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تاريخ مشرف ستدرسه األمة

شاركت املرأة الفلسطينية يف كل ميادين الفكر واملقاومة، فأسهمت 
مع الرجال يف التعريف بحقوق شعبها، ودافعت عن قضاياها الوطنية.

االحتالل  سجون  يف  لالعتقال  تعرضت  هذا،  املشروع  عملها  ويف 
لكنه كان أهون عليها من أن  اإليذاء،  اإلسرائيلي، فواجهت صنوفا من 

تخذل قضيتها، أو أن تسلم شعبها.

وسخريتها  قلبها،  يف  النور  دليل  الزنازين،  ظلمة  ىلع  انتصارها  إن 
دينها  يف  مساومتها  وعدم  مبدأها،  رسوخ  برهان  السجن،  بطش  من 

ووطنها، عالمة صدق إيمانها.

من أجل أجيالنا، نقدم كتاب “لسنا أرقاما”، الذي يسطر بطوالت سيدات 
بهن،  ونفخر  لنذكرهن  اإلسرائيلي؛  االحتالل  سجون  يف  فلسطين، 
وننتظر يوم خالصهن من األسر؛ ثم ليكون ذلك السجل املشرف تاريخا 

تدرسه األمة.

برعاية  نتشرف  فلسطين-ماليزيا،  االستراتيجية  املبادرة  مركز  إننا يف 
هذا املشروع، ونرجو أن نحتفل مع الشعب الفلسطيني قريبا، بتحرير 

األسرى واألسيرات من سجون االحتالل اإلسرائيلي. 

د. إبراهيم صقر الزعيم

مدير مركز املبادرة االستراتيجية فلسطين-ماليزيا 
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تقديم املؤسسة: 

تركيع  االحتالل  قوات  1948م حاولت  عام  الصهيوني  الكيان  نشأة  منذ 
مارست  ذلك  ولتحقيق  املتاحة،  الوسائل  بكل  الفلسطيني  الشعب 
والنساء  الرجال  اعتقال  ضمنها:  من  كان  الترهيب،  من  مختلفًة  أشكااًل 
واألطفال الفلسطينين كوسيلة ضغٍط  وإرهاٍب وتخويٍف لكّل َمْن يفكر 
يف مقاومة وجودهم ىلع أرض فلسطين؛ وبالذات حين ُيصدروا األحكام 
العالية واملؤبدات لتصل ملئات األعوام، والتي يعلم االحتالل جيدًا أن 
يستخدم  الذي  الصهيوني  الَصَلف  ولكنه  بالطبع،  يعيشها  لن  السجين 
اإلرهاب النفسي يف مواجهة كل َمْن يعتبره  تهديدًا لكيانه الغاصب، 
أو رهبٍة  الشرعيين، دون خوٍف  األرض  وُيجّرم “حق املقاومة” ألصحاب 
من مجتمٍع متواطئ، ال ُيلقي بااًل إلى ممارسات االحتالل رغم تجاوزها 

كل التشريعات والقوانين الدولية.

فمنذ احتالل العدو الصهيوني ألرض فلسطين عام 1948م تم اعتقال 
كذلك،  منهم  الكثيرين  وإعدام  السجون،  يف  بهم  والزَّج  الشباب  آالف 
ومرورًا بمحطاٍت كثيرٍة من مراحل نضال الشعب الفلسطيني ضد املحتل، 
نالحظ أن عددهم يزداد سنويًا سواء كانوا من ذوي األحكام العالية، أو 

الذين قَضْوا أيامًا معدودة!

العمل  أيقونات”   “ واألسيرات  األسرى  يعتبر  الفلسطيني  الشعب  وألن 
النضالي؛ لم يتواَن يومًا يف العمل ىلع تحريرهم، فكانت هناك صفقاٌت 
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األحرار”  “وفاء  صفقة  كانت  آخرها  ممتدة،  سنواٍت  مدار  ىلع  متفرقٌة 
األسيرات  )االسرائيلية( من  السجون  بتبييض  والتي طالبت  2011م  عام 

الفلسطينيات.

بعد عام 2011م ومع تصاعد األحداث املقاِومة للمحتل،  وربما كان أبرزها 
من  للنيل  جديٍد  من  العدو  شهّية  ُفتحت  2015م،  عام  القدس”  “هّبة 
كرامة الشعب الفلسطيني، فترصدوا النساء الفلسطينيات ىلع الحواجز 
التي تقّطع أواصر الضفة الغربية، وتعزل مواطنيها يف مدنهم وقراهم، 
الناس وتنغيص حياتهم،  لكرامة  امتهاٍن  الحواجز وسيلة  أصبحت هذه 
وتفنن العدو يف إيجاد التهٍم امللفقة لهم، فشهدنا يف عام 2015م 
2016م موجًة كبيرًة من االعتقاالت للرجال وللنساء ىلع السواء؛  وعام 
مقدسات  عن  للدفاع  اندلعت  التي  الشعبية  املقاومة  إيقاف  بهدف 

الشعب الفلسطيني.

وربما من األسباب التي دفعتنا إلى إصدار هذا الكتاب معاناتنا الدائمة 
سجون  يف  الفلسطينيات  األسيرات  عن  موثقٍة  معلوماٍت  إيجاد  يف 
االحتالل، والتي نحتاجها يف عملنا إلنتاج مواٍد مرئيٍة خاصٍة باألسيرات، 
إذ تتضارب املعلومات بين الجهات املختلفة التي ُتعنى بقضية األسرى، 
وما يتوفر من معلوماٍت نجدها مبعثرًة  يف فضاء الشبكة العنكبوتية، 
فحاولنا تجميع ما يمكن تجميعه من معلوماٍت خاصٍة باألسيرات من عام 
2021م، نظرًا ألن هذه املدة لم يتم تناولها  2000م وحتى نهاية عام 
بشكٍل متخصٍص من ِقَبل الدارسين والباحثين وما توفر من دراسات فيها 

كانت فصواًل يف بعض الرسائل العلمية فقط.

وألن أسيراتنا “َلْسَن أرقامًا”، يتم إحصاء أعدادهن بين فترٍة وأخرى، بل وراء 
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كّل اسم أسيرٍة قصة ألٍم وتضحية، وعائلة عانت مرارة الفقد والحرمان، 
ولذا كان هذا الكتاب:” لسنا أرقاما..” األسيرات الفلسطينيات يف سجون 
االحتالل )اإلسرائيلي(، دراسة توثيقية)2000م-2021م(، يف ثالثة فصول: 
تم تسليط الضوء يف الفصل األول ىلع تجربة أسر املرأة الفلسطينية  
يف سجون العدو بكل مراحلها وتفاصيلها املؤملة، بينما حاولنا يف 
ِمَمْن  األسيرات  ببليوغرافيا خاصة لعدٍد كبيٍر من  الثاني توثيق  الفصل 
توفرت عنهن معلومات موثقة، ثم أرفقنا يف الفصل الثالث جدواًل يضم 
أسماء ومعلومات كل َمْن تم اعتقالها يف الفترة موضع اختصاص هذا 
الكتاب، حتى لو كان هذا االعتقال أيامًا فقط، وسواء: خرجت من السجن 

بعد قضاء مدة محكوميتها، أم ما زالت هناك تقضي مدة الحكم.

الزماني  الحد  نطاق  خارج  ألسيرتين  التوثيق  تم  أنه  ذكره  الجدير  ومن 
لهذه الدراسة، حيث تم اعتقالهن عامي: 1998،1997 وبسبب وجودهن 
من  بد  ال  كان  2000م،  عام  األقصى  انتفاضة  اندالع  وقت  السجن  يف 
اإلشارة إليهما حتى يكتمل الهدف من توثيق تجربة األسر لهذه الحقبة.

العمل سهاًل باملطلق فقد عانينا من تضارٍب يف املعلومات  لم يكن 
لدى الجهات التي توجهنا لها واملتخصصة بقضية األسرى؛ ولجأنا كذلك 
خاصة  وزوايا  إخبارية  مواقع  من  تحتويه  بما  العنكبوتية  الشبكة  إلى 
باألسرى، كي نستطيع الحصول ىلع ما نحتاجه من معلوماٍت مفصلة، 
إال أن املعلومات املنشورة  ليست كاملة، وغير مترابطة، ومتناثرة يف 
واحد،  مصدٍر  عن  األغلب  يف  منقولة  مكرر،  بشكٍل  اإلخبارية  املواقع 
األمانة يف  بِعَظم  واضحة، شعرنا  تناقضاٍت  أحيانًا  الخبر نفسه  يحمل 
أعناقنا، خاصًة وأننا يف مؤسسة نساء من أجل فلسطين نعدُّ قضية 
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تم  ولذا  األولى،  قضيتنا  االحتالل  سجون  يف  الفلسطينيات  األسيرات 
وغربلتها  املعلومات  لجمع  املتخصصات  الباحثات  من  فريٍق  تشكيل 
وتوثيقها- قدر املستطاع- والتواصل مع الهيئات، واملؤسسات املعنية 
أنفسهن  األسيرات  من  كبيٍر  عدٍد  مع  تواصلنا  وكذلك  األسرى،  بقضية 
تناقضاٍت  من  عانينا  التي  املعلومات  لتأكيد  عنهن؛  اإلفراج  تم  الالتي 
كثيرٍة بها، وللحصول ىلع املعلومات التي ُتكمل عملية التوثيق التي 
حددناها، وبالذات يف تواريخ االعتقال واإلفراج، والحكم، والتهمة، كما 
تم تشكيل فريٍق للترجمة واملراجعة والتدقيق باللغة االنجليزية، حيث 

سيصدر الكتاب بإذن اهلل باللغتين: اللغة العربية، واللغة االنجليزية.

هذا  إثراء  يف  أسهمت  التي  املجهولة  للجنود  الجزيل  بالشكر  نتقدم 
األسرى  شئون  وزارة  من:  املعلومات  توثيق  يف  وساندتنا  البحث 
النجار،  أمجد  األستاذ  الخليل ومديره  األسير يف  نادي  واملحررين- غزة، 
محامية األسيرات أ. تغريد جهشان، مؤسسة الضمير، األسيرات املحررات، 

وكّل من ساهم يف تقديم معلومة أثرت هذا الكتاب.

كما نتقدم بالشكر والتقدير ل” مركز املبادرة االستراتيجية فلسطين- 
ماليزيا” وىلع رأسه الدكتور “ابراهيم الزعيم” ىلع تمويلهم هذا الكتاب، 
ودورهم الداعم يف إخراجه للنور، أسأل اهلل أن يجزيهم خير الجزاء وأن 

يجعل هذا الجهد يف ميزان حسناتهم جميعا.

نحن يف جمعية “ نساء من أجل فلسطين” ومن خالل مركز الدراسات 
واألبحاث التابع للمؤسسة نعدُّ هذا العمل جهد امُلقل يف تتبع ظاهرٍة 
مؤملٍة انعكست عن احتالٍل غاشٍم ألرضنا واستباحة مقدساتنا، وحاولت 
امتهان كرامتنا بعدة صور؛ ولذا نقدم هذه املعلومات املوثقة بين يدي 
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مدير مركز نساء من أجل فلسطين 

للدراسات واألبحاث 

أ.ابتسام مصطفى صايمة

1/يونيو/2022م

الدارسين والباحثين، ومؤسسات حقوق اإلنسان، واملؤسسات التي ُتعنى 
بقضايا املرأة؛ ألخذ دورها يف فضح ممارسات االحتالل الغاصب وتوثيق 
ظاهرة األسر وبالذات تجربة املرأة األسيرة، ومحاكمة العدو الصهيوني 
يف املحاكم الدولية؛ النتهاكه كافة املواثيق والقوانين الدولية والتي 

حاولنا توضيحها وتوثيقها من خالل هذا الكتاب.

رنا فمن أنفسنا، وآخر  هذا جهدنا فإن ُوفقنا فمن اهلل سبحانه، وإن قصَّ
دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين 
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تقديم: 

وجاء  الكتابة،  عرف  أن  منذ  اإلنسان  باهتمام  التاريخ  تسجيل  يحظى 
تسجيل التاريخ بأشكاٍل متعددٍة ومتنوعة، أحيانًا اقتصر ىلع مجرد سرد 
والُكبرى،  الُصغرى  الظواهر  أخرى تفسير  الوقائع، وأحيانًا  األحداث ورصد 
ويف مراٍت ثالثة كان يلجأ بعض امللوك والقادة لتخليد الذكرى واألثر، 
ويف أغلب األحيان كانت الكتابات التاريخية الجادة تستهدف البحث عن 
حلول ملشاكل يواجهها اإلنسان يف الواقع املعاش، ولم تكن من باب 

حكاية القصص ألغراض التسلية أو اإلثارة.

ويمكن أن نضرب الكثير من األمثلة ىلع ذلك من تجربة كتابة التاريخ 
العربي اإلسالمي، أولها عندما كتب ابن هشام )ت 218ه املوافق 833م(  
كتابه الشهير )السير واملغازي(، فقد تصّدى لهذا العمل لإلجابة ىلع 
مع  تتعامل  أن  اإلسالمي  الفتح  لجيوش  يمكن  كيف  التالي:  السؤال 
البلدان التي ُتفتح ُصلحًا، وتلك التي ُتفتح ُعنوة؟ وكانت اإلجابة ُتحّير 
القادة والفاتحين، وُتحدث الخالفات بينهم، خاصة بعد وفاة الكثير من 
الصحابة الذين شهدوا املعارك األولى، وبالتالي لم يكن أمام املؤرخين 
إال تسجيل ما فعله الرسول صلى اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام حتى 
الحاالت  مع  الصائبة  التعامل  طريقة  ويعرفون  الفاتحون،  بهم  يهتدي 

املختلفة للفتح.

وثانيها عندما جاء املسعودي، وكتب كتابه )مروج الذهب(، كان يحمل 
يف عقله سؤااًل مهمًا يؤرِّق أبناء جيله، ويتمثل يف: كيف يمكن ملكونات 
والخالفات؟  واملشاكل  االنقسامات  تفادي  الجديد  اإلسالمي  املجتمع 
تتكون من شعوب مختلفة عرقيًا  اإلسالمية أصبحت  الدولة  أن  خاصة 
وحضاريًا، فراح املسعودي )ت 346ه املوافق 957م( يجوب أرجاء الدولة 
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اإلسالمية، ويتعرف ىلع مجتمعاتها، وُيسّجل سمات وخصائص وطبائع 
الدولة  منها  وتكونت  اإلسالم  دخلت  التي  املتعددة  الشعوب  تلك 
االنسجام  ويتحقق  اآلخر،  ىلع  منهم  كلٌّ  يتعرف  حتى  اإلسالمية، 

والتكامل بين الجميع.

والنموذج الثالث يتمثل يف ابن خلدون )ت 808ه املوافق 1406م( فقد 
تصدى لإلجابة ىلع سؤال أقّض مضاجع أهل زمانه، ويتمثل يف: ملاذا 
تسقط الدول وتفسد املجتمعات؟ واستطاع من خالل قراءته للتاريخ أن 
يضع إجابات راجيًا أن يتمكن املسلمون من تصحيح ما اْعَوّج من أمورهم، 
كتابات  من  كثيرة  ذلك  ىلع  واألمثلة  أوضاعهم،  من  فسد  ما  وتقويم 

العرب والعجم وما استجد أو باد من األمم.

ويثور السؤال هنا، ملاذا ُيكَتب تاريخ النساء؟ هل هي مجاراة للموضة؟ 
هل هي محاولة لكتابة شريحة ُيقال إنها ُمَهّمشة؟ وهل هنالك حاجة، 

أصاًل، لكتابة تاريخ النساء؟

القلب من  النساء، وتاريخ األسيرات يف  الحاجة لكتابة تاريخ  اعتقد أن 
هذه الكتابة، ماسة لألسباب التالية:

أواًل: الكشف عن الثقافة والقيم التي ساعدت النساء ىلع، أو تلك التي 
أو  املباشر،  الفعل  املقاومة سواء من خالل  النساء يف  انخراط  ُتعيق 
ل لعمل الرجال يف املقاومة. ر وامُلسهِّ العمل املساند والداعم، وامُليسِّ

سياسات  مواجهة  يف  األسيرات  وتجارب  خبرات  ىلع  التعرف  ثانيًا: 
السجان، ووضعها بين يدي األجيال الراغبة يف خوض طريق املقاومة.

ثالثًا: وضع اليد ىلع الهياكل والُنُظم االجتماعية والقانونية التي تساعد 
النساء ىلع نيل حقوقهم، وتلك التي تحول بينهم وبين الحصول ىلع 

هذه الحقوق.
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رابعًا: بيان البيئة التي ُتطلق اإلمكانات، وتفتح الُسُبل أمام تقدم النساء 
يف املجتمع الفلسطيني أو تكبح حركتهن وتقدمهن إلى األمام.

فلسطين  أجل  من  نساء  )مركز  أعدها  التي  الدراسة  تأتي  عليه،  وبناًء 
جادة  كمساهمة   ، أرقامًا..(  )لسنا  عنوان  وتحمل  واألبحاث(،  للدراسات 
وقوية يف تحقيق األهداف سابقة الذكر، خاصة أن النساء الفلسطينيات 
)بنات  معني  من  الكلمة  تحمل  ما  بكلِّ  األسر هم  تجربة  الالتي خضن 
البلد(، بمعنى أنهن من تجليات وإفرازات الثقافة الفلسطينية األصيلة، 
والشرائح االجتماعية الراسخة، وهذا سيساعد ىلع اإلجابة عن األسئلة 
امُللحة التي يدور النقاش بشأنها فيما يتعلق بمكانة النساء وأدوارهن 
يف اللحظة الراهنة، والتي تتمثل يف: ما هي الثقافة والقيم التي يجب 
القوانين  هي  وما  أدوراهن؟  وتعزيز  وحمايتهم  النساء  لرفعة  تعزيزها 
يف  النساء  ىلع  يقع  الذي  الظلم  لرفع  املطلوب  العمل  ومنظومات 
املجتمع الفلسطيني؟ ما هي بيئة العمل الكفيلة باحتضان إبداعات 

النساء وَتْكفل استمرار تقدمهن يف الواقع الفلسطيني؟

بها  تقوم  متنوعة،  أعمال  الكتاب هو حلقة يف سلسلة  وختامًا، هذا 
وأدوارهن  النساء  بقضايا  املهتمة  الجهات  أمام  زال  وال  جهات عديدة، 
الكثير مما يمكن القيام به ىلع صعيد الدراسات واألبحاث التي تستطيع 
إنتاج ثقافة فلسطينية عربية إسالمية أصيلة، تفوح منها رائحة الزعتر 
أرضية  ىلع  بالواقع  لالرتقاء  وتؤسس  والليمون،  والبرتقال  والزيتون 

معرفة وطنية تربط بين املاضي والحاضر وتتطلع نحو املستقبل.

د. نهاد محمد الشيخ خليل

الجامعة اإلسالمية- كلية اآلداب، قسم التاريخ 



مصطلحات وردت يف الكتاب
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سجن الرملة

سجن تابع ملصلحة السجون )اإلسرائيلية( يقع يف منطقة الرملة، يتم 
أن األسرى فيه مصنفون »ىلع  منحه أىلع مستوى من األمن بسبب 
مستوى عاٍل من الخطورة«، تم افتتاحه عام 1950، حيث ُبِنَي ىلع طراز 

»قالع تيغارد« ويضم 625 زنزانة مقسمًة إلى 15 جناًحا.

سجن هشارون )تلموند(

طولكرم  مدينتي  بين  املمتد  الخط  جنوب  هشارون  سجن  يقع 
إنشاءه يف  وتّم  الخضيرة،  إلى  املؤدية  القديمة  الطريق  ونتانيا ىلع 
السبعينيات، وقد ُشّيد هذا السجن خصيصًا لألحداث من العرب واليهود، 
ويقسم إلى قسمين، قسم لألحداث الذكور وآخر لألحداث اإلناث، يحيط 
بالسجن سور عاٍل يصل ارتفاعه لثالثة أمتار، وأربعة أبراج عالية للمراقبة، 

وُخصص مؤخرًا لألسيرات األمنّيات. 

سجن نيفيه تيرتسا

  سجن النساء الوحيد يف )إسرائيل(، ُأنشأ عام 1968، درجة األمن فيه 
درجٌة قصوى، مخصٌص الستيعاب حوالي 220 سجينة ومعتقلة. 

سجن الدامون

يف  فلسطين  شمال  يقع  األقصى،  انتفاضة  خالل  افتتاحه  إعادة  تم 
أحراش الكرمل بحيفا، ُأقيم يف عهد االنتداب البريطاني.

سجن جفعون

سجن جديد، ُأنشأ يف شهر تشرين األول 2015م، يقع يف مدينة الرملة، 
ُخصص لألسرى الُقّصر من مدينة القدس املحتلة وأراضي 1948م.
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سجن مجدو

يقع معتقل »مجدو« يف منطقة مرج بني عامر، ويتبع منطقة حيفا، 
وتعتبر منطقة مجدو مكاًنا عسكرًيا قديًما، تم افتتاحه لألسرى األمنيين 
الفلسطينيين يف شهر مارس من عام 1988 مع بدء االنتفاضة األولى، 

ويستخدم كسجن وكمركز توقيف.

سجن النقب الصحراوي

 يقع يف صحراء النقب ىلع ُبعد 45 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من 
مدينة بئر السبع، وهو أكبر مركز احتجاز، من حيث مساحة األرض ويشمل 

400.000 متر مربع. 

مركز تحقيق املسكوبية

»ساعة  ما يسمى  القدس ضمن  مدينة  من  الشمالي  القسم  يقع يف 
ُيعرف  وكان  البريطاني،  االنتداب  سلطة  عهد  يف  ُأقيم  الروسي« 

ب«السجن املركزي«، وهو مخصٌص للتحقيق واالحتجاز. 

مركز تحقيق الجلمة )كيشون(

حيفا  مدينتي  بين  العام  الطريق  ىلع  »الجلمة«  مفترق  ىلع  يقع 
انتفاضة  خالل  افتتاحه  إعادة  تم  املحتلة،  فلسطين  شمال  والناصرة 
األمنية  الطبيعة  ذات  التحقيق  مراكز  من  وُيعدُّ  2000م،  عام  األقصى 
التحقيق  من  االنتهاء  لحين  فيه  األسرى  احتجاز  ويتم  جًدا،  الشديدة 

معهم، يقع يف عمارة أنشأت يف عهد االنتداب البريطاني. 

ملف سري 

ال  ما  وكل  املصادر،  متعددة  استخباراتيٍة  معلوماٍت  مبنيٌّ ىلع  ملٌف   
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يعرفه املعتقل اإلداري يف سجون االحتالل عن وضعه القانوني، مواٌد 
اإلداريين يف السجون لسنواٍت طويلٍة  بالزج باملعتقلين  سريٌة كفيلة 

دون تحديد املدة.

االعتقال اإلداري

وأدلٍة   ، سريٍّ ملٍف  ىلع  يعتمد  محاكمة،  أو  تهمة  بدون  اعتقاٌل  هو 
سرية، ال يمكن للمعتقل أو محاميه االطالع عليها، ويمكن حسب األوامر 
العسكرية )اإلسرائيلية( تجديد أمر االعتقال اإلداري مراٍت غير محدودة، 
حيث يتم استصدار أمر اعتقاٍل إداري لفترٍة أقصاها مدة ستة شهور قابلٍة 

للتجديد.

الغرامة املالية

تفرض إدارة مصلحة السجون واملحاكم العسكرية نوعين من الغرامات 
والحكم  األسير  اعتقال  يتم  عندما  املحاكم؛  خالل  من  األول:  املالية، 
عليه بالسجن الفعلي، يضاف إلى الحكم غرامٌة ماليٌة كبيرة خاصًة ىلع 
داخل  السجون  إدارة مصلحة  تفرضه  ما  والثانية: هي  األطفال،  األسرى 

السجن ضد أّي تصرٍف أو فعٍل يقوم به األسير. 

الشليش

قراٍر  لنزع  الحكم  مدة  ثلثي  قضائه  بعد  األسير  عليها  ُيعرض  محكمٌة 
باإلفراج، وعادًة ما يرفض االحتالل اإلفراج. 

قانون املنهلي

األسير، بحيث  الصادر بحق  اإلجمالي  الحكم  يتم خصمها من  فترٌة  هي 
تكون عدٌد معيٌن من األيام، عن كل عاٍم أو فترة اعتقال. 
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السجن املؤبد

 مصطلٌح مرادٌف ل«لحكم مدى الحياة«، وهي العقوبة التي ال يضاهيها 
ثابًتا ىلع  املؤبد  ويبقى حكم  اإلعدام،  الردع سوى  عقوبٌة من حيث 
قام  من  بحق  إصداره  ويتم  ُيخفف،  وال  عام   100 أو  الحياة  مدى  صيغة 
بالعمل ومن ساعده كذلك، بهدف الردع، كما يصدر أكثر من حكٍم باملؤبد 
بحق الشخص الواحد ىلع التهمة الواحدة، وهي أحكاٌم قد تصل أحيانا 

إلى أكثر من 60 مؤبًدا. 

الشبح

 وقوف أو جلوس األسير يف أوضاٍع مؤملٍة لفترٍة طويلة، وغالًبا ما يتم 
25 سم   x 25 سم  قاعدته  تتجاوز  ال  األسير ىلع كرسيٍّ صغيٍر  إجالس 

وارتفاعه حوالي 30 سم، ويتم تقييد يديه إلى الخلف. 

البوسطة

الفلسطينيين   سيارٌة مصفحٌة محكمة اإلغالق، يتم فيها نقل األسرى 
إلى  النقل  أو  السجون  بين  للتنقل  أو  )اإلسرائيلية(،  املحاكم  وإلى  من 
بها  يوجد  ال  إذ  املدنية  السالمة  مقومات  إلى  وتفتقر  املستشفيات، 
مكاٌن للجلوس وال تصلها أشعة الشمس أو الهواء إال من خالل فتحاٍت 
دائريٍة صغيرة، ويبقى األسير مكبل اليدين والقدمين ملدٍة تتراوح من: 

10 ساعات إلى عدة أيام. 

الفورة

هو مصطلح أطلقته الحركة األسيرة، ويوازيها باللغة العبرية »حتسير« 
أوقاٍت  يف  إال  إليها  الخروج  األسير  يستطيع  وال  النزهة،  تعني  التي 
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محددة، وبحسب مزاج مسئولي السجن، جدرانها إسمنتية مرتفعة قد 
يصل ارتفاعها إلى سبعة أمتار، تعلوها أسالٌك حديديٌة ضيقٌة جًدا. 

الشيكل 

العملة الرسمية يف )إسرائيل( بدأ التداول به ألول مرة يف 4 سبتمبر 
1985، كجزٍء من خطة االستقرار االقتصادي لعام 1985، لكن بدأ العمل به 
رسمًيا يف 1 يناير 1986 ويشار له بالرمز، ويساوي حاليا 0.29 مقابل الدوالر 

األمريكي.

الكنتينا

من  لهم  ممثٍل  خالل  من  األسرى  يطلبه  ما  ىلع  يحتوي  مقصٌف 
املالبس،  بعض  طعام،  تنظيف،  أدوات  مثل:  الضرورية،  االحتياجات 
السلطة  ِقَبل  من  لهم  الشهري  املبلغ  تحويل  بعد  شراؤها  يتم  حيث 
ِقَبل مصلحة  من  معها  امُلَتعاقد  للشركة  لحساٍب خاٍص  الفلسطينية، 
السجون اإلسرائيلية، وُيوظف فيه موظٌف تابٌع إلدارة مصلحة السجون، 
وكثيرًا ما يتم استخدامها كوسيلة ضغٍط ىلع األسرى ويتم حرمانهم 

منها.

أراضي 48 )الداخل املحتل(

1948م، وتشمل كافة  هي األراضي التي احتلها الكيان الصهيوني عام 
رفض  وبسبب  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  باستثناء  فلسطين  أراضي 
بداًل من مصطلح   »48 »أراضي  نشأ مصطلح  )إسرائيل(  بدولة  االعتراف 

»دولة إسرائيل«.
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أراضي 67

الغربية،  الضفة  وتشمل  1967م،  عام  احتاللها  تم  التي  األراضي  هي 
وقطاع غزة، وشرقي القدس.

املستوطنات

السكانية  التجمعات  وهي  »املغتصبات«،  الفلسطينيون  عليها  ُيطلق 
االستعمارية اليهودية التي ُبنيت ىلع األراضي التي احتلتها وتوسعت 
الضفة  يف  حزيران«  »نكسة  1967م  عام  حرب  بعد  )إسرائيل(  عليها 

الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس. 

الحواجز العسكرية: 

 نقاٌط عسكرية ينصبها جيش االحتالل إلخضاع املواطنين الفلسطينيين 
بارد،  بدٍم  امليدانية  اإلعدامات  وتنفيذ  واالعتقال  التفتيش  لعمليات 
وإعاقة الحركة واإلهانة، ومختلف املمارسات الحاّطة من الكرامة، ومكاًنا 
جنود  ِقَبل  من  محمّيون  أنهم  يستغلون  الذين  املستوطنين  النفالت 

االحتالل لالعتداء ىلع الفلسطينيين وممتلكاتهم.

املحافظات  كافة  وقلب  محيط   يف  العسكرية   الحواجز  وتنتشر 
الفلسطينية، باإلضافة إلى املقامة منها يف أماكن متعددٍة ىلع طول 

جدار الفصل العنصري.

أنشأت   ،2000 أيلول  يف  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة  انطالق  منذ 
سلطات االحتالل املئات من الحواجز الثابتة، فضاًل عن املتنقلة)حاجز 
طيار(، ويف سبتمبر 2011، حسب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
يف  الفلسطينيين  حركة  تعرقل  حاجًزا،   522 هناك   )OCHA( اإلنسانية 
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الضفة الغربية؛ إضافة إلى495 حاجًزا طياًرا يف املتوسط شهرًيا.

صفقة تبادل األسرى )شاليط(

»حماس«  اإلسالمية  املقاومة  حركة  بين  األسرى  تبادل  صفقة  هي 
واالحتالل )اإلسرائيلي( عام 2011م ويسميها الفلسطينيون صفقة »وفاء 
اإلفراج عن  الصفقة  الزمن«، تشمل  إسرائيل »بإغالق  األحرار« وتدعوها 
1027 أسيًرا فلسطينًيا ىلع دفعتين، مقابل أن تفرج حركة حماس عن 

الجندي )اإلسرائيلي( املحتجز لديها »جلعاد شاليط«.

صفقة شريط شاليط 

بعد الحرب)اإلسرائيلية( ىلع قطاع غزة عام 2009-2008 ُعقدت صفقٌة 
حماس  حركة  تسليم  بموجبها  »تم  »حماس  وحركة  بين)إسرائيل( 
إلسرائيل شريط فيديو ملدة دقيقٍة واحدة، يظهر فيها الجندي جلعاد 
الصفقة بصفقة »شريط شاليط«، وذلك  شاليط حيًا، وقد ُعرفت هذه 
 19 سجونها،  من  فلسطينيٍة  أسيرٍة   20 عن  )إسرائيل(  تفرج  أن  مقابل 
أسيرة منهن من الضفة الغربية  املحتلة، وأسيرٌة واحدٌة مع طفلها من 

قطاع غزة.



هوامش مصطلحات وردت يف الكتاب

مصطلحــات   مراجــع  ىلع  لالطــالع 
وردت يف الكتــاب امســح الكــود التالي



الفصل األول

تجربة األسر لدى األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل

 )اإلسرائيلي( )2000م- 2021م(
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مقدمة: 

املرأة الفلسطينية جزٌء ال يتجزأ من نسيج املجتمع الفلسطيني، 
تشعر بمعاناة شعبها واضطهاده  من ِقَبِل احتالٍل غاشٍم بشتى الوسائل؛ 
األمر الذي جعلها ترفع شعار املقاومة والتحرر، وتقوم بدورها الوطني 
عرضها  ما  وأشكاله؛  صوره  بكافة  )اإلسرائيلي(  االحتالل  ضد  والنضالي 

لالعتقال و الّزج بها يف السجون.

لم يفرق االحتالل يف املعاملة القاسية بينها وبين الرجل؛ حيث 
كرامتهن،  انتهاك  ويتم  للغاية،  النساء يف ظروٍف مؤملٍة  اعتقال  يتم 
الزنازين،  يف  التحقيق  أثناء  أو  االعتقال،  عملية  خالل  ذلك  كان  سواء 
وحتى بعد أن يتم الحكم عليهن، والّزج بهن يف سجوٍن تفتقر ألدنى 

مقومات الحياة اإلنسانية.

تمييٍز  دون  الفلسطينية  املرأة  )اإلسرائيلية(  االعتقاالت  شملت 
سواء كانت قاصرًا، أم حاماًل، أم أمًا، أم جريحًة، أم مريضًة تحتاج للعالج 
أنواع  الفلسطينيات شتى  األسيرات  االحتالل ضد  بشكل دوري، ومارس 
التعذيب الجسدي والنفسي؛ ما ترك أثره السلبي ىلع حياتهن؛ حيث 
منها  يعانين  لم  شتى  أمراٌض  تالزمهن  األسيرات  من  الكثيرات  خرجت 
من قبل، ويف أحياٍن أخرى تعاني األسيرة من نظرة املجتمع السلبية، 

وتهميش املؤسسات لها.

األسيرات  إذالل  إلى  االعتقال  وراء  من  االحتالل  سلطات  تهدف 
ممنهجة،  سياسة  إطار  يف  ونفسيًا؛  معنويًا  وقتلهن  منهن  واالنتقام 
ومنظومة من اإلجراءات والقوانين املتبعة، يشارك فيها كل من يعمل 
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يف املؤسسة األمنية، بدءًا من الجندي ومرورًا باملحقق والسجان، وليس 
انتهاًء بالطبيب واملمرض، حيث تبدأ املعاناة منذ لحظة االعتقال، وال 

تنتهي بلحظة اإلفراج.

وممارسته  الفلسطينية،  للمرأة  )اإلسرائيلي(  االحتالل  اعتقال  إن 
الدولي  القانون  ملبادئ  صارًخا  انتهاًكا  يعد  ضدها،  املمنهج  التعذيب 
جنيف  اتفاقية  خاصًة  اإلنسان؛  حقوق  اتفاقيات  وكافة  اإلنساني، 
األراضي  للفلسطينيين يف  القانوني  الوضع  التي تحكم   ،1949 الرابعة 
تلك  بموجب  محميين1  أشخاًصا  باعتبارهم  املحتلة  الفلسطينية 
املرأة  التمييز ضد  أشكال  كافة  القضاء ىلع  اتفاقية  كذلك  االتفاقية، 

.1979 »سيداو« 

األسيرات  لدى  األسر  لتجربة  التعرض  تم  الدراسة   هذه  ويف 
العديد  بأسماء  االستشهاد  وتم  االحتالل   سجون  يف  الفلسطينيات 
من األسيرات اللواتي تعرْضَن لالعتقال والتعذيب يف سجون االحتالل 
االهتمام  ىلع  الدراسة  حرصت  كما  الحصر-،  ال  املثال  سبيل  -ىلع 
بالتوزيع الجغرايف ملناطق سكن األسيرات الفلسطينيات، لكن إذا أردنا 
أن نحصر جميع النساء اللواتي ُخْضَن تجربة االعتقال خالل فترة الدراسة 
)2021-2000( فلن تكفينا الصفحات، ولن نستطيع أن نوفيهن حقهن 

يف رصد وتوثيق معاناتهن يف سجون االحتالل.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة يف:

كشف انتهاكات االحتالل )اإلسرائيلي( ضد األسيرات الفلسطينيات . 1
خالل الفترة )-2000 2021م(.
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ضد . 2 املستمرة  االحتالل  جرائم  إلى  الدولي  املجتمع  أنظار  لفت 
املرأة الفلسطينية.

العلميـة . 3 بإيجـاد املـادة  اإلنسـان  مسـاعدة املهتميـن بحقـوق 
انتهـاكات  تؤكـد  وشـهادات،  أحداًثـا  تتضمـن  التـي  املوثقـة 

الفلسـطينية. املـرأة  ضـد  )اإلسـرائيلي(  االحتـالل 

لفت أنظار املجتمع الفلسطيني لضرورة احتواء األسيرات املحررات . 4
وإعطائهن حقوقهن.

حاجة املؤسسات النسائية ملثل هذه الدراسة التي تؤرخ للحركة . 5
النسوية األسيرة.

توفير مادة موثقة للدارسين والباحثين وفرق اإلعداد يف وسائل . 6
اإلعالم.  

أهداف الدراسة:

الفلسطينية . 7 املرأة  لكرامة  االحتالل)اإلسرائيلي(  امتهان  توثيق 
خالل مرحلتي االعتقال والتحقيق.

ــيرات . 8 ــيئة لألس ــية الس ــاع املعيش ــوء ىلع األوض ــليط الض تس
الفلســطينيات يف ســجون االحتــالل.

الوقوف ىلع معاناة األسيرات من اإلهمال الطبي، والحرمان من . 9
الزيارات.

بيان أثر االعتقال ىلع املرأة الفلسطينية من الناحية االجتماعية . 10
والنفسية.

الوقوف ىلع نضال األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل.. 11
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منهج الدراسة:

اتبعت الباحثة يف دراستها منهج البحث التاريخي، واملنهج الوصفي، 
االحتالل،  سجون  يف  الفلسطينيات  األسيرات  معاناة  تتبع  خالل  من 
فترة  خالل  أعدادهن  ورصد  ضدهن،  )اإلسرائيلية(  االنتهاكات  وتوثيق 
الدراسة، ووصف معاناتهن خالل مرحلتي االعتقال والتحقيق، وموقف 
القانون الدولي اإلنساني من قضية اعتقال وتعذيب الفلسطينيات يف 

سجون االحتالل.

- الحد الزماني: تركز الدراسة ىلع أوضاع األسيرات يف سجون االحتالل 
خالل الفترة )-2000 2021(.

)اإلسرائيلي(  االحتالل  انتهاكات  الدراسة يف  تبحث  الحد املكاني:   -
ضد األسيرات واملعتقالت الفلسطينيات يف سجون االحتالل.

مشكلة الدراسة:

الفلسطينية  املرأة  لحقوق  املستمرة  )اإلسرائيلي(  االحتالل  انتهاكات 
املتعلقة  الدولية  واملواثيق  اإلنساني،  الدولي  القانون  أقرها  والتي 
وغير  الالإنسانية  باملعاملة  يتعلق  فيما  خاصة  اإلنسان،  بحقوق 
الدولية  الهيئات  قيام  وعدم  الفلسطينيات،  األسيرات  مع  األخالقية 
األسرى  ضد  يرتكبها  التي  جرائمه  ىلع  االحتالل  بمحاسبة  املعنية، 
وإلزامه  االحتالل  ىلع  الضغط  يمكن  وكيف  الفلسطينيات،  واألسيرات 

باحترام حقوق اإلنسان، وإطالق سراح األسيرات الفلسطينيات !
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أواًل: استهداف املرأة الفلسطينية باألسر واالعتقال:

باألسر  الفلسطينية  املرأة  استهداف  )اإلسرائيلي(  االحتالل  يتعمد 
ووفقًا  ورجل،  امرأة  بين  القاسية  معاملته  يف  يفرق  وال  واالعتقال، 
لإلحصائيات فقد تعرضت أكثر من )16.000( فلسطينية لالعتقال يف 
وقد   ،2021 عام  وحتى  1967م  عام  منذ  )اإلسرائيلي(  االحتالل  سجون 
التي  الحجارة(  )انتفاضة  األولى  الفلسطينية  االنتفاضة  فترة  شهدت 
الفلسطينيات؛  النساء  اعتقال بحق  أكبر عمليات  1987م،  انطلقت عام 
 )3000( نحو  إلى  النساء  صفوف  يف  االعتقال  حاالت  عدد  وصل  إذ 
فلسطينية، وكان يوجد حتى نهاية حزيران/ يونيو1989، )32( امرأة يف 

سجون االحتالل2 .

وبلغ العدد )36( أسيرة عام 1996، وقد أفرج االحتالل عن )35( أسيرة يف 
12 شباط/ فبراير 1997 وفقًا التفاق طابا، وأبقى ىلع أسيرة واحدة وهي 
)سها مرة(، التي ظلت وحيدة يف السجن ألكثر من تسعة أشهر، تعاني 
بتهم  جديد  من  االعتقال  عملية  عادت  ثم   ، والوحدة3  االعتقال  مرارة 
متعددة، حيث بلغ عدد النساء الالتي تم اعتقالهن 3 نساء ليكون عدد 

األسيرات قبل اندالع انتفاضة “األقصى” 4 أسيرات4 .

خالل انتفاضة األقصى التي اندلعت عام 2000،  اعتقل االحتالل حوالي 
)1500( امرأة، خضعن لتجربة األسر أيامًا، أو شهورًا، أو سنوات5 ، وقد تميزت 
أوضاع األسيرات خالل تلك الفترة بأنها مأساوية، حيث عمل االحتالل- 
النفسية  والحالة  الشخصية،  تدمير  القمعية- ىلع  إجراءاته  من خالل 
ل معاناتها رادًعا لألخريات؛ وذلك لالمتناع عن السير  لألسيرة، حتى تشكِّ

يف الطريق نفسه6 . 
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الفلسطيني خالل  الشعب  الشرسة ىلع  الصهيونية  الهجمة  اشتدت 
عام 2002 خاصة بعد االجتياح الصهيوني ملدن جنين ونابلس، وحصار 
مقر املقاطعة يف رام اهلل، ونالت املرأة الفلسطينية نصيبها من القهر 
واملعاناة، حيث تمثل حالة األسيرة قاهرة السعدي التي اعتقلها االحتالل 
الفلسطينية يف سجون  املرأة  أنموذجًا ملعاناة   2002 مايو  أيار/  يف 
االحتالل7 ، حيث تعرضت للقمع والتعذيب، والعنف الجسدي واللفظي، 

وُحرم أطفالها األربعة من زيارتها.

االحتـالل  سـجون  يف  الفلسـطينيات  املعتقـالت  عـدد  بلـغ   
)اإلسـرائيلي( حتى تاريخ 30 آذار/مارس2004، )74( أسـيرة، وحتى نهاية 
عـام 2004، كانـت سـلطات االحتالل تحتجز )129( امرأة فلسـطينية، يف 

ظـروف معيشـية سـيئة8 .

أشارت املعطيات املتوفرة  لدى دائرة اإلحصاء، يف وزارة شؤون   
األسرى واملحررين الفلسطينية، أن )97( أسيرة، كن يقبعن يف سجون 
املجلس  يف  النائب  أبرزهن:  ومن   ،2007 عام  نهاية  حتى  االحتالل  
ثاني/ اعتقلها االحتالل يف12 تشرين  التي  التشريعي د. مريم صالح، 

نوفمبر2007؛ لتكون بذلك أول امرأة من أعضاء املجلس التشريعي يتم 
اعتقالها 9.

ومنذ منتصف عام 2009 بدأت أعداد األسيرات بالتراجع، فبلغ عددهن  
يف  فلسطينية،  أسيرة   )20( عن  االحتالل  أفرج  أن  بعد  أسيرة،   )36(
األول من تشرين أول/ أكتوبر2009، مقابل شريط فيديو سّلمته حركة 
خاص  األملاني،  الوسيط  عبر  لالحتالل  حماس  اإلسالمية  املقاومة 
بالجندي األسير لديها “جلعاد شاليط” 10 ، واستقر ذلك العدد خالل عام 
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2010 11، ثم انخفض عدد األسيرات من جديد، بعد عملية تبادل األسرى 
املبرمة بين حركة حماس، وحكومة االحتالل، والتي ُعرفت باسم صفقة 
“وفاء األحرار”، وأسفرت عن إطالق سراح )27( أسيرة فلسطينية بتاريخ 

18/10/2011م. 12

إلى  االحتالل  سجون  يف  الفلسطينيات  األسيرات  عدد  تقّلص  وبذلك 
ليصل  األولى،  املرحلة  التبادل يف  تشملهن صفقة  لم  أسيرات،  تسع 
عدد األسيرات حتى تاريخ 18 كانون أول/ ديسمبر-2011 وهو موعد إتمام 
اعتقال  بعد  أسيرات،   )10( إلى  التبادل-  صفقة  من  النهائية  املرحلة 
ست  عن  االفراج  تم  وقد  الخليل،  من  عامًا   )56( حسان  سلوى  األسيرة 
هن  فلسطينيات  أسيرات  أربع  االحتالل  سجون  يف  ليتبقى  أسيرات، 
أبو  وخديجة  قاسم،  وورود  جربوني،  ولينا  الخليل،  من  حسان  سلوى 

عياش من األراضي املحتلة عام 1948.

فلسطينية،   )30( باعتقال  )اإلسرائيلي(  االحتالل  قام   2012 عام  خالل 
كان من بينهن األسيرتان املحررتان يف صفقة وفاء األحرار هناء شلبي، 
ومنى قعدان، من جنين. 13  ويف مطلع عام 2013 كانت سلطات االحتالل 
إلى  العدد  )10( أسيرات فلسطينيات، ووصل ذلك  تحتجز يف سجونها 
)16( أسيرة يف نهاية العام. 14 أما خالل عام 2014، فقد اعتقل االحتالل 
)112( امرأة فلسطينية 15 ، وشهدت مدينة القدس أىلع نسبة اعتقاالت 
بين النساء، خاصة املرابطات واملدافعات عن املسجد األقصى املبارك، 
حيث تم اعتقال )66( امرأة وفتاة مقدسية 16 ، منهن املعلمة املرابطة 
يف املسجد األقصى هنادي الحلواني، كما أعاد االحتالل اعتقال أسيرتين 
تحررتا يف صفقة وفاء األحرار، هما: بشرى الطويل، من البيرة، وهنية 
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ناصر من رام اهلل ، لقضاء املدة املتبقية من محكوميتهما السابقة17. 

يدل اعتقال األسيرات املحررات يف صفقة وفاء األحرار “شاليط” ىلع 
الغدر  وأن  يوقعها،  التي  وااللتزامات  للعهود  االحتالل  احترام  عدم 

والخيانة هو طبع متأصل يف املحتلين الصهاينة.

 )21( الفلسطينيات  األسيرات  عدد  بلغ   ،2014 عام  نهاية  ومع   
امرأة وفتاة، وكان بينهن ثالث قاصرات، هن: ديما سواحرة )17( عامًا، من 
منطقة جبل املكبر يف القدس، ويثرب صالح ريان )16( عامًا من القدس، 

ومالك الخطيب )14( عامًا، من رام اهلل.

خالل سنة 2015 اعتقل االحتالل )106( أسيرات أغلبيتهـن مـن مدينـة 
الفلسطيني،  للشعب  االجتماعية  القطاعات  مختلف  ويمثلن  القـدس، 
وقاصرات18،   جامعيــات،  وطالبــات  وطبيبات  ونوابًا  أمهات  فقد شملن 
يف حين اعتقل االحتالل )164( امرأة وفتاة فلسطينية خالل سنة 2016، 

بينهن )79( أسيرة مقدسية. 19

بلغت ذروة التصعيد يف عمليات اعتقال الفلسطينيات مع اندالع “هبة 
ديسمبر/  6 يف  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إعالن  بعد  القدس” 
20 مدينة القدس عاصمة إلسرائيل، حيث رصد مركز   ،2017 كانون ثاني 
أسرى فلسطين للدراسات )170( حاالت اعتقال فلسطينيات خالل سنة 
الفلسطينيات،  اعتقال  وتيرة  يف  ارتفاًعا   2018 عام  شهد  كما    .2017
خاصة املرابطات يف املسجد األقصى؛ حيث اعتقلت سلطات االحتالل 
وصل   ،2018 نهاية سنة  ومع  فلسطينيات،   )110( نحو  العام  هذا  خالل 

عدد األسيرات داخل سجون االحتالل إلى )57( أسيرة فلسطينية. 21
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 )4( بينهن  أسيرة؛   )50( حوالي  األسيرات  عدد  بلغ  12/12/2019م  ويف 
بيت  من  البدن  وشروق  قلقيلية،  من  البشير  آالء  هّن:  إداريًا،  معتقالت 
لحم، وبشرى الطويل من رام اهلل، وشذى حسن من البيرة.22  كما استمر 
بتاريخ  اعُتقلت  التي  جرار،  كنعان  خالدة  النائب  اعتقال  يف  االحتالل 
31/10/2019 بعد 8 أشهر فقط من االفراج عنها من اعتقال إداري دام 20 
شهًرا، والتهمة املوجهة لها هي ذات التهمة التي حوكمت عليها عام 
2015 )االنضمام لتنظيم محظور(، وهو أمر معارض جدًا للمبدأ القانوني 

الدولي بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات األمر مرتين. 23

ومنذ مطلع العام 2020 تصاعدت وتيرة االعتقاالت ضد الفلسطينيين، 
ووفقا ملتابعة املؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون األسرى، فإن قوات 
االحتالل )اإلسرائيلي( اعتقلت نحو )128( امرأة خالل عام 2020، وكانت 
أىلع نسبة اعتقاالت بين النساء الفلسطينيات قد ُسجلت يف القدس 

وبلداتها، حيث تم اعتقال )100( مقدسية؛ بينهن 3 قاصرات.24 

أما عام 2021 فقد شهد تصاعًدا يف حدة االعتقاالت إذ اعتقلت سلطات 
االحتالل خالله نحو 184 من النساء، وحتى تاريخ 6/ 2/ 2022 فقد بلغ 

عدد األسيرات رهن االعتقال نحو 32 أسيرة .25

اعتقال الطالبات الجامعيات:

الطالبات  االحتالل  سلطات  تنفذها  التي  االعتقال  عمليات  استهدفت 
حيث  بيرزيت،  جامعة  طالبات  خاصة  الفلسطينية،  الجامعات  يف 
يتعمد االحتالل اعتقال الطالبات الجامعيات؛ بسبب نشاطهن الطالبي 
والنقابي داخل الجامعة؛ يف محاولة لتقويض أي مساهمة اجتماعية أو 
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نضالية، يمكن أن ُتساهم يف بث الوعي الوطني داخل البيئة التعليمية. 
إكمال  من  وحرمهن  االحتالل  اعتقلهن  اللواتي  الطالبات  هن  وكثيرات 

دراستهن، منهن ىلع سبيل املثال:

هالة محمد بيطار: طالبة تدرس بجامعة القدس، اعتقلتها قوات . 1
طالبية  نشاطات  يف  مشاركتها  بتهمة  19/4/2016؛  االحتالل 

داخل جامعة القدس، وُحكم عليها بالسجن الفعلي 4 أشهر. 26

بيان خمايسة: طالبة من الخليل، أصدرت محكمة االحتالل ضدها . 2
حكمًا فعليًا بلغ 13 شهرًا ونصف مع غرامة مالية بقيمة 4 آالف 
شيكل )$1200(؛ بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل االجتماعي 

ونشاطها يف صفوف الكتلة اإلسالمية بجامعة البولتكنك. 27

ميس أبو غوش: اعُتقلت بتاريخ 29/8/ 2019، وتم تحويلها إلى . 3
مدة  معها  التحقيق  استمر  حيث   28 “املسكوبية”  تحقيق  مركز 
للتعذيب  لقاء املحامي، وتعرضت  ُحرمت خاللها من  يوًما،   )30(

الشديد والحرمان من النوم، والشبح ىلع مدار الساعة. 29

ربا عاصي: اعُتقلت بعد مداهمة منزلها يف 9/7/2020، تعرضت . 4
تم  جامعتها،  استكمال  من  وحرمانها  والدها  باعتقال  للتهديد 
استجوابها وسط ظروف قاسية وسيئة، وتم نقلها لقسم املعبار 
أسيرات جنائيات، حيث تعرضت  تلموند “هشارون”30 مع  بسجن 

للتحرش اللفظي .31

اعتقلتها . 5 بيرزيت،  بجامعة  اإلعالم  طالبة  حسن:  ماجد  شذى 
 ،12/12/2019 بتاريخ  اهلل،  رام  بمدينة  منزلها  من  االحتالل  قوات 
وأصدرت ضدها قرار باالعتقال اإلداري ملدة 3 شهور، وحين قاربت 
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مدتها ىلع االنتهاء ُجدد لها اإلداري ملدة 3 أشهر أخرى. 32

اعُتقلت . 6 بيرزيت،  بجامعة  االجتماع  علم  طالبة  كايد:  نزار  ليان 
العسكري؛ وذلك  أثناء مرورها عن حاجز زعترة   8/6/2020 بتاريخ 
بحجة مشاركتها يف األنشطة الطالبية والنقابية، ظل االحتالل 
يعرضها ىلع املحاكم بشكل متوالي دون الحكم عليها ثم أفرج 

عنها بتاريخ 9/9/2021. 33

إيليا أبو حجلة: طالبة القانون بجامعة بيرزيت، اعتقلتها قوات . 7
بدعوى  2020؛  يوليو  تموز/  األول من  )اإلسرائيلي( يف  االحتالل 
دراستها،  مواصلة  من  وحرمها  الجامعة،  يف  الطالبي  نشاطها 
وهي التي حافظت ىلع مرتبة الشرف منذ أن التحقت بالجامعة، 

كما منعت سلطات االحتالل إدخال الكتب التعليمية إليها.  34

إن استهداف االحتالل لطالبات الجامعات ينتهك حقهن األساسي 
يف التعليم باعتباره يعيق مسيرتهن التعليمية واألكاديمية، باإلضافة 
تتعلق  بحقهن  اتهام  لوائح  بتقديم  تقوم  االحتالل  سلطات  أن  إلى 
بعملهن الطالبي النقابي، يف انتهاك واضح للحق األساسي باالنتماء 

السياسي املكفول  بموجب املواثيق واملعاهدات الدولية.

اعتقال الصحفيات واإلعالميات: 

تلعب وسائل اإلعالم دورًا مهمًا يف توصيل املعلومة إلى جمهور 
واسع، وتتميز بمقدرتها يف التأثير ىلع شرائح املجتمع، وخْلق رأي عام 
وتنمية اتجاهات وأنماط من السلوك، ومن هنا كان استهداف االحتالل 
منه  محاولة  يف  الفلسطينيات؛  واإلعالميات  للصحفيات  )اإلسرائيلي( 
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استهدفهن  اللواتي  املؤثرات  اإلعالميات  ومن  اإلعالمية،  الحرية  لقمع 
االحتالل باالعتقال:

الكاتبة ملى خاطر: كاتبة فلسطينية درست اللغة العربية بكلية اآلداب 
-جامعة الخليل، اعتقلتها قوات االحتالل بتاريخ 24/7/2018م وأصدرت 
بحقها حكمًا فعليًا بلغ 13شهرًا، كونها كاتبة وناشطة يف فضح جرائم 

االحتالل يف الصحف، ومواقع التواصل االجتماعي.  35

الصحفية بشرى الطويل: أمضت أكثر من 20 شهرًا رهن االعتقال اإلداري، 
الدفاع  مجال  يف  ناشطة  صحفية  لكونها  وذلك  محددة،  تهمة  بدون 
عن األسرى واألسيرات وتدير شبكة إعالمية خاصة باألسرى تسمى )أنين 
القيد( ما جعل االحتالل يستهدفها دومًا باالعتقال اإلداري التعسفي؛ 

يف محاولة منه إلسكات صوت الحقيقة.

ُيذكر أن بشرى اعُتقلت أول مرة عام 2011 وكان عمرها حينذاك 18 عامًا، 
وصدر بحقها حكم بالسجن 16 شهرًا، لكن تم االفراج عنها بعد قضاء 5 
شهور ضمن صفقة وفاء االحرار عام 2011، أعادت قوات االحتالل اعتقالها 
مرة أخرى يف 2 تموز 2014، لتستكمل ما تبقى من حكمها السابق، ثم 

عاد العتقالها عدة مرات بعد ذلك.  36

والسياسة  األدب  مجالي  يف  وكاتبة  إعالمية  اليف:  إسراء  الصحفية 
يف عدد من الصحف ومواقع اإلنترنت، عملت لدى العديد من اإلذاعات 
املحلية كمراسلة صحفية، اعتقلتها قوات االحتالل بتاريخ 26/9/2018، 
خلفية  ىلع  وذلك  أشهر؛   10 بالسجن  فعليًا  حكمًا  بحقها  وأصدرت 

نشاطها اإلعالمي والجماهيري ملناصرة قضايا شعبها ووطنها. 37
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اعتقال بحجة التحريض ىلع وسائل التواصل االجتماعي:

يعتقل االحتالل )اإلسرائيلي( النساء والفتيات الفلسطينيات يف 
االجتماعي؛ يف  التواصل  التحريض ىلع وسائل  األحيان؛ بحجة  بعض 
محاولة لتكميم األفواه وإسكات صوت الحق، ومن النساء اللواتي تعرضن 

لالعتقال ىلع خلفية نشاطهن ىلع مواقع التواصل:

وُقدمت   ،17/2/2016 بتاريخ  واعتقلت  الخليل،  من  سنينة  أبو  سناء 
الئحة اتهام ضدها بالتحريض ىلع صفحتها الشخصية ىلع فيسبوك؛ 
لنشرها عبارات تمجد الشهداء واألسرى، وُفرض عليها االعتقال اإلداري 

ملدة 3 أشهر، مع تجديده مرة ثانية 3 أشهر أخرى.38 

عليها  وُحكم   ،5/9/2017 بتاريخ  واعُتقلت  القدس،  من  النتشة  سحر 
التواصل  مواقع  ىلع  التحريض  بتهمة  ونصف؛  أشهر  ثالثة  بالسجن 

االجتماعي، كما تم منعتها من استخدام الفيسبوك. 39

اقتحام  بعد   2018 آب  أغسطس/  يف  اعُتقلت  غنام:  أبو  سوزان 
وتفتيش منزلها يف بلدة الطور بالقدس، وُحكم عليها بالسجن 11 شهرًا؛ 
بتهمة التحريض ىلع “الفيسبوك”. ُيذكر أن سوزان هي والدة الشهيد 
“محمد ـأبو غنام” الذي ارتقى شهيًدا يف تموز/ يوليو 2017 خالل هبة 

املقدسيين ضد البوابات اإللكترونية ىلع أبواب االقصى.  40

يتضح مما سبق أن االحتالل لم يكتف بمالحقة النساء ىلع خلفية 
التواصل  وسائل  ملراقبة  ذلك  تجاوز  بل  والنضالي،  السياسي  عملهم 
ويتبع  الواعي،  الفلسطيني  الصوت  إلسكات  محاولة  يف  االجتماعي 
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لتغييب  محاولة  يف  القدس  مدينة  يف  خاصة  اإلجراء  هذا  االحتالل 
الفلسطينيين هناك عن واقعهم الفلسطيني وقضيتهم الوطنية.

األسيرات الجريحات:

النساء  ىلع  النار  إطالق  )اإلسرائيلي(  االحتالل  جنود  يتعمد    
والفتيات الفلسطينيات خالل عمليات االعتقال؛ ما يؤدي إلى إصابتهن 
بإصابات خطيرة، ثم يتم اعتقالهن يف ظروف ال إنسانية، وقد تعرضت 
عشرات األسيرات لإلصابة أثناء االعتقال وتم الّزج بهن يف السجون مع 

عدم توفير الرعاية الطبية الالزمة لهن، ومنهن ىلع سبيل املثال:

ملى البكري: أصيبت بثالث رصاصات يف جسدها، حين اعتقالها بتاريخ 
13/12/2015، وهي يف طريق عودتها من مدرستها يف الخليل، وتم زرع 
البالتين لها يف ساقها، ومورس ضدها اإلهمال الطبي، وال زالت تعاني 

من أثر اإلصابة إلى اليوم. 41

األسيرة عبلة العدم: أطلق جنود االحتالل النار عليها أثناء اعتقالها، 
الرأس  يف  خطيرة  بجروح  إصابتها  إلى  أدى  ما  20/12/2015؛  بتاريخ 
والوجه، أّدت إلى فقدانها النظر يف العين اليمنى، وتعاني من دوران 
وآالم بالرأس ومعظم أنحاء جسدها، ترفض إدارة السجن تقديم العالج 
املناسب لها، ولم يقدم لها طبيب السجن سوى أدوية مسّكنة فقط.  42

جيهان حشيمة: أطلق جنود االحتالل املتواجدون ىلع حاجز قلنديا 
بتاريخ  اليسرى  ساقها  يف  رصاصات  بثالث  وأصابوها  تجاهها  النار 
30/12/2016، نقلت ىلع أثرها إلى املستشفى، حيث خضعت لعملية 
جراحية وتم زراعة بالتين يف قدمها، ثم نقلها بعد إجراء العملية إلى 
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مستشفى سجن الرملة. 43

والزال هناك )6( أسيرات جريحات يقبعن يف سجون االحتالل )اإلسرائيلي( 
حتى نهاية عام 2021م، ويعانين نتيجة اإلصابة، وهن:

التي ُأصيبت برصاصة يف كتفها؛  القدس،  شروق دويات، من  األسيرة 
أمل طقاطقة،  واألسيرة  الرئيسية،  الشرايين  أحد  تمّزق يف  إلى  أّدت 
من بيت لحم، التي ُأصيبت برصاصة يف الفخذ األيسر، ورصاصتين يف 
اليسرى،  يدها  انفجرت يف  وقنبلة صوت  الخصر،  ورصاصة يف  الصدر، 
كما تعرضت للضرب أثناء االعتقال؛ ما أدى إلى وجود كسور يف القفص 
تسبب  ما  عليها؛  النار  إطالق  تم  التي  باكير،  مرح  واألسيرة  الصدري، 
يف إصابتها ب 14 رصاصة يف يدها اليسرى، واألسيرة نورهان عواد من 
القدس، التي ُأصيبت ب 4 رصاصات، واحدة يف الفخذ األيسر، و3 رصاصات 
يف منطقة البطن، واألسيرة حلوة حمامرة من بيت لحم، التي ُأصيبت 
4 عمليات جراحية، تم خاللها استئصال جزء  بجراح خطرة، وُأجري لها 
من الكبد والبنكرياس والطحال واألمعاء، واألسيرة إسراء جعابيص التي 
النار ىلع سيارتها؛ ما أدى إلى إصابتها بحروق  أطلقت قوات االحتالل 

خطيرة يف وجهها وجسمها .44

األسيرات القاصرات:

لم يتورع االحتالل عن اعتقال الفتيات القاصرات، وإلحاق األذى بهن، 
ومن هؤالء القاصرات من ُأطلق سراحها بعد قضاء مدة محكوميتها، مثل 
ملى البكري )14( عامًا، التي ُأصيبت خالل االعتقال بثالث رصاصات يف 
أشهر،  لعّدة  الكرسي املتحرك  بواسطة  تتنقل  اليسرى، وبقيت  ساقها 
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وحكم االحتالل عليها ب3 سنوات، وديما الواوي ذات )12( عامًا، والتي 
العالم، وقد أمضت يف سجون االحتالل شهرين  ُتعد أصغر أسيرة يف 
ونصف، ومالك الخطيب )14( عامًا، التي اعتقلها جنود االحتالل وهي 
خارجة من مدرستها، وأمضت يف االعتقال مدة شهرين، وعهد التميمي 

)17( عامًا، التي قضت يف سجون االحتالل 8 أشهر، وغيرهن الكثيرات.

عليها  حكم  أن  بعد  االحتالل  سجون  يف  تقبع  الزالت  ومنهن   
 )4( فهناك  األسرى  مؤسسات  لتقارير  ووفقًا  طويلة،  بسنوات  االحتالل 
فلسطينيات اعُتقلن وهن قاصرات، وال زلن يقبعن يف سجون االحتالل 
ونورهان  سنة،  ب16  حكمت  التي  القدس،  من  دويات  شروق  وهن: 
عواد من القدس، التي ُحكمت ب10 سنوات، وملك سلمان من القدس 
سنوات   8 محكومة  القدس،  من  باكير  ومرح  سنوات،   10 بـ  ومحكومة 

ونصف، وغرامة 10 آالف شيكل.  45

ووفقًا ملؤسسات حقوق اإلنسان تعد دولة االحتالل )اإلسرائيلي( 
املحاكم  أمام  األطفال  بمحاكمة  تقوم  التي  الوحيدة  الدولة  هي 
العسكرية، التي تفتقر ملعايير املحاكم العادية؛ حيث تتجاهل مصلحة 
الطفل وال يتم األخذ بها، وتخرج الطفلة من السجن وقد التصقت بها 
األمراض النفسية كالعزلة واالنطواء، وتحتاج إلى فترة طويلة للعالج من 

اآلثار السلبية التي تركها االعتقال عليها.

ثانيًا: امتهان كرامة املرأة الفلسطينية خالل عملية االعتقال: 

املرأة  كرامة  من  النيل  )اإلسرائيلي(  االحتالل  جنود  يتعمد 
الجميع،  من  ومسمع  مرأى  ىلع  االعتقال،  عملية  خالل  الفلسطينية 
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الشوارع، وقد تعّددت أشكال اعتقال  أو املارة يف  سواء كانوا عائلتها 
الّنساء والفتيات، فمنهّن َمْن تمَّ اعتقاُلها من البيت، ومنهن من اعُتقلت 
بعد استدعائها من ِقَبل املخابرات، ومنهن من اعُتقلت عند الحواجز، أو 
املناطق املحاذية للمستوطنات، ويمكن القول أن أغلب القاصرات جرى 

اعتقاُلُهّن إّما عند الحواجز أو املناطق املحاذية للمستوطنات.

اقتحام املنزل  اعتقال األسيرات حيث يتم  وقد تشابهت طريقة 
عن  بعيدة  غرفة  يف  العائلة  أفراد  واحتجاز  بمحتوياته،  والعبث  لياًل، 
بالبالستيك  األيدي  تقييد  ذلك  بعد  ويتمُّ  االعتقال،  من  املستهدفة 
سّيارة  إلى  ثّم  ومن  العينين،  ىلع  عصبة  ووضع  الخلف،  إلى  املقّوى 
الّتحقيق  أو ملراكز  الجيش،  إلى معسكرات  إّما  الّنقل  والحقا  االعتقال، 

واالستجواب، والحًقا يتم نقلهن إلى سجن الّنساء. 46

روت العديد من األسيرات كيف تعرضن لالمتهان خالل عملية االعتقال، 
قوات  انتزعتها  والتي  جنين،  من  السعدي  قاهرة  األسيرة  فذكرت 
تعرضت  أنها   ،2002 مايو  أيار/  يف  األربعة  أطفالها  بين  من  االحتالل 
للضرب بأعقاب البنادق، وأن الجنود شتموها، ووجهوا لها إهانات بذيئة 

وقذرة. 47

اقتحمت  االحتالل  قوات  أن  عـســاف:  آالء  األسـيـرة   وأكدت 
باعتقالها،  وقامت   ،9/5/2016 بتاريخ  بيرزيت،  بلدة  يف  عائلتها  منزل 
إلقائها  تم  ثم  شديدة،  آالمًا  لها  سّببت  بالستيكية،  بمرابط  وتقييدها 
ىلع أرضية الجيب العسكري، حتى وصولها إلى أحد معسكرات جيش 
االحتالل، حيث بقيت واقفة ألكثر من نصف ساعة، وهي مكّبلة اليدين، 

ومعصوبة العينين، ثم تم نقلها إلى معتقل “املسكوبية” بالقدس48. 
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أن جنود االحتالل اقتحموا بيتها  هنادي حلواني:  وذكرت املقدسية 
باقتيادها خارج  قاموا  ثم  بمحتوياته،  وعبثوا   ،17/9/2017 ليل  منتصف 
بيتها، وهي مكبلة باألصفاد من يديها وقدميها، وبطريقة مهينة أمام 

جيرانها.  49

وأفادت ربى أبو عاصي: أن جنود االحتالل ألقوها ىلع أرضية الجيب 
العسكري، بعد أن وضعوا كمامة ىلع فمها، وأخرى عصبوا بها عينيها، 
معداتهم  بجانب  قرفصاء  بوضع  جالسة  بقيت  الطريق  طوال  وأنها 
العسكرية التي كانت ترتطم بها، ما سبب لها آالمًا يف جسدها، وعند 
املجندات سحبها  إحدى  تعمدت  االحتالل،  أحد معسكرات  إلى  نقلها 
وجرها بعنف، وهي مقيدة اليدين والرجلين، فكادت أن تقع عدة مرات، 

كما ُأصيبت بنزيف يف رجلها؛ بسبب القيود املشدودة. 50  

وقد  االعتقال،  خالل  لإلصابة  تعرضن  األسيرات  من  عدد  وهناك 
تم  أنه   ،1/12/2014 يف  اعتقلت  التي  طقاطقة  أمل  األسيرة  أفادت 
االعتداء عليها بالضرب، ولم ُيراعوا كونها مصابة، تقول: “بعد إصابتي 
برصاصة يف صدري، وقنبلة صوت أصابت شظاياها يدي اليسرى، ورصاصة 
بعقب  جنديٌّ  عليَّ  فاعتدى  األرض،  ىلع  وقعت  خاصرتي،  يف  أخرى 
البارودة ىلع صدري أكثر من مّرة، وضربني عدد من الجنود ببساطيرهم 

يف أنحاء جسمي كاّفة، واستخدموا ألفاظا نابية وشتائم”.  51

التنكيل  أنواع  تنتهج كافة  االحتالل  أن سلطات  يتبين مما سبق 
االعتقال من  بدءًا من عمليات  الفلسطينيات،  األسيرات  والتعذيب ضد 
والتحقيق، والحقًا احتجازهن  التوقيف  إلى مراكز  النقل  املنازل وحتى 
يف السجون، ويف أحياٍن كثيرة يتم إطالق الرصاص عليهن أثناء عمليات 
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ومشاعرهن  كرامتهن  وامتهان  عاريًا،  تفتيشًا  وتفتيشهن  االعتقال، 
اإلنسانية.

