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 يا حرية

تحديث فصلي إلحصائيات األسري الفلسطيىييه 

 واوضاعهم داخل السجىن

 
 مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقىق اإلوسان

 (2012كاوىن ثاوي  20- 2011 تشريه اول 20)

 

 حاالت االعتقال الحالية

 :ن في السجون اإلسرائيميةواألسرى السياسي 4,446

 ، وطفل واحد في المجمس التشريعياً عضو 20ن، من ضمنيم ون إداريومعتقل 307

 أسيرات 6

  عاماً 16 تحت سن 19أطفال، من ضمنيم  132

 أعضاء في المجمس التشريعي 23

  في السجون اإلسرائيميةاً  عام20أسرى يقضون أكثر من  52

 48ن من أراضي وفمسطيني 165

 شرعيالمقاتل غير الاسير واحد يقبع تحت امر أسرى من قطاع غزة، من ضمنيم  445

 أسرى من القدس الشرقية 153

 وىذا ،(2011 كانون اول 30- تشرين اول 1 )2011عام الالعدد التقريبي لمفمسطينيين الذين تم اعتقاليم خالل الربع األخير من  751
 .2010عام الالربع الثاني من مقارنة ب% 10 تيا وزيادة نسب،2011عام ال من الثالثالربع مقارنة ب عدم وجود انخفاضيشير إلى 

 
ووضعت كما   . وتقارير مؤسسة الضمير، عمى تقارير من مصمحة السجون اإلسرائيمية ىذهترتكز إحصائيات االعتقاالت 

، باستثناء اعداد االسيرات وأعضاء المجمس التشريعي 2011 تشرين اول 31في رصدتيا مؤسسة الضمير حتى تاريخ 
.   استنادا إلى ما وثقتو الضمير2012 كانون ثاني 15االسرى، والتي وضعت اعتبارا من 

 
  األسرىالمرحمة الثانية من صفقة تبادل 

ًا ضمن  فمسطينياً  أسير550عن أفرجت قوات االحتالل  ،2011  كانون األول18بتاريخ 
 ".الوفاء لألحرار " تبادل األسرىصفقةالمرحمة الثانية من 

 األسرى أسماء ترك لدولة االحتالل تحديد، من الصفقة المرحمة األولى خالفعمى و
.  عنيماإلفراجالمنوي 

ولم تتضمن - كما كان منتظرًا ومتوقعاً -وبذلك لم يتم اإلفراج عن األسرى المرضى  
 .قائمة األسرى المفرج عنيم أسرى من ذوى األحكام العالية
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األسرى المنوي اإلفراج عنيم ضمن من % 65 بأن -عند نشرىا -  عنيماإلفراج المنوي األسرى أسماءمؤسسة الضمير لقائمة أجرتو كشف تحميل 
ديسمبر من / األولفي كانون تنتيي أحكاميم  أسيراً  100بينيم  ومن ،2012نياية عام تنتيي أحكاميم قبل  المرحمة الثانية من الصفقة

. 2012يناير/ ثانيالكانون   و2011العام
 

 بالرغم من انو تم اإلسرائيمية في السجون  أسيرة11صلأ فقط من أسيرات 6 عن اإلفراجكما تم 
وعمى الرغم من التشديد .  الفمسطينيات خالل صفقة التبادلاألسيرات عن جميع اإلفراجاالتفاق عمى 

% 74 أن دراسة الضمير كشفت أن إال الطويمة األحكام المرضى وذوي األسرى سراح إطالقعمى 
 .  سنواتأحكامًا ما دون خمس ضونق ىم ممن ي المفرج عنيم األسرىمن 

 
في )أسيرًا  طفل 159صل  طفاًل من أ55وبينت الدراسة التحميمية أن قوات االحتالل لم تفرج سوى 

 و عند تفحص تواريخ اعتقال األسرى الذين أدرجت أسمائيم في المرحمة الثانية من الصفقة أتضح .نياسجويقضون أحكامًا مختمفة في  (ذلك الوقت
 أوسمو في العام قبل اتفاقية اعتقموا اً  فمسطيني123فيما ال يزال . 1999عام ال في ال اعتقأسيراناعتقموا خالل االنتفاضة الثانية باستثناء أنيم 

.  في السجون اإلسرائيمية 1993
 

االعتقاالت في الفترة الممتدة بين مرحمتي صفقة التبادل 
 

الكل يعرف أن الضفة الغربية ىادئة أكثر من اليدوء، ولكن نيارىا مزيف بفورة اقتصادية، وليميا معتم باعتداءات وحرق لمكروم 
.  واالقتحامات واالعتقاالت وترىيب األىالي، والسجون مكدسة باألطفال وقدامى األسرى واألسيرات واألسرى المرض

  46المضرب عن الطعام والكالم منذ :  المعتقل خضر عدنان
 

ما بين في الضفة الغربية   التي شنتيا  االعتقاالتًا في حمالت فمسطيني470باعتقال ما يقارب  قيام قوات االحتالل مؤسسة الضميررصدت 
 سيدة فمسطينية كما تركزت ىذه االعتقاالت ضد أعضاء 11 طفاًل و 70بينيم ". 2011 كانون أول 18 تشرين أول و 18 "مرحمتي صفقة التبادل

 ناشطًا، األمر الذي تعتبره مؤسسة الضمير تدبيرًا عقابيًا ليم 150الجبية الشعبية لتحرير فمسطين وأنصارىا حيث اعتقمت قوات االحتالل أكثر من 
 يومًا كما جاءت ىذه الحممة عقابًا لحمالت 20، وأستمر 2011 أيمول 27عمى اإلضراب عن الطعام الذي بدأه معتقمي الجبية الشعبية بتاريخ 
 . التضامن التي عمت الضفة الغربية دعمًا إلضراب األسرى وحريتيم

بقاء سجونيا مكتظة باألسرى وأداة ضغط عمى الشعب  كما كشفت ىذه الحمالت نية قوات االحتالل سمب الفمسطينيين فرحتيم بتحرير أسراىم، وا 
 .الفمسطيني وكسر إرادتو جنبًا إلى جنب استخداميا كورقة مساومة وابتزاز  لمطرف الفمسطيني المفاوض

  أيضاً  من الصفقة من مضايقات االحتالل خالل تمك الفترة، فقد قامت قوات االحتاللاألولى المفرج عنيم في المرحمة األسرى كما لم يسمم 
ثالثة من األسرى المحررين ممن تحرروا في المرحمة  اعتقال لمقابمة مخابراتيا، بل و أعادت  واستدعت بعضيم بمداىمة منازليم بشكل مستمر

 .األولى و الثانية من صفقة التبادل
 بعد مداىمة منزلو وتفتيشو بحي كريسة أيمن إسماعيل الشراونة لمحرر االحتالل األسير ات قوات جيشاعتقل 2012 كانون الثاني 31 فبتاريخ 

