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 يا حرية

 ديث فصمي إلحصائيات األسرى الفمسطينيينتح
 واوضاعهم داخل السجون

 
 

 مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان

 (1155 األوؿتشريف  51 -1155تموز  51)

 

 *حاالت االعتقال الحالية

 :ن في السجون اإلسرائيميةواألسرى السياسي 5374

 في المجمس التشريعي اً عضو  51و ،ءنسا 3ف، مف ضمنيـ و ف إداريو معتقم 272

 أسيرات 36

 عاماً  51تحت سف  35أطفاؿ، مف ضمنيـ  176

 أعضاء في المجمس التشريعي 22

 في السجوف اإلسرائيمية اً عام 11أسرى يقضوف أكثر مف  141

 81ف مف أراضي و فمسطيني 170

 يف غير القانونييفتحت قانوف المقاتماعتقال  اثنافأسرى مف قطاع غزة، مف ضمنيـ  627

 أسرى مف القدس الشرقية 187

ىذا يشير و  ،(1155 أيموؿ 31 -تموز 5) 1155عاـ الالعدد التقريبي لمفمسطينييف الذيف تـ اعتقاليـ خالؿ الربع األخير مف  750
 .1151عاـ الي مف الربع الثانمقارنة ب% 55 تياوزيادة نسب ،1155عاـ الالربع الثاني مف مقارنة ب% 55 تونسب انخفاضإلى 
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 8022 أيمول – 8002ثاني الكانون : تم اعتقالهم في كل شهرالذين  عدد الفمسطينيين
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لـ تنشر مصمحة و   .وتقارير مؤسسة الضمير ،ترتكز إحصائيات االعتقاالت عمى تقارير مف مصمحة السجوف اإلسرائيمية

ولذلؾ فإف اإلحصائيات المستخدمة قائمة  ،ىذه النشرة صدورث اإلحصائيات حوؿ االعتقاالت قبؿ السجوف اإلسرائيمية أحد
تشريف األوؿ  51مف  ، باستثناء عدد األسيرات وعدد أعضاء المجمس التشريعي فيي قائمة اعتباراً 1155آب  35مف  اعتباراً 
  .كما أنيا ترتكز عمى وثائؽ مؤسسة الضمير ،1155

 أيموؿ 31مف  وىذه األرقاـ قائمة اعتباراً  ،المجموعة الفمسطينية لمراقبة حقوؽ اإلنسافيات عمى أرقاـ مف ترتكز اإلحصائو 
1155. 

 
 أخبار األسرى

 

 تبادل األسرى

أنيما  "حماس"تشريف األوؿ، أعمنت الحكومة اإلسرائيمية وحركة  55في 
يمي وساطة مصرية، إلطالؽ سراح الجندي اإلسرائبتوصمتا إلى اتفاؽ، 

إف   .اً فمسطيني اً أسير  5111جمعاد شاليط مقابؿ تحرير  "حماس"المحتجز لدى 
ساىـ في أف تفرض إسرائيؿ  1111لشاليط في تموز  "حماس"اختطاؼ حركة 

 ،وتتضمف ىذه العقوبات فرض إغالؽ عاـ ،عقوبات جماعية عمى قطاع غزة
عاـ الية في السجوف اإلسرائيمومنع زيارات أىالي األسرى مف قطاع غزة 

1111. 

تشريف األوؿ  51في المرحمة األولى في  اً أسير  811حيث سيتـ إطالؽ سراح  ،ستتـ صفقة تبادؿ األسرى عمى مرحمتيف
 .1155 في المرحمة الثانية في منتصؼ شير كانوف األوؿ اً أسير  111و
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ولكف تثير ىذه   .تشريف األوؿ 51ستنشر مصمحة السجوف اإلسرائيمية أسماء األسرى المحرريف في المرحمة األولى في 

 .مف المخاوؼ اً القائمة عدد

 

نو كاف مف المتوقع أف تتضمف الصفقة بعض األسرى مف أرغـ عمى الو 
ضمف  انو كيلـ ييما سمفإف احمد سعدات، أو  ،البارزيف مثؿ مرواف البرغوثي

نو أكما   .الالئحة األولى مف أسماء األسرى المحرريف في الصفقة األولى
سجوف  فيجميع األسيرات الفمسطينيات عف  يتـ اإلفراجمف المقرر أف كاف 

لكف القائمة األولى لـ تتضمف  ،االحتالؿ ضمف المرحمة األولى مف الصفقة
تشريف  51بعد  تتقارير غير مؤكدة نشر  فأالرغـ مف وعمى   .أسيرات 9

 .قاؿاالعت رىف فما زل فلكني ،األوؿ أنو سيتـ إطالؽ سراح ىؤالء األسيرات

 

أو تـ ترحيميـ إلى الخارج كجزء  ،في المرحمة األولى إلى قطاع غزة يفمحرر  ىأسر  111وربما األىـ مف ذلؾ أنو تـ ترحيؿ 
 ،ر المفروض عمى النقؿ والترحيؿ القسري الواردة في القانوف اإلنساني الدوليحظوىي تدابير تنتيؾ ال ،مف صفقة التبادؿ

إلى منازليـ في الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت العديد مف الشروط  اً أسير  11سراح  كما تـ إطالؽ . وتشكؿ جريمة حرب
لتحميؿ كامؿ و  . عمى حرية التنقؿ وااللتزاـ بتقديـ تقارير منتظمة إلى مراكز الشرطة اإلسرائيمية اً تضمف قيودتالتي  ،األمنية

 .صفقة التبادؿ حوؿنشرة مؤسسة الضمير ، يرجى قراءة اً أسير  811حوؿ خمفية الصفقة وشروط اإلفراج عف 
 

سواء المؤخر أو  ؛في بعض جوانب اعتقاليـ اً محرر  اً أسير  39وكانت مؤسسة الضمير قد مثمت أو قدمت المشورة القانونية لػ 
 1، وطواؿ فترة اعتقاليـ ومحاكمتيـ 1وخالؿ فترة التحقيؽ،  اً محرر  اً أسير  58وقاـ محامو مؤسسة الضمير بمتابعة  . السابؽ