ثالثًا: أساليب التعذيب يف سجون االحتالل:

ولم  االحتالل،  سجون  يف  للتعذيب  الفلسطينيات  األسيرات  تعرضت 
يفرق االحتالل يف املعاملة السيئة بينها وبين الرجل، حيث كان يتم 
ملدد  للتحقيق  وإخضاعهن  للعيش،  تصلح  ال  زنازين  داخل  احتجازهن 
كالضرب،  التعذيب  أساليب  كافة  ضدهن  ُتمارس  ذلك  وخالل  طويلة، 
والشبح، والشتم، والحرمان من النوم لساعات طويلة، والترويع والترهيب، 
دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ومن أساليب التعذيب التي 

ُتمارس ضد األسيرات خالل التحقيق:  

1. الضرب واالعتداء:

همجي  بشكل  األسيرة  ضرب  يف  الصهيوني  املحقق  يتواَن  لم 
منها،  املعلومات  النتزاع  منه  محاولة  يف  استجوابها؛  أثناء  ووحشي 
اللواتي  األسيرات  وقائمة  حصرها،  يصعب  كثيرة  ذلك  ىلع  والشواهد 

تعرضن للضرب طويلة، منهن:

آمنة عبد الجواد منى: من بلدة بير نباال شمال القدس، اعُتقلت عام 
2001 وُحكم عليها بالسجن مدة عشرون عامًا، ُنقلت أكثر من مرة إلى 
املستشفى؛ بسبب تعرضها للضرب والصدمات الكهربائية؛ ألنها كانت 

تطالب بالحقوق الشرعية لألسيرات. 52

بيت  حاجز  ىلع  اعُتقلت  غزة،  بقطاع  جباليا  مخيم  من  البس:  وفاء 
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 12 بالسجن  عليها  وُحكم   ،2005 أغسطس  آب/   20 يف  “إيرز”  حانون 
بشدة  بضربها  املحقق  قام  النوم،  من  والحرمان  للضرب  تعرضت  عامًا، 
كانوا  وقالت:”  بحذائه،  ووجهها  ودعس ىلع  مرات،  عدة  رأسها  ىلع 

يتعمدون ضرب األسير ىلع رأسه؛ كي يفقد عقله”.  52

ىلع  للضرب  التحقيق،  من  يومًا   30 خالل  تعرضت  غوش:  أبو  ميس 
بعمودها  آالم شديدة  من  بمعاناتها  تسبب  الذي  األمر  والجسد؛  الوجه 
الفقري، وذكرت ميس أنها حاولت خالل إحدى جوالت التحقيق الهروب 
لكن املحققة  الزنزانة،  زوايا  إحدى  والجلوس يف  أيدي املحققات  من 
أمسكتها وضربت رأسها بالحائط، وركلتها بقوة، وشتمتها بألفاظ  بذيئة 

54.

وفقًا ملا سبق يمكن القول أن أغلب األسيرات الفلسطينيات قد تعرضن 
للضرب سواء أثناء االعتقال، أو خالل مرحلة التحقيق، وشهادة األسيرات 
التي تم ذكر أسمائهن أوضح دليل ىلع انتهاج سلطات االحتالل الضرب 
كأسلوب لقمع األسيرات، أضف إلى ذلك أساليب أخرى كالعزل والضغط 

النفسي والتهديد بالعائلة.

التعرية )التفتيش العاري(

السجون، تعرية  التي يتبعها االحتالل يف  القذرة  األساليب  من   
األسيرات؛ إلذاللهن والنيل من كرامتهن، وقد تعرض عدد من األسيرات 

إلى الّتفتيش العاري أثناء االعتقال.

وبطريقة  عاريًا،  تفتيشا  تفتيشها  جرى  أنه  السعدي  قاهرة  ذكرت   
أن سجانة صهيونية  ذكرت  فقد  البس،  وفاء  أما  أخالقية،  وال  مهينة، 
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معها كلب، أجبرتها ىلع التعرية، وحاول الكلب الهجوم عيها، فكانت 
أمام خيارين كالهما مر: إما التعرية، أو التعرض لهجوم الكلب.55  واشتكت 
آمنة منى من التفتيش العاري الذي تتعرض له يوميًا، وقالت: إن التفتيش 

العاري يتم ىلع أيدي سجانة بطريقة مذلة ومهينة.  56

خالل  ذلك  كان  سواء  حجابهن  لنزع  تعرضن  محجبات  أسيرات  وهناك 
املقدسية  املعلمة  ذلك:  ومثال  التحقيق،  أثناء  أو  االعتقال  عملية 
يف  يومًا   38 وأمضت   ،5/9/2017 يف  اعتقلت  التي  خويص  خديجة 
السجن،  أسوار  داخل  والذل  القهر  من  وافر  نصيب  لها  فكان  االعتقال، 
زنزانتها  ىلع  الجنود  وتوافد  وجلبابها،  حجابها  لنزع  تعرضت  حيث 

للتفتيش لزيادة قهرها.57  

أفادت:  التي طلبت عدم ذكر اسمها  األسيرات  ويف مقابلة مع إحدى 
بالصراخ  بدأت  الّرأس  بغطاء  أكن  ولم  كثيرون  جنود  الغرفة  »اقتحم 
وأخذوني إلى غرفة ثانية، حضرت مجّندتان وقنت بتفتيشي تفتيشًا 
واملّس  باملهانة،  شعرت  تمامًا  عارية  وأنا  وأوقفتاني  بالكامل،  عاريًا 
بكرامتي، وبالقهر الّشديد.... وتضيف:” تعّرضت للّتفتيش العاري أكثر من 
مّرة أثناء االعتقال، وعند وصولي لكّل مركز توقيف وتحقيق، وحتى أثناء 

وصولي ملعتقل الّنساء هشارون. 58

2. العزل االنفرادي:

زنزانة  يف  الفلسطينيات  األسيرات  بعزل  )اإلسرائيلي(  االحتالل  يقوم 
أسابيع؛  أو  أيام  لعدة  سم،   120× سم   80 عن  مساحتها  تزيد  ال  صغيرة 
أعلّن  أو  السّجان؛  لقمع  بالتصدي  قمن  إذا  خاصًة  للعقاب؛  كأسلوب 
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والصمود  التحدي  روح  لقتل  ذلك  وراء  من  االحتالل  ويهدف  االضراب، 
لديهن، وتحطيم معنوياتهن. ومن األسيرات اللواتي عانْين من العزل:

عطاف عليان: التي اعُتقلت ما يزيد عن 14 سنة يف سجون االحتالل 
ىلع مّرات متقّطعة، وتم عزلها أربع سنواٍت متواصلٍة بحجة خطورتها،59  
يقارب سنة ونصف يف غرفة  ما  انفراديًا  تم عزلها  التي  وآمنة ِمنى 
من  عودة  وعبير  الجنائيات،  السجينات  غرف  وسط  تقع  جدًا،  صغيرة 
بلدة صيدا شمال طولكرم التي قضت خمس سنوات ونصف يف العزل 
التي مكثت  البس:  للغاية، ووفاء سمير  االنفرادي، يف ظروف صعبة 
من  حمادة:  فدوى  واألسيرة  الرملة،  بسجن  العزل  زنازين  يف  سنتين 
القدس التي قضت “62” يوما من العزل االنفرادي وسط ظروف اعتقالية 
صعبة للغاية، وكانت األسيرة حمادة قد تعرضت سابقا للعزل أكثر من 
شهرين يف سجن “الجلمة”60 برفقة األسيرة جيهان حشيمة.61  كذلك 
األسيرة نوال فتيحة التي تعرضت للعزل االنفرادي يف زنزانة كئيبة 
تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة اآلدمية، رغم حالتها الصحية والنفسية 

السيئة. 62

إن قيام سلطات االحتالل بعزل األسيرات الفلسطينيات ُيعد جريمة ضد 
اإلنسانية تضاف إلى سلسلة الجرائم )اإلسرائيلية( بحق الفلسطينيين، 
تدميرها  إلى  ويؤدي  عليها  السلبي  أثره  يترك  األسيرة  عزل  أن  حيث 

نفسيًا ويقتل فيها روح التحدي والصمود.

ُيعد  الفلسطينيات  األسيرات  بعزل  االحتالل  سلطات  قيام  إن 
بحق  )اإلسرائيلية(  الجرائم  سلسلة  إلى  تضاف  اإلنسانية  ضد  جريمة 
ويؤدي  عليها  السلبي  أثره  يترك  األسيرة  عزل  أن  الفلسطينيين، حيث 
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إلى تدميرها نفسيًا ويقتل فيها روح التحدي والصمود.

3. الشبح وعدم النوم:

استخدم املحققون أسلوب الشبح لألسيرة الفلسطينية لساعات 
العديد من  النوم، وقد تعرضت  إلى حرمانها كذلك من  إضافة  طويلة، 
األسيرات للشبح خالل التحقيق، حيث كان يتم تقييد األسيرة من يديها 
إلى الخلف بكرسي، كما كان يتم ربط قدميها بالكرسي أيضًا، ومن بين 

األسيرات اللواتي تعرضن لذلك:

قاهرة السعدي: خضعت لتحقيق استمر )115( يومًا يف زنازين التحقيق 
التعذيب، حيث  أنواع  القدس، تعرضت خالله لشتى  باملسكوبية يف 
تم شبحها يف زنزانة قذرة، وكانت قاهرة السعدي قد اعتقلت يف عام 
وفاء  وخرجت يف صفقة  مرات،  ثالث  املؤبد  بالسجن  وُحكمت   2002

األحرار عام 2011 .63

األولى  أنها تعرضت منذ لحظات اعتقالها  الكاتبة ملى خاطر: ذكرت 
ساعة   )20( من  أكثر  تتجاوز  لساعات  استمر  ومتواصل،  قاٍس  لتحقيٍق 

يوميا، مشبوحة ىلع كرسي طوال الوقت.  64

ميس أبو غوش: أفادت أن جوالت التحقيق معها كانت تستمر لساعات 
طويلة، تقضيها مشبوحة ىلع كرسي صغير بطريقة املوزة والقرفصاء، 
داخل زنزانة شديدة البرودة، إضافة لضربها بعنف ىلع وجهها وجسدها، 

وحرمانها من النوم.  65

تسنيم القاضي: ذكرت أن “املحققين تعمدوا نزع حجابها عنها أثناء 
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التحقيق، باإلضافة إلى شبحها ىلع كرسي طوال فترة التحقيق، التي 
استمرت ملدة أسبوعين منذ الصباح وحتى الساعة الثامنة مساًء. 66

من  )اإلسرائيلي(،  املحقق  إنساني  أو  أخالقي  وازع  أي  يمنع  لم  كما 
شبح األسيرات املريضات، ومنهن األسيرة كفاح جبريل، التي اعتقلها 
 ،2013 أغسطس  آب/  من  األول  يف  اهلل،  رام  يف  منزلها  من  االحتالل 
وقد تعرضت للشبح املوضعي يف غرفة التحقيق، فكانت ُتترك مكبلة 
انحباس يف دم  لها  ما سبب  بالكرسي؛  مربوطة  وراء ظهرها،  اليدين، 

الشرايين، إضافة إلى األلم الشديد. 67

4. الضغط النفسي:

خالل  من  النفسي،  للضغط  الفلسطينيات  األسيرات  تعرضت   
أفراد  واعتقال  أطفالهن،  من  وحرمانهن  منازلهن،  بتدمير  التهديد 
منهن،  مسمع  ىلع  أو  أمامهن،  األسرى  وتعذيب  وضربهن،  عائالتهن، 
والزّج بهن يف زنازين قذرة، وضيقة، وسيئة اإلضاءة والتهوية، وكثيرات 

هن األسيرات اللواتي تعرضن للضغط النفسي. ومنهن: 

قاهرة السعدي: عانت من األلم النفسي الشديد الذي وقع عليها داخل 
اعتقلت  أنها  )اإلسرائيلي(ة  املخابرات  أبلغتها  بعدما  خاصة  السجن؛ 
لم  إذا  باغتصابهن  وهددوها  العمر،  من  و16   10 تناهزان  اللتين  ابنتيها 
تستجب ملطالبهم، أما األمر الذي أرهقها نفسيًا وأتعبها كثيرًا هو أنها 
كانت ال تعرف مصير أطفالها األربعة، بعد أن اعتقلها االحتالل وزوجها، 
ليعيش  بجنين؛  سكنهم  منطقة  يف  أقرباء  لهم  يكن  لم  أنه  خاصة 

عندهم األطفال .68
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دالل أبو الهوى: من حي الثوري بالقدس، اعُتقلت بتاريخ 28/8/2016، 
لثالث  القدس  مدينة  عن  اإلبعاد  مع  شهرًا،   12 ب  حكمًا  ضدها  وصدر 
النابية،  واأللفاظ  السيئة  للمعاملة  التحقيق  خالل  تعرضت  سنوات، 
كما مورس بحقها الضغط النفسي من خالل تناوب املحققين عليها 
باألسئلة، ويف بعض األحيان كان يقوم اثنين من املحققين بسؤالها 
يف ذات الوقت لتشتيتها، كما تم تهديدها بضرب ابنها )عمر( املعتقل 

لدى االحتالل أمامها. 69

ميس أبو غوش: ذكرت أن املحققون أحضروا أخاها ووالديها؛ للضغط 
عليها، وإجبارها ىلع االعتراف بالتهم املوجهة ضدها، كما ذكرت أن 
املحققين أدخلوا جرًذا كبيًرا إلى الزنزانة إليذائها، وكانوا ُيماطلون يف 

تلبية مطالبها بما يف ذلك حرمانها من الدخول إلى الحمام. 70

التي يستخدمها املحققون  األساليب  أن  ما سبق  يتضح من كل 
الصهاينة  تهدف إلى الضغط ىلع األسيرة وإذاللها وإرهابها، وامتهان 
األسيرة،  نفسية  لتدمير  كثيرة  حاالت  يف  يؤدي  الذي  األمر  كرامتها؛ 

فتصبح بحاجة للعالج والتأهيل النفسي.

رابعًا: الظروف املعيشية السيئة يف سجون االحتالل:

تعاني األسيرات الفلسطينيات داخل سجون االحتالل )اإلسرائيلي(   
من أوضاع معيشية مأساوية، حيث املكان غير املالئم لعيش اإلنسان، 
واالقتحام املستمر لغرف األسيرات، والعبث بأغراضهن الشخصية بشكل 
التي  التعسفية  األساليب  من  ذلك  وغير  التفتيش،  بحجة  استفزازي؛ 

تمارسها سلطات االحتالل ضد األسيرات الفلسطينيات. 
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 ،71 “الدامون”  سجن  يف  األسيرات  أن  األسرى  مؤسسات  تؤكد 
ُيعانين ظروفًا حياتية صعبة تتمثل بارتفاع نسبة الرطوبة يف الغرف، 
فأرضية الغرف من الباطون بدون بالط، وغالبيتها سيئة التهوية، مليئة 
البناء قديم جدًا، وتعاني األسيرات من وجود كاميرات  بالحشرات كون 
مراقبة يف ساحة القسم، األمر الذي ينتهك خصوصيتهن، أما الحمامات 
فموجودة خارج الغرف، لذلك ُتحرمن من االستحمام بشكل حر، وال ُيسمح 
لألسيرات باالستحمام إال خالل ساعات الفورة، وُتجبر األسيرة ىلع السير 
من غرفتها عبر الساحة؛ ما ُيشكل لهن إحراج وصعوبة، خاصة يف أجواء 

الطقس الباردة. 72 

كما عانت األسيرات يف سجن تلموند )هشارون( من ظروف صحية سيئة، 
فجدرانه مشبعة بالرطوبة، التي تؤثر ىلع صحة األسيرات، وُتعرضهن 
لإلصابة بكثير من األمراض الصدرية، وآالم الظهر واملفاصل، وغيرها من 
األمراض؛ كون زنازينه ال تدخلها أشعة الشمس، ورائحة املباني عفنة؛ 
ما  وهذا  فيه73،  والقوارض  الحشرات  وتكاثر  القديمة،  املجاري  بسبب 
إدارة سجن  أن  قالت:  األسيرة املحررة عبير محمود عودة، حيث  أكدته 
“تلموند” تقوم بإدخال الكالب البوليسية داخل الغرف بحجة التفتيش؛ 
الى وجود مياه  الذعر يف صفوف األسيرات، إضافة  مما يبث حالة من 

املجاري بشكل مكشوف ما يسبب يف روائح كريهة وأمراض خطيرة .74

الشتاء؛  الكافية يف فصل  األغطية  توفر  األسيرات من عدم  كما عانت 
ُيسمح  ال  كما  الدافئة،  الشتوية  باملالبس  السجون  إدارة  تزودهن  ال  إذ 

لعائالتهن بإدخال األغطية واملالبس لهن  . 75

التوثيق بهيئة شؤون األسرى  الناصر فروانة- رئيس وحدة  ويشير عبد 
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واملحررين-  إلى “عدم توفر ظروف األمان لألسيرات داخل غرف السجن، 
حيث أن األِسرة مرتفعة وعالية فهي مكونة من طابقين؛ ما أدى سابقًا 
لوقوع عدد من األسيرات وإصابتهن بكسور، أما عن املياه يف القسم؛ 
فاألسيرات يعتمدن ىلع شراء مياه معدنية ىلع حسابهن الخاص من 

دكان السجن “ الكنتينة”. 76

وتصف األسيرة املحررة ابتسام عيد موسى )60 عاما( زنزانة التحقيق 
التي كانت معتقلة داخلها: “كانت الجدران ذات لون قاتم كئيب يدخل 
بالنسبة  أما  شبابيك،  بال  والغرفة  تهوية،  ال  واالرهاق،  النفور  للنفس 
متسخة  بالية  بها  موجودة  لفرشة  تتسع  بالكاد  فهي  الزنزانة  لحجم 
رائحتها كريهة، وغطاء خفيف بدون وسادة، أما املرحاض بدون باب”. 77 

وتنتهك سلطات االحتالل )اإلسرائيلي( بحجزها املعتقالت الفلسطينيات 
يف ظروف معيشية سيئة، املادة )58( من اتفاقية جنيف الرابعة، التي 
تنص ىلع: “من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير الالزمة 
يف  اعتقالهم،  بدء  منذ  املحميين  األشخاص  إيواء  لضمان  واملمكنة؛ 

مباٍن أو أماكن تتوفر فيها الظروف الصحية.

كورونا واالسيرات:

مـع بدايـة عـام 2019، بـدأ فيـروس كورونـا )كوفيـد 19( بالتفشـي يف 
السـجون  إدارة  تتخـذ  ولـم  املحتلـة،  الفلسـطينية  واألراضـي  العالـم، 
)اإلسـرائيلية( اإلجـراءات الكافيـة، لحمايـة األسـيرات مـن خطـر اإلصابـة 
بالفايـروس، ولـم تـراِع سـلطات االحتـالل أعمـار األسـيرات واحتياجاتهن 
الخاصـة، ولـم توفـر لهـن الحـد األدنـى مـن مقومـات الوقاية، وإجـراءات 
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السـالمة يف السـجون، ومراكـز التحقيـق التـي ُيحتجـزن بهـا، كمـا لـم 
ُتعالـج إدارة السـجون مشـكلة االكتظاظ، ولم ُتخّفض مسـتوى االحتكاك 
واملخالطـة أو اإلجـراءات )األمنيـة( اليوميـة، حمايـًة لهـن مـن العـدوى 
واإلصابـة يف ظـل تزايـد اإلصابـات بالفايـروس يف صفـوف السـجانين 
والسـجانات؛ األمـر الـذي ُينـذر بخطـر ىلع حيـاة األسـيرات وأوضاعهـن 
الصحيـة، وُيعـّرض بعضهـن الـى احتماليـة اإلصابـة بفايـروس “كورونا”، 
ويف الوقـت نفسـه لـم ُيسـمح لألسـيرات بالتواصـل مـع األهالـي عبـر 
الوسـائط البديلـة، مـع توقـف الزيارات ألكثر من 7 شـهور بسـبب جائحة 

كورونـا. 78

1- معاناة األسيرات بسبب االهمال الطبي:

تعاني األسيرات يف سجون االحتالل )اإلسرائيلي( من ظروف صحية 
الصحية،  الرعاية  السجون حقهن يف  تحترم مصلحة  فال  صعبة جدًا، 
عدم  من  األسيرات  وتعاني  كنساء،  الخاصة  احتياجاتهن  تراعي  وال 
اهتمام إدارة السجون بالحاالت املرضية، بل ويتعاملون معها باستهتار 
والجريحات  املريضات  األسيرات  بعض  األسيرات  بين  ويوجد  مباالة،  وال 
اللواتي يعانين ظروفًا صحّية صعبة للغاية، وال يتلقين العالج املناسب.

وتشـتكي األسـيرات مـن إهمـاٍل طبـي خاصـة من طبيـب العيـون الذي  
يحضر لزيارة األسـيرات مرة واحدة كل سـتة شـهور، وال يقدم لهن العالج 
الالزم، فقط يتم منحهن قطرة لجفاف العينين، رغم أن بعضهم بحاجة 
إلى نظارات طبية إال أن الطبيب ال متواطيء هو أيضا مع إدارة السجن وال 
يهتم لحاجات األسـيرات امللحة، كما اشـتكت األسـيرات من عدم وجود 
 طبيبة نسـائية لالطالع ىلع أوضاعهن الصحية بدل الطبيب النسائي،
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و ترفـض الكثيـر مـن األسـيرات الخـروج للقـاء الطبيـب ألنهن ال يشـعرن 
بالراحـة. 79 

ويعدُّ اإلهمال الطبي ضد األسرى واألسيرات الفلسطينيات سياسة 
متبعة منذ بداية االحتالل )اإلسرائيلي( عام 1967 وحتى يومنا هذا، ومن 

األسيرات املريضات اللواتي عانين من اإلهمال الطبي:

1. ريما رياض دراغمة )20 عامًا(: من طوباس، اعُتقلت يف 28/7/2004، 
وعانت األسيرة منذ عام 2006 من مشكلة باملعدة،  وانخفض وزنها من 
65 كيلو الى 48 كيلو غرام، وحين يتم عرضها ىلع طبيب السجن يقوم 
أدوية، علمًا  أي  تتلقى  وال  الى غرفتها،  وإعادتها  وزنها  بقياس  فقط  
التقيؤ،  بالحلق بسبب  الدوخة، وآالم حادة  لها  بأن هذا املرض يسبب 
والحوامض التي تخرج من املعدة تؤثر ىلع أسنان األسيرة حيث أنها 

تعاني أصال من مشكلة باألسنان.80

2. كفـاح جبريـل )قطـش(: اعتقلها االحتـالل من منزلهـا يف رام اهلل، 
يف األول مـن آب/أغسـطس 2010، وهـي مريضة، وزّج بها يف السـجن، 
وكانـت تحتـاج بشـكل مسـتمر إلـى الطبيـب؛ نتيجـة لنقـص املناعـة 
لديهـا، ولكـن إدارة السـجن رفضـت إحضـار طبيـب لهـا؛ فـزادت حالتهـا 
إدارة  أرغـم  الـذي  األمـر  باإلضـراب؛  للتهديـد  األسـيرات  سـوًءا؛ مـا دفـع 

السـجن ىلع إرسـال طبيـب لهـا . 81

بتاريخ  اعتقلت  القدس،  من  عامًا(   32( الجعابيص:  إسراء  األسيرة   .3
10/10/2015، بعد حريق شّب يف سيارتها، أصيبت ىلع إثره بحروق يف 
%50 من جسدها، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات يف 
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منطقة الوجه والظهر، وهي بحاجة لثماني عمليات عاجلة يف عينيها 
ووجهها، وفصل أذنيها امللتصقتين برأسها، وعالج إصابات بالغة يف 
عالجها  ويحتاج  دائمًا،  الحرارة  درجات  ارتفاع  من  أيضًا  وتعاني  يديها، 
لسنوات من التأهيل الجسدي والنفسي، وبسبب تآكل معظم أصابعها 
نتيجة الحريق واإلصابة، ال تستطيع إسراء تناول الطعام وال القيام بأدنى 
مهام املعيشة اليومية.82 ورغم جميع املناشدات إلطالق سراح إسراء إال 
أن االحتالل يتعنت ويرفض إطالق سراحها ويزيد من معاناتها باإلهمال 

الطبي لحالتها الحرجة. 

4. األسيرة نسرين أبو كميل )46 عامًا(: من غزة، وهي تعاني من مرض 
الضغط والسكر، وارتفاع الكولسترول يف الدم وآالم أعصاب يف يديها 
آالمًا  لها  تسبب  الصدر  يف  وأورام  كتل  وجود  من  وتعاني  الشبح،  من 
شديدة، كما تعرضت األسيرة لكسر يدها يف حادثة سقوط يف الزنزانة 
وتم إجراء عملية تجبير خاطئة لها، وبعد أيام من العملية قاموا  بإعادة 

كسرها بحجة الخطأ يف التجبير؛ ما أضر بالعصب األساسي يف يدها.83

5. األسيرة مرح باكير )16 عامًا(: بدأت معاناتها يف 12/10/2015 عندما 
أطلق جنود االحتالل الرصاص عليها عقب خروجها من مدرستها يف 
)اإلسرائيلي(  الجندي  مرح:”  والدة  تقول  بالقدس،  جراح  الشيخ  حي 
أطلق ىلع مرح 14 رصاصة اخترقت يدها اليسرى، فأحدثت تهشًما يف 
لعدة ساعات  دًما  تنزف  ُتركت  بعدما  الكتف،  الكوع حتى  من  عظامها 
اعتقالها،  البريئة”. وخالل  لم يرحم طفولتها  أنه  دون إسعافها، حتى 
أجرت عملية جراحية إلخراج الرصاصات، وأخرى لزراعة البالتين يف يدها، 
وتعاني باكير من سياسة اإلهمال الطبي، واملماطلة يف تقديم العالج 
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لها، وإجراء عملية إلزالة البالتين من يدها، األمر الذي يزيد من معاناتها 
وآالمها، وتؤكد والدتها قائلة: “تواصلنا مع أطباء حقوق اإلنسان ألجل 
العملية ملرح،  بإجراء  للسماح  االحتالل  والضغط ىلع  العاجل  التدخل 

لكن حتى اآلن ال جديد 84”. 

بعد   17/6/2020 بتاريخ  اعتقلت  عامًا(:   45( األعور  إيمان  األسيرة   .6
اقتحام منزلها يف بلدة سلوان بالقدس، وقد مددت محكمة االحتالل 
اعتقالها ضمن ملف سري، تعاني األسيرة إيمان من ظروف صحية صعبة 
ولم  إجرائها،  من  االحتالل  منعها  جراحية  لعملية  حاجتها  جانب  إلى 
سابقًا  خضعت  السيئة،  االعتقال  ظروف  تخفيف  من  ذلك  يسعفها 
للعديد من العمليات الجراحية الستئصال أورام، وتعاني من مرض بالكبد 

وكسر يف الحوض.85

الفحوصات  بإجراء  السجون  إدارة  من  مماطلة  هناك  أن  املؤكد  من 
وتشخيص األمراض؛ األمر الذي يؤدي الى تدهور الوضع الصحي والنفسي 
لألسيرات، وُيعد اإلهمال الطبي لألسرى واألسيرات انتهاكًا صارخًا للقانون 
 )91( التي تنص املادة  الرابعة  اتفاقية جنيف  اإلنساني خاصة  الدولي 
منها ىلع: “ُتوفر يف كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب 
رعاية طبية،  ما يحتاجونه من  مؤهل، ويحصل فيها املعتقلون ىلع 

وكذلك ىلع نظام غذائي مناسب...”. 86

2- معاناة النقل عبر البوسطة:

تعانــي األســيرات الفلســطينيات خــالل نقلهــن للمحكمــة، أو العيــادة 
الطبيــة؛ حيــث يتــم تقييدهــن ونقلهــن بظــروف ســيئة وقاســية، يف 
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ســيارة البوســطة )عربــة النقــل بيــن الســجون واملحاكــم(، وتســتغرق 
ــاة  ــة عــذاب ومعان ــة رحل ــام بالبوســطة، وهــي بمثاب مــدة النقــل 3 أي
شــديدة لألســيرات، إذ ُيحتجــزن فيهــا داخــل أقفــاص حديديــة مغلقــة 
وبــاردة لســاعات طويلــة وربمــا أليــام، ُيحرمــن من النــوم وتنــاول الطعام 
ــجينات  ــع س ــن م ــم نقله ــان يت ــض األحي ــة، ويف بع ــاء الحاج أو قض

جنائيــات يقْمــن باســتفزازهن وتوجيــه الشــتائم الســيئة لهــن.

عبر  املريرة  النقل  بتجربة  الفلسطينيات  األسيرات  أغلب  مرت  وقد 
بأنها  البوسطة  جبريل  كفاح  املحررة  األسيرة  وصفت  وقد  البوسطة، 
ثالجة يف الشتاء، وفرن يف الصيف، وأن التنقل بها رحلة عذاب، حيث 
تكون األسيرة مكبلة اليدين والقدمين، وتبقى هكذا طوال رحلة الذهاب 
واإلياب، التي تستمر مدة تتجاوز 20 ساعة، وُيمنع خاللها أن تصطحب 

األسيرة معها أي شيء، حتى احتياجاتها الخاصة كامرأة.87

اعُتقلت  التي  صالح  مريم  السابقة  املرأة  شؤون  وزيرة  لخصت  كما 
بواسطة  التنقل  إن  قائلة:”  بالبوسطة  النقل  معاناة   ،12/11/2007 يف 
البوسطة سيء ومهين ومتعب للغاية، خصوصًا أن األسيرة تكون مكبلة 
تعّمد  أكدت  كما  ساعة،   12 إلى  تصل  طويلة  لفترة  والقدمين  اليدين 
ال يفصلها عنه سوى شبك، ويف  العربة،  ترك كلب معها يف  الجنود 
أغلب األحيان كانت ُتترك وحدها بالعربة برفقة الكلب ساعات عديدة؛ 

ما سبب لها ضغطًا نفسيًا شديدًا.88

ولم تنج القاصرات من اضطهادهن خالل النقل بالبوسطة، ومنهن مالك 
الغليظ )14 عاما( التي اعُتقلت يف20/5/2017، تقول: “ يف البوسطة 
باستفزازنا  يقومون  والذين  يهود  جنائيين  سجناء  مع  أحيانا  ُننقل 
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وتوجيه الشتائم السيئة لنا، يف آخر مرة ُنقلت يف البوسطة مع سجناء 
جنائيين، وعندما توقفت البوسطة يف الرملة قاموا بهز البوسطة فاهتز 

جسدي وارتطم رأسي بجدرانها الحديدية ما سبب آالما شديدة لي”. 89

وهكذا يتبين شدة املعاناة الشديدة التي تواجهها املرأة أثناء االعتقال، 
أو خالل التنقل من سجن إلى آخر، أو من السجن إلى املحكمة، بواسطة 
عربة حديدية ال تصلح لنقل البشر، وقد يرافقها يف هذه الرحلة الكالب 
العسكرية، ناهيك عن الفترة الطويلة التي تقضيها األسيرة ىلع كرسي 

حديدي يف البوسطة؛ ما يسبب لها آالمًا جسدية ونفسية كبيرة. 

3- الحرمان من الزيارة:

األسيرات  حرمان  إلى  األحيان،  أغلب  يف  االحتالل،  سلطات  عمدت 
الفلسطينيات من حقهن يف زيارة عائالتهن لهن، أو زيارة املحامين، أو 
مندوبي الصليب األحمر؛ ما سّبب املعاناة لهن، ومنذ سنة 1996 حصرت 
سلطات االحتالل املسموح لهن بالزيارة يف األقارب من الدرجة األولى 
فقط، وال يسمح إال لواحد أو اثنين فقط من العائلة بالزيارة، ويف حالة 
وبالتالي  الشخص،  ذلك  بتغيير  ُيسمح  فال  الزيارة،  عن  منهما  أي  عجز 

يفقد األسير حقه يف الزيارة. 90

     أ. الحرمان من زيارة األهل:

اشتكت األسيرات من اإلجراءات التي ُتفرض عليهن، خالل زيارة ذويهن، 
زجاجي،  الزيارة من خلف جدار  وتتم  األهل،  ُيمنعن من مصافحة  حيث 
والحديث من خالل الهاتف، وغالبًا ما تتم الزيارة وفق مزاج إدارة السجن، 
الزيارة  التي تقوم بإلغائها بشكل مفاجئ، أو تقوم بمنع األسيرات من 
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كعقاب، وهناك أسيرات ُمنعن لفترات طويلة من الزيارة، كما أن جميع 
األسرى واألسيرات من قطاع غزة محرومون من الزيارة نهائيًا؛ بناًء ىلع 
قرار املحكمة العليا )اإلسرائيلية(؛ األمر الذي يزيد من معاناة اعتقالهم 
يف السجون )اإلسرائيلية(، ومن األسيرات اللواتي ُحرمن من زيارة األهل:

مدة  	 العائلية  الزيارات  يف  حقها  من  ُحرمت  السعدي:  قاهرة 
الكبرى  البنتها  الزيارة  تصريح  رفض  وتم  اعتقالها،  بعد  سنتين 
أوالد  استطاع  عندما  أما  األمنية”،  “األسباب  بذريعة  وتكرارًا  مرارًا 
قاهرة زيارتها فلم يمكثوا أكثر من نصف ساعة، رغم أن الطريق 
بسبب  وذلك  ساعات؛  قرابة عشر  استغرقتهم  السجن  وإلى  من 
األمتعة  الجسدي وتفتيش  التفتيش  الناتج عن عمليات  التأخير 
لوح  عبر  والدتهم  عن  األوالد  فصل  تم  الزيارة  وخالل  املتكررة، 

زجاجي واضطروا للتحدث معها باستخدام الهاتف. 91 

أمل فايز جمعة: من نابلس، اعُتقلت بتاريخ 9/5/2004، وُحكم  	
عليها بالسجن 11 سنة، وقد منعت سلطات االحتالل )اإلسرائيلي( 
األهل من زيارتها، وال يسمح لهم بزيارة ابنتهم سوى مرة واحدة 

كل عام. 92

األسـيرة نسـرين أبو كميـل: وهي أم لسـبعة أطفـال، وتحرمها  	
سـلطات االحتـالل مـن زيارة زوجهـا وأطفالها يف قطـاع غزة لها، 
إلـى جانـب حرمانهـا مـن زيـارة إخوتهـا -القابعيـن يف حيفـا-، 

وذلـك منـذ اعتقالهـا بتاريـخ 18 تشـرين أول/ أكتوبـر 2015 . 93

ايلياء أبو حجلة: حرمها االحتالل من زيارة عائلتها، ولم يسمح  	
أنها  سوى لوالدتها بزيارتها يف أوقات متباعدة، وتؤكد والدتها 
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لم تتمكن من زيارة ابنتها سوى مرتين منذ اعتقالها: األولى يف 
شهر أغسطس/آب، والثانية يف نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. 94 

أي مرة كل ثالثة أشهر.

باألثر  تعود  فهي  مزدوجًا؛  عقابًا  األهل  زيارة  من  الحرمان  ُيعد 
السلبي ىلع نفسية األسيرة، وىلع أهلها، الذين يحرمون من حقهم 
يف لقاء ابنتهم يف السجون، فيعانون مرارة البعد والحرمان، من رؤية 
بعضهم بعضًا. كما ُيعد حرمان األسرى من الزيارة انتهاك خطير للمادة 
)116( الفصل الثامن من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص ىلع: “يسمح 
لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وىلع األخص أقاربه، ىلع فترات 

منتظمة، وبقدر االستطاعة”.

     ب. الحرمان من زيارة األشقاء واألزواج املعتقلين:

تتعمد سلطات االحتالل التفريق بين العائالت املوجودة يف السجون، 
فنجدها تفرق بين املرأة وزوجها األسير، وتمنعها من لقائه، كما تمنع 
لقاء األسيرة بوالدها أو شقيقها األسير، وقد طالبت األسيرات مرارًا بزيارة 
أزواجهن املعتقلين يف سجون أخرى، إال أن إدارة السجون كانت ترفض 

طلبهن، وال تسمح لهن بالزيارات الداخلية، ومنهن:

االلتقاء  بغرض  2009؛  عام  التماسات  عدة  قدمت  التميمي:  أحالم 
بزوجها نزار التميمي املحكوم مؤبد و16 سنة، إال أن إدارة السجون كانت 
ترفض طلبها تحت ذريعة الدواعي األمنية.95، واألسيرة أحالم من قرية 
النبي صالح يف رام اهلل وتحمل الجنسية األردنية، وكانت قد اعُتقلت 
صفقة  يف  عنها  وُأفرج  مؤبد،  ب16  عليها  وُحكم   ،14/9/2001 بتاريخ 
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وفاء األحرار عام 2011، وتم إبعادها إلى األردن.95

إيرينا سراحنة: اعُتقلت بتاريخ 23/5/2002، وُحكم عليها بالسجن20 
سنة، تقدمت بعدة طلبات للسماح لها بزيارة زوجها “إبراهيم سراحنة” 
املعتقل يف سجن هدريم املتاخم للسجن املتواجد به األسيرة، إال أن 

جميع الطلبات قوبلت بالرفض. 97 

فداء الشيباني: من عرابة قضاء جنين، اعتقلها االحتالل يف 11 أيار/ 
مايو 2014، وحرمها من زيارة زوجها األسير أحمد الشيباني، وكذلك منعها 
من زيارة عائلتها، خاصة ولديها حسن )15( عامًا، ومصطفى )14( عامًا، 

اللذين أصبحا بدون والدين.98

 ،4/11/2017 اعُتقلت من بيتها يف  القدس،  أمينة عودة محمود: من 
املعتقل  هلسة  أحمد  محمد  الوحيد  ابنها  لقاء  من  االحتالل  وحرمها 
يف “ريمون”، والذي كان يبلغ من العمر )17( عامًا عند اعتقاله عام 2016 

وُحكم عليه بالسجن )18( عامًا.99

إن منع سلطات االحتالل االلتقاء بين أفراد العائلة الواحدة، يعد   
انتهاكًا للمادة )82( من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص: “ُيجمع أفراد 
العائلة الواحدة وبخاصة الوالدان واألطفال معًا يف معتقل واحد طوال 
فترة االعتقال”، وتضيف املادة نفسها يف الفقرة الثالثة “يجمع أفراد 
العائلة املعتقلون كلما أمكن يف املبنى نفسه، ويخصص لهم مكان 
الالزمة  التسهيالت  توفير  ويجب  املعتقلين،  بقية  عن  منفصل  إقامة 

للمعيشة يف حياة عائلية”.
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     ج. الحرمان من زيارة املحامين ومندوبي الصليب األحمر:

ال تسمح سلطات االحتالل للمحامي بزيارة موكلته نهائيًا، إال بعد   
انتهاء التحقيق معها، والزيارة تتم كل عدة أشهر ويف غرفة مخصصة 
لذلك، وبحضور السجانات أو الضابط، ويف أحيان أخرى تمنع إدارة السجن 
بمنع  التحقيق،  طاقم  مسؤول  يقوم  كما  األسيرة،  زيارة  من  املحامين 
التوجه  أيضًا  ويستطيع  مختلفة،  لفترات  محاميها  لقاء  من  املعتقلة 
األحمر، فال  الصليب  لزيارة  بالنسبة  أما  قرار املنع)100(،  لتثبيت  للمحكمة 
املعتقلة؛  التعذيب عن جسد  آثار  وزوال  التحقيق،  انتهاء  بعد  إال  تتم 
أي أن الزيارة تتم بعد شهر أو شهرين من انتهاء التحقيق، وال تستطيع 
األسيرات التحدث عن أوضاعهن املزرية، وإن حدث فإنها تعاقب بالعزل، 

أو الحبس يف زنزانة بمفردها)101(. ومثال ىلع ذلك:

سماح جرادات: ُمنعت منذ اعتقالها من مقابلة محاميها، واستمر منعها 
من لقاء املحامي ملا يقارب 20 يومًا، حيث صدر بحقها 7 أوامر منع من 
السابق، وقد قّدم محامو مؤسسة  األمر  انتهاء  ُتجّدد فور  لقاء محامي 
الضمير استئنافين ىلع تمديد توقيف سماح منذ اعتقالها وحتى إنهاء 

التحقيق إال أن هذين االستئنافين ُرفضا بحجة استكمال التحقيق. 102

يتضح مما سبق، تعمد سلطات االحتالل- يف كثير من األحيان-   
منع األسيرات من زيارة املحامين، أو مندوبي الصليب األحمر؛ وذلك إمعانًا 
يف إيذائهن، ورغبًة يف اضطهادهن، وحتى ال يتم إيصال معاناتهن إلى 
خارج السجون، وهو يف الوقت نفسه جريمة تستلزم محاسبة سلطات 

االحتالل ىلع ارتكابها.
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4- معاناة األسيرات الحوامل سجون االحتالل:

تعاني األسيرات الحوامل معاناة مضاعفة؛ نظرًا لوضعهن الخاص،   
االحتالل  فرض  فقد  بحقهن،  املستمرة  االحتالل  سلطات  وانتهاكات 
ىلع األسيرات اللواتي يدخلن يف مرحلة املخاض قيودًا قاسية، حيث 
يتم نقل الحامل إلى املستشفى، مكبلة األيدي واألرجل، ومحاطة بعدد 
من املجندات، وتبقى مكبلة بالسالسل ىلع سرير الوالدة خالل فترة 
الوضع، وال يتم فك القيود إال قبل دقائق معدودة من الوالدة، دون أن 

يسمح أليٍّ من أفراد العائلة بحضور عملية الوالدة. 103

حيث  الوالدة؛  مرحلة  بعد  ما  إلى  الحامل  األسيرة  معاناة  تستمر 
يعاد تقييدها بالسالسل يف السرير الذي ترقد عليه، وُيعامل مولودها 
الجديد كأسير، ال كطفٍل رضيع يحتاج إلى توفير رعاية خاصة، كما يتم 
اعتقال مزرية، وُيحرمون  أمهاتهم يف ظروف  حجز هؤالء املواليد مع 
من أبسط حقوق الطفولة، ويتعرضون للقهر الذي تتعرض له أمهاتهم، 
املياه  وندرة  الحشرات،  النتشار  إضافًة  غرفهن،  داخل  يقمعن  عندما 
 الساخنة، وانعدام التهوية؛ ما يعرض األطفال لألمراض يف غياب الرعاية

الصحية .104

إن انتهاكات االحتالل ضد األسيرات الحوامل تتعارض مع القوانين 
للظروف  مراعاًة  خاص؛  وضع  لهن  يكون  أن  ىلع  تنص  التي  الدولية، 
من   )76( املادة  خاصة  لها،  يحتجن  الالتي  الطبية  والرعاية  الصحية، 

البروتوكول اإلضايف التفاقية جنيف الرابعة لعام 1977. 105 

االحتالل،  سجون  يف  أنجبن  الالتي  األسيرات  من  العديد  هناك 
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ووضعن  االعتقال،  أثناء  حوامل  كن  أسيرات   )9( أسماء  توثيق  تم  وقد 
زكية  األسيرة  أولهن  وكانت  )اإلسرائيلية(،  السجون  داخل  مواليدهن 
شموط من مدينة الناصرة الفلسطينية، وقد اعُتقلت وهي حامل يف 
شهرها السادس، وأنجبت ابنتها نادية يف السجن يف شباط/ فبراير 
1972. 106 وخالل الفترة )-2000 2010( أنجبت أربع أسيرات يف السجون 

)اإلسرائيلية(؛ وهن:

مايو  أيار/  يف  اعتقلت  بالقدس،  العيسوية  بلدة  من  طه:  ميرفت   .1
2002، وأنجبت طفلها “وائل” داخل معتقل الرملة )نفي ترستا( يف 8 

شباط/ فبراير 2003، وتعرض وائل يف السجن لظروف صحية صعبة.107

2. منال غانم: من طولكرم، اعُتقلت يف 17 نيسان/ أبريل 2003، وُحكمت 
بالسجن )50( شهرًا، أنجبت ابنها )نور( يف سبتمبر/ أيلول 2003، وظل 
الطفل خلف القضبان مع والدته، ملدة عامين، عانى خاللها من نقص 

الحليب، واملالبس الخاصة به، والرعاية الصحية.108

بتاريخ باألغالل  مقيدة  وهي  )براء(  طفلها  وضعت  صبيح:  سمر   .3 
ُيسمح  أن  دون  قيصرية،  والدة  عملية  يف   2006 أبريل  نيسان/   30
أكدت محامية مؤسسة  وقد  الوالدة،  بحضور  أقاربها  من  أي  أو  لزوجها، 
مانديال بثينة بشناق، التي شهدت عملية الوالدة أن االحتالل لم ينزع 
قيود سمر إال لحظة إجراء العملية، ثم أعاد قيدها بعد الوالدة مباشرة.109

وكانت حامال، وحاولت   2007 مايو  أيار/  اعُتقلت يف  الزق:  2. فاطمة 
أرضيتها  يف  تتناثر  زنزانة  يف  وضعها  تم  كما  إسقاطها،  املجندات 
التحقيق  من  يومًا   21 مدة  الصحي،  الصرف  ومياه  والقاذورات،  األوساخ 
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والتعذيب، ويف 17 كانون ثاني/ يناير 2008، ولدت فاطمة ابنها “يوسف” 
وهي مقيدة، دون أن ُيسمح لزوجها، أو والدتها بالحضور، وفور والدتها 
تم تقييدها، واستمرت ثالثة أيام مقيدة، وال ُتفك قيودها إال يف موعد 

اإلرضاع حتى غادرت املستشفى إلى السجن.110

فهم  الفلسطينية،  املرأة  ضد  الصهاينة  إجرام  يتضح  وهكذا 
يعتقلونها وهي حامل، ويمارسون ضدها شتى أنواع التعذيب الجسدي 
ال  صعب،  وضع  يف  وهي  بالقيود!  يكبلونها  الوالدة  وعند  والنفسي، 
ُتحسد عليه، تتجمع كل آالم الدنيا عليها، ال تفكر إال يف شيء واحد هو 
أن تلد بسالم، ويبرز اإلجرام الصهيوني مرة أخرى، حين ينتزع االحتالل 
الطفل من حضن أمه؛ لتزداد رحلة شقاء األم، وتظل فريسة لقلقها ىلع 

طفلها الذي لم يعرف طوال عامين سوى أمه واألسيرات من حولها.

5- معاناة األسيرات األمهات يف السجون:

اللواتي  األمهات  األسيرات  من  بالعشرات  االحتالل  سجون  زخرت 
وجود)11(   2021 عام  نهاية  حتى  والزالت  أبنائهن،  من  وُحرمن  اعُتقلن 
أمًا أسيرة يف سجون االحتالل، وهناك عدد من األسيرات تركن خلفهن 
النساء  ومن  االعتقال،  أعمارهم عدة شهور حين  تتجاوز  ال  رّضع  أطفااًل 

االحتالل: تعنت  بسبب  أبنائهن  من  ُحِرمن  اللواتي  األمهات 

عطاف عليان: اعتقلها االحتالل من بيتها بتاريخ 22 كانون أول/  	
ديسمبر2005، تاركة خلفها طفلة وحيدة لم تتجاوز عامًا واحدًا، 
بحضانة  لها  للسماح  الطعام، يف محاولة  باإلضراب عن  فقامت 
قراًرا  تنتزع  أن  استطاعت  اإلضراب،  يومًا ىلع   18 وبعد  طفلتها، 

بضمها إليها.111
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سيما عنبص: من مخيم طولكرم، اعتقلها جنود االحتالل بتاريخ  	
12 شباط/ فبراير 2004، بعد أن انتزعوا ابنها الرضيع من حضنها، 
وهي تصرخ بلوعة وأسى من شدة خوفها عليه، واقتيدت سيما 
إلى سجن تلموند، وُحكمت بالسجن عامين ونصف، وحين خرجت 
الذي  ابنها  يتقبلها  لم  كبيرة، حينما  كانت صدمتها  السجن  من 
ولم  منها،  ويخاف  األشكال،  بكل  يرفضها  فكان  رضيعًا،  تركته 

يتأقلم معها إال بعد سبعة أشهر)112 (.

ثاني/  	 تشرين   22 يف  اعتقلت  القدس،  من  الصياد:  انتصار 
نوفمبر2012؛ ما أدى لفصلها عن أوالدها األربعة، وسّبب معاناة لها 
أول  زيارتها، وكانت  وألوالدها، وقد عاني أطفالها كثيرًا من أجل 
اللقاء يتم عبر  زيارة لهم بعد مرور )3( أشهر من اعتقالها، وكان 
الزجاج الفاصل، وُتحرم املرأة من أن تحتضن أطفالها، فتبكي بعد 

كل زيارة.113

	  ،12/8/2017 القدس، اعتقلت بتاريخ  األسيرة فدوى حمادة: من 
10سنوات،  مدة  بالسجن  االحتالل ضدها حكمًا  وأصدرت محكمة 
إضافة إلى غرامة مالية باهظة ُقدرت بـ 30 ألف شيكل، وذلك بعد 
تأجيل محاكمتها ما يزيد عن 14 مرة، وقد تعرضت األسيرة للعزل، 

وُحرمت من رؤية أطفالها الخمسة مدة طويلة.114

أوضحت الدراسات أن منع الزيارات العائلية لألسيرات يؤثر ىلع صحتهن 
واالكتئاب،  القلق  من  حاالت  إلى  يؤدي  ما  وكثيرًا  والجسدية،  النفسية 
عائلتها،  وأفراد  وأطفالها  األسيرة،  لدى  بالوحدة  اإلحساس  تفاقم  وإلى 
فرغم أن الزيارات مسموحة اآلن مرتين يف الشهر نظريًا، إال أن السياسات 
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التي تفرضها سلطات االحتالل، تتسبب يف كثير من األحيان من حرمان 
املئات من عائالت األسرى من حقهم يف الزيارة.

6- معاناة األسيرة من االعتقال اإلداري:

يستند  الذي   ،115 اإلداري  لالعتقال  الفلسطينية  املرأة  تعرضت 
وبّيانات  أدّلة  ىلع  بناء  املنطقة  قائد  ُيصدره  أمر  إلى  األولى  بصورته 
يجعل  ما  نفسه؛  املعتقل  حّتى  وال  املحامي  عليها  يّطلع  ال  سّرية، 
املعتقل يقف عاجًزا يف مواجهة اّدعاءات ال يعرفها، وبالتالي ال يملك 
طريقة لتفنيدها ودحضها، وال يعرف متى سيتّم إطالق سراحه، ويتم 
طويلة،  زمنية  لفترات  إداريًا  الفلسطينيين  واألسيرات  األسرى  اعتقال 
بالرغم من أن مدة االعتقال أقصاها 6 أشهر، لكن يمكن تمديده وتجديده 

ألجٍل غير مسمى، وقد يمتد األمر لسنوات طويلة. 

الهبات واالنتفاضات الشعبية  أثناء  تتزايد حاالت االعتقال اإلداري 
وترهيب  لقمع  السياسة  هذه  االحتالل  سلطات  تستخدم  حيث 
الفلسطينيين، ويحتجز حاليًا 430 معتقاًل فلسطينيًا يف سجون االحتالل 
تحت أوامر االعتقال اإلداري دون تهمة أو محاكمة ملدة غير محددة من 
الزمن، منهم )3( معتقالت إداريات هن: شروق البدن، بشرى الطويل، 
ختام السعافين، ومن بين األسيرات الفلسطينيات اللواتي عانين من 

االعتقال اإلداري:

عطاف عليان: اعُتقلت أكثر من مرة تحت بند االعتقال اإلداري، وكانت 
املرة األولى عام 1998 حيث خاضت إضرابًا عن الطعام مدة 45 يومًا رفضًا 
 22 عنها، ويف  باإلفراج  وعود  بعد  إضرابها  وأوقفت  اإلداري،  لالعتقال 
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بيتها  من  عطاف  االحتالل  جنود  اختطف   2005 االول/ديسمبر  كانون 
إداري  اعتقال  عليها  وُفرض  )تلموند(  الشارون  سجن  الى  اهلل  رام  يف 
بتمديد  أمر  تلقت  إطالق سراحها  موعد  من  يوم  وقبل  أشهر،   6 ملدة 
االعتقال اإلداري ملدة 4 أشهر أخرى، واستمر االعتقال اإلداري ُيجدد لها 

حتى نالت حريتها بتاريخ 23 تشرين أول/ اكتوبر2008. 116 

 35 وأمضت   ،2009 مارس   14 يف  األولى  للمرة  اعُتقلت  شلبي:  هناء 
شهرًا رهن االعتقال اإلداري، إلى أن ُأفرج عنها ضمن صفقة تبادل “وفاء 
أعاد  ثم  أكتوبر2010،  أول/  تشرين   18 يوم  األولى  دفعتها  يف  األحرار” 
االحتالل اعتقالها يف 16شباط/فبراير2012، فأعلنت هناء شلبي إضرابها 

املفتوح عن الطعام رفضًا لالعتقال اإلداري . 117

كفــاح جبريــل قطــش: اعتقلتهــا ســلطات االحتــالل مــن منزلهــا يف 
مدينــة البيــرة يف األول مــن آب/ أغســطس 2010، وتــم تمديد االعتقال 
ــرة، وكان  ــهور يف كل م ــة ش ــدة أربع ــة مل ــرات متتالي ــالث م اإلداري ث
االحتــالل يتعمــد تمديــد اعتقالهــا قبــل يــوم واحــد فقــط مــن موعــد 
ــن  ــي م ــاح تعان ــر أن كف ــا. ُيذك ــا؛ ليفســد عليهــا فرحته ــراج عنه اإلف
مــرض عضــال ونــادر يمنــع وصــول الــدم لألطــراف واألصابــع باإلضافــة 
إلــى الضغــط والعديــد مــن األمــراض األخــرى، وبالرغــم مــن ذلــك يتعمــد 

االحتــالل إبقائهــا قيــد االعتقــال دون توجيــه تهمــة لهــا.  118

خالدة جرار: اعتقلت يف 2/7/2017، وأصدر الضابط العسكري أمر اعتقال 
مرات  ثالث  اإلداري  االعتقال  أمر  تمديد  وتم  أشهر،  لستة  بحقها  إداري 
متتالية، حتى أمضت يف االعتقال اإلداري 20 شهًرا، وبعد ثماني أشهر 
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من اإلفراج عنها، تم اعتقالها مجددًا ىلع بند االعتقال اإلداري.119

)االسرائيلي(  العسكري  القائد  أصدر   ،1/11/2017 بتاريخ  الطويل:  بشرى 
أمر اعتقال إداري بحق بشرى ملدة أربعة شهور، وقبل انقضاء املدة تم 
تجديده ألربعة شهور أخرى، وأفرجت سلطات االحتالل عنها بعد قضائها 
8 أشهر رهن االعتقال اإلداري، ثم أعادت قوات االحتالل اعتقالها بتاريخ 
11/12/2019، فقضت 8 أشهر أخرى رهن االعتقال اإلداري التعسفي، وُأفرج 
اعتقال  أعادت  أن  االحتالل  تلبث قوات  لم  ثم   ،28/7/2020 عنها يف 
اإلفراج  أشهر فقط من  أقل من خمسة  9/11/2020، بعد  بتاريخ  بشرى 

عنها، وُحكم عليها بأربعة أشهر إداري. 120

ينتهك  االحتالل  دولة  تمارسها  التي  بالصورة  اإلداري  االعتقال  إن 
املعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ويرقى العتباره جريمة حرب حيث 
“تعمد  الحرب ب  جرائم  روما  ميثاق  من   )2(8 املادة  من   6 البند  يصف 
حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه يف 

أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية”.

خامسًا: اعتقال املرأة الفلسطينية كوسيلة ضغط:

العادات والتقاليد  )اإلسرائيلي( منــظــومة  يستغــل االحــتــالل 
للتحقيق،  وإخضاعهم  األسرى  أهالي  باعتقال  فيقوم  الفلسطينية، 
وتعذيبهن أمامهم، بهدف الضغط ىلع األسير، ودفعه لإلفصاح عن أي 

معلومات لديه، ومن أمثلة اعتقال النساء بهدف الضغط: 

أسماء محمد أبو الهيجا: اعتقلتها قوات االحتالل يف 14/11/2003، 
ومكثت يف االعتقال اإلداري مدة )9( شهور؛ وذلك بهدف الضغط ىلع 
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زوجها األسير الشيخ جمال أبو الهيجا، الذي عرض االحتالل عليه صفقة 
لإلبعاد إلى األردن، مقابل اإلفراج عن زوجته )121(.

والدة األسير املقدسي غيث نصر: اعُتقلت وُزج بها يف زنزانة، 
االحتالل  سلطات  وطلبت  باألصفاد،  مقيدة  وهي  ابنها  ىلع  وُعرضت 
والدته مقيدة، كان  رأى غيث  يرتكبها، وعندما  لم  االعتراف بتهم  منه 
مستعدًا لالعتراف بأي شيء حتى يفرجوا عن أمه، وقال: “عندما رأيت 
والدتي ُتجلب مقيدة إلى الزنزانة... كنت مستعدًا ألن أقول لهم أي شيء 

كي يدعوها وشأنها”)122(.

وداد البرغوثي: اعتقلت سلطات االحتالل املحاضرة يف جامعة 
بهدف  سبتمبر2019؛  أيلول/  من  األول  يف  البرغوثي(  )وداد  بيرزيت 

الضغط ىلع ابنها األسير قسام البرغوثي. )123( 

وقد كثف االحتالل من استهداف أهالي األسرى خالل عام 2018، حيث 
وهي  “نيفين صالح”  وهن:  األسرى،  ذوي  من  )10( سيدات  اعتقال  تم 
األسير  والدة  أبو جودة”  “عبد املنعم صالح”، و”معزوزة  األسير  زوجة 
“خالد أبو جودة”، و”نهى شواهنة” من قلقيلية والدة األسيرين “عروة 
األسير  زوجة  جنين  من  عطاطره”  و”صفاء  شواهنة”،  طاهر  وشرحبيل 
“ماجد نزار” خالل زيارته بسجن النقب، ووالدة األسيرين “محمد ومحمود 
البدن”، ووالدة األسير “زيد البدن” من بيت لحم ، و”إبتسام عبيد” من 
الفتى األسير “نايف وسيم عبيد” كما تم  العيساوية وهي والدة  قرية 
اعتقال “حنان ردايدة”  شقيقة األسير “جمال ردايدة” من بيت لحم 
االحتالل  مخابرات  استدعت  فيما  النقب،  سجن  يف  له  زيارتها  خالل 
للتحقيق زوجة األسير “عدي سنقرط “، ووالدة األسير” عمر كسواني”.124
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الدولي اإلنساني،  يعد املساس بعائالت األسرى، انتهاكًا للقانون 
الصادر   )43-173( رقم  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  يعارض  كما 
يتعرضون ألي  الذين  األشخاص  يتعلق بحماية جميع  والذي   ،1988 عام 
شكل من أشكال االحتجاز أو السجن وبشكل محدد املبدأ رقم )21( حيث 
يحظر استغالل حالة الشخص املحتجز أو املسجون استغالاًل غير الئق؛ 
طريقة  بأية  نفسه  تجريم  ىلع  إرغامه  أو  منه  اعتراف  انتزاع  بغرض 

أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر. 

سادسًا: أثر االعتقال ىلع األسيرات الفلسطينيات:

نظرة  العربي ىلع  املجتمع  تحكم  التي  والتقاليد  العادات  أثرت 
األحيان،  إليها نظرة سلبية يف غالب  ُينظر  للمعتقلة، حيث  املجتمع 
وتختلف النظرة من شخص إلى آخر حسب درجة الفهم والوعي؛ فهناك 
كثيرون رفضوا أن يتزوجوا أسيرات، أو ُيبقوا ىلع زواجهم منهن، وهناك 

مؤسسات لم تحترم األسيرة ورفضت أن توفر لها فرصة عمل كريمة. 

ابنها  من  وحرمها  طلقها،  زوجها  أن  الراعي  سونا  األسيرة  ذكرت 
أن  شتيوي  لطفية  املحررة  األسيرة  ذكرت  حين  يف   125 اعتقالها،  بعد 
خطيبها تركها ورفض الزواج بها بعد أن اعُتقلت ملدة سنتين، فبقيت 
بدون زواج )126(. وهكذا كان مصير األسيرات اللواتي خرجن من السجن، إما 

بدون زواج، أو مطلقات، أو متزوجات زواًجا غير مناسب.

وذكرت فاطمة الحلبي أن األسيرات املحررات يعانين من التهميش، 
وعدم إيفائهن حقهن، سواء من مؤسسات املجتمع، أو التنظيم الذي 
كانت تتبع له األسيرة، وحتى وزارة األسرى، وذكرت أن معظم األسيرات 
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القدامى تحت خط الفقر، وأن كثيرات منهن ال يجدن ثمن الدواء، ولم 
يحصلن ىلع الرعاية واالهتمام الالزم لصمودهن، خاصة بعد وفاة ياسر 

عرفات. 127

وتقول األسيرة املحررة قاهرة السعدي: إن نظرة املجتمع نحو األسيرة 
تغيرت بعد انتفاضة األقصى عام 2000، فقد آمن بدور املرأة يف الكفاح 
والجهاد، وذكرت أنها بعد االفراج عنها عام 2011، حظيت باالحترام بين 
لهن  تقدم  ولم  املحررات،  باألسيرات  تهتم  لم  املؤسسات  لكن  الناس، 
الذي  التنظيم  أو حتى  األسرى واملحررين،  وزارة  الالزم، سواء من  الدعم 

تنتمي له األسيرة. 128

األسيرات تحدي وصمود:

تفتر،  لم  عزيمتهن  أن  إال  األسيرات  ىلع  املجتمع  قسوة  رغم 
األسيرة  والدة  األسر، وقد ذكرت  ازدادت بعد تجربة  بأنفسهن  وثقتهن 
االحتالل  سجون  داخل  وقتها  “استغلت  قد  أنسام  أن  شواهنة،  أنسام 
لتطوير نفسها، بأمور مفيدة، مثل تعليم القرآن، واإلشراف ىلع طالبات 
الثانوية العامة، وأخذ العديد من الدورات وخصوصًا يف مجال الصحافة 
بأن تصبح صحافية،  أن تحقق جزءًا من حلمها  تحاول  واإلعالم، فهي 

بعد أن حرمها االحتالل من ذلك”.  129

االعتقال  مرارة  أن خمس سنوات من  باكير فذكرت  والدة مرح  أما 
وجراحها،  آالمها  تحدت  بل  مرح،  عضد  من  تفت  لم  السجن،  وظلم 
شهادة  ىلع  الحصول  من  وتمكنت  التعليمية  مسيرتها  واستكملت 

الثانوية العامة بمعدل 80 %. 130
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اعتقلها  التي  يونس  خان  من  موسى  ابتسام  ذكرت  حين  يف 
شقيقتها  مرافقتها  خالل  ايرز-  حانون-  بيت  حاجز  ىلع  االحتالل 
“السجن  بالقدس:  للعالج يف مستشفى املطلع   بالسرطان  املريضة 
جعلني أكثر قوة وصالبة، شديدة الصبر قوية العزيمة، استغللت فترة 

السجن بحفظ القرآن وختمت عدة أجزاء”.

وقد تعود النتيجة إلى ما راكمته تجربة األسر من عوامل إيجابية 
واإليثار،  الجماعة  قيم  واكتساب  والصمود،  والجرأة  الثقافة  حيث  من 
وتنمية البعد العاطفي اإلنساني، واكتساب الوعي النظري والسياسي، 
باإلضافة إلى اكتساب النظام والدقة يف تنفيذ العمل، واحترام الوقت.

سابعًا: إضراب األسيرات داخل سجون االحتالل:

االحتالل فإن  األسيرات داخل سجون  إضرابات  حينما نتحدث عن 
األمر ينقسم إلى شقين؛

األول: اإلضرابات الفردية التي كانت األسيرة تخوضها منفردة؛ من أجل 
عطاف  األسيرة  مثل  معينة؛  مطالب  تحقيق  أو  الحرية  ىلع  الحصول 
الذي خاضته عام  اإلضرابات، كاإلضراب  العديد من  التي خاضت  عليان 
12 يومًا؛ عندما تعّرضت ملحاولة خلع حجابها خالل فترة  2002، ملدة 
التحقيق، وكذلك االضراب الذي خاضته عام 2005 الذي استمر 18 يومًا؛ 
من أجل ضم ابنتها الرضيعة إلى حضانتها، 131 وكذلك ال ننسى اإلضراب 
املفتوح عن الطعام الذي خاضته األسيرة هناء شلبي عام 2012 رفضًا 
والحاّطة  املهينة،  واملعاملة  للتعذيب،  وتعرُّضها  اإلداري،  لالعتقال 
من  العيساوي  شيرين  املحامية  األسيرة  وكذلك  اإلنسانية.132  بالكرامة 
عزلها  ىلع  احتجاجًا  الطعام  عن  مفتوحًا  إضرابًا  خاضت  وقد  القدس، 
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يف الجلمة، وقد أنهت األسيرة اضرابها بعد إنهاء العزل. 133 

والثاني: مشاركة األسيرات يف اإلضرابات الجماعية التي كانت تخوضها 
لالنتفاض  اإلضرابات؛  عشرات  األسيرات  خاضت  حيث  األسيرة،  الحركة 

ألنفسهن، منها:

نيفي . 1 سجن  يف  الطعام  عن  الفلسطينيات  األسيرات  اضراب 
متواصلة،  أيام   8 ملدة  يونيو2001،  حزيران/   26 بتاريخ  تريستا، 
السجون  وقد عاملت سلطات  السيئة،  أوضاعهّن  احتجاجًا ىلع 

األسيرات بقسوة وظلم خالل اإلضراب )134(.

اضراب شامل يف كافة السجون بتاريخ 15 آب/ أغسطس 2004، . 2
شاركت فيه األسيرات، حيث خضن إضرابًا عن الطعام ملدة 10 أيام؛ 
لتحسين ظروف الحياة يف السجون، وقد فشل اإلضراب؛ بسبب 

عدم وجود قيادة موحدة لألسرى )135(.

اضراب 17 نيسان/ إبريل 2012: خاضه األسرى واألسيرات؛ من أجل . 3
وإلغاء  غزة،  قطاع  ألسرى  بالزيارة  السماح  يف  مطالبهم  تحقيق 
حتى  اإلضراب  واستمر  اإلداري،  االعتقال  ورفض  االنفرادي،  العزل 
األسرى  االستجابة ملطالب  تم  2012م، حيث  مايو  أيار/   14 تاريخ 

برعاية مصرية. 136

يتضح مما سبق أن سلطات االحتالل قد عمدت إلى تعذيب األسيرات 
جسديًا ونفسيًا؛ بهدف كسر روح التحدي واالنتماء الوطني لديهن؛ األمر 
داخل  والعصيان  اإلضراب  وإعالن  ألنفسهن،  لالنتفاض  دفعهن  الذي 

سجون االحتالل.
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الخاتمة

مما سبق استطعنا الوصول إلى مجموعٍة من النتائج، وعدٍد من التوصيات 
نوردها فيما يلي:

أواًل: النتائج: 

اعتقل االحتالل )اإلسرائيلي( املرأة الفلسطينية، وانتهك حقها  	
يف الحرية التي منحتها إياها كافة الشرائع السماوية ومواثيق 

حقوق اإلنسان الدولية.

احُتجزت األسيرة الفلسطينية يف ظروف غير صحية، يف سجون  	
تفتقر ألدنى مقومات الحياة اإلنسانية.

السجون  	 التعذيب يف  أنواع  الفلسطينية لشتى  املرأة  تعرضت 
)اإلسرائيلية(، مثل الضرب والشبح والتعرية، والعزل االنفرادي.

عانت األسيرة الفلسطينية من اإلهمال الطبي، وتعرضت للقمع  	
وانُتهكت خصوصيتها.

حرم االحتالل )اإلسرائيلي( األسيرة الفلسطينية يف أحيان كثيرة  	
من حقها بزيارة األهل أو املحامين.

لم يحترم االحتالل )اإلسرائيلي( الظروف الخاصة بالنساء الحوامل،  	
فمارس ضدهن التعذيب.

سجون  	 داخل  اإلضرابات  يف  الفلسطينيات  األسيرات  شاركت 
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ثانيًا: التوصيات:

االحتالل؛ للمطالبة بتحريرهن، وتحسين ظروفهن املعيشية.

اإلفراج عن . 1 أجل  من  والدولية؛  الفلسطينية  الجهود  بذل  ضرورة 
األسيرات واملعتقالت الفلسطينيات خاصة املريضات منهن.

ىلع . 2 الضغط  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ممارسة  ضرورة 
“إسرائيل” كدولة احتالل؛ للوفاء بواجباتها القانونية، والكّف عن 
املمارسات املهينة، التي ترتكبها بحق األسيرات الفلسطينيات.