 الشراونة قضى عشرة أعوام داخل سجون االحتالل، وأفرج عنو بالدفعة ألسيروكان ا.في بمدة دورا جنوب غربي الخميل بالضفة الغربية المحتمة
يعتبر الشراونة أول أسير محرر بصفقة تبادل األسرى يعاد اعتقالو  وبيذا . عاما38األولى لصفقة األسرى بعدما كان يقضي حكما بالسجن مدتو 
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لاللتقاء بأبنائيم المنفيين في الخارج  ومن جرى السفر وامتدت ىذه االعتداءات لتطال ذوي األسرى المحررين فحرم بعضيم من  .بعد مداىمة منزلو
 . تيجيرىم قسرًا إلى قطاع غزة

 
  نواب المجمس التشريعي  اعتقال

 نائبًا بعد إقدام قوات االحتالل بإعادة 27خالل  الفترة التي تغطييا ىذه النشرة الفصمية  أرتفع عدد النواب الفمسطينيين في سجون االحتالل إلى 
واإلصالح من بينيم رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني السيد عزيز دويك من كتمة اإلصالح والتغيير الذي جرى من كتمة التغيير  نواب 5 اعتقال

وأصدر بحقو أمر اعتقال . في الطريق الواصل بين رام اهلل و وأريحا" جبع"، عمى حاجز عسكري قرية 2012 كانون الثاني 19اعتقالو بتاريخ 
 ". عوفر"إداري لمدة ستة شيور و يحتجز  في سجن 

 :  و فيما يمي استعراض مقتضب لما شيدتو فترة النشرة من تطورات تتعمق باعتقال النواب

 والمعتقل  (فتح-  التحرر الوطني الفمسطينيحركة) جمال الطيراوي، عمى النائب 2011 األول تشرين31 ت المحكمة العسكرية بتاريخحكم 
عممًا أن النائب جمال . بالسجن لمدة ثالثين عامًا بعد محاكمة استمرت أربع سنوات، شيدت أكثر من سبعين جمسة، 2007أيار 29منذ 

 بعد حممة االعتقاالت 2006الطيراوي ىو أول نواب حركة فتح الذين تعرضوا لالعتقال بعيد انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني في العام 
 . الواسعة التي طالت نواب كتمة اإلصالح و التغيير

  بعد  أويسبنوأ واإلصالح من كتمة التغيير وحسن يوسف، أقدمت قوات االحتالل عمى اعتقال النائب 2011بتاريخ األول من تشرين الثاني 
 اإلداري لمدة ستة شيور ينتيي في أيار  جنوب مدينة رام اهلل المحتمة، ليصار إلى احتجازىما رىن االعتقالبيتونياالكائن منزلو ل  ليميةمداىمة
 .  ويأتي اعتقال الناـئب حسن يوسف بعد أقل من ثالثة شيور من اإلفراج عنو بعد اعتقال دام ستة سنوات في سجون االحتالل.2012

  القدس المحتمة"تيجيره قسرًا من مدينتو ليتم اإلسرائيمية من السجون اإلصالح من كتمة التغيير وحمد عطونأ النائب المقدسي  عناإلفراجتم  "
وكان النائب عطون قد تعرض  . إلى األرض الفمسطينية التي أعادت قوات االحتالل انتشارىا عقب اتفاقية أوسمو   تحت السمطة الفمسطينية

، من داخل مقر المجنة الدولية لمصميب األحمر الدولي في مدينة القدس المحتمة عمى يد قوات 2011أيمول 26لمخطف واالعتقال بتاريخ 
 - .وىي قوات خاصة تابعة لقوات االحتالل- المستعربين 

لمدة وصدر بحقو أمر اعتقال إداري   2011األول  كانون 14 في واإلصالحمن كتمة التغيير  وىو أيضًا يمن ضراغمةأ النائب تم اعتقالكما 
 رىن االعتقال اإلداري امتدت من آذار العام اً  شير20 أمضى ضراغمة النائب و كان . 2012 تنتيي في حزيران أن اشير من المتوقع 6

 . 2010  من العام  حتى تشرين الثاني2009

  شيره الخامس و الثالثين في العزل لتحرير فمسطين، العام لمجبية الشعبيةواألمين  حمد سعداتأ النائب  كانون الثاني دخلأوائلفي 
 دي بع،2011األول  تشرين 27 حيث قامت قوات مصمحة السجون اإلسرائيمية بإصدار أمر عزل بحقو لمدة عام أخرى وذلك في. أإلنفرادي

لتزامتيا التي بموجبيا تم  خوضو اإلضراب الجماعي عن الطعام رفضًا لسياسة العزل بحق األسرى والمعتقمين، ما شكل نكثًا لوعودىا وا 
 يومًا لقاء أن يتم نقل أسرى العزل إلى األقسام العادية خالل مدة ثالثة أشير من تاريخ 20التوصل إلى اتفاق وقف اإلضراب الذي استمر 

 .2011 تشرين األول من العام 17االتفاق الموقع بين قادة اإلضراب ومصمحة السجون بتاريخ 
  رام اهلل  بتاريخ عن مدينة المجمس التشريعي من كتمة التغيير واإلصالح  النائب في عبد الجابر فقياء كما اعتقمت قوات االحتالل 

 .وأصدر بحقو أمر اعتقال إداري لمدة ستة شيور ، " عوفر"سجن ويحتجز حاليًا في ،24/1/2012
 .  وبيذا يرتفع عدد النواب المعتقمون رىن االعتقال اإلداري إلى ثالثة وعشرين نائباً 
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  أمر االعتقال  تم تمديد  لفترات متفاوتة فقد المجمس التشريعي نائبًا في 15 أوامر االعتقال اإلداري الصادرة بحق تمديدكما شيدت ىذه الفترة 

 النائب و،عزام عبد الرحمن سميبالنائب  و،ناصر عبد الجوادفيما جرى تمديد كل من النائب ، شيور نزار رمضان لمدة ثالثة اإلداري لمنائب 
 عبد الرحمن ،حمد الحج العميأ ،سمير القاضي بحق النواب  لمدة ستة اشيره تمديدفيما تم.  شيور أربعة لمدة،لطمحمود الرمحي و محمد ال

 .الربعي  وأخيرًا النائب خميل و محمد جحيشة  عبد الرازق و عمر، و حاتم قفيشة، و نايف الرجوب،زيدان
 

، عمى اقتحام مقر بعثة الصميب األحمر الدولي في مدينة القدس المحتمة وتمكنت من 2012 كانون الثاني 23و كما أقدمت قوات االحتالل بتاريخ 
ويحتجز النائب طوطح حاليًا في مركز توقيف .  اختطاف الوزير خالد أبو عرفة و النائب المقدسي محمد طوطح من كتمة اإلصالح والتغيير

وتحقيق المسكوبية و قدمت بحقو الئحة اتيام بالدخول إلى دولة من دون تصريح عممًا أنو نائبًا مقدسيًا ولم تبت المحكمة العميا اإلسرائيمية بشكل 
 .نيائي في شأن إقامتو المقدسية

 
النائب أحمد عطون والنائب محمد طوطح والنائب محمد أبو طير والوزير السابق خالد أبو ) القدس في مدينة التغيير واإلصالح"نواب كتمة وكان 
اعتقموا عمى يد  بعد أن  "الصميب األحمر"في مقر ، (2010)من العام  (يونيو)منذ السابع عشر من حزيران كانوا يعتصمون " ، يعتصمون(عرفة
 صادرة عن وزير األمن  الثالثة أعوام ونصف العام، وبعد خروجيم من االعتقال بفترة وجيزة تم تسميميم قرارات،2006عام الاالحتالل في قوات 

