
اإلسرائیلي في العديد من السجون والمعتقالت أثناء التحقیق مع المعتقلین 

.الفلسطینیین

 يمنح األسرى وأشار األسرى الفلسطینیون إلى أن القانون اإلسرائیلي
ش المصحف الشريف حیث  الفلسطینیین الحق في منع السجانین من تفتی
يتولى األسیر بنفسه تقلیب صفحاته لتفتیشه، لكن إدارات السجون أخذت 
مؤخرًا تتجاھل ھذا الحق حیث أوعزت إلى الجنود والسجانین بالقیام بأخذ 

ر مكترثة المصاحف وتفتیشھا بأنفسھم على مرأى ومسمع من األسرى غی
.بمشاعر األسرى الدينیة

: إرغام األسرى على سب الذات اإللھیة-8

وأنا أئن ألمًا ووجعًا مع توالي (:أفاد أحد األسرى القابعین في سجن شطه 
ھراواتھم على كافة أنحاء جسمي، قاموا بتعريتي بالكامل وأجروا تفتیشًا 

 بأعضائي التناسلیة  ولم يكتفوا بذلك إذ أخذوا يعبثون،شامًال على جسدي
ش عن مھربات ش كھربائیة بحجة التفتی  وھم يبدون في  مزعومة،بآالت تفتی

نشوة من الفرحة مستخدمین أفظع التعابیر التي أخجل أن أذكرھا على 
اكتشفت أن أحدًا لم ينج من ھذه األسرى مسامعكم وبعد دخولي إلى قسم 

 حیث تبین أن )روزمملكة الد( وسرعان ما فھمت ما قصدوه ـب ،العملیة
.)الكثیرين من الضباط المسئولین في سجن شطة ھم من الدروز

وفي انتھاك فظیع آخر أكد أسیر مفرج عنه طلب عدم ذكر اسمه أن المحققین 
 والذات اإللھیة والنبي محمد علیه ،اإلسرائیلیین يتعمدون سب القرآن الكريم

لتأثیر على معنوياتھم أوًال الصالة والسالم أثناء التحقیق مع األسرى، بھدف ا
.مقابل وقف ذلكومن ثم إجبارھم على االستجابة لھم ثانیا 

وقال أحد األسرى المحررين في العام الماضي إن محققًا كبیرًا لجأ بعد فشل 
 وسب ،طاقم من المحققین في نزع اعتراف منه إلى سب القرآن الكريم

ستفزازه، مشیرًا إلى أن ھذا النبي محمد علیه الصالة والسالم أمامه بغرض ا
األسلوب يستخدم غالبًا في الحاالت التي يعجز فیھا المحققون عن نزع 

.االعترافات من األسرى

 رغم احتجاجھم على – إن األسرى من سجن مجدو)م.صالح (ويقول األسیر 
 على قناعة بأن المتسبب في تمزيق المصحف لن -االنتھاكات اإلسرائیلیة

ذي يستحقه إذا تم التحقیق في القضیة، موضحًا أنه تم سابقًا ينال عقابه ال
إدانة العديد من الجنود اإلسرائیلیین بقتل الفلسطینیین دون أن يعاقبوا سوى 
بالسجن عدة أيام أو شھور ثم يفرج عنھم ومع ذلك رأى أن التحقیق مھم 

.لضمان عدم تكرار الحادثة ولتوثیق الواقعة
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:ربائیة ضد األسیرات استخدام الصعقة الكھ-9

س من العام الماضي بتعذيب ومعاقبة  قامت إدارة سجن تلموند في مار
 للضابط على العدد فاألسیرة عبیدة عودة بالصعقة الكھربائیة فقط ألنھا لم تق

.مع أنھا كانت مريضة

xفتم عزلھا في زنزانة انفرادية وربطھا بالسرير بشكل 

 وتم إيصال الكھرباء لجسدھا فغابت ،دنيثم ربط بیدھا ذراع ينتھي بقرص مع
عن الوعي لدقائق وعندما استیقظت صرخت مذعورة ولم تقو على الحركة 

م استخدم المحققون اإلسرائیلیون 7/5/2005وفي يوم .لساعات طويلة
أسلوب الصعقة الكھربائیة للمرة الثانیة مع المعتقل عالء المناصرة المعتقل 

وعي ويستخدم المحققون ھذا األسلوب من في سجن قدومیم حتى فقد ال
.أجل نزع اعترافات من المعتقلین

ض علیھن  وأكدت األسیرات للمحامیة سناء الجرباوي أن إدارة السجن تفر
وكان آخر ھذه العقوبات يومیًا عقوبات مختلفة دونما مبرر منطقي أو مقنع 

نفسیة سیئة الصعق الكھربائي لألسیرة عبیدة عودة والتي تعاني من أوضاع 
.للغاية حیث أنھا ال تزال في العزل االنفرادي كعقوبة من قبل إدارة السجن

يشار إلى أن أسلوب الصعق الكھربائي استخدم حديثًا ضد األسیرات ويتم 
ذلك بواسطة أداة تشبه جھاز الالسلكي ولھا أنبوب بالستیكي على طرفه 

سیرة للصعق تدخل األعلى أسالك وقطعة نحاسیة مكشوفة وعند تعرض األ
في غیبوبة لمدة نصف ساعة ومن ثم تستیقظ وتصرخ مذعورة وال تقوى على 

.الحركة لعدة أيام

 في السجن الطبیب يطلب من األسیر إخراج الشظايا من جسمه بشفرة -10
:حالقة

األسیر حمزة أبو الھیجا، من جنین من إصابته بشظايا في كل من يده عاني 
 له آالمًا مستمرة ولم يقدم له العالج المناسب في الیمنى وكتفه مما سبب

المعتقل ولكثرة مطالبته بالعالج أخبره الطبیب بأن يخرج الشظايا من كتفه 
.ويده بواسطة شفرة حالقة ويقوم على ذلك ھو بنفسه

وبیّن التقرير الصادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين في السلطة 
فلسطینیًا في أسیرا 1340اضي أن قرابة الفلسطینیة في ديسمبر العام الم

 أسیرًا مريضًا 140سجون االحتالل ھم من المرضى، مشیرًا إلى أن قرابة 
اعتقلوا قبل انتفاضة األقصى، يعانون من أوضاع صحیة سیئة، منھم من يعاني 
من أمراض القلب والغضروف والمفاصل وضعف النظر، إضافًة إلى أن قرابة 
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ض مزمنة ومختلفة، إذ  أسیر اعتقلوا خ1200 الل االنتفاضة، يعانون من أمرا
منھم من اعتقل وھو مصاب برصاص االحتالل ولم يقدم له العالج الالزم، مما 

.يعرض حیاته للخطر

تفتقر لعیادات مناسبة وللرعاية الطبیة علما أن كافة السجون والمعتقالت 
ء عملیات جراحیة الضرورية، كما أن ھناك العشرات من األسرى بحاجة إلجرا

ض إدارة السجون  عاجلة إلنقاذ حیاتھم بما فیھم مسنین وأطفال ونساء، ترف
(األكامول"نقلھم للمشافي وال زالت تعالجھم بحبة  التي )المسكن الخفیف"

يصفھا األطباء كعالج لجمیع األمراض على اختالفھا إلى جانب أن السجون 
ة يتم مساومة األسیر المريض تفتقر إلى أطباء متخصصین، وفى حاالت كثیر

باالعتراف على زمالء له أو بالتعامل مع اإلدارة أو جھاز المخابرات 
.مقابل تقديم العالج لهاإلسرائیلیة 

: أسیرًا من قطاع غزة بعد االنسحاب650 احتجاز -11

 أسیرًا من القطاع رفضت 650تستمر حكومة االحتالل اإلسرائیلي باحتجاز 
د انسحاب قواتھا العسكرية منه،األمر الذي أبقى على اإلفراج عنھم بع