 ،أسرى يعانوف مف مشاكؿ طبية 9كما قامت مؤسسة الضمير بمتابعة حاالت  ،خالؿ اعتقاؿ سابؽ تحت االعتقاؿ اإلداري
 .حاالت في العزؿ 1و
 

المرحمة الثانية مف الصفقة، وعمى ما يبدو أف إلسرائيؿ حرية التصرؼ باألسماء عمى أساس  وستتضمن ما نترقبيبقى أف 
، بما في ذلؾ اإلفراج عف المرضى مف األسرى والمعتقميف السياسييف الذيف "حماس"د وضعتيا عدد مف الشروط كانت ق

عف التزاماتيا في صفقات مف  ياإسرائيؿ تراجع ُعرؼ عف ،في الماضيو  . يقضوف فترات طويمة داخؿ السجوف اإلسرائيمية
ياسييف الذيف تبقى ليـ فترات قصيرة جدًا إلنياء ىذا القبيؿ، وذلؾ عف طريؽ اإلفراج عف السجناء الجنائييف أو األسرى الس

وعبرت مجموعات الدفاع عف حقوؽ اإلنساف عف أمميا بأف   .أحكاميـ، بداًل مف احتراـ الشروط التي وضعيا الفمسطينيوف
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عتقميف والم ،طفالً  511وعددىـ يقارب  ،تضـ المرحمة الثانية مف الصفقة األطفاؿ الفمسطينييف داخؿ السجوف اإلسرائيمية
 .معتقالً  111اإلدارييف وعددىـ 

 

 اإلضراب عن الطعام
مف أيموؿ عف إطالؽ حممة عصياف مدني احتجاجًا عمى تصعيد  27ف في سجوف االحتالؿ في و أعمف األسرى الفمسطيني

وعمى   .سمسمة مف اإلجراءات العقابية والجماعية التي اتخذتيا ضدىـ مصمحة السجوف اإلسرائيمية خالؿ األشير األخيرة
فإف التصعيد األخير جاء عقب خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف  ،الرغـ مف تدىور ظروؼ المعتقالت منذ سنوات

وذلؾ  ،في سياسة تيدؼ إلى المعاقبة الجماعية ضد األسرى الفمسطينييف اً الذي أعمف خاللو تغيير  23/6/2011نتنياىو في 
 .يمي جمعاد شاليطبسبب استمرار احتجاز الجندي اإلسرائ

 
كما منعت عنيـ  ،مى تعميـ جامعيعصوؿ حقامت مصمحة السجوف اإلسرائيمية بمنع األسرى الفمسطينييف مف ال ،بابعد الخط

 يـوأرجم تقييد أيدي األسرىبالصحؼ والكتب مف خارج السجوف، باإلضافة إلى تحديد عدد القنوات التمفزيونية، كما أنيا بدأت 
في  وقيقة، وربما األىـ مف ذلؾ ىو أند 30دقيقة إلى  45ـ تقميص مدة الزيارات في بعض السجوف مف خالؿ الزيارات، وت

كما قامت  ،"أمنية اً أسباب"بحجة ما يدعى  ؛لعزؿاقامت مصمحة السجوف اإلسرائيمية بزيادة استخداميا عقاب  ،األشير األخيرة
ونتيجة  ،وىو أمر يبغضو األسرى ،لألفراد بما في ذلؾ تفتيش عار   ،مصمحة السجوف بتشديد وزيادة التفتيش الميمي لمزنازيف

 ،بشكؿ تدريجي ،انضماـ عدد مف األسرى في فصائؿ أخرى ، إلى جانبلذلؾ قاـ أسرى الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف
 ؛ة السجوفعدد مف القوانيف التي تفرضيا مصمحلورفض االنصياع  ،عف الطعاـ اً إضراب تشمؿبإطالؽ حممة عصياف مدني 

 .الخ... مثؿ لبس مالبس خاصة بالسجف 
 

باإلضافة إلى معظـ  ،400تشريف األوؿ انضـ إلى الحممة معظـ األسرى مف الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف وعددىـ  6في 
 ،(511)ونفحة  ،(336)أعمف جميع األسرى في جمبوع  ،تشريف األوؿ 11و 10في و  . األسرى في السجوف جنوب إسرائيؿ

أسيرات في سجف  4كما أضربت  . عف إضراب مفتوح عف الطعاـ ،(142)وعسقالف  ،(262)وأيشيؿ  ،(716)ريموف و 
ىيمكدار وشطة أو - قامت قوات االحتالؿ بنقؿ المضربيف عف الطعاـ إلى سجوف أخرى ،ردًا عمى ذلؾو  . الداموف عف الطعاـ

 4ألكثر مف  اتسع كؿ منيمتجف عوفر في زنزانتي عزؿ ال في س اً أسير  12تـ عزؿ  ، حيثلى العزؿإأو نقميـ  -غالباً 
رغاميـ عمى المشي حوؿ السجف بيدؼ إرىاقيـ،  ،أشخاص تـ منع الحميب والعصير والممح عف و كما تـ ضرب األسرى وا 

اـ ومف ضمنيـ األميف الع ،وىذا الوضع ترؾ األسرى ،مصدر التغذية الوحيد ليـ إلى جانب الماء يوى ،األسرى المضربيف
ضد ( غير قاتمة)أسمحة  تاستخدمو مياجمة زنزانتيف في سجف عسقالف  تأحمد سعدات، في ظروؼ صحية سيئة، وتم
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ويعاني مف وـر حميد في  ،1979عاـ الالمضربيف عف الطعاـ، ومف ضمنيـ أكـر منصور القابع في سجوف االحتالؿ منذ 
 .الدماغ