حينيا لجأ النواب إلى االعتصام في ، مغادرة المدينة خالل ثالثين يوًماالداخمي لدولة االحتالل تقضي بنزع بطاقات إقامتيم المقدسية ومطالبتيم ب
  1. رفضًا لقرار قوات االحتالل بسحب بطاقاتيم المقدسية ومحاولتيا تيجيرىم قسرًا مقر الصميب األحمر الدولي في حي الشيخ جّراح،

 
  الطبي اإلهمال

 فترة وجيزة بعد اإلفراج عنو من سجون  عاماً 43عن عمر يناىز زكريا داوود  استشيد األسير المحرر 2012/ في الثالث من شير كانون الثاني 
 الذي آلم بو أثناء سنوات اعتقالو وجراء سياسة مرض السرطان بعد أن تدىورت حالتو الصحية بسب إصابتو ب2011 آب 22االحتالل بتاريخ 

اإلىمال الطبي التي تنتيجيا قوات مصمحة السجون اإلسرائيمية بحق األسرى والمعتقمين الفمسطينيين، ورفض قوات االحتالل بعد اإلفراج عنو 
 . السماح لو بالسفر لتمقي العالج المناسب في مستشفي متخصص في العاصمة األردنية

 19)، ولديو أربعة أبناء احمد ( سنوات9)قضى منيا  (عاما16)، وحكم عميو بالسجن لمدة 10/2/2003وكان الشييد زكريا قد اعتقل بتاريخ 
. ( عاما13)ودالل  ( عاما14)وممك  ( عاما20)ووصال  (عاما

 شييدًا قضوا 205  ليرفع شيداء الحركة األسيرة إلى نتيجة عدم توفير الرعاية الصحية الالزمة لعالج مرضوجاء استشياد األسير المحرر زكريا  
 أسيرًا قضوا نتيجة اإلىمال الطبي سواء داخل السجون أو  بعد فترة وجيزة من  اإلفراج عنيم في 52في مراحل االعتقال أو فترة وجيزة بينيم 

 .مسعى من قوات مصمحة السجون  لمتنصل من مسؤولية تدىور حالتيم الصحية
 أسيرًا فمسطينيًا يقبعون في سجون االحتالل ويعانون من ظروف صحية صعبة،  4500 فمسطينيًا من بين اً  أسير1000 واليوم، مازال ىناك قرابة 

  أسيرًا يعانون من مرض السرطان في أماكن مختمفة من أجسادىم11بينيم 
 

 

 

                                                 
1
 http://www.nuwwabalquds.com/modules/myfiles/files/1_1327787793.pdf 

 

http://www.nuwwabalquds.com/modules/myfiles/files/1_1327787793.pdf
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  حممة وقف االعتقال اإلداري 

بنسبة وىو ما يعني ارتفاعا .  في المجمس التشريعي وطفاًل واحدنائباً  23 منيم  معتقالً 307إلى أرتفع عدد المعتقمين اإلداريين في سجون االحتالل 
  قياسًا بإحصاءات % 12

.   دون توجيو تيمة أو محاكمةًا يقبعون في سجون االحتاللمعتقاًل إداري 272، حيث كان 2011تشرين األول 
 12وىو من سكان مخيم عسكر المحاذي لمدينة نابمس، وأمضى صقر  ( عاماً 47)وتشير بيانات مؤسسة الضمير إن المعتقل أحمد نبيان صقر 

عامًا في االعتقال اإلداري في اعتقاالت سابقة، و يعتبر اليوم  أقدم معتقل إداري بعد أن أمضى أربع سنوات وكان صقر قد أعمن عن مقاطعتو 
 من كانون الثاني الحالي معتبرًا أنيا محكمة صورية تستيدف صبغ الشرعية عمى 20لمحكمة االستئناف الخاصة باالعتقال اإلداري بتاريخ 

 . االعتقال اإلداري الذي ينتيك بدوره القانون الدولي اإلنساني
 

 المعتقل اإلداري خضر عدنان

 
التوالي،   عمى45معركة الكرامة بأمعائو الخاوية لميوم الـ خوضو ل، (عاما33 )خضر عدنانالمعتقل اإلداري يواصل 
ًا عمى التعذيب الذي تعرض لو، ورفضًا منو لسياسة االعتقال اإلداري و لألمر الذي صدر بحقو يوم الثامن من احتجاج

 .2012في الثامن من أيار  لمدة أربعة شيور تنتيي 2012كانون الثاني 
بعدما تعرض  ، الكالمعنحيث بدأ إضرابو عن الطعام و "الجممة"مركز تحقيق إلى   بعدىا نقل، 2011 كانون األول 17 لت قوات االحتالل اعتق

شديد من الصراخ ال  منوكانت جمساتأيام التحقيق، ستمرت الشتائم طوال ا" لمتعذيب واإلىانة عمى يد طاقم التحقيق، قال خضر لمحامي الضمير 
 يضيف وقام  و.اً  شديداً لمما سبب لي أحد المحققين بشدي من لحيتي وقمع شعر منيا أاألسبوع الثاني قام ويضيف ".   في وقت واحدعدة محققين

. " أنني بدون كرامةن يقولوون المحققأخذ و. إلىانتيغبار من أسفل حذائه ومسح به شاربيأحد المحققين بتناول 
 بمعاقبتو بالعزل في مدير السجنونظرًا الستمرار خضر باإلضراب عن الطعام والكالم، وبغرض مضاعفة الضغط عميو لمنيل من عزيمتو، قام 

 –كما تعرض  خضر عدنان لمتيديد بالقتل من قبل قوات النحشون . شيرأ 3ىل لمدة األ زيارة ه منمنعبو،  أيام7زنازين العزل أإلنفرادي لمدة 
 وذلك أثناء  نقمو من سجن مستشفى الرممة  إلى محكمة سجن عوفر، الذين –وىي وحدات خاصة تابعة لمصمحة السجون مكمفة بحراسة األسرى 

 .   أخذوا يشتمونو  بكممات نابية ويسخرون منو وقام أحدىم بتيديده  بتفجير رأسو وكل ذلك ألنو يرفض الحديث معيم
 ويحتجز المعتقل خضر عدنان في مستشفى سجن الرممة، ويرفض التعامل مع الطواقم الطبية التابعة لمصمحة السجون، األمر الذي دفعيا في 
نياية األمر إلى الرضوخ لطمب المؤسسات الحقوقية و معاينتو من قبل أطباء فمسطينيين من الداخل الذين أكدوا بدورىم أن حالة خضر عدنان  

 .الصحية تدعو لمقمق
 في  العسكريةالقاضية يومًا ورفضو لتناول الفيتامينات، إال أن 45 المعتقل خضر جراء خوضو لإلضراب عن الطعام طوال عمى الرغم مما يعانيو و