االحتالل موجودًا في عمق الحیاة الفلسطینیة، في عقل وصدر كل طفل 
 فلسطیني ينتظر عودة أبنائه من السجون حیث سعت  وأب،وزوجة وأم

حكومة إسرائیل إلى خداع المؤسسات الدولیة وإيھام الرأي العام العالمي بأن 
 وھذا غیر ،اع غزة يتفق ويتماشى مع القوانین الدولیةانسحابھا من قط

صحیح، ألن القوانین الدولیة تلزم حكومة إسرائیل بإطالق سراح األسرى فورًا 
 وقد أبلغت حكومة االحتالل األمم المتحدة ،في حال إنھاء احتاللھا لقطاع غزة

ودول الرباعیة أنھا أنھت احتاللھا للقطاع في حین أن الحكم العسكري
اإلسرائیلي بقیت مظاھره موجودة بشكل غیر مباشر نتیجة بقاء أسرى 
س  القطاع محتجزين في السجون ما يشكل استھتارًا بالقوانین الدولیة، إذ لی
شرطًا أن يتجسد االحتالل بتواجد الدبابات والجنود بل بالقوانین واإلجراءات 

.. بیوتھمالعسكرية التي ال تسمح بإطالق سراح األسرى وإعادتھم إلى
فاستمرار سیاسات القمع واالعتقاالت والممارسات التعسفیة في السجون 
والتعامل مع األسرى كمجرمین وإذالل أھالیھم يولد احتقانًا كبیرًا في الشارع 

.الفلسطیني وال يسھم في إحالل السالم في المنطقة

: عدم القدرة على المشي بشكل طبیعي-12

 يوم عتصیونارنة أنھا خالل زيارتھا لمركز توقیف أوضحت المحامیة تھاني عم
 فوجئت بوجود عدد من المعتقلین الذين ال يستطیعون م28/11/2005اإلثنین 

السیر بشكل طبیعي وعندما تحدثت معھم أخبروھا أنھم تعرضوا للتعذيب 
:والتنكیل الشديدين ومن ھذه الحاالت
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من مخیم الدھیشة قضاء ) عامًا18(المعتقل بالل إبراھیم محمد األفندي -
عوفر سجن تعرض للتعذيب على يد المحقق عندما استجوب في بیت لحم 

قبل يومین من وصوله، وقد استخدم معه أسلوب الكي حیث ظھرت البقع 
والتقرحات في ساقیه وقدمیه، كما تعرض للضرب الشديد وھو موثوق الیدين 

ه وبعد أن ئما أدى إلغمابأصفاد حديدية بكرسي التحقیق ومعصوب العینین م
س كبیر وقام بالضغط علیھا وھدده  أفاق قام المحقق بوضع أصابعه في مكب
بأنه سوف يقوم بقطعھا إن لم يوقع وقام بمسك يده وھو مغمض العینین وقام 

ض على القلم على أوراق ال يعرف ماذا مكتوب فیھا .بتحريك يده وھو قاب

من مخیم الدھیشة تعرضا ) عامًا17( المعتقل أيمن داود وعثمان عباب -
أما .للضرب الشديد على الظھر مما أدى إلى صعوبة شديدة في السیر

نه تعرض للضرب الشديد بأسالك إمن الخضر قال )عامًا15(المعتقل زيد صالح 
في الكھرباء حیث أنزله الجنود الذين نقلوه في طريق عودته من المحكمة 

لعینین وقام أحدھم بضربه ھو مغمض امكان خالي قبل وصوله للمعتقل و
 أدى  علیه وجره إلى منطقة بعیدة عن الشارع وكرر ضربه ممايحتى أغم

إلى رضوض في سائر أنحاء جسده وفقد قدرته على السیر وقال محمد 
نه تعرض للضرب على يد الجنود وبعد  إ:من الخضر) عامًا18(موسى وعدوع 

س بحر ،بضربهأن وقّع على االعتراف استمر الجنود   وكذلك المعتقل خالد خمی
س والمعتقل محمد محمد عبد الرازق عیاد كانا يعانیان من عرج جراء  من أبو دي

.الضرب الذي تعرضا له في معالي آدومیم وعتصیون

: اقتحام الغرف واالعتداء على األسرى-13

 اعتداءًا وحشیا على األسرى 12/1/2005نفذ جنود االحتالل اإلسرائیلي يوم 
س ونقل عن األسیر أيمن فضل جودت قوله،في معتقل حوارة : قرب مدينة نابل

إن جنود االحتالل اقتحموا الغرف واعتدوا بالضرب وبأعقاب البنادق على 
 كسر يد األسرى، مما أوقع إصابات عديدة في صفوف األسرى من بینھا

األسیر رائد طحان وبعد االعتداء أخرج األسرى خارج الغرف بحجة تفتیشھا وتم 
.شبحھم لنحو ساعتین تحت المطر دون تقديم العالج للمصابین منھم

 اعتدى جنود االحتالل اإلسرائیلي على األسرى في 28/11/2005وفي يوم 
للجنة التنفیذية سجن عوفر من بینھم األسیر القائد عبد الرحیم ملوح عضو ا

لمنظمة التحرير الذي نقل على أثر األحداث الدامیة من سجن عوفر إلى 
 وأوضح ملوح أنه قبل أسبوع من األحداث كان ھناك أسرى في ،سجن ھداريم

محكمة عوفر و قام الجنود بتصرفات مسیئة ثم اعتدوا علیھم بالضرب وتم أخذ 
وعزل لمدة أسبوع في زنزانة أحد المعتدى علیھم واسمه عبیدة إلى العیادة 

.انفرادية
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وقبل نھاية مدة األسبوع قام ممثل األسرى بالسؤال عن األسیر 
وردت اإلدارة بأن األسیر نقل إلى سجن مركزي، مما أدى إلى انفجار المعزول 

.األوضاع داخل السجن

س الیوم الذي تفجرت فیه األوضاع  توجھت اإلدارة إلى عدد وفي نف
وقررت نقلھم دون سابق إنذاراألسرى من 

ش قسم   وقام الجنود بإطالق 2وفي تمام الساعة الثانیة صباحًا اقتحم الجی
 والقنابل الصوتیة والرصاص المطاطي واستخدموا خراطیم المیاه ،الغاز المدمع

.ذات الضغط العالي

 جندي وأخذني باتجاه منطقة كراج السجن وأنا مكبل ني  جاء:وأضاف ملوح 
جندي موجھة إلى أسفل الذقن )بسطار( وتلقیت الضربة األولى من ،للخلف

وبعدھا ھجم على الجنود بالھراوات وكان الدم ينزف مني بغزارة، ) غرز7(
.حیث تم نقلي إلى المستشفى

: سن قانون يسمح بتعذيب األسرى بدعوى محاربة اإلرھاب-14

 يسمح بخرق حقوق وافقت لجنة وزارية إسرائیلیة مختصة على قانون جديد
األسرى الفلسطینیین وتعذيبھم وتعمیق معاناتھم في سجون االحتالل بذريعة 

في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطینیة "اإلرھاب"محاربة ما يسمى 
وأكدت اللجنة الوزارية لشئون سن القوانین، التي ترأستھا وزيرة القضاء 

انون سیتم طرحه على طاولة  أن مشروع ھذا الق)تسیبي لیفني(اإلسرائیلي 
الھیئة العامة للبرلمان لمناقشته ويأتي ھذا القانون الجديد بمبادرة من جھاز 
االستخبارات اإلسرائیلي، الذي يطالب بتشريع التمییز بین المعتقلین 