 
 إرجاعكاف يتـ  ،الرغـ مف موافقة سمطات االحتالؿ عمى الزياراتعمى ـ، و تـ منع زيارات المحاميف لممضربيف عف الطعاكذلؾ 

 ".طوارئ"المحاميف عند وصوليـ لمسجوف بحجة إعالف إدارة السجوف لحالة 
 

ضمف صفقة تبادؿ األسرى، وبما أف معظـ  اً أسير  477عمؽ األسرى إضرابيـ في ضوء إطالؽ سراح  ،تشريف األوؿ 18وفي 
كانت بسبب استمرار احتجاز الجندي  ،التي اتخذتيا مصمحة السجوف اإلسرائيمية ضد األسرى الفمسطينييف اإلجراءات العقابية

، إصدار ىذه النشرةوقت لكف، حتى اإلسرائيمي جمعاد شاليط، كاف مف المتوقع أف تتوقؼ ىذه اإلجراءات بعد إطالؽ سراحو، 
ر سياستيا قبؿ اتخاذ قرار باالستمرار في يالسجوف عمى تغيوكاف األسرى ينتظروف تأكيد مصمحة  ،لـ تتوقؼ اإلجراءات

 .اإلضراب

 

 العزل

ىذا الربع مع خالؿ استخداـ العزؿ بحجة األسباب األمنية أوج تطورىا داخؿ السجوف في سياسة مصمحة السجوف  بمغت
بحجة  اً أسير  51عزؿ  أيموؿ، في حيف تـ 11إطالؽ األسرى حممة اإلضراب عف الطعاـ مف أجؿ إنياء ىذه السياسة في 

بنياميف أسرى آخريف في شير حزيراف بعد خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيمي  1تـ عزؿ كما  ،1155األسباب األمنية في أيار 
ما  ،أسرى آخريف في شير تموز ةتـ عزؿ ثالثكذلؾ  . اىو الذي أعمف فيو بداية ظروؼ أصعب وأسوأ داخؿ المعتقالتيننت

خالؿ و  . قبؿ إطالؽ حممة اإلضراب عف الطعاـ بوقت قصير اً أسير  11وليف يصؿ ألكثر مف يجعؿ عدد األسرى المعز 
تـ عزؿ عدد كبير مف األسرى المشاركيف في اإلضراب، في أوىيمكدار وشطة عمى األخص، ولكف كاف مف  ،اإلضراب

 .وذلؾ بسبب منع مصمحة السجوف زيارات المحاميف ،المستحيؿ الحصوؿ عمى أعداد دقيقة
 
 55ضمف المرحمة األولى مف صفقة تبادؿ األسرى المعمنة في " ألسباب أمنية"أسرى معزوليف  ةتـ إطالؽ سراح ثالثقد و 

، وُنقؿ إلى قطاع غزة لمدة غير محددة، وتـ 1155تـ إطالؽ سراح عبيدة بالؿ، الذي تـ عزلو في آذار و وؿ، األتشريف 
، إلى بيتو في غزة، وأخيرًا وليد عقؿ، الذي تـ عزلو في حزيراف 1155اف إطالؽ سراح يحيى السنوار، الذي تـ عزلو في حزير 

 .، ُأبعد لمخارج بعد صفقة التبادؿ1155
 

في وقت النشر، عمؽ األسرى إضرابيـ عف الطعاـ في انتظار تأكيد مصمحة السجوف اإلسرائيمية عمى إفراج جميع األسرى 
لكنيا  ،عدة مف إطالؽ سراح جمعاد شاليط جوف قد وافقت بعد أياـوضميـ لباقي األسرى، وكانت مصمحة الس ،مف العزؿ
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في العزؿ منذ )محمود عيسى  ،(1113في العزؿ منذ )عبد اهلل برغوثي  :وىـ ،أسرى بارزيف مف العزؿ ةرفضت إخراج ثالث
 (.1111في العزؿ منذ )إبراىيـ حامد  ،(1111

 

 (صانعي القانون)مشرعي القانون  تحديث حول اعتقاالت
قبؿ توجو السمطة الفمسطينية لمجمعية العامة لألمـ المتحدة مف أجؿ االعتراؼ بالدولة الفمسطينية في أيموؿ، قامت السمطات 

بمف فييـ أعضاء المجمس التشريعي  ،اإلسرائيمية بموجة مف االعتقاالت استيدفت مجموعات واسعة مف الفمسطينييف
التغيير )مف أعضاء المجمس التشريعي مف كتمة  7تـ اعتقاؿ  ،ي المجمؿفو  . وقادة آخروف مف فصائؿ أخرى ،الفمسطيني
خالؿ الفترة المشمولة في التقرير، وبذلؾ يصبح عدد أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني في سجوف االحتالؿ ( واإلصالح

مة األولى مف صفقة تبادؿ منيـ في االعتقاؿ اإلداري لـ تتضمف المرح 18، 2011تشريف األوؿ  15اعتبارًا مف  اً أسير  22
 .مف أعضاء المجمس التشريعي اً رى أياألس

 
 31اإلداري في  االعتقاؿمف  وتـ إطالؽ سراح: عضو المجمس التشريعي من كتمة التغيير واإلصالح عمى رومانين 

يراف ية مف حز أعواـ في السجوف اإلسرائيم 4أشير بعد قضاء  3أيار لمدة  3تـ اعتقالو إداريًا مرة أخرى في و  . تموز
 .2010إلى تشريف األوؿ  2006

 تموز أثناء غارة قرب  30تـ اعتقالو في : عضو المجمس التشريعي من كتمة التغيير واإلصالح خالد أبو طوس
 .يومًا مف التحقيؽ 28آب بعد  27في  ووتـ إطالؽ سراح ،طوباس

  آب ضمف حممة اعتقاؿ  21اعتقالو في  تـ: عضو المجمس التشريعي من كتمة التغيير واإلصالحمحمد أبو جحيشة
ومف المفترض أف ينيي المدة في كانوف  ،شيور ةأربعوصدر بحقو حكـ باالعتقاؿ اإلداري لمدة  ،جماعية في الخميؿ