 ،  رفضت طمب محامين  الدفاع  بإلغاء أمر االعتقال بحق خضر واإلفراج 2012يناير /  كانون الثاني30 بتاريخ ،(داليا كاوفمان)محكمة عوفر 
 . عنو فورًا  
مواد "قاضية المحكمة تأجيل البت في أمر االعتقال اإلداري الصادر بحق المعتقل خضر لحين اإلطالع عمى ما تسميو النيابة العسكرية  و قررت

 .لمبت في القضية ًا واضحاً موعددون أن تحدد " الممف السري

عن الطعام في تاريخ الحركة  ضرابإطول أبذلك مسجالً  رفضاً لالعتقال اإلداري 45يواصل خضر إضرابو عن الطعام لميوم 
 .األسيرة الفمسطينية
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 نوأ إال، بحجة تقديم الفحوصات الطبية لو، (معياني ىيشوعا) مستشفى غالى خضر المعتقل تم هن  وأثناء كتابة ىذه النشرة، أكد محامي الضمير أ
بل كان نقمو إلى و دواء، أي عالج أ يقدم لو ولم، ة في المستشفى المذكور طبيوصاتي فحأ ى لم يتمقأكد لمحامي الضمير محمود حسان أنو

 3ة  حراس،  وذلك تحت  بالسرير الذي ينام عميوقدمو يده ولمتنكيل بو ومضاعفة معاناتو، وذلك بتكبيل" النحشون"المستشفى المذكور فرصة لقوات 
، و تجدد دعوتيا إلى أوسع أسرى في خطرحممتها في خضر عدنان أدرجت المعتقل  مؤسسة الضمير.  عمى مدار الساعة النحشونمن قوات 

" بان كي مون" حممة شعبية تضامنية مع المعتقل خضر عدنان، وتطالب المجنة الدولية لمصميب األحمر، واألمين العام لألمم المتحدة السيد
 .بممارسة الضغط عمى دولة االحتالل لإلفراج عنو، و تحميميا كامل المسؤولية عن حياتو

............................................................................................................... 
وليد حناتشة 

 22بتاريخ المدير اإلداري والمالي في اتحاد لجان العمل الصحي، ،   وليد حناتشةلت قوات االحتالل السيداعتق
. شيورأمر باالعتقال اإلداري لمدة ستة وعمى الفور صدر بحقو  و 2011تشرين الثاني 

ىذه ليست المرة األولى التي يعتقل فييا وليد بموجب أوامر االعتقال اإلداري، بل سبق لو أن أمضى قرابة ثماني  
-1994 بين سنوات قضى وليد ثالث أعوام ونصف رىن االعتقال اإلداري. سنوات رىن االعتقال اإلداري

  رىن االعتقال اإلداريآخريالحقا قضى عاما ، و2005عام ال وحتى 2002، ليعتقل مرة ثانية في العام 1998
 .2010 و العام 2009بين العامين 

 وليد يشغل موقعًا  أنالقرار مشدداً استئناف يو بقام محام حناتشة، أمر االعتقال اإلداري الحالي ضد وليد بتثبيت  القاضي العسكري قام بعد أن 
ن اعتقالو يؤثر سمبا عمى  لممجتمع والمعوزين ضرورية طبيةة إنسانية تقدم خدمات إغاثية و  في مؤسسمحوريًا  سير عمل المؤسسة ويضر وا 

 .  جمسة االستئناف أثنى عمى قرار التثبيت قاضيبالمستفيدين منيا، غير أن
............................................................................................................... 

 مازن النتشة 
 تمديد االعتقال اإلداري لممرة السادسة عمى التوالي 

دعم  ُتعنى بالسكرتير اإلداري لمؤسسة خيرية بحق السيد مازن النتشة تم تمديد االعتقال اإلداري لممرة السادسة، 2012في الرابع من كانون األول 
.  2012 ىي في الثالث من آذارتمن المتوقع أن ينو الذي -المعاقين 

 . ، ويحتجز منذ ذلك الوقت في سجن النقب 2009من منزلو في مدينة الخميل في السابع من تشرين األول  مازن النتشة اعتقل 
 .اإلداريرىن االعتقال سنوات أربع  من اإلفراج عنو بعد قضاء شيور فقط أربعة  جاء اعتقال مازن النتشة األخير

. رىن االعتقال اإلداريىا من سبعة أعوام أعوام في السجون اإلسرائيميةثمانية مازن  قضى 1994 ومنذ العام  قضى
 يتضمن كميات كبيرة من السوائل اً  خاصاً  غذائياً  ونظاماً  منتظماً  طبياً  وفحصاً مازن من التياب في القولون مما يتطمب عالجا مستمر يعاني

 رعاية طبية مناسبة  تمقيبالرغم من ىذا، اعتبرت مصمحة السجون بأن صحة مازن جيدة ولذلك ال يحق لو إتباع نظام غذائي خاص أو. والفاكية
.  لضرورة القصوى فقط  مسكنات عند اسمح لو بتمقي داخل السجن، وي
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 اعتقال األطفال
. 16تحت سن طفاًل   19بينيم   معتقالً 132أن عدد األطفال المعتقمين بمغ - 2012 كانون الثاني 15لتاريخ -  تفيد بيانات مؤسسة الضمير

تركزت . 2011 طفاًل ما دون سن الثامنة عشر من العمر خالل العام 404ووفقًا لتوثيقات الضمير قامت قوات االحتالل باعتقال ما ال يقل عن 
وتفيد بيانات  ، بيت لحم قربالدىيشة، ومخيم  القدس/ شعفاطات وخاصة مخيم مخيمحمال اعتقال األطفال خالل األشير الثالث الماضية في ال

يناير الحالي / النصف األول من شير كانون الثاني خالل الدىيشة أطفال في مخيم 10في مخيم شعفاط و اًل  طف11اعتقال الضمير أنو جرى 
  . 2012من العام 

ينتظر من قرية النبي صالح ،  اً  عام14 البالغ من العمر  إسالم دار أيوب التميميالطفل وفي سياق متصل مازال 
كانون الثاني  من شير ين الرابع و العشر فيالطفل إسالم أعتقل عمى يد قوات االحتالل  عميو ، وكانصدور الحكم

لى اليوم يعيش إسالم ووضع تحت اإلقامة الجبرية في الخامس من نيسان ، 2011 قيد اإلقامة الجبرية وال يسمح لو وا 
. بالخروج من المنزل إال لمذىاب إلى المدرسة

 بسالمة إجراءات التحقيق وما بني عمييا من بينات قانونية، حيث حرم  محاميو، طعنإسالم محاكمةجمسات  خالل 
إسالم من مقابمة محامية ، أو أفراد عائمتو خالل جمسات التحقيق التي استمرت خمس ساعات تعرض خالليا الطفل لمتعذيب النفسي و معاممة 

 .قاسية
أدلى . تميميال باسم  السيدمحاكمة المدافع عن حقوق اإلنسانجمسات قدم إسالم شيادتو في ،  2011 في الثامن والعشرين من تشرين الثاني 

 التحقيق إسالم بشيادتو حول انتياك حقوقو خالل التحقيق كما صرح بأنو أعطى اعترافات كاذبة بسبب الضغط الشديد الذي تعرض لو قبل
قال ضابط الشرطة المسؤول عن تحقيق ، 2012في الثامن من كانون الثاني  التميمي باسم السيد خالل جمسة استماع أخرى في محاكمة. وخاللو