. والفلسطینیین الذين يعتقلون بتھمة تتعلق بمقاومة االحتالل،)اإلسرائیلیین(

ت مطلبه بسن ھذا القانون من خالل الزعم بأن بعض ويبرر جھاز االستخبارا
التحقیقات يجب أن تجرى بشكل متواصل وبدون أي عائق، ال سیما عندما 

، )ألنھا تتیح ألجھزة األمن منع أو إحباط عملیات(تكون في بدايتھا وذلك 
.حسب زعمھم

وبین ما ينص علیه ھذا القانون الجديد السماح لجھاز االستخبارات باحتجاز
ض لتمديد اعتقاله، 48المعتقل الفلسطیني لمدة   ساعة قبل إحضاره أمام قا

 ساعة علمًا أنه يحق ألجھزة األمن 96مع إمكانیة تمديد ھذه الفترة ـل 
 ساعة قبل إحضاره إلى 24اإلسرائیلیة احتجاز معتقل إسرائیلي فقط لمدة 

.المحكمة لتمديد اعتقاله
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ستخبارات صالحیة تمديد فترة االعتقال كما يخول مشروع القانون أجھزة اال
 يومًا بمصادقة 40 يوماً، يمكن زيادتھا إلى 20األولى للفلسطیني ـل 

المستشار القضائي للحكومة، أما السجین اإلسرائیلي فیسمح بتمديد 
. يومًا فقط15اعتقاله األول لمدة 

ي وذكر أن القانون المقترح يتیح خرق الحق األساسي للمعتقل الفلسطین
المتمثل بحضوره أمام القاضي لتمديد اعتقاله، حیث سیتیح القانون ألجھزة 

ما يعني "غیابیًا"األمن مطالبة المحكمة بتمديد اعتقال أي أسیر فلسطیني 
بالتالي إخفاء معلومات قد تكون مصیرية بالنسبة لألسیر، ال سیما أولئك الذين 

.يتعرضون إلى التعذيب أثناء التحقیق معھم

ة إلى كل ذلك فإن القانون المقترح سیمنع األسیر الفلسطیني من إضاف
 يومًا إذا صادق على ذلك المستشار القضائي 50مقابلة محامیه لمدة 

والمحكمة العلیا اإلسرائیلیة، بینما يسمح للسجین اإلسرائیلي لقاء محامیه 
.بعد عشرة أيام فقط

 جراء تعرضه "عتصیون" أسیر فلسطیني يفقد النطق في معتقل -15
:للتعذيب

ذكرت مصادر حقوقیة فلسطینیة أن أسیرًا فلسطینیًا في معتقل عسكري فقد 
النطق جراء تعرضه لشتى صنوف التعذيب الوحشي من قبل المحققین 

.اإلسرائیلیین

إن األسیر محمد على :وقال محامي نادي األسیر الفلسطیني حسین الشیخ
م، فقد النطق وأصیب بصدمة عصبیة من مدينة بیت لح) عامًا35(رشايدة 

س وإطالق النار بالقرب  بسبب تعرضه للضرب الشديد على يد الجنود على الرأ
.من أذنیه، على الرغم من إصابته بالرصاص وبجروح سابقًا

وكان رشايدة قد أصیب لدى اعتقاله برصاصة في قدمه الیسرى ونقل إلى 
س المحتلة وأشار "عتصیون"معتقل  الشیخ إلى أن األسیر المذكور جنوب القد

في وضع صحي صعب وال يستطیع خدمة نفسه إال بمساعدة المعتقلین من 
.حوله

حمالت اعتقال عشوائیة -16

عوضا عن قیام حكومة إسرائیل بتطبیق القوانین الدولیة، فإنھا تواصل وبشكل 
ممنھج خرق أبسط مبادئ حقوق اإلنسان من خالل قیامھا بحمالت االعتقال 

أن حملة حیث أفادت مصادر األسرى  ومحاولة إخفاء الحقائق،،العشوائیة
االعتقاالت التي شنّتھا قوات االحتالل اإلسرائیلي في الضفة الغربیة قبل 
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وتأتي ھذه الحملة انسجامًا مع قرار  فلسطینیًا423نھاية العام الماضي طالت 
ش علیھا،  من خالل اعتقال شارون عرقلة االنتخابات الفلسطینیة والتشوي

.عدد كبیر من المرشحین 

فقد اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائیلي في الثالثین من سبتمبر الماضي 
 من ھم 423تسعین معتقًال وأوضحت المصادر أن من بین المعتقلین اـل 

س رؤساء بلديات ،مرشحون لالنتخابات المحلیة والبلدية والتشريعیة وخم
س بلد25وأكثر من   منھم يعملون في مكاتب تشرف 40، ي ومحلي عضو مجل

 عضوًا يعملون في 50على االنتخابات البلدية والتشريعیة، في حین أن ھناك 
س الطلبة و ض الجامعات الفلسطینیة و25مجال 25 أستاذًا ومحاضرًا في بع

 أعضاء في ھیئات إدارية 30 و،مديرًا لمؤسسة أو جمعیة أو مركز دراسات
24 مھندسًا و11 وأكثر من ، والنقابیة،ية والحقوقیةلبعض المؤسسات الخیر

س حكومیة وخاصة20 و،إمام مسجد س و 7 و، مدرسًا في مدار 3 مدراء مدار
 موظفًا 70 طالب مدرسة، وما يزيد عن 15 صحفیین و5 و ، وممرضین،أطباء

115وتم تحويل أكثر من .في مؤسسات وجمعیات خیرية وحقوقیة ونقابیة
علمًا أن االعتقال لى االعتقال اإلداري دون إبالغھم بذلك رسمیاً،معتقًال آخرًا إ

كما صاحب  وال يوجد له مسوغ قانوني،،اإلداري ال يستند إلى المشروعیة
حملة االعتقاالت ضرب وتنكیل وترويع المعتقلین،باإلضافة إلى أن قوات 

 عشر طالبًا باعتقال أحد)سبتمبر/26/27( و االثنین ،اإلحتالل قامت أيام األحد
 جنوب مدينة رام اهللا و سبعة عشر )دار المعلمین(من كلیة العلوم التربوية 

شخصًا من قرية قباطیة قضاء جنین وثمانیة شبّاٍن فلسطینیین من بلدة 
. غرب رام اهللا وال تزال تعتقل الشبان الفلسطینیین في كل يوم)شقبا(

افادات موثقة ومحفوظة لدى  أسماء األسرى الذين أدلوا ب:)حسام(تنويه من 
ولم تنشر حفاظًا على سالمة األشخاص "حسام"جمعیة األسرى والمحررين 

ش جھاز  اإلسرائیلي وإدارة مصلحة السجون "الشاباك"ومنعًا لتعرضھم لبط
.اإلسرائیلیة

3ملحق رقم 
قائمة بأسماء األسرى الذين استشھدوا 

خلف قضبان األسر الصھیونیة

الناصر عوني فروانة عبد :المصدر
وزارة األسرى في السلطة الفلسطینیة

2006تموز 
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مالحظات
إلستشھاد/ت اإلقامة إسم الشھید

رقم

تصفیة وقتل بعد اإلعتقال مباشرة م8/6/1967 مخیم النصیرات أحمد محمد سالمة النويري 1.

تصفیة وقتل بعد اإلعتقال مباشرة
م8/6/1967 مخیم النصیرات حسین صیامخلیل كامل  2.

تصفیة وقتل بعد اإلعتقال مباشرة م8/6/1967 مخیم النصیرات زكي ھاشم محمد صیام 3.

س نتیجة التعذيب في سجن نابل م4/1/1968 س نابل يوسف الجبالي  4.

اھمال طبي-نوبة قلبیة بعد إعتقاله م28/4/1968 بیت لحم خلیل سالمة قرينات الرشايدة 5.