وُأفرج عنو في  ،2006شيرًا بعد اعتقالو فور انتخابو لممجمس التشريعي في  40كاف أبو حجيشة قد أمضى  . األوؿ
 .2009حزيراف 

  آب، ومف  26شيور في  6تـ اعتقالو إداريًا لمدة : عضو المجمس التشريعي من كتمة التغيير واإلصالحزبون أنور
شيرًا في سجوف االحتالؿ بعد اعتقالو فور  49كاف قد قضى سابقًا  . 2012المفترض أف ينيي المدة في آذار 

 .2010وتـ اإلفراج عنو في نيساف  ،2006عاـ الانتخابو لممجمس التشريعي 

  آب بعد أف  31تـ اعتقالو إداريًا مرة أخرى في : عضو المجمس التشريعي من كتمة التغيير واإلصالححسن يوسف
أياـ في التحقيؽ تـ  6سنوات في السجوف اإلسرائيمية، وبعد قضاء  6بعد قضاء  4/8/2011كاف أطمؽ سراحو في 

 .6/9/2011إطالؽ سراحو في 
  مف بيتو خارج راـ اهلل 6/9تـ اعتقالو في  :عي من كتمة التغيير واإلصالحعضو المجمس التشريمحمد أبو طير، 

كاف قد اعتقؿ سابقًا  . 6/3/2012والمفترض أف ينيي المدة في  ،أشير 6وصدر بحقو حكـ باالعتقاؿ اإلداري لمدة 
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قوات االحتالؿ شيور في السجوف اإلسرائيمية لدخولو القدس الشرقية بعد أف سحبت منو  4وقضى  30/7/2010في 
 .تصريح اإلقامة في القدس بعد انتخابو وترحيمو إلى راـ اهلل

  أشير،  6اعتقؿ إداريًا، خالؿ غارة ليمية لمدة : عضو المجمس التشريعي من كتمة التغيير واإلصالحفضل حمدان
اعتقؿ فور شيرًا بعد أف  39، كاف قد أمضى في سجوف االحتالؿ 2012ومف المفترض أف ينيي المدة في آذار 

 .2009وتـ اإلفراج عنو في أيموؿ  ،2006عاـ الانتخابو لممجمس التشريعي 

  تـ اعتقالو في مدخؿ المجنة الدولية لمكتب : عضو المجمس التشريعي من كتمة التغيير واإلصالحأحمد عطون
ـ جنبًا إلى جنب كاف عطوف قد لجأ إلى مكتب الصميب األحمر ألكثر مف عا . الصميب األحمر في القدس الشرقية

في القدس، وىو حاليًا  ابعد أف ألغت السمطات اإلسرائيمية إقامتيم "حماس"ووزير حكومة  "حماس"مع ُمشرع آخر مف 
تـ تقديمو لصفقة  . ووجيت إليو تيمة الدخوؿ إلى القدس دوف تصريح ،معتقؿ في المسكوبية حتى انتياء محاكمتو

 .والتوقيع عمى تعيد بعدـ دخوؿ القدس لكنو رفض ،شيكؿ 50000فالة مع القضاء ليتـ اإلفراج عنو بعد دفع ك

  كاف ىو مف بدأ اإلضراب  :عضو المجمس التشريعي واألمين العام لمجبهة الشعبية لتحرير فمسطينأحمد سعدات
 . ومطالبو األساسية إنياء عزلو وعزؿ األسرى اآلخريف نيائيًا وفوراً  ،27/9عف الطعاـ في 
 ةقد بدأ اإلضراب عف الطعاـ قبؿ ثالث ،العزؿفي شيرًا  32لذي يقضي وكاف سعدات، ا

 6استطاع محامو مؤسسة الضمير زيارتو في  . أحمد أبو الييجا قبؿ أف ينضـ إليوأسابيع 
وتظير عميو  مف وزنو، كيموغرامات 5تشريف األوؿ في سجف نفحة، وذكروا أنو خسر  9و

وتـ التقميؿ مف  ،عمى التركيز ةنو أظير عدـ قدر كما أ ،عالمات التعب واإلرىاؽ الشديديف
في  . ف فقد سعدات وعيو وكاف يسعؿ مادة صفراءيخالؿ الزيارت . الزيارات نتيجة لذلؾ

مستشفى اللمصمحة السجوف اإلسرائيمية إلرساؿ سعدات واألسرى المضربيف إلى  اً أرسمت مؤسسة الضمير طمب 9/10
جوف ليذا الطمب، ولكف في وقت النشر، كاف قد ُنقؿ سعدات عمى سجف امتثمت مصمحة الس 16/10في و  . فوراً 

 .نفحة مف مستشفى سجف الرممة وتـ تجديد عزلو

 

 :اعتقال المسؤولين الفمسطينيين
تـ اعتقاؿ األميف  ،17/9في ف . تـ اعتقاؿ قادة ومسؤوليف مف الفصائؿ الفمسطينية المختمفة خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير

 ،2011أشير مف دخوؿ القدس في كانوف الثاني  8عدناف غيث فور عودتو إلى سمواف، في أعقاب حظره  "فتح"ركة العاـ لح
إف ترحيؿ  . ممفقة أنياوصدر حظر بعدـ دخولو لسمواف بناًء عمى اتيامات يصر ىو عمى  ،إعادتو إلى راـ اهلل قسرياً  تتمو 

 .يف مف حقيـ في اإلقامة في القدسالفمسطينيغيث مف القدس يمثؿ توجيًا مستمرًا لمحاولة تجريد 
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 ،اعتقاؿ القائد في حماس عبد الجبار جرار مف بيتو في جنيف 19/9 في: اعتقاالت أخرى لقادة الفصائؿ الفمسطينية تشمؿ
عضو المجمس الوطني،  ،اعتقاؿ عوني أبو غوش سكرتير المكتب السياسي لجبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني 8/9وفي 