االحتالل . 3 قادة  بمالحقة  الفلسطينية  السلطة  مطالبة 
)اإلسرائيلي( املسؤولين عن االنتهاكات ضد األسيرات واملعتقالت 

الفلسطينيات؛ ومحاكمتهم أمام محاكم دولية.

االحتالل . 4 سجون  ملراقبة  دولية  لجان  بتشكيل  املطالبة 
)اإلسرائيلي(، ومتابعة األسيرات واملعتقالت الفلسطينيات.

ضرورة قيام املؤسسات النسوية بدورها يف توفير آليات الدعم . 5
النفسي واالجتماعي لألسيرات املحررات.

خالل . 6 من  املحررات  األسيرات  وقدرات  تجربة  من  االستفادة 
الحياة  متطلبات  وتوفير  بتضحياتهن،  تليق  مكانة  احتاللهن 

الكريمة لهن.

إعداد الباحثة 

أ . إيمان أحمد أبو الخير



هوامش الفصل األول 
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل )اإلسرائيلي(
)1997م - 2002م(

اإلقامة: قلقيلية

تاريخ االعتقال: 1997/4/13م

املهنة: ناشطة نسائية

تاريخ اإلفراج: 2008/10/26م

العمر وقت االعتقال: 30عامًا

السجن: الدامونالحكم: اثنا عشر عامًا

سونا  محمود الراعي1

االنتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتنفيذ عمليات عسكرية ضد  التهمة: 

االحتالل.

ظروف االعتقال: انخرطت »سونا« عندما كانت يف السادسة عشرة من عمرها يف 

»إبراهيم  الشهيد  شقيقها  جانب  إلى  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  صفوف 

الراعي«، والذي قتلته املخابرات )اإلسرائيلية( يف أقبية التحقيق يوم 13 أبريل 1988.

وبعد تسع سنواٍت من استشهاد شقيقها ورفيق دربها أقدمت »سونا« ىلع تنفيذ 

عملية معبر الكرامة »جسر اللنبي« انتقامًا له، أطلقت النار ىلع الجنود والحراس 

كانت  عندما  تهريبه  واستطاعت  ساقها  ىلع  ربطته  مسدٍس  من  )اإلسرائيليين( 

قادمة من جهة األردن تجاه جسر الكرامة، وبعد معركٍة قصيرٍة نفد خاللها الرصاص 

من مسدسها سقطت يف األسر، ُحكم عليها بالسجن 12 عامًا عانت خاللها ولسنوات 

طويلة من العزل االنفرادي وهو أصعب أنواع التعذيب، وكما ُوضعت مع الجنائيات 

)اإلسرائيليات(، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها. 
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اإلقامة: قرية سبسطية/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2005/6/3متاريخ االعتقال: 1998/12/13م

العمر وقت االعتقال: 16عامًا.

السجن: الرملةالحكم: ستة أعوام ونصف العام

سعاد حلمي عبد الفتاح غزال2

التهمة: محاولة طعن مستوطنة

مدخل  ىلع  مستوطنٍة  بطعن  قامت  أن  بعد  اعتقالها  تم  االعتقال:   ظروف 

مستوطنة »شايف شومرون« املقامة ىلع أراضي قريتها »سبسطية«، بعد رؤيتها 

املعاناة الشديدة ألهل بلدتها حين يصادر املستوطنون مساحاٍت واسعًة من أراضي 

قلقيلية،  مدينة  من  فلسطينيين  استشهاد  الوقت سمعت عن  ذلك  البلدة، ويف 

فدفعتها هذه التراكمات إلى الذهاب إلى باب املستوطنة وقامت بطعن إحداهن 

هناك، وقد ُأصيبت تلك املستوطنة بجروٍح ولم تمت.

ُألقي القبض عليها مباشرًة يف موقع الحادثة، وتعرضت لضرٍب شديد، تم التحقيق 

17 يوما، أصدرت املحكمة حكمًا بسجنها ملدة  معها يف مركز »كادومين«، ملدة 

ىلع  باالعتداء  اتهموها  سراحها  إطالق  موعد  وُقْرب  السنة،  ونصف  سنوات  ست 

مديرة السجن، إال أنها  استطاعت إثبات بطالن هذه التهمة أمام املحكمة العليا، 

وُأفرج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم عايدة/ بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2006/10/19متاريخ االعتقال: 2000/2/8م

العمر وقت االعتقال:  24 عامًا

السجن: الرملةالحكم: ستة أعوام ونصف العام

مها ابراهيم الُعك3

التهمة: محاولة طعن جندي.

ظروف االعتقال: 

طعن  محاولة  بتهمة  األقصى«  »انتفاضة  الثانية  االنتفاضة  مطلع  يف  اعُتقلت   

جنديٍّ )إسرائيلي( يف مدينة بيت لحم، عانت من ظروف اعتقاٍل سيئٍة حيث تم 

تقييدها وعزلها ألياٍم طويلة ما سبب لها حالًة نفسيًة سيئًة للغاية، وذلك نتيجة 

تعرضها للضرب املبرح ىلع يد إدارة السجن، تم اعتقال أخوتها الثالثة يف نفس 

الوقت، ومنعوا والدهم من زيارتهم ألسباٍب أمنية، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/ بير نياال

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2001/1/29م

العمر وقت االعتقال: 24 عامًا

السجن: الدامونالحكم: مؤبد )25 عامًا(

 آمنة جواد علي منى4

التهمة: املشاركة يف نشاط للمقاومة 

الحالة االجتماعية: عزباء

يف  األقصى  انتفاضة  حيث  يناير2001م  من  عشر  السابع  يف  االعتقال:  ظروف 

بدايتها، تمكنت آمنة من استدراج الفتى »أوفير« من تل أبيب بواسطة املراَسلة 

عبر اإلنترنت إلى مدينة رام اهلل، وهناك يف منطقة تخضع للسلطة الفلسطينية 

تم قتله.

بعد أياٍم حاصرت قواٌت كبيرٌة من جيش االحتالل منزل ذويها يف »بير نباال« لساعات، 

ومن َثم تم اعتقالها ونقلها إلى أقبية التحقيق الذي استمر ألكثر من ثالثة شهور.

تنقلت آمنة خالل فترة االعتقال بين عدة سجون، وتعرضت للعزل يف زنازيٍن ضيقٍة 

الطعام  اإلضراب عن  الجنائيات، وخاضت  للسجينات  مرات، ُوضعت يف جناٍح  عدة 

إلى  نوفمبر2007م  ُنقلت خالل  االعتقالي،  وضعها  بتحسين  مطالبًة  مرة  من  أكثر 

بعد  األحرار2011/10/18م   وفاء  صفقة  ضمن  األسيرة  عن  اإلفراج  تم  املستشفى، 

قضائها مدة 10 سنوات يف السجن.
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اإلقامة: الخليل/ دورا

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2001/2/20م

العمر وقت االعتقال: 20 عامًا

السجن: تلموندالحكم: ستة عشر عامًا

 عبير عيسى عاطف عمرو5

التهمة: عملية طعن

الحالة االجتماعية: عزباء

أحد  طعن  بمحاولة  »عبير«  األسيرة  االحتالل  سلطات  اتهمت  االعتقال:  ظروف 

الجنود، فقامت بمداهمة منزلها يف الخليل، واعتقلتها برفقة شقيقتها الصغرى 

الطفلة »سناء«، وحولتها إلى معتقل »كريات أربع« ثم إلى معتقل »املسكوبية«، 

تنقلت بعدها يف عدة سجون، عانت األسيرة يف سجون االحتالل من نقٍص يف 

وعانت كذلك من  كبيٍر جدًا،  وزنها بشكٍل  إلى نقص  أدى  الذي  األمر  فيتامين ب12 

حاالت فقداٍن للوعي، ما شكل خطورًة ىلع حياتها، تم نقلها إلى مستشفى سجن 

اإلفراج عن  تم  الصحية،  لحالتها  مناسٍب  تقديم عالٍج  ولكن دون  للعالج،  »الرملة« 

يف  سنوات   10 مدة  قضائها  بعد  2011م  عام  األحرار«  »وفاء  صفقة  ضمن  األسيرة 

السجن.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2001/8/3م

العمر وقت االعتقال: 26 عامًا

السجن: الرملةالحكم: ثالثة عشر عامًا

 إيمان محمد حسن غزاوي 6

التهمة: محاولة تفجير عبوة ناسفة يف املحطة املركزية بتل أبيب

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلين

ظروف االعتقال: هي زوجة األسير« شاهر بركات عشة« الذي اعُتقل بعد اختطافها 

بخمسة أشهر وُحكم عليه بالسجن مدة 18 عامًا، وترك خلفه طفلين يعيشان مع 

جّدْيهم، ُوجهت لها تهمة تفجير عبوٍة ناسفٍة باملحطة املركزية بتل أبيب، وُحكم 

عليها بالسجن مدة 13 عامًا.

عانت األسيرة غزاوي من ضيٍق يف التنفس وأوجاع وآالم يف الرأس واملعدة ووجٍع 

وكذلك  املتعمد،  الطبي  واإلهمال  القاسية  السجن  ظروف  نتيجة  املفاصل  يف 

عزل  يف  كاملين  شهرين  ملدة  اعتقالها  عند  له  تعرضت  الذي  التحقيق  نتيجة 

»الرملة«، رفضت إدارة السجن  طلب »إيمان« زيارة زوجها األسير وااللتقاء به يف زيارٍة 

خاصٍة لالطمئنان عليه بعد أن فّرق بينهما السجن لعشر سنواٍت كاملة، تم االفراج 

عن األسيرة ضمن صفقة »وفاء األحرار« عام 2011م، بعد قضائها مدة 10 سنوات يف 

سجون االحتالل.
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اإلقامة: جبل املكبر/ القدس

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2001/10/24م

العمر وقت االعتقال: 35 عامًا

السجن: هشارون والدامونالحكم: خمسة عشر عامًا

ابتسام عبد الحافظ فايز العيساوي7

التهمة: طعن جندي ومحاولة قتله

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لستة أبناء

ظروف االعتقال: اعُتقلت األسيرة من منزلها يف »جبل املكبر« القريب من مدينة 

القدس بتاريخ 2001/10/24م، ومن ثّم تنقلت بين عدة مراكز تحقيق قبل أن يصدر 

بحقها حكمًا بالسجن ملدة )15 عاما( بتهمة مقاومة االحتالل.

عانت األسيرة من ظروف اعتقاٍل صعبة، كما منعت إدارة مصلحة السجون )اإلسرائيلية( 

زيارة لها، أو حتى سماع صوتها عبر  والَدْيها املتواجَدْين يف »األردن« من تصريح 

الهاتف حيث رفضت عدة طلبات قدمتها األسيرة بهذا الخصوص، تم اإلفراج عنها 

ضمن صفقة وفاء األحرار عام 2011 بعد قضائها مدة 10 سنوات يف السجن. 
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اإلقامة: الخليل/ دورا

تاريخ اإلفراج: 2009/6/23متاريخ االعتقال: 2001/2/20م

العمر وقت االعتقال: 14 عامًا

السجن: هشارونالحكم: ثمانية أعوام ونصف العام

 سناء عيسى عاطف عمرو8

التهمة: محاولة طعن جندي

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال:

اتهمت سلطات االحتالل شقيقتها »عبير« بمحاولة طعن أحد الجنود، تم اعتقالها 

الطفلة  وظلت  »الخليل«،  مدينة  يف  الكائن  منزلهما  مداهمة  بعد  وشقيقتها 

»سناء« محتجزًة منذ ذلك التاريخ دون أن ُتوجه لها الئحة اتهاٍم ىلع الرغم من أنها 

خضعت للتحقيق ملعرفة التفاصيل حول محاولة حادث الطعن، وقد أكدت الطفلة 

سناء أنها ال تعلم عنها شيئا وأنها كانت برفقة شقيقتها للتسوق، تم اإلفراج عنها 

بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: قرية النبي صالح/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2001/9/14م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 16 مؤبد)1584 عامًا(

أحالم عارف أحمد التميمي9

التهمة: املشاركة يف تنفيذ عملية استشهادية لكتائب الشهيد عز الدين القسام 

التميمي وتزوجا  الحالة االجتماعية: تمت خطوبتها يف السجن ىلع األسير نزار 

بعد تحررهما.

ظروف االعتقال:

امرأٍة مجندٍة يف  أول  كانت  زيت«  »بير  اإلعالم يف جامعة  التميمي طالبة  أحالم 

كتائب الشهيد »عز الدين القسام«، وكانت مهمتها اختيار وتحديد أماكن عمليات 

استشهادية، نّفذت أول نشاٍط لها يوم 27 يوليو 2001م عندما بدأت بالتجّول يف 

العملية  لتنفيذ  املصري«  الدين  »عز  االستشهادي  نقلت  الغربية،  القدس  شوارع 

االستشهادية يف مطعم »سبارو« بالقدس املحتلة يوم 9 أغسطس2001م، والتي 

أسفرت عن مقتل 15 )إسرائيليًا(، اعتقلتها قوات االحتالل يوم 14 سبتمبر من نفس 

العام، بعد اقتحام منزل والدها يف قرية »النبي صالح«، وخضعت كغيرها من األسرى 

لتحقيٍق قاس وللعزل االنفرادي، عاشت ظروفًا قاسيًة يف معتقالت االحتالل وُحكم 

عليها بالسجن مدة 16 مؤبدًا ثم ستة أشهٍر إضافية بدعوى قيامها بضرب شرطية 

إسرائيلية، غير أن )إسرائيل( أفرجت عن أحالم وأبعدتها إلى األردن يوم 18 أكتوبر 

2011م ضمن الدفعة األولى لصفقة تبادل األسرى »وفاء األحرار«.
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بتسليم  األردنية  الحكومة  األميركية  العدل  وزارة  طالبت  مارس2017م،   14 ويف 

األسيرة املحررة حاملة الجنسية األردنية، وذلك بعد أن وضعها مكتب التحقيقات 

بتهمة املشاركة يف تفجير  »اإلرهابيين« املطلوبين  رأس الئحة  الفيدرالي ىلع 

مطعم )إسرائيلي( عام 2001م  والذي ُقتل فيه أمريكيان.

ويف أواخر مارس2017م صادقت محكمة التمييز -أىلع هيئة قضائية يف األردن- 

ىلع قراٍر صدر عن محكمة استئناف »عمان« يقضي برفض تسليم أحالم التميمي 

إلى السلطات األميريكية.

أّن  التميمي  أحالم  املحررة  األسيرة  عن  الدفاع  محامي  أعلن  مارس2021م   11 ويف 

األمانة العامة ملنظمة الشرطة الجنائّية الدولّية »االنتربول« بعثت بمذكرٍة مفادها 

تّمت  ألنه  نشر،  أو  التميمي إلشعاٍر  أحالم  السيدة  تخضع  لن  اليوم  من  اعتبارًا  أنه: 

محاكمتها من قبُل أمام املحاكم )اإلسرائيلية( ىلع األفعال والتهم املسندة إليها 

وهي: دعم املقاومة، وال يجوز وفق مبدأ القانون العام تجريم اإلنسان مرتين ىلع 

االتهامات ذاتها.

 تقيم أحالم حاليًا يف األردن برفقة زوجها األسير املحرر نزار التميمي.
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اإلقامة: عرابة/ البطوف

تاريخ اإلفراج: 2017/4/16متاريخ االعتقال: 2002/4/18م

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا

السجن: هشارونالحكم: سبعة عشر عامًا

لينا أحمد صالح جربوني10

التهمة: املشاركة يف أعمال املقاومة

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال: اعُتقلت األسيرة لينا الجربوني  يف العام 2002 بتهمة االتصال مع 

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطين، واملساعدة 

يف تزوير بطاقات هوية لتسهيل دخول االستشهاديين إلى قلب الكيان الصهيوني، 

وُحكمت ىلع أثر ذلك بالسجن مدة 17 عامًا وعدة شهور، استأنفت فيما بعد ىلع 

»وفاء  صفقة  يف  عنها  اإلفراج  االحتالل  رفض  عاما،   15 حكمها  فأصبح  الحكم 

الشعب  لدى  الغضب  من  حالًة  أشاع  الذي  األمر  والثانية  األولى  بدفعتيها  األحرار« 

الفلسطينيات،  األسيرات  السجون من كافة  بتبييض  يأمل  والذي كان  الفلسطيني 

يف  قضتها  التي  الفترة  لطول  نظرًا  األسيرات«  »عميدة  بلقب  الجربوني  حظيت 

غياهب السجون، باإلضافة إلى دورها الكبير يف قيادة الحركة األسيرة داخل السجون 

والتطريز كما تحملت عبء  والخياطة  العبرية  اللغة  األسيرات يف تعلم  ومساعدة 

الدفاع عنهن واملطالبة بحقوقهن أمام إدارة السجون، تم اإلفراج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها، وهي أطول مدة قضتها أسيرة فلسطينية يف سجون االحتالل.
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اإلقامة: مخيم جنين

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2002/5/30م

العمر وقت االعتقال: 25 عامًا

السجن: الرملة وهشارونالحكم: 3 مؤبدات و30 عامًا

قاهرة سعيد علي السعدي11

التهمة: العمل مع املقاومة

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم ألربعة أطفال

ظروف االعتقال: اعُتقلت قاهرة يف الثالثين من مايو 2002م بعد اجتياح قواٍت 

ثالثة  من  أكثر  استمر  لتحقيٍق  جنين، وخضعت  االحتالل ملخيم  من جيش  كبيرٍة 

أشهر يف مركز تحقيق »املسكوبية« يف القدس املحتلة، ووجهت لها سلطات 

فلسطينيين«،  »إرهابيين  وإيواء  أسلحة  وتهريب  مقاومين  تجنيد  تهمة  االحتالل 

االستشهادي  »إيصال  قاهرة  إلى  التهم املوجهة  أبرز  استشهاديين، ومن  وتوصيل 

امللك  إلى شارع  نابلس  بمدينة  قرية طلوزة  )21 عاما(، وهو من  محمد حشايكة« 

)إسرائيليين(  ثالثة  مقتل  إلى  حينه  يف  أدت  استشهاديٍة  عمليٍة  لتنفيذ  جورج 

وإصابة العشرات بتاريخ 21-3-2002م.

تنتمي قاهرة لـحركة الجهاد اإلسالمي، واستناًدا إلى التهم املوجهة إليها حكمت 

املحكمة عليها بالسجن املؤبد ثالث مرات إضافة إلى 30 عاما، فيما تعرض منزلها 

للهدم واعُتقل أشقاؤها وزوجها، تم اإلفراج عنها ضمن صفقة وفاء األحرارعام 2011م 

بعد قضائها مدة 9 سنوات يف السجن.
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اإلقامة: مدينة طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2002/6/6م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

السجن: الرملة/ الدامونالحكم: 3 مؤبدات و32 عامًا

دعاء زياد جميل جيوسي12

التهمة: املشاركة يف أعمال للمقاومة

الحالة االجتماعية: عزباء

يف  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  تدرس  كانت  متفوقة  طالبة  االعتقال:  ظروف 

»االجتماع«،  علم  يف  الجامعية  دراستها  إتمام  وشك  ىلع  وكانت  نابلس،  مدينة 

بتهمة  »طولكرم«،  مدينة  يف  الواقع  منزلها  من  ضخمٌة  عسكريٌة  قوٌة  اعتقلتها 

الجبهة  استشهادي من  لتحرير فلسطين« ومساعدة  الشعبية  »الجبهة  لـ  االنتماء 

عدٍد  وجرح  قتل  إلى  أدت  »نتانيا«  يف  استشهادية  عملية  تنفيذ  يف  الشعبية 

مرات  املؤبد ثالث  بالسجن  العسكرية  املحكمة  )اإلسرائيليين(، حكمت عليها  من 

باإلضافة الى 32 سنة إضافية، وهو ُيعد أىلع حكم بحق األسيرات القابعات يف 

سجون االحتالل، وقد عاشت األسيرة ظروفًا اعتقاليًة سيئًة، تنقلت خاللها بين عدة 

سجون: الرملة والدامون وهشارون، كما عانت من وضٍع صحيٍّ غايًة يف السوء، فقد 

عانت من فقر دٍم حاٍد وهبوٍط دائٍم يف ضغط الدم، تم اإلفراج عنها ضمن صفقة 

»وفاء األحرار« عام 2011 بعد قضائها ما يقارب 10 سنوات يف األسر، تم إبعادها إلى 

قطاع غزة حيث تزوجت هناك، وأنجبت طفلين.
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اإلقامة: مخيم الدهيشة/بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2002/5/23م

العمر وقت االعتقال: 25 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 20 عامًا

 إرينا فينسكي نيقوال سراحنة13

التهمة: مساعدة زوجها يف أعمال للمقاومة

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلتين

ظروف االعتقال: األسيرة »سراحنة« أوكرانية األصل، أسلمت وتزوجت من املواطن 

الفلسطيني« إبراهيم سراحنة«، حكم عليها االحتالل بالسجن ملدة 20 عامًا بتهمة 

»ريشون  عملية  لتنفيذ  بدير«  »عيسى  االستشهادي  نقل  يف  زوجها  مساعدة 

لتسيون« التي ُقتل فيها اثنين من املستوطنين وُأصيب ما ال يقل عن 50 آخرين، 

وقد حكم االحتالل ىلع زوجها »إبراهيم« بالسجن املؤبد مدى الحياة 6 مرات.

وكانت املحكمة العليا قد حكمت ىلع األسيرة »سراحنة« بالسجن 3 سنوات، ثم 

إبعادها إلى روسيا حين تنتهي فترة االعتقال بتاريخ 2005/10/26م، وحين رفضت 

األسيرة قرار اإلبعاد عادت املحكمة بتاريخ 2005/9/12م، لتصدر قرارًا بإلغاء اإلبعاد، 

املحكمة  أصدرت  2006/8/10م،  بتاريخ  العام  يقارب  ما  وبعد  االعتقال،  واستمرار 

حكمًا بالسجن مدة 20 عامًا.

 اعتقال االحتالل إليرينا وزوجها املحكوم مدى الحياة فّرق العائلة وشتت شملها، 

فابنتها »ياسمين« كانت تعيش مع جدتها ألمها يف روسيا، واالبنة األخرى »غزالة« 

كانت تعيش مع عائلة والدها يف مدينة »بيت لحم«، ولم يستطعن التواصل معا 

واألخرى  العربية  اللغة  تتحدث  واحدًة منهما  أن  أمهما بسبب  اعتقال  فترة  طوال 

تتحدث اللغة الروسية، تم اإلفراج عن ايرينا ضمن صفقة وفاء األحرار عام 2011 بعد 

قضائها مدة 9 سنوات يف السجن.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2009/10/2متاريخ االعتقال: 2002/7/1م

العمر وقت االعتقال: 26 عامًا

السجن: هشارونالحكم: ثمانية أعوام و4 شهور

ليلى محمد حسين البخاري14

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

الحالة االجتماعية: عزباء

»ليلى«  األسيرة  منزل  الليل  منتصف  بعد  قوٌة عسكريٌة  داهمت  االعتقال:  ظروف 

واقتادتها ملركز »حوارة« العسكري جنوب نابلس دون أن تعلم سبب االعتقال، ثم 

نقلوها إلى مركز تحقيق »عوفر« قرب رام اهلل؛ لتتعرض هناك ألساليَب وحشيٍة يف 

التحقيق ىلع مدار 20 يومًا، ثم ُنقلت إلى سجن هشارون لتقضي مدة محكوميتها 

هناك.

قضائها بعد  أخرى  أسيرة   19 برفقة  شاليط«  عنها يف صفقة« شريط  اإلفراج   تم 

 7 سنوات من مدة محكوميتها.
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اإلقامة: سلفيت/ دير استيا

تاريخ اإلفراج: 2004/9/1متاريخ االعتقال: 2002/6/1م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

السجن: الرملةالحكم: عامان وأربعة أشهر

نور خالد أبو حجلة15

التهمة: االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي والنشاط يف جناحها العسكري

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال: اقتحمت قواٌت كبيرٌة من جنود االحتالل السكن الجامعي لجامعة 

فتياٍت  ثالث  مع  »نور«  واعتقلت  لياًل  الواحدة  الساعة  تمام  يف  الوطنية  النجاح 

جامعيات، حيث كانت حينها طالبًة يف السنة الثالثة بقسم »أساليب التدريس«، 

وُنقلت ىلع الفور إلى مركز تحقيق »حّوارة« وهي مكبلة اليدين، بدأ التحقيق مع 

نور يف اليوم التالي العتقالها وكان يستمر ل12 ساعة متواصلة، ومع بدء التحقيق 

بدأ التعذيب يأخذ شكاًل آخر، فقد بادرتها املجندات بالضرب علي رأسها وأجبرنها 

ىلع القيام بأعماٍل شاقٍة ما تسبب لها بنزيٍف شديٍد فقدت بسببه كمياٍت كبيرًة 

من الدم، وعندما طلبت العالج الطبي كان الجواب: الرفض! ثم ُأعيدت إلى التحقيق 

تمارين  ليس سوى  تعذيٍب  من  السابق  اليوم  القته يف  ما  أن  لتكتشف  أخرى  مرًة 

قبل أن يبدأ التعذيب الحقيقي، فقد كان التعذيب هذه املرة أشد مما سبقه، تم 

ضربها بأعقاب البنادق بعنٍف ىلع ساقيها، ثم خّيرها ضابط املخابرات صراحًة بين 

االغتصاب أو االعتراف، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/ قلنديا

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2002/5/24م

العمر وقت االعتقال: 26 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 3 مؤبدات و31 عامًا

سناء محمد حسن شحادة16

التهمة: االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي ومساعدة استشهادي

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال: اعُتقلت يف 24/مايو 2002م من منزلها الكائن يف مدينة القدس 

بتهمة االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي ومساعدة استشهادي، حيث تعرضت هناك 

التحقيق  القاسي خالل  والتعذيب  والجسدي  اإليذاء املعنوي  ألشكاٍل مختلفٍة من 

حكمًا  بحقها  صدر  ثّم  ومن  القدس،  يف  »املسكوبية«  تحقيق  مركز  يف  معها 

بالسجن املؤبد ثالث مرات قضت منهم 9 أعوام يف األسر قبل أن يتم اإلفراج عنها 

ضمن صفقة وفاء األحرار عام 2011م.
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اإلقامة: بيت لحم/ بيت ساحور

تاريخ اإلفراج: 2009/2/12متاريخ االعتقال: 2002/5/29م

العمر وقت االعتقال: 18 عامًا

السجن: الدامونالحكم: سبعة أعوام

 عرين عوض حسين شعيبات 17

التهمة: محاولة تنفيذ عملية استشهادية

الحالة االجتماعية: عزباء 

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »شعيبات« بتهمة محاولة تنفيذ عمليٍة »فدائية« 

ر الشهيد  يف األراضي املحتلة، وذلك بعد أن تراجعت وعادت إلى بيتها، فيما فجَّ

»ريشون  يف  للحافالت  محطٍة  قرب  برفقتها  كان  والذي  نفسه  بدير«  »عيسى 

ليتسيون«  وأوقع 3 قتلى وعدة إصابات يف صفوف )اإلسرائيليين(.

ُقبض عليها بعدها بسبعة أياٍم وقضت عامين ونصف داخل سجن »الرملة« بدون 

محاكمة ثم ُحكم عليها بالسجن ملدة ثالث سنوات، وتم تقديم استئناف لتخفيف 

الحكم، إال أن ذلك جاء معاكسًا وأصبحت مدة اعتقالها 7 سنوات، تم اإلفراج عنها بعد 

قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/ العيساوية

تاريخ اإلفراج: 2005/2/3متاريخ االعتقال: 2002/5/29م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

السجن: الرملةالحكم: عامان و10 أشهر

ميرفت محمود يوسف طه18

التهمة: مساعدة استشهادي

الحالة االجتماعية: متزوجة وأنجبت يف السجن

ظروف االعتقال: اقتحمت قوات االحتالل منزل العروس« ميرفت« والتي لم يمِض 

التحقيق  إلى مراكز  القبض عليها واقتيادها  ىلع زواجها سوى 3 أشهر فقط، تم 

بتهمة »تسهيل مهمة« الستشهادي قام بتنفيذ عملية فدائية.

 تنقلت »ميرفت« بين السجون، إلى أن تمًّ الحكم عليها بالسجن الفعلي ملدة أربع 

سنوات، منذ اللحظة األولى لالعتقال عانت ميرفت أشكااًل وألوانًا من التعذيب، ففي 

البداية نقلوها إلى سجن املسكوبية مباشرًة، ومن ثمَّ نقلوها إلى سجن »الجلمة« 

سيء السمعة ومكثت فيه اثني عشر يومًا، ثم انتقلت الى سجن »الرملة« لتعرف 

من  ألصناٍف  هناك  تعرضت  فقد  ذلك  لها  يشفع  ولم  حامل!  أنها  قليلٍة  أياٍم  بعد 

العذاب وتم اقتيادها إلى املشفى يوم الوالدة مكبلة اليدين لُتنجب طفلها »وائل«، 

أتّم وائل عامه األول يف السجن ولم يحَظ خالله بحياٍة هادئة، وقد أثر ذلك ىلع 

سلوكه وتصرفاته، حيث كان عصبيًا دائم الصراخ بسبب ضيق املساحة التي تمنعه 

من الحركة واللعب، فكان يجوب الغرفة ذهابًا وايابًا طوال النهار، وقبل أن يتم »وائل« 

عامه الثاني بيومين وهو املوعد الذي حددته إدارة السجن لفصل الصغير عن أمه 

وخروجه من السجن، صدر قرار اإلفراج عن األسيرة بعدما أنهت مدة محكوميتها لترى 

النور برفقة صغيرها.
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اإلقامة: العروب/ الخليل

تاريخ اإلفراج: 2008/3/8متاريخ االعتقال: 2002/8/8م

العمر وقت االعتقال: 24 عامًا

الحكم: ستة أعوام سجن فعلي، 

وخمسة أعوام مع وقف التنفيذ

السجن: هشارون

 غادة أحمد عيسى الطيطي 19 

التهمة: محاولة تنفيذ عملية استشهادية 

الحالة االجتماعية: عزباء

عمليٍة  بتنفيذ  التفكير  بدأت  قد  »الطيطي«  األسيرة  كانت  االعتقال:  ظروف 

الفلسطينيين، وتحديدًا بعد مجزرة  استشهاديٍة بعد تزايد ضغوط االحتالل ىلع 

مخيم »جنين« يف أبريل عام 2002م، وكذلك استشهاد عدٍد كبيٍر من األطفال يف 

عملية تدمير حيٍّ كامٍل يف مدينة غزة إثر اغتيال الشيخ »صالح شحادة« القيادي 

عمليٍة  لتنفيذ  وخططت  النية  فعقدت  )حماس(،  اإلسالمية  املقاومة  بحركة 

كان  إسرائيليًا  اختراقًا  لكن  جنازرة«،  »سميرة  زميلتها  برفقة  مزدوجٍة  استشهاديٍة 

وراء فشلها، فتم اعتقالها من مكان عملها قبل موعد العملية بست ساعاٍت فقط، 

تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2008/11/2متاريخ االعتقال: 2002/8/8م

العمر وقت االعتقال: 23 عامًا

السجن: الدامونالحكم: ستة أعوام وأربعة شهور

سميرة خضر محمود جنازرة20

التهمة: محاولة تنفيذ عملية استشهادية

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال: ألقت قوات االحتالل )اإلسرائيلي( القبض ىلع األسيرة »سميرة« 

لعمليٍة  تنفيذهما  موعد  من  ساعات   6 قبل  الطيطي«  »غادة  صديقتها  برفقة 

تم  حيث  مزدوجٍة  نوعيٍة  لعمليٍة  إعدادهما  عن  كشف  اختراٍق  بعد  استشهاديٍة 

تصوير وتسجيل الوصية، وتحديد املكان وهو بنك »هبوعليم« يف تل أبيب، وجرى 

االتفاق أن يكون موعد التنفيذ تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 2002/8/8م 

حيث يأتي الجنود وكبار الضباط الستالم رواتبهم، ولكن تم إلقاء القبض عليها قبل 

بالسجن مدة ست سنوات وأربعة أشهر، تم  لتتلقى حكمًا  املوعد بساعاٍت قليلٍة 

اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2008/1/10متاريخ االعتقال: 2002/4/10م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

السجن: تلموندالحكم: ستة أعوام

شفاء عدنان القدسي21

التهمة: التخطيط لتنفيذ عملية استشهادية

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلة

منزلها يف مدينة  األسيرة »شفاء« من  االحتالل  اعتقلت قوات  االعتقال:  ظروف 

طولكرم بعد علمهم بنّية األسيرة تنفيذ عملية استشهادية، وبحسب األسيرة فإن 

نفذها  التي  »نتانيا«  عملية  هو  استشهادية  عملية  تنفيذ  فكرة  بها  أثار  ما  أكثر 

االستشهادي عبد الباسط عودة عام 2002م، ومحاولة شقيقها األصغر منها تفجير 

التي  والدمار  القتل  مشاهد  وكذلك  التنفيذ،  قبل  ُأعتقل  أنه  إال  اآلخر  هو  نفسه 

ُيلحقها االحتالل بأبناء شعبنا، عندها قررت أن تنفذ عملية انتقامًا ألرواح الشهداء، 

فتوجهت للجهة التي ستمّكنها من ذلك، ولكن قبل أياٍم من تنفيذ العملية تفاجأت 

االحتالل  جنود  من  خاصٍة  قواٍت  ِقَبل  من  بأكمله  والحّي  منزلها  بمحاصرة  األسيرة 

قاموا باعتقالها، حكموا عليها مدة 6 سنوات سجن فعلي ، وتم اإلفراج عنها بعد 

قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم جنين

تاريخ اإلفراج: 2006/7/23متاريخ االعتقال: 2002/7/28م

العمر وقت االعتقال: 24 عامًا

السجن: تلموندالحكم: أربعة أعوام 

أمية محمد أسعد الدمج22

التهمة: االنتماء لكتائب شهداء األقصى والتخطيط لتنفيذ عملية

الحالة االجتماعية: عزباء

مخيم  يف  منزلها  من  »أمية«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

جنين بتهمة االنتماء لتنظيٍم مقاوم، ونية تنفيذ عمليٍة استشهادية، ُنقلت ملراكز 

األسيرات:«  وىلع  عليها  االعتداء  تم  وهناك  »تلموند«،  سجن  إلى  ثم  التحقيق 

نسرين أبو زينة« و«عبير ندى« و«راوية الشيخ موسى« وهن مقيدات األيدي واألرجل 

بالضرب املبرح ىلع جميع أنحاء أجسادهن وخاصًة ىلع الرأس والظهر واملعدة، 

بعد أن أزالوا غطاء رؤوسهن، وبعدها تم اقتيادهن لقسم العزل )13(، والتي ال تتسع 

األيدي، وقطعت  األرض مقيدات  وبقْين ىلع  واحٍد فقط،  إال لشخٍص  الغرفة فيه 

إدارة السجن التيار الكهربائي واملياه عنهن، ولم يتم إحضار الطعام لهن ملدة 24 

ساعة، ثم اقتادوهن إلى املحكمة، تم الحكم ىلع أمية بالسجن الفعلي ملدة أربع 

سنوات يتخلله أسبوعًا بالعزل، ومنع زيارة األهل ملدة شهرين، وغرامة 450 شيكاًل، 

تم اإلفراج عن األسيرة بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2007/7/10متاريخ االعتقال: 2002/2/12م

العمر وقت االعتقال: 17 عامًا

السجن: تلموندالحكم: خمسة أعوام ونصف العام

نسرين عاطف حسن أبو زينة23

التهمة: بدون تهمة

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال:

اعُتقلت  حيث  ونصف،  أعوام  خمسة  مدة  االحتالل  سجون  يف  األسيرة  أمضت 

وهى طفلة لم تتجاوز ال17 عامًا، وكانت خالل اعتقالها قد تعرضت لعمليات قمٍع 

وعزٍل كان أقساها يف أكتوبر عام 2006م، حين تم نقلها إلى قسم العزل بسجن 

»الجلمة« ىلع إثر إعالن إدارة سجن »تلموند« عن اكتشاف حالة هرٍب ألسيرتين، 

تلموند، فتم  إلى سجن  الطعام هي ورفيقاتها إلعادتهم  األسيرة عن  وقد أضربت 

إضافة ثالثة أشهٍر جديدٍة لحكمها بحجة مهاجمة سّجانتين،  ُأفرج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.

 تم إعادة اعتقالها يف 2009/8/18م ملدة سنتين و10 شهور، وتم اإلفراج عنها يف 

الدفعة األولى لصفقة التبادل )وفاء األحرار( يف 2011/10/18م
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اإلقامة: عرابة

تاريخ اإلفراج: 2010/6/20متاريخ االعتقال: 2002/10/16م

العمر وقت االعتقال: 24 عامًا

السجن: الرملةالحكم: ثمانية أعوام

وردة عبسي عبد الفتاح بكراوي24

التهمة: االتصال بعميل أجنبي، إخفاء معلومات، خيانة الدولة

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال:

قامت قوات االحتالل باعتقال األسيرة »وردة« من منزلها الساعة الثانية بعد منتصف 

الليل، وأخرجوها من البيت بطريقٍة وحشيٍة وقاسيٍة وأحضروها إلى مخفر الشرطة، 

وأدخلوها بعد ذلك إلى غرف التحقيق، وأحضروا لها ثالثة من املحققين وجهوا لها 

العديد من التهم منها: االتصال بعميل أجنبي وتعتبره إسرائيل »عدوًا«، والثانية: 

إخفاء معلومات عن عملية استشهادية كان منفذها شخصًا اتهموها بمساعدته، 

سجينات  مع  حجزها  وتم  »الجلمة«  معتقل  الى  سيقت  الدولة،  خيانة  والثالثة: 

مدنيات، واجهت منهن الكثير من اإليذاء ومحاوالت االعتداء عليها، فخاضت إضرابًا 

عن الطعام حتى يتم نقلها إلى سجن الرملة، تم اإلفراج عن األسيرة بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: سخنين

تاريخ اإلفراج: 2008/1/15متاريخ االعتقال: 2002/4/16م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا 

السجن: الرملةالحكم: ستة أعوام

تغريد محمد إبراهيم السعدي25

التهمة: مساعدة خلية فلسطينية ىلع تنفيذ عملية

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال:

إلى  إضافًة  العامة،  الثانوية  اختبارات  من  انتهائها  بعد  االحتالل  قوات  اعتقلتها 

اعتقال أختهااألكبر منها سنًا بهدف الضغط النفسي عليها، وذلك بتهمة مساعدة 

الخليل ىلع تنفيذ عمليٍة  قامت بتنفيذها إحدى  خليٍة فلسطينيٍة من منطقة 

الفتيات الفلسطينيات يف أحد أسواق مدينة القدس بتاريخ 16-4-2002م، أنكرت 

التي عرضتها  اليهما وأكدتا أن االعترافات  الشقيقتان عالقتهما بالتهم املوجهة 

النيابة ُأخذت منهما بالقوة، ُحِكم ىلع أختها بالسجن 16 شهرا أنهتها عام 2003م 

بعد أن ُأدينت بتهمة عدم اإلبالغ عن شقيقتها التي كانت املتهمة الرئيسة يف 

القضية، تم اإلفراج عنهما بعد قضاء مدة محكوميتهما. 
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل)اإلسرائيلي(
 )2003م - 2005م(

اإلقامة: مخيم بالطة/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2003/12/9م

العمر وقت االعتقال: 39 عامًا

السجن: الرملة وهشارونالحكم: 25 عامًا

لطيفة محمد محمود أبو ذراع1

التهمة: توصيل حزام ناسف ومحاولة قتل

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لسبعة أبناء

الجاهزية  ذات  »السجينة  )اإلسرائيلي(  االحتالل  عليها  أطلق  االعتقال:  ظروف 

بحقها: كوضعها  إضافيًة  عقابيًة  إجراءاٍت  السجون  إدارة  فاتخذت  للهرب«  العالية 

يف العزل االنفرادي، وتقييد يديها ورجليها عند الخروج إلى الفورة، وحرمانها من 

شهوٍر  ثالثة  طوال  الساعة  مدار  ىلع  الكاميرات  عبر  رقابًة  عليها  وفرضوا  الزيارة، 

قضتها يف عزل »نفي تيرتسا« بجانب األسيرات الجنائيات، وذلك ألنها ثأرت لكرامة 

األسيرات حيث قامت إحدى املجندات باالعتداء ىلع أسيرٍة بالضرب والشتم، فقامت 

»لطيفة« بشتمها وضربها انتقامًا لزميلتها.

 تم اإلفراج عنها ضمن صفقة وفاء األحرار عام 2011م بعد قضائها مدة 8 سنوات يف 

أمراضًا كثيرة، وذلك نتيجة  السجن  ألحق بها  أن  السجن، وتوفيت عام 2018م بعد 

اإلهمال الطبي الذي تعرضت له يف فترة األسر.
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اإلقامة: مخيم طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2007/4/8متاريخ االعتقال: 2003/4/17م

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا

السجن: تلموندالحكم: 50 شهرًا

منال إبراهيم عبد الرحمن غانم2

االتهمة: مساعدة نشطاء االنتفاضة

الحالة االجتماعية: متزوجة وأنجبت داخل السجن

إلصاق  بعد  العام 2003م  منزلها يف  غانم من  األسيرة  اعُتقلت  االعتقال:  ظروف 

عدة تهٍم أمنيٍة بحقها من ِقَبل قوات االحتالل، تنقلت بين عدة سجون وُحكمت 

حاماًل  الوقت  ذلك  يف  وكانت  شهرًا،  خمسين  ملدة  الفعلي  بالسجن  إثرها  ىلع 

يف  »بيلنسون«  مستشفى  داخل  ولديها  منال  وضعت  بتوأم،  الرابع  شهرها  يف 

بيتاح تكفا، وسط حراسٍة مشددٍة وظروٍف صعبٍة للغاية، فقد كانت مكبلة اليدين 

ىلع  »نور«  اسم  أطلقت  الحياة،  اآلخر  فارق  بينما  األطفال  أحد  عاش  والقدمين، 

طفلها املتبقي ىلع قيد الحياة والذي انُتزع من حضنها بالقوة بعد إتمامه عامه 

الثاني يف 2006/5/12م، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس/ مخيم بالطة

تاريخ اإلفراج: 2007/6/29متاريخ االعتقال: 2003/4/21م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

السجن: هشارونالحكم: أربعة أعوام ونصف العام

فيروز أحمد محمد مراحيل3

التهمة: مقاومة االحتالل

مخيم  يف  منزلها  من  »فيروز«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

حيث  قاٍس  لتحقيٍق  خاللها  تعرضت  »حّوارة«  معتقل  يف  أيام   4 وأمضت  بالطة، 

كان املحققون يعاقبونها بالجلوس ىلع الكرسي وهي مقيدة اليدين يف ساحة 

بالكالب  يخيفونها  وكانوا  الصباح،  ساعات  حتى  وأحيانًا  ساعات،  ملدة  املعتقل 

البوليسية، كما قاموا أيضًا بتهديدها باعتقال والدتها وشقيقتها يف محاولٍة منهم 

إلجبارها ىلع االعتراف، عانت األسيرة من التهاباٍت بالكلى ولم ُيقدم لها أي عالج، 

وقد ُحكمت مرتين، املرة األولى: حكم بالسجن الفعلي ملدة سنتين ونصف، وقبل 

السجن بحقها قضيًة جديدة، وُحكم  إدارة  رفعت  انتهاء مدة محكوميتها  أياٍم من 

عليها بالسجن مدة سنتين إضافيتين، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: جنين/ كفر راعي

تاريخ اإلفراج: 2007/2/4متاريخ االعتقال: 2003/4/21م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

السجن: الرملةالحكم: خمسة أعوام

رانية وليد محمد ذياب 4

التهمة: التخطيط لتنفيذ عملية استشهادية

ظروف االعتقال:

اعتقل جيش االحتالل »رانيا« مّدعيًا أنها تنوي تنفيذ عملية استشهادية باإلضافة 

النتمائها لحركة الجهاد اإلسالمي، ُوضعت يف الحبس االنفرادي ملدة 49 يومًا، ولم 

ُيسمح لها برؤية املحامية، مارسوا عليها أساليب التعذيب النفسي فكانوا يقولون 

لها أن:« أهلك ال يأتون لزيارتك، وال يرغبون بتوكيل محاميٍة للدفاع عنك، وأن الجميع 

تخلى عنك«، وذلك لتحطيم معنوياتها، كما هددوها باعتقال أمها وأختها، وهدم 

بيتهم، تم اإلفراج عنها بعد انتهاء مدة محكوميتها، ثم تم اعتقالها من جديد يف 

2021/6/23م من باحات  املسجد األقصى، ُأطلق سراحها بعد التحقيق معها.



لسنا أرقاما

117

اإلقامة: رام اهلل/ غزة

تاريخ اإلفراج: 2009/4/12متاريخ االعتقال: 2003/7/13م

العمر وقت االعتقال: 17 عامًا

السجن: هشارون والدامونالحكم: ستة أعوام

شيرين فايق الشيخ خليل5

التهمة: محاولة خطف جندي 

ظروف االعتقال: اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »شيرين« من منزلها الكائن يف 

مدينة رام اهلل بتهمة محاولة خطف جندي، تم نقلها الى مراكز التحقيق ثم تنقلت 

الجسدي واملعنوي  للتعذيب  الدامون وهشارون، حيث تعرضت هناك  بين سجني 

داخل املستشفى وهي  لها عمليٌة جراحيٌة  وُأجريت  السجان،  ِقَبل  والنفسي من 

تم  سجنها،  فترة  طوال  عائلتها  رؤية  من  محرومًة  وكانت  واألرجل،  األيدي  مكبلة 

إلى قطاع غزة باعتباره مكان  اإلفراج عنها بعد انقضاء مدة محكوميتها وإبعادها 

سكن عائلتها األصلي رغم أن أسرتها تقطن يف مدينة رام اهلل، جاء ذلك ىلع وعد 

أن يتم إعطاؤها تصريح دخوٍل إلى الضفة الغربية يف اليوم التالي، ولكن االحتالل 

ماطل يف ذلك.
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اإلقامة: جنين

تاريخ اإلفراج: 2007/5/24متاريخ االعتقال: 2003/7/21م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

السجن: تلموندالحكم: أربعة أعوام

أريج مصطفى محمد عرقاوي6

التهمة: االنتماء لتنظيم معادي

ظروف االعتقال: اعتقلت قوات االحتالل »أريج« الطالبة يف كلية الفنون الجميلة 

لحركة  االنتماء  بتهمة  جنين  مخيم  يف  منزلها  من  الوطنية  النجاح  جامعة  يف 

»فتح« ومساعدة مطلوبين، عاشت األسيرة ظروف أسٍر قاسية مع زميالتها األسيرات، 

ومعاناًة دائمًة من سوء معاملة السجان.

لوحًة  ثالثين  فرسمت  السجن،  ىلع  جديدٍة  روٍح  إلضفاء  موهبتها  أريج  سّخرت   

جداريًة ىلع جدران السجن وغرفه، مستخدمًة ما يتوفر لديها من مواد، كـ«رماد« 

السجائر وبهارات الطعام، فتحولت جدران السجن ملعرٍض فنيٍّ كلما نظرت األسيرات 

إلى هذه الجداريات يشعرن بأنهّن ينتقلّن إلى عالٍم آخر.

تقول أريج: »إنها هدفت من وراء رسم هذه الجداريات إلى إضفاء الفرحة ىلع نفوس 

األسيرات، وأن يشعرن باألمل واالستبشار بغٍد جميل، وأن يخرْجَن من أجواء السجن 

القاتمة إلى أجواء الوطن وخضرته وجماله، تم اإلفراج عن األسيرة بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: جنين/ قباطية

تاريخ اإلفراج: 2009/10/2متاريخ االعتقال: 2003/11/20م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا

السجن: هشارونالحكم: سبعة أعوام

منال زياد محمد سباعنه7

التهمة: االنتماء لفصيل مقاوم

ظروف االعتقال:

طريق  يف  كانت  الديكور،  هندسة  تدرس  الوطنية،  النجاح  جامعة  يف  طالبٌة   

عودتها من جامعتها يف نابلس إلى بيت أهلها يف »قباطية«  قضاء جنين، ولم 

يكن يف األفق ما يشير إلى أنها ُعْرضًة لالعتقال، استوقفها جنود االحتالل ىلع 

حاجز »الناقورة« قرب مدينة نابلس وبادروا باعتقالها، تم توجيه االتهام لها بأنها 

تنتمي لفصيٍل مقاوم، أمضت يف األسر ستة أعوام، وُأفرج عنها ضمن صفقة التبادل 

»شريط شاليط« عام 2009م مع 19 أسيرة أخرى.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2009/10/2متاريخ االعتقال: 2003/5/13م

العمر وقت االعتقال: 41 عامًا

السجن: الرملة وهشارونالحكم: ثمانية أعوام

زهور عبد الكريم حمدان8

التهمة: مقاومة االحتالل

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لتسعة أبناء

ظروف االعتقال: اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »حمدان« من منزلها الواقع يف 

مدينة نابلس، ومنذ لحظة اعتقالها أصيبت بانتفاٍخ يف الوجه واألرجل، واحُتجزت 

الرملة ومكثت فيه  إلى سجن  نقلها  تم  ثم  أيام،  اعتقاٍل ملدة ثالثة  يف معسكر 

ستة أشهٍر أخرى، وخالل وجودها يف سجن الرملة تم عزلها ملدة ثالثة أشهٍر وكانوا 

يمارسون عليها أقسى أنواع التعذيب.

الحال،  بها  استقر  إلى سجن هشارون، وهناك  نقلها  تم  اعتقالها  وبعد شهوٍر من 

حيث أمضت خمس سنوات من االعتقال فيه.

 قبل اعتقالها لم تكن تعاني من أّي مرض، لكنها داخل السجن ُأصيبت بعدة أمراض 

بسياسة  ُيقابل  كان  ذلك  وكل  والسكري،  الدم،  والسمع، ضغط  النظر  منها: ضعف 

األسيرة ضمن صفقة  اإلفراج عن  تم  أطباء،  وال  املتعمد فال عالج  الطبي  اإلهمال 

التبادل »شريط شاليط« برفقة 19 أسيرة أخرى بعد قضائها ست سنوات ونصف من 

فترة محكوميتها يف السجن.
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اإلقامة: طولكرم/ صيدا

تاريخ اإلفراج: 2005/10/15متاريخ االعتقال: 2003/12/15م

العمر وقت االعتقال: 24 عامًا

السجن: هشارونالحكم: عامان

عبير محمود حسن عودة9

التهمة: حيازة سكين ومقاومة االحتالل

ظروف االعتقال:

 األسيرة عبير عودة من أسرة مناضلة، أمضت أكثر من 9 سنوات يف سجون االحتالل 

خالل ثالث اعتقاالت، أمضت منها 5 سنوات ونصف  يف العزل االنفرادي، تعرضت 

خاللها لشتى أنواع التعذيب، وهي شقيقة لـ 3 أخوة أسرى محررين،  باإلضافة إلى 

أٍخ شهيٍد وآخر من ذوي االحتياجات الخاصة حيث ُأصيب يف االنتفاضة األولى عام 

87م، كما خضعت أمها  كذلك لإلقامة الجبرية، وتم هدم منزلهم من ِقَبل االحتالل.

كان االعتقال األول حين اختطفت قوات االحتالل األسيرة عودة ىلع حاجز »عنابة« 

العسكري شرق طولكرم عندما كانت يف طريق العودة إلى بيتها، فأنزلها الجنود من 

السيارة وصوبوا أسلحتهم نحوها وقاموا بتفتيش حقيبتها، ثم اقتادوها إلى مكاٍن 

مجهول بتهمة »حيازة سكين«.

وبعد عامين تم اإلفراج عنها لتعاود قوات االحتالل اعتقالها بعد أقل من عام يف 

التنفيذ  وقف  مع  سنوات  و5  شهرًا   28 ملدة  بالسجن  عليها  وُحكم  2006/4/22م 

و2000 شيكل غرامة مالية، حيث انتهت محكوميتها يوم 2008/7/10، رفض االحتالل 

إطالق سراحها وتم تمديد اعتقالها إداريًا ملدة 6 شهور أخرى، وُأطلق سراحها يف 

أواخر شهر مارس 2009.

ثم ُأعيد اعتقالها للمرة الثالثة بعد خمسة شهور من اإلفراج عنها، بتاريخ 2009/8/9م  
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ضمن  مجددًا  عنها  اإلفراج  تم  محظور،  لتنظيٍم  واالنتماء  االحتالل  مقاومة  بتهمة 

صفقة »وفاء األحرار« عام 2011م بعد قضاء عامين من مدة محكوميتها.

وُيذكر أن االحتالل يستهدف األسيرة »عودة« بشكٍل خاص كونها من عائلة مناضلة، 

أكثر من مرة، وفى إحدى هذه  للعزل  حيث كانت قد تعرضت خالل فترة اعتقالها 

العزل  وزميلتها يف  تضمها  التي  الزنزانة  باقتحام  الخاصة  الوحدات  قامت  املرات 

وقامت  التفتيش،  بحجة  صباحًا  والنصف  الرابعة  الساعة  الترابين«  »مريم  األسيرة 

بتقييد األسيرتين بقسوٍة بالقيود الحديدية واعتدت بالضرب املبرح ىلع األسيرة 

يديها  من  السرير  بطرف  وتقييدها  منفردة،  زنزانٍة  يف  بعزلها  وقامت  »عودة«، 

ورجليها، حيث مكثت ىلع هذا الوضع ملدة 12 ساعة متواصلة، ُحرمت خاللها من 

سلطات  قامت  بشهرين  سراحها  إطالق  وبعد  الحمام،  إلى  والذهاب  واألكل  املاء 

االحتالل بتوقيفها ىلع حاجز »الكونتينر« بشكٍل متعمٍد وإنزالها من السيارة التي 

استفزازيٍّ  بشكٍل  فتشتها  حيث  الخليل،  مدينة  إلى  طريقها  يف  تستقلها  كانت 

بإطالق  قامت  ثم  منها،  االقتراب  املواطنين من  ومنعت  لعدة ساعات  واحتجزتها 

زالت تعاني منها  السجن وما  سراحها، عانت عبير من عدة مشاكٍل صحية بسبب 

حتى اآلن.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2007/7/20متاريخ االعتقال: 2004/4/14م

العمر وقت االعتقال: 23 عامًا

السجن: تلموندالحكم: ثالثة أعوام ونصف العام

ميسون محمد إدريس أبو عيشة10

التهمة: أعمال مقاومة

الحرم  من  بالقرب  عيشة«  »أبو  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

اإلبراهيمي بزعم أنها تحمل سكينًا يف محاولٍة منها لطعن جنديٍّ )إسرائيلي(، فتم 

نقلها إلى عدة مراكز تحقيق، واسُتخدم معها هناك أبشع أساليب التحقيق التي 

رافقها تعذيٌب جسدٌي ونفسيٌّ من أجل الحصول منها ىلع اعتراف، تم بعد ذلك 

تحويلها إلى سجن تلموند يف ظروٍف صعبٍة للغاية، وقد خاضت األسيرة إضرابًا عن 

الطعام عام 2006م، حينما تم نقلها إلى سجٍن آخر مع عدة أسيرات بدعوى أن هناك 

محاولًة للهرب من ِقَبل أسيرتين، وخضعت هناك لفحٍص طبي أظهر أنها تعاني من 

فقر الدم، ووزنها يف نزوٍل مستمر حيث وصل الى 46 كغم، ولكنها استمرت يف 

اإلفراج عنها خالل  وتم  تلموند،  إلى سجن  إرجاعها  تم  الطعام حتى  إضرابها عن 

بادرة حسن النية بين السلطة الفلسطينية و)اسرائيل(عام 2007م، بعد انقضاء 3 

سنوات و3 أشهر من مدة محكوميتها. 
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اإلقامة: مخيم عسكر/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2004/5/9م

العمر وقت االعتقال: 41 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 12 عامًا

أمل فايز محمود جمعة11

التهمة: تفجير ومحاولة اغتيال

َيدْي  ىلع  يوم   104 ملدة  القاسي  للتحقيق  األسيرة  تعرضت  االعتقال:  ظروف 

زنزانٍة  لها، وضعوها يف  املنسوبة  بالتهم  تعترف خاللها   لم  االحتالل،  محققي 

الطعام،  عن  إضرابها  أمل  أعلنت  أيام  أربعة  وبعد  هشارون،  سجن  يف  انفراديٍة 

فمنعها  االحتالل من كل شيء حتى الدخول إلى الحمام، وبعدها نقلوها إلى غرف 

السجن عند باقي األسيرات.

لبضع سنوات،  استمرت  مماطلٍة  وبعد  للغاية،  األسيرة ظروفًا صحيًة صعبًة  عانت 

 « تسيون  بني   « وذلك يف مستشفى  الرحم«،  »استئصال  جراحيًة  عمليًة  أجرت 

بحيفا، يف ظروٍف قاسيٍة جدًا من حيث صعوبة االحتجاز والتكبيل املستمر يف 

السرير، وسوء املعاملة من ِقَبل السجانين والسجانات املرافقين، ومن ِقَبل بعض 

الطواقم الطبية العاملة يف املستشفى بمن فيهم جزٌء من األطباء املختصين،  تم 

اإلفراج عنها ضمن صفقة )وفاء األحرار( يف دفعتها األولى عام 2011م بعد قضائها 

مدة 7 سنوات يف السجن.
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اإلقامة: منطقة أم الشرايط/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2007/12/24متاريخ االعتقال: 2004/11/2م

العمر وقت االعتقال: 25 عامًا

السجن: تلموندالحكم: ثالثة أعوام ونصف العام

فداء سعيد أحمد عبد اهلل 12

التهمة: االنتماء لفصيل مقاوم

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها ابنة

من  كبيرٌة  قواٌت  حاصرت  فجرًا،  والنصف  الواحدة  الساعة  عند  االعتقال:  ظروف 

األسيرة  الزي املدني منزل  يرتدون  ترافقهم عناصر من املخابرات  االحتالل،  جنود 

رام  الفلسطيني يف  األحمر  الهالل  تعمل مسعفًة يف جمعية  والتي  »عبداهلل« 

مركز  إلى  اقتادوها  ثم  وفتشوها،  همجيٍة  بطريقٍة  شقتها  اقتحموا  حيث  اهلل،، 

تحقيق »املسكوبية« العتقالها، كان يتناوب ىلع التحقيق معها محققان وملدة 

وجهها،  باللكمات ىلع  للضرب  تعرضت خاللها  استراحة،  دون  متتالية  أيام  ثالثة 

طويلة،  لساعات  القرفصاء  بطريقة  والجلوس  »الَشْبح«  سياسة  معها  واسُتعملت 

حيث كانت تسقط أرضًا من شدة التعب، فأضربت عن الطعام منذ بداية التحقيق 

القاسي الذي تعرضت له، ويف بعض جوالت التحقيق كان يجتمع عليها أكثر من 

عشرة محققين النتزاع االعترافات منها، تم الحكم عليها ملدة ثالث سنوات ونصف، 

أفرجوا عنها بعد انتهاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: البيرة/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج:2004/9/21متاريخ االعتقال: 2004/3/28م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا

الحكم: 6 أشهر، 12 ألف شيكل 

غرامة مالية

السجن: تلموند والرملة

يقين سامر محمد حصارمة13

التهمة: االرتباط بخلية عسكرية 

ظروف االعتقال: جاء اعتقال الطالبة يف جامعة بير زيت »يقين حصارمة« بعد 

استشهاد الشيخ أحمد ياسين بـ5 أيام، وكان االحتالل قد رفع حالة التأهب القصوى 

باالرتباط  اتهامها  تم  املقدس،  الثأر  عمليات  من  خوًفا  الفلسطينية  األراضي  يف 

هذه  دحض  تم  لكن  حماس،  حركة  لصالح  أشخاصًا  تجّند  وأنها  عسكرية،  بخليٍة 

إلى  القضية من تهٍم عسكريٍة  لتتحول  القاسية؛  التحقيق  االدعاءات يف جلسات 

نشاٍط طالبٍي يف إطار الكتلة اإلسالمية يف جامعة بيرزيت، واعُتبرت كأول فتاٍة 

ُتحاكم ىلع هذه الخلفية.

تعرضت حصارمة داخل السجون لتعذيٍب شديٍد جًدا؛ العتقادهم بأنها كانت ستقوم 

لها  سبّبته  وما  والشبح،  والتعذيب  الضرب  رغم  لكن  استشهادية،  عمليٍة  بتنفيذ 

النوم ألياٍم وهي مشبوحة ىلع كراسي  الظهر، حيث تم منعها من  آالٍم يف  من 

التحقيق، والضرب ىلع الرأس والحرب النفسية إال أنها لم تعترف بالتهم املوجهة 

لها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: اللبن الشرقية/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2007/7/20متاريخ االعتقال: 2004/4/15م

العمر وقت االعتقال: 29 عامًا

السجن: هشارونالحكم: ثمانية أعوام ونصف العام

فاتن محمد كايد ضراغمة14

التهمة: حيازة 20 كيلو غراما من املتفجرات

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لسبعة أبناء

ظروف االعتقال:  تعيل »ضراغمة« سبعًة من األبناء، اعتقلتها قوات االحتالل من 

التحقيق دون مراعاة حالتها  إلى مركز  منزلها بتهمة حيازة املتفجرات، واقتادتها 

الصحية، حيث تعاني من عدة أمراٍض مختلفة، كارتفاع ضغط الدم، وتضخم الغدة 

الدرقية، وآالم الرأس املستمرة، والهزال الشديد، والزيادة غير الطبيعية يف الوزن، 

»فاتن«  تعرضت  وقد  الهرمونات،  يف  وخلٍل  املعدة  يف  قرحٍة  وجود  إلى  إضافًة 

للتعذيب  وتعرضت  اعتقالها  منذ  االحتالل  سجاني  أيدي  ىلع  شديدٍة  لضرباٍت 

اليومي والقاسي الذي لم يراِع أوضاعها الصحية، تم نقلها الحقًا إلى غرفة العمليات 

يف املستشفى العربي التخصصي يف نابلس، الستئصال ورٍم سرطانيٍّ يف الرقبة 

ناتٌج عن أساليب التعذيب التي اُتبعت بحقها داخل سجون االحتالل.

بعد  وذلك  السجن،  ونصف يف  ثالث سنوات  مدة  قضائها  بعد  األسيرة  عن  ُأفرج   

السلطة  مع  نية  بادرة حسن  فلسطينيًا شملتهم  أسيرًا   )255( عن  االحتالل  إفراج 

الفلسطينية عام 2007م والتي شملت 6 أسيرات.
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اإلقامة: عرابة/ جنين

تاريخ اإلفراج: 2007/9/11متاريخ االعتقال: 2004/5/26م

العمر وقت االعتقال: 29 عامًا

السجن: تلموندالحكم: ثالثة أعوام ونصف العام

هدى عبد اهلل علي عارضة15

التهمة: التخطيط لتنفيذ عملية استشهادية واالنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي 

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال: اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »عارضة« من منزلها يف جنين 

الى مركز تحقيق »الجلمة«، ومارست عليها ضغوطًا نفسيًة هائلًة ملدة  ونقلتها 

شهٍر كامٍل لتعترف بالتهمة املوجهة لها، قاومت كثيرًا  ولكن الصهاينة استخدموا 

أساليب تحقيٍق أدت إلى إصابتها باملرض، فقد مكثت 3 أيام يف زنزانٍة »مبردة« 

تصل درجة حرارتها إلى 20 درجة تحت الصفر، وعانت العارضة خالل فترة سجنها 

من ألٍم شديٍد سّببه التهاب املرارة، وكانت تطلب العالج، إال أن إدارة السجن ماطلت 

يف عالجها مكتفيًة ببعض األدوية املخدرة لأللم، حتى خرجت من السجن؛ لتبدأ 

عالجها باستئصال املرارة التي طاملا سببت لها أملًا شديدًا أدى يف مراٍت عديدٍة 

الى غيابها عن الوعي، وُيذكر أّن للعارضة ثالثة أشقاٍء ذوي أحكاٍم عاليٍة يف سجون 

االحتالل أحدهم »محمود العارضة« املحكوم بالسجن املؤبد، واملسؤول عن عملية 

فرار ستٍة من أسرى سجن جلبوع عام 2021م.
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اإلقامة: عصيرة القبلية

تاريخ اإلفراج: 2008/2/25متاريخ االعتقال: 2004/10/6م

العمر وقت االعتقال: 16 عامًا

السجن: تلموندالحكم: أربعة أعوام ونصف العام

سماح خليل أحمد عبد اهلل16

التهمة: النشاط يف حركة فتح ومساعدة مطلوبين

ظروف االعتقال:

األسيرة »عبد  والقنابل، منزل  باألسلحة  االحتالل مدججًة  داهمت قواٌت من جنود 

اهلل« يف مخيم »عسكر«، بعد أن أكملت تطويقه من الخارج، داهموا غرفة األسيرة 

االنتماء  تهمة  لها  تحقيق »حوارة« ووجهوا  مركز  الى  ونقلوها  مباشرًة  واعتقلوها 

لحركة فتح ومساعدة مطلوبين، بقيت يف التحقيق ملدة 15 يومًا، ثم ُنقلت الى 

مركز تحقيق »بتاح تكفا« ثم الى سجن تلموند يف ظروٍف سيئٍة للغاية، تم الحكم 

عليها مدة 4 سنوات، ثم ُأفرج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها، وهي أخت األسيرة 

ألعمال  التخطيط  بتهمة  2004/10/12م  يف  اعتقالها  تم  التي  اهلل«  عبد  »أيام 

طعن  بتهمة  2008/4/16م  بتاريخ  اعُتقلت  التي  »صمود«  أختها  وكذلك  مقاومة، 

جندي، تم الحكم عليها مدة 20 شهرًا، وتم اإلفراج عنها يف صفقة« شريط شاليط« 

يف 2009/10/2م.
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اإلقامة: جنين

تاريخ اإلفراج: 2005/12/18متاريخ االعتقال: 2004/7/15م

العمر وقت االعتقال: 18 عامًا

السجن: تلموندالحكم: عام ونصف العام

ابتهال أحمد سعيد السعدي17

التهمة: نية تنفيذ عملية استشهادية

ظروف االعتقال: طالبٌة يف املدرسة الثانوية، شهدت اندالع انتفاضة األقصى وما 

ترتب عليها من أحداث، فشاركت يف األنشطة الطالبية واملظاهرات التي خرجت 

من املدارس، حتى كان اقتحام مسقط رأسها » جنين« وكانت شاهدًة ىلع املجزرة 

املروعة التي تعرض لها املخيم، فقررت »السعدي« تنفيذ عمليٍة استشهاديٍة ثأرًا 

للضحايا، توجهت لحركة »الجهاد اإلسالمي« وتلّقت تدريباٍت مكثفٍة،  ولكن بتاريخ 

2004/6/16م تناولت األخبار اعتقال خليٍة تابعٍة للجهاد اإلسالمي يف جنين، وهي 

املسؤولة عن عملية »ابتهال«، فأدركت أن مشروعها يف الشهادة قد انهار، وأن 

ما خططت له بات سرابًا، وبعدها بشهٍر حاصرت قوٌة عسكريٌة البيت، وتم اعتقال 

التحقيق معها  وبدأوا  إلى معسكر »سالم«  واقتادوها  »إيهاب«،  وأخيها  »ابتهال« 

مباشرًة وهي مقيدًة إلى كرسي، ويديها مكبلتين خلف ظهرها، وسلطوا عليها هواًء 

باردًا بشكٍل مباشٍر من خالل »جهاز تكييف«، حتى اصطكت أسنانها، ونزف الدم من 

وجهها ويديها، ثم فقدت الوعي لتستيقظ يف املشفى وحولها عشرات الجنود.

إلى  »ابتهال«  إحالة  تم  النفسي  والتعذيب  التحقيق  من  عنيفٍة  جوالٍت  بعد 

ولكن  أعوام،  سبعة  مدة  بسجنها  الحكم  إصدار  تم  جلساٍت  عّدة  وبعد  املحكمة، 

لصغر سنها ويف جلسة استئناٍف أخرى؛ تم تقليص الحكم إلى عاٍم ونصف العام؛ 

ليتم بعدها نقل »ابتهال« إلى سجن »تلموند«.

 تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: سلفيت

تاريخ االعتقال: 2004/9/13م

تاريخ اإلفراج: 2005/1/28م

 العمر وقت االعتقال: 17 عامًا

15 شهرًا سجنًا فعليًا،  الحكم: 
التنفيذ،  وقف  مع  سنوات   5

3000 شيكل غرامة مالية

السجن: الرملة

يسرى محمود صابر عبده18

التهمة: االنتماء لكتائب املقاومة الوطنية »الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية

ظروف االعتقال: داهمت قوات االحتالل البلدة القديمة  يف نابلس واقتحمت منزل 

األسيرة »عبده« يف حوش التميمي، وىلع أثر اعتقالها ُنقلت األسيرة إلى معسكر 

»حوارة »التابع لجيش االحتالل، واحُتجزت يف غرفٍة غير صحية، بها كرسيٌّ واحٌد 

ورائحتها كريهة جدًا، ومليئًة بالحشرات، ُحِرمت ملدة يومين من الطعام والنوم، ثم 

ُنقلت إلى سجن الرملة للنساء، تم تفتيشها تفتيشًا عاريًا وبطريقٍة مهينٍة، وبعد 

شهٍر ُحّولت إلى محكمٍة عسكريٍة حكمت عليها بالسجن اإلداري ملدة ستة أشهر، 

إلى قسم  تحويلها  وُأعيد  اإلداري  الحكم  ُألغي  املحكمة  من  عودتها  ويف طريق 

التحقيق يف معتقل »بيتح تكفا«، وخضعت لظروف تحقيٍق صعبة، وكان التحقيق 

عليها  املحكمة  حكمت  ثم  متواصلة،  ساعة   14 إلى   12 ملدة  يوميًا  يستمّر  معها 

مجددًا بالسجن ملدة 15 شهرًا إضافًة إلى 5 سنوات مع وقف التنفيذ, وغرامة مالية 

قدرها 3000 شيكل، وعامين إقامة جبرية بعد اإلفراج عنها، تم اإلفراج عنها بعد 

قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم عايدة/ بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2007/11/25متاريخ االعتقال: 2004/9/20م

العمر وقت االعتقال: 17 عامًا

السجن: تلموندالحكم: ثالثة أعوام ونصف العام

فريال منير يوسف جعارة19

التهمة: نية تنفيذ عملية استشهادية

الحالة االجتماعية: مخطوبة

ظروف االعتقال:

داهمت قواٌت كبيرٌة من جيش االحتالل منزل الفتاة »جعارة« وتم اعتقالها واقتيادها 

الى مكاٍن مجهول، لم يرها أو يعرف عنها أحٌد شيئًا حتى ُمِضْي ثالث سنوات، ُنقلت 

حين اعتقالها إلى مراكز التحقيق، وتعرضت هناك ألقسى أنواع التعذيب واإلذالل، 

شقيقة  هي  فريال  األسيرة  أن  وُيذكر  اعتراف،  أيٍّ  ىلع  منها  يحصلوا  لم  ولكنهم 

االستشهادي »علي جعارة« الذي نفذ عمليًة فدائيًة عام 2004 أدت إلى مقتل 10 

)اسرائيليين( وإصابة العشرات يف القدس، كما هدمت قوات االحتالل منزل عائلتها 

يف مخيم عايدة، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2008/5/20متاريخ االعتقال: 2004/10/11م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 45 شهرًا

مها حسين يوسف عواد20

التهمة: االنتماء لحركة فتح

جيش  من  قوٌة  داهمت  أن  بعد  عواد«  »مها  الشابة  اعُتقلت  االعتقال:    ظروف 

إال أن والدها  ابنتهم؛  االحتالل منزل عائلتها بقرية »عورتا« وطلبت منهم تسليم 

أبلغهم بأنها تقطن يف سكٍن جامعي باملدينة نظرًا لدراستها يف جامعة النجاح 

الوطنية يف نابلس، تم اعتقالها من هناك، ونْقِلها إلى قسم التحقيق بمعسكر« 

حّوارة«.

وسال  برجله  الجنود  أحد  ركلني  حوارة،  توقيف  إلى  وصولي  »عند  األسيرة:  تقول 

الدم من فمي، وهددني جنديٌّ آخر باغتصابي، والزنزانة التي احُتجزت فيها بدت 

مهجورة، والفرشة كانت مبلّلة ومتسخة، واملاء غير متوفر، وعندما طلبت ماًء، قام 

أحد الجنود بالتبول يف زجاجة وأتاني بها لشربها، الطعام كان سيئًا، وعليه ذباب، 

ال فاكهًة وال خضار، والكمية غير كافية، التهوية خفيفة، والشبابيك مكسورة، ليس 

هناك فورة، واملراحيض بعيدٌة عن غرفة التوقيف«، تم الحكم عليها مدة 45 شهرًا، 

وتم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: طولكرم /غزة

تاريخ اإلفراج: 2007/12/17متاريخ االعتقال: 2005/9/29م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

السجن: هشارونالحكم: عامان و8 أشهر

سمر إبراهيم منسي صبيح21

التهمة: إدارة أنشطة طالبية

الحالة االجتماعية: متزوجة

غزة  قطاع  من  صبيح«  »سمر  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

واملتزوجة من قريٍب لها يف طولكرم لياًل بطريقٍة وحشية، وتم اقتيادها معصوبة 

شهرها  يف  حامل  وهي  القدس  يف  »املسكوبية«  تحقيق  مركز  إلى  العينين 

الثاني، قضت »صبيح« مدة شهرين يف التحقيق بزنزانٍة انفرادية، بعيدًا عن الهواء 

والشمس، والرعاية الصحية والغذائية التي تلزم املرأة الحامل.

تم  األسيرة،  رفضتها  قد  كانت  طالبية«،  أنشطة  بـ«إدارة  لها  تهمٍة  توجيه  وبعد 

ترحيلها إلى سجن هشارون لتقضي مدة محكوميتها، وقبل وضعها مولودها األول، 

تقّدمت األسيرة صبيح بطلٍب إلدارة مصلحة السجون، بإعطائها فرصًة لوضع املولود 

احترام  ىلع  تنّص  التي  الرابعة،  »جنيف«  اتفاقية  بحسب  إنسانيٍة  ظروٍف  يف 

األسرى، لكنها قوبلت بالرفض.

مّرت صبيح بظروف والدٍة قاسيٍة جدًا، كانت فيها بعيدًة عن جميع أفراد عائلتها، 

سرير  يف  واألرجل  األيدي  مكّبلة  قيصرية،  بعمليٍة  »براء«،  مولودها  وضعت  حيث 

املستشفى بقيوٍد حديديٍة وحراسٍة أمنيٍة مشددٍة جدًا، رغم ضعفها، وأملها.

بعد عملية الوالدة عاملت إدارة مصلحة السجون الطفل »براء« كأّي أسيٍر يقضي حكمًا 

يف السجن، دون أي معاملٍة استثنائيٍة إنسانيٍة خاصة، وقد ُمنع من »التعّرض للهواء 

والشمس واقتناء األلعاب، تم إبعادها إلى قطاع غزة بعد قضاء مدة محكوميتها.



لسنا أرقاما

135

اإلقامة: رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2008/5/8متاريخ االعتقال: 2005/3/11م

العمر وقت االعتقال: 26 عامًا

السجن: هشارونالحكم: أربعة أعوام ونصف العام

رانية علي مصباح جبارين22

التهمة: محاولة قتل جندي 

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال:

أثناء محاولتها طعن  اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »جبارين« ىلع حاجز قلنديا 

جندي، فقاموا بضربها ىلع رأسها وكسروا أنفها وأسنانها، ُنقلت إلى مراكز التحقيق 

تعانيه  ما  املسكنة بسبب  األدوية  لتعيش هناك ىلع  إلى سجن »هشارون«  ثم 

من مشكالٍت يف الدماغ، وآالٍم يف الكلى والكبد، وذلك نتيجة الضرب املبرح الذي 

استشهاد  اعتقالها وقت  فترة  انفراديًا خالل  ُعزلت  قد  »رانيا«  وكانت  له،  تعرضت 

ابن عمها وأخيها، ويف كلتا املرتين ُضربت ىلع وجهها ورأسها، فانكسرت عظام 

آالمها  من  تعاني  املعتقل  يف  بقيت  كذلك،  أسنانها  وسقطت  وحنكها،  وجهها 

حتى ُأفرج عنها بعد قضاء مدة ثالث سنوات ونصف يف السجن، وُنقلت إلى مركٍز 

للدعم النفسي لتتعافى من الظروف الصعبة التي مرت بها.
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اإلقامة: عالر/ طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2007/4/17متاريخ االعتقال: 2005/11/16م

العمر وقت االعتقال: 20 عامًا

السجن: تلموندالحكم: 18 شهرًا

أماني قاسم عزات عامر23

التهمة: االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي

الليل  اقتحمت قوات االحتالل منزل عائلة »عامر« بعد منتصف  ظروف االعتقال: 

عاينوا  وعندما  البيت  بتفتيش  قاموا  ثم  الجهات،  جميع  من  بمحاصرته  وقامت 

هويتها اعتقلوها فورًا، وقادوها إلى مركز توقيف حتى الساعة التاسعة صباحًا قبل 

أن يتم تحويلها إلى مركز »الجلمة« للتحقيق معها، تقول أماني:« أمضيت عشرة 

أيام يف الزنازين كانت من أصعب أيام حياتي، تلك األماكن املصممة بكلِّ مكٍر وخبث؛ 

األضواء  فيها  ُتسلط  التي  الضيقة  األماكن  تلك  واالستقرار،  بالراحة  اإلحساس  لنزع 

ىلع األسير وتنفث داخلها موجاٍت من الهواء البارد الذي ال يمكن النوم يف ظلها، 

عدا ساعات التحقيق الطويلة القاسية التي تستنفذ الطاقة الجسدية والنفسية 

والقدرة ىلع االحتمال والصبر من األسير؛ ليصل إلى مرحلٍة ال يريد فيها إال الخالص 

من هذا الجو الخانق والوصول الى أقرب سجٍن مع بشٍر آخرين يحدثهم ويحدثونه«.

وبعد عدة جلسات للمحاكمة ُحكم عليها بالسجن الفعلي مدة 18 شهرًا قضتها يف 

الجهاد اإلسالمي وإلى  الى حركة  االنتماء  قسم )12( يف سجن »تلموند« بذريعة 

إطارها الطالبي وعملها يف »مشكاة األسير« يف طولكرم.

 تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: قرية العوجا/ أريحا

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2005/1/24م

العمر وقت االعتقال: 25 عامًا

السجن: هشارون والرملةالحكم: ثمانية أعوام وشهران

مريم سالم سليمان الترابين24

التهمة: االنتماء لحركة مقاومة

الواقع  منزلها  من  »الترابين«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

يف قرية العوجا قضاء »أريحا«، وقادتها إلى سجن »تلموند« ثم إلى عزل »الرملة« 

لتقضي هناك ما يقارب األربع سنوات، وهي أطول فترٍة تقضيها أسيرة فلسطينية 

يف العزل االنفرادي لدى االحتالل.

 تعرضت األسيرة خالل سنوات اعتقالها الستة إلى الكثير من االنتهاكات واالعتداءات 

التعسفية، فخالل وجودها يف العزل ُحرمت األسيرة من »الكنتين«، وقّلصت إدارة 

السجن عدد زيارات األهل لها، وحرمتها من العالج؛ حيث تعرضت لعدة أمراٍض نتيجة 

ظروف العزل السيئة، ولم تتلَق أي عالج من ِقَبل اإلدارة، هذا عدا عن الخطر الذي 

كانت تتعرض له نتيجة عزلها بجانب أقسام األسيرات الجنائيات، ما سبب إصابتها 

أن  العزل، وتعمدت  إخراجها من  السجن  إدارة  رفضت  ورغم مرضها  بمرٍض نفسي، 

تمدد لها العزل كل 6 شهور، حتى تضاِعف من معاناتها.

 تم اإلفراج عنها يف صفقة وفاء األحرار عام 2011م يف دفعتها الثانية بعد قضاء 6 

سنوات من فترة محكوميتها يف السجن.
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اإلقامة: مخيم جباليا/ غزة

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2005/8/20م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا

السجن: الرملة ثم هشارونالحكم: 12 عامًا

وفاء سمير إبراهيم البس25

التهمة: محاولة تنفيذ عملية استشهادية

ظروف االعتقال:

تم اعتقال األسيرة »وفاء« من ىلع معبر بيت حانون »ايرز« بتهمة حيازتها حزامًا 

ناسفًا بهدف القيام بعملية استشهادية بجوار مشفى »سوروكا« يف بئر السبع، تم 

اعتقالها وُحكمت بالسجن مدة 12 عامًا. 

تفتقر  قاسية،  ظروٍف  يف  العامين  يقارب  ما  االنفرادي  »الرملة«  عزل  يف  مكثت 

ألدنى مقومات الحياة اإلنسانية، تم شبحها ألكثر من مرة بطريقٍة استفزازية، وكانت 

األسيرة تعاني من حروٍق من الدرجة األولى يف جسمها قبل االعتقال، إضافًة الى 

االنفرادي،  السجن  ظلمة  عاشت  الحروق،  نتيجة  بها  أملَّت  التي  الصحية  الظروف 

وتجرعت مرارته وقسوته.

إلى حين  2010/8/1م  بتاريخ  االنفرادي  إلى قسم عزل »تلموند«  األسيرة  إخراج  تم 

اإلفراج عنها ضمن صفقة وفاء األحرار عام2011م يف دفعتها األولى بعد قضائها ما 

يقارب 7 أعوام يف السجن.
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل )اإلسرائيلي(
)2006م(

اإلقامة: بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2009/10/2متاريخ االعتقال: 2006/7/6م

السجن: هشارونالحكم: ثالثة أعوام ونصف العام

شيرين محمد حسن1

التهمة: املشاركة يف أعمال مقاومة

الكائن يف  منزلها  األسيرة »حسن« من  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

تعرضت  التحقيق، وهناك  مراكز  إلى  وقادتها  الغربية،  بالضفة  لحم«  »بيت  مدينة 

للضرب والتعذيب الشديد ما أفقدها بصرها بشكٍل تدريجي، حيث ضرب أحد الجنود 

رأسها بالجدار عدة مرات، وىلع أثر ذلك عانت األسيرة من وجٍع دائٍم بالرأس واألعين، 

إضافًة إلى أنها تعاني من ألٍم يف الكلى ُيسّبب لها نوبات ألٍم شديدة.

وكان من املقرر أن تحصل األسيرة ىلع صفقٍة مع النيابة أجراها محامي نادي األسير 

لُتحكَم مدة سنتين فقط، ولكن قبل جلسة املحكمة بقليل حدثت مشادة بينها 

وبين أحد الضباط الذي كان يتحدث معها باستهزاٍء وسخرية، واستفّزها بقوٍة ما دفع 

األسيرة للصراخ عليه، فاتخذوا ذلك مبررًا  للتراجع عن الصفقة املقررة وحكموا عليها 

بالسجن 45 شهرًا، دون األخذ بعين االعتبار ما حدث معها ومع الضابط، تم اإلفراج 

عنها يف صفقة »شريط شاليط« ضمن األسيرات العشرين الالتي ُأفرج عنهن عام 

2009م بعد قضائها مدة عامين يف السجن.

العمر وقت االعتقال: لم تتوفر معلومات 
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اإلقامة: طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2007/3/18متاريخ االعتقال: 2006/8/9م

العمر وقت االعتقال: 22 عامُا

السجن: هشارونالحكم: ستة أشهر)إداري(

نهى عبد الفتاح علي بشناق2

التهمة: بدون تهمة

ظروف االعتقال: اعُتقلت األسيرة »بشناق« عند حاجز بيت »ايبا« أثناء عودتها من 

جامعة النجاح يف نابلس، عندما أوقفها الجيش وقامت مجندة بتفتيشها، وقام 

أحد أفراد املخابرات الصهيونية باستجوابها عن طريق الهاتف وسؤالها عن أشقائها 

ووالدها، ثم قاموا بنقلها وفتاٍة أخرى وهن مقيدات األيدي للخلف ومعصوبات األعين 

إلى معسكٍر للجيش، ثم إلى معسكر »حوارة« ومن ثم الى مركز تحقيق« بيتح تكفا«.

وعن ظروف التحقيق الذي تعرضت له يف »بيتح تكفا«، قالت األسيرة أنها أمضت 

)7( أيام يف التحقيق وكانت معزولة يف زنزانٍة انفراديٍة سيئٍة جدًا، وكان التحقيق 

أسرتها،  أفراد  وجميع  والدها  باعتقال  تهديدها  وتم  توقف،  بدون  معها  متواصاًل 

وبطرد شقيقها من العمل وهدم منزلها، كل ذلك دون أن تعلم سبب اعتقالها، تم 

اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: صوريف

تاريخ اإلفراج: 2007/6/6متاريخ االعتقال: 2006/8/23م

العمر وقت االعتقال: 26 عامًا

الحكم: عشرة شهور، 2000 

شيكل غرامة مالية

السجن: تلموند

رانية علي عبد الفتاح أبو خضير3

التهمة: االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي

ظروف االعتقال:

الخليل، من بيتها يف قرية  اعتقال األسيرة »خضير« وهي طالبة يف جامعة  تم 

صوريف حوالي الساعة الرابعة صباحًا وهي بمالبس النوم ولم ُيسمح لها باستبدال 

مالبسها، تم نقلها بعد ذلك مكبلة األيدي للخلف ومعصوبة األعين إلى معتقل » 

كفار عتصيون« وتم إجراء فحٍص طبيٍّ لها، وتفتيشها بشكٍل عاٍر ىلع يد خمس 

أن تعلم عائلتها بمكان  إلى سجن »تلموند«، دون  مجندات، وبعد ذلك تم نقلها 

غرامة  شيكل  و2000  شهور  عشرة  مدة  الفعلي  بالسجن  عليها  حكموا  وجودها، 

مالية، ُأفرج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2006/7/21م

العمر وقت االعتقال: 21 عامُا

السجن: هشارونالحكم: 15 عامًا

فتنة خليل مصطفى أبو العيش4

التهمة: االنتماء للمقاومة

ظروف االعتقال:

الشرطة »اإلسرائيلية« وطلبوا  أوقفتها  نابلس،  إلى  أبيب«   خالل سفرها من »تل 

من  قريٍب  ملطعٍم  فأدخلوها  نابلس،  مدينة  من  أّنها  وعرفوا  الشخصية  هويتها 

إلى  واقتادوها  حديدية  بقيوٍد  قيَّدوها  ثم  شرطيات،  يد  ىلع  وفتشوها  املكان، 

ال  أشخاٍص  عن  وسؤالها  باستجوابها  وبدأوا  أبيب«  »تل  مدينة  يف  شرطة  مركز 

7 ساعات  معها  التحقيق  واستمر  تكفا«  »بيتح  تحقيق  ُنقلت ملركز  ثم  تعرفهم، 

متواصلة، وخالل التحقيق ُوضعت األسيرة ىلع كرسي وتم تقييد يديها وقدميها 

واعتدوا عليها بالضرب ىلع رأسها ووجهها، وبعد انتهاء التحقيق كانوا يرمونها 

ىلع األرض ويقوم أحد املحققين بضربها ىلع بطنها ولكمها ىلع عينيها حتى 

وتعذيبها؛  بضربها  واستمروا  متواصلة،  يومًا   13 معها  التحقيق  استمر  انتفخت، 

باإلضافة إلى الشتائم القذرة والتهديد بإحضار أهلها إلى السجن، كل ذلك بدعوى 

انتمائها للمقاومة، تم الحكم عليها بالسجن الفعلي مدة 15 عامًا، قضتها يف سجن 

هشارون.

 تم اإلفراج عنها يف صفقة وفاء األحرار عام 2011م يف دفعتها األولى بعد قضاء 5 

سنوات من مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم الجلزون

تاريخ اإلفراج:2009/3/1متاريخ االعتقال: 2006/8/20م

العمر وقت االعتقال: 20 عامًا

السجن: تلموندالحكم: 32 شهرًا

هبة محمد حسن حميدان5

التهمة: االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي، وإدارة مؤسسة »املشكاة« لرعاية األسرى

ظروف االعتقال:

الجلزون  مخيم  يف  الكائن  منزلها  من  »حميدان«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

القريب من مدينة رام اهلل بتهمة إدارة مؤسسة »املشكاة« لرعاية األسرى، وقامت 

األسيرة لظروف  أعمالها، خضعت  بإغالق املؤسسة وحظرت كافة  اليوم ذاته  يف 

تحقيق صعبة للغاية انتهت بنقلها الى سجن »تلموند« بعد الحكم عليها ملدة 32 

شهرًا، وُأفرج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: قرية عطارة

تاريخ اإلفراج: 2008/3/25متاريخ االعتقال: 2006/12/25م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا 

شيكل   5000 شهرًا،   16 الحكم: 

غرامة مالية

السجن: تلموند

جيهان فؤاد مصطفى دحادحة6

التهمة: القيام بفعاليات نسوية لصالح حركة الجهاد اإلسالمي، مقاومة االحتالل  

الحالة االجتماعية: مخطوبة

ظروف االعتقال:

يف  اهلل  رام  مدينة  من  عائدة  وهي  »دحادحة«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

أوقفوا  الحاجز  إلى  وصلت  فعندما  والدتها،  برفقة  »عطارة«  قريتها  إلى  طريقها 

السيارة التي كانت ُتقلُّها وفحصوا هويتها وطلبوا منها النزول من السيارة، وقّيدوها 

حيث  القريب  إيل«  بيت  معسكر«  إلى  نقلها  تم  العسكري،  الجيب  يف  وأدخلوها 

هذه  وكانت  »املسكوبية«،  تحقيق  مركز  إلى  نقلوها  ثم  كاماًل،  يومًا  هناك  قضت 

املرحلة من أصعب مراحل اعتقالها، حيث مكثت جيهان مدة 23 يومًا يف التعذيب 

النفسي، خاصة حينما تعّمدوا تهديدها باعتقال والدتها وتعذيبها، عانت من آالٍم 

حادة يف املعدة بسبب إصابتها بجرثومة املعدة، ولم تتلَق أي عالٍج يف السجن 

مما فاقم حالتها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الطيرة

تاريخ اإلفراج: 2012/8/11متاريخ االعتقال: 2006/4/10م

العمر وقت االعتقال: 20 عامًا

الحكم: ستة أعوام سجن فعلي، 

وثالثة أعوام مع وقف التنفيذ

السجن: هشارون /الدامون

ورود ماهر قاسم 7

التهمة: االنتماء لتنظيم إرهابي، التخطيط لعمليات استشهادية، حيازة السالح

ظروف االعتقال: درست يف مدارس »الطيرة« وأنهت تعليمها الثانوي فيها، وأثناء 

»كتائب  صفوف  يف  العسـكري  بالعمل  التحقت  الجامعية  املرحلة  يف  دراستها 

شهداء األقصى«، تم اعتقالها بتاريخ 2006/4/10م مع مجموعتها العسكرية.

كانت »ورود« متواجدة يف عملها الذي تعمل به إلى جانب دراستها حين اقتحمت 

قوات كبيرة جدًا من جنود االحتالل املكان الذي تتواجد به، وفتشوا سيارتها الخاصة، 

»رعنان«  مدينة  يف  وذلك  شخصيًا،  اعتقلوها  ثم  صديقاتها  من  بعضًا  واعتقلوا 

بالداخل الفلسطيني املحتل. 

تم اصطحاب »ورود« إلى معتقل »كفار سابا« وبقيت تنتظر هناك لساعاٍت طويلٍة 

دون تحقيق، حتى أنهم رفضوا تبليغ املحامي أو عائلتها أنها معتقلة، تم تقييدها 

بالسالسل وتغطية عينيها، وبعد ذلك وضعوها يف الحبس االنفرادي، وُحرمت من 

تتبع  مؤسسة  أو  املحامي  مقابلة  من  كذلك  وُحرمت  كثيرة،  ألياٍم  والطعام  النوم 

لحقوق اإلنسان، حتى زيارات األهل ُحرمت منها بسبب عدم تجاوبها مع املحقق، 

وأصبح وزنها 40 كيلوجرام فقط.

 تم الحكم عليها 6 أعوام سجن فعلي وثالثة أعوام مع وقف التنفيذ، تنقلت خاللها 

بين عدة سجون، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2009/10/2متاريخ االعتقال: 2006/4/7م

العمر وقت االعتقال: 26 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 45 شهرًا

نيفين خليل عبد اهلل  دقة8

التهمة: مقاومة االحتالل

ظروف االعتقال:اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »دقة« بعد أن حاصرت املنزل الذي 

تسكن به، وبعد التأكد من بطاقة هويتها، تم تكبيلها وتعصيب عينيها يف ظروٍف 

حينها  لها  وجهوا  »املسكوبية«،  تحقيق  مركز  إلى  طريقها  يف  وهي  وحشيٍة 

الكلمات البذيئة، والضرب كذلك، مكثت يف معتقل املسكوبية تسعة أياٍم ممنوعًة 

من زيارة املحامي، وتتعرض لشتى أنواع الضغوط داخل زنزانٍة انفراديٍة معزولٍة عن 

رائحٍة كريهٍة  الزنزانة عبارة عن قبٍر مظلٍم بال تهوية، ذات  الخارجي، كانت  العالم 

وبها  للنظر،  مزعٍج  خافٍت  ذات ضوٍء  امللمس  وجدرانها خشنة  بال،  قديٍم  وفراٍش 

فتحة تهوية صغيرة ُتدخل الهواء البارد لدرجة التجمد، وال ُيقدم لها سوى الطعام 

القذر، األمر الذي أجبرها طيلة هذه الفترة ىلع االكتفاء بقطع الخبز والشاي فقط.

 وأما جوالت التحقيق التي كان يتناوب عليها خمسة محققين دفعًة واحدة، فكانت 

أقسى  فيها  يستعملون  الليل،  من  متأخرٍة  ساعٍة  وحتى  الصباح  ساعات  من  تبدأ 

طرق التعذيب، إضافًة إلى الضغوط النفسية بأن هناك أسيرات قد اعترفن عليها، 

إلى  نقلها  تم  واملعّدة مسبقًا،  املوجودة  بالتهم  االعتراف  من  لها  بد  ال  وبالتالي 

سجن هشارون بعد انتهاء التحقيق القاسي حيث أجبروها ىلع التوقيع ىلع ورقٍة 

مكتوبٍة باللغة العبرية وذلك رغم عدم معرفتها بتلك اللغة، تم اإلفراج عنها ضمن 

صفقة »شريط شاليط« عام 2009 بعد قضاء 40 شهرًا من مدة محكوميتها.
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اإلقامة: عطارة

تاريخ اإلفراج: 2008/6/8متاريخ االعتقال: 2006/11/12م

العمر وقت االعتقال: 24 عامًا

الحكم: 20 شهرًا، 2000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: تلموند

إيمان عبد الحميد محمد الحيح9

التهمة: املشاركة يف فعاليات انتفاضة االقصى

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »الحيح« من منزلها يف مدينة الخليل ىلع خلفية 

املشاركة يف فعاليات »انتفاضة األقصى« والتي بدأت عام 2000م، أمضت األسيرة 

إلى سجن »تلموند«، تم  ُتنقل  أن  التحقيق قبل  املحررة 15 يومًا داخل أحد مراكز 

اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل)اإلسرائيلي(
 )2007م(

اإلقامة: جماعين

تاريخ اإلفراج: 2008/8/25متاريخ االعتقال: 2007/1/25م

العمر وقت االعتقال: 29 عامًا

السجن: هشارونالحكم: عامان

خولة محمد يوسف الزيتاوي1

التهمة: التعاون مع زوجها يف أعمال للمقاومة

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها طفلتان

قوات  داهمت  الليل  منتصف  من  عشرة  الثانية  الساعة  يف  االعتقال:  ظروف 

»الزيتاوي«،  السيدة  منزل  البوليسية  الكالب  من  عددًا  معها  مصطحبًة  االحتالل 

الواقع يف بلدة »جماعين« إلى الشمال من مدينة »سلفيت«، بطريقٍة أفزعت األم 

وطفلتيها، ويف الوقت الذي كان زوج األسيرة يقبع يف زنازين االحتالل  ويقضي 

مدة محكوميته البالغة 4 سنوات، احتجز الجنود األم وطفلتيها يف غرفٍة من املنزل 

وقاموا بتفتيشه تفتيشًا دقيقًا وعبثوا بمحتوياته، وصادروا أجهزة الحاسوب، وقد 

استغرقت عملية التفتيش 4 ساعات، انتهت بأسر واختطاف األم.

الى سجن  ُنقلت  ثم  أيام   8 إلى مركز تحقيق »بيتح تكفا« ملدة  الزيتاوي  اقتيدت 

»هشارون« وُألحقت بها طفلتها »غادة« البالغة من العمر 7 أشهر لتشاركها السجن 

مدة ثالثة أشهٍر ونصف الشهر، عانت فيها الصغيرة من أمراٍض يف الصدر كادت أن 

تتحول إلى ربو، تم اإلفراج عن األسيرة بعد قضاء مدة محكوميتها.
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وُيذكر أن »زيتاوي« تعرضت لالعتقال مرة أخرى يف ديسمبر 2018 ملدة أربعة أيام 

والذي  الصحراوي  النقب  سجن  يف  الزيتاوي«  اهلل  األسير«عبد  شقيقها  زيارة  أثناء 

يقضي حكًما بالسجن مدة 7 سنوات، ُنقلت الى جهٍة مجهولٍة للتحقيق معها، ثم 

ُأفرج عنها.
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مها قاسم أحمد عارضة2

اإلقامة: عّرابة

تاريخ اإلفراج: 2009/1/6متاريخ االعتقال: 2007/2/4م

العمر وقت االعتقال: 24 عامًا

الحكم: عامان، 2000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

التهمة: التخطيط لتنفيذ عملية استشهادية

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلين

ظروف االعتقال:

ونقلتها  »عّرابة«  يف  منزلها  من  »العارضة«  املواطنة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

الليل  لم تكن تعرف خاللها  الذي أمضت فيه 15 يومًا  »الجلمة«،  إلى مركز تحقيق 

رحلة  كانت  الجلمة  تحقيق  يف  أمضيتها  لحظٍة  »كل  األسيرة:  وتقول  النهار،  من 

عذاٍب طويلة، فقد احُتجزت يف زنزانة انفرادية ضيقة وصغيرة جدًا، مطليًة باللون 

األسود وبداخلها إضاءٌة صغيرٌة جدًا، قذرة ومليئة بالحشرات تفوح منها رائحٌة نتنة، 

زودوني بأغطيٍة قذرٍة أيضًا ال يمكن للمرء أن يستخدمها، أما الطعام فكان سيئًا جدًا، 

منعوني كذلك من االستحمام وتبديل مالبسي، ورفضوا توفير احتياجاتي الشخصية 

كجزٍء من حملة الضغط إلرغامي ىلع اإلدالء باعترافات.

ولم تكتف قوات االحتالل بذلك بل وخالل التحقيق اعتقلت شقيقتيها ريم )18 عامًا(، 

لالعتراف  األسيرة  للضغط ىلع  وذلك  لطفل،  وأم  متزوجة  وهي  عامًا(   25( وناهد 

بالتهم املوجهة لها وهددوها باستمرار االعتقال كعقاٍب لها، ثم أطلقوا سراحهما 

ونقلوا األسيرة للمحكمة التي مددت توقيفها، ومنها تم نقلها لسجن »هشارون« 

حيث تم الحكم عليها مدة عامين، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها. 
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اإلقامة: القدس

تاريخ اإلفراج: 2011/5/6متاريخ االعتقال: 2007/5/8م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا

السجن: هشارونالحكم: أربعة أعوام

ندى عطا صالح درباس3

التهمة: مقاومة االحتالل

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال:

بلدة  يف  منزلها  من  »درباس«  األسيرة  )اإلسرائيلي(  االحتالل  قوات  اعتقلت 

التحقيق ووجهت  الى مراكز  القدس املحتلة، ونقلتها  »العيساوية« وسط مدينة 

لها تهمة مقاومة االحتالل، وكانت ندى قد اعُتقلت سابقًا وأمضت  عامًا يف السجن،  

تم  ثم  أعوام،  ستة  مدته  بحقها  الفعلي  بالسجن  حكم  وصدر  اعتقالها  ُأعيد  ثم 

تخفيض الحكم الحقًا إلى أربعة أعواٍم بعد تقديم استئناف.

إنجازاتهن، وكان  السجون تحاول إضعاف األسيرات بسحب  إدارة  وقالت األسيرة:«إن 

من  األسيرات  تفريغ  بمحاولة  ذلك  »درباس«  وعللت  الكتب،  إدخال  منع  آخرها 

محتواهن الفكري، إضافًة الى التفتيش واملداهمات للغرف بشكٍل مستمر، مشيرًة 

االفراج  تم  العربي،  الوطن  يف  الثورات  بعد  الفلسطينية  الفضائية  بث  قطع  الى 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: قطاع غزة

تاريخ اإلفراج: 2009/10/3متاريخ االعتقال: 2007/5/20م

العمر وقت االعتقال: 26 عامًا

السجن: هشارونالحكم: موقوفة

روضة إبراهيم يونس حبيب4

التهمة: تنفيذ عملية استشهادية

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم ألربعة أطفال

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »حبيب« داخل معبر بيت حانون »ايرز« شمال قطاع 

غزة، أثناء توجهها إلجراء عمليٍة جراحيٍة يف أحد مستشفيات األرض املحتلة عام 

لتنفيذ عملية  التخطيط   الزق«، فُوّجهت لهما تهمة  48، برفقة عمتها« فاطمة 

استشهادية لصالح حركة »الجهاد اإلسالمي«، وتم اإلفراج عن األسيرة وعمتها ضمن 

صفقة »شريط شاليط« عام 2009م بعد قضائها مدة عاٍم ونصف داخل السجون.
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اإلقامة: أم الفحم

تاريخ اإلفراج: 2009/6/9متاريخ االعتقال: 2007/7/30م

العمر وقت االعتقال: 24 عامًا

السجن: هشارونالحكم: ثالثة أعوام

منار مفيد رضا جبارين5

التهمة: التخابر مع حزب اهلل

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال:

اختطفت قوات االحتالل الطالبة »جبارين« عند عودتها إلى الضفة الغربية من األردن 

حيث كانت تدرس هناك، تعرضت »منار« للتعذيب الشديد الذي امتد لفترٍة طويلة، 

وبحسب الئحة االتهام فإن األسيرة »منار« التحقت بكلية طب األسنان يف األردن، 

وخالل دراستها وقبل أْسرها بحوالي أربعة أعوام التقت بفتاٍة كانت تنتمي ملنظمة 

وبطاقات  نقالة  بنقل هواتف  لطلبها  استجابت  أن »جبارين«  واّدعوا  »حزب اهلل«، 

تم  استخباراتية،   أغراٍض  »إسرائيل« الستخدامها يف  داخل  إلى  للحواسيب  ذاكرة 

إدانتها بأنها كانت ىلع اتصاٍل مع »تنظيٍم إرهابي« وقدمت املساعدة لهم، وكذلك 

االتصال بوكيٍل خارجيٍّ وأجنبٍي وتقديم املساعدة له.

فترة  )ثلث( من  مدة  بتخفيض  رفضت طلب محاميها  قد  السجون  وكانت مصلحة 

فردت  أبيب  تل  يف  الصلح  محكمة  إلى  فتوجهت  أعوام،  ثالثة  البالغة  حكمها 

الطلب والدعوى، وقام املحامي بتقديم استئناف إلى املحكمة املركزية التي أقرت 

بأحقيتها يف الخروج وقررت اإلفراج عنها بعد قضاء ثلثي املدة.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2009/10/2متاريخ االعتقال: 2007/11/5م

العمر وقت االعتقال: 17 عامًا

الحكم: ثالثة أعوام وأربعة أشهر، 

التنفيذ،  وقف  مع  أعوام  ثالثة 

2000 شيكل غرامة مالية

السجن: هشارون

هبة أسعد خليل النتشة6

التهمة: الشروع يف طعن جندي

ظروف االعتقال: اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »النتشة« عند أحد الحواجز بحجة 

أنهم عثروا بحوزتها  اّدعوا  الجنود بسكيٍن حسب زعمهم، حيث  أحد  نيتها طعن 

ىلع سكين، وهو اّدعاء باطل ونفس الحجة التي يكررها االحتالل دائمًا يف اختطاف 

فتيات ونساء الضفة ىلع الحواجز والشوارع االلتفافية.

تعرضت »هبة« كما بقية األسيرات لظروف تحقيٍق صعبٍة للغاية، ثم تم نقلها إلى 

سجن هشارون، لُتكمل فصول املعاناة، تقول هبة: »معركة األسيرات داخل الزنازين 

استعماله  الحشري خوفًا من  املبيد  والفئران، ومنع  الحشرات  إلى  تتعدى املحتل 

ضد السجانات، والرطوبة وسوء التهوية وقلة التعرض للشمس كون السجن مقامًا 

تحت األرض بما يزيد عن ثالثة طبقات، هذا إضافًة إلى قلة الطعام وسوئه من حيث 

الجودة واإلعداد، واالكتظاظ الشديد خصوصًا يف فترة الفورة التي ال تتعدى ثالثة 

ساعاٍت يوميًا، وبمساحٍة ال تتجاوز عشرة أمتار ملا مجموعه 26 أسيرة.

وبعد عامين من املعاناة خرجت هبة من غياهب السجون وقد تمكنت من اجتياز 

إلى  إضافًة  الكريم،  القرآن  من  جزءًا  وعشرين  ثالثة  وحفظ  والفقه  التجويد  دورة 

كثيٍر من العلوم واملعارف األخرى، وحصولها ىلع شهادة الثانوية العامة من خلف 

القضبان، وتم اإلفراج عنها ضمن صفقة »شريط شاليط« عام 2009م.
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اإلقامة: قطاع غزة

تاريخ اإلفراج: 2009/10/2متاريخ االعتقال: 2007/5/20م

العمر وقت االعتقال: 37 عامًا

السجن: هشارونالحكم: موقوفة

فاطمة يونس حسان الّزق7

التهمة: محاولة تنفيذ عملية استشهادية 

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لتسعة أبناء

ظروف االعتقال: 

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »الزق« داخل معبر بيت حانون »ايرز« ىلع خلفية 

قضايا أمنية، وكانت يف طريقها للخروج من قطاع غزة بصحبة ابنة أخيها »روضة 

بأنها  لُتفاجأ  السجن  الفحوصات يف  لها  ُأجريت  اعتقالها كذلك،  تم  التي  حبيب« 

حامل، اقتديت إلى غرف التحقيق ولكنها لم تعترف بشيء، فتم تحويلها إلى زنازين 

سجن عسقالن، وىلع مدى أسبوٍع كامل، مورس ضدها تعذيٌب مكثٌف كي تعترف 

بالتهم املوجهة لها دون أن يراعوا حالة حملها. 
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خاضت فاطمة خالل تلك الشهور »معركة الحفاظ ىلع جنينها« الذي كانت قلقة 

عليه وبشدة، فقد ُأصيبت بنزيٍف خالل وجودها يف زنزانة التحقيق، وحينما طلبت 

تحويلها إلى املستشفى قوبلت باالستهزاء والسخرية من السجانين، وضعت األسيرة 

ملعاملٍة  األسيرة  تعرضت  وقد  »يوسف«،  وأسمته  2008/1/17م،  بتاريخ  مولودها 

قاسيٍة يف املشفى حيث كانت مكبلة اليدين والقدمين طوال فترة الوالدة وُربطت 

بالسرير بسالسَل حديدية، ولم يستجيبوا لتوسالتها بأن يفكوا لها القيد من فرط ما 

تشعر به من ألم، لكنهم رفضوا بحجة أن هذا قانون وال يمكن مخالفته. 

باإلضافة إلى ما عانته األسيرة »الزق«، كانت هناك أيضًا معاناة طفلها »يوسف« الذي 

لم يذق للطفولة طعمًا ولم يَر أطفااًل آخرين غير »غادة« ابنة األسيرة خولة زيتاوي، ، 

صدر حكٌم بحقها بالسجن الفعلي مدة 12 عاما، ولكن تم اإلفراج عن األسيرة »الزق« 

وابنها »يوسف« ضمن »صفقة شريط شاليط« عام 2009م والتي شملت 20 أسيرة 

فلسطينية، وذلك بعد قضائها مدة عامين ونصف داخل السجن، وقبل تثبيت الحكم 

عليها.
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل )اإلسرائيلي( 
)2008م(

اإلقامة: مخيم بالطة/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2009/10/2متاريخ االعتقال: 2008/3/19م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

السجن: هشارونالحكم: عشرون شهرًا

آيات رسمي مطلق قيسي 1

التهمة: التخطيط لتنفيذ عملية استشهادية

الحالة االجتماعية: اسُتشهد خطيبها 

منزلها  اقتحام  بعد  »آيات«  املواطنة  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

الكائن يف مخيم بالطة، حيث أطلقت عددًا من الطلقات النارية وقنابل الصوت يف 

إلى سجن »هشارون« املركزي  ثم  الى مركز تحقيق »بتاح تكفا«  املنزل، وقادتها 

وذلك بعد 10 أياٍم من املعاناة والضغط النفسي الذي مورس بحقها، باإلضافة الى 

منع املحامي من زيارتها مدة أسبوٍع كامل.

موعد  من  أياٍم  قبل  اسُتشهد  الذي  »إبراهيم«  خطيبها  وّدعت  قد  آيات  وكانت 

فرصدتها  بالثأر،  باألخذ  قاتليه  متوعدًة  خاصة،  )اسرائيلية(  قوٍة  يد  ىلع  زفافهما 

عيون العمالء وأوشت بنّيتها تنفيذ عمليٍة فدائيٍة انتقامًا لخطيبها، ورغم إنكارها 

هذه التهمة إال أنها تلقت حكمًا بالسجن الفعلي مدة عشرين شهرًا، تم اإلفراج عنها 

ضمن صفقة »شريط شاليط« عام 2009م بعد قضائها مدة 17 شهرًا يف السجن.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2008/9/22م

العمر وقت االعتقال: 17 عامًا

السجن: هشارونالحكم: ثالثة أعوام وأربعة شهور

سنابل نابغ سليمان بريك2

التهمة: تنفيذ أعمال مقاومة

الحالة االجتماعية: عزباء

»حّوارة«   »بريك«   ىلع    حاجز  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

الجنود،   العسكري   جنوب   مدينة   نابلس، وذلك   بعد   إلقائها   مادة   حارقة   ىلع   أحد 

تحقيق «  بتاح   تكفا  » حيث   خضعت   للتحقيق  مدة   وُنقلت   فور   اعتقالها   إلى   مركز 

 أسبوعين   متواصلين،   استخدم   خاللها املحققون  كافة   أساليب   التحقيق  والتعذيب، 

 ومن ثمّ   ُنقلت   الى   سجن  »   هشارون »  وبدأت   بعد   ذلك جلسات   التحقيق   التي   امتدت  

 ألكثر   من    20  شهرًا  عانت   خاللها    الكثير .

وقالت األسيرة   «بريك«    أنها  ورغم   قسوة   السجن إال   أنها   استفادت   كثيرًا  من   تجربتها  

التي   كانت   بمثابة   خبرةٍ   عمليةٍ   لها    بصفتها طالبة   يف   السنة   الثانية    االعتقالية 

 يف   كلية   القانون يف   جامعة   النجاح   الوطنية،  حيث   تؤكد   أنها ستعمل   ىلع   حمل  

  قضية   األسرى   باعتبارها قضية   حقوق   إنسان،   ويجب   تطبيق   القانون الدولي   ىلع  

 األسرى   الفلسطينيين    باعتبارهم أسرى   حرب   وليسوا »إرهابيين«   كما   تّدعي حكومة 

الكيان ، تم اإلفراج عنها ضمن صفقة »وفاء األحرار« الدفعة األولى عام 2011م بعد 

قضائها مدة ثالثة أعواٍم يف السجن.
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اإلقامة: مخيم الجلزون

تاريخ اإلفراج: 2009/9/30متاريخ االعتقال: 2008/12/2م

العمر: وقت االعتقال: 15 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 11 شهرًا

براءة بركات محمد ملكي3

التهمة: محاولة طعن جندي

نقطة  يف  »ملكي«  األسيرة  الطفلة  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

تفتيش »قلنديا« العسكرية الواقعة بين شمال القدس ورام اهلل، مدعيًة أنها تحمل 

تحقيق  مركز  إلى  براءة  الطفلة  نقل  تم  )إسرائيلي(،  جندي  طعن  وحاولت  سكينًا 

»املسكوبية« للتحقيق معها ثم ُنقلت إلى سجن »هشارون«.

تعرضت األسيرة هناك للضرب واإلهانة والشتائم، ولم يراعوا أنها طفلة قاصر، ونظرًا 

لصغر سنها فلم يكن بوسعها أن تفعل الكثير يف سجنها، وأمضت وقتا كبيرًا يف 

تعلم التطريز اليدوي، لكن أبرز ما اكتسبته يف السجن هو تعلم اللغة العبرية، تم 

اإلفراج عنها بعد انقضاء مدة محكوميتها.

وكانت )إسرائيل( قد أدرجت اسم »ملكي« ضمن األسيرات العشرين الالتي ضمتهن 

صفقة »شريط شاليط«، ولكن املقاومة رفضت كون األسيرة أنهت مدة محكوميتها 

قبل تحقيق الصفقة بيومين، فطلبت استبدالها باألسيرة »روضة حبيب« من غزة 

التي كانت ما تزال تقضي مدة محكوميتها.
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اإلقامــة: مخيــم الدهيشــة/ 

ــم ــت لح بي

تاريخ اإلفراج: 2008/11/25متاريخ االعتقال: 2008/1/31م

العمر وقت االعتقال: 23 عامًا

السجن: تلموندالحكم: موقوفة

إسراء إبراهيم العمارنة4

التهمة: التخطيط لتنفيذ عملية استشهادية

مخيم  منزلها يف  من  العمارنة  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

قسم  يف  وتدرس  فلسطين  بوليتكنك  جامعة  يف  طالبٌة  وهي  الدهيشة، 

»الجرافيك« وكانت تعمل يف مجال التصوير والصحافة، حققت النيابة معها ىلع 

أساس الئحة اتهام، حيث اتهمتها بالعضوية يف كتائب الشهيد »عز الدين القسام« 

نّيتها  وكذلك   ، محظور«  تنظيم  تصنفه«  والذي  حماس  لحركة  العسكري  الجناح 

تنفيذ عمليٍة استشهادية.

مدة  امتدت  التي  للمحكمة  تقديمها  فتم  إليها،  املوجهة  التهم  إسراء  نفت    

تسعة أشهٍر ونصف، ومنذ أول جلسة اتضح لالحتالل براءتها ولكنهم استمروا يف 

محاكمتها، إلى أن قرر القاضي تبرئتها بعد قوله بأنه: »غير مقتنٍع بكالم النيابة«، 

ويف نفس اللحظة التي نطق القاضي فيها ببراءتها؛ قدمت النيابة طلبًا للقاضي 

11 شهرًا  مدة  السجن  العمارنة يف  واستمرت  جديد،  من  اعتقالها  فتم  باعتقالها، 

دون أن تعرف مصير قضيتها، إلى أن ثبتت براءتها، وقرر القاضي اإلفراج عنها بتاريخ 

2008/11/25م.
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اإلقامة: باب حطة/ القدس

تاريخ اإلفراج: 2009/5/7متاريخ االعتقال: 2008/2/5م

العمر وقت االعتقال: 16 عامًا

الحكم: 16 شهرًا و8 أشهر مع 

وقف التنفيذ

السجن: الدامون

عفاف محمد جمعة بطيخ5

التهمة: تهم أمنية

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »عفاف« من منزلها الواقع يف البلدة القديمة من 

لظروف  خضعت  حيث  »املسكوبية«،  تحقيق  مركز  إلى  وُحولت  القدس،  مدينة 

تحقيٍق قاسية، تم نقلها إلى سجن »الدامون« بعد إدانتها بتهٍم أمنية، وبناًء عليه 

فقد حكمت املحكمة املركزية يف القدس بالسجن الفعلي بحقها مدة 16 شهرًا، 

باإلضافة إلى 8 أشهر مع وقف التنفيذ.

وُيشار أن األسيرة عفاف بطيخ اعُتقلت وهي طفلٌة تبلغ من العمر 16 عامًا، بينما 

كانت تدرس يف الصف الحادي عشر يف مدرسة »املأمونية«، وتم اإلفراج عنها بعد 

قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم جنين

تاريخ اإلفراج: 2009/5/1متاريخ االعتقال: 2008/11/6م

العمر وقت االعتقال: 54 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 6 أشهر

نوال سعيد السعدي6

التهمة: إيصال أموال إلى مجموعات إرهابية

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم ألحد عشر ابنًا 

ظروف االعتقال: األسيرة »نوال« زوجة القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي »بسام 

السعدي«، ووالدة أسير وشهيدين.

السعدي عام 2008م، فقد اعتقلت قوات  األول لألسيرة  لم يكن هذا هو االعتقال 

االحتالل األسيرة  للمرة األولى مدة 18 يومًا واحتجزتها يف مركز تحقيق )الجلمة( 

عام  نهاية  أشهر  ستة  مدة  جديد  من  إداريًا  اعتقالها   وُيعاد  عنها،  اإلفراج  ليتم 

2008م، بتهمة »إيصال أمواٍل إلى مجموعاٍت إرهابية«.

الثالثة يف 2012/11/5م  وتم الحكم عليها مدة 20 شهرًا  ثم ُأعيد اعتقالها للمرة 

وغرامة مالية قدرها 10 آالف شيكل، ثم أصدرت املحكمة يف »عوفر« حكًما بإضافة 

أربعة أشهر أخرى لحكمها السابق.

 عاشت األسيرة يف ظل أوضاٍع غايًة يف الصعوبة، ال سيما وأنها تعاني من ارتفاٍع 

يف ضغط الدم، وإرهاٍق مستمر، فكانت تحتاج إلى رعايٍة خاصة وعنايٍة مستمرة، األمر 

غير املتوفر لها يف السجن، حيث لم تعطها إدارة مصلحة السجون إال املسكنات، 

ىلع الرغم من أنها تحتاج لعالٍج دقيٍق ومتابعٍة مستمرة، تم اإلفراج عنها بتاريخ 

2014/9/30م بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2008/8/5متاريخ االعتقال: 2008/7/21م

العمر وقت االعتقال: 47 عامًا

السجن: هشارونالحكم: إداري

منى سليم صالح منصور7

التهمة: بدون تهمة

الحالة االجتماعية: متزوجة  وأم لولدين وثالث بنات.

ظروف االعتقال:

»أم بكر« النائب يف املجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة »التغيير واإلصالح« 

يف حركة املقاومة اإلسالمية حماس، وزوجة القيادي يف الحركة »الشهيد جمال 

منصور« الذي قضى بقصٍف )اسرائيلي( ىلع مكتبه عام 2001م.

اقتحمت قوات االحتالل مدينة نابلس ومخيم بالطة شرق املدينة، وسط إطالق ناٍر 

كثيٍف وقنابل صوتية، وداهمت منزل النائب يف املجلس التشريعي« منى منصور«، 

وقامت بالعبث يف محتوياته، وصادرت جهاز الحاسوب وبعض امللفات الخاصة بها، 

واعتقلتها يف مخالفٍة صريحٍة لقانون حماية النواب املنتخبين.

اقتديت« منصور« إلى مركٍز للتحقيق استخدموا فيه معها أساليب تحقيقٍ شتى، 

فتارًة أسلوبًا عقالنيًا هادئًا، وتارًة أخرى بالصراخ والتهديد والوعيد بتحويلها إلى مركز 

تحقيق »بتاح تكفا« وغيرها، إضافًة إلى استخدام أساليب أخرى كالتهويل، وإشعارها 

بأن التهم املوجهة اليها كبيرٌة، وال يمكنها اإلنكار مهما بلغت من الحنكة والذكاء، 

ثم يدخل آخر وُيظهر لها بأنه ال يوجد أحٌد ال يعرف من هي منى منصور! وبأن اإلنكار 

التهم  بأن  الكريم  القرآن  تحلف ىلع  أن  التحقيق  منها خالل  يفيدها، وطلبوا  لن 

املوجة إليها غير صحيحة، تم اإلفراج عنها بعد عدة أياٍم من اعتقالها.
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل)اإلسرائيلي(
 )2009م(

اإلقامة: كسيفة/ النقب

تاريخ اإلفراج: 2012/1/5متاريخ االعتقال: 2009/1/8م

العمر وقت االعتقال: 42 عامًا

السجن: هشارونالحكم: ثالثة أعوام

خديجة طه كايد أبو عياش1

التهمة: مهاجمة مستوطن

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال: اعُتقلت األسيرة بعدما قامت بضرب مستوطٍن ىلع رأسه بواسطة 

مطرقٍة يف مدينة »بئر السبع« وذلك انتقامًا لشهداء العدوان ىلع قطاع غزة يف 

حرب الفرقان 2008.

 تعرضت األسيرة لظروف تحقيٍق قاسية، ثم تم نقلها إلى سجن »هشارون«، ُتويف 

مكاملٍة  بإجراء  لها  السماح  االحتالل  سلطات  ورفضت  اعتقالها  فترة  خالل  والدها 

هاتفيٍة  مع ذويها يوم وفاته، كان األمل كبيرًا أن تشملها وزميالتها صفقة تبادل 

الصفقة هي  اسمها يف  ُيدرج  لم  لألسف  ولكن  2011م  عام  األحرار«  »وفاء  األسرى 

احُتلت  التي  األراضي  من  أنهن  بسبب  قاسم«  و«ورود  جربوني«  »لينا  واألسيرتين 

عام 48، وتعتبر دولة االحتالل اعتقالهن »شأن داخلي« بسبب حملهن للجنسية 

)اإلسرائيلية(، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: جبل هندازة/ بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2009/8/13م

العمر وقت االعتقال: 23 عامًا

السجن: الدامونالحكم: ستة وثالثون شهرًا

عائشة محمد عبيات2

التهمة: التخطيط لعملية خطف

ظروف االعتقال: اختطفت قوات االحتالل املتواجدة ىلع حاجز »الكونتينر« جنوب 

تأكدوا من هويتها،  أن  الغربية »األسيرة عبيات« من مدينة بيت لحم بعد  الضفة 

وكانت »عبيات« قد ُأطلق سراحها يف 2008/6/24م، بعد أن أمضت ما يزيد عن 6 

سنوات يف السجون، حيث كانت قد اعُتقلت  بتاريخ 2002/5/30م، وهي طفلة لم 

يتجاوز عمرها ال 15 عامًا، وهي أخت الشهيد »يوسف عبيات« الذي استشهد عام 

2001م، وخالل اعتقالها عوقبت بالعزل االنفرادي أكثر من مرة ولعدة شهور يف عزل 

»الجلمة« و«تلموند«.

خاضت عائشة إضرابًا عن الطعام احتجاجًا ىلع ظروف احتجازها يف العزل، وقد 

كسر  ىلع  وزميالتها  إلجبارها  عليها؛  القمع  وحدات  اعتداء  جراء  بجروٍح  ُأصيبت 

اإلضراب، كما منعتها إدارة السجون من زيارة والدها ألكثر من خمس سنوات متتالية، 

علمًا أنها كانت تعانى من مشاكل صحية يف الكلى، ولم تتلَق عالجًا مناسبًا لحالتها 

األولى عام  األحرار يف دفعتها  األسيرة ضمن صفقة وفاء  اإلفراج عن  الصحية، تم 

2011م، بعد قضائها مدة عامين يف األسر.
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اإلقامة: صفا/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2009/10/25م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

السجن: عوفرالحكم: 20 عامًا

صمود ياسر حسن كراجة3

التهمة: طعن جندي

»قلنديا«  حاجز  ىلع  »صمود«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

بين مدينتي رام اهلل والقدس؛ بتهمة طعن جنديٍّ ىلع الحاجز، تعرضت »صمود« 

لتحقيٍق عنيٍف ومكثٍف بعد اعتقالها يف مركز تحقيق »بتاح تكفا«، كما تعرضت 

للعزل االنفرادي، والتهديد بهدم منزلها وَأْسر والَدْيها، وعندما كانت يف طريقها 

إلى محكمة »عوفر« أنزلوها يف معبار »الرملة« كمحطٍة مؤقتة، فاقتحمت زنزانتها 

وحدات »ناحشون« الخاصة، وتحججت باعتراضها ىلع التفتيش، وقامت بإلقائها 

آالمًا شديدة،  لها  ما سبب  والعنيف،  القاسي  بالضرب  واالعتداء عليها  األرض  ىلع 

وجروحًا مختلفة يف كافة أنحاء جسدها، صدر حكم بحقها بالسجن الفعلي مدة 

عشرين عاًما بعد انعقاد 21 جلسة محاكمة.

بعد  2011م،  عام  األولى  دفعتها  يف  األحرار  وفاء  صفقة  ضمن  عنها  اإلفراج  تم   

قضائها مدة عامين يف األسر.
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اإلقامة: صوريف/ الخليل

تاريخ اإلفراج: 2011/8/4متاريخ االعتقال: 2009/9/2م

العمر وقت االعتقال: 17 عامًا

السجن: الدامونالحكم: عامان

عائشة فايز إبراهيم غنيمات4

التهمة: مقاومة االحتالل 

ظروف االعتقال:

الحادي عشر، وهي  الصف  الطالبة يف  األسيرة »غنيمات«  االحتالل  اعتقلت قوات 

عائدٌة  من مدرستها يف قرية »صوريف«، واقتيدت للتحقيق يف مركز »املسكوبية«  

بالقيود  الخلف  من  مكبلًة  الفترة  وكانت طوال هذه  متواصلة،  أسابيع  ثالثة  ملدة 

عدة  العسكري  الجيب  يف  رأسها  االحتالل  جنود  ضرب  االعتقال  وعند  الحديدية، 

النفسي  التعذيب  آثار  من  تعاني  وبقيت  الرأس،  يف  جروحًا  لها  سبب  ما  مرات، 

يف  حصوٍة  من  معاناتها  إلى  باإلضافة  االعتقال،  بعد  له  تعرضت  الذي  والجسدي 

الكلى، والتهاباٍت حادٍة يف الظهر واملفاصل.

 و«غنيمات« هي أسيرٌة محررٌة أمضت عامًا يف سجون االحتالل يف عام 2006م، 

وتم اإلفراج عنها يف 2007/7/20م يف إطار عملية املفاوضات لُيعاد اعتقالها عام 

2009م، ويف شهر يونيو 2010م تم الحكم عليها مدة عامين، وُأفرج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2009/10/2متاريخ االعتقال: 2009/1/3م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 18 شهرَا

كفاح عمر محمد عفانة 5

التهمة: العمل يف قناة تليفزيونية خاصة باألسرى

ظروف االعتقال:

تقف  كانت  عندما  »حّوارة«  حاجز  عند  »عفانة«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

وعند  هويتها،  القوات  طلبت  نابلس،  مدينة  من  الخروج  قبل  املعتاد  للتفتيش 

تفحصها أخبروها بأنه سيتم اعتقالها، وُنقلت ىلع الفور إلى معسكر »حّوارة« دون 

)7 ساعات( يف ظروف  األسيرة  أمضت  باعتقالها،  أسرتها  أفراد  من  أحٌد  يعلم   أن 

تحقيٍق قاسية، ثم ُنقلت إلى سجن »هشارون« لتنتقل بشكٍل يومّي للتحقيق يف 

مركز »سالم« ثم تعود إلى السجن، تعرضت لضغٍط نفسيٍّ كبيٍر من خالل تهديدها 

الدائم باعتقال والدها، وكذلك اقتيادها للمحكمة قبل املوعد املحدد بيوم، فتحضر 

عائلتها وال تجدها، وقد ُوجهت لها تهمة العمل يف محطٍة تلفزيونيٍة محليٍة تعمل 

ىلع إبراز معاناة شعبها واألسرى بشكٍل خاص، تم الحكم عليها مدة 18 شهرًا سجن 

فعلي، وُأفرج عنها ضمن صفقة »شريط شاليط« عام 2009م بعد قضائها 10 شهور 

من مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2009/3/23متاريخ االعتقال: 2009/2/21م

العمر وقت االعتقال: 14 عامًا

السجن: هشارونالحكم: شهر، 5000 شيكل كفالة مالية

هديل طالل عيسى أبو تركي6

التهمة: حيازة آلة حادة

ظروف االعتقال: اعتقل جنود االحتالل األختين »هديل« و«جهاد«، بحجة وجود 

آلٍة حادٍة بحوزتهما، وكان عمر هديل يف ذلك الحين )14( عامًا، وجهاد )15 عامًا(، تم 

احتجاز »هديل« يف مستعمرة »كريات أربع للتحقيق ملدة أربعة أيام، ثم نقلوها 

لقسم العزل يف سجن هشارون، وُحكمت بالسجن مدة شهر، مع دفع كفالة مالية 

بقيمة 5000 شيكل.

االعتقال الثاني الذي تعرضت له هديل كان بالقرب من الحرم االبراهيمي الشريف، 

يف عام 2010م، وحوكمت بالسجن الفعلي مدة شهرين ونصف، ثم تم إرسالها ملا 

واحد،  مدة شهٍر  فيها  والتي مكثت  الفتيات(،  لرعاية  بيت جاال  )بمؤسسة  تسمى 

وكانت ممنوعًة من إجراء أّي مكاملٍة هاتفية، وزيارة األهل إال من الدرجة األولى، ثم 

تقرر إرجاعها للمنزل من ِقَبل االحتالل.

عادوا  العتقالها بتاريخ 2012/7/27م، من أمام نقطة تفتيٍش قرب الحرم اإلبراهيمي 

اليوم كانت تحمل  االحتالل، فإن هديل يف ذلك  ادعاءات جنود  الشريف، وحسب 

بحوزتها ما يسمى )بزيت أعصاب( قامت برّشه ىلع إحدى املجندات املتواجدات 

)اسرائيلي( يف املكان  التفتيش، وحاولت هديل كذلك طعن جنديٍّ  ىلع نقطة 

أكثر من مرة، وألن هديل تعرضت لالعتقال مرتين  ذاته«. ولهذه األسباب وتكرارها 

االحتالل  جنود  ىلع  االعتداء  محاولة  املكان«  وبنفس  ذاتها  التهمة  وكانت 

اإلسرائيليين«حسب اّدعاء سلطة االحتالل، حوكمت هديل بالسجن ملدة عاٍم واحد، 

ودفع غرامٍة ماليٍة بقيمة 1000 شيكل ، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2009/10/2متاريخ االعتقال: 2009/2/21م

العمر وقت االعتقال: 15 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 15 شهرًا

جهاد طالل عيسى أبو تركي7

التهمة: حيازة آلة حادة

ظروف االعتقال:

»هديل«  منها  األصغر  شقيقتها  برفقة  »جهاد«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

البالغة من العمر )14 عامًا( عند مدخل الحرم اإلبراهيمي الشريف يف البلدة القديمة 

إلى  نقلهما  وتم  )إسرائيلي(،  جندي  طعن  محاولتهما  بحجة  الخليل؛  مدينة  يف 

القاسية، صدر  للتحقيق وظروف االعتقال  سجن »هشارون« وبعد خضوع »جهاد« 

الحكم بحقها بالسجن الفعلي مدة 18 شهرًا، تم اإلفراج عنها يف صفقة »شريط 

شاليط« عام 2009م بعد قضائها ثمانية أشهر من مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2011/7/10متاريخ االعتقال: 2009/11/11م

العمر وقت االعتقال: 35 عامًا

السجن: هشارونالحكم: عشرون شهرًا

نيللي زاهي أسعد الصفدي8

التهمة: مقاومة االحتالل

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال:

وهي  الحواجز)اإلسرائيلية(،  أحد  ىلع  »الصفدي«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

يف طريقها لزيارة إحدى شقيقاتها يف مدينة »رام اهلل«،  وبعد منتصف اليوم الذي 

اعُتقلت فيه نيللي، داهمت قوٌة كبيرٌة من جنود االحتالل منزل عائلتها الكائن يف 

البلدة القديمة يف مدينة نابلس، وقامت بتفتيش البيت قبل أن تعتقل شقيقها 

»مأمون«، علمًا أن االحتالل كان قد اعتقل قبل سنتين شقيقها اآلخر »حسن«، وبعد 

أحد عشر يومًا داهم االحتالل ثانيًة منزلها واعتقل شقيق زوجها وابنه، وبعد ذلك 

بـ )18( يومًا اقتحم االحتالل للمرة الثالثة منزل عائلة زوجها واعتقلوا والدة زوجها 

األسيرة  ىلع  للضغط  وذلك  كاملين،  ليومين  االعتقال  يف  بقيت  التي  »حماتها« 

وإجبارها ىلع االعتراف.

سجن  وعزل  تكفا«  »بتاح  تحقيق  مركز  يف  يوم   100 من  أكثر  »الصفدي  مكثت 

هذا  النوم؛  من  وحرمانها  لساعات  املتواصل  للشبح  خاللها  تعرضت  »هشارون«، 

باإلضافة إلى سوء التغذية وقلة األغطية يف ظل جوٍّ قارِس البرودة، عدا عن املنع 

من مقابلة املحامي.
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مدة  معه  مكثت  بالل(،  الكفيف)ُعبادة سعيد  األسير  زوجة  الصفدي هي  واألسيرة 

عليه حكمًا  وُتصدر  االحتالل  قوات  تعتقله  أن  قبل  زواجهما  بعد  فقط  أسبوعين 

بالسجن الفعلي مدة أحد عشر عامًا ونصف العام، ولم تتمكن من رؤية زوجها عبادة 

إال بعد سبع سنواٍت من اعتقاله.

»ُعبادة« يف نفس قفص  زوجها  مع  »نيللي«  وجود  تصادف  املرات  إحدى  ويف 

األمر  الحديث معه، وهو  االحتالل منعوها من  أن جنود  إال  املحكمة يف »عوفر«، 

الذي رفضته، فما كان منهم إال أن عاقبوها بالعزل يف الزنازين االنفرادية ملدة ثالثة 

أيام، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم جنين

تاريخ اإلفراج: 2011/9/9متاريخ االعتقال: 2009/3/30م

العمر وقت االعتقال: 39 عامًا

السجن: تلموند /هشارونالحكم: عامان )إداري(

رجاء نظمي قاسم موسى ”الغول”9

التهمة: النشاط يف العمل النسائي لحركة الجهاد اإلسالمي

الحالة االجتماعية: متزوجة 

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »موسى« بعد اقتحام قواٍت خاصٍة مدججٍة بالسالح 

إلى  ونقلها  تقييدها  تم  الغربية،  الضفة  الواقع يف مخيم »جنين« شمال  منزلها 

التحقيق يف معسكر »الجلمة«، ورفضوا إحضار دوائها معها، علمًا بأنها تعاني من 

مرٍض يف القلب، ولديها عالٌج عليها املداومة ىلع تناوله بانتظام، بدأ التحقيق 

اإلداري،  أنهم قرروا تحويلها لالعتقال  األولى  اللحظة  أبلغوها من  أنهم  معها رغم 

يف  احتجزوها  لكنهم  للتحقيق،  يخضع  ال  الخلفية  هذه  ىلع  املعَتَقل  أن  ورغم 

الزنازين، وشبحوها ىلع كرسي ملدة يوٍم كامل، مقيدة اليدين إلى الخلف، ما أدى 

التهم  أنكرت  ولكنها  زوجها،  واعتقال  أكثر  بالتعذيب  وهددوها  يديها،  تورم  إلى 

الطعام  رفضت  التحقيق  يف  مكثتها  التي  يومًا  ال20  فترة  وطوال  لها،  املوجهة 

احتجاجًا ىلع اعتقالها غير الشرعي واملنايف للقانون.

التحقيق  يف  يوٍم  آخر  »يف  األسيرة:  فتقول  التحقيق  يف  األقسى  املحطة  أما 

وضعوني يف غرفٍة كأنها ثالجة، فقد كانت باردًة جدًا، ويوجد بها سريٌر من الباطون، 

واألغطية نتنة، وباب الغرفة محكم اإلغالق وسميك، أبلغوني بأني سأمضي فترة 
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إلي،  املوجهة  بالتهم  أعترف  لم  ولكني  علي،  للضغط  كأسلوٍب  فيها  اعتقالي 

إصابتي  زودوني به بعد  الذي  القلب  تناول عالج  اإلضراب، ورفضت  أكملت  وهناك 

الصحية  تدهورت حالتي  ولكن عندما  يهتموا،  لم  البداية  بمضاعفاٍت حادة، ويف 

بشكٍل كبير تم نقلي الى قسم )11( لألسيرات األمنيات يف سجن »تلموند« حيث 

أكملت فترة محكوميتي هناك«.

 ُيذكر أن األسيرة اعُتقلت يف املرة األولى عام 1989 يف طريق عودتها من رحلة 

عالٍج يف األردن إلى الضفة الغربية حيث كانت تعاني من فقدان بصرها وشلٍل يف 

أطرافها بسبب وقوع حجارة بيت الجيران الذي قامت قوات االحتالل بنسفه ىلع 

رأسها، تم الحكم عليها مدة 3 أعوام ونصف، ولكن لكونها »قاصر« يف ذلك الوقت، 

مكثت يف السجن 4 أشهر فقط وتم استبدال الحكم بدفع غرامة مالية قدرها 16 

ألف شيكل، أما االعتقال الثاني فكان عام 2005 بتهمة أنها كانت »مسؤولة ملف 

األسرى«، حيث تعرضت حينها لتحقيٍق قاٍس مدة شهٍر كامل، ولساعاٍت طويلة، تم 

الحكم عليها مدة عاٍم كامل وغرامة مالية كذلك.

اإلداري  باالعتقال  عليها  الحكم  2009م حيث صدر  عام  الثالث يف  االعتقال  وكان 

»القرآن  االعتقال يف حفظ  فترة  »رجاء«  استثمرت  مرات،  لعدة  تجديده  تم  الذي 

الكريم«، وقرأت كذلك خمسين كتاباً، ولّخصت )10( كتب، تم اإلفراج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها. 
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2009/10/2متاريخ االعتقال: 2009/2/14م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

السجن: هشارون/ الدامونالحكم: تسعة شهور

ريما نافع محمود أبو عيشة10

التهمة: االنتماء ملنظمة »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«

ظروف االعتقال:

اقتحمت قوات االحتالل منزل األسيرة »أبو عيشة« بهدف اعتقالها، فتشوا منزلها 

بطريقٍة همجيٍة جدًا، وطلبوا من والدها أن ُيجبرها ىلع التعاون معهم لكنها كانت 

األقوى ورفضت، فقادوها إلى معسكر »حّوارة« الحتجازها هناك ريثما تأتي مخابرات 

االحتالل ألخذها، بعد كل هذه اإلجراءات تم تسليمها للمخابرات )اإلسرائيلية(.