عذيببعد اإلعتقال مباشرة جراء الت م2/7/1968 غزة الشجاعیة مصطفى محمد حافظ حرب 6.

سجن صرفند –نتیجة التعذيب  م28/7/1968 الخلیل فتحي عبد الفتاح النتشة 7.

سجن صرفند–نتیجة التعذيب  م11/10/1968 دير البلح س مبارك حسین أبو  يون
سبیتان

8.

رمي من الطائرة بعد إعتقاله م27/5/1969 الخلیل يقاسم أحمد الجعبر 9.

س–نتیجة التعذيب  معتقل القد م25/6/1969 بیت حنینا  قاسم عبد اهللا  أبو عكر 10.

م15/8/1969 سجن غزة-نتیجة التعذيب غزة أحمد مسلم أبو عمیرة 11.

بعد اعتقاله بیومین تم إطالق النار علیه 
واعدامه بشكل وحشي

م14/10/1969 عیترون قضاء بنت 
جبیل في جنوب 

لبنان

محمد خريزات 12.

نتیجة التعذيب الوحشي  م4/11/1969 عكا قاسم أبو خضرة 13.

م10/3/1970 سجن المجدل–نتیجة التعذيب  غزة الشجاعیة عون سعید حسین العرعیر 14.

تصفیة وقتل لحظة اإلعتقال 30/3/1970 مخیم جبالیا س أحمد أبو دية أحمد خمی 15.

تصفیة وقتل لحظة اإلعتقال م30/3/1970 م جبالیا صطفى عسلیة يوسف محمد م 16.

تصفیة وقتل لحظة اإلعتقال م30/3/1970 جبالیا أحمد عفانة 17.
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في سجن عسقالن خالل مشاركته 
إھمال طبي–باإلضراب عن الطعام 

م11/5/1970 جبالیا عبد القادر جبر أحمد أبو الفحم 18.

تصفیة جسدية  بعد اإلعتقال م21/7/1970 دير البلح حريص علي أبو حیة 
"أبو اللیل"

19.

س–نتیجة التعذيب  م28/8/1970 سجن نابل س نابل ش عثمان بدوي عثمان البح 20.

قتل عمد بعد اإلعتقال م1/10/1970 مخیم النصیرات علي إبراھیم أحمد أبو سلطان 21.

قتل عمد بعد اإلعتقال م12/10/1970 مخیم النصیرات سمیح سعید أبو حسب اهللا 22.

نتیجة التعذيب القاسي م25/10/1970 سلفیت يب موسى ناصیف شتیهد 23.

سجن الرملة من آثار التعذيب م22/12/1970 مخیم الشاطئ ھاشم إبراھیم ھاشم كريم 24.

سجن الخلیل-نتیجة التعذيب م6/1/1971 دورا سالم الحاج محمود حسن 
صافي

25.

بئر السبع-نتیجة التعذيب م22/2/1971 دورا مصطفى محمد عقیل الدرابیع 26.

سجن رام اهللانتیجة التعذيب في زنازين  م2/3/1971 رام اهللا محى الدين سلیمان العوري 27.

م18/6/1971 سجن الرملة-اھمال طبي س القد الحاج رمضان عاشور البنا 28.

م1/9/1971 سجن غزة–نتیجة التعذيب  مخیم البريج محمد حسان محمود وشاح 29.

قتل عمد بعد اإلعتقال مباشرة م21/9/1971 مخیم جبالیا حمود أبوركبةحسن ابراھیم م 30.

م27/3/1972 سجن عسقالن–جراء التعذيب  ش العري حسن السواركة 31.

نتیجة التعذيب والضرب م9/6/1972 قبالن  عیسى مطلق عبد الحمید 32.

م27/7/1972 سجن الخلیل–نتیجة التعذيب  الخلیل مصطفى العواودة 33.
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سجن عسقالن-نتیجة التعذيب م2/5/1973 س نابل د نصر الدين فھمي محم
الشخشیر

34.

س–نتیجة التعذيب  م27/9/1973 سجن نابل س نابل ش فريز حسني أسعد طشطو 35.

سجن عسقالن–نتیجة التعذيب  م22/10/1973 سوريا حلب عمر شلبي  36.

م13/10/1974 سجن غزة–نتیجة التعذيب  س خانیون سالم محمد مصطفى أبو ستة 37.

م20/1/1975 سجن عسقالن–اھمال طبي  مخیم جبالیا ض اهللا عم أبو "ر أحمد عو
"أحمد

38.

نتیجة التعذيب وبعد اإلفراج عنه بیومین م25/10/1975 رفح جمیل دياب علي بركات 39.

سجن عسقالن–نتیجة التعذيب  م19/1/1976 مخیم جبالیا فؤاد محمد سالمة حمید 
"أبو حديد"

40.

نتیجة التعذيب  م21/3/1976 سلفیت أحمد ديب أحمد دحدول 41.

 سجن - تصفیة بعد اإلعتقالتعذيب ومن ثم
رام اهللا

م2/6/1976 نعلین رام اهللا محمد يوسف الخواجا 42.

م5/6/1976 سجن الخلیل-اھمال طبي الخلیل عمران رضوان قريع أبو خلف 43.

س اغتیال في سجن نابل م14/6/1976 رام اهللا خضر عیسى نمر ھیالني 44.

إھمال طبي وتلكؤ ادارة سجن جنین في 
ه بنزيف في الدماغ عالجه بعد اصابت

م16/10/1976 جبع عجاج ياسین جابر عالونة 45.

م2/8/1977 إھمال طبي–في مستشفى الرملة  األردن نصار سويلم الحويطات
"أبو على "

46.

س–اھمال طبي  م28/5/1978 سجن نابل قرية الجبع فريد حافظ غنام 47.
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م13/7/1978 سجن غزة–نتیجة التعذيب  س خانیون ن كريميوسف أحمد حس 48.

نتیجة التعذيب مستشفى الرملة م16/7/1978 سوريا  ناصر الھیب 49.

م18/1/1979 سجن غزة–نتیجة التعذيب  س خانیون سعید أبو ستة 50.

م21/8/1979 سجن غزة–اھمال طبي  غزة س ابراھیم محمد نوفل إدري 51.

خالل مشاركته في اإلضراب عن الطعام في 
 إھمال طبي–سجن نفحة 

م20/7/1980 جبالیا راسم محمد حالوة 52.

خالل مشاركته باإلضراب عن الطعام في 
 اھمال طبي–سجن نفحة 

م24/7/1980 مخیم الدھیشة  علي شحادة محمد الجعفري 53.

م31/8/1980 سجن عسقالن–اھمال طبي  قلقیلیة س محمود دولة أنی 54.

م25/1/1981 مستشفى تل ھشمیر–نتیجة التعذيب  بني نعیم
الخلیل

بد الفتاح محمد الطرايرةفايز ع 55.

م29/9/1981 سجن عسقالن–اھمال طبي  العراق س صالح محمد علي عبا 56.

م17/10/1981 سجن عسقالن–اھمال طبي  حلحول على ابراھیم الشطريط
"أبو عیسى "

57.

نتیجة التعذيب بعد اإلفراج عنه بأيام م22/11/1981 سعیر الخلیل سالمة محمد سلمان 
الحسوني 

58.

 سجن جنید وكان معتقل منذ –ل طبي اھما
1970

م7/4/1982 الخلیل سلیم أحمد يحیى أبو صبیح 59.

سجن عسقالن–نتیجة التعذيب  م28/10/1982 غزة النصر ش يعقوب محمد دباب 60.

نتیجة التعذيب في سجن طولكرم م25/2/1983 قرية جماعین حمزة عمر عثمان أبو شعیب 61.