عميو اإلقامة الجبرية التي وصفتيا جبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني بأنيا جزء مف السياسة اإلسرائيمية لتقييد حركة وفرضت 
 .ؿ االعتراؼ بفمسطيف دولة مستقمةالمسؤوليف الفمسطينييف قبؿ التوجو لمجمعية العامة لألمـ المتحدة مف أج

 

 :في في قناة الجزيرةااعتقال صح
بي عمى حدود األردف أثناء منكتب الجزيرة في كابوؿ، اعتقؿ عمى جسر الم مدير، سامر عالوي

تـ التحقيؽ مع سامر،  . قرب نابمس ةلعودة إلى األردف بعد قضاء إجازتو في بمدتو سبسطيامحاولتو 
مف الرغـ وعمى  . حامؿ اليوية الفمسطينية حوؿ عممو وعالقاتو الشخصية وحوؿ وضعو االقتصادي

اتيمتو المحكمة  حيث 26/9لغاية رىف االعتقاؿ سامر  بقيالمناشدات العديدة ضد اعتقالو، 
وكانت المحكمة العسكرية اإلسرائيمية قد اتيمتو   .العسكرية اإلسرائيمية باالرتباط بحركة حماس

شيكؿ غرامة  5000و ،مع وقؼ التنفيذ أشير 8باالتصاؿ مع حماس، وحصؿ عمى حكـ بالسجف 
ومجموعات إسالمية  "حماس"ف عالقاتو مع أوعمؽ سامر عقب اإلفراج عنو ب . ب صفقة لمسماح لو بالعودة ألفغانستافبموج
ف و ف إسرائيؿ استخدمت اعتقالو كأداة البتزاز قناة الجزيرة، التي استيدفيا المسؤولأفي فقط، و اكانت بحكـ عممو كصح ،أخرى

 .ف تاريخياً و اإلسرائيمي

 
 

 القدس الشرقية

 استمرت االعتقاالتحيث  اعتقموا في القدس الشرقية، يففمسطيني 511
اعتقموا  فمسطينياً  95 ما ال يقؿ عف، مع طواؿ الفترة المشمولة بالتقرير

وتابعت القوات اإلسرائيمية  .ما بيف شيري حزيراف اسمواف وحدى في
 ،مف االعتقاالت مف األطفاؿحالة  13 حيث كانت اعتقاالتيا لألطفاؿ،

جميع األطفاؿ المعتقميف وقد صرح  . 51منيـ كانوا تحت سف  39و 
 .ولـ تتوفر ليـ العناية الطبية المناسبة ،خالؿ فترة اعتقاليـ ئبأنيـ عانوا مف تعامؿ سي
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 اعتقاالت الخميل

 . وغيرىا..  ،ويطا ،ؼوصوري ا،نفذت القوات اإلسرائيمية العديد مف االعتقاالت الجماعية في الخميؿ وقراىا المجاورة مثؿ دور 
ومف ضمف المعتقميف  . آب 15ضمف حمالت اعتقاؿ ليمية منسقة في  اً فمسطيني 511اعتقمت القوات اإلسرائيمية ما يقارب و 

خالؿ شير آب تـ اعتقاؿ ما و  . وتـ اعتقالو إدارياً  ،التشريعي مف كتمة التغيير واإلصالح محمد أبو جحيشةالمجمس عضو 
 ،طفؿ 51تـ اعتقاؿ أكثر مف و  . 1113 العاـ خالؿ ما وصؼ بأضخـ حممة اعتقاؿ في المدينة منذ اً فمسطيني 511يقارب 

بأنيـ تعرضوا لتعذيب نفسي وجسدي خالؿ التحقيؽ في  معتقالً  31 وقد صرح  .والتحقيؽ معيـ خالؿ اليجمات االعتقالية
 .يف إدارياً آخر  11 ، فيما تـ اعتقاؿوالجممة ،وبيتاح تكفا ،والمسكوبية ،موفشكأ

 

 حممة وقف االعتقال اإلداري

ومف ضمنيـ  ،منيـ أعضاء في المجمس التشريعي 51، اً إداري معتقالً  111كاف ىناؾ ما يقارب  1155تشريف األوؿ  51منذ 
ت االعتقاالفي % 51 تونسب اً يمثؿ تزايد ما ،ضمف صفقة تبادؿ األسرى فنساء في االعتقاؿ اإلداري تـ اإلفراج عني 3 أيضاً 

 .1155شير نيساف مقارنة ب
 

 حمد قطامشأ
الرغـ وعمى   .أخرى أشيرفي الثاني مف أيموؿ لستة  ًا مرة أخرىإداري اعتقؿكاتب بارز وعالـ سياسي 

 بناء عمى طمب مف جمسة االستماعتـ تأجيؿ  فإنو ،رض إعادة النظر في الحكـتنو كاف مف المفأمف 
المنظمة منظمة العفو الدولية و  مف قبؿ قطامش أحمد ةقضي تمت متابعة وقد  .النيابة العسكرية

رىف ووضعتو  سابقاً  قطامش القوات اإلسرائيمية اعتقمت أحمدوكانت  . التعذيبالعالمية لمناىضة 
في السجوف  المعتقميفأكثر  مف منو واحداً  ما يجعؿ، 1998-1992نصؼ مف خمس سنوات و  لمدة االعتقاؿ اإلداري

 .دوف تيمةو  اإلداري ضوا لالعتقاؿاإلسرائيمية الذيف تعر 

 
 عايد دودين

بعد يـو مدة شيريف ل اعتقالو وجاء . آب 9في  أوؿ حالة لمضمير في حممة الخطر، تـ اعتقالو مجدداً 
في  اإلفراج عنو قبؿ.  االعتقاؿ اإلداري في سنوات ونصؼ السنة أكثر مف ثالث بعد اإلفراج عنو مف
 استجوب . شيريف ألكثر مف يكوف حراً  نو لفأ دوديف مف عايد عسكري إسرائيمي قائد حذر ،آب 9