وبين  بينها  ورسالة هاتفية  الشعبية،  الجبهة  إلى  االنتماء  االتهام:  تضمنت الئحة 

املوسم«،  ىلع  لوز  حبات  أربع  جبنا  »احنا  ىلع:  تحتوى  أصدقائها  من  مجموعة 

كانت  ريما  أن  خاصًة  ووجودها،  لكيانها  تهديد  بأنها  االحتالل  قوات  واعتبرتها 

يف  الطالبي  العمل  جبهة  ُتنظمها  التي  السياسة  الفعاليات  يف  جدًا  نشيطة 

جامعة النجاح، فهذا جعلها ُعرضًة للمراقبة من ِقَبل االحتالل.

كان التحقيق معها شبه متواصل يوميًا، حيث تعرضت للتعذيب النفسي الشديد 

بالحديث عن وضع أهلها الصحي وتحديدًا والدها، ما وضعها يف دوامٍة بين الخوف 

واالنكسار، وبين القوة والتحدي أمام كل الضغوطات التي تعرضت لها، وعن تهديدها 

باعتقال أخيها، وتعاملهم الهمجي العنيف معها لكنها صمدْت.

 تم اإلفراج عنها ضمن صفقة »شريط شاليط« عام 2011م بعد قضاء ثمانية أشهر 

من مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم العين/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2010/6/7متاريخ االعتقال: 2009/8/29م

العمر وقت االعتقال: 26 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 10 شهور

غفران عليان سعد زامل 11

التهمة: العمل يف صحيفة تنتمي لجهة معادية

الحالة االجتماعية: خطيبة القيادي األسير حسن سالمة

ظروف االعتقال: اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »زامل« من منزلها الكائن يف شارع 

الّسكة بمدينة »نابلس« بعد محاصرته وإخالئه من أجل التفتيش وإرهاب السكان 

وجه  يف  مشرعًة  األسلحة  كانت  حيث  الَكْهَلين  األسيرة  ووالدّي  األطفال،  وخاصًة 

ملدة  آلخَر  تحقيٍق  مركز  من  نقلها  جرى  حرب،  بساحة  أشبه  أجواٍء  يف  الجميع،  

التحقيق معها بشكٍل مكثٍف  النفسية، وجرى  والحرب  التعذيب  شهرين كنوٍع من 

تم  اإلفطار حيث  وقت  إال  زنزانتها  إلى  بالذهاب  لها  يسمحوا  ولم  أسبوعين،  ملدة 

معها،  التحقيق  املحققين ىلع  من  مجموعٌة  تناوب  رمضان،  اعتقالها يف شهر 

حتى أصاب األسيرة الهزال من شدة التعب، وقلة األكل، والحرمان من النوم. 

واألسيرة هي أخٌت لشهيد، ولها أٌخ أسيٌر محرر، ومن عائلٍة مناضلة، وسبق أن عملت 

صحفية يف صحيفة »فلسطين« اليومية.

 ُأفرج عنها بعد قضاء فترة محكوميتها البالغة 10 شهور.

وُيذكر أنه تم عقد قران األسيرة »زامل« يف العام 2010م ىلع األسير« حسن سالمة« 

 51( األسير »سالمة«  ويعتبر  مرة،   48 املؤبد  بالسجن  يقضي حكمًا  والذي  غزة  من 

عامًا( من أبرز قادة كتائب الشهيد »عز الدين القسام« املعتقلين، وتتهمه سلطات 

ُعقب  الداخل املحتل  االستشهادية يف  العمليات  وراء سلسلة  بالوقوف  االحتالل 

استشهاد املهندس األول »يحيى عياش« عام 1996م.
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل )اإلسرائيلي(
 )2010م(

اإلقامة: أم الشرايط /البيرة 

تاريخ اإلفراج: 2011/2/1متاريخ االعتقال: 2010/2/8م

العمر وقت االعتقال: 45 عاًما

الحكم: 12 شهرًا، 5000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

منتهى خالد رشيد الطويل1

التهمة: االنتماء لتنظيٍم محظور

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم ألربعة أبناء

ظروف االعتقال: زوجة رئيس بلدية البيرة األسير املحرر »جمال الطويل«، يف بداية 

اعتقالها ُقّدمت الئحة اتهاٍم بحقها، ثم ُأفرج عنها بكفالٍة من املحكمة، لكن النيابة 

طلبت تأجيل تنفيذ القرار ملدة 72 ساعة، وخالل تلك الفترة أصدر القائد العسكري 

أمر اعتقاٍل إداريٍّ بحقها مدته 3 شهور، ثم جددوا الحكم لثالثة شهوٍر أخرى بتاريخ 

2010/5/8م، ثم جددوا الحكم مرًة أخرى بتاريخ 2010/11/5م لتمتد مرحلة االعتقال 

اإلداري ثالثة أشهٍر جديدة، وتقضي يف االعتقال اإلداري مدة عاٍم كامل، تم اإلفراج 

عنها بعد انتهاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: البيرة/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2011/8/4متاريخ االعتقال: 2010/8/1م

العمر وقت االعتقال: 37 عاًما

الحكم: اعتقال إداري مدة 12 

شهرًا

السجن: هشارون

كفاح عوني عثمان قطش2

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلين

ظروف االعتقال: 

كونها  يراِع  ولم  »البيرة«،  مدينة  يف  الكائن  منزلها  من  األسيرة  االحتالل  اعتقل 

مريضة، فهي تعاني من مرض ُيدعى »الذئبة الحمامية الجهازية«، وهو من أمراض 

املناعة الذاتية والروماتيزم، ترافق مع املرض ما ُيسمى »ظاهرة رينو« وهي ظاهرة  

املوضعي  للشبح  كفاح  تعرضت  وقد  املحيطة،  الشرايين  يف  التهاب  عن  تنجم 

يف غرفة التحقيق، فكانت ُتترك مكبلًة، يداها خلف ظهرها، مربوطًة بالكرسي؛ ما 

سبب لها انحباس الدم يف الشرايين، إضافًة إلى األلم الشديد، وكانت تحتاج بشكٍل 

مستمٍر للطبيب نتيجًة نقص املناعة لديها، ولكن إدارة السجن رفضت إحضار طبيب 

لها؛ فزادت حالتها سوًءا، تم اإلفراج عنها بعد انتهاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2010/8/1متاريخ االعتقال: 2010/7/19م

العمر وقت االعتقال: 57 عاًما

السجن: الجلمة العسكريالحكم: موقوفة

فتحية الصويص 3

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم 

ظروف االعتقال:

اعُتقلت األسيرة وتم الّزج بها يف مركز تحقيق »الجلمة« العسكري ، والذنب الذي 

السفر؛  من  أختها ممنوعة  »إخالص« ألن  أختها  ابنة  لتعالج  أنها سافرت  اقترفته 

اعتقالها  ومنذ  مؤبدًا،   35 من  بأكثر  املحكوم  السيد«  »عباس  األسير  زوجة  كونها 

زنزانٍة  داخل  حجزوها  حيث  معها،  التعذيب  وسائل  أشد  االحتالل  محققو  مارس 

انفرادية، وُمنعت لعشرة أياٍم من االستحمام أو تبديل مالبسها، كما ُحرمت من النوم، 

وُأجبرت ىلع الوقوف لساعاٍت طويلٍة وهي معصوبة العينين، مقيدة اليدين، ولم 

ُيراعوا كبر سنها ووضعها الصحي الصعب، كما استخدم املحققون معها كل وسائل 

الضغط النفسي، وهددوها بإحضار أقاربها إلرغامها ىلع االعتراف بذنب لم تقترفه، 

من  أياٍم  بعد  عنها  اإلفراج  تم  لها،  تهٍم  أي  توجيه  دون  املحكمة  ىلع  وُعرضت 

اعتقالها.
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اإلقامة: بيت لحم/ مخيم العزة

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2010/10/11م

العمر وقت االعتقال: 40 عاًما

الحكم: 30 شهًرا، وغرامة مالية 

3000 شيكل

السجن: هشارون

حنان أحمد علي الحموز4

التهمة: محاولة طعن أحد الجنود

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لثالثة أبناء

ظروف االعتقال:

اعُتقلت األسيرة »حموز« وحكمت محكمة »عوفر« العسكرية عليها بالسجن ملدة 

سنتين ونصف وغرامة مالية 3000 شيكل؛ وذلك بتهمة محاولة طعن أحد الجنود 

ىلع حاجز األنفاق جنوب بيت لحم، ُأفرج عنها يف صفقة تبادل )وفاء األحرار( يف 

دفعتها األولى عام 2011م.
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اإلقامة: الخليل/ يطا

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2010/12/16م

العمر وقت االعتقال: 30 عاًما

شيكل   5000 شهرًا،   18 الحكم: 

غرامة مالية

السجن: الدامون

رامية راتب أبو سمرة5

التهمة: محاولة طعن جندي 

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال:

 زوجة األسير »أمجد » الذي يقبع يف سجن »الدامون« منذ عام 2002م ومحكوم 

وذلك  للعزل؛  اعتقالها  فترة  األسيرة خالل  تعرضت  عاًما،   30 مدة  الفعلي  بالسجن 

عن  لإلضراب  باألسيرة  حدا  ما  السجن،  يف  القسم  ملدير  الوقوف  رفضها  بسبب 

الطعام احتجاًجا ىلع ذلك.

ُيذكر أن رامية أبو سمرة تعاني من مرض »حمى البحر املتوسط« وتحتاج إلى عالٍج 

األسيرات املريضات،  التعامل مع  السجن عالجها كعادتها يف  إدارة  دائم، ورفضت 

عنها يف صفقة  ُأفرج  األسير،  زوجها  بلقاء  لها  السماح  السجون  إدارة  رفضت  كما 

»وفاء األحرار« عام 2011م بعد أن قضت قرابة عام من مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2010/9/20متاريخ االعتقال: 2010/3/12م

العمر وقت االعتقال: 29 عاًما

السجن: الدامونالحكم: 6 أشهر

علياء عبد املجيد حسن املحتسب6

التهمة: محاولة طعن جندي

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل )اإلسرائيلي( الفتاة علياء عبد املجيد املحتسب بالقرب من 

البوابة الرئيسية للحرم اإلبراهيمي الشريف يف مدينة الخليل؛ وذلك بتهمة حيازة 

سكين ومحاولة طعن جندي، عانت »علياء« خالل األسر من وضٍع صحيٍّ سيٍء خالل 

فترة االعتقال بسبب ظروف التحقيق القاسية التي تعرضت لها، خرجت بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس/ بيت فوريك

تاريخ اإلفراج: 2011/1/2متاريخ االعتقال: 2010/7/15م

العمر وقت االعتقال: 28 عاًما

الحكم: 6 أشهر، 2000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

تغريد يوسف أبو غلمة7

التهمة: االنتماء لعائلة مناضلة

املهنة: مصففة شعر وخبيرة تجميل

و«تغريد«  »ِلنان«  الشقيقتين  باختطاف  االحتالل  قوات  االعتقال:قامت  ظروف 

يوسف أبو غلمة من منزلهما الكائن يف قرية »بيت فوريك« يف محافظة نابلس، 

واملحكوم  غلمة«،  أبو  »عاهد  الشعبية  الجبهة  يف  القائد  األسير  شقيقتا  وهما 

بالسجن املؤبد.

 يف البداية اعتقلوا » لنان« وبعد ذلك اعتقلوا أختها »تغريد« ولم تكن لنان تعلم 

باعتقال أختها، خالل االعتقال تم الّزج بكل واحدةٍ منهما يف سجٍن مختلف، حيث 

»بيتح  مركز  فى  عنيف  تحقيٍق  بعد  الجنائيات  قسم  فى  تغريد  األسيرة  عزل  تم 

أن تم  إلى  الفورة،  إلى  والخروج  والكتب  الصحف  تكفا«، وكانت تغريد محرومة من 

نقلها إلى سجن هشارون.

الطعام من  بلنان لإلضراب عن  الشقيقتين معًا؛ ما حدا  لقاء  السجون  إدارة  رفضت 

أجل االلتقاء بشقيقتها، ولم تتراجع عن اإلضراب إال بعد اإلفراج عن تغريد، التي ُأفرج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها البالغة 6 شهور، والتأكد من دفع الغرامة املقررة 

عليها إلدارة السجن.
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اإلقامة: بيت فوريك

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18م           تاريخ االعتقال: 2010/7/15م           

العمر وقت االعتقال: 30عاًما

السجن: هشارونالحكم: عام ونصف )إداري(

لنان  يوسف أبو غلمة8

التهمة: االنتماء لعائلة مناضلة

ظروف االعتقال:

مع بدء االنتفاضة الثانية عام 2000م باتت اقتحامات قوات االحتالل للمدن والقرى 

»لنان«  زوج  اغتيال  فبعد  املعلنة،  الحرب  إيقاع  تفرض  الفلسطينية  واملخيمات 

عام 2004م وحين كانت يف طريقها لزيارة شقيقها القائد يف الجبهة الشعبية 

عليها  وُحكم  اعتقالها،  تم  املؤبد،  بالسجن  واملحكوم  غلمة«،  أبو  »عاهد  األسير 

بالسجن مدة 6 سنوات، أمضت منها 5 سنوات، وُأطلق سراحها مع 19 أسيرة أخرى، 

يف صفقة تبادل« شريط شاليط« بتاريخ 2009/10/2م، ثم أعاد االحتالل اعتقالها 

مرة أخرى مع شقيقتها »تغريد« بعد اقتحام منزلهما يف 2010/7/15م، بعد عدة 

شهور من إطالق سراحها، وقد أمضت يف االعتقال اإلداري مدة عام ونصف حيث 

قام االحتالل بتجديده لها 3 مرات متتالية قبل إطالق سراحها  بتاريخ 2011/10/18م 

ضمن صفقة التبادل الدفعة األولى)صفقة وفاء األحرار(، أعاد االحتالل اعتقال لنان 

يف 2013/8/12م ملدة شهرين مع دفع غرامة مالية 1000 شيكل وتم إطالق سراحها 

يف 2013/10/1م.  
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2010/12/17متاريخ االعتقال: 2010/11/23م

العمر وقت االعتقال: 52 عاًما

السجن: مراكز التحقيقالحكم: كفالة مالية 15000 شيكل

شهيرة حافظ برقان9

التهمة:  االنتماء لعائلة مناضلة

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال:

اعُتقلت األسيرة »برقان« من منزلها بطريقٍة وحشيٍة وإجرامية، حيث تم اقتحام البيت 

من أكثر من خمسين جندًيا مدججين بالسالح والكالب البوليسية، وتم اقتيادها إلى 

جهٍة مجهولة؛ وذلك من أجل الضغط ىلع أبنائها األربعة األسرى )موسى، هارون، 

االحتالل قد هدمت  قوات  وكانت  باعترافات؛  اإلدالء  مأمون(؛ إلجبارهم ىلع  عالء، 

تم  النتشة،  ومأمون  الكرمي،  نشأت  الشهيدين  إيواء  بحجة  األربعة؛  األشقاء  منزل 

اإلفراج عنها بعد دفع مبلغ الكفالة املالية. 
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اإلقامة: القدس/ أبو ديس

تاريخ اإلفراج: 2010/8/25متاريخ االعتقال: 2010/8/9م

العمر وقت االعتقال: 24 عاًما

السجن: هشارونالحكم: موقوفة

روان حسن عبد اهلل ثوابتة10

التهمة: مقاومة االحتالل

الحالة االجتماعية: آنسة

ظروف االعتقال:

األسيرة »روان« طالبٌة يف قسم العلوم السياسية يف جامعة القدس، داهمت قوات 

منتصف  بعد  وذلك  املحتلة،  القدس  يف  ديس«  »أبو  يف  والدها  منزل  االحتالل 

ليل 2010/8/9م وقامت بتفتيش املنزل والعبث بمحتوياته، واعتقال ابنته »روان« 

دون إبداء األسباب، وخالل التفتيش قامت قوات االحتالل بالتحقيق مع كافة أفراد 

العائلة واحتجازهم، وكانت »روان« قد اعُتقلت سابًقا وعمرها 17 عاًما وقضت يف 

يف  عنها  اإلفراج  تم  حتى  موقوفة  األسيرة  بقيت  سنوات،  أربع  االحتالل  سجون 

2010/8/25م
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اإلقامة: الناصرة/ كفر قرع

تاريخ اإلفراج: 2010/6/3متاريخ االعتقال: 2010/5/31م

العمر وقت االعتقال: 30 عاًما

الحكم: كفالة طرف ثالث 150000 

شيكل، 5 أيام حبس منزلي

السجن: مراكز التحقيق

لبنى أحمد مصاروة11

التهمة: زيارة جهة معادية)قطاع غزة(

ظروف االعتقال:

ىلع  من  مصاروة«  »لبنى  اإلنسان  حقوق  يف  الناشطة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

متن سفينة »آيف مرمرة«، كبرى سفن أسطول الحرية التي كانت متجهًة من تركيا 

إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار عن القطاع املحاصر، بقيت موقوفة طوال فترة 

احتجازها، وُأفرج عنها مقابل كفالة طرف ثالث 150000 شيكل، و5 أيام حبس منزلي 

و45 يوًما منًعا من السفر خارج البالد.

يذكر أن لبنى مصاروة تعمل يف جامعة القدس كمنظمة لنشاطاٍت مجتمعيٍة يف 

مركز العمل املجتمعي يف البلدة القديمة يف القدس، وكانت قد وصلت إلى غزة 

مرتين قبل تنظيم »أسطول الحرية«.
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اإلقامة: قلقيلية

تاريخ اإلفراج: 2010/4/21متاريخ االعتقال: 2010/3/15م

العمر وقت االعتقال: 22 عاًما

السجن: هشارونالحكم: موقوفة

إيمان عبد الرحيم حسن نزال12

التهمة: بدون تهمة 

ظروف االعتقال:

بتاريخ  نزال«  »عائشة  وشقيقتها  نزال«  »إيمان  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

تم  أن  إلى  السجن  يف  موقوفة  بقيت  حيث  األسباب،  إبداء  بدون  2010/3/15م، 

اإلفراج عنها بعد اعتقاٍل دام قرابة الشهر، وَدْفع الغرامة املالية.
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اإلقامة: قلقيلية

تاريخ اإلفراج: 2010/4/21متاريخ االعتقال: 2010/3/15م

العمر وقت االعتقال: 39 عاًما

السجن: هشارونالحكم: موقوفة

عائشة عبد الرحيم حسن نزال13

التهمة: بدون تهمة 

ظروف االعتقال:

بتاريخ  نزال«  إيمان  وشقيقتها«  نزال«  »عائشة  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

تم  أن  إلى  السجن  يف  موقوفة  بقيت  حيث  األسباب،  إبداء  بدون  2010/3/15م، 

اإلفراج عنها بعد اعتقاٍل دام قرابة الشهر، وَدْفع الغرامة املالية
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اإلقامة: بيت اْعَمر

تاريخ اإلفراج: 2010/6/9متاريخ االعتقال: 2010/6/2م

العمر وقت االعتقال: 33 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 1000 شيكل كفالة مالية

إيمان بدر الخيل14

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

ظروف االعتقال:

تم اعتقال »إيمان« يف 2 يونيو 2010م، دون توجيه تهمٍة محددٍة لها، وتم احتجازها 

يف ظروف اعتقاٍل سيئة للغاية، لم يراعوا حالتها الصحية املتدهورة حيث تم نقلها 

مرتين إلى املشفى خالل األسبوع الذي كانت به رهن االعتقال، أطلقوا سراحها يف 

9 يونيو 2010م، بكفالٍة مالية قدرها 1000 شيكل.
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل)اإلسرائيلي(
 )2011م(

اإلقامة:  رام اهلل /املزرعة الشرقية 

تاريخ اإلفراج: 2011/8/5متاريخ االعتقال: 2011/2/6م

العمر وقت االعتقال: 37 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 6 أشهر

سمحة عبد القادر حجاز1

التهمة: تهريب أجهزة خلوية للسجن

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لستة أوالد

ظروف االعتقال: 

سجن  يف  املعتقَلْين  شقيَقْيها  لزيارة  توجهها  أثناء  »سمحة«  األسيرة  اعُتقلت 

عاًما،   21 من  أكثر  منذ  املؤبد  بالسجن  يقضي حكًما  الذي  »ياسر حجاز«  عسقالن، 

واملعتقل  مرات،   10 املتكرر  املؤبد  بالسجن  حكًما  يقضي  الذي  حجاز«  و«هشام 

اُتهمت »سمحة« بتهريب أجهزٍة خلويٍة لشقيَقْيها  أكثر من 7 سنوات؛ حيث  منذ 

األسيرين، وقد ُأخضعت لتحقيٍق قاٍس حيث تم سجنها مع األسيرات الجنائيات قبل 

نقلها لسجن »تلموند هشارون« املخصص للنساء، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2011/10/18متاريخ االعتقال: 2011/2/15م

العمر وقت االعتقال: 40 عاًما

تجديد  6 شهور+  إداري،   الحكم: 
4 شهور

السجن: هشارون

علياء” محمد يحيى” الجعبري2

 التهمة: دون تهمة محددة

ظروف االعتقال: 

قاموا  الخليل،  مدينة  يف  منزلها  من  »الجعبري«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

لحالتها  مراعاٍة   دون  وذلك  بها،  الخاص  الحاسوب  وجهاز  الجوال  هاتفها  بمصادرة 

لها عمليٌة  وُأجريت  والغدد،  الكبد  تعاني »علياء« من مشاكل يف  الصحية، حيث 

جراحيٌة يف األذن قبل شهرين من اعتقالها،  فكانت بحاجٍة ماسٍة إلى رعايٍة طبية، 

وخالل االعتقال تعرضت »علياء« لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وُحرمت 

من زيارة أهلها، أنهت ستة أشهٍر يف السجن اإلداري، ثم ُجدد لها أربعة أشهٍر أخرى، 

تم اإلفراج عنها يف صفقة وفاء األحرار )الدفعة األولى( عام 2011.
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اإلقامة: جنين/ عرابة

تاريخ اإلفراج: 2011/6/21متاريخ االعتقال: 2011/5/31م

العمر وقت االعتقال: 23 عاًما

السجن: الجلمةالحكم: 3000 شيكل كفالة مالية

سجى جاسر شيباني3

التهمة: العمل يف جمعية تابعة للجهاد اإلسالمي

ظروف االعتقال: 

إلى جهٍة  نقلها  األسيرة »سجى شيباني« من منزلها بعد تفتيشه، وتم  اعُتقلت 

مجهولة، ثم ُأفرج عنها بعد 20 يوًما بكفالة مالية بلغت 3000 شيكل، واألسيرة هي 

االحتالل  جنود  قام  وقد  األيتام،  لرعاية  اإلسالمية«  »اإلغاثة  موظفة يف جمعية 

التي  اإلسالمي  الجهاد  لحركة  تابعة  أنها  بحجة  اعتقالها؛  يوم  الجمعية  بإغالق 

تعتبرها تنظيمًا محظورًا.
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اإلقامة: الخليلالعمر وقت االعتقال: لم تتوفر معلومات

تاريخ اإلفراج: 2011/9/13متاريخ االعتقال: 2011/8/14م

الحكم: شهر واحد،25 ألف شيكل غرامة 

مالية

السجن: هشارون

سهى أبو منشار4

التهمة: تهريب هاتف نقال

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها طفل

ظروف االعتقال: 

 األسيرة »أبو منشار« زوجة األسير »طارق إدعيس« من الخليل، تم اعتقالها وطفلها 

الرضيع »أنور« البالغ من العمر سنة ونصف أثناء زيارتها لزوجها األسير يف معتقل 

العسكرية  »عوفر«  محكمة  أصدرت  نقال،  هاتٍف  تهريب  محاولتها  بحجة  »عوفر«؛ 

حكًما بسجنها ملدة شهر، إضافًة إلى فرض غرامٍة ماليٍة مقدارها 25 ألف شيكل، تم 

اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/ بيت حنينا

تاريخ اإلفراج: 2011/12/18م.تاريخ االعتقال: 2011/9/8م

السجن: هشارونالحكم: موقوفة

رانية هلسة “أبو صبيح”5

التهمة: بدون تهمة محددة

ظروف االعتقال: 

اعتقلتها قوات االحتالل بعد مداهمة منزلها بتاريخ 2011/9/8م، وتم الّزج بها يف 

سجن »هشارون«، ويف 2011/12/18م، تم اإلفراج عنها ضمن الدفعة الثانية لصفقة 

تبادل األسرى )وفاء األحرار(، وكانت مخابرات االحتالل قد استدعت ذوي األسيرة إلى 

مقر املخابرات بالقدس، وأبلغتهم بحظر أي مظاهٍر احتفالية  يف استقبال ابنتهم 

ابتهاًجا بخروجها ضمن الصفقة.

العمر وقت االعتقال: لم تتوفر معلومات
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اإلقامة: دير قديس/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2011/12/18م تاريخ االعتقال: 2011/9/12م

العمر وقت االعتقال: 20 عاًما

الحكم: 28 شهًرا، و2000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

هنية منير علي ناصر6

التهمة: محاولة طعن

ظروف االعتقال: 

القدس املفتوحة،  العربية يف جامعة  اللغة  الطالبة يف قسم  اعُتقلت »هنية« 

شهًرا،   28 مدة  الفعلي  بالسجن  عليها  وُحكم  »نعلين«،  حاجز  ىلع  عبورها  أثناء 

إضافًة إلى غرامٍة ماليٍة مقدارها 2000 شيكل، أمضت األسيرة مدة 3 أشهر يف سجون 

 18 بتاريخ  األحرار،  وفاء  الثانية يف صفقة  الدفعة  وُأطلق سراحها ضمن  االحتالل، 

قاموا  2014/12/10م حيث  يوم  اعتقالها   االحتالل  أعادت قوات  ثم  ديسمبر2011م، 

باقتحام منزلها وتفتيشه، ومن ثم اعتقالها بتهمة االنتماء لحركة »حماس« وتلقي 

أموال منها والتواصل مع جهات مشبوهة، وُأعيد لها حكمها السابق والذي أمضت 

منه 3 شهور حيث أكملت حكمها، وتم اإلفراج عنها يوم2016/11/21م.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2011/12/18م تاريخ االعتقال: 2011/9/17م

العمر وقت االعتقال: 24 عاًما

السجن: هشارونالحكم: موقوفة

فداء عاطف أبو سنينة7

التهمة: محاولة طعن جندي

ظروف االعتقال: 

اعتقلت بتاريخ 2011/9/17م قرب الحرم اإلبراهيمي الشريف يف مدينة الخليل، ىلع 

خلفية محاولتها طعن جندي كما يدعي االحتالل، تعرضت لتحقيقٍ  قاٍس وظروف 

اعتقاٍل سيئة، وتم اإلفراج عنها يف صفقة وفاء األحرار يف دفعتها الثانية، قبل أن 

يتم الحكم عليها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2013/6/13متاريخ االعتقال: 2011/10/19م

العمر وقت االعتقال: 54 عاًما

شيكل   3000 شهًرا،   21 الحكم: 

غرامة مالية

السجن: هشارون

سلوى عبد العزيز حسان8

التهمة: بدون تهمة محددة

الحالة االجتماعية: متزوجة ولها ستة أبناء

ظروف االعتقال: 

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »سلوى حسان« ىلع الحاجز الفاصل بين مدينتي 

بيت لحم والخليل )حاجز عصيون(، حيث كانت متوجهًة من الخليل إلى مدينة بيت 

لحم، وجرى تقديمها ألكثر من )16( محكمة عسكرية، ورغم تسّلم املحكمة تقارير 

طبية تؤكد مدى معاناتها وتأثير االعتقال عليها، إال أنها رفضت اإلفراج عنها، ولم 

تراِع املحكمة كون األسيرة مسنة ومريضة فكانت يف كل محاكمة تمدد توقيفها، 

تم اإلفراج عنها بعد انقضاء مدة محكوميتها.

يذكر أن األسيرة سلوى حسان من مدينة غزة، ومتزوجة يف مدينة الخليل، وهي 

والدة األسير الشهيد )عبد العزيز حسان( الذي استشهد تحت التعذيب يف سجون 

االحتالل.
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اإلقامة: خربة املفقرة/ الخليل

تاريخ اإلفراج: 2011/11/28متاريخ االعتقال: 2011/11/24م

العمر وقت االعتقال: 17 عاًما

السجن: املسكوبيةالحكم: كفالة مالية

أمل جمال حمامدة9

التهمة: محاولة منع جنود االحتالل من هدم منزل عائلتها

الحالة االجتماعية: طالبة »قاصر«

ظروف االعتقال: اعُتقلت بتاريخ 2011/11/24م؛ ملحاولتها منع قوات االحتالل من 

هدم منزلها، وذلك أثناء اعتداء االحتالل ىلع خربة املفقرة شرق يطا- محافظة 

الخليل حيث هاجمت قوات كبيرة من جنود االحتالل املنطقة، و هدمت ممتلكات 

األهالي وخيامهم ىلع ما تحويه من مقتنيات، وهدمت مسجدًا تزيد مساحته عن 

 )10( ويؤوي  الطحان  ماهر  املرحوم  لعائلة  ملكيته  تعود  ومسكنًا  مربعا،  مترا   )50(

أنفار معظمهم من األطفال األيتام، ومسكنًا للمواطن محمود حسين الطحان ويؤوي 

14 فردًا منهم 4 معاقين، غير آبهين بمصيرهم، وأنهم سيقضون أيامهم الباردة من 

فصل الشتاء يف العراء. 

االحتالل  إجراءات  مقاومتهما  بسبب  »سوسن«  قريبتها  برفقة  »أمل«  اعتقال  تم 

الظاملة بحق ممتلكات القرية، 

نالت حريتها بعد دْفع كفالة مالية بتاريخ  2011/11/28م. 
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اإلقامة: خربة املفقرة/ الخليل

تاريخ اإلفراج: 2011/12/1متاريخ االعتقال: 2011/11/24م

العمر وقت االعتقال: 22 عاًما

الحكم: 8 أيام، وغرامة مالية 

3000 شيكل

السجن: املسكوبية

سوسن حمامدة10

التهمة: املشادة مع جنود االحتالل الذين هدموا بيتها

الحالة االجتماعية: طالبة

وتعيش  االجتماعية«  »الخدمة  تخصص  تدرس  جامعية،  طالبٌة  االعتقال:  ظروف 

منطقة  )اإلسرائيلي(، يف  االحتالل  مع  دائٍم  احتكاٍك  منطقة  عائلتها يف  برفقة 

الجنوب  أقصى  »يطا«  بلدة  من  الشرق  إلى  تقع  التي  املفقرة«  »خربة  ُتسمى 

مهددٌة  مجاورة  أخرى  وِخَربًا  الخربة  أّن  حيث  الخليل،  مدينة  قرب  الفلسطيني 

باملصادرة، بحجة أنها منطقة تدريٍب عسكرٍي لجيش االحتالل، وبتاريخ 2011/11/24، 

آليات االحتالل بهدم منزل عائلة سوسن، ومن ثّم قاموا باعتقالها، ومكثت  قامت 

يف السجن عدة أياٍم بحجة محاولتها طعن جندي حسب ادعاء جنود االحتالل، إال 

أن املحكمة بّرأتها، ووضعت عليها شروًطا كي ال تعاود نشاطها التضامني، باإلضافة 

إلى عدم تواجدها يف تلك املنطقة لفترٍة من الزمن، وتغريمها مبلغ 70 ألف شيكل 

ماليٍة قدرها 5000 شيكل يف  يف حال تواجدت هناك، تحررت »سوسن« بكفالٍة 

توقيفها(  فترة   ( فعلي  سجن  أيام  ب8  عليها  ُحكم  ديسمبر   19 ويف   ،2012/12/1

و3000 شيكل غرامة مالية.
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اإلقامة: القدس

تاريخ اإلفراج: 2011/11/28متاريخ االعتقال: 2011/11/15م

العمر وقت االعتقال: 26 عاًما

السجن: املسكوبيةالحكم: موقوفة

إسراء سلهب11

التهمة: بدون تهمة محددة 

املهنة: صحفية

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال: 

األسرى  بشؤون  املتخصص  »أحرار«  برنامج  ومقدمة  القدس  من  صحفية  األسيرة 

بعد  سلهب  الصحفية  اعتقلت  قد  االحتالل  قوات  وكانت  »القدس  فضائية  ىلع 

استدعائها للمقابلة يف مركز تحقيق املسكوبية، علًما أن زوجها »شادي زاهدة« 

كان قد ُأعتقل قبلها بحوالي شهر، تم اإلفراج عنها يف 2011/11/28م.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2013/7/18متاريخ االعتقال: 2011/12/7م

العمر وقت االعتقال: 19 عاًما

الحكم: 27 شهًرا، 3000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

آالء عيسى محمد جعبي12

التهمة: محاولة طعن جندي

ظروف االعتقال: 

اعُتقلت بالقرب من الحرم اإلبراهيمي الشريف يف مدينة الخليل بزعم حملها سكيًنا 

ومحاولة طعن جنديٍّ هناك، ويف 2013/5/9م ُحكم عليها بالسجن مدة 27 شهًرا 

وغرامة مالية قدرها 3000 شيكل، وخالل نقلها يف سيارة البوسطة إلى املحكمة 

يف سجن »عوفر« بتاريخ 2012/6/13م تعرّضت العتداء سجينٍة )اسرائيلية( عليها 

إدارة  ضد  بشكوى  األسيرة  تقدمت  وقد  خنقها،  ومحاولة  بمهاجمتها  قامت  حيث 

السجن، مطالبًة فيها بعدم نقل معتقلين ومعتقالت )اسرائيليين( مريضين نفسًيا 

مع األسرى الفلسطينيين؛ ملا يف ذلك من خطورٍة ىلع حياتهم، لكن دون جدوى، 

تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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السجن: هشارون

اإلقامة: خربثا املصباح/ رام اهلل 

تاريخ اإلفراج: 2011/12/30متاريخ االعتقال: 2011/12/27م

العمر وقت االعتقال: 62 عاًما

الحكم: كفالة مالية قدرها 1500 
شيكل

هنية فرح الهبل13

التهمة: دون تهمة    

»خربثا  قرية  بمداهمة   االحتالل  جيش  من  كبيرٌة  قوٌة  قامت  االعتقال:  ظروف 

بإخالء  وقاموا  ورماح(،  )هنية  األسيرتين  بيت  قاصدين   ، اهلل  رام  قرب  املصباح« 

املنزل وتفتيشه ملدة ساعة ونصف، وقامت املجندات كذلك بتفتيش األسيرتين 

بالقوة   »هنية«  األسيرة  بسحب  قمن  حيث  العسكرية،  السيارات  الى  واقتيادهن 

ودفعها إلى داخل الجيب العسكري، وتمت عملية االعتقال والتفتيش أمام األطفال، 

بها  يخيفون  كهربائيٍة  صعقٍة  أصوات  ُتصدر  كهربائية  عصًى  الجنود  بحوزة  وكان 

أفراد العائلة.

ألنه  عاما(   35( الهبل  وسام  الشاب  العتقال  الهبل  عائلة  منزل  مداهمة  وجاءت 

 ،2011/12/14 يوم  االحتالل  جنود  العتداء  تعرضت  التي  والدته  عن  دافع  قد  كان 

وذلك أثناء محاولتها منع جنود االحتالل من االعتداء ىلع ثالثٍة من شبان القرية 

والذين تعرضوا للضرب املبرح من قبل جنود االحتالل، وعندما لم يجدوه؛ اعتقلوا 

أمه »هنية«  وزوجته »رماح«،  تم اإلفراج عن األسيرتين بكفالة مالية قدرها 1500 

شيكل لكل أسيرة، بحكم أنهن محتجزاٌت كرهائن يف سجون االحتالل دون أي سبٍب 

لالعتقال. 
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اإلقامة: خربثا املصباح/ رام اهلل 

تاريخ اإلفراج: 2011/12/30متاريخ االعتقال: 2011/12/27م

العمر وقت االعتقال: 30 عاًما

الحكم: كفالة مالية

رماح سالم الهبل14

التهمة: دون تهمة

ظروف االعتقال: 

اعتقلت بعد مداهمة االحتالل ملنزلها بحًثا عن زوجها املطلوب اعتقاله، وحين لم 

يجدوه اعتقلوها هي مع والدة زوجها »هنية« وقد ُأفرج عنها بكفالة مالية قدرها 

1500 شيكل، وتقوم قوات االحتالل بشكٍل ممنهٍج باستخدام أسلوب اعتقال أحد 

ُيراد  العائلة  النساء منهن(، كوسيلة ضغٍط ىلع فرٍد آخر من  العائلة )خاصة  أفراد 

اعتقاله، وهذه السياسة تعتبر عقوبات جماعية محظورة بموجب اتفاقية جنيف 

الرابعة لعام 1949.

السجن: هشارون
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اإلقامة: دوما/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2012/1/5متاريخ االعتقال: 2011/12/20م

العمر وقت االعتقال: 22 عاًما

السجن: بيتح تكفاالحكم: موقوفة

فاطمة دوابشة15

التهمة: دون تهمة

الحالة االجتماعية: آنسة

ظروف االعتقال: 

أخيها  واعتقلتها مع  بالقوة  األسيرة فاطمة دوابشة  االحتالل منزل  داهمت قوات 

املنزل،  من  نقالة  وهواتف  حواسيب  وصادروا  األطفال  فأفزعوا  السبب،  إبداء  دون 

لم  جًدا  صغيرٍة  زنزانٍة  يف  قاسيٍة  بظروٍف  فاطمة  ُوضعت  معها  التحقيق  وخالل 

تمّكنها من التحرك، وجٍو قارس البرودة، وتسليط  ضوٍء أحمر يف الغرفة طوال ال 24 

ساعة يف اليوم، تم اإلفراج عنها يوم 2012/1/5م.
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اإلقامة: رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2011/5/24متاريخ االعتقال: 2011/5/23م

العمر وقت االعتقال: 70 عاًما

السجن: الجلمةالحكم: موقوفة

عائشة العاروري16

التهمة: دون تهمة

الحالة االجتماعية: متزوجة ولها أبناء وأحفاد

ظروف االعتقال:  

هي والدة عضو املكتب السياسي لحركة حماس الشيخ املبعد »صالح العاروري« من 

بلدة »عارورة« قرب رام اهلل، حيث اقتحمت قوات االحتالل املنزل وفتشته بشكٍل 

وتم  معهم،  الخروج  رفضها  بعد  قسًرا  »عائشة«  الحاجة  اقتادت  ثّم  ومن   ، همجيٍّ

احتجازها يف غرفٍة  تم  القدس حيث  مركز تحقيق »املسكوبية« يف  إلى  نقلها 

صغيرٍة األمر الذي انعكس سلًبا ىلع وضعها الصحي، تم اإلفراج عنها بعد احتجازها 

ليوم واحد.
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السجن: مركز تحقيق 

»املسكوبية«

اإلقامة: عكا

تاريخ اإلفراج: 2011/4/26م تاريخ االعتقال: 2011/4/1م 

العمر وقت االعتقال: 42 عاًما

الحكم: كفالةوحبس منزلي 

مدة أسبوعين

سهير أيوب17

التهمة: تقديم خدمات ملنظمة غير قانونية

ظروف االعتقال: اعُتقلت املحامية »سهير أيوب« محامية األسرى مع مجموعٍة من 

املحامين  بشبهة االتصال ومساعدة األسرى من حركة الجهاد اإلسالمي والتنسيق 

الجهاد اإلسالمي يف  السياسيين، ونْقل رسائل لقيادات  الفلسطينيين  مع األسرى 

قطاع غزة، حيث أوضحت أن الئحة اتهام ُقّدمت إلى املحكمة املركزية يف القدس 

املحتلة ضد املحامية »أيوب« بتهمة تقديم خدماٍت ملنظمٍة غير قانونية، وتم 

تمديد اعتقالها حتى نهاية اإلجراءات القضائية ضدها، وجاء يف الالئحة املقّدمة 

ضد »أيوب«، أنه توجه لها قبل بضعة شهور  أحد نشطاء الجهاد يف قطاع غزة، 

وطلب منها زيارة أسرى الحركة يف السجون ، ونقل معلومات لهم ذات صلة بالحركة،  

كما طلب منها نقل معلومات باالتجاه املعاكس، من داخل السجن إلى قيادة الحركة،  

واّدعوا أن »أيوب« وافقت ىلع الطلب، وأنها عرضت نفسها خالل زيارتين للسجن 

ىلع أنها تمثل أسرى الحركة، وحصلت ىلع تصريٍح بمقابلتهم،  فيما اّدعت النيابة 

العامة أن املحامية تلقت ما بين 400-800 شيكل من الحركة مقابل كّل لقاٍء مع 

األسرى، كما نقلت رسائل حول قضايا مرتبطة بالحركة إلى األسرى يف السجون، ومن 

األمن عثرت ىلع بعض  أجهزة  أن  الحركة، وذكرت مصادر صهيونية  إلى  السجون 

الرسائل ألسرى يف بيوت املحامين أثناء قيامها باعتقالهم، الفتًة إلى أنه تم اإلفراج 

عن املحامين الثالثة لحين املحاكمة ، فيما أبقت املحامية أيوب رهن االعتقال، تم 

اإلفراج عنها الحقًا يف 2011/4/26م
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اإلقامة: القدس/ حي شعفاط

تاريخ اإلفراج: 2011/5/15م تاريخ االعتقال: 2011/4/20م 

العمر وقت االعتقال: 43 عاًما

السجن: املسكوبيةالحكم: حبس منزلي

عبير حسن أبو خضير18

التهمة: تعطيل عمل الشرطة أثناء القيام بمهمة رسمية 

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لخمسة أبناء

ظروف االعتقال: هي زوجة القيادي األسير »ناصر أبو خضير«، تم اقتحام منزل آل 

خضير عدة مرات، وتعرضوا سابقًا النتهاكاٍت كثيرٍة كان أولها عام 2011م، حيث تم 

اقتحام املنزل واعتقال الطفل »عنان« ابن عبير، الذي يبلغ من العمر 14 عاًما، حيث 

انهال جنود االحتالل عليه بالضرب، فما كان من األم والشقيقات إال أن دافعن عنه، 

فيما  وصدر  أيام،  عدة  بعد  عنهن  وُأفرج  وابنتيها،  األم  اعتقال  تم  ذلك  أثر  وىلع 

بمهمة  القيام  أثناء  الشرطة  »تعطيل عمل  أبرزها  ومن  اتهام  الئحة  بحقهن  بعد 

رسمية واالعتداء ىلع عناصرها«، واستمرت جلسات املحاكمة مدة سبع سنوات، 

بقيمة 4  ماليٍة عليها  قراٌر بسجن »عبير« مدة شهرين، وفرض غرامٍة  ونتج عنها 

آالف شيكل، ىلع أن تسّلم نفسها إلدارة السجون، تم اإلفراج عنها يف 2011/5/15م
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل)اإلسرائيلي(
 )2012م(

اإلقامة: بيتونيا/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2012/4/1متاريخ االعتقال: 2012/1/9م

العمر وقت االعتقال: 19 عاًما

السجن: هشارونالحكم: موقوفة

سجى شاكر عبد الكريم العلمي1

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

الحالة االجتماعية: آنسة

ظروف االعتقال:

أنحاء  وكافة  رأسها  ىلع  للضرب  وتعّرضت  »بيتونيا«  معبر  من  »سجى«  اعُتقلت 

جسمها، بعد أن هاجمها جنود االحتالل وألقوها أرًضا، كما تعرضت للتفتيش العاري 

وُأجبرت ىلع خلع مالبسها وغطاء رأسها بالقوة، إضافًة إلى توجيه الشتائم البذيئة 

إليها، وخالل التحقيق تعّرضت للشبح الطويل وهي مقيدة اليدين والرجلين، وبدون 

طعاٍم أو شراب، تم اإلفراج عنها بكفالة بعد قضائها مدة 3 شهور يف األسر.
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اإلقامة: بلدة طمون/ طوباس

تاريخ اإلفراج: 2013/2/21متاريخ االعتقال: 2012/12/7م

العمر وقت االعتقال: 21 عاًما

الحكم: 3 أشهر،3000شيكل
غرامة مالية

السجن: هشارون

إيمان محمود مصطفى بني عودة2

التهمة: إنشاء بريد إلكتروني 

ظروف االعتقال:

طبية«،  »تحاليل  تخصص  األمريكية  العربية  الجامعة  يف  طالبة  »إيمان«  األسيرة 

بطريقٍة  منزلها  مداهمة  بعد  االحتالل  قوات  اعتقلتها  دراستها،  يف  متفوقة 

فيه  تستعد  كانت  الذي  الوقت  عائلتها يف  بيت  محتويات  تفتيش  وتم  همجية، 

لالمتحانات النهائية، وذلك بتهمة إنشاء »بريد إلكتروني« لخالها الناشط يف حركة 

»أنس  األسير  مناضلة فهي شقيقة  لعائلة  إيمان  تنتمي  اإلسالمي، حيث  الجهاد 

تم  االعتقال،  يف  شهرين  مدة  قضاء  بعد  االحتالل  عنه  أفرج  والذي  عودة«  بني 

اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها. 
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2012/2/23متاريخ االعتقال: 2012/2/14م

العمر وقت االعتقال: 35 عاًما

السجن: املسكوبيةالحكم: موقوفة

منى حمدان أبو سنينة3

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلة

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »منى« وزوجها »حمدان« 70 عاما، وابنه »عاطف« 

بعمر  إسالم«  الصغيرة«  طفلتهم  خلفهم  تاركين  منزلهم،  مداهمة  بعد  عامًا،   30

العامين دون معيل، تم نقلهم جميعا إلى  معتقل »املسكوبية« بالقدس للتحقيق 

معهم، دون مراعاٍة لسن الزوج ومرضه، وال كونها أمًا لرضيعة، قام املحامي بتقديم 

طلٍب عاجٍل لإلفراج عن »منى« إال أن املحكمة رفضت، وتم تمديد اعتقالها ومنع 

زيارتها، وبعد أكثر من أسبوع ُأطلق سراحها، ويأتي اعتقالها يف إطار الضغط ىلع 

زوجها األسير »حمدان« كعادة االحتالل يف اعتقال أقارب األسير.

 تعرضت عائلة املواطن »أبو سنينة« إلى معاناٍة كبيرٍة جراء سياسة االحتالل، حيث 

األكبر  االبن  اعُتقل  حيث   ،2003 عام  يف  كانت  األولى  مرتين،  العائلة  منزل  ُهدم 

»عمر«، وُحكم باملؤبد، وُأفرج عنه ضمن صفقة »وفاء األحرار« عام 2011، وتم إبعاده 

إلى قطاع غزة، فيما ُتوفيت والدته بجلطٍة دماغيٍة بعد مشاهدتها لجنود االحتالل 

يعتدون ىلع نجلها أثناء جلسة محاكمته، تم اإلفراج عن األسيرة » منى« بعد عدة 

أياٍم من اعتقالها.
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اإلقامة: برقين/ جنين

تاريخ اإلفراج: 2012/4/1متاريخ االعتقال: 2012/2/16م

العمر وقت االعتقال: 27 عاًما

السجن: هشارونالحكم: إداري/ ُأبعدت إلى غزة

هناء يحيى صابر شلبي4

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

ظروف االعتقال:

اعُتقلت للمرة األولى يف 2009/3/14م، وأمضت 35 شهًرا رهن االعتقال اإلداري، إلى 

أن ُأفرج عنها ضمن صفقة تبادل »وفاء األحرار« يف دفعتها األولى يوم 2011/10/18م.

عن  املفتوح  إضرابها  »هناء«  فأعلنت  2012/2/16م،  يف  اعتقالها  االحتالل  أعاد   

إضرابها عن  أوقفت »هناء«  اإلداري، ويف 29 مارس 2012م  رفًضا لالعتقال  الطعام 

الطعام، والذي استمر 43 يوًما؛ بعد توصلها إلى اتفاٍق مع مصلحة السجون يقضي 

مكان  إلى  تعود  ثم  غزة  قطاع  إلى  قسًرا  وَنْقلها  2012/4/1م،  يوم  عنها  باإلفراج 

إقامتها يف جنين بعد ثالث سنوات، حظيت األسيرة املبعدة إلى غزة باستقباٍل 

رسمٍي وشعبٍي ىلع معبر »بيت حانون« شمال القطاع، والذي وصلته مساء األحد 

املوافق 2012/04/01م؛ من مستشفى »مائير«.

 تزوجت هناء من الشاب  الغزّي »عاهد السوافيري«، وأنجبت منه طفلين، ولم يثنها 

ذلك عن إكمال دراستها، حيث التحقت بكلية الدراسات املتوسطة التابعة لجامعة 

»األزهر« قسم الصحافة واإلعالم، ثم بجامعة اإلسراء لدراسة »الحقوق«.

 ماطل االحتالل يف رجوعها ملسقط رأسها جنين، وما زالت مبعدًة يف غزة تنتظر 

يوم العودة إلى مسقط رأسها جنين.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2012/3/8متاريخ االعتقال: 2012/2/20م

العمر وقت االعتقال: 35 عاًما

السجن: مركز التحقيقالحكم: موقوفة

موفقة محمد كايد القواسمة5

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفل

ظروف االعتقال:

جنود  كعادة  اعتقالها  تم  لطفل،  وأم  القواسمة«  شفيق  محمد  األسير«  زوجة   

االحتالل يف اعتقال النساء الفلسطينيات بهدف الضغط ىلع أزواجهن األسرى، تم 

اإلفراج عنها بتاريخ 2012/3/8م. 
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2012/3/1متاريخ االعتقال: 2012/2/23م

العمر وقت االعتقال: 24 عاًما

السجن: هشارونالحكم: موقوفة

عائشة موسى حسن غانم6

التهمة: تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال:

اعُتقلت »عائشة« قرب الحرم اإلبراهيمي يف مدينة الخليل؛ بسبب محاولتها تنفيذ 

عملية طعن حسب زعمهم، وخالل عملية االعتقال قامت قوات االحتالل باالعتداء 

عليها وإصابتها برضوٍض وكدماٍت يف أنحاٍء متفرقٍة من جسدها، ويف الغالب فإن 

الفلسطينيات  للسيدات  طعن«  »محاولة  تهمة  تلفيق  يتعمدون  االحتالل  جنود 

اللواتي يتم اعتقالهن؛ وذلك لتبرير االعتقال واالعتداء عليهن، والدليل ىلع ذلك 

خروج األسيرة بعد فترٍة وجيزة من السجن، تم اإلفراج عنها بعد أسبوٍع من اعتقالها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2012/4/30متاريخ االعتقال: 2012/3/15م

العمر وقت االعتقال: 28 عاًما

شيكل   2000 شهران،  الحكم: 

غرامة مالية
السجن: هشارون

إيناس علي محمود السعيد/غانم7

التهمة: االعتداء ىلع جنود االحتالل

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفل

ظروف االعتقال:

الرميدة« يف  »تل  غانم«، من سكان حي  »إيناس  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

مدينة الخليل، بينما كانت تحاول عبور شارع الشهداء وسط مدينة الخليل؛ بحجة 

اعتدائها ىلع أحد الجنود املتمركزين ىلع الحاجز قرب مدخل الشارع، حيث اعتدى 

الجنود ىلع طفلها الذي يبلغ من العمر ثالث سنوات وقاموا بإلقائه بعيدًا عن أمه

الجيران الطفل، بينما اقتيدت والدته إلى مركز تحقيق لشرطة االحتالل يف  أخذ 

مستوطنة »جفعات هافنوف«، حيث تم الحكم عليها مدة شهرين، و2000 شيكل 

غرامة مالية، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: البيرة/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2012/4/20متاريخ االعتقال: 2012/3/26م

العمر وقت االعتقال: 30 عاًما

شيكل  و3500  يومًا،   25 الحكم: 

غرامة مالية

السجن: حبس منزلي

عال هنية8

التهمة: لم توجه لها تهمة

ظروف االعتقال:

مركز  يف  احتجازها  تم  حيث  2012/3/26م،  يوم  هنية«  عال   « األسيرة  اعُتقلت 

التحقيق دون أن توجه لها تهمة محددة، تم إطالق سراحها بكفالة مالية قدرها 

3500 آالف شيكل، وكفالة مالية من قبل طرفين ب 10 آالف شيكل لكل طرف، شرط 

أن تحضر كل يوم أحد من كل أسبوع إلى مركز شرطة بيت »إيل« للتوقيع، انتهى 

حبسها املنزلي يوم 2012/4/20م.
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اإلقامة: بيت أوال/ الخليل

تاريخ اإلفراج: 2012/8/5متاريخ االعتقال: 2012/4/18م

العمر وقت االعتقال: 21 عاًما

الحكم: 4 أشهر، 2000 دوالر 

أمريكي غرامة مالية
السجن: هشارون

إسالم حسن يحيى البشيتي9

التهمة: العمل ضد أمن االحتالل

الحالة االجتماعية: آنسة

»بوليتكنك  الطالبة يف جامعة  »البشيتي«  األسيرة  اعتقال  تم  االعتقال:  ظروف 

فلسطين« يف الخليل من منزل عائلتها يف »بيت أوال، وحسب أقوالها أن عملية 

االحتالل منزلها  لها ولعائلتها، حيث حاصرت قوات  االعتقال كانت مفاجأًة  كبيرًة 

همجي،  بشكٍل  بتفتيشه  قاموا  املنزل  دخولهم  وفور  فجرًا،  الثالثة  الساعة  يف 

ما أرعب األطفال الصغار، طلبوا بطاقتها الشخصية، وحين تأكدوا منها قالوا لها:« 

من  خروجها  وفور  مالبسها،  لتغيير  دقائق   10 وأمهلوها  لالعتقال«،  مطلوبة  أنها 

املنزل قاموا بتقييد يديها، ووضع عصابٍة ىلع عينيها، ونقلوها إلى مركز توقيف 

»عتصيون« ثم إلى مركز تحقيق سجن »عوفر« بالقرب من رام اهلل ، حيث تعرضت 

حيث  »هشارون«  سجن  الى  نقلها  تم  ثم  ومن  ساعات،  لعدة  والتهديد  للتعذيب 

كانت التهمة جاهزة » العمل ضد أمن االحتالل«، وقاموا بوضعها يف زنزانٍة انفراديٍة 

ملدة أسبوعين، وبعدها تم نقلها إلى غرف األسيرات األمنّيات.

خضعت للمحاكمة 7 مرات خالل شهرين، ويف املحاكمة األخيرة صدر الحكم عليها 

بالسجن الفعلي مدة 4 شهور، و10 شهور مع وقف التنفيذ ملدة 5 سنوات، وغرامة 

مالية قدرها 7 آالف شيكل، بدل سجن 7 شهور أخرى، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2012/11/1متاريخ االعتقال: 2012/4/22م

العمر وقت االعتقال: 22 عاًما

شيكل   7000 أشهر،   7 الحكم: 

غرامة مالية

السجن: هشارون

 أفنان إسماعيل رمضان10

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

الحالة االجتماعية: آنسة

ظروف االعتقال:

»بوليتكنك  جامعة  يف  حاسوب  هندسة  طالبة  »أفنان«  االحتالل  قوات  اعتقلت 

فلسطين« يف مدينة الخليل، وذلك بعد اقتحام منزلها يف حملٍة استهدفت أغلب 

شمال  »عتصيون«  توقيف  بمركز  احتجازها  تم  البوليتكنيك،  جامعة  يف  الطالبات 

مدينة الخليل ثم ُنقلت إلى سجن »هشارون«، وكانت أفنان قد َمُثلت أمام املحكمة 

ست مرات خالل األربع أشهٍر األولى من اعتقالها، حتى تم الحكم عليها مدة 7 أشهر، 

7 آالف شيكل غرامة مالية.

 وُيذكر أن يوم املحكمة هو أصعب األيام يف حياة األسير، حيث يخرج الساعة الثالثة 

والنصف قبل الفجر ويعود الساعة العاشرة مساًء، وُينقل من وإلى املحكمة بواسطة 

فيما  طويلٍة  لساعاٍت  الجلوس  بسبب  العذاب،  من  قطعًة  تمثل  التي  »البوسطة« 

يشبه قفًصا حديدًيا ال متنفس فيه وال مكاٍن للحركة، تم اإلفراج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2012/5/7متاريخ االعتقال: 2012/4/23م

العمر وقت االعتقال: 23 عاًما

الحكم: 15 يومًا، و5 آالف شيكل 

غرامة مالية
السجن: هشارون

فاطمة الزهراء »محمد رأفت« سدر11

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

الحالة االجتماعية: مخطوبة

ظروف االعتقال:

مدينة  يف  الكائن  منزلها  من  الزهراء«  »فاطمة  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

»الخليل« بعد أن فتشته وعبثت بمحتوياته، وُيذكر أن فاطمة الزهراء تحمل شهادة 

اللغة الفرنسية وهي مخطوبة لألسير« جالل يغمور«، وشقيقة  البكالوريوس يف 

األسير »نزار محمد سدر« املعتقل يف سجون االحتالل منذ عام 2003م، واملحكوم 

بالسجن الفعلي مدة 12 عامًا، ُأفرج عن فاطمة بعد اعتقال دام 15 يوًما بكفالة مالية 

التي اعتبرتها  العامة  النيابة  اّدعاء  قدرها 5 آالف شيكل، وأقّرت املحكمة ببطالن 

ناشطة يف الكتلة اإلسالمية التي تنتمي لتنظيٍم محظور حسب زعمهم. 
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اإلقامة: جنين/ زبوبا

تاريخ اإلفراج: 2012/12/30متاريخ االعتقال: 2012/6/20م

العمر وقت االعتقال: 30 عاًما

الحكم: 7 أشهر، 2000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

نسيبة عيسى جرادات12

التهمة: نقل أموال لحركة حماس

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلين

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »جرادات«، والتي كانت تدرس تخصص)معلم صف( 

إلى  وعادت  البكالوريوس  درجة  ىلع  حصلت  حيث  بعّمان،  األردنية  الجامعة  يف 

الضفة الغربية حيث يسكن أهلها، بعدها عادت إلى »األردن« إلنهاء إجراءات التخرج، 

وبعد إنهائها عادت من معبر »الكرامة« الحدودي)اللنبي( ففوجئت باعتقالها هناك، 

حركة  لصالح  خدمات  بتقديم  متعلقًة  لها،  ملفقًة  تهًما  االحتالل  نيابة  وتوجيه 

املقاومة اإلسالمية »حماس«، وقد تعرضت األسيرة خالل فترة اعتقالها للتعذيب 

الجسدي والنفسي إال أنها لم تعترف بالتهم املوجه لها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: قلقيلية

تاريخ اإلفراج: 2012/8/8متاريخ االعتقال: 2012/7/18م

العمر وقت االعتقال: 29 عاًما

السجن: هشارونالحكم: موقوفة

وفاء شماسنة »عطية«13

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال:

وفاء شماسنة »عطية« هي زوجة األسير »أحمد عطية«، تم اعتقالها من منزلها يف 

مدينة »قلقيلية« بعد اعتقال زوجها بأسبوع، إلجباره ىلع االعتراف بالتهم املوجه 

الكبد  وتعاني من تضخٍم يف  الوقت  ذلك  مريضًة يف  كانت  »وفاء«   أن  علًما  له، 

والطحال، ووضعها الصحي سيئ، وهناك خطورٌة كبيرٌة ىلع حياتها، إال أن االحتالل 

وكعادته يف التنغيص ىلع األسرى باعتقال ذويهم لنزع االعترافات منهم، وال يأبه 

للظروف الصحية أو أي محظوراٍت أخرى، تم اإلفراج عنها دون محاكمتها أو توجيه 

الئحة اتهام لها، وذلك بعد أسبوعين من احتجازها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2013/7/4متاريخ االعتقال: 2012/7/26م

العمر وقت االعتقال: 17 عاًما

الحكم: 12 شهًرا، 1000 شيكل 
غرامة مالية

السجن: هشارون

هديل طالل عيسى أبو تركي14

التهمة: االعتداء ىلع مجندة إسرائيلية

ظروف االعتقال:

مدينة  يف  الشريف  اإلبراهيمي  الحرم  من  بالقرب  حاجٍز  ىلع  »هديل«  اعُتقلت 

وبين  بينها  شجاٌر  فدار  تفتيشها،  املجندات  إحدى  حاولت  حين  وذلك  الخليل، 

املجندة التي استدعت سائر الجنود املوجودين ىلع الحاجز، تم ضربها واالعتداء 

إلى مركز شرطة  ُاقتيدت  بالتحديد،  رأسها  أنحاء جسدها، وىلع  كافة  عليها يف 

السجن تم وضعها يف غرفٍة منفردٍة  إلى  للتحقيق، ومنذ إحضارها  أربع«  »كريات 

تحت مراقبة الكاميرات، ورفضت إدارة السجن دمجها مع باقي األسيرات.

عليها  وُحكم  شقيقتها،  مع  2009م  عام  اعُتقلت  قد  تركي«  »أبو  األسيرة  وكانت 

بالسجن مدة شهر، وكفالة مالية قدرها5000 شيكل، وجرى اعتقالها مرة ثانية عام 

2010م وقضت مدة 3 شهور يف السجن، وكان هذا االعتقال هو الثالث لها، ولذا عانت 

األسيرة من حالٍة نفسيٍة سيئة، خاصًة أنها لم تتمكن من إكمال مسيرتها التعليمية؛ 

بسبب االعتقاالت املتكررة، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: قرية رهط/ النقب

تاريخ اإلفراج: 2012/8/16متاريخ االعتقال: 2012/8/2م

العمر وقت االعتقال: 49 عاًما

السجن: مركز التحقيقالحكم: موقوفة

نجاح القريناوي15

التهمة: االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي

ظروف االعتقال:

اعُتقلت األسيرة »نجاح القريناوي« بتهمة االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي، وإرسال 

أمواٍل لنشطاء الحركة يف الضفة الغربية، واّدعى االحتالل أن »القريناوي« حاولت 

إلى  أمواٍل  بتحويل  املحتلة  السبع  بئر  بلدة »رهط« يف مدينة  إقناع شخٍص من 

الجهاد اإلسالمي، تم اإلفراج عنها بعد عدم ثبوت التهمة عليها.
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اإلقامة: إذنا/ الخليل

تاريخ اإلفراج: 2013/6/6متاريخ االعتقال: 2012/8/27م

العمر وقت االعتقال: 25 عاًما

شيكل   2000 أشهر،   10 الحكم: 
غرامة مالية

السجن: هشارون

أسماء يوسف محمود البطران16

التهمة: محاولة طعن مستوطن

ظروف االعتقال:

جامعة  يف  اإلسالمية  والشريعة  العربية  اللغة  قسم  يف  طالبة  البطران  أسماء 

الخليل، اعُتقلت بالقرب من الحرم اإلبراهيمي الشريف، وُحكم عليها بالسجن مدة 

10 أشهر، مع الحرمان من إكمال مسيرتها التعليمية، حيث كان قد تبقى لها فصاًل 

2008م  عام  سابًقا  اعُتقلت  محررة  أسيرة  هي  وأسماء  تتخرج،  حتى  واحًدا  دراسًيا 

االنتماء  بتهمة  وذلك  مالية،  غرامة  دفع  مع  شهًرا   18 مدة  بالسجن  عليها  وُحكم 

اإلفراج  تم  الخليل،  جامعة  يف  حماس  لحركة  الطالبي  الجناح  اإلسالمية-  للكتلة 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم الدهيشة/ بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2014/7/8متاريخ االعتقال: 2012/9/4م

العمر وقت االعتقال: 32 عاًما

الحكــم:24 شــهًرا، 1000 شــيكل 

غرامة مالية 

السجن: هشارون

إنعام عبد الجبار الحسنات17

التهمة: محاولة طعن جندي 

ظروف االعتقال:

2012/9/4م،  بتاريخ  لحم«  »بيت  مدينة  قرب  حاجٍز  عبر  االحتالل  قوات  اعتقلتها 

بحجة محاولتها طعن جندي )اسرائيلي(، صدر بحقها حكًما بالسجن الفعلي ملدة 

عامين، 1000 شيكل غرامة مالية

تستطيع  وال  نائمة،  وقتها  معظم  وتمضي  »الشقيقة«  مرض  من  األسيرة  تعاني 

ملدة  قاٍس  لتحقيٍق  تعرُّضها  معاناتها؛  تفاقم  يف  زاد  وما  طويل،  لوقٍت  التحدث 

أقسام  يف  بها  والّزج  »املسكوبية«،  تحقيق  مركز  يف  اعتقالها  بعد  كامل  شهٍر 

األسيرة من عدم  إلى سجن »هشارون«، كما عانت  نقلها  الجنائيات قبل  األسيرات 

انتظام زيارة عائلتها، ومنع زيارة البعض منهم بحجة الرفض األمني، وقد تعرضت 

»إنعام« لالعتقال سابًقا لدى االحتالل واستمر اعتقالها حوالي شهرين، تم اإلفراج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2013/4/21متاريخ االعتقال: 2012/9/13م

العمر: 20 عاًما

شيكل   1000 شهًرا،   12 الحكم: 

غرامة مالية 

السجن: هشارون

منار جميل زواهرة18

التهمة: محاولة طعن جندي

ظروف االعتقال:

طالبة  »زواهرة«  األسيرة  لحم  بيت  حاجز  املتواجدة ىلع  االحتالل  قوات  اعتقلت 

اللغة االنجليزية يف جامعة القدس املفتوحة بتاريخ 2012/9/13م، بتهمة محاولة 

طعن جنديٍّ ىلع حاجز )300( الذي يفصل مدينة القدس املحتلة عن مدينة »بيت 

لحم«، وُحكم عليها بالسجن الفعلي ملدة عام، تم تقديم طلب ملحكمة »شليش« 

لخروجها بعد انقضاء »ثلثي املدة« أي بعد 7 أشهر من االعتقال، تم املوافقة ىلع 

الطلب ليتم اإلفراج عنها بتاريخ 2013/4/21م.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2013/1/28متاريخ االعتقال: 2012/10/9م

 العمر وقت االعتقال: 34 عاًما

الحكم: 4 أشهر، 10000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: املسكوبية/ هشارون

نورا أبو وردة )الجعبري(19

التهمة: إدخال أموال معادية، التواصل مع حركة حماس، تحويل مبالغ مالية للسجن

الحالة االجتماعية: متزوجة

2002/11/4م،  منذ  املعتقل  وردة«  أبو  محمد  األسير«  االعتقال:زوجة  ظروف 

واملحكوم بالسجن املؤبد 48 مرة متتالية، والذي رفض االحتالل اإلفراج عنه يف 

صفقة »وفاء األحرار« عام 2011م.

انتقلت  ثم  نابلس،  يف  الوطنية  النجاح  جامعة  الصيدلة،  كلية  يف  نورا  درست   

وهي  أهلها  بيت  من  اعتقالها  تم  الشريعة،  كلية  من  لتتخرج  »الخليل«  لجامعة 

أبيه،  من حضن  االحتالل  والذي حرمه  أعوام(   10( الصغير« حمزة«  تحتضن طفلها 

ت بها يف  وتم حرمانه مجددًا من حضن أمه بعد أن اعتقلتها قوات االحتالل وزجَّ

السجون، وذلك للضغط ىلع زوجها وإضعاف معنوياته،  تعرضت »نورا« لتحقيٍق 

أموال  بإدخال  اتهامها  تم  التحقيق،  فترة  خالل  محاميها  زيارة  من  ُومنعت  قاٍس، 

معادية للمنطقة، والتواصل مع حركة »حماس«، وتحويل مبالغ مالية لزوجها األسير 

من أجل شراء أجهزة جوال داخل السجن.