مستشفى الرملة–اھمال طبي  يوناني م12/3/1983 میخائیل بابا الزارو 62.

م5/4/1983 سجن رام اهللا–نتیجة التعذيب  رام اهللا خلیل ابراھیم أبو خديجة 63.
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م16/11/1983 سجن بئر السبع–إھمال طبي  س سلوان القد اسحق موسى المراغة
"أبو جمال "

64.

تمت تصفیته عمدًا  بعد اعتقاله بعدة أيام 28/3/1984 سنابل-قرية بورين  بالل جمیل حمدان النجار 
البوريني

65.

ص (قتل بعد اإلعتقال  )300با م13/4/1984 س خانیون جمال محمود قبالن 66.

ص (قتل بعد اإلعتقال  )300با م13/4/1984 س خانیون محمد ابو جامع  67.

نتیجة التعذيب في سجن جنید م16/4/1985 س نابل محمود عربي فريتخ 68.

م23/9/1985 مستشفى مار يوسف–اھمال طبي  نحالین محمود سلیم رباح نجاجرة 69.

م2/10/1985 سجن الرملة–نتیجة التعذيب  مخیم الدھیشة غسان اسحق يوسف اللحام 70.

م2/2/1986 سجن عسقالن–نتیجة التعذيب  س القد طارق الھندي 71.

م3/4/1987 سجن جنید –نتیجة التعذيب  الخلیل طارق ياسین ھاشم الحموري 72.

بنتیجة التعذي م22/7/1987 طولكرم عواد عبد السالم حمدان 73.

م9/2/1988 مستشفى سوروكا–نتیجة التعذب  غزة الصبرة س فؤاد الترزي خضر إلیا 74.

م24/2/1988 سجن عسقالن-اھمال طبي جبالیا قنديل كامل عبد الرحمن 
علوان

75.

نتیجة التعذيب في زنازين العزل في الرملة 
.ومن ثم اعدم 

م11/4/1988 قیلیةقل إبراھیم محمود الراعي

"أبو المنتصر "

76.

من الضرب المبرح والتعذيب بعد اإلعتقال 
مباشرة

م2/8/1988 مخیم البريج إياد محمد عقل 77.

في زنازين سجن –نتیجة التعذيب 
المسكوبیة 

م10/8/1988 س بیت حنینا القد نبیل مصطفى جمیل إبداح 78.

ركز  م–نتیجة التعذيب بعد اإلعتقال مباشرة 
جبالیا العسكري

م11/8/1988 مخیم جبالیا ھاني ديب سالم الشامي  79.
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م14/8/1988 معتقل الظاھرية–إھمال طبي  الخلیل-الظاھرية عطا يوسف أحمد عیاد 80.

س المعتقل   في 3 أنصار–اطالق نار من حرا
النقب

م16/8/1988 غزة الشجاعیة أسعد جبرا زكي الشوا 81.

س المعتقل  في 3 أنصار–اطالق نار من حرا
النقب

م16/8/1988 قرية الیامون بسام ابراھیم على الصمودي  82.

إھمال طبي بعد استنشاق غاز في سجن 
كفاريونا

م 24/8/1988 رام اهللا سلواد محمد موسى محمد حماد 83.

م14/10/1988 سجن الرملة–إھمال طبي  س خانیون عبد المنعم عبد اهللا حسن 
كولك

84.

م21/10/1988 الظاھرية معتقل–جراء التعذيب  الخلیل ابراھیم ياسر المطور 85.

س  م8/2/1989 معتقل مجدو–من رصاص الحرا رام اهللا نضال زھدي عمر ديب 86.

م7/3/1989 سجن غزة–نتیجة التعذيب  رفح محمود يوسف علیان المصري 87.

اھمال طبي في سجن عسقالن وكان 
م1969معتقل منذ 

م4/6/1989 س القد اسمعمر محمود الق 88.

م10/8/1989 بالنقب3اھمال طبي في  أنصار غزة التفاح محمد صالح حسن الريفي  89.

س المعتقل  2 أنصار –من رصاص حرا م12/9/1989 دير البلح عبد اهللا محمد ابراھیم أبو 
محروقة

90.

نتیجة التعذيب في زنازين سجن غزة م3/12/1989 مخیم الشاطئ جمال محمد عبد العاطي أبو 
شرخ

91.

سجن غزة–جة التعذيب نتی م12/12/1989 غزة الرمال خالد كامل الشیخ علي 92.

قتل أثناء اإلعتقال م18/12/1989 س نابل بدر محمد سعید كرادة 93.

م13/2/1990  معتقل مجدو-اھمال طبي  قرية رامین رائق حسین موسى سلیمان 94.
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س المعتقل رصاص حرا م7/7/1990 قرية الجیب .95 ربهصبري منصور عبد اهللا عبد

3 أنصار–اعتداء بالغاز وتعذيب   م28/8/1990 قلقیلیة حسام سلیم ھاني قرعان 96.

م11/11/1990  بعد اإلفراج عنه بثالثة أيام-نتیجة التعذيب  جنین عبد اهللا يوسف عالونة 

"أبو األمجد "

97.

نتیجة التعذيب في زنازين سجن غزة م13/11/1990 بیت حانون ینعطیة عبد العاطي الزعان 98.

م8/6/1991 مقر اإلدارة المدنیة–نتیجة التعذيب  طولكرم علي حسن عبد الحلیم 
الشاھد

99.

م22/8/1991 سجن غزة–نتیجة التعذيب  س خانیون سامي نعمان سلیمان زعرب 100.

إھمال طبي بعد اصابته بنوبة قلبیة في 
سجن جنید

م20/10/1991 طولكرم جاسر أحمد سعد أبو ارمیلة 101.

س  ص حرا المعتقل برصا م18/1/1992 نوبا موسى عبد الرحمن 102.

م4/2/1992 سجن الخلیل–نتیجة التعذيب  س القد مصطفى عبد اهللا العكاوي 103.

م5/5/1992 بالنقب3نتیجة التعذيب في انصار س  نابل أحمد ابراھیم بركات  104.

افرج عنه للمستشفى –نتیجة التعذيب 
مباشرة واستشھد بعد أيام معدودة 

م31/5/1992 مخیم الشاطئ س عمر سمیر عمر خمی 105.

نتیجة التعذيب سجن الرملة م29/6/1992 س مخیم خانیون ص محمد سلیمان حسین بري 106.

م9/7/1992 سجن الخلیل–نتیجة التعذيب  مخیم األمعري حازم محمد عبد الرحیم عید 107.

سجن طولكرم–نتیجة التعذيب  م4/8/1992 بلدة عنبتا مصطفى محمود مصطفى 
بركات

108.

إھمال طبي خالل مشاركته في اإلضراب 
عن الطعام في سجن عسقالن

م4/10/1992 س القد حسین أسعد عبیدات 109.
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3إثر الضرب والتعذيب داخل معتقل أنصار 
بالنقب

م27/1/1993 رفح أيمن ابراھیم برھوم 110.

زنازين عزل بئر السبع جراء التعذيب م15/2/1993 رفح س سالمة سمیر محمد خمی 111.

سجن غزة–عذيب نتیجة الت م2/4/1993 ديرالبلح أيمن سعید حسن نصار 112.

م10/5/1993 سجن الخلیل–نتیجة التعذيب  العروب محمد سالمة الجندي  113.

م10/9/1993 سجن جنید–اھمال طبي  طولكرم يحیى عبد اللطیف على 
الناطور

114.

س–اھمال طبي  م7/10/1993 سجن نابل قرية الناقورة لأحمد عادل حسن اسماعی

"ابو عماد "

115.

م25/4/1995 معتقل المسكوبیة–نتیجة التعذيب  يطا عبد الصمد سلمان حريزات 116.