، ما يدلؿ خارج السجف عما كاف يفعمومنو خالؿ االستجواب أي شيء  يطمب لـ يكفو ، شيكما في سجف لمدة أسبوعيف عايد
 .في األمـ المتحدة لنيؿ العضوية الفمسطيني المسعى عمى أف اعتقالو تـ في إطار الرد اإلسرائيمي عمى
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 النتشةازن م

في  لممرة الخامسة المعاقيف، تعمؿ مع األشخاصجمعية خيرية ة لإدار مجمس ، رئيس النتشةمازف االعتقاؿ اإلداري ل تـ تجديد
العاميف الماضييف أوؿ مرة  في كتسيعوت في سجفاحتجز و ، تشريف األوؿ 1في  في الخميؿ مف منزلو مازف واعتقؿ.  آب 8
 .االعتقاؿ اإلداري في امني 7، السجوف اإلسرائيمية سنوات في 1مجموعو ما  وقد أمضى ،5998عاـ ال في
 

طبية  اً فحوصو  المتواصؿ، العالج تتطمب، وىي حالة (األمعاء الغميظة جدار فيالتياب ) التياب القولوف مازف مف يعاني
الرغـ مف ىذا، فقد اعتبر مازف  عمىو .  الفواكوالسوائؿ و  كميات كبيرة مف بما في ذلؾ ،باع نظاـ غذائي خاصت  ا، و منتظمة

ولـ يقدـ أو رعاية صحية مناسبة في السجف،  ،باع نظاـ غذائي خاصت  ا لو ، وبالتالي ال يحؽسميمًا وال يعاني مف أي مرض
 .المسكنات فقط لو إال

 

الشيخ  ،محمد أبو طير ،أنور زبوف ،محمد أبو جحشة :معتقؿ إداري مف أعضاء المجمس التشريعي، خمسة منيـ ىـ 51
 .أيموؿ 11أيموؿ،  1آب،  11تـ اعتقاليـ خالؿ فترة التقرير،  ،حمد عطوفأو  ،فضؿ حمداف

 

 

 أخبار االتحاد األوروبي

 

تشريف األوؿ بإرساؿ رسالة لمجنة الفرعية لحقوؽ اإلنساف في  5قامت مؤسسة الضمير والمركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف في 
 تدىور سياؽ فيا الرسالتيف توجاءت كم.  التشريعي والجمعية البرلمانية لممجمس األوروبي ورسالة لممجمس ،البرلماف األوروبي
 6في و  . أيموؿ 27يـو  فو السجناء الفمسطينياإلضراب عف الطعاـ الذي بدأه و  ،اإلسرائيمية داخؿ السجوف ظروؼ االعتقاؿ

القوات " :ة في بياف لو لممجمس األوروبي، قائالً تناوؿ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس قضايا مشابي ،تشريف األوؿ
مف المجموعات البرلمانية الذيف أعمنوا  اً منتخب ممثالً  21مف ضمنيـ  ،أسير فمسطيني 6000المحتمة تعتقؿ في سجونيا 

مع  اً رار نتمنى أف نراىـ أح . عف الطعاـ كاحتجاج عمى المعاممة الميينة والقاسية التي يواجيونيا في المعتقالت اً إضراب
 لفمسطيف لدى عمـ المندوب العاـ ،تشريف األوؿ 10في   .عائالتيـ كما تتمنى عائمة جمعاد شاليط أف يجتمع بيـ مجدداً 

في و   .المعايير غير الشرعية التي تتخذىا إسرائيؿ ى رفضلإىـ ًا إياالبرلمانييف األوروبييف داعي رسالة إلى االتحاد األوروبي
خر األحداث آ التي أطمعتيـ عمىلؾ رسالة المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف لمبرلماف األوروبي، تبع ذ ،تشريف األوؿ 11

وحثتيـ عمى إعارة االنتباه  ،المتعمقة باإلجراءات التي تتخذىا مصمحة السجوف اإلسرائيمية ضد األسرى المضربيف عف الطعاـ
 .تقالت اإلسرائيميةلدعوة المندوب الفمسطيني لبعثة تقصي الحقائؽ في ظروؼ المع
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 صفقة تبادؿ األسرى إبراـ اإلعالف عف في أعقاب شتوف بياناً أأصدرت ممثمة االتحاد األوروبي كاثريف  ،تشريف األوؿ 12في 
 يأت بذكر عمىلـ  ،إطالؽ سراح الجندي جمعاد شاليطبالبياف الذي رحب بشكؿ كبير  . والحكومة اإلسرائيمية "حماس"بيف 

 18في و  . في سجوف االحتالؿ اً ال يزاؿ قابع فمسطينياً  معتقؿ 4300أو أكثر مف  ،محرريفالسياسييف الف معتقميمف ال 1027
 ،السجناء السياسييف الفمسطينييف أي إشارة إلى دوف ًا،مشابي أصدر رئيس البرلماف األوروبي جيرزي بوزيؾ بياناً  ،تشريف األوؿ

 .واكتفى بالتعميؽ عمى معرض تصويري لقصة شاليط
 

 األحداث القادمة

تشريف  30بزيارة قطاع غزة بيف  ،سيقوـ وفد مسؤوؿ عف العالقات مع المجمس التشريعي الفمسطيني مف البرلماف األوروبي
 كجزء مف المحرريف السياسييف الفمسطينييف مع السجناء يخطط الوفد لعقد اجتماع، حيث 2011تشريف الثاني  4األوؿ و

سرائيؿ "حماس" متياالتي أبر  صفقة تبادؿ األسرى  .تشريف األوؿ 11في  وا 

 

 

 مؤسسة الضمير أخبار

 