 12 مالية،  غرامة  شيكل  شهور،10000   8 مدة  الفعلي  بالسجن  عليها  الحكم  تم   

شهرًا مع وقف التنفيذ ملدة 5 أعوام، تم قبول االستئناف الذي تقدم به املحامي 

لتنخفض مدة الحكم إلى 4 شهور سجن فعلي مع بقاء باقي بنود الحكم، ومصادرة 

األموال التي وجدوها يف بيتها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم جنين

تاريخ اإلفراج: 2014/9/30متاريخ االعتقال: 2012/11/5م

العمر وقت االعتقال: 50 عاًما

الحكم: 24 شهًرا، 10 آالف شيكل 

غرامة مالية
السجن: هشارون

نوال سعيد السعدي 20

التهمة: تقديم مساعدات لفصائل املقاومة

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لتسعة أبناء

ظروف االعتقال:

زوجة األسير القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي »بسام السعدي«، اعتقلتها قوات 

الفعلي مدة )20(  بالسجن  نابلس، وُحكم عليها  االحتالل عند أحد حواجز مدينة 

شهًرا، إضافًة إلى غرامٍة ماليٍة قدرها 10 أالف شيكل؛ بتهمة تقديم مساعداٍت لفصائل 

الذي وافقت عليه محكمة  األمر  الحكم،  باستئناف  العامة  النيابة  املقاومة، قامت 

ليصبح  »السعدي«  األسيرة  لحكم  أشهٍر جديدٍة  أربعة  وأضافت  العسكرية،  »عوفر« 

الحكم 24 شهرًا بشكٍل انتقامي، ُيذكر أن هذا االعتقال هو االعتقال الثالث لها؛ حيث 

املرة  واعُتقلت يف  يوًما،   18 2008/5/19م ملدة  بتاريخ  األولى  املرة  اعُتقلت يف 

2012/11/5م،  يف  الثالث  واالعتقال  2008/11/6م،  بتاريخ  أشهر  لستة  إدارًيا  الثانية 

وهي أم لتسعة أبناء، اسُتشهد اثنان منهم ىلع أرض مخيم »جنين« عام 2002م 

وهما »إبراهيم« و«عبد الكريم«، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس

تاريخ اإلفراج: 2014/6/9متاريخ االعتقال: 2012/11/22م

العمر وقت االعتقال: 39 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 30 شهًرا

انتصار محمد أحمد الصياد21

التهمة: طعن جندي

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم ألربعة أبناء

ظروف االعتقال:

اعُتقلت انتصار ىلع خلفية اتهامها بمحاولة طعن جنديٍّ )اسرائيلي( يف القدس 

يف  املبارك  األقصى  املسجد  ىلع  املطل  الطور  حي  سكان  من  وهي  املحتلة، 

مدينة القدس املحتلة، وقد أفرجت سلطات االحتالل عن األسيرة »الصياد« بعد أن 

تقدمت بطلٍب للجنة تخفيض الثلث )شليش(، لتحصل ىلع املوافقة »ثلثي مدة 

الحكم«، تم اإلفراج عنها بعد قضائها مدة 19 شهًرا يف السجن.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2012/3/30متاريخ االعتقال: 2012/3/20م

العمر وقت االعتقال: 27عاًما

السجن: عسقالنالحكم: موقوفة

أماني الخندقجي22

بشؤون  ُتعنى  )فيسبوك(  االجتماعي  التواصل  موقع  ىلع  صفحة  إدارة  التهمة: 

األسرى

ظروف االعتقال: 

»باسم  األسير  وشقيقة  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  الطلبة  اتحاد  كتلة  منسقة 

الخندقجي« عضو اللجنة املركزية لحزب »الشعب« الفلسطيني واملحكوم بالسجن 

املؤبد 3 مرات، تم اعتقال »أماني« بعد مداهمة قوات االحتالل ملنزلها وتحويلها 

للسجن بدون تهمة محددة، ويف السجن تم تفتيشها يف البداية تفتيشًا عاديًا، 

ثم حاولوا تفتيشها)تفتيش عاري( ولكنها رفضت ذلك فقامت السجانة باستدعاء 

اإلدارة  للضغط ىلع  الطعام  أضربت عن  األول هناك  يومها  ومنذ  آخرين،  سجانين 

املخابرات  محققو  فقام  دون سبب،  اعتقالها  احتجاجًا ىلع  وذلك  عنها؛  لإلفراج 

يف سجن عسقالن بمساومتها لوقف إضرابها عن الطعام مقابل السماح لها برؤية 

أخيها باسم الخندقجي، ولكنها رفضت فُأفرج عنها بعد 10 أيام من اعتقالها، وكانت 

سلطات االحتالل قد وجهت لها تهمة إدارة صفحة ىلع موقع التواصل االجتماعي 

أن  ىلع  وأصرت  التهمة  رفضت  األسيرة  أن  إال  األسرى  بشؤون  ُتعنى  )فيسبوك( 

الصفحة مبادرة شخصية منها للتعبير عن رأيها. 
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل )اإلسرائيلي(
 )2013م(

اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2013/2/24متاريخ االعتقال: 2013/2/7م

العمر وقت االعتقال: 20 عاًما

الحكم: 18 يوًما،1500 شيكل 

غرامة مالية

السجن: مركز التوقيف

هيام نمر الرجبي1

التهمة: دخول منطقة ممنوعة ومحاولة طعن جندي

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »الرجبي« من منطقة الحرم اإلبراهيمي الشريف يف 

مدينة الخليل، بحجة دخولها منطقًة »ممنوع الدخول إليها«، وزعموا أنها حاولت 

طعن جنديٍّ )اسرائيلي( يف املكان، قام جنود االحتالل باالعتداء عليها، وإجبارها 

ىلع املشي تحت املطر ملسافاٍت طويلة، تم اإلفراج عنها الحقا عندما لم تثبت 

بحقها أّي تهمة.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ االعتقال: 2013/3/13م

تاريخ اإلفراج: 2015/11/11م

العمر وقت االعتقال: 33عاًما

وقف  مع  السجن  إلى  إضافة  شيكل،   2000 مالية  وغرامة  شهًرا،   33 الحكم: 

التنفيذ ملدة خمس سنوات

السجن: هشارون

نهيل طالل رضوان أبو عيشة 2

التهمة: تصنيع زجاجات حارقة 

ظروف االعتقال: اعُتقلت »نهيل« من منزلها يف مدينة الخليل، ووّجه لها االحتالل 

األسرى؛  ومساندة  دعم  فعاليات  يف  واملشاركة  حارقة،  زجاجاٍت  تصنيع  تهمة 

باإلضافة إلى تواجدها الدائم يف ِخَيم التضامن مع األسرى يف مدينة الخليل، ومنذ 

اعتقالها أّجلت محكمة »عوفر« العسكرية محاكمتها 15 مرة، وفى كل مرٍة يتم نقلها 

عبر البوسطة يف ظروٍف قاسية، وهى مقيدٌة من يديها وقدميها بقيوٍد حديدية، 

وُتحتجز لساعاٍت يف زنزانة املحكمة ذات الرائحة الكريهة املليئة بالقاذورات، كما 

تم تصنيفها بأنها أسيرة مع »خطورة عالية«، ولهذا يتم تقييد رجليها كلما خرجت 

من وإلى القسم؛ لزيارة املحامي أو الذهاب للعيادة أو خالل زيارة األهل.

ُيذكر أن األسيرة موظفٌة يف مدرسة »قرطبة« يف منطقة »تل الرميدة« املقابلة 

للحرم اإلبراهيمي الشريف، وكان االحتالل قد اعتقلها أكثر من مرة نظًرا لنشاطها 

الدائم يف التصدي لهجمات املستوطنين، تعاني األسيرة من آالٍم حادٍة يف املفاصل 

بسبب مرض »الروماتزم«، الذي تصاعد يف ظل الظروف السيئة التي تعيشها يف 

السجون، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت لحم/ الدوحة

تاريخ اإلفراج: 2013/8/12م تاريخ االعتقال: 2013/4/2م

العمر وقت االعتقال: 27 عاًما

الحكم: 4 أشهر و20 يوًما، 8000 

شيكل غرامة مالية

السجن: هشارون

هبة بهجت محمود بدير3

التهمة: التنقل بين الضفة وغزة

ظروف االعتقال:

الكائن يف »بيت  ابريل 2013م من منزلها  اعتقلتها قوات االحتالل منتصف ليل 2 

لحم«، وذلك بعد عودتها من زيارة عائلتها يف قطاع غزة، والذين ُحِرمت من رؤيتهم 

مدة تسعة أعواٍم متواصلة، تم استجوابها ثم اقتادوها  إلى الجيب العسكري وهناك 

تم تعصيب عينيها وتقييد يديها، نقلوها إلى معتقل التحقيق يف سجن عسقالن، 

حيث تعرضت لتحقيٍق متواصٍل دون أن يتم إعطاؤها أّي مجاٍل للنوم أو الراحة، وكلما 

حاولت النوم يتم إيقاظها وإخضاعها للتحقيق من جديد.

معاناتها  ورغم  غزة،  لقطاع  زيارتها  بسبب  متعددٍة  اتهاماٍت  املحققون  لها  وّجه   

من آالٍم يف املعدة، إال أنهم قاموا بمصادرة الدواء منها، ما أدى إلى تدهور وضعها 

الصحي، وبعد سبعة أياٍم من التحقيق وَعْرضها ىلع ما يسمى )ماكنة الكذب( تم 

نقلها إلى سجن »هشارون«، تأجلت محاكمتها أربع مرات، ثم حكموها مدة 4 أشهر، 

تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.



لسنا أرقاما

234

اإلقامة: طوباس

تاريخ اإلفراج: 2013/7/16متاريخ االعتقال: 2013/5/14م

العمر وقت االعتقال: 25 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 7000 شيكل كفالة مالية

سيرين خالد صوافطة        4

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

ظروف االعتقال:

مايو خالل   14 بتاريخ  اعُتقلت  املفتوحة«  »القدس   »سيرين« طالبٌة يف جامعة 

إلى  عودتها  طريق  يف  كانت  عندما  وذلك  العسكرية،  الحواجز  أحد  عبر  مرورها 

بيتها يف مدينة »نابلس«، منعتها سلطات االحتالل من مقابلة املحامي أكثر من 

أسبوعين كاملين، ُأفرج عنها بعد أن أمضت شهرين يف السجن بكفالٍة ماليٍة قدرها 

وكانت  لها(،  الزمنية  املدة  ُتحدد  بحقها)لم  منزليٍة  جبريٍة  وإقامٍة  شيكل،   7000

وُنقلت  يوًما،   22 ملدة  »الجلمة«  تحقيق  مركز  يف  للتحقيق  خضعت  قد  األسيرة 

بعدها ملدة أسبوٍع إلى سجن »عسقالن«، ثم أمضت بقية مدة االعتقال يف سجن 

»هشارون«، تم اإلفراج عنها بتاريخ 2013/7/16م.
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اإلقامة: طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2016/10/2متاريخ االعتقال: 2013/5/27م

العمر وقت االعتقال: 35 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 42 شهًرا

دنيا ضرار واكد5

التهمة: املساعدة بإدخال أموال لصالح أسرى حركة حماس يف سجون االحتالل

الحالة االجتماعية: خطيبة األسير محمد فؤاد واكد، املحكوم بالسجن 29 عاًما

الفعلي  بالسجن  عليها  وحكم  »واكد«،  األسيرة  االحتالل  اعتقل  االعتقال:  ظروف 

مدة ثالث سنواٍت ونصف، إضافًة إلى عاٍم آخر وقف تنفيذ، وذلك بتهمة املساعدة 

يف إدخال أمواٍل لصالح أسرى حركة حماس يف سجون االحتالل، ومحاولة تهريب 

أجهزة اتصاٍل وشرائح لألسرى، وكذلك التواصل معهم يف السجون.

الربو، حيث فاقمت  عانت األسيرة من ظروٍف صحيٍة صعبٍة بسبب إصابتها بمرض 

الظروف يف زنازين التحقيق وغرف السجن من مرضها،  فالهواء غير نقي، والرطوبة 

منتشرٌة بشكٍل كبير، كما ُأصيبت األسيرة خالل وجودها يف السجن بمرض السكر 

وارتفاع ضغط الدم؛ وذلك لتعرضها لضغٍط متواصٍل وكبيٍر خالل التحقيق معها يف 

سّبب  الذي  األمر  املرضية،  حالتها  يناسب  عالٍج  أيَّ  تتلَق  ولم  تكفا«،  »بيتاح  مركز 

تراجعًا لوضعها الصحي يف ظل استمرار سياسة اإلهمال الطبي بحقها، تم اإلفراج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2013/11/14متاريخ االعتقال: 2013/8/15م

العمر وقت االعتقال: 47 عاًما

الحكم: 100 يوًما، و2000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: هشارون

ميسر داوود محمد عطياني6

التهمة: دخول »إسرائيل« بدون تصريح

ظروف االعتقال:

أبو  و«لنان  جوابرة«  »لينا  الناشطتين  برفقة  عطياني«  »ميسر  الناشطة  اعُتقلت 

غلمة«، أثناء زيارتهن لألسيرة املحررة »ورود القاسم« يف بلدة كفر قاسم باألراضي 

تم  للدخول،  تصريحًا  يملْكن  ال  أنهّن  بدعوى  1948م،  عام  املحتلة  الفلسطينية 

تحويلهن مباشرًة إلى سجن »هشارون« للنساء، وكانت محكمة االحتالل قد أّجلت 

محاكمة »ميسر« أكثر من مرة؛ ليتسنى لها جمع أدلة اتهاٍم ُتدين األسيرة وإصدار 

حكٍم بحقها.

مرتين  لألسر  تعرضت  حيث  »عطياني«  لألسيرة  الثالث  االعتقال  هو  هذا  أن  ُيذكر 

سابًقا؛ األول: حين كان عمرها 17 عامًا، والثاني: يف عام 2009م وقد عانت فيه من 

السجن االنفرادي ملدة 21 يوًما.

 تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: عصيرة الشمالية/ 
نابلس

تاريخ اإلفراج: 2013/9/1متاريخ االعتقال: 2013/8/15م

العمر وقت االعتقال: 30 عامًا

و1000 شيكل  يوًما،   30 الحكم:   

غرامة مالية

السجن: هشارون

لينا صدقي جوابرة7

التهمة: دخول »إسرائيل« بدون تصريح

ظروف االعتقال:

عطياني«،  »ميسر  الناشطتين  برفقة  »جوابرة«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

و«لنان أبو غلمة«، أثناء زيارتهن لألسيرة املحررة »ورود القاسم« يف بلدة كفر قاسم 

الفعلي  بالسجن  حكٌم   بحقها  وصدر  1948م،  عام  املحتلة  الفلسطينية  باألراضي 

ملدة شهٍر و1000 شيكل غرامة مالية؛ وذلك بتهمة دخول »إسرائيل« بدون تصريح، 

وبدعوى خطورتها ىلع األمن، حيث أن لها ماٍض أمنيٍّ بحسب املحكمة.

 »جوابرة« أسيرٌة محررٌة قضت أربعة أعواٍم يف سجون االحتالل، عانت خاللها من 

ظروٍف قاسية، وتحررت يف 2008/7/16م، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2014/3/24متاريخ االعتقال: 2013/10/13م

العمر وقت االعتقال: 25 عاًما

الحكم: 6 أشهر، 1000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: هشارون

ملى إبراهيم عبداهلل حدايدة8

التهمة: لم توجه لها تهمة محددة

ظروف االعتقال:

اعُتقلت »ملى« من منزلها الكائن يف مخيم طولكرم قبل عيد »األضحى« املبارك 

تم  حيث  املنزل،  االحتالل  جنود  من  مجموعٌة  داهمت  أن  بعد  وذلك  أيام،  بعدة 

مركز  يف  باحتجازها  االحتالل  قام  بها،  الخاص  الحاسوب  جهاز  ومصادرة  اعتقالها 

أجل  مرة من  أكثر من  تأجيل محاكمتها  تم  واضحة،  تهمٍة  »الجلمة« دون  تحقيق 

إذ  وقلٍق شديد،  األسيرة من وضٍع نفسيٍّ صعٍب،  إتهاٍم ضدها، عانت  إعداد الئحة 

كانت تأمل بقرار اإلفراج عنها من السجن إال أنها كانت ُتفاجأ دائما بقرارات تأجيل 

املفتوحة« يف طولكرم،  »القدس  أن »ملى« طالبٌة يف جامعة  ُيذكر  املحكمة، 

تخصص تكنولوجيا اتصاالت، وهي ابنة الشهيد »إبراهيم حدايدة« الذي اسُتشهد 

مدة  قضاء  بعد  عنها  اإلفراج  تم  االحتالل،  قوات  يد  ىلع  األولى  االنتفاضة  يف 

محكوميتها.
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اإلقامة: صوريف/ الخليل

تاريخ اإلفراج: 2013/11/18متاريخ االعتقال: 2013/10/22م

العمر وقت االعتقال: 21 عاًما

الحكم: شهر واحد، 5000 شيكل 

كفالة مالية

السجن: املسكوبية

منتهى محمود الحيح9

التهمة: محاولة طعن جندي 

ظروف االعتقال:

اعُتقلت األسيرة »الحيح« من سيارٍة عموميٍة كانت تستقلها، ووجهت قوات االحتالل 

الجنود  فإن  العيان  ووفق شهود  ما جرى  لكن  تهمة محاولة طعن مستوطن،  لها 

حاولوا تفتيشها وجرت مشادًة كالميًة بينهم، ما أدى إلى اعتقالها، حيث تعرضت 

تقييدها  وجرى  النوم  من  ُحرمت  مرات،  عدة  عليها  ُأغمي  حتى  الشديد  للضرب 

لساعاٍت طويلة، ثم قاموا بوضعها يف العزل االنفرادي، ووجهوا لها ألفاًظا وشتائم 

نابية، وهددوها ببقائها مكبلًة لعدة أيام، كما قام أحد الضباط بضربها ما أدى إلى 

السجن، ظّلت األسيرة »منتهى«  الكلى وفق ما قاله لها طبيب  حدوث نزيٍف يف 

إلى سجن »هشارون« حيث  إدخالها  يتم  ولم  الفلسطينيات  األسيرات  معزولًة عن 

يتواجدن، وإنما تم وضعها مع األسيرات)اإلسرائيليات( الجنائيات، وكانت يف معظم 

األوقات محتجزًة يف غرفٍة لوحدها يف مركز تحقيق »املسكوبية«، تم اإلفراج عنها 

بعد عدم ثبوت التهمة عليها.
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اإلقامة: مخيم األمعري/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2014/6/5متاريخ االعتقال: 2013/10/25م

العمر وقت االعتقال: 30 عاًما

الحـكــم: ثمــانية أشهر، 5000 

شيكل غرامة مالية 
السجن: هشارون

رنا جميل أبو كويك10

التهمة: تشكيل مجموعات مسلحة واملشاركة فيها

ظروف االعتقال:

األسيرة »رنا« أمٌّ ألربعة أطفال، اعُتقلت خالل مداهمة قوات االحتالل ملنزلها يف 

الجيب  أرضية  ىلع  وأجلسوها  يديها،  تكبيل  تم  حيث  اهلل،  رام  األمعري/  مخيم 

مكثت  رأسها،  بغطاء  عينيها  تعصيب  وتم  قدميها،  بين  رأسها  ووضعوا  العسكري 

يف تحقيق سجن »عسقالن« مدة 12 يوًما، حيث تم التحقيق معها بشكٍل يومي 

لم تستطع خالله النوم، تعرضت للتفتيش العاري بطريقٍة مذلٍة جًدا، كما تعرضت 

واالبتزاز  للتهديد  كذلك  تعرضت  مفاصلها،  يف  دائمٍة  أوجاٍع  إلى  أدى  ما  للشبح 

واأللفاظ النابية، كما تم تهديدها باعتقال أوالدها، واحتجزوها يف غرفٍة انفراديٍة 

أليام، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: قرية تل/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2016/5/22متاريخ االعتقال: 2013/11/11م

العمر وقت االعتقال: 22 عاًما

الحكم: 32 شهًرا، و5000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

وئام سميح عصيدة11

التهمة: محاولة طعن جندي ىلع الحاجز

ظروف االعتقال:

اعُتقلت األسيرة »عصيدة« بالقرب من حاجز »زعترة« العسكري، ووّجه لها االحتالل 

تهمة محاولة طعن جنديٍّ ىلع الحاجز، صدر ضدها حكٌم بالسجن مدة 32 شهًرا، 

التنفيذ،  وقف  مع  شهًرا   16 إلى  إضافًة  شيكل،  آالف   5000 قدرها  ماليٍة  وغرامٍة 

وخالل فترة اعتقالها تنقلت األسيرة بين سجني »هشارون« و«الدامون«، وُيذكر أن 

كلٍّ  التكنولوجية، شقيقُة  بكلية »هشام حجاوي«  طالبة  »عصيدة« وهي  األسيرة 

من: الشهيد القائد يف كتائب الشهيد عز الدين القسام »عاصم عصيدة«، واألسير 

تم  عاًما،   27 مدة  بالسجن  واملحكوم  2002م  عام  منذ  املعتقل  »أسامة عصيدة« 

اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: رفيديا/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2014/5/21متاريخ االعتقال: 2013/11/30م

العمر وقت االعتقال: 18 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 5 أشهر ونصف الشهر

مرام رامز حسونة12

التهمة: مهاجمة أحد جنود حاجز طولكرم »خضوري«

بحجة  العسكري؛  »الطيبة«  حاجز  من  بالقرب  »مرام«  اعُتقلت  االعتقال:  ظروف 

لساعاٍت طويلة، حيث  الحاجز  عبر  للتعذيب  تعرضت  هناك،  الجنود  أحد  مهاجمة 

تّم االعتداء عليها بأعقاب بنادقهم، األمر الذي تسبب لها بنزيٍف يف الرأس، وكذلك 

الشبح لساعاٍت طويلٍة دون حراٍك أمام الحاجز، إضافًة إلى املعاملة السيئة للغاية، 

الحديث  أو  زيارة ذويها  ُمنعت من  بالسجن مدة 5 أشهر ونصف، كما  وُحكم عليها 

ُيِرد  لم  والتي  2014/3/3م  بتاريخ  الزيارات  أولى  تحققت  وقد  الهاتف،  عبر  معهم 

اإلجراءات،  أتم كافة  أن  رؤيتها بعد  والدها من  ُحرم  أن تكتمل؛ حيث  لها  االحتالل 

ووصل السجن ولم يتبَق إال أن يرى ابنته، وجاء هذا الحرمان بحجة الرفض األمني 

لكونه أسيرًا محررًا قبل نحو 20 عاًما، ُيذكر أن »مرام« تحفظ القرآن الكريم، وهي ابنٌة 

وحيدٌة ألبويها، وطالبٌة متميزٌة يف جامعة النجاح الوطنية/نابلس.

وبعد عامين من اعتقالها وبالتحديد بتاريخ 2015/12/1م اسُتشهدت »مرام« حيث 

هّمت بتنفيذ عملية طعن ضد جنود االحتالل املوجودين عند حاجز »عناب« شرق 

مدينة طولكرم، وذلك انتقامًا ألرواح الشهداء وبسبب ممارسات االحتالل ضد الشعب 

الفلسطيني، فأطلق الجنود عليها النار وقتلوها! ولم تكمل بعد العشرين عامًا.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2017/9/21متاريخ االعتقال: 2013/11/26م

العمر وقت االعتقال: 39 عاًما

و3000 شيكل  48 شهًرا  الحكم: 
غرامة مالية، وسنتين مع وقف 

التنفيذ

السجن: الدامون 

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم13

التهمة: محاولة طعن جندي

املقامة  الحواجز  أحد  من  بالقرب  »فلسطين«  األسيرة  اعُتقلت  االعتقال:  ظروف 

ىلع أراضي الضفة الغربية املحتلة، والتي تفصل بين مدينٍة وأخرى، وذلك بحجة 

محاولة طعن جندي، خضعت األسيرة لتحقيٍق قاٍس يف مركز توقيف »الجلمة« ألكثر 

من أسبوعين، وحكمت عليها محاكم االحتالل بالسجن الفعلي مدة 4 سنوات.

 ُيذكر أن »فلسطين« أسيرٌة محررة، اعُتقلت يف املرة األولى بتاريخ 2006/2/15م، 

وحكم عليها االحتالل بالسجن الفعلي مدة 16 شهرا، وأمضت مدة حكمها كاماًل يف 

سجون االحتالل.

يف  القاسية  األوضاع  نتيجة  مترديٍة  صحيٍة  ظروٍف  من  »نجم«  األسيرة  عانت   

السجون، حيث كانت تشعر باأللم املستمر يف املفاصل، ولم تتلَق عالجًا مناسبًا، 

كذلك عانت قبل إصدار الحكم بحقها من العرض ىلع املحكمة عشرات املرات عبر 

سيارة البوسطة التي ال تصلح لنقل البشر، وكذلك غرفة االنتظار يف محكمة سجن 

»عوفر«، وهي غرفٌة ضيقٌة متسخة، مليئٌة بالحشرات ورائحة الرطوبة، وال تدخلها 

الشمس أو الهواء، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: كفر قّليل/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2014/12/7متاريخ االعتقال: 2013/5/12م

العمر وقت االعتقال: 27 عاًما

الحكم: عشرون شهًرا، و2000 

شيكل غرامة مالية
السجن: هشارون

تحرير ساطي يوسف القنة14

التهمة: االنتماء لتنظيم محظور  

ظروف االعتقال:

اعُتقلت األسيرة » تحرير« مع شقيقها »صدام« بعد اقتحام منزلهما، ووجهت لها 

تهمة االنتماء لتنظيٍم محظور، منعها االحتالل من االلتقاء بشقيقها داخل السجون، 

أخيها »صدام«،  لزيارة  تصريٍح  رغم حصوله ىلع  زيارتها  والدها من  ومنعت كذلك 

العين منذ اعتقالها، وكانت حالتها  التهاباٍت حادٍة يف  عانت األسيرة »القنة« من 

من  كذلك  وعانت  ملرضها،  الالزم  العالج  إعطائها  عدم  نتيجة  مستمر  تراجٍع  يف 

ظروف السجن السيئة، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم بالطة/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2014/5/27متاريخ االعتقال: 2013/12/10م

العمر وقت االعتقال: 18عامًا

السجن: هشارونالحكم: 8 أشهر 

 زينب محمد جمعة أبو مصطفى15

التهمة: لم تقدم لها الئحة اتهام 

ظروف االعتقال:

اعُتقلت األسيرة »أبو مصطفى« من بيتها يف مخيم بالطة/ نابلس، وتم اقتيادها 

إلى جهٍة مجهولة، ولم يعرف أحٌد عنها شيئًا إلى أن التقى بها أحد األسرى عندما 

كان عائًدا من جلسٍة له يف »املحكمة«، ويف الطريق تم إنزاله يف »معبار« الرملة، 

أخبرته بأنها محتجزٌة يف ظروٍف صعبٍة جًدا يف سجن »الرملة«، وأنها لوحدها يف 

السجن، وال يوجد معها أيُّ أسيرة، وأن غرفتها تقع بجانب غرف األسيرات الجنائيات، 

وهى تخشى ىلع نفسها وحياتها منهن، تم الحكم عليها بالسجن الفعلي مدة 

ثمانية أشهر، رغم أنهم لم يوجهوا لها الئحة اتهام، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: عصيرة الشمالية/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2014/9/21متاريخ االعتقال: 2013/2/9م

العمر وقت االعتقال: 21 عاًما

السجن: هشارونالحكم: عامان

آالء محمد أبو زيتون16

التهمة: محاولة طعن جندي 

ظروف االعتقال: األسيرة »آالء« طالبٌة يف جامعة »القدس املفتوحة« يف مدينة 

نابلس، قام االحتالل باعتقالها خالل عودتها من الجامعة بعد توقيفها بالقرب من 

حاجز »حوارة« العسكري جنوب مدينة نابلس، وحين تأكدوا من هويتها اقتادوها إلى 

مركز تحقيق وتوقيف »حوارة«، واتهموها بمحاولة طعن جنديٍّ ىلع الحاجز، وبعد 

عدة جلساٍت يف املحاكم، أصدر االحتالل حكًما بحقها بالسجن الفعلي مدة عامين، 

تعرضت »آالء« خالل اعتقالها للعديد من االنتهاكات واملمارسات القمعية، ومنها 

قيام إدارة السجون يف إحدى املرات التي ُعرضت فيها ىلع املحكمة بنقلها إلى 

محكمة »عوفر« العسكرية بداًل من محكمة »سالم« واّدعوا بأن النقل تم عن طريق 

الخطأ، حيث استغرقت هذه العملية ثالثة أياٍم متتالية، بينما اضطرت للمكوث يف 

بالبوسطة ألكثر من 12 ساعة، تم نقلها لسجن »هشارون«  النقل املعروفة  سيارة 

لقضاء مدة الحكم، وتم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل)اإلسرائيلي(
 )2014م(

اإلقامة: جبل املكبر/القدس

تاريخ اإلفراج: 2015/9/10متاريخ االعتقال: 2014/1/3م

العمر وقت االعتقال: 16 عاًما

الحكم: 18 شهرًا وأربعة أشهر 

حبس منزلي 

السجن: الرملة/ هشارون

ديما محمد علي سواحرة )القنبر(1

التهمة: محاولة طعن جندي 

الحالة االجتماعية: آنسة

ظروف االعتقال:

األسيرة »ديما« طالبٌة يف املدرسة الثانوية يف الصف الحادي عشر، ومنذ اعتقالها 

سجنها االحتالل يف مؤسسٍة إصالحيٍة يف مدينة »عكا« بسبب أنها تحت السن 

القانوني، مكثت مدة 6 شهوٍر هناك، ثم تم نقلها إلى سجن »الرملة« يف زنزانٍة 

مدة  لتقضي  إلى سجن هشارون  ثم  يوًما،   19 الجنائيات ملدة  انفراديٍة يف قسم 

ولم  أخوها  ُتويف  حيث  للغاية  صعبٍة  نفسيٍة  بظروٍف  السجن  يف  مّرت  حكمها، 

ُيسمح لها باالتصال الهاتفي مع أهلها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2014/1/28متاريخ االعتقال: 2014/1/7م

العمر وقت االعتقال: 24 عاًما

الحكم: 20 يوًما، 50 ألف شيكـل غرامة 
مالية، ُحولت إلى الحبس املنزلي

السجن: هشارون

رغدة عزام قواسمة2

التهمة: تهريب شريحة جوال

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلين

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »رغدة« بتهمة محاولة إدخال »شريحة جوال« خالل 

الصحراوي،  »النقب«  سجن  يف  املحتجز  القواسمة«  »معتز  األسير  لزوجها  زيارتها 

أطفالها  بقي  وباعتقالها  لطفلين،  أم  واألسيرة  27 شهًرا،  مدة  بالسجن  واملحكوم 

دون أٍم أو أٍب.

بعد التحقيق معها تم نقلها إلى سجن »هشارون«، وتم احتجازها يف غرفٍة منفردٍة 

)اإلسرائيليات(، ما شّكل خطورًة ىلع حياتها،  الجنائيات  األسيرات  قريبٍة من غرف 

كما قامت إدارة سجن النقب بعد اعتقالها بتحويل زوجها األسير إلى زنازين العزل 

االنفرادي؛ التهامه بمحاولة إدخال أغراٍض ممنوعٍة خالل الزيارة، تم اإلفراج عنها بعد 

قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: العيسوية/ القدس

تاريخ اإلفراج: 2014/2/5متاريخ االعتقال: 2014/1/29م

العمر وقت االعتقال: 18 عاًما

السجن: املسكوبية الحكم: 2000 شيكل كفالة مالية

حنين محمد أبو الحمص3

التهمة: محاولة طعن جندي 

ظروف االعتقال:

)40(عامًا،  الحمص«  أبو  »محمد  ووالدها  »حنين«  الشابة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

واعتدت عليها بالضرب املبرح، وذلك خالل مواجهاٍت عنيفٍة جرت يف قرية »أبو 

باقتحام  الجيش  من  قوات  قامت  حيث  االحتالل،  وقوات  األهالي  بين  الحمص« 

»حوش« العائلة بصورٍة مفاجئة، واعتدت ىلع األطفال والفتية الصغار الذين كانوا 

ضربهم  تم  أوالدهم،  ىلع  لالطمئنان  األهالي  خروج  ولدى  منازلهم،  أمام  يلعبون 

بعنٍف ورّشهم بغاز الفلفل، فيما قامت وحدٌة أخرى من الجيش باقتحام بنايٍة سكنيٍة 

للعائلة واعتدت ىلع كل األهالي الذين تواجدوا داخلها.

لتبرير  وذلك  جندي؛  طعن  بمحاولة  واتهامها  أسبوع  ملدة  »حنين«  اعتقال  تم   

اعتقالها، ُأطلق سراحها بكفالة مالية قدرها 2000 شيكل والتوقيع ىلع كفالة ب 

5000 شيكل، وذلك بعد عدم ثبوت التهمة عليها.
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اإلقامة: يعبد/ جنين

تاريخ اإلفراج: 2014/9/23متاريخ االعتقال: 2014/2/16م

العمر وقت االعتقال: 40 عاًما

الحكم: 8 أشهر، 10 أشهر مع 
وقف التنفيذ، 25000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

ريم حمارشة4

التهمة: االنتماء »لتنظيم محظور« والقيام بأعمال تخدم »اإلرهاب«.

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لستة أبناء

الضفة  إلى  األردنية  اململكة  من  عودتها  أثناء  األسيرة  اعُتقلت  االعتقال:  ظروف 

اليوم نفسه اعتقل  الكرامة«، ويف  الغربية املحتلة حيث ُتقيم وذلك عبر »معبر 

االحتالل زوجها األسير املحرر واملريض »عدنان حمارشة« والذي يبلغ من العمر 48 

عاًما، بالقرب من أحد الحواجز العسكرية وهو يف طريق عودته من معبر الكرامة إلى 

بيته يف جنين حيث كان ذاهبًا الستقبال زوجته، كما تم اقتحام املنزل ومصادرة 

بعض املحتويات.

 تم عرض »ريم« ىلع املحكمة ثالث مرات، دون توجيه تهٍم مباشرٍة لها، بينما بّررت 

»حمارشة« سبب سفرها لألردن بأنها ذهبت »لترتيب ظروف عالج زوجها املريض«.

واألسيرة أمٌّ لستة أبناء، عانت يف األسر من حالٍة صحيٍة ونفسيٍة صعبٍة جدًا؛ كونها 

بعيدًة عن أبنائها وزوجها الذي يعاني من آثار الجلطة الدماغية وال ُيقدم له العالج 

والرعاية الالزمة، باإلضافة إلى سوء الحالة النفسية ألبنائها جميًعا، تم اإلفراج عنها 

بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: قلقيلية

تاريخ اإلفراج: 2014/6/26متاريخ االعتقال: 2014/2/16م

العمر وقت االعتقال: 37 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 6 أشهر

أحالم ربحي عيسى5

التهمة: محاولة تهريب شريحة اتصال

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلين

ظروف االعتقال:

اعُتقلت أثناء زيارة زوجها األسير »سائد عيسى سواعد« املعتقل منذ عام 2003م، 

من  ممنوعين  وبنتًا  ولًدا  خلفها  تاركًة  عاًما،   25 مدة  الفعلي  بالسجن  واملحكوم 

زيارتها، ويعيشون يف البيت بمفردهم بعد أن غّيب االحتالل والدتهم و-من قبلها 

والدهم- وراء القضبان.

ُيذكر أن االحتالل يعتقل زوجات األسرى بنفس التهمة دائًما وهي: العثور بحوزتهم 

ىلع أجهزة هواتٍف نقالة، أو شرائح اتصال، إلدخالها إلى أزواجهن األسرى خالل الزيارة، 

التأثير ىلع نفسية  التي تستهدف  االعتقال  لعمليات  وتبرير  باطل،  االّدعاء  وهذا 

األسرى، وتخويف األهالي من الزيارة، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2015/1/14متاريخ االعتقال: 2014/2/4م

العمر وقت االعتقال: 56 عاًما

الحكم: 12 شهًرا، و50 ألف شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

رسمية محمد سليمان بالونة6

التهمة: االتصال بجهات معادية »غزة« وتلقي أموال منها

الحالة االجتماعية: أم ألربعة أبناء

بشكٍل  محتوياته  كافة  وتدمير  تخريب  بعد  منزلها  من  اعُتقلت  االعتقال:  ظروف 

كامٍل ومصادرة مبلغ 24 ألف شيكل أيًضا، تم توجيه تهمة االتصال بجهاٍت معادية« 

غزة« وتلّقي أمواٍل منها، ؛ وذلك بسبب قيامها بزيارة نجلها »شادي« وهو أسيٌر محرٌر 

تم إبعاده إلى قطاع غزة، ُعرضت ثماني مرات ىلع املحكمة دون النطق بالحكم، 

إنسانية  ال  بطريقٍة  واألرجل  األيدي  مكبلة  للمحاكمة  اقتيادها  يتم  مرٍة  كل  ويف 

رغم كبر عمرها، وبعد عدة أشهٍر أصدرت محكمة »سالم« العسكرية حكًما بحقها 

بالسجن الفعلي مدة عاٍم كامل، إضافًة إلى دفع غرامٍة ماليٍة قيمتها 50 ألف شيكل 

، وتعّد »بالونة« أكبر األسيرات سًنا يف عام 2014م، وقد تدهورت حالتها الصحية 

داخل املعتقل بسبب إصابتها بمرَضين مزمَنين، وهما السكري وضغط الدم املرتفع، 

تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2014/3/20متاريخ االعتقال: 2014/3/11م

العمر وقت االعتقال: 57 عاًما

الحكم: 30 ألف شيكل كفالة 

مالية
السجن: الدامون

نوال عبّيات7

التهمة: لم يقدم ضدها الئحة اتهام

ظروف االعتقال:

هي والدة األسير »سالم عبّيات« والذي يقضي حكمًا بالسجن الفعلي مدة 12 عاًما 

 4 مدة  الفعلي  بالسجن  املحكوم  عبيات«  »ناصر  األسير  شقيقة  وكذلك  ونصف، 

األسير »سالم« رغم كبر سنها  ابنها  للضغط ىلع  اعتقالها  مؤبدات و25 عاًما، تم 

ُأفرج عنها بعد دفع كفالٍة ماليٍة بقيمة 30 ألف  ومعاناتها من مرض »السرطان«، 

شيكل.
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اإلقامة: شويكة/ طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2014/10/22متاريخ االعتقال: 2014/4/6م

العمر وقت االعتقال: 56 عاًما

الحكم: 11 شهرًا، 15 ألف شيكل 

كفالة مالية

السجن: سجن الرملة

فدوى صالح أحمد غانم         8

التهمة: تهريب جهاز اتصال

الحالة االجتماعية: أم ألربعة أبناء

زيارتها  خالل  سابقًا  اعُتقلت  قد  وكانت  أبناء  ألربعة  أم  األسيرة  االعتقال:  ظروف 

لشقيقها األسير »غانم غانم« يف سجن النقب الصحراوي،  بتهمة تهريب شريحة 

اتصال، ُأطلق سراحها بتاريخ 2013/11/13م، بكفالٍة ماليٍة قدرها 15 ألف شيكل، ىلع 

أن تبقى يف الحبس املنزلي يف مدينة »الطيبة« يف الداخل املحتل لحين موعد 

محاكمتها.

بتاريخ 2014/4/6م، ُأعيدت مرًة أخرى إلى السجن، وتم الّزج بها يف سجن »الرملة« 

لوحدها بجانب أقسام املعتقالت الجنائيات )اإلسرائيليات(، ُعرضت ىلع املحكمة 

بتاريخ 2014/6/26م، وُحكم عليها بالسجن الفعلي مدة 11 شهرًا.

حكمها،  فترة  من  أشهٍر   5 البالغة  املنزلي  الحبس  فترة  احتساب  االحتالل  رفض   

التي قضتها يف املعتقل  الشهر  الشهر ونصف  احتساب فترة  ووافق فقط ىلع 

قبل الحبس املنزلي، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: عبود/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2014/4/17متاريخ االعتقال: 2014/4/11م

العمر وقت االعتقال: 20 عاًما

السجن: تحقيق الجلمةالحكم: كفالة 4000 شيكل 

مريم البرغوثي9

التهمة: مشاركتها يف مسيرات ضد االحتالل

ظروف االعتقال: 

البرغوثي«، خالل مشاركتها يف مسيرٍة  الجامعية »مريم  الطالبة  االحتالل  اعتقل 

»النبي صالح«  االستيطانية يف قرية  االحتالل  سلميٍة تم تنظيمها ضد سياسات 

وبتاريخ  »الجلمة«،  تحقيق  مركز  إلى  وحّولها  املحتلة،  اهلل«  »رام  مدينة  قرب 

اليوم  يف  عنها  وُأفرج  ملحاكمتها،  جلسًة  االحتالل  محكمة  عقدت  2014/4/16م 

التالي بكفالٍة بلغت 4000 شيكل. 

القضايا  يف  وناشطٌة  بيرزيت،  جامعة  يف  طالبٌة  »البرغوثي«  األسيرة  أن  ُيذكر 

الوطنية، وتشارك بشكٍل دائٍم يف الفعاليات أمام سجن »عوفر« للتضامن مع األسرى، 

وكذلك يف املسيرات ضد الجدار واالستيطان.
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اإلقامة: عرابة/ جنين

تاريخ اإلفراج: 2015/2/12متاريخ االعتقال: 2014/5/11م

العمر وقت االعتقال: 37 عاًما

الحكم: تسعة أشهر، 80 ألف 

شيكل غرامة مالية

السجن: هشارون

فداء حسني محمود الشيباني10

التهمة: االنتماء إلى تنظيم محظور وإمداد األسرى باألموال.

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لولدين

عّرابة قضاء  بلدة  »الشيباني« من  منزل  االحتالل  االعتقال: داهمت قوات  ظروف 

إلى  ونقلتها  2014/5/11م،  بتاريخ  »فداء«  واعتقلت  الغربية،  الضفة  شمال  جنين 

مركز تحقيق »الجلمة« دون معرفة األسباب، وهي زوجة األسير »أحمد الشيباني« 

املحكوم بالسجن املؤبد 3 مرات، و10 سنوات إضافية؛ بتهمة االنتماء لحركة الجهاد 

االحتالل  االحتالل وتجهيز عمليات استشهادية، منعت قوات  اإلسالمي، ومقاومة 

»فداء« من االلتقاء بزوجها األسير، وكذلك منعت عائلتها وَوَلَدْيها من زيارتها يف 

السجن، وبعد اعتقالها قامت مصلحة السجون بنقل زوجها من سجن »ايشل« الذي 

تقديم  بتهمة  أيًضا  معه  للتحقيق  »الجلمة«  تحقيق  مركز  إلى  به  متواجدًا  كان 

خدمات هو وزوجته لألسرى داخل السجون، عانت فداء من ظروف اعتقاٍل وتحقيٍق 

قاسية.

تسعة  مدة  الفعلي  بالسجن  عليها  الحكم  بعد  »هشارون«  سجن  إلى  نقلها  تم   

أشهر، 80 ألف شيكل غرامة مالية، وُأفرج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: جنين

تاريخ اإلفراج: 2019/10/31متاريخ االعتقال: 2014/11/3م

العمر وقت االعتقال: 33 عاًما

السجن: الدامونالحكم: خمسة أعوام

ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان11

التهمة: محاولة تنفيذ عملية ضد االحتالل

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم ألربعة أوالد

ظروف االعتقال:

إلى  نقلها  تم  االحتالل،  ضد  عمليٍة  تنفيذ  محاولتها  بدعوى  »ياسمين«  اعُتقلت 

سجن »الدامون« املخصص لألسيرات األمنيات،  رغم معاناتها من عدة أمراٍض أبرزها: 

ضيق الَنَفس »الربو« ومشاكٍل يف الغدد، عزلت إدارة السجن »ياسمين« يف غرفٍة 

وحدها، وحكمت عليها يف محكمٍة تأديبيٍة بأن ُتمنع من زيارة العائلة ملدة شهر، 

باإلضافة إلى غرامٍة ماليٍة بين 100-600 شيكل من »الكانتين«، ومنعتها كذلك من 

تلّقي الرسائل ملدة شهرين، حكمت عليها املحكمة بالسجن الفعلي مدة خمسة 

أعوام، وتم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم الدهيشة/ 
بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2014/10/29متاريخ االعتقال: 2014/5/26م

العمر وقت االعتقال: 28 عاًما

الحكم: 4 أشهر، 3000 شيكل 

السجن: هشارونغرامة مالية

هبة “محمد علي” سليم أبو رزق12

التهمة: محاولة طعن جندي

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها ثالثة أبناء

ظروف االعتقال:

اعُتقلت »أبو رزق« قرب حاجز »ترقوميا« غرب مدينة الخليل، بتهمة محاولة طعن 

إلى  إضافًة  الفعلي  مدته 4 أشهر،  بالسجن  الحاجز، صدر بحقها حكٌم  جنديٍّ عبر 

غرامٍة ماليٍة مقدارها 3 آالف شيكل، أمضت الشهور األربعة يف السجن باإلضافة إلى 

شهٍر آخر بدل الغرامة املالية.

سجون  يف  وأمضت  2013/3/27م،  بتاريخ  سابًقا  اعُتقلت  قد  رزق«  »أبو  وكانت   

االعتقاالت  بسبب  نفسيٍة  اضطراباٍت  من  تعاني  وكانت  كذلك،  أشهر   4 االحتالل 

املتكررة بحقها، واإلجراءات التعسفية التي تتخذها سلطات االحتالل بحق األسيرات، 

تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مجدل بني فاضل/ 
نابلس

تاريخ اإلفراج: 2015/6/25متاريخ االعتقال: 2014/5/28م

العمر وقت االعتقال: 35 عاًما

الحكم: ثالثة عشر شهًرا، و4000 

شيكل غرامة مالية
السجن: هشارون

سماهر سليمان علي زين الدين13

التهمة: لم توجه ضدها الئحة اتهام

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها ستة أبناء

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »زين الدين« بعد اقتحام منزلها يف قرية »مجدل 

الدين«  زين  »نادر  األسير  زوجة  السبب، وهي  إبداء  دون  نابلس  فاضل« قضاء  بني 

الفعلي  بالسجن  املعتقل يف سجن مجدو منذ 2014/3/25م، وصدر بحقه حكٌم 

لَكْون زوجها معتقل، ولديها ستٌة  مدة 3 أعوام، عاشت األسيرة مأساًة خاصًة نظًرا 

من األبناء أصغرهم يبلغ من العمر أربعة أعوام، وتقوم جدتهم برعايتهم يف ظل 

غياب الوالدين خلف القضبان، وقد عانت األسيرة من مضاعفات آثار عمليٍة ُأجريت 

لها خالل وجودها يف سجون االحتالل، حيث اعُتقلت وكانت تعاني من وجود ورٍم 

يف صدرها يسّبب لها الكثير من األلم، وبعد ضغٍط شديٍد من ِقَبل األسيرات وافق 

االحتالل ىلع إجراء العملية لها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: العيسوية/ القدس

تاريخ اإلفراج: 2017/10/17متاريخ االعتقال: 2014/3/7م

العمر وقت االعتقال: 35 عاًما

السجن: الدامونالحكم: أربعة أعوام

شيرين طارق أحمد العيساوي14

التهمة: تقديم خدمات لألسرى الفلسطينيين يف سجون االحتالل

ظروف االعتقال:

األسيرة  املحامية »شيرين العيساوي« من قرية »العيسوية«  يف القدس املحتلة، 

اعُتقلت بعد اقتحام منزلها بتهمة تقديم خدماٍت ألسرى فلسطينيين تابعين لحركة 

املقاومة اإلسالمية حماس من خالل مكتب املحاماة الذي كانت تديره، خاضت إضراًبا 

مفتوًحا عن الطعام احتجاًجا ىلع عزلها، وأنهته بعد خروجها من العزل.

أمضت »شيرين« 43 شهًرا داخل معتقالت االحتالل، وقبل اإلفراج عنها نهائًيا أعادت 

سلطات االحتالل اعتقالها أثناء خروجها من معتقل »الدامون«، واقتيدت إلى مركز 

ومنزل  قريتها  االحتالل  اقتحم جنود  ذلك  بالقدس، وخالل  »املسكوبية«  تحقيق 

عائلتها ومزقوا صورها وهددوا بإعادة اعتقالها إذا تم رفع صورها يف القرية، وُيذكر 

الحبس  رهن  مكثت  كما  مرات،  عدة  اعُتقلت  سابقة،  أسيرٌة  العيساوي  شيرين  أن 

املنزلي عدة أشهر، وهي شقيقة األسرى »سامر« و«مدحت« العيساوي، تم اإلفراج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم الجلزون

تاريخ اإلفراج: 2014/8/7متاريخ االعتقال: 2014/6/18م

العمر وقت االعتقال: 37 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 3500 شيكل كفالة مالية

نسرين طبخنة15

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

ظروف االعتقال:

موظفٌة يف مؤسسٍة اجتماعيٍة يف مخيم »الجلزون« قضاء رام اهلل، اعُتقلت يف 18 

يونيو 2014م، بناًء ىلع نشاطها يف املؤسسة، تم احتجازها يف سجن هشارون، 

سوء  من  الفترة  تلك  يف  اشتكين  الالتي  الفلسطينيات  األسيرات  من  غيرها  مع 

االوضاع داخل السجن، ال سيما خالل العدوان ىلع قطاع غزة عام 2014، وما رافقه 

من  تضييق الخناق عليهن بمنع معظمهن من الزيارة، وُسْحب بعض األجهزة منهن، 

وإلغاء تردد قناة »فلسطين« داخل السجون، تم اإلفراج عنها يف 7 أغسطس 2014م 

بكفالٍة ماليٍة َقْدُرها 3500 شيكل.
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اإلقامة: بيتللو/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2016/4/20متاريخ االعتقال: 2014/7/26م

العمر وقت االعتقال: 21 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 22 شهًرا

ثريا كمال طايع البزار)طه(16

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام 

الحالة االجتماعية: آنسة

ظروف االعتقال:

2014/7/26م  بتاريخ  القديمة  القدس  يف  »ثريا«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

احتجازها  تم  املفتوحة،  القدس  جامعة  يف  وتكنولوجيا«  »اتصاالت  طالبة  وهي 

يف سجن »هشارون« ولم توجه لها تهمة محددة، لتمضي 22 شهًرا يف سجون 

االحتالل، ُأفرج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس

تاريخ اإلفراج: 2014/9/28متاريخ االعتقال: 2014/8/27م

العمر وقت االعتقال: 45 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 45 يوًما

إنعام محمد كوملبو17

التهمة: املشاركة يف مواجهات يف ساحات املسجد األقصى

ظروف االعتقال: اعتقلتها قوات االحتالل من منزلها يف البلدة القديمة يف مدينة 

»القدس« املحتلة؛ بحجة مشاركتها يف مسيرٍة  تم تنظيمها يف املدينة احتفااًل 

وفرًحا بنصر املقاومة يف غزة، وفى اليوم التالي أصدرت محكمة الصلح قراًرا باإلفراج 

عنها لعدم وجود أدلة إتهاٍم ضدها، ثم تراجعت عن قرارها وعادت وأصدرت قراًرا 

جديًدا يقضى بسجنها مدة شهٍر ونصف؛ بحجة أن لها قضيًة أخرى، وهي: املشاركة 

يف مواجهاٍت مع قوات االحتالل يف ساحات املسجد األقصى.

الناشطات يف  الجالية اإلفريقية يف القدس، ومن  ُيذكر أن األسيرة »كوملبو« من 

الدفاع عن املسجد »األقصى«، وتشارك يف كل الفعاليات الرافضة لسياسات االحتالل 

2013/4/7م،  بتاريخ  سابًقا  اعُتقلت  قد  وكانت  املقدسة،  املدينة  وهيمنته ىلع 

خالل مشاركتها يف املسيرة املنددة باستشهاد األسير »ميسرة أبو حمدية«، حيث 

تم االعتداء عليها، وضربها واقتيادها ملركز تحقيق »املسكوبية«، وتعرضت كذلك 

لتحقيٍق قاٍس قبل نقلها إلى سجن »هشارون«، وأمضت حينها يف سجون االحتالل 

سبعة أشهٍر يف ظروٍف قاسيٍة وصعبة، قبل أن ُيطلق سراحها يف 2014/9/28م.
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بيت عور التحتا/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2015/3/10متاريخ االعتقال: 2014/8/26م

العمر وقت االعتقال: 22 عاًما

7 أشهر، و1500 شيكل غرامة 

مالية

السجن: هشارون

فداء محمد خضر سليمان18

التهمة: إلقاء الحجارة ىلع سيارة املستوطنين

ظروف االعتقال:

اعتقلتها قوات االحتالل بتهمة إلقاء الحجارة ىلع سيارة أحد املستوطنين وإصابته، 

وخالل اعتقالها عانت األسيرة من آالٍم يف املعدة، وكانت تتعرض لإلغماء بشكٍل 

مستمر، وُيشار إلى أن األسيرة »فداء« هي شقيقة أربعة أسرى يتم احتجازهم يف 

سجون االحتالل وهم: أحمد، وخضر، وسليمان، وعالء، يف سجن »مجدو«، ُأفرج عنها 

بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2015/6/11متاريخ االعتقال: 2014/12/13م

العمر وقت االعتقال: 18 عاًما

الحكم: ستة أشهر،6000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: هشارون

لينا محمد عطا خطاب19

التهمة: املشاركة يف مسيرة شعبية، وإلقاء الحجارة 

الحالة االجتماعية: آنسة

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل طالبة اإلعالم يف كلية اآلداب بجامعة بيرزيت »لينا خطاب«، 

بيرزيت يف محيط سجن »عوفر«، تضامًنا مع  خالل مسيرٍة نّظمها طالب جامعة 

بالسجن  االحتالل حكًما  وأصدرت محكمة  إلى سجن »هشارون«  نقلها  تم  األسرى، 

الفعلي بحقها مدته ستة أشهر، و6000 شيكل غرامٍة مالية، إضافًة إلى ستة أشهٍر 

مع وقف التنفيذ ملدة ثالثة أعوام، ُأفرج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم العروب/ الخليل

تاريخ اإلفراج: 2016/6/22متاريخ االعتقال: 2014/12/5م

العمر وقت االعتقال: 17 عاًما

السجن: هشارونالحكم: عشرون شهًرا

هالة مسّلم أبو سل20

التهمة: محاولة طعن جندي

الحالة االجتماعية: آنسة

ظروف االعتقال:

شمال  العروب  مخيم  من  سل«  أبو  مسلم  »هالة  الفتاة  االحتالل  سلطات  اعتقلت 

بدعوى  الشريف  »اإلبراهيمي«  الحرم  من  القريب  العسكري  الحاجز  ىلع  الخليل، 

محاولتها طعن جندي بعد أن رفضت الخضوع لعملية تفتيش، تم اإلفراج عنها بعد 

قضاء مدة محكوميتها.



لسنا أرقاما

267

البلدة: بيت فجار/بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2021/11/30متاريخ االعتقال: 2014/12/1م

العمر وقت االعتقال: 19 عاًما

الحكــم: 7 أعــوام، 2000 شــيكل 

غرامــة ماليــة
السجن: هشارون/ الدامون

أمل جهاد طقاطقة 21

التهمة: محاولة طعن مستوطن

ظروف االعتقال:

اعُتقلت األسيرة »أمل« أثناء توجهها لشراء بعض االحتياجات إلتمام مراسم زواجها 

مفترق  قرب  عليها  الرصاص  االحتالل  جنود  أطلق  أيام،  عدة  بعد  مقرًرا  كان  الذي 

رصاصاٍت  وأصابوها بست  لحم،  بيت  تجمع مستوطنات »غوش عتصيون« جنوبي 

يف جسدها، ألقوا بجانبها سكينًا ُتستخدم لتقطيع الخضار، واتهموها بأنها حاولت 

الذين كانوا يف املكان تكّذب  روايات الشهود  بالرغم من أن كل  طعن مستوطن، 

رواية املستوطن والجنود، إال أنه تم اعتقالها وظلت تعاني عذابات اإلصابة بفعل 

الرصاصات التي اخترقت جسدها، تم نقلها ملشفى »هداسا« وُأخضعت فيه  تلك 

لعّدة عملياٍت جراحية ثم ُنقلت إلى سجن »هشارون« دون مراعاٍة لحالتها الصحية، 

ونتيجة إصابتها لم تتمكن األسيرة طقاطقة من املشي ىلع قدميها ألكثر من 6 

أشهر، تنقلت بين سجني »هشارون« و«الدامون« إلى أن تم اإلفراج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت دقو/ القدس

تاريخ اإلفراج: 2015/3/4متاريخ االعتقال: 2014/12/4م

العمر وقت االعتقال: 16 عاًما

الحكم: 3 شهور، وغرامة مالية 

5 آالف شيكل

السجن: هشارون

يثرب صالح ريان22

التهمة: حيازة سكين

الحالة االجتماعية: طفلة »قاصر«

ظروف االعتقال:أطلق جنود االحتالل النار ىلع الطفلة »يثرب« البالغة من العمر)16( 

عاًما من بلدة »بيت دقو« قضاء القدس املحتلة، عندما كانت تسير يف املسرب 

املخصص للحافالت والسيارات ىلع حاجز »قلنديا« شمال القدس، ثم أتبعوا ذلك 

اعتقالها  يتم  أن  قبل  بالضرب  عليها  واعتدوا  عليها،  بكثافٍة  الغاز  قنابل  بإطالق 

وَنْقلها الى مركز اعتقال »املسكوبية«، وهناك تعرضت لجوالت تحقيق، لم تخُل من 

االعتداء عليها بالضرب.

آالف شيكل،  ماليٍة قدرها 5  الطفلة »يثرب«، بكفالٍة  االحتالل عن  أفرجت سلطات 

بعد اعتقاٍل دام مدة 3 شهور؛ بشرط بقائها يف »جمعية رعاية الفتيات/ بيت جاال« 

للجلسات  بالحضور  إلى حين استكمال محاكمتها، حيث قامت  الخروج منها  وعدم 

بمواعيدها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2015/12/14متاريخ االعتقال: 2014/12/14م

العمر وقت االعتقال: 35 عاًما

الحكم: 15 شهًرا، 10 آالف شيكل 

غرامة مالية

أسماء جودت بلحاوي23

التهمة: محاولة تهريب بطاقات هاتفية

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال:

اعتقلتها قوات االحتالل حين قدومها لسجن النقب الصحراوي؛ بهدف زيارة زوجها 

األسير »صالح بلحاوي«، املحكوم بالسجن ملدة أربعة أعوام؛ بتهمة محاولة تهريب 

بطاقات هاتفية، أصدرت املحكمة حكًما بحقها مدته 15 شهًرا، إضافًة إلى وجوب 

دفع غرامٍة ماليٍة قدرها 10 آالف شيكل، تم عقد محكمة »شليش« لتخفيض ثلث 

املدة، والتي قررت اإلفراج عنها قبل املدة املحددة، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 

)12( شهرًا، بداًل من 15 شهرًا مدة حكمها الفعلية.

السجن: الدامون
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اإلقامة: بيتين/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2015/2/13متاريخ االعتقال: 2014/12/31م

العمر وقت االعتقال: 14 عاًما

الحكم: شهران، 6000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

مالك يوسف الخطيب24

التهمة: رشق الحجارة

الحالة االجتماعية: طالبة »قاصر«

ظروف االعتقال: 

 »مالك« الطالبة يف الصف الثامن من املرحلة املتوسطة، كانت تهم بقطع الطريق 

االستيطاني »60« الذي يبعد عشرات األمتار عن مدرستها، حين شاهدها عناصر دورية 

لجيش االحتالل)اإلسرائيلي(، فسارع أفرادها إلى اعتقال »مالك« بصورٍة وحشية، كما 

الدورية، أصدرت  لفقوا لها تهمة محاولة طعن جندي، ورشق الحجارة ىلع جنود 

محكمة »عوفر« العسكرية حكًما بسجن الطفلة »مالك« مدة شهرين بتهمة إلقاء 

الحجارة أثناء خروجها من املدرسة، وغرامة مالية قدرها 6 آالف شيكل، تم اإلفراج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2014/3/13متاريخ االعتقال: 2014/2/25م 

العمر وقت االعتقال: 39عاًما

السجن: مركز تحقيق بيتح تكفاالحكم: 10000 شيكل كفالة مالية

نرمين فيصل ممدوح سالم25

التهمة: لم توجه ضدها الئحة اتهام

ظروف االعتقال:

اعُتقلت  اإلنسان«،  »التضامن لحقوق  األسيرة »نرمين سالم« موظفة يف مؤسسة 

بعد اقتحام قوات االحتالل ملنزلها وتفتيشه ومصادرة أجهزة الكمبيوتر، تم اعتقالها 

مدة 18 يوًما أمضتها يف مركز تحقيق »بتاح تكفا«، أصدرت املحكمة أمًرا بإبعادها 

عن منطقة سكناها مسافًة ال تقل عن 50 كم ملدة أسبوعين، وفرضت عليها كفالًة 

مؤسسة  طاقم  اعتقلت  قد  االحتالل  قوات  وكانت  شيكل،  آالف   10 قيمتها  ماليًة 

وتخريب  تفتيشها  بعد  2014/2/24م  بتاريخ  منازلهم  مداهمة  خالل  التضامن 

وملفاٍت  حواسيب،  أجهزة  ومصادرة  املؤسسة،  مقر  اقتحام  جرى  كما  املمتلكات، 

خاصٍة باألسرى املعتقلين لدى االحتالل، تم اإلفراج عنها بعد دفع الكفالة املالية 

املقررة عليها.
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل)اإلسرائيلي(
 )2015م(

اإلقامة: يعبد/ جنين

تاريخ اإلفراج: 2015/3/12متاريخ االعتقال: 2015/2/17م

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا 

الحكم: 31 يوما، 5000 شيكل 

غرامة مالية 
السجن: هشارون

يمان عز الدين عمارنة 1

التهمة : لم توجه ضدها الئحة اتهام

ظروف االعتقال: اعتقل االحتالل الشابة »يمان عمارنة« بالقرب من حاجز »زعترة« 

العسكري بين رام اهلل ونابلس، وذلك أثناء عودتها من الجامعة ملنزلها، حيث تدرس 

الحقوق يف جامعة القدس »أبو ديس«، تم توقيفها ولكن لم يتم توجيه الئحة 

الدين عمارنة«  الكفيف »عز  الشيخ  والدها  اعتقال  تم  اليوم  ذات  لها، ويف  اتهاٍم 

ملدة أربعة أيام بعد استدعائه ونجله ملقابلٍة يف معسكر »سالم« العسكري يف 

آالف   5 قدرها  ماليٍة  غرامٍة  بدفع  وإلزامه  ابنته  اعتقال  بأمر  حينها  أبلغوه  جنين، 

بعد  »يمان«  عن  اإلفراج  تم  بينما  عنه،  اإلفراج  تم  عنها،  اإلفراج  أجل  من  شيكل 

انقضاء مدة توقيفها.
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اإلقامة: البلدة القديمة /القدس 

تاريخ اإلفراج: 2015/4/22متاريخ االعتقال:2015/3/4م

العمر وقت االعتقال: 52 عامًا

الحكم: ثالثة أشهر، 15000 

شيكل غرامة مالية 
السجن: حبس منزلي مدة 

عامين

آمال محمود الشاويش2

التهمة: تهريب أجهزة خلوية 

ظروف االعتقال:

تهمة  لها  ُوجهت  حيث  النقب،  سجن  يف  »محمد«  البنها  زيارتها  أثناء  اعُتقلت 

محاولة تهريب أجهزٍة خلويٍة لألسرى، بعد توقيفها أصدرت محكمة االحتالل يف 

مدينة »بئر السبع« حكمًا »بتحويلها ملا ُيّسمى بخدمة الجمهور«، أي: القيام بأعمال 

نظافة وما شابه لعدة أشهر.

واملرض،  واألسر  اإلبعاد  من  معاناتها  بعد  2019/7/29م  بتاريخ  الشاويش  توفيت   

وبعد وفاتها بأربعة أياٍم ُأفرج عن ابنها »محمد الشاويش«.
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 اإلقامة: دورا /الخليل 

تاريخ اإلفراج: 2015/8/5متاريخ االعتقال: 2015/4/7م

العمر وقت االعتقال: 26 عامًا

الحكم: 3 أشهر، 2000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

جهاد محمود عبد الكريم الشراونة3

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال:

يف  الشريف«  اإلبراهيمي  »الحرم  من  بالقرب  املتواجدة  االحتالل  قوات  اعتقلتها 

وكذلك  سكين،  وحيازة  طعن  عملية  تنفيذ  بمحاولة  واتهمتها  الخليل،  مدينة 

مقاومة الجنود لحظة االعتقال، تعرضت »جهاد«  للضرب املبرح خالل استجوابها 

يف مستوطنة« كريات أربع« كما تعرضت للضرب بجهاز التفتيش ىلع جميع أنحاء 

ثالثة  البالغة  بعد قضاء مدة محكوميتها  ُأفرج عنها  السجانات،  ِقَبل  جسدها من 

أشهر، وَدْفع غرامٍة ماليٍة قدرها 2000 شيكل.



لسنا أرقاما

275

اإلقامة: سلوان/ القدس

تاريخ اإلفراج: 2017/10/3متاريخ االعتقال: 2015/4/15م

العمر وقت االعتقال: 50 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 40 شهرًا 

عالية الشيخ علي محمود عباسي4

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال:

تم اعتقال »عالية« بالقرب من حاجز مخيم »شعفاط«  يف القدس املحتلة، بتهمة 

حيازة سكين، ُحّولت بعدها مباشرًة ملركز تحقيق »املسكوبية«، ومكثت هناك ثالثة 

عشر يومًا يف العزل االنفرادي، ومثلها يف عزل سجن »الرملة«.

من عزل الرملة ُنقلت إلى الزنازين الجماعية حتى أتّمت شهرين من االعتقال، وُأفرج 

تحت شروٍط  أعوام  ثالثة  »سلوان« ملدة  بلدة  بمنزلها يف  الجبرية  لإلقامة  عنها 

تعجيزية.

وخالل تلك املدة عقدت املحاكم الصهيونية 33 جلسًة ل«عالية«، والتي ُسمح لها 

بالخروج من منزلها للمثول أمام املحكمة فقط، وبعد عدة استئنافاٍت تقدمت بها 

العائلة للمحكمة العليا »اإلسرائيلية« تم تخفيض مدة الحكم بالسجن الفعلي من 40 

إلى 26 شهرًا، وتم تحديد موعد تسليم نفسها ملصلحة السجون يوم 2015/4/15م 

وارتفاع ضغط  السكري  مرض  من  تعاني  وكانت  والتفتيش  لإلهانة  تعرضت  حيث 

الدم، ومشاكل يف الجهاز التنفسي، ُتعتبر األسيرة من أكبر األسيرات سنًا وكانت يف 

األسير »عيسى عباسي« املعتقل منذ عام 2010م  والدة  سجن »هشارون«، وهي 

ويقضي حكمًا بالسجن مدة 10 أعوام، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الدوحة /بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2015/4/30متاريخ االعتقال: 2015/4/15م

العمر وقت االعتقال: 31 عامًا 

السجن: هشارونالحكم: 3000 شيكل  كفالة مالية

نسرين مصطفى محمد حميدة5

التهمة: لم يقدم ضدها الئحة اتهام

ظروف االعتقال:

اعتقلتها قوات االحتالل بعد اقتحام منزلها الكائن يف مدينة »بيت لحم« بالضفة 

يف  الّرعب  وبّثت  محتوياته،  وحّطمت  خرابًا  فيه  عاثت  أن  بعد  املحتلة،  الغربية 

نفوس أطفالها الثالثة، واختطفتها من بينهم، تم احتجازها يف سجن »هشارون« 

ملدة أسبوعين دون أن ُتوجه لها تهمٌة محددة، تم اإلفراج عنها بعد دفع كفالٍة 

ماليٍة قدرها 3000 شيكل.
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اإلقامة: غزة/ النصيرات 

تاريخ اإلفراج: 2016/8/15متاريخ االعتقال: 2015/5/26م

العمر عند االعتقال: 44 عامًا 

ألف   20 كفالة  شهر،   12 الحكم: 

شيكل
السجن: هشارون

سناء محمد حسين الحايف6

التهمة: نقل أموال لجهة غير مشروعة

ظروف االعتقال: 

اعُتقلت وهي يف طريق عودتها إلى قطاع غزة، بعد زيارة ذويها يف مدينة »رام 

اهلل«، وهي أّم لسبعِة أبناء، قضت أول خمسة أياٍم من اعتقالها يف مركز تحقيق 

أشهر   5 إلى سجن »هشارون«، كما قضت  تحويلها  تم  ثم  سجن »عسقالن«، ومن 

من الحبس املنزلي يف منزل شقيقتها يف مدينة »القدس«، بأوامر من سلطات 

االحتالل، حكمت املحكمة بسجنها مدة عاٍم كامل، وتم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: جنين/ يعبد 

تاريخ اإلفراج: 2015/12/5متاريخ االعتقال: 2015/5/27م

العمر عند االعتقال: 60 عامًا

السجن: هشارون الحكم: 6 أشهر 

ابتسام يوسف طه حمارشة7

التهمة: محاولة تهريب جهاز خلوي إلى داخل السجون

ظروف االعتقال:

األسير »علي حمارشة« املتواجد يف سجن  زيارة نجلها  أثناء  اعُتقلت »حمارشة« 

تدهور  السجون،  داخل  إلى  خلوي  جهاز  تهريب  بمحاولة  اتهامها  وتم  »جلبوع«، 

وضعها الصحي خالل فترة االعتقال، وُأجريت لها عملية »قسطرة« بسبب معاناتها 

من مشاكل صحيٍة يف القلب، ُعقد لها عدة جلسات محاكمة، وصدر حكٌم بحقها 

بالسجن الفعلي مدة ستة أشهر، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.