  ".مجرد مزحة" التحقيق كان أثناء سالم  لمطفل إإسالم بأن تيديده 
 

 حماية األسيرات 

منذ الخامس امرأة ل سبعة عشر تم اعتقا. أسيرات ست  عدد النساء الفمسطينيات في معتقل ىشارون و الدامونان ك2012 كانون الثاني 15في 
.   بعد التحقيق أثنى عشر منين، تم اإلفراج عن2011عشر من تشرين األول 

.  باإلضافة إلى ذلك تم وضع كاميرات مراقبة داخل زنزانات األسيرات في سجن ىشارون
 
  منى ، وسعاد نزال: ن كجزء من المرحمة الثانية من صفقة تبادل األسرى وه ،2011 كانون الثاني 18 بتاريختم اإلفراج عن ستة أسيرات

 . رانيا أبو صبيح، وفداء أبو سنينة، وىانيا نصر، وبشرى الطويل، وقعدان
.  عاما62، وىنية اليبل  عاما35رماح اليبل : والحقًا تم اإلفراج عن عدد أخرمن المعتقالت وىن 

اقتحام  منزل  قام جيش االحتالل اإلسرائيمي باقتحمت قوات االحتالل منزل العائمةعندما، 2011 كانون األول 27بتاريخ  المتان اعتقمتا 
عمل . في اقتحام سابق  عاما الذي قام بالدفاع عن والدتو خالل اشتباك مع جنود االحتالل35في رام اهلل العتقال سام اليبل العائمة 

 1500مالية قيمتيا  بعد ثالثة أيام تم اإلفراج عنين بكفالة وبالفعل محامو مؤسسة الضمير بشكل طارئ وسريع لضمان اإلفراج عنين 
  . منين لكلقالً شي

 في كانون الثاني التي كانت قد اعتقمت .  عاما44 خديجة أبو عياش ، المعتقمة تم اإلفراج عن،2012 في الخامس من كانون الثاني
2009 . 
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  و في المرحمة الثانية من صفقة التبادل لم يفرج عن - كما كان متوقعاً -أخفقت صفقة التبادل في اإلفراج عن كافة األسيرات الفمسطينيات
ت  وحكم2002 العام نيسانكانت قد اعتقمت في ، ( عاما 35 )لينا جربونياألسيرتان لينا الجربوني و وورد قاسم ، ومن المعروف أن 

 ، ومن  سنوات6بالسجن  وحكمت 2006 من العام في تشرين األولجرى اعتقاليا (،اً  عام25 )ورود القاسمعامًا فيما  17بالسجن لمدة 
 . 2012المفترض أن يطمق سراحيا في نيسان  العام 

 قرية "( عامًا 38) من صالح  وكذاك نرمين، ( عاما22 ) وفاطمة دوابشة،( عاما17)وآالء جعبة  (عاما53 )حسن تم اعتقال سموى 
المحامي بعد  لقاء وتحرم من تحقيق المسكوبية، مركز تحتجز في ، ولراىن المحظة 24/1/2012 بتاريخ اعتقمت - قضاء رام اهلل–عارورة

، قررت المحكمة تمديد توقيفيا لثمانية أيام أخرى 30/01/2012وبتاريخ . ليا تجدد أمر منع لقائيا بالمحامي لممرة الثالثة عمى التوالي أن
بغرض استكمال التحقيقات، األمر الذي يشكل استجابة من المحكمة لطمب طاقم التحقيق، ويعرض نرمين لمتعذيب ويدعو لمقمق عمى 

 .صحتيا
 

  واالعتقاالت المرتبطة بجدار الضم والفصل العنصري اإلنسانالمدافعون عن حقوق 

اإلنسان،  حالة اعتقال لمدافعين عن حقوق 295 وثقت الضمير.  النشرةخالل الفترة المشمولة واالستيطان  ضد الجداريناعتقال الناشطأستمر 
 ،  2011خالل العام  وناشطين ضد جدار الضم والفصل العنصري،

 حالة اعتقال 58 قرابة  حالة اعتقال لنشطاء  ضد الجدار واالستيطان بينيم69وخالل األشير الثالث الماضية وثقت المضير ما ال يقل عن 
 ولوحظ  ارتفاع في  أعداد المعتقمين في قرية النبي صالح التي تشيد مقاومة .الحادي عشر من العمر لم تتجاوزبعضيم  18سن ألطفال ما دون 

 القريبة  أّمرتبي بمدة  حاالت في 4 فمسطينيًا من أىالي قرية النبي صالح،  فيما سجمت 20مستمرة ضد االستيطان، حيث اعتقمت قوات االحتالل 
 ،بعمين قرى  العديد من حاالت االعتقال فيإلى باإلضافة، -قرب بيت لحم - المعصرة، وحالتين في الولجة أخرى في قرية حاالت4، ومن الخميل
. القدسفي أحياء وقرى مدينة جنوب الخميل  قرى  و،وكفر قدوم

 وذلك  نساء6 بينيم  يًا، فمسطيني14 وخالل الوقفات التضامنية مع األسيرات واألسرى في سجون االحتالل أقدمت قوات االحتالل عمى اعتقال 
 .طالبت باإلفراج عن بقية األسيرات المواتي لم يفرج عنين في صفقة التبادل - الخاص باألسيرات–  سجن ىشارون أمامخالل مظاىرة

 
 تميمي ال باسم  المدافع عن حقوق اإلنسان السيد محاكمة

 . سممية ضد االحتاللالمظاهرات  الفاعمين في مقاومة االحتالل وتنظيم ال، أحد قياديي المجنة الشعبية وتميميالباسم استمرت محاكمة 
محامي  اآلخذ باحتجاج رفض القاضي العسكري المستمر و تأجيلالمحاكمة و لباسم المتعمق بالتأخير المتكرر ل

جمسات االستماع حتى نهاية تشرين ل غير المبرر . 2011الثاني 
 إسالم ، قام الطفل2011يتشرين الثان 28بتاريخ  شهادته بإدالءحد الشهود الرئيسيين في المحاكمة، أالتميمي، 
ضغط الشديد الذي ال وفق توجيو من المحققين، عمى أثراعترافات   قدمصرح بأنو و انتياك حقوقو خالل التحقيق حول

. التحقيق وخاللوأثناء تعرض لو 
 وفق جبرا عمى تجريم باسمأوقاال بأنيما أمام المحاكمة  شيادتيما بإدالء اً  عام20تميمي ال وعدي اً  عام15تميمي ال في اليوم التالي قام معتصم 

 ومعتصم بأنو تم إسالم، اعترف المحقق المسؤول عن قضية 2011األول  كانون 14  المنعقدة بتاريخ خالل الجمسة التالية. إلرادة المحققين
مارسو حد المحققين بأن الترىيب والتيديد الذي أدعى أ 2012 كانون الثاني 8 في أخرىلكن في جمسة استماع  .انتياك حقوقيما خالل التحقيق