 من أعضاء مؤسسة الضمير 8عمى حركة  اً إسرائيل تفرض قيود

ف في مؤسسة الضمير يعمى حركة عضو  اً خالؿ الفترة المشمولة في التقرير، فرضت إسرائيؿ قيود
يد يوسؼ حبش مف مغادرة تـ منع الس ،أيموؿ 13في و  . يوسؼ حبش وعبد المطيؼ غيث اوىم

نو تـ أومف الواضح  . أشيروالسفر لفرنسا لممرة الثانية خالؿ ثالثة  ،األراضي الفمسطينية المحتمة
تشريف األوؿ تسمـ عبد  10في و  . حظره مف السفر، ولكف لـ توضح مدة أو أسباب ىذا الحظر

بمنعو مف مغادرة القدس  ورئيس مجمس اإلدارة فييا، أمراً  ،حد مؤسسي المؤسسةأالمطيؼ غيث، 
وكما  . 2012نيساف  3مف المفترض أف ينيي المدة في و  . أشير 6ودخوؿ الضفة الغربية لمدة 

يصرح القرار بأف ىذا الحظر إذ كاف األمر بالحظر غير واضح المغة والمعالـ،  ،ىو الحاؿ في جميع أوامر إدارة المعتقالت
تشدد مؤسسة الضمير عمى أف ضـ إسرائيؿ لمقدس الشرقية و  . لعاـ في المنطقةمف النظاـ والنظاـ األحماية  كاف ضرورياً 

ويعتبر السيد عبد المطيؼ غيث أف   .نو ينتيؾ القانوف اإلنساني الدوليأكما  ،ىو أمر غير معترؼ بو ،بحكـ األمر الواقع
األساسي  الحقيم يشكؿ انتياكاً ف أمر الحظر ضد السيد عبد المطيؼ غيث والسيد يوسؼ حبش إ  .ىذا الحظر ال معنى لو

 .ة لألمـ المتحدةف عف حقوؽ اإلنساف، كما تنص المجنة العامكمدافعي   انو ال يعترؼ بالحماية المعطاة ليمأكما  ،بحرية التنقؿ
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 لقيود المفروضة عمى محامي الضميرا

ضمير مف خالؿ الحظر الذي فرضتو عمى أعاقت مصمحة السجوف اإلسرائيمية عمؿ مؤسسة ال خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير،
 ،خذ موافقة رسمية مف السمطات اإلسرائيميةأالرغـ مف عمى و   .زيارات المحاميف لألسرى المشاركيف في اإلضراب عف الطعاـ

 . إنو كاف يتـ منع المحاميف مف الدخوؿ لمزيارات بعد وصوليـ إلى السجوف بحجة إعالف حالة طوارئ داخؿ ىذه السجوفف
طريقة أخرى لمنع الزيارات  ،سجف مجدو ومركز التحقيؽ في الجممة فياستخدمت مصمحة السجوف  ،استمرار اإلضرابومع 
وعندما طمب منيـ تصريح رسمي بيذه  . ف لدرجة تمنعيـ مف الحضور لمزيارةو خبار المحاميف بأف األسرى متعبإوىي 

 .حاتف في السجوف إعطاء أي تصريو ولؤ المس رفض ،السياسة الجديدة
 

 ، حيثكاف ىناؾ تطور ميـ، عندما حاوؿ محامي الضمير عناف عودة زيارة أسرى في سجف نفحة ،تشريف األوؿ 51في و 
في و  . ساعة 11ينص عمى منعو مف زيارة المعتقميف السياسييف في السجوف اإلسرائيمية لمدة  اً قامت إدارة السجف بتسميمو قرار 

 . أياـ 51تشريف األوؿ لمدة  51وثـ تـ تمديده مرة أخرى في  ،ساعة أخرى 18دة تـ تمديد القرار لم ،تشريف األوؿ 58
خالؿ الفترة المشمولة في التقرير، أبمغت مصمحة السجوف اإلسرائيمية مؤسسة الضمير بأنيا ستطمب مف المحكمة تمديد و 

 .أخرى أشير 1القرار لمدة 
 

 المنشورات

 يركز  . جميزية حوؿ االنتياكات في سجوف السمطة الفمسطينيةناإلبالمغة  نشرت مؤسسة الضمير تقريرىا السنوي
وأيموؿ  2009التقرير عمى االعتقاالت السياسية التعسفية وانتياؾ قوات األمف لحقوؽ المعتقميف ما بيف كانوف الثاني 

2010. 

  ويقدـ  . 2010ؿ خال احوؿ نشاطاتي اً سنوي اً نشرت المحكمة العسكرية اإلسرائيمية تقرير  ،2011في أواخر صيؼ
التقرير إحصائيات مفصمة فيما يتعمؽ بالممفات التي نظرت فييا المحاكـ، وجمسات االستماع، وأوامر االعتقاؿ 

قامت مؤسسة الضمير بنشر ممخص ألىـ و  . اإلداري الصادرة، واالستئناؼ التي قدميا محامو الدفاع واالدعاء
 .لكترونيالجوانب بيذا التقرير عمى الموقع اإل

  ستراتيجيات وأىداؼ وحدات المؤسسة األربع خالؿ ا  ويتضمف نشاطات و  ،متوفر حالياً  1151معاـ لالتقرير السنوي
 .السنة الماضية
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 لكترونيالموقع اإل 

منيا  ،ويتضمف وسائط متعددة ،يسمح ىذا الموقع بتصفح أسيؿو  . لكتروني الجديد رسمياً أطمقت مؤسسة الضمير موقعيا اإل
كما يتضمف سماع برامج الراديو الخاصة بالمؤسسة، بما  ،ؤسسة الضمير الموجودة عمى يوتيوب، ومعرض صورفيديوىات م

حصائيات شيرية ألعداد األسرى في  في ذلؾ قاعدة بيانات لممفات األسرى، وأدوات عمؿ المؤيديف في حمالت التضامف، وا 
: العربية خالؿ األسابيع القادمة لكنو سيتوفر بالمغة ،نجميزية حالياً لكتروني الجديد متوفر بالمغة اإلالموقع اإل . سجوف االحتالؿ

www.addameer.org 
 
 