مستشفى اساف ھروفیه–نتیجة التعذيب  م25/4/1995 س نابل معزوز أحمد محمد دالل  117.

قتل من جراء التعذيب بعد اعتقاله من 
ش الجی

م4/3/1996 طولكرم ولید عبد الرحیم السروجي 118.

م29/6/1996 بعد اإلفراج عنه مباشرة–تعذيب نتیجة ال س برقین نابل س ماجد عبد اهللا دغل 119.

م12/1/1997 سجن بئر السبع–اھمال طبي  رفح ض محمود حمودة عدوان ريا 120.

م21/5/1997 معتقل المسكوبیة-نتیجة التعذيب بیت لحم ش أبو دية  خالد علي عاي 121.

م29/1/1998 معتقل المسكوبیة–نتیجة التعذيب  مخیم عايدة 
ببیت لحم

نضال زكريا أبو سرور  122.

ض وإھمال طبي  سجن –بسبب عدة أمرا
الرملة

م20/6/1998 غزة الشجاعیة يوسف دياب العرعیر 123.
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اعتقل وھو متوجه الى عمله وكبلت يديه 
ص علیه ومن ثم اطلق الرصا

م21/11/2000 صوريف الخلیل ابراھیم محمد البرادعة 124.

م اطلق علیه الرصاص اعتقل مصابًا ومن ث
عمدًا 

م10/12/2000 مخیم الدھیشة محمد يوسف المغربي 125.

م12/4/2001 سجن مجدو–اھمال طبي  الخلیل محمد خلیل محمد الدھامین 126.

اعتقل جريحاًوتم قتله عمدًا بعد اإلعتقال م14/6/2001 مخیم العزة حسن سعید أحمد أبو شعیرة 127.

اعتقل مصاب ثم قتل عمدًا م1/7/2001 جنین محمود موسى سلیمان خلیل 128.

اعتقل مصاب ثم قتل عمدًا م1/7/2001 جنین جمال ضیف اهللا حسن ثلجي 129.

اعتقلوه وقتلوه مباشرة أمام منزله م23/7/2001 جنین مصطفى يوسف محمد ياسین 130.

اعتقلوه مصابًا وتم اإلعتداء علیه أمام 
الصحافة مما ادى إلستشھاده

م5/8/2001 س القد اھیم الجوالنيعلي ابر 131.

اعتقلوه مصابًا ثم استشھد م25/8/2001 رفح س ھشام موسى أبو جامو 132.

اعتقلوه مصابًا من داخل سیارة اإلسعاف 
وبعدھا أعلنوا نبأ استشھاده

م12/9/2001 جنین عرابة سفیان أحمد العارضة 133.

اعتقلوه مصابًا ومن ثم استشھد م14/9/2001 مخیم الفارعة ثائر محسن المھداوي 134.

اعتقل مصابًا اثر اشتباك مسلح ثم 
استشھد

م6/11/2001 بلدة دير استیا 
سلفیت 

جمال حسن خضر أبو ملوح 135.

اعتقل مصابًا اثر اشتباك مسلح  ثم 
استشھد

م6/11/2001 بلدة دير استیا 
سلفیت

إياد عودة محمد الخطیب 136.

اعتقل مصابًا اثر اشتباك مسلح  ثم 
استشھد

م6/11/2001 ستیا بلدة دير ا
سلفیت

على ابراھیم أبو حجلة 137.
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اقتحموا منزله وأصابوه بالرصاص وأخذوه الى 
مستوطنة مجاورة وھو ينزف وقتلوه بدم بارد 

م7/11/2001 يطا الخلیل عیسى خلیل محمد دبابسة 138.

اصیب بجروح وتم أسره وثم قتل وتم 
التمثیل بجثته ودھسه بالدبابة 

م18/11/2001 مخیم النصیرات زو أبو داللمدحت ع 139.

اصیب بجروح وتم أسره وثم قتل وتم 
التمثیل بجثته ودھسه بالدبابة

م18/11/2001 غزة ابراج الندى محمد ابراھیم حسین 140.

السیطرة الكاملة علیه وھو نائم واعتقاله 
وقتله بدم بارد وثم تفجیر الشقة

م22/1/2002 س نابل يوسف خالد السركجي 141.

ائم واعتقاله السیطرة الكاملة علیه وھو ن
وقتله بدم بارد وثم تفجیر الشقة

م22/1/2002 س نابل جاسر اسعد سمارو 142.

السیطرة الكاملة علیه وھو نائم واعتقاله 
وقتله بدم بارد وثم تفجیر الشقة

م22/1/2002 س نابل س نسیم شفیق أبو الرو 143.

السیطرة الكاملة علیه وھو نائم واعتقاله 
ةوقتله بدم بارد وثم تفجیر الشق

م22/1/2002 رام اهللا كريم منیر مفارجة 144.

اصیب في قدمه واعتقلوه في خیمة وتركوه 
ينزف دون عالج لعدة ساعات حتى 

استشھد

م26/1/2002 س قرية رنتی
 رام اهللا 

نصار حسن أبو سلیم 145.

اصیب بالكتف واعتقلوه وربطوه في مقدمة 
الجیب وطافوا به وھو ينزف حتى استشھد 

"أمن وطني "

م12/2/2002 من غزة 
واستشھد في 

حلحول

طارق حسن محمد الھنداوي 146.

اعتقلوه بعد أن حاول الفرار ومن ثم اطلقوا 
النار على رأسه

م15/2/2002 طولكرم أنور عوني مصطفى عبد الغني 147.
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داھموا منزله وأخرجوه منه ومن ثم أطلقوا 
علیه النار من مسافة قريبة 

م8/3/2002 عبسان 
س خانیون

غني عبد الرحمن أبو دقةعبد ال 148.

قتل بدم بارد بعد إعتقاله وھناك صور توثق 
ذلك

م8/3/2002 س القد محمود سعید صالح 149.

"اعتقل مصابًا وقتل بدم بارد في رام اهللا 
"امن وطني 

م24/3/2002 غزة محمد أبو شحادةباسم 150.

أمن "اعتقل ثم قتل بدم بارد داخل الشقة 
"وطني 

م29/3/2002 أريحا الد فتحي عوض اهللاخ 151.

أمن "اعتقل ثم قتل بدم بارد داخل الشقة 
"وطني 

م29/3/2002 س بیت عنان القد اسماعیل ابراھیم زيد 152.

أمن "اعتقل ثم قتل بدم بارد داخل الشقة 
"وطني 

م29/3/2002 غزة سعید محمد مھدي 153.

أمن "اعتقل ثم قتل بدم بارد داخل الشقة 
"وطني 

م29/3/2002 س نابل بد الرحمن توفیق عبد اهللاع 154.

أمن "اعتقل ثم قتل بدم بارد داخل الشقة 
"وطني 

م29/3/2002 أريحا عمر محمد موسى 155.

أصیب بقدمه أثناء محاولة اعتقاله وسقط 
ض واقتربوا منه واطلقوا النار علیه  على األر

ولم يكن مسلحًا

م30/3/2002 قرية صیدا طولكرم أحمد فتحي محمود عجاج 156.

إغتیال ابن عمه خرج لیطمئن علیه بعد 
أحمد "فاعتقلوه واقتادوه الى جثة ابن عمه 

وأطلقوا النار علیه"

م30/3/2002 قرية صیدا طولكرم عزمي عادل محمود عجاج 157.

اعتقلوه أثناء توجھه الى عمله وقیدوه وثم 
اطلقوا النار علیه ووجدت جثته واأليدي 

مكبلة

م2/4/2002 بلدة الزبابدة جنین بھاء خالد الشرقاوي 158.
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ص بدم بارد  اعتقل ومن ثم اعدم رمیًا بالرصا
في ساحة حي الدمج في مخیم جنین 

م14/4/2002 يعبد 
جنین

حازم أحمد ريحان قبھا 

"أبو جندل "

159.