 كانون 22 وىذا وقررت المحكمة مواصمة جمسات االستماع شيادات الشيود بتاريخ . كما أشرنا أعاله "مزحة"خالل التحقيق كان مجرد المحققين 
 . 2012 شباط 19 و أخرى بتاريخ 2012الثاني 
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  رحمة أبواعتقال اشرف 
مع ،  شهور و نصفستة  بالسجن لمدة  رحمةأبوشرف أعمى الناشط البارز ، 2012  كانون الثاني15 حكمت محكمة عوفر العسكرية بتاريخ

 . سنوات المقبمةلخمسإذا أدين مرة أخرى في غضون استة أشهر وقف التنفيذ لمدة 
 إلقاء بتهمة ،بمعينقريته  في األسبوعيةخالل المظاهرة ، 2011 األول تشرين 21  أبو رحمة بتاريخشرفوكانت قوات االحتالل قد اعتقمت أ

 .الحجارة والمشاركة بمسيرة غير قانونية
تفند ادعاءات النيابة العسكرية، وما جاء في الئحة  قاطعة أدلةالرغم من وجود أدانت المحكمة العسكرية الناشط أشرف بالتهم السابقة عمى  

 (بتسيمم)المعمومات اإلسرائيمي لحقوق اإلنسان  مركز موظف و محامي في  وهماشهود عيانلومن ضمنها شهادات االتهام التي  قدمت بحقه ، 
 .حجارة خالل المظاهرةيمقي التبين بأنه لم  ولقطات فيديو

 .، وأطمقت النار عميه وهو معصوب العينين وأصابته برصاصة في ساقه2008وسبق لقوات االحتالل أن اعتقمت أشرف في العام 
ات مظاهرال أثناء ان قتمتهما قوات االحتاللذلال عامًا 35 أبو رحمة وجواهر عامًا، 30 أبو رحمة  باسم كل منشقيق وأشرف أبو رحمة هو 

 2. األسبوعية السممية التي تشهدها القرية ضد االحتالل واالستيطان
 ركاب الحرية  

 في محاكاة لحركة " ركاب الحرية"يون أطمقوا عمى أنفسهم أسم نشطاء فمسطينتظاهر 
 التي ظهرت في سنوات " األمريكية"جل الحريةأركاب من "الحقوقية المدنية والسياسية 

العنصري و  االحتالل اإلسرائيمي ونظامه الكولونيالي  التنديد وفضحجلأالستينات وذلك من 
سرقته ألراضي الفمسطينيين ليقيم عميها المستوطنات ويشق فيها طرقات مخصصة 

 .لممستوطنين
 "إسرائيمية" بركوب حافمة وننشطاء فمسطينيستة قام ، 2011 تشرين الثاني 15في  ف

مخصصة لممستوطنين متوجه إلى مدينة القدس المحتمة ليسمطوا الضوء عمى تقطيع أوصال الضفة الغربية، رافعين الفتات تندد بما تتعرض له 
 .مدينة القدس من تهويد و فصل عن  بقية الضفة الغربية وحرمان فمسطينيو الضفة الغربية من الدخول إليها

  أراد المتظاهرون إرسال رسالة إلى العالم تبين عنصرية االحتالل 
 
قامت قوات االحتالل باعتقال النشطاء الستة إضافة إلى شخصين آخرين ، كانوا عمى صمة بهم، بعد  

قبل وصولها  بالقوة  عمى الترجل من الحافمة  المتظاهرينإجبار بمالحقة الحافمة وتطويقها، ومن ثم
 .   كبيروالقى هذا الحدث اهتمام عالمي   .إلى حاجز حزما الذي يقطع الطريق إلى القدس

 

 أريحا سيارة من 50مجموعة من الفمسطينيين قيادة حيث حاولت  قامت لجان المقاومة الشعبية بتنظيم حدث مشابو، 2012كانون الثاني 10بتاريخ 
التي يفرضيا االحتالل عمى  لقيودا تسميط الضوء عمىجل أ وذلك من مخصص لممستوطنين، ومحظور عمى الفمسطينيين، لرام اهلل عمى طريق 
فتاة أريحا بينيم  تم اعتقال خمسة فمسطينيين عمى نقطة تفتيش وكما في المرة السابقة   والطبيعة العنصرية لالحتالل اإلسرائيميحركة الفمسطينيين
. في سن المراىقة

                                                 
2

 ،جراء إطالق جنود االحتالل قنبمة غاز ذات حجم كبير أصابتو في صدر محدثة ثقب كبير 2009 نيسان 17في يوم األسير الفمسطيني  ( عاماً 30)استشيد باسم أبو رحمة  
، جراء 2011/ 1/1في  ( عاماً 35)فيما استشيدت  أختو  جواىر أبو رحمة . ليفارق الحياة بعدىا و يظير شريط فيديو مصور أن الشييد لم يكن يرشق الحجارة أثناء إصابتو 

 .استنشاقيا لمغاز السام الذي تطمقو قوات االحتالل عمى أىالي القرية
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 عن اإلفراجتم  والحقًا . بأن المتظاىرين تصرفوا بعنف قوات االحتالل دعىأكانت سممية، المسيرة عمى الرغم من وجود لقطات فيديو تثبت بأن و
.   األسرىصفقة تبادل من  المرحمة الثانية  المشاركين  وذلك أثناءحد أعمر التميمي، 

 
  القانونية األخبار

 
 اعتراف المحكمة العسكرية باستخدام التعذيب 

 ما  بسبب،2011 األول كانون األول من في اً  فمسطينيالفي قرار لم يسبق لو مثيل، أسقطت محكمة عوفر العسكرية التيم الموجية ضد معتق
 ضباط عترفت المحكمة باستخدامحيث ا.  التحقيق من قبل ضباط المخابرات اإلسرائيميةأثناء المستخدمة ضده "المشروعة الطرق غير" أسمتو

.   عسقالنمركز تحقيق سجن في  يوماً 60 مستمر طوال لتحقيقأثناء خضوعو ، اً  عام23 يمن حميدةأ تحقيق وحشية ضد المخابرات أساليب
  الجسدي والنفسيتعذيبتعرضو لل مثبتًا أن انتزاع االعتراف منو، جاء نتيجة ه، بدحض التيم الموجية ضد،منأي  المعتقلمحاميحيث قام 
.   العالجيةأدويتوخذ أ  المعتقل منمنع،  كما فظيةقاسية وتيديدات للمعاممة وتعرضو 

 
 أخبار األمم المتحدة 

 
 عضوية اليونسكو 

 و ، (اليونسكو) و الثقافة وم المتحدة لمتربية و العلاألمملنيل العضوية في منظمة 2011األول من العام سعت السمطة الفمسطينية في نياية تشرين 
 نالت فمسطين عمى العضوية في األول تشرين 31 في  و.2011 أيمول المتحدة في األممذلك بعد محاولة الحصول عمى عضوية كاممة في 

يون بأن عضوية اليونسكو يفمسطينيعتقد بعض ال.  دولة173صل  الدول المنضوية في المنظمة من أ من107  أصوات حازت عمىأناليونسكو بعد 
 .  ىي بمثابة خطوة ميمة لالعتراف الدولي بفمسطين كدولة