 اعتقاالت السمطة الفمسطينية أخبار

 

عمى توقيع  أشيرسة خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير بعد أكثر مف خم مف قبؿ السمطة الفمسطينية السياسيةاستمرت االعتقاالت 
 السمطة الفمسطينية بما في ذلؾ طمب ،التطورات سمسمة مف وعمى الرغـ مف  .في القاىرة "حماس"و "فتح"اتفاؽ المصالحة بيف 

براـ عضوية في األمـ المتحدة، و إعالف األسرى الفمسطينييف عف إضراب مفتوح عف الطعاـ، و  الحصوؿ عمى صفقة تبادؿ ا 
حالة مف االعتقاالت التعسفية  511 ،في المجمؿ ،رصدت مؤسسة الضمير ووثقت فقد ،سرائيؿوا   "حماس"بيف  األسرى

األمر الذي  ،كما استمرت االعتقاالت في قطاع غزة، الغربية في الضفة أمف السمطة الفمسطينية والسياسية عمى أيدي قوات
 .ةالوطني في تحقيؽ المصالحة مف الطرفيف أي   التزاـ الضوء عمى مدى يمقي

 

 عقوبة اإلعدام

مف قبؿ السمطات  أحكاـ اإلعداـ وتنفيذىااستئناؼ  إشارة عمى فيعقوبات إعداـ خالؿ الفترة المشمولة بالتقرير  1تـ تنفيذ 
ابنو في غزة و  تـ إعداـ أب ،تموز 11في و  . 1151و 1111 فعاميالبيف  ايوقف الغربية منذ غزة والضفة في قطاع الفمسطينية

قامت المحكمة العسكرية  ،تشريف األوؿ 51في و  . 1118وبعممية قتؿ في تشريف الثاني  ،التعاوف مع إسرائيؿبعد اتياميما ب
قامت المحكمة  ،تشريف األوؿ 55و 51في و  . رميًا بالرصاصبالحكـ عمى شاب في الثالثة والعشريف باإلعداـ  ،في جنيف

عمميات إعداـ جميعيا في قطاع  3، تـ تنفيذ 1155اية اآلف، في لغو  . رجاؿ ةاإلعداـ عمى ثالثبحكـ الالعسكرية في غزة  ب
إف تنفيذ أحكاـ اإلعداـ في غزة والضفة الغربية   .في الضفة الغربية 1و ،في قطاع غزة 1أحكاـ إعداـ مف ضمنيا  9و ،غزة

 1151أحكاـ اإلعداـ في تشكؿ األعداد المتزايدة في عمميات اإلعداـ و و  . ينتيؾ العديد مف المعايير الدولية والمحمية
 .رض الفمسطينية المحتمةفي األ إلغاء عقوبة اإلعداـ لمساعي اً مقمق اً تيديد ،1155و
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 اعتقال قائد حركة شباب غزة

، قائد "أبو يزف"اعتقمت حماس و  . ب بعد عودتو مف جولة في فرنساآ 58، قائد حركة شباب غزة في "أبو يزف"تـ اعتقاؿ 
بعد أف دعتو مرتيف لالستجواب في مناسبتيف  ،تديف الفصائؿ السياسية الفمسطينية، بشكؿ متكررمجموعة النشطاء التي 

دعوتو لموحدة ى لإمنطقة إسرائيؿ العازلة، باإلضافة  ضد المظاىرات األسبوعية أحد منظمي ىو "يزفأبو "كما أف   .مختمفتيف
 "أبو يزف"تـ اإلفراج عف و  . وضربو في مناسبات أخرى "و يزفأب"نو تـ اعتقاؿ أحد أعضاء الحركة إلى أكما أشار  . الوطنية

 .وواجو تحقيقات مستمرة في األسابيع الالحقة ،آب 51في 
 

 ي نابمساعتقال بروفيسور ف

آب بعد أف  11الدكتور عبد الستار قاسـ ىو بروفيسور في العموـ السياسية في جامعة النجاح في نابمس، تـ اعتقالو في 
إدارة الجامعة  د فيياجاءت ىذه االتيامات بعد مقالة كتبيا الدكتور قاسـ انتقو  . امعة بالتحريض واإلىانةاتيمو رئيس الج

في األوؿ مف و   .طالب كانوا قد فصموا مف الجامعة ةقرار المحكمة الفمسطينية العميا في إعادة إلحاؽ أربع تنفيذلفشميا في 
إنو عاود ف ،نو تـ فصمو مف الجامعةأالرغـ مف عمى و   .ر أردني كفالةدينا 3111تـ إطالؽ سراح قاسـ بعد دفع  ،أيموؿ

اعتقمتو قوات  ،إف الدكتور قاسـ ناقد معروؼ لمسمطة الفمسطينية . وذلؾ بسبب ضغط مف المجتمع المدني ،لتدريس فيياا
 .لمرئاسة مف إعالنو لمترشيح أشير ةبعد ثالث 1111 العاـ األمف في السمطة الفمسطينية في

 

غير ربحية، تعنى  حقوؽ اإلنساف ىي مؤسسة أىمية فمسطينية مستقمة،و  مؤسسة الضمير لرعاية األسير: عن المؤسسة
بمبادرة مف شخصيات حقوقية وقانونية وسياسية، بيدؼ تقديـ الدعـ  5991تأسست في العاـ  . بقضايا حقوؽ اإلنساف

 ،والدعـ القانوني ،مف خالؿ المراقبة ،يـ ونصرة قضيتيـ العادلةالقانوني لألسرى والمعتقميف السياسييف والتعريؼ بمعانات
 .وحمالت التضامف

 

 :جى التواصؿ معنا مباشرة مف خالؿير  ،لممزيد مف المعمومات حوؿ األسرى والمعتقميف الفمسطينييف
 

 حقوق اإلنسانمؤسسة الضمير لرعاية األسير و 
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