م28/5/2002 سجن مجدو–إھمال طبي  الخلیل
مخیم العروب

أحمد حسین عبد السالم 
جوابرة

160.

له مصابًارصاصة في فمه بعد اعتقا م27/10/2002 س نابل عالء منذ خضرية 161.

أعدم بدم بارد بعد اعتقاله 10/12/2002 س خانیون ياسین سعید األغا 162.

اعتقل مصابًا واعتدى علیه ضربًا مبرحًا حتى 
استشھد

م13/12/2002 بیت لحم جاد اهللا موسى شوكة 163.

اعتقل مصابًا وتم تعذيبه حتى استشھد     م25/12/2002 س نابل ش ابراھیم طالب أبو ھوا 164.

خطف وتنكیل ومن ثم قتل  م30/12/2002 الخلیل عمران عبد الغني غیث 165.

اعتقل مصابًا في قدمیه ومن ثم قتل بدم 
بارد

م31/1/2003 مخیم طولكرم فايز صبري جابر 166.

أزمة قلبیة واھمال طبي في سجن نفحة م19/2/2003 دورا الخلیل ولید محمد عمرو 167.

 وأصابوه واعتقلوه ومن ثم داھموا منزله
قتلوه 

م6/3/2003 بیت لحم س محمد أحمد العسـع 168.

اعدم میدانیًا بدم بارد بعد اختطافه واعتقاله م10/6/2003 س خانیون جاسر جبر حسنین  169.

قتل بشكل متعمد بعد إعتقاله وھو مصاب 
بإصابات طفیفة في قدمه

22/11/2003 قلقیلیة س عطیة أحمد خمی 170.

ھمال الطبي ثم نقل من معتقل جراء اإل
مجدو الى المستشفى فاستشھد ھناك

8/12/2003 مخیم بالطة س بشیر محمد احمدعوي 171.
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إعتقل وإستجوب مباشرة ومن ثم أطق 
علیه زخات من الرصاص

م6/1/2004 س نابل ص عبد العفو مصطفى القصا 172.

إھمال طبي ومماطلة في نقله إلى 
 معتقل مجدو–المستشفى 

م16/9/2004 طولكرم فواز سعید محمد البلبل 173.

 وتم تعذيبه وھو في 14/9اعتقل مصابًا في 
.المستشفى ثم قتل عمدًا 

م23/9/2004 س  مخیم نور شم
في طولكرم

فالح حسن مشارقة 174.

نتیجة اإلھمال الطبي وكان معتقًال منذ 
م3/10/1985

م4/11/2004 س مدينة القد محمد حسن أبو ھدوان 175.

قالقتل عمد بعد اإلعت 3/12/2004 مدينة جنین محمود عبد الرحمن كمیل  176.

قتل عمد حیث أصیب وتم اعتقاله 
واستشھد بعد يومین في مستشفى 

سوروكا

10/12/2004 رفح صالح عمر شیخ العید 177.

إھمال ،حیث شب حريق في إحدى خیام 
س كھربائي دون أن  معتقل مجدو نتیجة ما

تقدم اإلدارة المواد االزمة إلطفائه

27/1/2005 رام اهللا–كفر مالك  "راسم سلیمان أبو غرة 
"غنیمات 

178.

 حیث اعتقل وھو مصاب دون –إھمال طبي 
تقديم الرعاية الطبیة الالزمة له واستشھد 

.بعد ثالثة أيام 

5/5/2005 -بلدة صیدا 
طولكرم

عبد الفتاح يوسف محمود رداد 179.

 على حاجز 8/6 اعتقل في –جراء التعذيب 
ة عدم حیازته على تصريح برطعة بحج

ش بینا "واستشھد في مركز توقیف  "رو
.في الجلیل 

15/6/2005 جنین علي محمد توفیق أبو الرب 180.

23/6/2005 في سجن جلبوع – إھمال طبي  قرية طمون
جنین

بشار عارف عبد الوالي بني 
عودة

181.
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28/7/2005 في معتقل النقب الصحراوي–إمال طبي  دير البلح  عادل عبد العزيز ابو جواد
مغصیب

1
8
2

أسباب استشھاده مجھولة  26/4/2006 48فلسطین  سلیمان دراجي 1
8
3

4ملحق رقم 
قائمة األسرى الفلسطینیین والعرب

وال زالوا في األسر حتى ذين أمضوا  أكثر من عشرين عامًا لال
2006مطلع آب 

عبد الناصر عوني  فروانة :إعداد 
 غزة-سرى والمحررين وزارة األ

2006  أسیرًا  أمضوا أكثر من عشرين عامًا حتى نھاية العام الحالي  64
:منھم سبعة  أسرى أمضوا أكثر من ربع قرن وال زالوا في األسر وھم  

سعید وجیه سعید العتبة -1
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س ومعتقل منذ   م وموجود 1951م  ، أعزب ومن موالید 29/7/1977من نابل
. أقدم أسیر خلف القضبان2006، وھو حتى نھاية أيلول النفي سجن عسق

نائل صالح عبد اهللا برغوثي-2
 م وموجود في 1957م ،أعزب ومن وموالید 4/4/1978من رام اهللا ومعتقل منذ 

سجن عسقالن
فخري عصفور عبد اهللا البرغوثي-3
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م 23/6/1978من  رام اهللا ومعتقل منذ 
.في سجن عسقالن م وموجود 1954متزوج ومن موالید 

 قنطار يسمیر سامي عللناني األسیر ال-4

 م وموجود في 1962م ، أعزب ومن موالید 22/4/1979من لبنان ومعتقل منذ 
سجن ھداريم 

أكرم عبد العزيز سعید منصور -5
 م وموجود في 1962م  ،أعزب ومن موالید 2/8/1979من قلقیلیة ومعتقل منذ 

سجن عسقالن
بو علي محمد إبراھیم محمود أ-6

م21/8/1980من يطا الخلیل ومعتقل منذ 
م وموجود في سجن بئر السبع 1956متزوج  ومن موالید 
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فؤاد قاسم عرفات الرازم-7
س ومعتقل منذ  م وموجود 1958م  ، أعزب  ومن موالید 30/1/1981من القد

في سجن ھداريم
ابراھیم فضل نمر جابر -8

 م وموجود في 1954من موالید م ، متزوج و8/1/1982من الخلیل ومعتقل منذ 
سجن نفحة 

حسن علي نمر سلمة -9
 م وموجود 1958م  ، متزوج ومن موالید 8/8/1982من رام اهللا ومعتقل منذ 

في سجن عسقالن
عثمان علي حمدان مصلح-10

س ومعتقل منذ  م وموجود 1952م  ، متزوج ومن موالید 15/10/1982من نابل
في سجن عسقالن 

س سامي خالد سالمة يون-11
م5/1/1983 من قرية عارة ومعتقل منذ 48من المناطق التي احتلت عام 

 م وموجود في سجن شطة1932 متزوج ومن موالید 
س-12 كريم يوسف فضل يون

م 6/1/1983 من قرية عارة ومعتقل منذ 48من المناطق التي احتلت عام  
 وموجود في سجن نیتسان بالرملة 1958أعزب ومن موالید 

سماھر عبد الل-13 طیف عبد القادر يون
م 20/1/1983 ومعتقل منذ ، من قرية عارة48من المناطق التي احتلت عام 

 م وموجود في سجن شطة 1957أعزب ومن موالید 
براھیم الكیالإسلیم علي -14

 م وموجود في 1952 ومن موالید ،م  متزوج30/5/1983من غزة ومعتقل منذ 
.سجن نفحة

س-15 حافظ نمر محمد قند
م 15/5/1984 من مدينة يافا ومعتقل منذ 48ق التي احتلت عام من المناط