 مقرر األمم المتحدة الخاص حول حرية التعبير
 4 ودولة االحتالل في الفترة ما بين  المحتمةاألرض الفمسطينيةمقرر األمم المتحدة الخاص حول حرية التعبير، بزيارة  فرانك ال رو، السيد قام

تكمن وظيفة المقرر الخاص بجمع المعمومات المتعمقة بالتمييز والتيديد واستخدام العنف والمضايقات التي . األول كانون 18 وحتى األولكانون 
خالل زيارتو، التي تأجمت لعدة مرات منذ كانون الثاني .  تعزيز ممارسة، حرية التعبير عن الرأي أو الذين يسعون لممارسة،األشخاصتستيدف 
 ومحامين ومدافعين عن حقوق ىمي الفمسطيني المجتمع األن في الحكومة وممثمي ومسئولين ال رو ممثل مؤسسة الضمير السيد، قابل2011
  .، و مسئولين في دولة االحتالل الفمسطينية المحتمةاألرض وصحافيين في اإلنسان

 وعمى استشياد الشاب مصطفى ة في القرى الفمسطينياألسبوعية فرانك ال رو في تصريح لو عقب زيارتو عمى المظاىرات   السيد المقررعمق
 10 في متواجدًا  ال رو  السيد  مظاىرة في النبي صالح حيث كانأثناء جنود االحتالل عميو أطمقيا في وجيو بقنبمة غاز أصيبالتميمي الذي 

 .    التنقل و مياجمة الصحافيين واعتقاليماإلنسان وحقيم في مدافعين عن حقوق لل  قمع قوات االحتالل كما الحظ ال رو .  2011األول كانون 
 

  القادمة األحداث
 الدورية من التقرير الرابع عشر وحتى السادس عشر إسرائيل المتحدة المعنية بالقضاء عمى التمييز العنصري لمراجعة تقارير األممتم تعيين لجنة 

 كانون 30 قبل األىمية لممنظمات" التقارير البديمة" تستمم المجنة أنيجب . 2012 آذار 9 شباط وحتى 13خالل الدورة الثمانين التي ستنعقد من 
 . 2012الثاني 
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  المدافعة عمى مستوى االتحاد األوروبي 

 
بروكسل  المعتقمين الفمسطينيين في حقوق  من أجل مدافعةال

 في السمطة الوطنية الفمسطينية  السيد عيسى قراقع وممثمين عن الحركة سرى سحر فرنسيس ووزير شؤون األ السيدة مديرة مؤسسة الضميرالتقت 
 7 -6 مع عدد من البرلمانيين البمجيكيين واالتحاد األوروبي في بروكسل ما بين ، ومؤسسة الحق- لمدفاع عن األطفال فرع فمسطينعالميةال

 .   بغرض تدويل قضية األسرى والمعتقمين الفمسطينيين2011ديسمبر 
 وىيئة العالقات ،ووفد البرلمان األوروبي لمعالقات مع المجمس التشريعي الفمسطيني، الوفد الفمسطينيإلى رئيس البرلمان البمجيكي وجو الدعوة  

.  األوروبية ومجموعات العملليات، باإلضافة إلى بعض الممث (EEAS)الخارجية األوروبية 
" التمسك بالقانون الدولي وحقوق اإلنسان من المنظور األوروبي:  المعتقمين السياسيين الفمسطينيين" بتقديم عرض بعنوان د الفمسطيني الوفام  قكما

. في مؤتمر يترأسو البرلمان األوروبي
بقراره الصادر الفمسطينيين، ودفع االتحاد األوروبي لموفاء األسرى ضغط عمى االتحاد األوروبي نيابة عن ال إن اليدف من الجولة ىو ممارسة 

. األوضاع في السجون اإلسرائيميةتحقيق حول رسال لجنة ، والقاضي بإ2011مارس / بشير آذار
 م أنيا ستواصل دع" توكيا سافي"األوروبي السيدة صرح نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان وخالل ذلك  

.  طمب ىذه البعثة لتقصي الحقائق
شاركت مؤسسة الضمير وغيرىا من أعضاء الوفد الفمسطيني أيضا في المنتدى الثالث عشر لالتحاد األوروبي والمنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان الذي 

.  من ديسمبر09-08 في األوروبية والمفوضية األوروبيةعقده ىيئة العالقات الخارجية 
 عمى سبيل ويجمع المنتدى منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية ومؤسسات االتحاد األوروبي والدول األعضاء في االتحاد األوروبي لمناقشة قضايا 

كان اليدف من المنتدى ىو تعزيز تنفيذ المبادئ التوجييية لالتحاد األوروبي عمى القانون الدولي والتوصل . المدافعين عن حقوق اإلنسان واالحتجاز التعسفي
 .لى استراتيجيات أكثر فعالية لنيج االتحاد األوروبي لحقوق اإلنسانإ
 

 زيارة وفد من البرلمان األوروبي
وقد قاموا بزيارة بعض المعتقمين . 2011 نوفمبر 4 أكتوبر إلى 30زار وفد البرلمان األوروبي لمعالقات مع المجمس التشريعي الفمسطيني قطاع غزة من تاريخ 

الفمسطينيون الذي تم إطالق سراحيم كجزء من صفقة تبادل األسرى األخيرة وذلك بمساعدة مؤسسة الضمير التي نظمت لقاء الوفد مع سبعة من السجناء 
 .المفرج عنيم من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة من بينيم امرأة واحدة

 

  مؤسسة الضميرأخبار
 

 الضمير تشهد في محكمة راسيل الخاصة بفمسطين 
، شيد محامي مؤسسة الضمير محمود حسان في الجمسة الثالثة  لمحكمة راسيل 2011 تشرين الثاني 5في 

محكمة راسيل الخاصة بفمسطين ىي عبارة عن محكمة . إفريقياالخاصة بفمسطين التي عقدت في جنوب 
.  بناء عمى طمب المجتمع المدني لتحريك الشعب و الضغط عمى صانعي القراراإلنسانيلتمثيل الضمير 

تناول .   تخرق حظر التمييز في القانون الدوليإسرائيل كانت ممارسات إذاتركزت الجمسة الثالثة حول ما 
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 .    الغربية و القدس الشرقية و قطاع غزة و الداخلالضفة القانونية التي تحكم اعتقال ة مالحق الفمسطينيين في األنظمةالسيد محمود حسان 

 
 جولة مؤسسة الضمير التعريفية 

 28 تشرين الثاني حتى 14 في المممكة المتحدة من األسرى أوضاع مسؤولة وحدة الضغط والمناصرة لمؤسسة الضمير جولة تعريفية حول قامت
مع مجموعات  المكونة التضامن شبكات  الفمسطينيين وبناء األسرى الوعي حول رفعخالل الجولة ىدفت مؤسسة الضمير . 2011تشرين الثاني 
جراءاتيا الرامية إلى نزع الشرعية عنحول  وتركزت الجولة.  النقابات والطالب الحقوقيين ونشطاءمختمفة منيا  المدافعين سياسة دولة االحتالل وا 
.  وتجريم نضاليم السمي بموجب أوامرىا العسكرية الفمسطينية المحتمةاألرض في اإلنسانعن حقوق 