لسنا أرقاما

279

اإلقامة: بيت لحم/الخضر

تاريخ اإلفراج: 2016/11/2متاريخ االعتقال: 2015/6/16م

العمر عند االعتقال: 30 عامًا

أشهر،   5 منزلي  حبس  الحكم: 

ثم حبس فعلي ملدة 10 أشهر
السجن: هشارون/الدامون

أمينة خالد صالح8

التهمة: تهريب جهاز خلوي

ظروف االعتقال:

هي زوجة األسير املحرر »عثمان صالح« الذي قضى يف األسر قرابة 12 عامًا، اعُتقلت 

خالل زيارتها له يف سجن »إيشل«، أصدرت محكمة االحتالل حكمًا بحقها بالسجن 

تم  الزيارة،  خالل  األسير  لزوجها  نّقال  هاتف  جهاز  تهريب  بتهمة  وذلك  الفعلي، 

اقتيادها يف حينه إلى سجن »هشارون«، ثم ُنقلت إلى سجن »الدامون« فيما بعد، 

تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلة

اإلقامة: بيت لحم / الشواورة

تاريخ االعتقال: 2015/6/29م

العمر وقت االعتقال: 23 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 15 عامًا

ميسون موسى محمود الجبالي9

التهمة: محاولة طعن مجندة

ظروف االعتقال:  

تم اعتقالها بعد أن أقدمت ىلع طعن مجّندٍة ىلع حاجز »قبة راحيل« وأصابتها 

بجراٍح  إصابتها  إلى  أدى  ما  املبرح  بالضرب  االحتالل  جيش  عليها  اعتدى  بجراح، 

بين طفيفٍة ومتوسطة، كما قام االحتالل باقتحام منزل عائلة األسيرة »ميسون«، 

وتفتيشه بشكٍل دقيق، وتحطيم العديد من محتوياته، كما اعتدى ىلع عدٍد من 

أفراد أسرتها؛ انتقامًا منهم كون ابنتهم نفذت عملية طعن.

 أجّلت محاكم االحتالل محكمة األسيرة »الجبالي« أكثر من 12 مرة؛ بحجة استكمال 

العام  أن أصدرت محكمة »عوفر« يف نوفمبر من  إلى  القضائية بحقها،  اإلجراءات 

السجن  زالت يف  وما  عامًا،   15 الفعلي مدة  بالسجن  وانتقاميًا  قاسيًا  2016م حكمًا 

تمضي مدة محكوميتها.
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اإلقامة: دورا/ الخليل 

تاريخ اإلفراج: 2016/12/2متاريخ االعتقال: 2015/6/7م

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا

الحكم: ثمانية عشر شهرًا، 8 

آالف شيكل غرامة مالية
السجن: الدامون

صابرين وليد خليل أبو شرار10

التهمة: اتصال مع عميل أجنبي )غزة(

ظروف االعتقال:

كانت تدرس الطب يف جمهورية مصر العربية ملدة ستة أعوام، حصلت ىلع درجة 

»عالية«  مستشفى  يف  متطوعًة  تعمل  وكانت  البشري،  الطب  يف  البكالوريوس 

الحكومي يف الخليل، تم اعتقالها فور عودتها إلى أرض الوطن، حيث اقتحمت قوٌة 

عسكريٌة كبيرٌة برفقة ضباٍط من املخابرات منزل عائلتها بالقرب من مدينة الخليل، 

من  وحاسوب  اتصال  أجهزة  كذلك  صادرت  محتوياته،  وتحطيم  بتفتيشه  وقامت 

املنزل قبل أن تعتقلها وتقودها إلى سجن »عسقالن« للتحقيق معها، تم اتهامها 

باالتصال بعميٍل أجنبي )قطاع غزة(، وتم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها 

يف 2016/12/2م، ثم ُأعيد اعتقالها للمرة الثانية يف 7/26/ 2017م، بعد مداهمة 

وكان  بخطيبها،  لاللتحاق  املتحدة  الواليات  إلى  السفر  حاولت  والدها، حيث  منزل 

هناك شرٌط من سلطات االحتالل لسفرها، وهو: أن ال تعود إلى فلسطين قبل انقضاء 

مدة 3 أعوام، إال أنها لم توافق ىلع هذا االبعاد القسري وقررت التوجه للمحكمة 

)اإلسرائيلية( العليا إلزالة الشرط وتمكينها من السفر، فتم اعتقالها، وأمضت ثالثة 

إلى سجن »هشارون« ملدة  نقلها  قبل  »املسكوبية«  تحقيق  مركز  داخل  أسابيع 

شهرين، ظلت موقوفة طوال فترة اعتقالها رغم عرضها ىلع املحاكم 15 مرة، ثم 

ُأفرج عنها يف 2017/9/27م.
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تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلة

اإلقامة: قرية بيتللو، قضاء 

مدينة رام اهلل

تاريخ االعتقال: 2015/7/15م

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا 

الحكم: تسعة أعوام، 4000 

شيكل غرامة مالية
السجن: الدامون

روان نافذ رضوان أبو زيادة11

التهمة: تنفيذ عملية طعن لجندي وإصابته بجراح طفيفة

ظروف االعتقال:

اعتقلتها قوات االحتالل أمام البرج العسكري املقام ىلع مدخل قرية »بيتللو« قرب 

أثناء االعتقال،  امُلبرح  رام اهلل، تعّرضت للضرب  مستوطنة »بنيامين« قرب مدينة 

وجرى نقلها إلى مركز تحقيق »عوفر« العسكري، حيث خضعت لتحقيٍق قاٍس لعدة 

تأجيل  »الدامون«، تم  إلى سجن  ثم  للنساء  إلى سجن »هشارون«  أياٍم قبل نقلها 

فترة  خالل  عانت  القضائية،  اإلجراءات  استكمال  بحجة  مرة   11 من  أكثر  محاكمتها 

القاسي  والتحقيق  الشديد  التعذيب  نتيجة  واملعدة؛  بالرقبة  أوجاٍع  من  اعتقالها 

املخابرات  رجال  أيدي  ىلع  التحقيق  أقبية  يف  طويلة  لفتراٍت  له  تعرضت  الذي 

اإلسرائيلية ، ما فاقم من حالتها الصحية نتيجة اإلهمال الطبي املتعمد من قبل 

إدارة السجون، ما زالت يف السجن تقضي مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل/حلحول 

تاريخ االعتقال: 2015/7/16م
تاريخ االفراج: 2016/8/8م

شيكل  ألف   15 شهر،   14 الحكم: 

غرامة مالية
السجن: الدامون

آمال أحمد السعدة12

التهمة: محاولة تهريب شريحة جوال لشقيقها األسير

ظروف االعتقال: 

السعدة«، املعتقل  زيارتها لشقيقها األسير »محمد  أثناء  اعتقلتها قوات االحتالل 

منذ عام 2005م، ومحكوٌم بالسجن الفعلي مدة سبعة عشر عامًا، زعم االحتالل أنها 

منطقة  إقامًة جبريًة يف  عليها  وفرضت  لشقيقها،  تهريب شريحة جوال  حاولت 

إلى  ألف شيكل، باإلضافة  السبع، ودْفع غرامٍة ماليٍة بقيمة 15  بئر  »كسيفة« يف 

حرمانها من زيارة شقيقها األسير والذي فرضت عليه املحكمة  حكمًا إضافيًا بالسجن 

مدة 18 شهرًا، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.

العمر وقت االعتقال: 27 عامًا
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اإلقامة: برقين

تاريخ االفراج: 2015/7/25متاريخ االعتقال: 2015/7/21م

العمر وقت االعتقال: 70 عامًا 

السجن: الجلمةالحكم: موقوفة

أمينة محمد أسعد العامودي13

التهمة: محاولة تهريب شريحة جوال البنها األسير.

ظروف االعتقال:

جرى اعتقال »أمينة« لعدة أياٍم خالل توجهها لزيارة ابنها األسير »محمد العامودي« 

املحكوم بالسجن املؤبد )11( مرة، اتهمتها إدارة السجن بأنها حاولت تهريب جهاٍز 

خلويٍّ له، تعاني األسيرة من عدة أمراٍض مزمنٍة: السكري وارتفاع ضغط الدم، جعلتها 

ال تحتمل قسوة السجن وإجراءات االعتقال والتحقيق، كما أنه لم يتم التعامل معها 

بخصوصيٍة تناسب كبر سنها ووضعها الصحي طيلة فترة احتجازها، قّدم محاميها 

استئناًفا للمحكمة ، فتم اإلفراج عنها بكفالٍة مالية، وتم إلزامها باإلقامة الجبرية.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ االفراج: 2015/8/13متاريخ االعتقال: 2015/7/21م

العمر وقت االعتقال: 53 عامًا   

الحكم: 25 ألف شيكل غرامة 

مالية 

السجن: العزل االنفرادي يف 

مركز شرطة بئر السبع 

حنان صادق األخضر)نيروخ(14

التهمة: تهريب شريحة اتصال

ظروف االعتقال:

األسيرة »حنان األخضر« أم لخمسة أبناء، وهي شقيقة األسير »عماد نيروخ« املحكوم 

بالسجن املؤبد، واملعتقل منذ أكثر من 14 عامًا، جرى اعتقالها خالل زيارتها له بزعم 

اإلفراج  تم  من عدة مشاكل صحية،  »حنان«  عانت  اتصال،  تهريب شريحة  محاولة 

عنها بعد دفع مبلغ الكفالة املالية.
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 اإلقامة: سيلة الظهر/ قضاء جنين

تاريخ االفراج: 2016/1/31متاريخ االعتقال: 2015/7/27م

العمر وقت االعتقال: 60 عامًا

الحكم: 11 شهر، 2000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: عزل انفرادي يف سجن 

الرملة

فتحية عبد الفتاح خنفر15

التهمة: محاولة تهريب هاتف خلوي

وتعاني من  مريضة،  أبناء،  لسبعة  أم  األسيرة املسنة »فتحية«  االعتقال:  ظروف 

»رامي  األسير  والدة  وهي  الهوائية،  القصبة  والتهابات يف  واألرجل  بالظهر  أوجاٍع 

مراعاٍة  أّي  بال  االحتالل  احتجزها  عامًا،   15 مدة  الفعلي  بالسجن  املحكوم  خنفر« 

لوضعها الصحي، وبقيت معزولًة انفراديًا يف غرفٍة تشبه القبر، يف قسم الجنائيات 

)اإلسرائيليات( يف وضٍع معيشيٍّ ال ُيطاق، عقدت محاكم االحتالل للمسّنة »خنفر« 

21 جلسة محكمة منذ اعتقالها، واحُتجزت 18 يومًا، قبل تحويلها للحبس املنزلي 

مدة 9 أشهر وذلك بعد قضائها ثلثي املدة.
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اإلقامة: رام اهلل

تاريخ االفراج: 2017/2/15متاريخ االعتقال: 2015/9/7م

العمر وقت االعتقال: 36عامًا

الحكم: 20 شهرًا، 100 ألف شيكل 

غرامة مالية 
السجن: عوفر

نجوان عودة16

التهمة: العمل يف مؤسسة محظورة

ظروف االعتقال:

األسيرة »نجوان عودة« تحمل شهادتي: البكالوريوس يف علم الحاسوب، واملاجستير 

يف اإلدارة العامة، كانت تعمل يف جمعية » قطر الخيرية«، تم اعتقالها بعدة تهٍم 

منها: العمل يف مؤسسٍة محظورة، وتوزيع أموال لصالح حركٍة »مشبوهة«، تم إصدار 

حكم بحقها بالسجن الفعلي مدة 20 شهرًا، 100 ألف شيكل غرامة مالية، تم اإلفراج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.

تعمل حاليًا يف هيئة شؤون األسرى واملحررين، وتعتبر عملها إنسانيًا.
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 اإلقامة: الناصرة

2015/10/5م تاريخ االفراج: 2016/1/5متاريخ االعتقال: 

العمر وقت االعتقال: 19عامًا

السجن: هشارونالحكم: 3 أشهر سجن إداري

 أسماء فهد حمدان17

التهمة: التحريض ىلع أمن الدولة عبر صفحتها ىلع »فيسبوك«.

ظروف االعتقال:

يف  اعُتقلت  الطبّية«،  »السكرتاريا  قسم  يف  جامعيٌة  طالبٌة  »أسماء«  األسيرة 

»فيسبوك«،   االجتماعي  التواصل  مواقع  ىلع  منشوراتها  بسبب  »الجلمة«  سجن 

الدولة«، تعّرضت أسماء لإلهانة  والتي اعتبرتها قوات االحتالل: »تحريض ضد أمن 

مكاٍن  يف  معزولًة  وكانت  »هشارون«،  سجن  إلى  انتقالها  قبل  العاري  والتفتيش 

املنبعثة من  الكريهة  والروائح  الشديد،  البرد  التدفئة، ويف ظل  ضّيق، مع نقص 

املكان، وحين طالبت بالخروج من الزنزانة بسبب قذارتها؛ هددها السجانون بالضرب 

وأجبروها ىلع البقاء بالقوة، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الناصرة 

2015/10/9م  تاريخ االعتقال: 
تاريخ االفراج: 2015/11/5م، 

بشرط الحبس املنزلي

العمر وقت االعتقال: 29 عامًا

الحكم: 6 أشهر، 1500 شيكل 

غرامة مالية 
السجن: هشارون

إسراء زيدان عابد18

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن 

ظروف االعتقال:

تعرضت األسيرة »إسراء عابد« إلطالق ناٍر يف محطة الباصات املركزية يف مدينة 

»العفولة« املحتلة، وذلك من مسافٍة قريبٍة بغرض القتل، ُأصيبت » إسراء« بجراٍح 

أنها  االحتالل  واّدعى  للعالج،  العفولة  إلى مستشفى  إثرها  وُنقلت ىلع  خطيرة، 

حاولت تنفيذ عملية طعن، وهو ما كّذبته مقاطع الفيديو التي ظهرت من خالل 

كاميرات املراقبة يف املحطة، ورغم نفي تهمة الشروع يف القتل؛ وتأكيد ذلك من 

خالل الئحة االتهام التي قدمتها النيابة العامة يف حينه ضدها والتي لم تتضمن 

تهمة محاولة القتل، ُحكم عليها بالسجن الفعلي مدة 6 شهور بتاريخ 2016/7/14م، 

ولم تحسب لها مدة الحبس املنزلي والتي استمرت 8 شهور متواصلة، تم اإلفراج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها. 
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تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلة

اإلقامة: صور باهر/ القدس 

تاريخ االعتقال: 2015/10/7م

العمر وقت االعتقال: 18 عامًا

شيكل  ألف   80 عامًا،   16 الحكم: 

تعويض مالي للجندي املصاب 

السجن: هشارون/ الدامون

شروق صالح دويات19

التهمة: محاولة طعن

األسيرات  بين  حكم   أىلع  صاحبة   »شروق«  االعتقال:  ظروف  االعتقال:  ظروف 

التحقت بجامعة بيت  الفلسطينيات يف سجون االحتالل، قبل اعتقالها بشهرين 

اعُتقلت خالل توجهها  العامة بمعدل 90%، حيث  الثانوية  لحم بعد تفوقها يف 

النار من مسافٍة  أطلق عليها املستوطنون  املبارك،  األقصى  للصالة يف املسجد 

قريبة، وأصابوها بالرصاص يف الصدر والكتف والرقبة وتركوها تنزف مدة 45 دقيقة، 

وّجه لها االحتالل تهمة محاولة طعن مستوطن، ُنقلت بعد إصابتها إلى مستشفى 

بسرير  مقيدًة  كانت  أنها  إال  حالتها  صعوبة  ورغم  للعالج،  كارم«  عين  »هداسا 

املشفى، وتحت حراسٍة مشددة، ُأجريت لها عمليٌة جراحيٌة تم من خاللها ترميم 

شريان يدها الذي ُقطع جراء إطالق النار، وبعد شهٍر من مكوثها يف املستشفى، 

وقبل أن تتعافى بشكٍل كامل، قام االحتالل بنقلها إلى سجن »هشارون« للنساء، 

مع    2021/12/14 يوم   أحداث  يف  وعزلها  قمعها  تم  »الدامون«،  سجن  إلى  ثم 

ممثلة األسيرات »مرح بكير« وثالث أسيراٍت أخريات، ما زالت يف السجن تقضي مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/ جبل املكبر

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلة

تاريخ االعتقال: 2015/10/10م

العمر وقت االعتقال: 31 عامًا

الحكم: 11عامًا، 20 ألف شيكل 

غرامة مالية
السجن: الدامون

إسراء رياض جميل جعابيص20

التهمة: محاولة تنفيذ عملية بسيارة

الحالة االجتماعية: تم الطالق وهي بالسجن.

ظروف االعتقال: 

يف يوم 11 أكتوبر 2015م كانت »إسراء« يف طريقها من مدينة »أريحا« إلى مدينة 

»القدس«؛ حيث كانت تعمل يف مدينة القدس يومّيًا وكانت تنقل بعض أغراض 

تحمل  كانت  اليوم  ذلك  عملها، ويف  مكان  من  بالقرب  الجديد  إلى سكنها  بيتها 

للمحققين كانت  إسراء  تلفاز، وحسب ما ذكرت  أنبوبة بوتاغاز فارغة وجهاز  معها 

تشّغل املكيف ومسجل السيارة.

قرب  السيارة  تعطلت  1500متر  من  بأكثر  »الزعيم«  حاجز  قبل  إسراء  وصلت  عندما 

مستوطنة »معاليه أدوميم« وحدث تماس كهربائي وانفجر بالون السيارة املوجود 

بجانب امِلْقَود، واشتعلت النيران داخل السيارة فخرجت »إسراء« من السيارة وطلبت 

مكان  من  مقربٍة  ىلع  املتواجدين  )اإلسرائيليين(  الشرطة  رجال  من  اإلسعاف 

أفراد الشرطة لم يقدموا لها اإلسعاف، بل قام شرطي كان باملكان  إال أن  الحادث 

عادي«،  حادث سير  أنه:«  البداية  الشرطة يف  أعلنت  عليها،  السيارة  باب  بإغالق 

)اإلسرائيليين(،  للجنود  استهداف  عملية  أنها  أعلن  أن  العبري  اإلعالم  لبث  ما  ثم 
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واكتشف املحققون وجود التلفاز مع أنبوبة الغاز الفارغة، وأن االنفجار كان لبالون 

السيارة،  انفجار زجاج  الغاز، وعلموا أن تشغيل املكيف منع  السيارة وليس ألنبوبة 

لكن املخابرات )اإلسرائيلية( اّدعت أن إسراء كانت يف طريقها لتنفيذ عملية، وتم 

اعتقالها ىلع إثر ذلك، ُعقدت لها عدة جلسات تحقيق داخل املستشفى لصعوبة 

اتهام  الئحة  لها  وُوجهت  الحرجة،  الصحية  حالتها  بسبب  املحكمة  إلى  نقلها 

بمحاولة تنفيذ عملية، وقتل جنود من خالل تفجير أنبوبة غاز، مع العلم أن أنبوبة 

الغاز كانت فارغة واالنفجار حدث يف مقدمة السيارة، ُحكم عليها بالسجن الفعلي 

مدة 11 عامًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف شيكل، وكانت املداوالت قبل الحكم قد 

استمرت ملدة عام، وصدر الحكم يف 7 أكتوبر 2016، وسحب االحتالل بطاقة التأمين 

الوحيد  ابنها  منع  إحداها  مرات، ويف  ذويها عدة  زيارة  ومنع عنها  منها،  الصحي 

»معتصم« من زيارتها، وما زالت يف السجن تقضي مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الرينة/ الناصرة

تاريخ اإلفراج: 2018/9/21متاريخ االعتقال: 2015/10/11م

العمر وقت االعتقال: 33 عامًا

الحكم: حبس منزلي ملدة 
عامين وستة شهور، والسجن 

الفعلي ملدة خمسة شهور 

السجن: الدامون/ هشارون

دارين توفيق طاطور21

التهمة:

التحريض ىلع العنف ىلع الفيسبوك، دعم وتأييد تنظيم إرهابي.

ظروف االعتقال:

شاعرٌة ومصورة، وناشطٌة سياسيٌة واجتماعيٌة فلسطينية، ُولدت يف قرية »الرينة« 

السينمائي،  واإلخراج  اإلعالم  ثّم  ومن  والبرمجة،  الهندسة  درست  الناصرة،  قضاء 

وصناعة األفالم.

قامت  أن  بعد   « يا شعبي  »قاوم  بعنوان  االحتالل  لكتابتها قصيدًة ضد  اعُتقلت   

العنف  ىلع  بالتحريض  اُتهمت  حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  ىلع  بنشرها 

تم  ثم  الفعلي،  السجن  قيد  شهوٍر  ثالثة  بقيت  إرهابية،  منظمٍة  وتأييد  واإلرهاب 

يف  ُتقيم  أن  منها:«  جًدا،  وقاسيٍة  مقيدٍة  بشروط  املنزلي  السجن  إلى  تحويلها 

مستوطنة »كريات أونو« الواقعة يف منطقٍة قريبٍة من مدينة يافا، وأن تضع السوار 

اإللكتروني حتى ال تغادر االعتقال البيتي طوال هذه املدة، تم تنفيذ هذه الشروط  

لتعود بعدها إلى السجن الفعلي وتقضي مدة محكوميتها البالغة خمسة شهور. 

تلقت دعًما دولًيا وتحولت قضيتها إلى قضية »رأي عام« لحرية التعبير واملالحقات 

أنا،  اسمها:«  مسرحية  السجن  يف  كتبت  والشعراء،  والكتاب  للفنانين  السياسية 
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دارين طاطور« وتم عرضها باللغة االنجليزية والسويدية والعبرية، وكتاب« قصيدتي 

الفنية  األعمال  العربية واإلنجليزية، وّثقت بهذه  باللغتين  الذي تم نشره  الخطرة« 

تجربتها، وتحدثت عن معاناتها يف سجون االحتالل.

املالحقين  الفنانين  لدعم  »العين«  مجلة  جائزة  منها  جوائز  عدة  ىلع  حصلت   

سياسًيا، وجائزة الشاعر الدانماركي »شارل تشارنبرج«، وجائزة »يوم الترجمة العاملي« 

حيث تم ترجمة قصائدها ألكثر من 20 لغة حول العالم من تنظيم منظمة« القلم 

الدولية« التي تبنت قضيتها، وجائزة حرية التعبير من منظمة »اوكسفوم نوفيب« 

الدولية يف هولندا، وجائزة حرية التعبير من ِقَبل »مؤسسة الكتاب النرويجيين«، تم 

اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/بيت حنينا

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلةتاريخ االعتقال: 2015/10/12م

العمر وقت االعتقال: 16 عامًا

الحكم: ثمانية أعوام ونصف، 10 

آالف شيكل غرامة مالية

السجن: الدامون

مرح جودت موسى بكير22

التهمة: محاولة طعن

الثانوية، ويف  اعتقالها طالبًة يف املرحلة  االعتقال:  كانت »مرح« عند  ظروف 

يوم اعتقالها كانت تغادر مدرستها يف حي »الشيخ جراح« يف القدس املحتلة، 

»إنها  قال:  صهيوني  بجنديٍّ  اصطدمت   حين  املقابلة  الجهة  إلى  الشارع  وتعبر 

االحتالل  اعتقلها  أرضًا،  النار عليها من مسدسه وسقطت  فأطلق  حاولت طعنه«، 

بعد استهدافها بـ14 طلًقا ناريًّا يف يدها سّبب لها عدة كسور، ُنقلت ىلع إثرها 

إلى مستشفى »هداسا« عين كارم، ومكثت فيه 22 يومًا لتّلقي العالج وهي مقيدة 

»الزهرات« يف سجن  القاصرات  زنزانة  إلى   نقلها  تم  واألرجل يف سريرها،  األيدي 

تعاني  »الدامون«،  سجن  إلى  نقلوها  ثم  القانونية،  السن  بلغت  حتى  »هشارون« 

األسيرة »بكير« من اإلهمال الطبي واملماطلة يف إجراء عمليٍة إلزالة البالتين من 

يدها.

استطاعت الحصول ىلع الثانوية العامة بمعدل 80% وتحلم مرح بدراسة القانون 

لتدافع عن املظلومين، لكن االحتالل يمنعها من تحقيق حلمها يف إكمال دراستها، 

أصبحت ممثلًة لألسيرات الفلسطينيات يف معتقل »الدامون«، تم قمعها وعزلها 

يف أحداث يوم 2021/12/14 مع  األسيرة »شروق دويات« وثالث أسيرات ُأخريات، وما 

زالت يف السجن تقضي مدة محكوميتها.
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اإلقامة: حيفا/ غزة

تاريخ اإلفراج: 2021/10/18متاريخ االعتقال: 2015/10/18م

العمر وقت االعتقال: 40 عامًا

الحكم: ستة أعوام، 4000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: الدامون

نسرين حسن عبد اهلل أبو كميل23

التهمة: تصوير ميناء حيفا لصالح املقاومة يف غزة

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم ل7 أبناء

ظروف االعتقال: األسيرة »نسرين أبو كميل« متزوجٌة من قريٍب لها يف غزة، وكانت 

متوجهًة ملدينة »حيفا« يف الداخل املحتل لزيارة أهلها عبر معبر »بيت حانون« 

بأنها  واالّدعاء  هناك  اعتقالها  تم  املحتلة،  األراضي  عن  غزة  قطاع  يفصل  والذي 

ِقَبلهم من أجل جمع  تنتمي لحركة مقاومة »املجاهدين«، وأنه تم تجنيدها من 

معلوماٍت عن أهداٍف يف الداخل املحتل، تعّرضت لتحقيٍق قاٍس ملدة 21 يومًا يف 

سجن »عسقالن« ىلع أيدي ضباط مخابرات االحتالل، وتم ضربها بأعقاب البندقية 

تعاني  كانت  أنها  كما  القلب،  لها ضعفًا يف عضلة  ما سّبب  مباشرًة  القلب  ىلع 

سابقًا من عدة أمراض منها: ضغط الدم والسكري.

إلى  وصواًل  هشارون  عسقالن،  الرملة،  سجون  بين  متنقلًة  األسر  أعوام  أمضت   

الدامون، تم منع عائلتها من زيارتها بسبب أنهم من قطاع غزة، أصدرت املحكمة 

قرارًا باإلفراج عن األسيرة نسرين أكثر من مرة، لكن النيابة رفضت ذلك بشكٍل متكرر، 

تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها، وبشرط عدم مغادرة قطاع غزة ملدة 

عامين.

ماطل االحتالل يف دخولها لغزة، فاعتصمت عند معبر« بيت حانون« مع مجموعٍة 

من املتضامنين، حتى اضطر االحتالل للسماح لها بالدخول بعد ثالثة أياٍم من اإلفراج 

عنها، والتقت بأبنائها بعد غياٍب دام ستة أعوام.
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اإلقامة: أبوديس

تاريخ اإلفراج: 2016/1/28متاريخ االعتقال: 2015/10/27م

العمر وقت االعتقال: 17 عامًا

الحكم: ثالث أشهر، 6000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: عسقالن

جيهان حاتم عريقات24

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »جيهان« قرب »الحرم اإلبراهيمي الشريف« بمدينة 

اإلفراج  جرى  والتي  »نورا«  شقيقتها  برفقة  وكانت  سكينًا،  حيازتها  بحجة  الخليل 

عنها الحقًا، بينما رفض االحتالل إخالء سبيل »جيهان« حيث اقتادوها إلى سجن 

»عسقالن« للتحقيق معها، ووضعوها يف العزل االنفرادي، عانت من انتشار الحبوب 

الذي  املكان  أحوال  سوء  بسبب  جسدها  أنحاء  كافة  يف  التحسس  عن  الناجمة 

اعُتقلت فيه، تم اإلفراج عنها ملؤسسٍة اجتماعيٍة بسبب صغر سنها.
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اإلقامة: شقبا/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2016/1/27متاريخ االعتقال: 2015/10/28م

العمر وقت االعتقال: 24عامًا

السجن: هشارونالحكم: اعتقال إداري 3 شهور

جورين سعيد قدح25

التهمة: ملف سري

ظروف االعتقال: 

املحتلة،  الغربية  بالضفة  »بيرزيت«  جامعة  يف  اإلعالم  طالبة  »جورين«  األسيرة 

اقتحمت قوٌة من جيش االحتالل بيت عائلتها يف قرية »شقبا« قضاء »رام اهلل«  فجر 

يوم 2015/10/28م، تم اعتقال« جورين« وقاموا بتكبيل يديها بمرابٍط بالستيكية، 

ووضعوا قطعة قماٍش ىلع عينيها، وقامت مجندٌة بدفعها من الخلف ما أدى إلى 

سقوطها ىلع األرض، والتسبب بآالٍم كبيرٍة يف رجلها، احتجزها االحتالل مدة 18 

ساعة يف الجيب العسكري، انتقلت من سجٍن إلى آخر يف ظروٍف ال إنسانية، إلى أن 

استقر بها الحال يف سجن »هشارون«، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/الطور

تاريخ اإلفراج: 2015/11/6متاريخ االعتقال: 2015/11/5م

العمر وقت االعتقال: 15 عامًا

الحكم: غرامة مالية بقيمة 

1500 شيكل 

السجن: رفضت إدارة السجن 

استقبالها

تمارا أبو لبن26

التهمة: التحريض ىلع الفيسبوك

ظروف االعتقال: 

داهمت قوات االحتالل منزل األسيرة القاصر »تمارا ابو لبن« من سكان بلدة »الطور« 

تم  )سامحوني(،  كلمة  الفيسبوك  ىلع  كتبت  أنها  بحجة  املحتلة؛  القدس  يف 

اعتقالها واحتجازها يف سيارة شرطة االحتالل ملدة 11 ساعة بعد أن رفضت إدارة 

عنها  اإلفراج  تم  حتى  الشرطة،  سيارة  يف  محتجزًة  وبقيت  استقبالها،  السجون 

بشروط مجحفة: غرامة مالية بقيمة 1500 شيكل، وفرض إقامة منزلية عليها ملدة 

خمسة أيام، وبكفالة طرف ثالث بقيمة عشرة آالف شيكل، وذلك يف محكمة الصلح 

بالقدس املحتلة، تم اإلفراج عنها بعد دفع مبلغ الكفالة املالية.
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اإلقامة: حوسان/ بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2021/8/6متاريخ االعتقال: 2015/11/8م

العمر وقت االعتقال: 22عامًا

الحكم: ستة أعوام، 4000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

حلوة سليم محمد حمامرة27

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال:

اعُتقلت بعد أن أطلق عليها جنود االحتالل النار، وذلك بزعم أنها كانت تحاول تنفيذ 

عملية طعٍن ألحد الجنود، خضعت »حلوة« لعدة عملياٍت جراحية، حيث استأصلوا 

مستشفى  يف  وذلك  واألمعاء،  والبنكرياس،  الطحال  منها:  جسدها،  من  أجزاًء 

»هداسا« عين كارم وكانت حينها يف حالة »غيبوبة«، تم اإلفراج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: مخيم الدهيشة/ بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2016/8/24متاريخ االعتقال: 2015/11/15م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا

الحكم: 10 شهور، 500 دوالر 

أمريكي غرامة مالية

السجن: الدامون

دنيا علي مصلح28

التهمة: التحريض ىلع مواقع التواصل االجتماعي

ظروف االعتقال: 

قوات  اعتقلتها  أشهر،   10 مدة  السجن  يف  قضت  جامعية،  طالبٌة  »دنيا«  األسيرة 

االحتالل من بيتها بشكٍل تعسفي بدعوى ممارستها التحريض ىلع مواقع التواصل 

االجتماعي، تم نقلها إلى سجن الدامون، وُأفرج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها. 
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اإلقامة: الخليل/ صوريف 

تاريخ اإلفراج: 2016/11/4متاريخ االعتقال: 2015/11/16م

العمر وقت االعتقال: 45 عامًا

السجن: الدامونالحكم: عام كامل

أميرة علي أحمد حميدات29

التهمة: نقل أموال لتنظيم محظور

ظروف االعتقال:

األسيرة »أميرة« أُم لثالثة أبناء، اعُتقلت بعد أن اقتحم االحتالل منزلها لياًل وعاث فيه 

فسادًا، وُوضعت يف مركز تحقيق “عتصيون”  يف ظل برٍد شديٍد بوضعية »الَشْبح« 

»عسقالن«  سجن  إلى  نقلها  تم  والقدمين،  اليدين  مقيدة  وهي  كرسي،  ىلع 

وبقيت هناك مدة 7 أيام، حيث تم التحقيق معها بشكٍل متواصل ولساعاٍت طويلة، 

تعرضت خاللها ألنواٍع من التعذيب رغم ظروفها الصحية السيئة، حيث كانت تعاني 

التنفس، هددوها بهدم منزلها واعتقال زوجها، إضافًة إلى توجيه  من ضيٍق يف 

الشتائم البذيئة والقذرة لها من ِقَبل املحققين، ُحِرمت من زيارة عائلتها بسبب أن 

زوجها وابنها »علي« أسيران سابقان، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/مخيم قلنديا

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلةتاريخ االعتقال: 2015/11/23م

العمر وقت االعتقال: 20 عامًا

الحكم: 13 عامًا ونصف 30 ألف 

شيكل غرامة مالية

السجن: الدامون

نورهان إبراهيم خضر عواد30

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال:

ظهرها  اخترقت  رصاصاٍت   3 بـ  إصابتها  بعد  االحتالل  قوات  ِقَبل  من  اعتقالها  تم 

ورجلها، واستقّرت واحدٌة منهم يف بطنها، كما اسُتشهدت قريبتها »هديل عواد« 

وذلك أثناء تواجدهما يف شارع »يافا« بالقدس املحتلة بحجة »محاولتهما تنفيذ 

عملية طعن »، واالنتقام لشقيق »هديل« الذي اسُتشهد عام 2013.

الحكم عليها مدة 13 عامًا ونصف، وبعد االستئناف جرى تخفيض مدة ُحكمها  تم 

ل10 أعوام.

الثانوية  الختبارات  تقدمت  السجن  ويف  اعتقالها،  قبل  الدراسي  بتفوقها  ُعرفت 

عنها؛  اإلفراج  بعد  القانون  بدراسة  وتحلم   ،%94 معدل  ىلع  وحصلت  العامة، 

إليمانها بقضية وطنها ولتدافع عن حقوق شعبها، ما زالت يف السجن تكمل مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: طوباس 

تاريخ اإلفراج: 2017/10/17متاريخ االعتقال: 2015/11/28م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 24 شهرًا 

مريم عرفات صوافطة31

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال:

القريبة من محافظة  كانت »مريم« متوجهًة من مكان سكناها يف بلدة »بردله« 

الضفة  شمالي  »نابلس«،  مدينة  يف  الكائن  عائلتها  منزل  زيارة  بهدف  طوباس 

املحتلة، تم اعتقالها بالقرب من حاجز »الحمرا« العسكري الفاصل بين املحافظتين، 

حيث وجههوا  لها تهمة محاولة طعن أحد جنود االحتالل، تعرضت »مريم« لتحقيٍق 

قاٍس وُمنعت من زيارة عائلتها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2016/2/29متاريخ االعتقال: 2015/11/29م

العمر وقت االعتقال: 53 عامًا

الحكــم: 3 أشــهر، 10 آالف شــيكل 

ــة مالية غرام

السجن: هشارون

ندى أحمد صقر32

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال:

لزيارة نجَلْيها يف سجن »النقب« الصحراوي، وُحكم  أثناء توجهها  اعُتقلت »صقر« 

»صقر«  األسيرة  كانت  سكين،  حيازة  بتهمة  شهور؛   3 مدة  الفعلي  بالسجن  عليها 

تعاني من عدة مشاكل صحيٍة قبل االعتقال، أبرزها: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، 

بأمراٍض  دواٍء خاصًة  16 حبة  يوميًا  تتناول  أنها  كما  »الزهايمر«،  مرض  عالوًة ىلع 

مختلفة، إال أن هذا كله لم يمنعهم من اعتقالها وتوجيه تهٍم باطلٍة لها، تم اإلفراج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: أرطاس/ بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2016/1/2متاريخ االعتقال: 2015/12/1م

العمر وقت االعتقال: 14 عامًا

شــيكل   4000 شــهر،  الحكــم: 

غرامــة ماليــة.

السجن: عوفر

صابرين مجاهد حسين سند33

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال: الطفلة »صابرين« طالبٌة  يف الصف التاسع من املرحلة املتوسطة 

يف مدرسة قريتها »أرطاس«، كانت عائدًة إلى منزلها بعد انتهاء الدوام املدرسي، 

حين أوقفها جنود االحتالل قرب حاجز »النشاش« جنوب قرية الخضر يف الضفة 

النار  يطلقون  وكادوا  حقيبتها،  يف  سكيٍن  ىلع  العثور  واّدعوا  املحتلة،  الغربية 

تمهيدًا  بجوارها  سكيٍن  بإلقاء  صهيونيٌّ  جنديٌّ  قام  حيث  القتل،  بهدف  عليها 

إلعدامها، إال أن وجود مصورين يف املكان حال دون إتمام األمر، وبذلك نجت من 

احتجازها هناك  وتم  التحقيق يف »عوفر«  مركز  إلى  بنقلها  قاموا  إعداٍم محقق، 

ملدة شهر، ثم أفرجوا عنها ملؤسسة اجتماعية ألنها ما زالت »قاصرًا«.
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اإلقامة: الخليل/ تفوح

تاريخ اإلفراج: 2016/7/5متاريخ االعتقال: 2015/12/3م

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا

اعتقال إداري ملدة 4 شهور مع 

تمديد إضايف ملدة 3 شهور 

السجن: الدامون

سعاد عبد الكريم ارزيقات34

التهمة: ملف سري

ظروف االعتقال: اعُتقلت األسيرة »ارزيقات« بعد أن اقتحمت قوات االحتالل منزل 

ذويها، ثم اقتادوها إلى سجن »الرملة« يف الداخل املحتل، خاضت إضرابًا عن الطعام 

ألربعة أياٍم احتجاجًا ىلع املعاملة السيئة، ثم صدر بحقها قرار اعتقاٍل إداري ملدة 

4 شهور؛ بحجة التحريض ىلع موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« وقبل انتهاء 

املدة بيومين، جّدد االحتالل الحكم اإلداري لها للمرة الثانية ىلع التوالي ملدة 3 

أشهر.

 بقيت يف عزل وزنازين »الرملة« مدة 14 يومًا يف ظروٍف غايًة يف السوء، منها جّو 

الزنازين البارد، والفارغة من أّي شيٍء ما عدا بطانيٍة مهترئٍة وعفنة، وفرشٍة مغطاٍة 

ببالستك )فرشة رياضة(، ثم ُنقلت إلى سجن الرملة وتم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.

 ُيذكر أن »ارزيقات« أسيرٌة سابقة، أمضت مدة عاٍم ونصف العام يف سجون االحتالل، 

عمليٍة  لتنفيذ  بالتخطيط   االحتالل  واتهمها  2008/4/8م،  بتاريخ  اعُتقلت  حيث 

ليعاد  2009/7/7م،  عنها يف  اإلفراج  وتم  ٍمعادية،  بجهات  واالتصال  استشهاديٍة، 

اعتقالها من جديد يف عام 2015م، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2019/1/15متاريخ االعتقال: 2015/12/13م

العمر وقت االعتقال: 15 عامًا

الحكم: 3 أعوام و3 شهور، 6000 

شيكل غرامة مالية

السجن: هشارون

ملى منذر حافظ البكري35

التهمة: محاولة طعن

العاشر، عندما اعُتقلت  ظروف االعتقال: كانت األسيرة » ملى« طالبًة يف الصف 

أثناء مرورها قرب مستوطنة »كريات أربع« يف طريق عودتها من املدرسة، ُأصيبت 

أّي  لها  ُيقدم  أن  دون  أكثر من نصف ساعٍة  لتنزف  وُتركت  رصاصات،  بثالث  حينها 

عالج، ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى »هداسا« حيث ُأجريت لها عمليٌة جراحيٌة 

يف ساقها اليسرى، عانت من عدم القدرة ىلع السير نتيجة خطورة اإلصابة، وعدم 

إجراء العملية الجراحية بالشكل املناسب، عانت كذلك من إهماٍل طبٍي خالل فترة 

اعتقالها، أدى إلى تفاقم وضعها الصحي، وخضعت ألكثر من عشرين محكمٍة  خالل 

إلى أن صدر حكٌم بحقها  فترة توقيفها، وكان يتم إحضارها ىلع كرسيٍّ متحرك، 

مدته 3 أعوام و3 شهور، باإلضافة إلى غرامٍة ماليٍة قدرها 6000 شيكل، تم اإلفراج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2017/3/16متاريخ االعتقال: 2015/12/14م

العمر وقت االعتقال: 37 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 16 شهرًا

هيفاء مكروم أبو رميلة )أبو صبيح(36

التهمة: التواصل مع جهات معادية، ومحاولة تنظيم خلية إرهابية

ظروف االعتقال:

الخليل،  مدينة  يف  الخاصة  املدارس  إلحدى  ومديرة  أطفال،  لستة  أمٌّ  »هيفاء« 

ورئيسة نقابة العاملين والعامالت برياض األطفال واملدارس الخاصة، وعضو هيئة 

إدارية يف مركز الديمقراطية يف مدينة رام اهلل، وعضو هيئة تنفيذية يف النقابة 

اجتماعي،  نسائي شبابي  تطوعي  فريق  وكذلك مؤسس  الغربية،  بالضفة  العامة 

اعُتقلت خالل حملة اعتقاالٍت ومداهمات شنتها قوات االحتالل لياًل ىلع مدينة 

الخليل، حيث قامت بتحطيم أثاث منزلها، واتهمتها بالتواصل مع جهاٍت معادية، 

بالسجن  عليها  النار، وحكمت  إطالق  والتآمر ىلع  إرهابية،  خليٍة  تنظيم  ومحاولة 

الفعلي مدة ستة أشهر، كانت ممثلة األسيرات يف سجن »الدامون« يف تلك الفترة، 

حيث عملت ىلع انتزاع العديد من حقوق األسيرات، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2016/3/17متاريخ االعتقال: 2015/12/19م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

السجن: هشارون/الدامونالحكم: 3 شهور إداري

أسماء عبد الحكيم القدح37

التهمة: ناشطة طالبية )ملف سري(

ظروف االعتقال: » أسماء قدح« طالبٌة جامعية، اعُتقلت أثناء عبورها حاجز »زعترة« 

العسكري جنوب مدينة نابلس حيث كانت متوجهًة إلى جامعة »بيرزيت«، أوقف 

جنود االحتالل املركبة العمومية التي تستقلها، وبعد التعرف ىلع هويتها أخبرها 

الضابط العسكري أنها »موقوفة«، تم تقييد يديها الى األمام، ومن ثم تم نقلها إلى 

سجن »هشارون«، وكانت طوال الطريق مقيدًة ومغمضة العينين. 

تم استدعاؤها لالستجواب يف سجن »عوفر«، واستمر التحقيق معها ملدة ساعة؛ 

بحجة أنها عضٌو يف إطار الكتلة االسالمية يف جامعة بيرزيت، والتي ُتعتبر تنظيمًا 

محظورًا حسب األوامر العسكرية لالحتالل، وأنها شاركت كذلك يف نشاطاٍت معادية، 

كما اعُتقل والدها »عبد الحكيم قدح« من ِقَبل سلطات االحتالل قبل اعتقالها بأيام، 

تم نقلها إلى سجن »هشارون« ثم إلى سجن »الدامون« ليتم اإلفراج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل/ بيت أوال

تاريخ اإلفراج: 2018/10/25متاريخ االعتقال: 2015/12/20م

العمر وقت االعتقال: 45 عامًا

الحكــم: 3 أعــوام، 2000 شــيكل 

غرامــة ماليــة

السجن: هشارون 

عبلة عبد الواحد العدم38

التهمة: محاولة تنفيذ عملية  طعن

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لخمس بنات وخمسة أوالد

ظروف االعتقال: اعُتقلت »عبلة« وهي يف طريق عودتها إلى منزلها يف شارع 

»الشهداء« يف مدينة »الخليل« حيث قام جنديٌّ من ىلع برج املراقبة بتصويب 

سالحه تجاهها، وأطلق النار عليها دون سبب، ُأصيبت برصاصٍة يف عينها اليمنى،  

ورصاصٌة أخرى اخترقت جمجمتها من جهة اليمين، فوقعت ىلع األرض مباشرًة وهي 

تنزف، انهال الجنود عليها بالضرب بوحشيٍة، وهم يصرخون:« موتي، موتي« ضربوها 

بأكواع أسلحتهم ىلع رأسها ووجهها مكان اإلصابة، غير آبهين لوضعها وإلصاباتها 

ونزيفها املستمر، ما أدى إلى كسوٍر صعبٍة يف الفك العلوي والسفلي، وكسوٍر يف 

ىلع  مقدرتها  بعدم  تسبب  الفقري،  عمودها  فقرات  من  عدد  يف  وشرٍخ  األنف، 

بعد  لكن  إسعافها،  الفلسطيني  األحمر«  »الهالل  سيارة  حاولت  واملشي،  الوقوف 

20 دقيقة اختطفها  جنود االحتالل من داخل سيارة اإلسعاف بالقوة، ثم أخذوها 

لها عدة عمليات ضرورية، ثم  أجروا  القدس، وهناك  إلى مستشفى »هداسا« يف 

جرى نقلها فورًا إلى سجن »هشارون« دون أدنى رحمٍة أو مراعاٍة لوضعها الصحّي 

الخطير، حكموا عليها بثالثة أعواٍم سجن فعلي، وتم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2017/7/7متاريخ االعتقال: 2015/12/22م

العمر وقت االعتقال: 29 عامًا

الحكم: 20 شهرًا، 6000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

عبير محمد زياد التميمي39

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال:

تنفيذ عملية طعن، أصدرت املحكمة  بزعم محاولتها  األسيرة »عبير«  اعتقال  تم 

العسكرية لالحتالل يف »عوفر« حكمًا بحقها بالسجن الفعلي مدة )20( شهرًا، كما 

فرضت عليها غرامًة ماليًة بقيمة )6000( شيكل، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: عزون/ قلقيلية

تاريخ اإلفراج: 2016/4/12متاريخ االعتقال: 2015/12/27م

العمر وقت االعتقال: 14 عامًا

الحكــم: 3 شــهور، 2000 شــيكل 

غرامــة ماليــة

السجن: هشارون

كريمان سويدان40

التهمة: لم توجه لها أي تهمة

ظروف االعتقال: اعتقلت قوات االحتالل الطفلة القاصر »كريمان سويدان« من قرية 

»عزون« يف محافظة قلقيلية وهي يف طريق عودتها من مدرستها لبيتها، هجم 

عليها مستوطن وألقاها أرضًا ووضع سكينًا بجانبها، ثم صرخ ىلع الجنود أنها كانت 

بصدد طعنه بالسكين،  قام جنود االحتالل بالتحقيق معها مرتين وهي ملقاٌة ىلع 

تقول  البذيئة،  الشتائم  وُيسمعونها  بأقدامهم،  جسدها  يدوسون  والجنود  األرض، 

كريمان:«  أخذوني ملركز شرطة، بّصموني وحققوا معي وخالل التحقيق هددوني 

بهدم مستقبلي، واعتقال أبي وهدم املنزل وأمروني بتوقيع أوراق باللغة العبرية 

ومعصبة  مكلبشة   وأنا  ونقلوني  صوروني،  بعدها  العربية،  باللغة  واحدة  وورقة 

بالسيارة  رأسي  ضربوا  جنود   3 كان  النقل  خالل  الطريق،  من  شيئًا  أر  ولم  العينين 

وبعدها أخذوني ملنطقة ال أعرفها وبساعات الفجر وصلت معتقل الجلمة.. بالجلمة 

فتشوني تفتيش عاري وبعدها أدخلوني للغرفة، بالغرفة كان معي أسيرة تدعى 

مها شتات وهي كمان قاصر عمرها 17 سنة تقريبًا، كانت معاملتهم بالجلمة سيئة 

والغرفة مليانة صراصير، السجانة كانت دايمًا تصرخ علينا والبرد كثير شديد، األكل 

كانت ريحته كريهة وسيئة وما كنا ناكله، بقيت بالجلمة حوالى أسبوع خاللها كنت 

أنزل محاكم تمديد توقيف،  وبعدها نقلوني لسجن الشارون.

حكمت املحكمة عليها بالسجن الفعلي مدة 3 شهور، بعد اإلفراج عنها عادت إلى 

مدرستها لُتكمل تعليمها. 
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اإلقامة: طولكرم/ قرية شويكة

تاريخ اإلفراج: 2017/3/1متاريخ االعتقال:2015/12/30م

العمر وقت االعتقال: 18 عامًا

شيكل   2000 شهرًا،   15 الحكم: 

غرامة مالية
السجن: الدامون.

ديانا عبد اهلل إبراهيم خويلد41

التهمة: حيازة مواد متفجرة الستخدامها ضد أهداف )اسرائيلية(

ظروف االعتقال:  

»نادية«  التوأم  العامة وشقيقتها  الثانوية  الطالبة يف  اعتقال »ديانا خويلد«  تم 

املتفجرات  وتصنيع  بإعداد  واتهموهما  »طولكرم«،  بمحافظة  الكائن  منزلهما  من 

الستخدامها ضد الجيش واملستوطنين )اإلسرائيليين(، واّدعوا العثور لديهم ىلع 

سكينًا  وكذلك  املتفجرات،  لتصنيع  أولية  ومواٍد  أنبوبية،  وعبواٍت  قتالية،  وسائل 

ووشاحات، واتهموهم بشراء املواد الكيميائية.

الصالة  بمالبس  وهي  فاعتقلوها  وأختها،  هي  مالبسها  بارتداء  لها  يسمحوا  لم   

حافية القدمين، مكبلة األيدي، ومعصوبة العينين، تم تقديم الئحة اتهام ضدها، 

وبعد تسع جلسات محكمة، صدر الحكم عليها بالسجن الفعلي مدة 15 شهرًا، وغرامٍة 

ماليٍة بقيمة 2000 شيكل، ولإلمعان يف االنتقام منها قاموا بمنع زيارة أهلها، كما 

رفضوا إدخال املال واملالبس لها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: طولكرم/ قرية شويكة

 تاريخ اإلفراج:2016/2/19متاريخ االعتقال:2015/12/30م

العمر: 18 عامًا

 السجن: الدامونالحكم: موقوفة

نادية عبد اهلل إبراهيم خويلد42

التهمة: حيازة مواد متفجرة الستخدامها ضد أهداف )اسرائيلية(

ظروف االعتقال:  تم اعتقال »نادية خويلد« الطالبة يف الثانوية العامة وشقيقتها 

التوأم »ديانا« من منزلهما الكائن بمحافظة »طولكرم«، واتهموهما بإعداد وتصنيع 

العثور  واّدعوا  )اإلسرائيليين(،  واملستوطنين  الجيش  ضد  الستخدامها  املتفجرات 

املتفجرات،  لتصنيع  أولية  ومواٍد  أنبوبية،  وعبواٍت  قتالية،  وسائل  ىلع  لديهم 

وكذلك سكينًا ووشاحات، واتهموهم بشراء املواد الكيميائية.

فاعتقلوها وهي  وأختها،  بارتداء مالبسها هي  لها  يسمحوا  ولم  منزلهم  داهموا   

تفريق  تم  العينين،  ومعصوبة  األيدي،  مكبلة  القدمين،  حافية  الصالة  بمالبس 

التحقيق، حيث تحملت »  انتهاء  البعض، ولم تلتقيا إال بعد  األختين عن بعضهما 

ديانا« التهمة املوجهة لهم وحدها.

وهما  االعتقال  من  األخيرة  الساعات  شقيقتها  مع  قضت  أنها:«  إلى  نادية  وتشير 

تتبادالن الوصايا برعاية والديهما، وتضيف: »اُتهمت شقيقتي وحدها، وُأفرج عني 

بعد 35 يومًا لعدم إدانتي، وأبقى االحتالل ىلع »ديانا« معتقلة«.
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اإلقامة: القدس/ كفر عقب

تاريخ اإلفراج:2019/10/13متاريخ االعتقال:2015/12/15م

العمر وقت االعتقال: 29عامًا

السجن: الدامونالحكم: أربعة أعوام

عطايا خليل إبراهيم أبو عيشة43

التهمة: حيازة مفك، محاولة تنفيذ عملية طعن

املهنة: عاملة يف مشغل للخياطة 

ظروف االعتقال: 

العامود  باب  عند  براغي(  )مفك  بواسطة  طعن  عملية  تنفيذ  بمحاولة  اُتهمت 

يف البلدة القديمة يف القدس املحتلة، تم تفتيشها من ِقَبل مجندات االحتالل 

وزعموا أن بحوزتها »آلة حادة«، مع العلم أن األسيرة »عطايا« لم تكن تحمل املفك 

بيدها بل كان يوجد داخل حقيبتها؛ فهي تعمل يف مشغٍل للخياطة يف مدينة 

تصليح  له يف  الحتياجها  معها  املفك  وجود  الطبيعي  ومن  املحتلة،  »القدس« 

لها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها. ماكينة الخياطة حال َتَعطُّ
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اإلقامة: مادما/ نابلس

تاريخ اإلفراج: 2017/5/16م

العمر وقت االعتقال: 14عامًا

الحكم: عشرون شهرًا، 3000 
شيكل غرامة مالية

السجن: هشارون

إستبرق أحمد محمد نور44

التهمة: محاولة تنفيذ عملية قرب مستوطنة »يتسهار«

ظروف االعتقال: 

لقرية  الثانوية  املدرسة   يف  التاسع  الصف  يف  الطالبة  نور«  »إستبرق  الطفلة 

»مادما« يف مدينة نابلس، تم اعتقالها بعد إصابتها بالرصاص الحيّ ىلع يد جنود 

االحتالل بالقرب من مستوطنة »يتسهار« ،وذلك بعد اتهامها بمحاولة تنفيذ عمليٍة 

هناك، ُأصيبت يف يدها اليمنى باإلضافة إلى دخول شظايا يف قدمها، احُتجزت 

يف السجن وهي مصابٌة دون أّي عالٍج أو فحوصاٍت طبية، مكثت يف العزل مدة 

عام  يف  فلسطينيٍة   أسيرٍة  أصغر  حينها  »إستبرق«  اُعتبرت  حيث  ونصف   شهر 

2015م، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.

تاريخ االعتقال: 2015/10/22م
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اإلقامة: بلعين/ طولكرم

تاريخ اإلفراج: 2015/7/23متاريخ االعتقال: 2015/3/10م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا

الحكـم: سـتة أشـهر ونصـف الشـهر، 

ثمانيـة أشـهر مـع وقـف التنفيـذ

السجن: هشارون

حنان جمال عبد الرحيم الشلبي45

التهمة: املشاركة يف مظاهرات منددة باالحتالل

ظروف االعتقال:

مظاهرٍة  يف  مشاركتها  بسبب  الشلبي«  »حنان  الجامعية  الطالبة  اعتقال  تم 

لسياسة  رفضًا  وذلك  »بلعين«،  قرية  يف  الشعبية  للمقاومة  سلميٍة  جماهيريٍة 

االحتالل التي تصادر أراضي القرية، حكموا عليها بالسجن الفعلي مدة 6 أشهٍر ونصف 

الشهر، و8 أشهر مع وقف التنفيذ، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/ جبل املكبر

تاريخ اإلفراج: 2016/9/18متاريخ االعتقال: 2015/12/9م

العمر وقت االعتقال: 31عامًا

الحكم: 11شهرًا، 6000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون/ وهشارون

سامية موسى مشهور مشاهرة46

التهمة:تهريب هاتف خلوي أثناء زيارة زوجها األسير

ظروف االعتقال:

اعُتقلت األسيرة »سامية مشاهرة« أثناء زيارتها لزوجها األسير »فهمي مشاهرة« يف 

سجن »إيشل« واملحكوم بالسجن املؤبد 20 مرة، كانت تصطحب معها أبناءها لزيارة 

والدهم حين تم اعتقالها بتهمة تهريب هاتٍف خلويٍّ لزوجها، وزعم االحتالل أنها 

عّطلت عمل الشرطة )اإلسرائيلية( وساعدت منظماٍت إرهابية.

عن  »عزيزة«  الثالثة  وأنجبت طفلتها  وزينة«  »عبيدة  لطفلين  أم  سامية  األسيرة   

طريق نطفٍة مهربة، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2015/11/22م تاريخ االعتقال: 2015/4/15م

العمر وقت االعتقال:34 عامًا

ونصف،45  أشهر  سبعة  الحكم: 

ألف شيكل غرامة مالية
السجن: هشارون

منى توفيق أبو بكر السايح47

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

ليل  منتصف  بعد  »نابلس«  مدينة  يف  بيتها  من  اعُتقلت  االعتقال:  ظروف 

2015/4/15م، والذي جرى تفتيشه من ِقَبل قوات االحتالل وعاثوا فيه خرابًا ودمارًا، 

وأفادت »منى« أنه تم شبحها وهي مقيدة اليدين والقدمين ىلع كرسيٍّ مثبٍت 

يف  بجروٍح  بعدها  ُأصيبت  للغاية،  قاسيٍة  ظروٍف  ويف  طويلٍة،  لساعاٍت  باألرض 

عليها  ثم حكموا  للتحقيق معها،  »الجلمة«  إلى سجن  نقلوها   والقولون،  األمعاء 

بالسجن الفعلي مدة 7 شهور ونصف، كما اعتقل االحتالل »بسام السايح« زوج منى 

املريض بالسرطان، وذلك خالل حضوره جلسة محاكمٍة لزوجته يف محكمة »سالم« 

العسكرية قرب جنين، ووجهت له تهمة “الضلوع يف عملية قتل ضابط إسرائيلي 

وزوجته” شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية املحتلة.

تعمل »السايح« يف دائرة شؤون املوظفين يف وكالة الغوث »األونروا« يف نابلس، 

وكان هذا االعتقال هو األول لها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.

ُيذكر أن زوجها األسير« بسام السايح« اسُتشهد يف السجن بتاريخ 2019/9/8م بعد 

إدارة  ضدهم  تمارسه  الذي  الطبي  واإلهمال  املرض  بسبب  الصحية  حالته  تدهور 

السجون. 
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اإلقامة: القدس/سلوان

تاريخ اإلفراج: 2019/12/25تاريخ االعتقال: 2015/12/21م

العمر وقت االعتقال: 15عامًا

السجن: هشارون/ الدامون

منار مجدي عبد املجيد شويكي48

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال: 

الطفلة »منار« تسكن يف منطقٍة مختلطٍة يف حي »سلوان« يف القدس املحتلة، 

كانت تجلس أمام بوابة مدرستها بانتظار قدوم أختها الصغرى، ويف يدها نسخٌة 

من »القرآن الكريم«، فهجم عليها جنود االحتالل املتواجدين يف املكان وحّققوا 

معها ميدانيًا وفّتشوها، واّدعوا بأّنها كانت تقرأ القرآن بسبب نيتها تنفيذ عملية 

أكثر  محاكمتها  تأجيل  تم  بحوزتها،  سّكيٍن  وجود  أيضًا  اّدعوا  كما  للجنود،  طعٍن 

القضائية، ثم أصدروا حكمًا بحقها بالسجن  من 23 مرة، بحجة استكمال اإلجراءات 

الفعلي ملدة ستة أعوام، قضت منهم أربعة أعوام يف السجن، وتم اإلفراج عنها 

بعد انقضاء ثلثي املدة، وبشروط : دفع مبلغ 24 ألف شيكل غرامة مالية، التوقيع 

لدى مركز الشرطة كل أسبوع وااللتزام بمؤسسة، الحبس املنزلي الليلي ملدة عامين 

حتى مدة انتهاء الحكم.

الحكم: ستة أعوام وستة أشهر، 

24 ألف شيكل غرامة مالية 
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 اإلقامة: الخليل/ الظاهرية

تاريخ اإلفراج: 2016/2/14متاريخ االعتقال: 2015/12/25م

العمر وقت االعتقال: 15عامًا

الحكم: شهران، 2000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: هشارون

مها شحدة شتات49

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال: 

تم اعتقال الطفلة القاصر »مها شتات« من منطقة الحرم اإلبراهيمي يف مدينة 

أن  قبل  الشديد  بالضرب  عليها  االعتداء  بعد  وذلك  سكين،  حيازة  بتهمة  الخليل، 

إلى سجن  نقلها  تم  الفعلي مدة شهرين،  بالسجن  وُيحكم عليها  للتحقيق  ُتنقل 

»هشارون«، ويف السجن عانت األسيرة من معاملٍة سيئٍة من ِقَبل جنود االحتالل 

من  وحرمانهن  األسيرات  معاناة  مدى  لإلعالم  نقلت  السجن  من  خروجها  وعند 

حقوقهن، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.



لسنا أرقاما

323

اإلقامة: جبل املكبر/ القدس

تاريخ اإلفراج: 2018/7/8متاريخ االعتقال: 2015/2/20م 

العمر وقت االعتقال: 15 عامًا

الحكم: 14 شهرًا تم تخفيضه 

ل8 شهور

السجن: هشارون

راما فايز جعابيص50

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

الحالة االجتماعية: طفلة »قاصر«

ظروف االعتقال: 

 قامت شرطة االحتالل باعتقال الطفلة »راما« من شارع »صالح الدين« يف مدينة 

القدس املحتلة، حيث اّدعت  أنها كانت تحمل سكينًا، ولم يشفع لها عمرها الصغير 

من أن يقوم جنود االحتالل بضربها أثناء االعتقال، ُنقلت »راما« بعد اعتقالها مباشرًة 

الى مركز تحقيق »املسكوبية«، وأثناء النقل تعرضت للضرب والشتم من ِقَبل جنود 

االحتالل، وخضعت كذلك للتحقيق ملدة 3 أيام متواصلة يف نفس الغرفة، وهي 

مقيدة اليدين والقدمين ىلع كرسيٍّ بالستيكي، وشارك يف التحقيق معها ثالثة 

محققين.

حّولتها املحكمة املركزية إلى الحبس املنزلي بشرط أال يكون منزل عائلتها حتى 

انتهاء إجراءات املحاكمة، وقرروا وضع قيوٍد إلكترونية لها، وبعد 10 أشهٍر من إبعادها 

عن منزل عائلتها سمحوا لها بالعودة الى املنزل يف جبل املكبر.

يف عام 2017 صدر قراٌر بحق الطفلة »جعابيص«  بالسجن الفعلي مدة 14 شهرًا، دون 

احتساب السنة التي قضتها يف الحبس املنزلي، فسلمت »راما« نفسها إلى سجن 

أغراضها،  لها بإدخال كافة  »الرملة«، حيث تم تفتيشها تفتيشًا عاريًا، ولم ُيسمح 
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ونامت يف غرفٍة للتوقيف ليلًة واحدة، قبل نقلها الى سجن »هشارون« لألسيرات، 

حيث تم احتجازها لوحدها هناك يف زنزانٍة صغيرة، قام محامي »راما« باالستئناف 

ىلع  املحكمة  وافقت  وبدورها  لالحتالل،  العليا  املحكمة  يف  الحكم  قرار  ىلع 

االستئناف، وتخفيض مدة حكمها من 14 شهرًا الى 8 شهور، تم اإلفراج عنها بعد 

قضاء مدة محكوميتها.
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل )اإلسرائيلي(
 )2016م(

اإلقامة: مخيم الدهيشة/ بيت لحم

تاريخ اإلفراج:2016/2/17متاريخ االعتقال: 2016/1/17م

الحكم:  8000 شيكل غرامة 

مالية، إقامة جبرية

السجن: مركز تحقيق 

املسكوبية 

هنادي موسى هماش1

التهمة: لم توجه لها الئحة اتهام

ظروف االعتقال: »هنادي« زوجة األسير القائد »أحمد املغربي«، املحكوم بالسجن 

املؤبد 18 مرة، وهو عضو الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة »حماس« يف سجون 

االحتالل، تعمل »هنادي« معلمًة للغة العربية بمدرسة »الفردوس« الثانوية، وهي 

أمٌّ لثالثة أطفال، حيث ُرزقت بتوأٍم من نطفة مهربة« سندس، نور«.

وتدمير محتوياته،  منزلها وتفتيشه  باعتقالها بعد مداهمة  االحتالل  قامت قوات 

وبقيت شهرًا كاماًل داخل مركز التحقيق يف سجن »املسكوبية« بالقدس املحتلة، 

بـ  ُتقّدر  مالية  بغرامة  االحتجاز  بعد شهٍر من  2016/2/17م  بتاريخ  اإلفراج عنها  تم 

8000 شيكل، كما ُفرضت عليها اإلقامة الجبرية بعد اإلفراج عنها ملدة شهرين.

العمر وقت االعتقال: لم تتوفر معلومات
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2016/4/3متاريخ االعتقال: 2016/1/17م

العمر وقت االعتقال: 17 عامًا

الحكم: 4 شهور، 2000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: الدامون

نفين محسن فزاع الجعبري 2

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال:

»نيفين الجعبري« طالبٌة يف الصف الحادي عشر، اعتقلتها قوات االحتالل بتهمة 

البلدة  أربع« شرق  الغربية ملستوطنة »كريات  البوابة  حيازتها سكين، وذلك قرب 

القديمة يف مدينة الخليل، وحكمت عليها بالسجن الفعلي مدة أربعة أشهٍر مع 

غرامٍة ماليٍة قدرها 2000 شيكل، مارس االحتالل بحقها انتهاكاٍت قاسيًة جدًا رغم 

كونها ما زالت قاصرًا، أفرجوا عنها بعد قضاء مدة محكوميتها بتاريخ 2016/4/3م.
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اإلقامة: بيت لحم

تاريخ اإلفراج: 2016/2/17متاريخ االعتقال: 2016/1/21م

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا

الحكم: 28 يومًا، 8000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: مركز تحقيق حاجز 

جبارة

رابعة مصطفى العروج3

التهمة: لم توجه لها تهمة 

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال:

زوجة األسير »إسماعيل العروج« املعتقل منذ عام 2014م، اعتقلتها قوات االحتالل 

من منزل زوجها األسير مع اثنين من أشقاء زوجها، خضعت للتحقيق برفقة زوجها 

يف مركز التحقيق بالقرب من حاجز »جبارة« جنوب طولكرم.

تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 28 يومًا داخل مركز التحقيق، وبكفالٍة ماليٍة ُتقدر بـ 

8000 شيكل، بشرط اإلقامة الجبرية مدة شهرين بعد اإلفراج.
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تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلة

اإلقامة: القدس/ بيت صفافا

تاريخ االعتقال: 2016/2/9م

العمر وقت االعتقال: 16 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 10 أعوام

ملك محمد يوسف سلمان4

التهمة: حيازة سكين

الحالة االجتماعية: قاصر

ظروف االعتقال: طفلٌة فلسطينيٌة  قاصر، كانت يف الصف العاشر حين اعتقالها، 

املحتلة،  القدس  داخل  العمود  باب  من  بالقرب  االحتالل  قوات  اعتقلتها  حيث 

ونقلتها إلى التحقيق بتهمة »نية تنفيذ عملية مع حيازة سكين« يف حقيبتها 

املدرسية حيث أطلقوا النار عليها بنية القتل، لكن القدر أراد خالف ذلك فتعّطل 

سالح الجندي.

تم اعتقالها رغم إصابتها بعد االعتداء الوحشي عليها والضرب املبرح، نقلوها إلى 

»الدامون«،  سجن  إلى  بعدها  ُنقلت  معها،  للتحقيق  املسكوبية«  تحقيق«  مركز 

ظروف االعتقال القاسية لم تمنع الطفلة األسيرة من إكمال تعليمها داخل السجن، 

مدة  تقضي  السجن  يف  مازالت  فيه،  العامة  الثانوية  شهادة  ىلع  والحصول 

محكوميتها.
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اإلقامة: حلحول

تاريخ اإلفراج: 2016/4/24متاريخ االعتقال: 2016/2/7م

العمر وقت االعتقال: 12 عامًا 

الحكم: 4 شهور ونصف مع وقف 

التنفيذ، 8000 شيكل غرامة مالية

السجن: هشارون

ديما إسماعيل الواوي 5

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن 

الحالة االجتماعية: قاصر

ظروف االعتقال:

أصغر فلسطينية عاشت معاناة األسر، اعُتقلت ديما الواوي البالغة من العمر 12 عامًا 

الفلسطينيين،   أراضي  بالقرب من مدخل مستوطنة »كرمي تسور« املقامة ىلع 

الضفة  جنوب  »الخليل«  مدينة  شمال  ُأّمر«،  و«بيت  »حلحول«  بين  ما  والواقعة 

الغربية املحتلة. 

تقول ديما:« كنت مريضًة ووحيدًة يف البيت، فأردت اللحاق بأهلي الذين يذهبون 

ِقَبل  من  باملصادرة  واملهددة  أسبوع،  كل  املستوطنة   من  القريبة  أرضنا  إلى 

املستوطنين ىلع  تواجد  بسبب  مباشرًة  األرض  إلى  الذهاب  من  االحتالل، خفت 

الطريق الرئيسية، فذهبت عن طريق الجبل، وضللت طريقي هناك، فوجدت نفسي 

وصّوب  علي  صرخ  املستوطنة  حارس  رآني  وحين  املستوطنة،  باب  أمام  فجأة 

سالحه تجاهي، وأراد أن يطلق النار، تجّمدت يف مكاني من الخوف خاصًة عندما 

الذين جاءوا بسرعة وقيدوني من يدّي إلى الخلف، وصرخوا علي،  اتصل بالجيش، 

واتهموني أنني أحمل سكينًا، وأنوي تنفيذ عملية طعن!«.