. م وموجود في سجن الرملة1958أعزب ومن موالید 
عیسى نمر جبريل عبد ربه-16

أعزب  ومن موالید ،  م21/10/1984من مخیم الدھیشة ومعتقل منذ 
.م وموجود في سجن نفحة1963

محمد عبد الرحیم سعید منصور -17
م وموجود 1960 أعزب ومن موالید ، م27/1/1985معتقل منذ  من طولكرم و

في سجن جلبوع 
أحمد فريد محمد شحادة -18

 م ،أعزب ومن موالید 16/2/1985من مخیم قلنديا في رام اهللا ومعتقل منذ 
م1962

محمد ابراھیم محمد نصر -19
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م 1955م ، متزوج ومن موالید 11/5/1985من رام اهللا ومعتقل منذ 
 فرھود محمد كراجه رافع-20

م 1961 م ، أعزب ومن موالید 20/5/1985من رام اهللا ومعتقل منذ 
ش-21 طالل يوسف احمد ابوالكبا

م1955م ، متزوج ومن موالید 23/6/1985من الخلیل ومعتقل منذ 
زياد محمود محمد غنیمات-22

1965م  ، أعزب ومن موالید 27/6/1985من الخلیل ومعتقل منذ 
غنیماتمصطفى عامر محمد -23

1965م  ، أعزب ومن موالید 27/6/1985من الخلیل ومعتقل منذ 
خالد سعدي راشد أبو شمط-24

س ومعتقل منذ   1966 ، أعزب ومن موالید 28/6/1985من نابل
عثمان عبد اهللا محمود بني حسین-25

م 1967م ، أعزب ومن موالید 27/7/1985من جنین ومعتقل منذ 
ھزاع محمد ھزاع السعدي-26

م 1967 ، أعزب ومن موالید 28/7/1985معتقل منذ من جنین و
بشیر سلیمان أحمد المقت-27

1965م ، أعزب ومن موالید 12/8/1985من الجوالن المحتلة ومعتقل منذ 
عاصم محمود أحمد والي-28

1967م ، أعزب ومن موالید 23/8/1985من الجوالن المحتلة ومعتقل منذ 
سیطان نمر نمر والي-29

1966م ، أعزب ومن موالید 23/8/1985معتقل منذ من الجوالن المحتلة و
صدقى سلیمان احمد المقت-30

1967م ، أعزب ومن موالید 23/8/1985من الجوالن المحتلة ومعتقل منذ 
ھانى بدوى محمدسعید جابر-31

س ومعتقل منذ  1966م ، أعزب ومن موالید 3/9/1985من القد
س-32 محمد احمد عبدالحمید الطو

1955م ، أعزب ومن موالید 6/10/1985من الخلیل ومعتقل منذ 
نافذ أحمد طالب حرز-33

1955 ، متزوج ومن موالید 25/11/1985من غزة ومعتقل منذ 
فايز مطاوع حماد الخور-34

1961  ، أعزب ومن موالید 29/11/1985من غزة ومعتقل منذ 
س-35 غازي جمعة محمد النم

1958  ، أعزب ومن موالید 30/11/1985من غزة ومعتقل منذ 
 احمد عبدالرحمن حسین ابوحصیرة-36

1952م ، متزوج ومن موالید 18/2/1986من غزة ومعتقل منذ 
 محمد مصباح خلیل عاشور-37

 ، أعزب ومن موالید 18/2/1986من رام اهللا ومعتقل منذ 
 ولید نمر اسعد دقة-38
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، متزوج ومن 25/2/1986 ومعتقل منذ 48من المناطق التي احتلت عام 
1961موالید 

 محمد عبدالھادى محمد الحسنى-39
.م 1860 ، متزوج ومن موالید 4/3/1986من مخیم الشاطئ بغزة ومعتقل منذ 

 توفیق ابراھیم محمد عبداهللا-40
 ، متزوج ومن موالید 7/3/1986من غزة ومعتقل منذ 

ش-41  مصطفى محمود موسى قرعو
س ومعتقل منذ  1954 ، متزوج ومن موالید 10/3/1986من نابل

 رشدى حمدان محمد ابومخ-42
 ، أعزب ومن موالید 24/3/1986 ومعتقل منذ 48من المناطق التي احتلت عام 

1962
براھیم نايف حمدان ابومخإ-43

 ، أعزب ومن موالید 24/3/1986 ومعتقل منذ 48من المناطق التي احتلت عام 
1968

براھیم عبدالرازق احمد بیادسةإ-44
 ، أعزب 26/3/1986 ومعتقل منذ 48حتلت عام من المناطق التي ا

براھیم مصطفى احمد بارودإ-45
1962 ، أعزب ومن موالید 9/4/1986من مخیم جبالیا ومعتقل منذ 

على بدر راغب مسلمانى-46
س ومعتقل منذ  1957 ، متزوج ومن موالید 27/4/1986من القد

 فواز كاظم رشدى بختان-47
س ومعتقل منذ  1961، أعزب ومن موالید 29/4/1986من القد

خالد احمد داوود محیسن-48
س ومعتقل منذ  1965 ، متزوج ومن موالید 30/4/1986من القد

 عصام صالح على جندل-49
س ومعتقل منذ  1962 ، أعزب ومن موالید 30/4/1986من القد

 وصفى احمد عبدالقادر منصور-50
 ، 15/5/1986ومعتقل منذ ، 1948من الطیرة ، المناطق التي أحتلت عام 

1948متزوج ومن موالید 
 عالءالدين احمد رضا البازيان-51

س ومعتقل منذ  1958 ، أعزب ومن موالید 20/6/1986من القد
بوجابرأحمد على حسین أ-52

 ، متزوج ومن موالید 8/7/1986 ومعتقل منذ 1948من كفر قاسم ، المناطق 
1960

ھیم شقیربراإ عبداللطیف اسماعیل -53
س ومعتقل منذ  1960 ، متزوج ومن موالید 23/7/1986من نابل

 عفو مصباح نوفل شقیر-54
س ومعتقل منذ  1964 ، متزوج ومن موالید 24/7/1986من نابل
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 صالح محمد يوسف العبد-55
1957 ، أعزب ومن موالید 22/8/1986من رام اهللا ، ومعتقل منذ 

 طارق داوود مصطفى الحلیسى-56
س ، ومعتقل منذ  1966 ، أعزب ومن موالید 16/10/1986من القد

س-57  عبدالناصر داوود مصطفى الحلی
س ومعتقل منذ  1959عزب ومن موالید أ ، 16/10/1986من القد

براھیم حسین على علیانإ-58
س ، ومعتقل منذ  1960 ، أعزب ومن موالید 19/10/1986من القد

عمةبونأبراھیم محمود إ  سمیر -59
س ، ومعتقل منذ  1960 ، أعزب ومن موالید 20/10/1986من القد

 حازم محمد صبرى عسیلة-60
س ومعتقل منذ  1962 ، أعزب ومن موالید 21/10/1986من القد

 حمزة نايف حسن زايد-61
1966 ، أعزب ومن موالید 15/11/1986من جنین ، ومعتقل منذ 

 سامر عصام سالم المحروم-62
1966 ، أعزب ومن موالید 15/11/1986معتقل منذ من جنین ، و

 عبدالرحمن فضل عبدالرحمن القیق-63
1963عزب ومن موالید أ ، 18/12/1986من رفح ، ومعتقل منذ 

 خالد مطاوع مسلم الجعیدى-64
1965 ، أعزب ومن موالید 24/12/1986من رفح ، معتقل منذ 