 في العالم العربي التي تنظميا الرئاسة الديمقراطية اإلصالحاتلبولندة لممشاركة في مؤتمر حول   مديرة مؤسسة الضميروفي ذات اإلطار توجيت 
 . األول كانون 2 و 1البولندية لالتحاد األوروبي في 

 

 المنشورات
يركز التقرير عمى االعتقاالت . العربيةو االنجميزية تيننشرت مؤسسة الضمير تقريرىا السنوي حول االنتياكات في سجون السمطة الفمسطينية بالمغ

 الفمسطينية ومصمحة األسيرة بين الحركة ة المستمرة تطورات المواجوأىم كما يبين التقرير 2010السياسية التعسفية وانتياك حقوق المعتقمين خالل 
 .    اإلسرائيميةالسجون 

 
 الموقع االلكتروني

وأخبار نشورات الضمير  لمواد ومالموقع تصفح أسيل يتيح  www.addameer.org  موقعيا االلكتروني الجديد رسمياً أطمقت مؤسسة الضمير
ويتضمن وسائط متعددة منيا فيديوىات مؤسسة الضمير عمى يوتيوب، األسرى وانتياكات قوات مصمحة السجون لحقوقيم وأخبار محاكماتيم 

 قاعدة بيانات لممفات األسرى، وأدوات ويوفر الموقع .مشاركات الضمير في البرامج اإلذاعية التي تتناول قضايا األسرى كما .ومعرض الصور
حصائيات شيرية ألعداد األسرى في سجون االحتالللمنشطاءعمل  صفحة خاصة عمى موقع  لضميرا أطمقتكما .  في حمالت التضامن، وا 
.  تويتر
 

 اعتقاالت السمطة الفمسطينية 
 

استمرت السمطة الفمسطينية باالعتقال السياسي بعد أكثر من ثمانية شيور من توقيع اتفاقية المصالحة بين فتح وحماس في القاىرة خالل الفترة 
 السمطة الفمسطينية في الضفة أجيزة حالة اعتقال تعسفي عمى خمفية سياسية  قامت بيا 111رصدت مؤسسة الضمير ووثقت . المشمولة بالتقرير

 .  كما استمرت االعتقاالت في قطاع غزة مما يشير لعدم التزام الطرفين في المصالحة الوطنية.  كانون الثاني15 و األول تشرين 15الغربية بين 
 
 ”الدولةالمس بكرامة رئيس “

 عن اإلضراب طمب المجوء السياسي وأن  فور وصولو لمضفة الغربية بعد 2012 كانون الثاني 5 في ار عرأبواعتقمت السمطة الفمسطينية ىارون 
قدم محامي .  يوما لمتحقيق15وأعمنت المحكمة بأنو سيحتجز لمدة " بالمس بكرامة رئيس الدولة"اتيم ىارون .  في النرويجأسبوعينالطعام لمدة 

و يحمل النشطاء المسؤولين عن قضيتو السمطات النرويجية مسؤولية عدم منحو .  كانون الثاني16 سراحو في وأطمق عنو لإلفراجىارون استئنافا 
 . المجوء

http://www.addameer.org/
http://www.addameer.org/
http://www.addameer.org/
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المخابرات العامة تختطف شابا وتعتدي عميه بالضرب 
 مشاركتو في مظاىرة سممية تستنكر مشاركة الفمسطينيين أثناء 2012 كانون الثاني 14 في اإلدريسي السمطة الفمسطينية سيف أجيزةاعتقمت 

وقامت .  السمطة بتفريق المتظاىرين منتيكة بذلك حق المتظاىر بالتجمع السممي وحرية الرأيأجيزةوقامت .  في عمانإسرائيلبالمفاوضات مع 
 األجيزة أعضاءو قام مجموعة من . األمن مالحقتيا لممتظاىرين وقاموا بضربو بشكل متكرر ثم القوا بو بسيارة أثناء بالقبض عمى سيف األجيزة
 .   سراحوإطالقتم احتجاز سيف لمدة ساعتين قبل .  في رام اهللاألمنية القاعدة إلى بضربو في الطريق األمنية

 

األمن الوقائي يمنع محامي الضمير من زيارة معتقل 
ما زالت األجيزة األمنية مستمرة في منع وتقييد زيارة المحامي وتتعاطى معيا بنوع من االنتقائية والمزاجية، فقد منع جياز األمن الوقائي محامي 
الضمير من زيارة معتقل لدى الجياز في قمقيمية، بحجة عدم وجود تنسيق مع الدائرة القانونية ىناك، وكأن القانون يوجب ىكذا تنسيق، عممًا أن 

. قانون االجراءات الجزائية يجيز لممحامي زيارة موكمو في أي وقت ودون وجود أحد وبدون تنسيق
وعندما أوضح محامي الضمير لممستشار القانوني السيد ياسر أبو لبدة أن القانون ال يوجب ىذا التنسيق، أجاب بأن اجراءاتنا توجب ذلك، وحول 

أن المحامي يمثل المؤسسة صرح السيد أبو لبدة بأن عمى محامي المؤسسة التنسيق مع الدائرة القانونية في المقر العام برام اهلل، واذا كان المحامي 
!!!!!. ال يمثل أية مؤسسة، فعميو التنسيق معو مباشرة

ان استمرار األجيزة األمنية بانتياك حق المعتقمين في االتصال بمحام، وتعامميا وكأنيا صاحبة القرار في منع المحامي من عدمو، يطرح تساؤالت 
عديدة حول احترام السمطة الفمسطينية لحقوق االنسان وحرياتو األساسية وادعاءىا تكريس مبدأ سيادة القانون، اذ ال يعقل أن يتحكم الجياز األمني 

. باألمر لو كان ىناك تعميمات تحت طائمة المسؤولية تجبر األجيزة األمنية عمى تطبيق القانون نصًا وروحاً 
 

االستخبارات العسكرية تختطف الصحفي رامي سمارة 
 أقدم عناصر من جياز االستخبارات العسكرية عمى اختطاف الصحفي رامي سمارة، وقد أفرج عنو بعد ساعات تم 2012 كانون الثاني 31بتاريخ 

، عمى الرغم من أن االستخبارات ال تتمتع بصفة "فيس بوك"التحقيق معو خالليا عمى نشاطو السياسي، وتعميقاتو عمى موقع التواصل االجتماعي 
 .الضابطة القضائية، وبالتالي ال يحق ليا احتجاز أي شخص مدني

  

.   مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان ىي مؤسسة أىمية فمسطينية مستقمة، غير ربحية، تعنى بقضايا حقوق اإلنسان:عن المؤسسة
 بمبادرة من شخصيات حقوقية وقانونية وسياسية، بيدف تقديم الدعم القانوني لألسرى والمعتقمين السياسيين والتعريف 1992تأسست في العام 

 .بمعاناتيم ونصرة قضيتيم العادلة، من خالل المراقبة، والدعم القانوني، وحمالت التضامن
 

: لممزيد من المعمومات حول األسرى والمعتقمين الفمسطينيين، يرجى التواصل معنا مباشرة من خالل
 مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان
Tel: +972 (0)2 296 0446 / 297 0136 

Email: info@addameer.ps 
New website: www.addameer.org 

Follow us on Facebook, Twitter and YouTube! 
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