تم التحقيق مع الطفلة »ديما« يف غياب والدها ومحاميها، وَمُثلت أمام املحكمة 

العسكرية التي أصدرت بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدة 4 أشهر ونصف مع وقف 
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التنفيذ، بعد عدم توفر دليٍل ىلع إدانتها.

 يف بداية اعتقالها طلب مّدعي االحتالل تحويلها إلى مركٍز اجتماعيٍّ تابع لوزارة 

الشئون االجتماعية، مع دْفع غرامٍة ماليٍة بقيمة 8000 شيكل، وإلزام العائلة بالتوقيع 

ىلع كفالٍة مالية بقيمة 25 ألف شيكل، تم اإلفراج عنها بعد احتجازها يف سجن 

»هشارون« مدة شهرين ونصف.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج:2017/1/17متاريخ االعتقال: 2016/2/14م

العمر وقت االعتقال: 21 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 12 شهرًا

ياسمين رشاد زرو التميمي6

التهمة:  محاولة طعن جندي

ظروف االعتقال: شابٌة فلسطينية، اعتقلتها قوات االحتالل بعد إطالق النار عليها 

وإصابتها يف يدها وخاصرتها كذلك؛ ووجهوا لها تهمة محاولة طعن أحد الجنود، 

األمر الذي نفته عائلتها، وأكدت أنها كانت متوجهًة لزيارة شقيقتها قرب »املسجد 

اإلبراهيمي« يف مدينة الخليل. 

سجن  إلى  ُنقلت  ثم  الرصاص،  الستخراج  جراحيٍة  عملياٍت  لعدة  األسيرة  خضعت 

»هشارون«، عانت من آالٍم شديدٍة بسبب إصابتها وحياة السجن الصعبة، ُنقلت ألكثر 

من مرٍة إلى املشفى وذلك بعد إصابتها بالتهاباٍت حادٍة يف يدها اليمنى املصابة 

بالرصاص، وكان هناك تخوفًا من إصابتها ب«الغرغرينا«.

ُمنعت األسيرة من املكوث أمام املحكمة بسبب وضعها الصحي الصعب حيث أن 

الصحية،  الطبية  الرعاية  من  بداًل  السجن  إلى  إرسالها  من  استغرابه  أبدى  القاضي 

أجرت األسيرة عدة عمليات يف يدها املصابة الستخراج الرصاص، أصدرت محكمة 

مدة  بعد قضاء  وُأفرج عنها  12 شهرًا،  مدة  الفعلي  بالسجن  عليها حكمًا  االحتالل 

محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج:2016/4/3متاريخ االعتقال: 2016/2/18م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا

السجن: هشارونالحكم : شهر ونصف الشهر 

إيناس إلياس الجعبري7

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال:

اعتقلتها قوات االحتالل املتمركزة  قرب »املسجد اإلبراهيمي« الشريف يف البلدة 

القديمة من مدينة الخليل، بزعم حيازتها سكينًا، وحكمت عليها بالسجن الفعلي 

مدة  قضاء  بعد  عنها  وُأفرج  »هشارون«،  سجن  إلى  نقلها  تم  ونصف،  شهٍر  مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل/ دورا

تاريخ اإلفراج: 2017/8/15متاريخ االعتقال: 2016/2/17م

العمر وقت االعتقال: 24 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 6 أشهر )إداري متجدد( 

سناء نايف أبو سنينة8

التهمة: ملف سري

ظروف االعتقال:

شابة فلسطينية عاشت تجربة الحكم اإلداري املجحف واملخالف للقوانين الدولية، 

بالتحريض ىلع صفحتها  واتهمتها  اتهام ضدها،  الئحة  العسكرية  النيابة  قدمت 

واألسرى،  الشهداء  تمّجد  عباراٍت  لنشرها  وذلك  »فيسبوك«  موقع  الشخصية ىلع 

أشهٍر  لثالثة  ثانية  مرًة  أشهر، مع تجديدها   3 اإلداري ملدة  االعتقال  فرضت عليها 

أخرى، أطلقت قوات االحتالل سراحها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس/ قصرة

تاريخ اإلفراج: 2016/11/24متاريخ االعتقال: 2016/2/21م

العمر وقت االعتقال:17 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 11 شهرًا

ساجدة نظام محمود حسن9

التهمة: حيازة سكين ومحاولة تنفيذ عملية طعن

زعترة«،  اعتقالها قرب حاجز«  تم  الثانوية،  املدرسة  االعتقال: طالبٌة يف  ظروف 

التحقيق معها دون وجود  بتهمة حيازة سكين ومحاولة تنفيذ عملية طعن، تم 

محاٍم أو والدها، رغم أن القانون ينّص ىلع وجوب حضور أحد أفراد عائلة الطفل 

النتزاع  الطفل معّرضًا  يكون  ال  التحقيق، وحتى  أو محاميه خالل عملية  املعتقل 

االعترافات منه عنوة.

 أكملت األسيرة تعليمها املدرسي داخل السجن، وحصلت ىلع حريتها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: أريحا

تاريخ اإلفراج: 2019/1/13م تاريخ االعتقال:2016/3/3م

العمر وقت االعتقال: 14عامًا

السجن: هشارون/ الدامونالحكم: ثالثة أعوام

هدية إبراهيم عرينات10

التهمة: محاولة طعن جندي

ظروف االعتقال:

صهيوني،  جنديٍّ  مهاجمة  تهمة  االحتالل  قوات  لها  وجهت  فلسطينية،  طفلٌة 

وطعنه يف كتفه يف شارع  رقم )90( بالقرب من منطقة العوجا، أصدرت محكمة 

االحتالل بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدة  ثالثة أعوام، تنقلت فيها األسيرة بين 

سجني »هشارون« ثم سجن »الدامون«، نالت حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: قلقيلية/ إماتين

تاريخ اإلفراج: 2021/3/8متاريخ االعتقال:2016/3/9م

العمر وقت االعتقال: 18 عاًما

الحكم: خمسة أعوام، عامان 

مع  وقف التنفيذ

 السجن: الدامون

أنسام عبد الناصر شواهنة11

التهمة: محاولة طعن مستوطن قرب مستوطنة »كدوميم«، انتماء ودعم وتحريض 

يف منظمة معادية

ظروف االعتقال: فلسطينيٌة سرق االحتالل حلمها بأن تصبح صحفيًة ُتوصل صوت 

الحق، اعتقلتها قوات االحتالل بالقرب من مستوطنة » كدوميم« حيث استوقفها 

»قلقيلية«،  قضاء  إماتين  قرية  يف  منزلها  إلى  عودتها  دون  حال  عسكري،  جيٌب 

واعتدوا عليها بالضرب ثم نقلوها للتحقيق مدة أسبوعين.

اتهمتها قوات االحتالل بتنفيذ عملية طعن، وُعرضت أنسام ىلع محكمة »سالم« 

العسكرية ألكثر من 30 مرة ويف كل مرٍة كانت تتعرض للشتم والحرمان من النوم 

وألٍم شديٍد مستمٍر يف  واليدين  القدمين  أوجاٍع يف  لساعاٍت متواصلة، عانت من 

ظهرها، امتد إلى باقي جسدها، وذلك بسبب اإلهمال الطبي املتعمد ونقٍص يف 

الفيتامينات. 

حرمتها قوات االحتالل من حقها يف استكمال تعليمها داخل السجن، كما حرمتها 

من زيارة أهلها لها، فكانوا يسمحون بالزيارة مرًة واحدًة كل أربعة أشهر.

أصدرت محكمة االحتالل بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدته 5 أعوام، وعامين مع 

وقف التنفيذ، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/أبو ديس

تاريخ اإلفراج: 2016/5/20متاريخ االعتقال: 2016/3/14م

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا

السجن: هشارونالحكم: شهران

إيناس سعيد أبو هالل12

التهمة: حيازة سكين 

الحالة االجتماعية: آنسة

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل الفتاتين »إيناس سعيد أبو هالل« و« وفاء محمد أبو هالل«  

ىلع حاجز »الزيتونة« قرب بلدة »أبوديس« شرقي القدس املحتلة، وذلك بذريعة 

محاولة تنفيذ عملية طعٍن ىلع الحاجز، اقتادوهما إلى مستعمرة »معاليه أدوميم« 

إلى سجن »هشارون«  إيناس  ُنقلت  بينما  اإلفراج عن »وفاء«  للتحقيق معهما، تم 

بعد الحكم عليها بالسجن الفعلي مدة شهرين، عاشت األسيرة أوضاعًا صعبة داخل 

السجن حيث تواجد الحشرات بكثافة، وعدم النظافة والرائحة القذرة، نالت األسيرة 

حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت لحم/ بيت فجار

تاريخ اإلفراج: 2016/6/29متاريخ االعتقال: 2016/3/23م

العمر: 13 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 4 أشهر ونصف الشهر

سلوى جمال فخري طقاطقة13

التهمة: تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال: 

ىلع  املقام  العسكري  الحاجز  قرب  االحتالل  قوات  اعتقلتها  فلسطينية،  طفلٌة 

مدخل بلدة »بيت فجار« غرب مدينة بيت لحم، وذلك بحجة تنفيذ عملية طعن، 

أصدرت محكمة االحتالل بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدته 4 أشهر ونصف الشهر، 

اإلفراج عنها،  قرار  انتزاع   األسرى واملحررين من  لكن تمكنت محامية هيئة شئون 

بتاريخ  عنها  اإلفراج  تم  القاصر،  األسيرة  عن  املبكر  باإلفراج  التماسًا  قدمت  بعدما 

2016/6/29م.
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اإلقامة: القدس/ العيسوية

تاريخ اإلفراج: 2016/8/10متاريخ االعتقال: 2016/3/25م

العمر وقت االعتقال: 16 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 5 أشهر

سندس سمير محمد عبيد14

التهمة: حيازة سكين

الحالة االجتماعية: قاصر

ظروف االعتقال:

محاولة  بتهمة  لبلدتها؛  أثناء عودتها  االحتالل  قوات  اعتقلتها  فلسطينيٌة  طفلٌة 

تنفيذ عملية طعن ىلع مدخل بلدة »العيسوية«  يف القدس املحتلة، وذلك بعد 

تفتيش حقيبتها والعثور ىلع سكيٍن بداخلها حسب زعم االحتالل، تم نقلها بعد 

ذلك إلى سجن »هشارون« يف ساعات الفجر عن طريق »البوسطة« مقيدة اليدين 

والرجلين، مع رفع درجة برودة املكيف وتسليطه باتجاه رأسها مباشرة ما سّبب لها 

الضغط  بين عدة سجون، وحاول املحققون  األسيرة  تنقلت  الرأس،  دائمًا يف  أملًا 

عليها وتهديدها أثناء التحقيق معها يف مركز »املسكوبية« غرب مدينة القدس.

 تعرضت األسيرة للضرب املبرح، واإلذالل، والتفتيش العاري، والعقاب بحبسها يف 

زنزانٍة انفراديٍة بعد كل جلسة محاكمة، ماطلت إدارة السجن يف اإلفراج عنها، ثم 

نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: كفر قاسم

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلةتاريخ االعتقال:2016/4/3م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

الحكم: 16 عامًا، 100 ألف شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

شاتيال سليمان أبو عيادة15

التهمة: تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال: » شاتيال« االبنة املدللة لعائلٍة مكونٍة من )9( أفراد، هي أصغرهم، 

تعلمت يف مدارس« كفر قاسم«، وكانت من الطالبات املتفوقات يف كافة املراحل 

»تل  لجامعة  انتسبت  العامة،  الثانوية  يف   %96 معدل  ىلع  وحصلت  الدراسية، 

عليها  االحتالل قطع  ولكن  تفوقها،  »علم نفس« وحافظت ىلع  أبيب« تخصص 

تنفيذ  بتهمة  اعُتقلت  عندما  الثاني،  الجامعي  الدراسي  العام  بداية  الطريق يف 

عملية طعٍن يف منطقة »رأس العين«، تم الحكم عليها حكمًا مجحفًا بلغ )16( عامًا، 

وُفرض عليها »تعويض« بقيمة مائة ألف شيكل للجندي املصاب.

العملية  نفذت  أنها  فيها  أفادت  منها،  رسالًة  عائلتها  تلّقت  شاتيال  اعتقال  بعد 

للرد ىلع جرائم االحتالل الذي يعّذب الشعب الفلسطيني ويحاول امتهان كرامته، 

يف حين قالت شاتيال لضباط الشاباك خالل التحقيق: »أنها نفذت العملية انتقاًما 

لعائلة »دوابشة« و«أبو خضير« ولشقيقها »موسى« الذي كان قد تعرض العتداٍء 

وطعٍن من ِقَبل املستوطنين، ولم يقم االحتالل بالتحقيق أو اتخاذ أّي إجراء، بالرغم 

من إصابة شقيقها »موسى« بعدة طعناٍت يف الفخذ كادت أن تودي بحياته”.

جرى االستئناف ىلع حكمها لكن النيابة رفضت ذلك، ومازالت يف السجن تقضي 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بلدة سعير/ الخليل 

تاريخ اإلفراج: 2016/9/29متاريخ االعتقال: 2016/4/16م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

الحكم: 7 شهور،3000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

سلسبيل زوادي شاللدة 16

التهمة: نشاط طالبي، كتلة إسالمية

ظروف االعتقال: هي ابنة األسير الشيخ »زوادي شاللدة« الذي تم اعتقاله أكثر من 

»مرج  إلى  إبعاده  إلى  باإلضافة  أعوام؛   9 بلغ مجموع سنوات سجنه  مرة، حيث   15

الزهور« عام 1992م.

جاء  حينها،  معتقاًل  والدها  وكان  منزلها،  مداهمة  بعد  االحتالل  قوات  اعتقلتها 

جامعة«  يف  الطالبي  النقابي  للعمل  االحتالل  قوات  ِقَبل  من  كتهديٍد  اعتقالها 

بذات  الطلبة  مجلس  عضو  األسيرة  أن  حيث  الخليل،  يف  فلسطين«  بوليتكنك 

الجامعة وشغوفٌة جدًا باإلعالم والتحليل السياسي،  وكانت تطمح لدراسة اإلعالم 

إال أنها درست »تكنولوجيا املعلومات«، بعد اعتقال »سلسبيل« تم نقلها إلى مركز 

تحقيق سجن »عسقالن«، واستجوابها عن أنشطتها الجامعية والطالبية، ومن ثم 

ُنقلت إلى سجن »هشارون« لألسيرات، وبعد عدٍد من املحاكم املؤجلة، تم الحكم 

عليها بالسجن الفعلي مدة سبعة أشهر، وبغرامٍة ماليٍة قدرها 3 أالف شيكل، ووقف 

تنفيذ ملدة 4 سنوات، ُأفرج عن األسيرة بعد تخفيف حكمها بموجب محكمة شليش 

)ثلثي املدة(.
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اإلقامة: القدس/ رأس العامود

تاريخ اإلفراج: 2016/9/19متاريخ االعتقال: 2016/4/10م

العمر وقت االعتقال: 25 عاًما

السجن: الرملةالحكم: 6 شهور

سماح عالء الدين جميل دويك17

التهمة: التحريض ىلع موقع »فيسبوك«

التحريض  بتهمة  االحتالل  اعتقلتها قوات  االعتقال: صحفيٌة فلسطينية،  ظروف 

عبر مواقع التواصل االجتماعي، وحكمت عليها بالسجن الفعلي مدة 6 شهور.

ثمانية عشر منشورًا كتبتها »دويك« يف صفحتها الشخصية ىلع موقع »فيسبوك« 

كانت كفيلًة باقتحام عشرات عناصر املخابرات والقوات الخاصة ملنزلها الكائن يف 

حي »رأس العامود« بالقدس املحتلة، وتفتيشه بالكامل وتسليمها أمرًا باعتقالها 

ليتم اقتيادها فورًا ملركز تحقيق »املسكوبية« يف القدس.

تقول عن هذه الفترة:« خالل مكوثي يف العزل االنفرادي اشتقت لتفاصيل بديهية، 

الوحدة  كانت  شكلي،  أنسى  أن  حينها  خشيت  ألنني  املرآة  يف  وجهي  أرى  كأن 

قاتلًة لدرجة أنني تبادلُت الحديث مرارًا مع نملٍة تمشي داخل الزنزانة لكسر الروتين 

القاسي، وُحرمت مرارًا من وجبات الطعام، واعتدت ىلع شرب املاء من صنبور دورة 

املياه داخل الزنزانة«، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت لحم/ الخضر 

تاريخ اإلفراج: 2016/7/12متاريخ االعتقال: 2016/4/13م

العمر وقت االعتقال: 16 عامًا

الحكم: 4 أشهر، 2000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

نوران أحمد البلبول18

التهمة: حيازة سكين

الحالة االجتماعية: قاصر

»محمود  األسيرين  وأخت  البلبول«  »أحمد  القائد  الشهيد  ابنة  االعتقال:  ظروف 

و«محمد البلبول«، تم اعتقالها بالقرب من حاجز »قبة راحيل« شمال مدينة بيت 

ذلك، فصرخت  الطفلة  رفضت  عاريًا،  تفتيشًا  بتفتيشها  قامت مجندٌة  لحم، حينما 

لقضاء  عمتها  برفقة  كانت  »نوران«  أن  رغم  سكين!!«،   تحمل  مخربة  املجندة:« 

يف  مطّولًة  إجازًة  البديل  فكان  املدرسية،  امتحاناتها  من  انتهائها  بعد  إجازتها 

سجون االحتالل، تعرضت والدتها كذلك للضرب امُلبرح لحظة اعتقالها حينما حاولت 

إنقاذها من بين أيديهم، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس

تاريخ اإلفراج: 2016/8/4متاريخ االعتقال: 2016/4/19م

العمر وقت االعتقال: 19عاًما

شيكل   2000 شهور،   4 الحكم: 

غرامة مالية

السجن: الدامون

هالة محمد يحيى بيطار19

التهمة: أنشطة طالبية داخل الجامعة، كتلة إسالمية

ظروف االعتقال:

بتهمة  االحتالل  قوات  اعتقلتها  »القدس«،  جامعة  يف  تدرس  جامعية،  طالبٌة 

سجون،  عدة  بين  األسيرة  تنقلت  الجامعة،  داخل  طالبيٍة  أنشطٍة  يف  مشاركتها 

حكمت عليها محكمة »الصلح« غرب مدينة القدس املحتلة بالسجن الفعلي ملدة 4 

شهوٍر قضتها األسيرة داخل سجن الدامون، نالت حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت لحم/ الخضر

تاريخ اإلفراج: 2016/5/22متاريخ االعتقال: 2016/4/19م

العمر وقت االعتقال: 24 عاًما

الحكم: 45 يومًا، 5000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: عوفر

مجد يوسف عطوان20

التهمة: التحريض ىلع العنف يف وسائل التواصل االجتماعي

ظروف االعتقال:

»مجد« ابنة عائلٍة مناضلة، فوالدها ووالدتها وشقيقها »محمد« خاضوا تجربة األسر، 

وباعتقالها تكتمل دائرة النضال العائلي.

تم  كما  عائلتها،  مع  والتحقيق  لياًل  منزلها  مداهمة  بعد  االحتالل  قوات  اعتقلتها 

التحقيق معها بتهمة التحريض ىلع العنف عبر مواقع التواصل االجتماعي.

أهلها  لرؤية  الزيارة ورؤية األهل، وكانت تستغل وقت املحكمة  للمنع من  تعرضت 

واالتصال بهم، كحال بقية األسيرات، حاولت قوات االحتالل منع اإلفراج عن األسيرة 

األسيرة  نالت  آخر،  تعذيبيٍّ  وكأسلوٍب  عليها،  الضغط  بهدف  ماليٍة  غرامٍة  مقابل 

حريتها بعد دفع الكفالة املقررة.
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اإلقامة: الخليل/ دورا 

تاريخ اإلفراج: 2017/1/29متاريخ االعتقال: 2016/4/19م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

الحكم: 10 أشهر، 5000 شيكل 

غرامة مالية 

السجن: هشارون

سالم عبد اهلل محمد أبو شرار21

التهمة: : ممارسة أنشطة معادية

ظروف االعتقال: دكتورٌة صيدالنية، تخّرجت من جامعة القدس، ومدّونٌة فلسطينيٌة 

مهتمٌة بشؤون األسيرات يف سجون االحتالل، تم اعتقالها يف السنة الرابعة من 

دراستها الجامعية.

اعتقلتها قوات االحتالل ونقلتها إلى مركز تحقيق »املسكوبية«، واتهمتها بممارسة 

أنشطٍة معاديٍة لكيان االحتالل.

تعرضت األسيرة لظروف تحقيٍق قاسية، حيث املعاملة الوحشية، والغرف الضيقة 

والتهوية السيئة والروائح الكريهة، تم الحكم عليها بالسجن الفعلي مدة 10 أشهر 

مع غرامٍة ماليٍة ُتقدر بـ 5000 شيكل باإلضافة إلى 18 شهرًا مع وقف التنفيذ ملدة 

ثالثة أعوام، ُأفرج عنها مطلع عام 2017م بعد قضاء مدة محكوميتها.

بعد اإلفراج عنها حاولت سالم تعريف العالم بقضايا األسيرات، ويظهر ذلك من خالل 

تدويناتها ولقاءاتها اإلعالمية عبر وسائل االعالم.



لسنا أرقاما

347

اإلقامة: رام اهلل / دير أبو مشعل

تاريخ اإلفراج: 2016/11/27متاريخ االعتقال: 2016/4/19م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 8 شهور

نور اإلسالم أحمد درويش22

التهمة: أنشطة طالبية جامعية، كتلة إسالمية

ظروف االعتقال: 

لعائلٍة  ولدت  القدس،  جامعة  يف  الطبيعي«  »العالج  تدرس  فلسطينيٌة  طالبٌة 

مقاومة، حيث تعّرض والدها لألسر خالل االنتفاضة الثانية عام 2000م، كما تعرض 

االحتالل  قوات  اعتقلتها  مثقفة،  الكريم،  القرآن  تحفظ  أيضًا،  لالعتقال  شقيقيها 

ملشاركتها يف األنشطة الطالبية داخل جامعتها.

ُحرمت األسيرة من رؤية ذويها مدة ثالثة شهوٍر من تاريخ اعتقالها، وعاشت ظروف 

واستقرت يف  »هشارون«،  وسجن  املسكوبية«  مركز«  بين  تنقلت  سيئة،  اعتقاٍل 

سجن »الدامون«، ظلت موقوفًة  يف السجن دون معرفة محكوميتها، إلى أن تم 

الحكم عليها مدة 8 شهور، وهي املدة التي قضتها يف السجن، تم اإلفراج عنها بعد 

أربعة أياٍم من محاكمتها، تمكنت األسيرة من استكمال فصلها األخير يف الجامعة 

بعد خروجها من االعتقال.
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اإلقامة: رام اهلل/ رامون 

تاريخ اإلفراج: 2017/4/9متاريخ االعتقال: 2016/4/28م

العمر وقت االعتقال: 15 عامًا

السجن: هشارونالحكم: عام ونصف العام

نتالي إياد عبد العزيز شوخة23

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

»بيت  حاجز  قرب  االحتالل  قوات  اعتقلتها  فلسطينيٌة  طفلٌة  االعتقال:  ظروف 

سيرا« العسكري غرب رام اهلل، برفقة زميلتها »تسنيم حلبي«؛ بتهمة محاولة تنفيذ 

النار عليها وىلع صديقتها  عملية طعٍن لجنود االحتالل ىلع الحاجز، تم إطالق 

إسعافها  يف  املماطلة  االحتالل  قوات  تعمدت  يدها،  يف  فأصابوها  »تسنيم« 

بعد  ُنقلت  عليها،  ُأغمي  حتى  اإلصابة  مكان  بضربها  وقامت  تنزف،  تركتها  حيث 

ذلك ملشفى )شعار تصيدق(، واستيقظت من إغمائها بعد  ثالثة أيام، وبقيت يف 

املشفى تسعة أياٍم أخرى، عاملتها السجانات واملمرضات معاملًة سيئًة  قبل نقلها 

إلى سجن »هشارون«، وبعد سلسلٍة من املحاكمات؛ تم إصدار حكمًا بالسجن الفعلي 

مدته 18 شهرًا، وتم االستئناف حول هذا الحكم حتى وصل إلى 12 شهرًا.

ُمنعت األسيرة من الزيارة بحجة الرفض األمني ولم تزرها عائلتها إال ثالث مرات خالل 

فترة االعتقال، استثمرت األسيرة وقتها داخل السجن يف القراءة والتعلم، تم اإلفراج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيرزيت

تاريخ اإلفراج: 2016/6/6متاريخ االعتقال: 2016/5/9م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

السجن: معتقل املسكوبيةالحكم: موقوفة 

آالء سائد كامل عساف24

التهمة: نشاط طالبي جامعي

الضفة  يف  »بيرزيت«  جامعة  يف  حاسوب”  “هندسة  طالبة  االعتقال:  ظروف 

الدراسة،  من  أعواٍم  ستة  بعد  بتخرجها  لالحتفال  تتأهب  كانت  املحتلة،  الغربية 

مركز  إلى  اقتادتها  ثم  وتفتيشه،  منزلها  مداهمة  بعد  االحتالل  قوات  اعتقلتها 

بالستيكية،  بمرابط  مكبلٌة  وهي  كاملٍة  ساعٍة  نصف  مدة  هناك  وأبقتها  توقيف، 

سببت لها آالمًا شديدة، وبعد ذلك نقلتها إلى معتقل »املسكوبية«  يف القدس.

أبقتها قوات االحتالل مدة 16 يومًا داخل زنزانٍة منفردٍة يف معتقل »املسكوبية«، 

وحرمتها من املشاركة يف حفل تخرجها من الجامعة، تم اإلفراج عنها بعد قضاء 

مدة شهٍر يف السجون.
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اإلقامة: بني نعيم/ الخليل

تاريخ اإلفراج: 2016/8/10متاريخ االعتقال: 2016/7/3م

العمر وقت االعتقال: 20عامًا

الحكم: 6000 شيكل كفالة 

مالية

السجن: عوفر

الرا ناصر محمود الطرايرة25

التهمة: التحريض عبر وسائل التواصل االجتماعي

ظروف االعتقال:

شقيقة الشهيد »محمد الطرايرة« الذي نفذ عملية طعن يف مستوطنة »خارصينا« 

وقتل فيها مستوطنًا، وأصاب آخرًا بجراٍح خطيرة، قامت قوات االحتالل بهدم منزل 

بعد  األسيرة  عن  اإلفراج  تم  التلفاز،  عبر  التحريض  بتهمة  أخوتها  واعتقال  األسرة، 

شروٍط  إلى  باإلضافة  شيكل   6000 بلغت  مالية  بكفالٍة  احتجازها  من  شهٍر  حوالي 

أخرى.
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اإلقامة: سلفيت

تاريخ اإلفراج: 2018/11/26متاريخ االعتقال: 2016/7/5م

العمر وقت االعتقال: 22 عاًما 

السجن: هشارونالحكم: عامان ونصف العام

جميلة داوود جابر 26

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال:

مستوطنة  من  بالقرب  صهيونيٍّ  مجنٍد  ِقَبل  من  لإلصابة  تعرضت  جريحة،  أسيرٌة 

أراضي مدينة »سلفيت«، وجهت لها قوات االحتالل تهمة  »أرئيل« املقامة ىلع 

القيام بعملية طعٍن بالقرب من املستوطنة، تم نقلها إلى مستشفى »بلينسون 

»، ومن ثّم إلى سجن »هشارون«، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: رام اهلل/ بيت لقيا

تاريخ اإلفراج:  2016/8/16متاريخ االعتقال: 2016/7/16م

العمر وقت االعتقال: 21 عاًما

السجن: عوفر/ هشارونالحكم: موقوفة

بنان محمود مفارجة27

التهمة: املشاركة يف أنشطة طالبية

ظروف االعتقال: طالبٌة جامعيٌة، حافظٌة لكتاب اهلل منذ كانت طفلة تبلغ 13 عامًا، 

شاركت يف العديد من مسابقات القرآن وحصدت املركز األول عدة مرات، صاحبة 

لقب »حافظة املسرى« عام 2015م وذلك خالل مشاركتها يف مسابقٍة ُأقيمت يف 

املسجد األقصى املبارك، وحصلت ىلع املركز األول ىلع مستوى محافظات الضفة 

الغربية.

حاصلة كذلك ىلع معدل 99.4% يف الثانوية العامة، وكانت األولى ىلع مستوى 

محافظة رام اهلل، التحقت بكلية الطب البشري بجامعة القدس »أبو ديس«، اعتقلتها 

قوات االحتالل ىلع حاجز »بيت عور« العسكري، أثناء عودتها لقريتها جنوب غرب 

مدينة رام اهلل، تم نقلها ملعتقل »عوفر«، بقيت موقوفة هناك مدة 24 يومًا دون 

أن ُتوجه لها تهمٌة محددة، تم اإلفراج عنها يف 2016/8/16م.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2016/7/26متاريخ االعتقال: 2016/7/18م

العمر وقت االعتقال: 39 عامًا

السجن: مركز توقيف بئر السبعالحكم: موقوفة

سماهر عبد القادر مساملة )أبو الغالسي(28

التهمة: لم توجه لها تهمة محددة

ظروف االعتقال:

عام  منذ  الصحراوي  »النقب«  سجن  يف  املعتقل  مساملة«  »نبيل  األسير  زوجة 

2000م، واملحكوم بالسجن مدة 23 عامًا، وهو أحد عمداء األسرى الفلسطينيين.

زوجها  تواجد  »النطف املهربة« وبعد  األسيرة بمولودها »كريم« عن طريق  ُرزقت 

مدة 15 عامًا يف السجن، وهي طريقة يلجأ لها األسرى لإلنجاب رغم تواجدهم يف 

السجن، لها من األبناء »زيد« 17 عامًا، و«بيروت« 16 عامًا، اعُتقلت األسيرة أثناء زيارتها 

لزوجها حيث تم التحقيق معها داخل مركز« تحقيق بئر السبع«، ثم أفرجوا عنها 

بعد إيقافها مدة 9 أيام، دون أن ُتوجه لها تهمة محددة.



لسنا أرقاما

354

اإلقامة: جنين/ أم الريحان

تاريخ اإلفراج: 2018/1/10متاريخ االعتقال: 2016/8/15م

العمر وقت االعتقال: 16عاًمأ

السجن: هشارونالحكم: عام ونصف العام

أمل جمال محمد قبها 29

التهمة: محاولة طعن مجندة

ظروف االعتقال: صاحبة لقب »حسونة السجن«؛ لجمال ما تبدعه ريشتها الفنية، 

فترسم البسمة بأدواٍت بسيطة.

 اعتقلتها قوات االحتالل بالقرب من حاجٍز عسكري بين قرية »أم الريحان« و«طورة« 

قضاء جنين، بتهمة العراك مع مجندة، وتم فبركة عملية طعن من ِقَبل املجندة 

التي أهانتها، لم يمنع األسر« أمل« من استكمال تعليمها حتى الصف الحادي عشر.

ُعرضت األسيرة ىلع املحكمة العسكرية 14 مرة، ويف كل مرة كانت تمر بالبوسطة 

»الجحيم املتنقل«، وتعرضت للتعذيب واإلهانة والعنصرية، حكمت محكمة االحتالل 

عليها بالسجن مدة عاٍم ونصف العام، ُأفرج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: أريحا / مخيم عقبة جبر

تاريخ اإلفراج: 2018/1/29متاريخ االعتقال: 2016/8/27م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

الحكم: عام ونصف العام، 4000 

شيكل غرامة مالية

السجن: هشارون

ابتسام خالد كعابنة30

التهمة: مقاومة االحتالل

ظروف االعتقال: كعادة االحتالل يف اعتقال النساء عبر حواجز االحتالل العسكرية 

املنتشرة ىلع طول الطرق التي تربط مدن وقرى الضفة الغربية ببعضها البعض، 

كان قدر« ابتسام كعابنة« مختلفًا هذه املرة، فاألسيرة من محافظة »أريحا« وهي 

أمٌّ لطفلين، تم اعتقالها ونقلها إلى سجن »هشارون«، ولم تتمكن من رؤية أطفالها 

الزيارات ولم تتمكن من  خالل فترة أسرها إال ثالث مرات، وبعدها ُأصدر قانون منع 

الحواجز، وكان ذلك أصعب معاناة عاشتها األسيرة كما ذكرت  إال من خلف  رؤيتهم 

زميالتها يف السجن، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها البالغة عامًا ونصف.

إذ كانت تنتظر دورها يف املرور  الحاجز،  ابتسام كانت ىلع موعٍد آخر مع   ولكن 

ىلع حاجز »قلنديا« العسكري شمال القدس املحتلة بتاريخ 2021/7/12م فاجأها 

جنود االحتالل بإطالق النار عليها، وتركوها تنزف ىلع األرض، حتى ارتقت شهيدًة 

بدٍم بارد.
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اإلقامة: القدس/ حي الثوري

تاريخ اإلفراج: 2017/8/6متاريخ االعتقال: 2016/8/28م

العمر وقت االعتقال: 39عامًا

الحكم: 12 شهرًا، 10 آالف شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

دالل سعيد أبو الهوى31

التهمة: نقل أموال ألسرى من حركة حماس داخل املعتقل

ظروف االعتقال: األسيرة أمٌّ لخمسة أطفال، أصغرهم رضيٌع لم يتجاوز عمره حين 

اعتقالها 9 أشهر، كما أنها أخت األسير املريض »أيمن أبو الهوى »عاشت تجربة األسر 

برفقة ابنها األسير »عمر« والذي يبلغ من العمر) 17( عامًا، وجهت لها قوات االحتالل 

تهمة نقل أمواٍل ألسرى من حركة »حماس« داخل املعتقل، والتواجد يف القدس 

الضفة  بطاقًة شخصيًة صادرًة عن جوازات  تحمل  أنها  بسبب  قانونية  غير  بصورٍة 

الغربية املحتلة،  بالرغم من أنها متزوجة وتقيم يف القدس، فيما ُوجهت البنها 

»عمر« تهمة إلقاء زجاجٍة حارقٍة باتجاه مستوطنة »بيت أوروت«، أصدرت املحكمة 

القدس ملدة  مدينة  اإلبعاد عن  مع  12 شهرًا،  مدة  الفعلي  بالسجن  بحقها  حكمًا 

ثالثة أعوام، فيما حكمت ىلع ابنها »عمر« بالسجن الفعلي مدة عامين كاملين.

السيئة  املعاملة  من  وعانت  التحقيق،  غرف  داخل  كبيٍر  لضغٍط  األسيرة  تعرضت 

داخل  معها  ابنها  وجود  كان  عليها  واألقسى  األكبر  الضغط  لكن  النابية،  واأللفاظ 

الضغط  أمامها، مورس بحقها  االحتالل يهددها بضربه  السجن، خاصًة عندما كان 

النفسي من خالل تناوب املحققين عليها باألسئلة، كما كانت ُتوضع أمامها لوحٌة 

منفرة، وباألىلع منها جهاز تبريد، وُتجبر ىلع النظر إليها تحت درجة تبريٍد عالية، 

تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها، وإبعادها عن مدينة »القدس« مدة 3 

أعوام.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ االفراج: 2021/9/2متاريخ االعتقال: 2016/9/5م

العمر وقت االعتقال: 25 عاًما

السجن: الدامونالحكم: خمسة أعوام

آيات يوسف محفوظ32

التهمة: محاولة طعن جندي

ظروف االعتقال: بدأت معاناة األسيرة »آيات« مذ كان عمرها ثالثة أعوام، حينما 

ُأصيبت يف رأسها بقنبلة غاٍز أطلقتها قوات االحتالل، ما سبب لها نزيفًا يف شبكية 

العين اليسرى، لكن عائلتها وبسبب الظروف السياسية يوميًا لم تستطع الخروج من 

املدينة ملعالجتها، ما أثر ىلع بصرها، وبعد مرور عاٍم ىلع إصابتها أجرت األسيرة 

عدة عملياٍت يف عينها، لكنها لم تعد كسابق عهدها.

للمسجد  األولى  زيارتها  يف  العمود«  »باب  من  بالقرب  االحتالل  قوات  اعتقلتها   

قوات  واستندت  الطبيب،  لزيارة  طريقها  يف  كانت  حيث  تحررها،  بعد  األقصى 

االحتالل ىلع التهم القديمة املوجهة لها خالل االعتقال، حيث اعُتقلت األسيرة 

بدعوى  2014/5/20م،  بتاريخ  حريتها  ونالت  2013/9/8م،  بتاريخ  سابقًا  »آيات« 

محاولتها طعن جندي.

دون  أعوام،  خمسة  مدة  الفعلي  بالسجن  عليها  حكمًا  املحكمة  أصدرت  وبذلك   

مراعاٍة لحالتها الصحية والنفسية، أو حتى توفير العالج الالزم لها، وتعرضت للضرب 

بالسالسل ىلع رأسها يف املحكمة ما فاقم من سوء حالتها الصحية، تم اإلفراج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2017/3/27متاريخ االعتقال: 2016/9/19م

العمر وقت االعتقال: 23 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 7 أشهر

غادة سعيد يوسف عواد33

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال:

شابٌة فلسطينية، اعتقلتها قوات االحتالل بالقرب من حاجز »عورتا« قرب مدينة 

نابلس، بذريعة أّن بحوزتها سكينًا، وأنها حاولت تنفيذ عملية طعٍن لجنود االحتالل، 

أصدرت محكمة االحتالل بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدة 7 أشهر، قضتهن األسيرة 

وسط التحقيق، والتعذيب، والشبح، واإلذالل كبقية األسيرات، إلى أن ُأفرج عنها يف 

مارس 2017م بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس

تاريخ اإلفراج:2016/10/16متاريخ االعتقال: 2016/10/9م

العمر وقت االعتقال: 17 عامًا

السجن: مركز توقيفالحكم: موقوفة

إيمان مصباح أبو صبيح34

التهمة: من عائلٍة مناضلة

ظروف االعتقال: طفلٌة فلسطينيٌة اعتقلتها قوات االحتالل ىلع خلفية تنفيذ 

مقتل  إلى  أدت  املحتلة،  القدس  أبو صبيح« عمليًة يف  الشهيد »مصباح  والدها 

بعد  والدها  استشهاد  إلى  باإلضافة  متفاوتة،  بجراٍح  آخرين   6 وإصابة  صهيونيين، 

مطاردة جيش االحتالل له.

والدها امللقب بـ »أسد القدس« لم ُيسلَّم جثمانه ألهله بعد، كما أن قوات االحتالل 

اعتقلت أبناءه ومن بينهم »إيمان« طالبة الثانوية العامة التي أنهت سنتها الدراسية 

بتفوٍق، وكانت تستمد دعمها من والدها الذي تفتقده كثيرًا.

لم يسلم كذلك منزل األسرة من بطش االحتالل حيث قامت قوات االحتالل بهدمه، 

كوسيلة ضغٍط ىلع عائلة الشهيد.

التنفيذ مدة 4 أشهر، وذلك ملدة ثالثة أعوام،  تم الحكم عليها بالسجن مع وقف 

وغرامٍة ماليٍة ُتقدر بـ 1500 شيكل، تم اإلفراج عنها بعد توقيفها مدة 7 أيام.
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اإلقامة: القدس/كفر عقب 

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلةتاريخ االعتقال: 2016/12/13م

العمر وقت االعتقال: 31 عاًما

الحكم: 10 أعوام، 5 آالف شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

أماني خالد نعمان الحشيم35

التهمة: دهس جنود ىلع الحاجز

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها طفالن

ظروف االعتقال: ناشطٌة فلسطينيٌة، اعتقلتها قوات االحتالل بالقرب من حاجز« 

بأخطر  بقيامها  االحتالل  قوات  اتهمتها  سيارتها،  ىلع  النار  إطالق  بعد  قلنديا« 

عليها  املحكمة  أصدرت  عسكري،  حاجٍز  ىلع  الجنود  ألحد  نسائية  دهس  عملية 

حكمًا بالسجن الفعلي مدة 10 أعوام، و5000 شيكل غرامًة ماليًة كتعويٍض للجندي 

املدانة بدهسه.

والدراسات  السياسية  »العلوم  تخصص  بكالوريوس  ىلع  حاصلٌة  أماني  أن  ُيذكر 

داخل  األسيرات  تدريس  يف  وتنشط  »اإليطالية«،  اللغة  ودبلوم  الدبلوماسية«، 

املعتقل، وصدر مؤّخرًا الكتاب األول لها بعنوان »العزيمة ترّبي األمل«، ومازالت يف 

السجن تقضي مدة محكوميتها.



لسنا أرقاما

361

اإلقامة: سلوان

تاريخ اإلفراج: 2017/4/26م تاريخ االعتقال: 2016/10/27م

العمر وقت االعتقال: 37 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 7 أشهر 

شفاء فضل عبيدو/ شلودة36

التهمة: رشق الحجارة ىلع جنود االحتالل

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال: سيدٌة فلسطينيٌة داهمت قوات االحتالل منزلها، واعتقلتها برفقة 

ابنها القاصر فادي )13 عاما( حيث تعرضت األسيرة لإلهانة والتعذيب، وذلك من خالل 

تحقق معها يف  كانت  االحتالل  قوات  أن  كما  اعتقالها،  أمامها خالل  ابنها  ضرب 

وجود ابنها، وكانت تمنعها من الحديث معه.

رشق  بتهمة  أشهر   7 مدة  الفعلي  بالسجن  األسيرة  ىلع  حكمًا  املحكمة  أصدرت 

الحجارة، كما قامت بالحكم ىلع ابنها »فادي« باإلبعاد 4 أعواٍم عن منزله، مع إقامٍة 

منزلية، وغرامٍة ماليٍة بلغت 8000 شيكل، ومنعته من الذهاب إلى املدرسة، وإمعانًا 

يف التنكيل بهذه األسرة قامت قوات االحتالل باعتقال ابنها الثاني داخل سجن« 

جفعون« لألشبال،  نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: قلقيلية

تاريخ اإلفراج:2018/2/14متاريخ االعتقال: 2016/12/19م

العمر وقت االعتقال: 19عاًما

السجن: الدامونالحكم: 18 شهرًا

إيمان جالل محمود علي37

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

تهمة  لها  االحتالل موجهًة  قوات  اعتقلتها  فلسطينيٌة،  االعتقال: طفلٌة  ظروف 

تنفيذ عملية طعن ضد قوات حرس الحدود ىلع مدخل مدينة »قلقيلية« شمال 

الضفة الغربية، حكمت املحكمة عليها بالسجن الفعلي مدة عاٍم ونصف، وافقت 

لإلفراج عنها بعد  »الدامون« ىلع طلب محاميها  اإلفراج املبكر يف سجن  لجنة 

قضاء ثلثي املدة، واالكتفاء باملدة التي قضتها يف السجن والبالغة 14 شهرًا.
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اإلقامة: رأس العامود/ القدس

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلةتاريخ االعتقال: 2016/12/24م

العمر وقت االعتقال: 34 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 15 عامًا

عائشة يوسف عبداهلل األفغاني38

التهمة: حيازة سكين ومحاولة تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال: 

شابٌة فلسطينية، اعتقلتها قوات االحتالل من شارع »الواد« يف القدس القديمة؛ 

بتهمة حيازة سكين ومحاولة تنفيذ عملية طعن، تعرضت ألساليب تعذيٍب متعددٍة 

ألكثر من شهٍر يف مركز تحقيق »املسكوبية«، قبل إدانتها من ِقَبل النيابة العسكرية 

بتنفيذ عملية الطعن، وبعد تأجيل محاكمتها أكثر من 17 مرة، ومرور عامين ونصف 

وذلك  بحقها  قاسيًا  حكمًا  القدس  يف  االحتالل  محكمة  أصدرت  اعتقالها،  ىلع 

بالسجن الفعلي مدة 15عامًا، ومازالت يف السجن تقضي مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/ العيسوية

تاريخ اإلفراج: 2020/10/28متاريخ االعتقال: 2016/12/30م

العمر وقت االعتقال: 40 عاًما

الحكم: أربعة أعوام، 30 ألف 

شيكل غرامة مالية

السجن: هشارون

جيهان محمد عبد الرسول حشيمة39

التهمة: حيازة سكين

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها 3 أطفال

ظروف االعتقال: سيدٌة فلسطينية، اعتقلتها قوات االحتالل بعد أن أطلقت النار 
يف  رصاصاٍت  بثالث  وأصابوها  القدس،  مدينة  شمال  »قلنديا«  حاجز  ىلع  عليها 
ساقها اليسرى، مكثت ملدة شهٍر يف مستشفى »شعاري تسيدك«، حيث خضعت 
لعمليٍة جراحيٍة، وتم زراعة أسياخ »بالتين« يف قدمها، تم نقلها بعد إجراء العملية 
نتيجة  شهور  لعدة  املشي  ىلع  قدرتها  فقدت  »الرملة«،  سجن  مستشفى  الى 
تحسنت  أن  وبعد  الفترة،  تلك  طوال  متحرٍك  كرسيٍّ  ىلع  تتنقل  فكانت  اإلصابة، 
قلياًل تم نقلها إلى سجن »هشارون« حيث تعرضت للشتم والضغط النفسي يف 
التحقيق، أجّلت محكمة االحتالل محاكمتها ألكثر من 10 مرات، يف محاولة منهم 

للضغط عليها إلى أن أصدرت بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدة أربعة أعوام.

ومراكز  السجون  بين  ما  وتنقلت  طويلة،  ألشهٍر  االنفرادي  للعزل  األسيرة  تعرضت 
التحقيق والعزٍل حيث عانت  من عدة أمراٍض مزمنة، منها: ارتفاٌع يف الكولسترول، 

ومشاكل يف الغدة الدرقية.

زوجها  عانى  األسر  داخل  وبغيابها  وكرم«،  ورضا،  »مرح،  أطفال  لثالثة  أٌم  األسيرة   
من لعب دور األب واألم معًا خاصًة مع طفلته »مرح« التي هي بحاجٍة إلى عنايٍة 
مضاعفٍة كونها من ذوي االحتياجات الخاصة، كما أن زوجها اضطر إلى ترك عمله 
لالهتمام بأسرته، ما أثر ىلع وضعهم االقتصادي، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس

تاريخ اإلفراج:2016/9/16متاريخ االعتقال: 2016/2/10م

العمر وقت االعتقال: 43 عاًما

السجن: هشارونالحكم: 8 شهور

مارسيل زهير فوزي ساليمة40

التهمة: حيازة سكين ومحاولة تنفيذ عملية طعن

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لولدين

ظروف االعتقال: اعتقلتها قوات االحتالل بالقرب من »باب العامود« يف القدس 

سكينًا  حيازتها  بحجة  شهور،   8 مدة  الفعلي  بالسجن  عليها  وحكمت  املحتلة، 

ومحاولة تنفيذ عملية طعن، تم سحلها )سحبها( بشكٍل عنيٍف ملئات األمتار من 

باب العامود وحتى حائط »البراق« الحائط الغربي للمسجد األقصى املبارك.

اعُتقلت يف تسعينيات  األول ملارسيل، فقد  االعتقال  االعتقال هو  لم يكن هذا   

القرن املاضي يف  1994/6/1م وحكموا عليها بالسجن الفعلي مدة  ثالثة أعوام، 

وخرجت يف صفقة  إطار عملية السالم عام 1997م »اتفاق طابا«، تم اإلفراج عنها 

بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: رام اهلل/ قرية رامون

تاريخ اإلفراج: 2017/4/5متاريخ االعتقال: 2016/4/28م

العمر وقت االعتقال: 15عاًما

السجن: هشارونالحكم: عام وستة أشهر

تسنيم خليل شكري حلبي41

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال:    

من  عائدٌة  وهي  اعتقالها  تم  املتوسطة،  املرحلة  من  السابع  الصف  يف  طالبٌة 

االحتالل  قام  عسكري،  حاجٍز  من  بالقرب  شوخة«  »نتالي  صديقتها  مع  مدرستها 

إصابتها  من  خوفًا  هاربًة  »تسنيم«  ففرت  »نتالي«  صديقتها  ىلع  النار  بإطالق 

بالرصاص، فلحقوا بها واّدعوا أنها كانت تحمل سكينًا ورمتها بين األشجار، تم القبض 

عليها واعتقالها، وتم تأجيل حكمها عدة مرات ثم أجبروها ىلع توقيع  ورٍق باللغة 

العبرية دون أن تعرف محتواه، عانت الطفلة »تسنيم« من أساليب تعذيٍب نفسيٍة 

وجسدية، وتم اإلفراج عنها بعد عاٍم من األسر، حيث وافقت محكمة »الثلث« ىلع 

اإلفراج عنها بعد قضاء ثلثي املدة، لتخرج يف 2017/4/5م.
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اإلقامة: الخليل/ قرية يطا

تاريخ اإلفراج: 2017/10/9متاريخ االعتقال: 2016/7/7م

العمر وقت االعتقال: 32 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 16 شهرًا

هنادي محمود راشد42

التهمة: محاولة طعن

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلتين

ظروف االعتقال: 

»الحرم  قرب  جنديِّ  طعن  محاولتها  بذريعة  االحتالل  قوات  ِقَبل  من  اعتقالها  تم 

تعرضت  املحتلة،  الغربية  الضفة  يف  »الخليل«  مدينة  يف  الشريف«  اإلبراهيمي 

»هنادي« للضرب والتنكيل من ِقَبل قوات االحتالل خالل عملية التحقيق، حيث تم 

ضربها ىلع عنقها وظهرها بالعصا، والبصق ىلع وجهها، والصراخ عليها، وشتمها 

بألفاظ نابية، تم الحكم عليها مدة 16 شهرًا، وُأفرج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2019/6/20متاريخ االعتقال: 2016/8/9م

العمر وقت االعتقال: 25 عامًا

الحكــم: 36 شــهرًا ، عشــرة آالف 

شــيكل غرامــة ماليــة
السجن: الدامون

غدير يوسف “محمد بدر” األطرش43

التهمة: محاولة طعن جندي

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لثالثة بنات

ظروف االعتقال: 

»الحرم  مدخل  من  بالقرب  »الكونتينر«   حاجز  ىلع  من   »غدير«  اعتقال  تم 

اإلبراهيمي«  يف مدينة الخليل،  بحجة حيازتها سكينًا، ومحاولتها تنفيذ عملية 

طعن، وخالل وجودها يف سجون االحتالل تعرضت لتحقيٍق قاٍس، واعتداٍء بالضرب 

الصحي،  وضعها  تدهوٍر خطيٍر ىلع  إلى  أدى  ما  طويلة،  لفتراٍت  االنفرادي  والعزل 

ليصدر الحكم عليها بالسجن الفعلي مدة ثالثة أعوام، وغرامٍة ماليٍة قدرها 10 آالف 

شيكل، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/العيزرية

تاريخ اإلفراج: 2017/12/21متاريخ االعتقال: 2016/6/14م

العمر وقت االعتقال: 34 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 18 شهرًا )إداري متجدد(

صباح محمد فرعون 44

التهمة: ملف سري 

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم ألربعة أطفال

االحتالل  قوات  اعتقلتها  أطفال،  ألربعة  وأمٌّ  مقدسية،  سيدٌة  االعتقال:  ظروف 

بعد مداهمة منزلها بالقوة، حيث اقتادتها إحدى املجندات إلى غرفتها، وفّتشتها 

تفتيشًا عاريًا، ثم قّيدتها بالحديد أمام أعين بناتها الصغيرات الالتي منعتهن من 

توديعها، واقتادوها ملركز توقيف »عصيون« القريب من مدينة الخليل، ُنقلت بعد 

التهم  ذلك إلى سجن »عوفر«، تم استجوابها هناك مدة 3 ساعات، ولكنها أنكرت 

املوجهة إليها، نقلوها الى سجن »هشارون« املخصص لألسيرات السياسيات، ومن 

عليها حكمًا  االحتالل  أصدرت محكمة  »الدامون«،  الحال يف سجن  بها  استقر  َثّم 

جددته  ثم  أشهر،  لثالثة  املدة  خفضت  ثم  أشهر،   6 مدة  اإلداري  بالسجن  بحقها 

إثر أحداث  االنفرادي ملدة أسبوع، ىلع  للعزل  األسيرة  ألربعة مرات أخرى، تعرضت 

بشكٍل  االحتالل  قوات  عنها  أفرجت  بوحشية،  األسيرات  وقمع  »الدامون«  سجن 

الخامسة، حيث أمضت مدة 18 شهرًا  اإلدارية  انتهاء مدة محكوميتها  مفاجٍئ بعد 

يف االعتقال اإلداري.
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل )اإلسرائيلي(
 )2017م(

اإلقامة: قلقيلية

تاريخ اإلفراج: 2018/1/1متاريخ االعتقال: 2017/1/29م

الحكم: عام واحد، 5000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: هشارون

مرح لؤي جعيدي1

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال: طفلٌة فلسطينيٌة، كانت يف طريقها ملدرستها حين حاولت قوات 

االحتالل تنفيذ حكم اإلعدام امليداني بحقها، وذلك بعد أن ألقت بجوارها سكينًا؛ 

لتّدعي أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، لكن حالت كاميرا أحد الصحفيين دون 

إعدامها، فاقتصر األمر ىلع اعتقالها.

تعرضت األسيرة الطفلة ملعاناٍة كبيرٍة داخل السجن، حيث ُعرضت ىلع املحكمة 

تتعرض فيهن  أيام   3 »البوسطة« مدة  بواسطة  ُتنقل  كانت  مرٍة  مرة، يف كل   25

للتعذيب والتنكيل.

 حكمت املحكمة عليها بالسجن الفعلي مدة 7 أعوام، تم استئناف الحكم وتخفيفه 

تنفست  محاكمة،   25 بعد  وذلك  مالية،  غرامًة  شيكل  و5000  واحدًا  عامًا  ليصبح 

الطفلة »مرح« هواء الحرية بعد إنهائها مدة محكوميتها البالغة عامًا كاماًل.

العمر وقت االعتقال: 15 عامًا
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اإلقامة: الخليل 

تاريخ اإلفراج: 2019/6/30متاريخ االعتقال: 2017/2/12م

العمر وقت االعتقال: 17 عامًا

، 2000 شيكل  الحكم: 30 شهرًا 

غرامة مالية

السجن: هشارون/الدامون

إسراء سميح بدوي جابر2

التهمة: حيازة سكين، ونية تنفيذ عملية طعن

اعتقالها،  حين  عامًا  العمر)17(  من  تبلغ  كانت  قاصر  فلسطينية  االعتقال:  ظروف 

قامت قوات االحتالل باعتقالها بالقرب من »الحرم اإلبراهيمي« وسط مدينة الخليل؛ 

بزعم حيازتها سكينًا، ونيتها تنفيذ عملية طعن.

هاجم عدٌد من جنود االحتالل الطفلة األسيرة بعنف، وقاموا بإلقائها ىلع األرض، 

وجهوا سالحهم نحوها بشكٍل عدوانيٍّ ال يتناسب مع صغر سنها، واعتدوا عليها 

بالضرب املبرح، وقيدوا يديها إلى الخلف، ثم تم نقلها إلى مركز شرطة االحتالل يف 

محيط الحرم للتحقيق، بعدها ُنقلت إلى معسكٍر للجيش، وبقيت هناك ست ساعاٍت 

للتحقيق، ثم ُنقلت بعدها إلى سجن »هشارون«.

 ُأّجلت محاكمتها أكثر من 15 مرة، وبعد مرور 22 شهرًا ىلع اعتقالها، أصدرت محاكم 

االحتالل بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدة 30 شهرًا، وغرامًة ماليًة ُتقدر بـ 2000 

شيكل.

األسر، ونالت األسيرة حريتها بعد  العامة داخل  الثانوية  امتحان  تمكنت من اجتياز 

قضاء مدة محكوميتها. 
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اإلقامة: نابلس/ بيتا

تاريخ اإلفراج: 2017/6/8متاريخ االعتقال: 2017/2/22م

العمر وقت االعتقال: 44 عامًا 

السجن: الدامونالحكم: 4 أشهر

جودت محمد أبو مازن3

التهمة: التحريض ىلع مواقع التواصل االجتماعي

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال: والدة األسير »صادق أبو مازن« الذي قام بتنفيذ عملية إطالق ناٍر 

وطعٍن مزدوجٍة  يف مدينة »تل أبيب«، وهي أمٌّ فلسطينية،  رّبت أبناءها ىلع حب 

الوطن والدفاع عنه، اعتقلتها قوات االحتالل بسبب كتاباتها ىلع مواقع التواصل 

االجتماعي، وفخرها بما فعل ابنها، عانت كثيرًا  فترة احتجازها يف األسر من أساليب 

ابنها  نية  تعلم شيئا عن  تكن  لم  أنها  رغم  كذلك،  والتعذيب  املختلفة  التحقيق 

تنفيذ عملية، لم يقتصر االحتالل ىلع أسرها وحدها، إذ اعتقل كذلك زوجها الذي 

خرج يف وقٍت الحق، وما زال ابنها يف األسر حيث لم تتمكن من زيارته إال مرتين قبل 

اعتقالها، أفرجت قوات االحتالل عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل/ نوبا

تاريخ اإلفراج: 2017/11/23متاريخ االعتقال: 2017/2/26م

العمر وقت االعتقال: 30 عامًا

الحكم: تسعة شهور )إداري 

متجدد(

السجن: هشارون

إحسان حسن عبد الفتاح دبابسة4

التهمة: االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي

الحالة االجتماعية: مخطوبة.

ظروف االعتقال: خطيبة األسير »أسامة الحروب« والذي يقضي حكمًا بالسجن مدة 

14 عامًا، حيث تم اعتقاله عام 2004م.

تنقلت األسيرة »إحسان« بين أروقة السجن ألكثر من مرة، حيث عاشت تجربة األسر 

مرات عديدة، كانت أوالها عام 2007م حيث ُأطلق سراحها بعد عامين، أما الثانية 

فكانت عام 2014م وُحكم عليها بالسجن مدة 20 شهرًا، أما الثالثة فكانت عام 2017م، 

وأصدرت محكمة االحتالل بحقها حكمًا إداريًا مدته 6 أشهر، تم تجديده الحقًا ملدة 

3 شهور أخرى، وذلك بحجة انتمائها لحركة الجهاد اإلسالمي، تنفست األسيرة عبق 

الحرية يوم 2017/11/23م.
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اإلقامة: الخليل /الشيوخ

تاريخ اإلفراج: 2017/5/10متاريخ االعتقال: 2017/3/9م

العمر وقت االعتقال: 52 عامًا

الحكم: شهران )إداري(

سميرة عبد اهلل الحاليقة5

التهمة: االنتماء لتنظيم محظور)قائمة التغيير واإلصالح(

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال: نائٌب يف املجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة »حماس«، 

األسر  تجربة  فيه، عاشت  انُتخبت  الذي  العام  ذات  لالعتقال يف  عائلتها  تعرضت 

للمرة األولى عام 2017م، اعتقلتها قوات االحتالل من منزلها بعد أن عاثت فيه خرابًا 

اعترضت  ماليٍة  غرامٍة  مع  اإلداري  باالعتقال  بحقها حكمًا  وأصدرت  كبيرين،  ودمارًا 

عليها النيابة العسكرية يف وقتها، تم اإلفراج عنها بعد اعتقاٍل دام شهرين..

السجن: هشارون
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اإلقامة: القدس/ العيزرية

تاريخ اإلفراج: 2020/7/9متاريخ االعتقال: 2017/3/11م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

شيكل   2000 شهرًا،   40 الحكم: 

غرامة مالية

السجن: الدامون

بيان حسن ربيع فرعون/عزام6

التهمة: االنتماء لتنظيم معادي »كتائب القسام«

الحالة االجتماعية: خطيبة أسير)وقت االعتقال(

قوات  اعتقلتها  القدس«  »جامعة  وطالبٌة يف  مقدسيٌة،  شابٌة  االعتقال:  ظروف 

االحتالل يف مارس 2017م بينما كانت تحّضر ملراسم زفافها، وأبقت عليها موقوفًة 

مدة 21 شهرًا، قبل أن تصدر بحقها حكمًا بالسجن الفعلي ملدةـ 40 شهرًا باإلضافة 

إلى 2000 شيكل غرامة مالية، مّثلت »بيان« األسيرات داخل سجن الدامون، ونالت 

حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.

ثم أعادت قوات االحتالل فجر يوم 2020/10/26م، اعتقال األسيرة املحررة »بيان« 

إطالق سراحها  يمِض ىلع  لم  أنه  رغم  وتحطيم محتوياته،  منزلها،   اقتحام  بعد 

التحقيق  من  بعد ساعاٍت  عنها  اإلفراج  تم  لها،  اعتقاٍل  آخر  من  أشهر  ثالثة  سوى 

معها. 

أعوام  خمسة  مدة  بالسجن  املحكوم  عزام«  »أحمد  األسير  خطيبة  بيان  األسيرة 

وثمانية شهور، والذي تم اإلفراج عنه يف أغسطس 2021م حيث التقى بخطيبته 

بعد غياب دام 5 أعوام داخل السجون.
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اإلقامة: رام اهلل/ سردا

تاريخ اإلفراج: 2019/6/30متاريخ االعتقال: 2017/3/12م

العمر وقت االعتقال: 23 عامًا

الحكم: 29 شهرًا، عام ونصف 

العام وقف تنفيذ
السجن: الدامون

بتول خالد إبراهيم الرمحي7

التهمة: االنتماء لتنظيم معادي« كتائب القسام«

االحتالل  قوات  اعتقلتها  اهلل،  رام  كاتبٌة فلسطينيٌة من مدينة  االعتقال:  ظروف 

مدة  وأوقفتها  »املسكوبية«  تحقيق  مركز  إلى  ونقلتها  2017م،  عام  منزلها  من 

أحد عشر يومًا، ومنعتها من مقابلة محاميها، وجهت لها تهمة االنتماء إلى الذراع 

العسكري لحركة املقاومة اإلسالمية حماس« كتائب القسام«، والتي تحظرها قوات 

االحتالل وتعّدها »منظمة معادية« ،أصدرت بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدته 29 

شهرًا، إضافًة إلى عام ونصف العام وقف تنفيذ، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.



لسنا أرقاما

377

اإلقامة: القدس/ الرام

تاريخ اإلفراج: 2019/2/6متاريخ االعتقال: 2017/3/20م

العمر وقت االعتقال: 21عامًا

الحكم: عامان، 6000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

إستبرق يحيى التميمي8

التهمة: االنتماء لتنظيم معادي« كتائب القسام«

ظروف االعتقال:

طالبٌة جامعيٌة يف السنة األخيرة من دراستها تخصص« صحافة وإعالم« من جامعة 

بيرزيت يف الضفة الغربية، ُعرفت استبرق بين زمالئها وأساتذتها بتفوقها ونشاطها 

الطالبي، حيث كانت عضو مجلس طلبة الجامعة، ُحرمت من إكمال دراستها بسبب 

الجامعيات،  الطالبات  االحتالل بعد مداهمة سكن  اعتقلتها قوات  االعتقال، حيث 

وأبقوا عليها موقوفًة قرابة العام، عانت خاللها من الحرمان من النوم، وحياٍة بعيدٍة 

كل البعد عن الصحة والنظافة، صدر بحقها حكٌم بالسجن الفعلي مدة عامين مع 

دفع 6000 شيكل غرامٍة مالية، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.



لسنا أرقاما

378

اإلقامة: نابلس/ تل 

تاريخ اإلفراج: 2017/5/29متاريخ االعتقال: 2017/3/28م

العمر وقت االعتقال: 25 عامًا

الحكم: شهران، 10000 شيكل 

كفالة مالية

السجن: توقيف بيتاح تكفا

سجود أسعد ريحان9

التهمة: أنشطة طالبية

ظروف االعتقال:

اعتقلتها  نابلس،  يف  الوطنية«  »النجاح  جامعة  يف  الهندسة  »سجود«  درست 

لها تهمة  االحتالل بعد مداهمة منزل عائلتها وتحطيم محتوياته، وجهت  قوات 

إطار  ضمن  طالبيٍة  أنشطٍة  وممارسة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  ىلع  التحريض 

التي تعتبرها تنظيمًا محظورًا، تم اإلفراج عنها بعد شهرين من  الكتلة اإلسالمية 

توقيفها حيث تنقلت ما بين مراكز التحقيق يف »بيتح تكفا« و«الجلمة«، وسجني 

»الدامون« و »هشارون«، وبعد دْفع مبلغ 10000 شيكاًل كفالًة مالية، وذلك بعد عدم 

ثبوت التهم املوجهة إليها.
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اإلقامة: غزة/ خانيونس

تاريخ اإلفراج: 2019/3/14متاريخ االعتقال: 2017/4/19م

العمر وقت االعتقال: 58 عامًا

السجن: الدامونالحكم: عامان

ابتسام عيد عبد الرحمن موسى10

التهمة: تهريب مواد متفجرة إلى الضفة الغربية

ظروف االعتقال:

االحتالل  قوات  اعتقلتها  غزة،  بقطاع  خانيونس  مدينة  من  فلسطينيٌة  سيدٌة 

قرب حاجز »بيت حانون« شمال قطاع غزة »إيرز« والذي يربط  قطاع غزة املحاصر 

املصابة  شقيقتها  ترافق  كانت  حيث  48م،   عام  املحتلة  الفلسطينية  باألراضي 

بمرض السرطان للعالج يف مستشفيات الضفة الغربية، وجهت لها قوات االحتالل 

بالسجن  حكمًا  بحقها  وأصدرت  الغربية،  الضفة  إلى  متفجرٍة  مواٍد  تهريب  تهمة 

الفعلي مدة عامين، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس/ دوما

تاريخ اإلفراج:2020/8/23متاريخ االعتقال: 2017/4/24م

العمر وقت االعتقال: 39 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 42 شهرًا

 آسيا سليمان محمد كعابنة11

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

عبر  مرورها  أثناء  االحتالل  قوات  اعتقلتها  فلسطينية،  سيدٌة  االعتقال:  ظروف 

النساء  اعتقال  يف  االحتالل  كعادة  وذلك  اهلل،  رام  مدينة  جنوب  »قلنديا«  حاجز 

الفلسطينيات، حيث اّدعى أنها كانت بصدد تنفيذ عملية طعٍن ملجندٍة صهيونيٍة 

بسكيٍن كانت بحوزتها.

حكمًا  بحقها  تصدر  أن  قبل  مرة   15 من  أكثر  محاكمتها  االحتالل  محكمة  أجّلت   

بالسجن الفعلي مدة 42 شهرًا، عانت األسيرة من ُبعدها عن أطفالها حيث أنها أٌم 

لتسعة أبناء، أكبرهم يبلغ من العمر 18عامًا وأصغرهم 4 أعوام، نالت األسيرة حريتها 

عام 2020م بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل/ تل الرميدة

تاريخ اإلفراج: 2017/7/9متاريخ االعتقال: 2017/4/26م

العمر وقت االعتقال: 23 عامًا 

السجن: مركز تحقيق »جعبرة«الحكم: موقوفة 

دنيا عزمي سلهب12

التهمة: حيازة سكين ومحاولة طعن أحد الجنود

ظروف االعتقال:

الغربية،  الضفة  العسكري جنوب  اعتقلتها قوات االحتالل ىلع حاجز »الكونتينر« 

بحجة محاولتها طعن أحد الجنود، تم نقلها إلى مركز تحقيق »جعبرة« يف البلدة 

القديمة يف الخليل، لم تثبت بحقها التهم املوجهة إليها، فبقيت موقوفًة إلى 

حين اإلفراج عنها يف 2017/7/9م.
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اإلقامة: القدس/بير نباال

تاريخ اإلفراج: 2019/1/23متاريخ االعتقال: 2017/4/28م

العمر وقت االعتقال: 20 عامًا

الحكم: 22 شهرًا،4000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: الدامون

جيانا محمود سليمان حياوي13

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال: شابٌة فلسطينية من مدينة »القدس« املحتلة،  اعتقلتها قوات 

االحتالل بحجة تنفيذ عملية طعن، تعرضت للضرب والتعذيب داخل املعتقل، تم 

إيقافها مدة عاٍم كامٍل داخل السجن إلى حين الحكم عليها بالسجن الفعلي مدة 

22 شهرًا، باإلضافة إلى 4000 شيكاًل غرامًة مالية.

 تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: رام اهلل/مخيم الجلزون

تاريخ اإلفراج: 2017/12/29متاريخ االعتقال: 2017/5/20م

العمر وقت االعتقال: 14 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 8 أشهر

مالك محمد يوسف الغليظ14

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

الرابعة عشر من عمرها، احُتجزت داخل  ظروف االعتقال: طفلٌة فلسطينية، يف 

أسوار السجن بمعزٍل عن عائلتها التي لم ترها طيلة فترة االعتقال البالغة 8 أشهر، 

بتهمة  اهلل  رام  مدينة  »قلنديا« جنوب  حاجز  عند  االحتالل  قوات  اعتقلتها  فقد 

حيازة سكين، ورّشوها بغاز الفلفل امُلسّبب للعمى املؤقت.

تعرضت األسيرة للضرب والتنكيل، وتعامل معها االحتالل كأنها بالغة، وليست مجرد 

طفلة قاصر، حيث كان يتم التحقيق معها دون وجود والدها أو محاٍم حسب القانون، 

أجبرتها قوات االحتالل ىلع التوقيع ىلع أوراٍق مكتوبٍة باللغة العبرية لم تفهم 

محتواها، كانت األسيرة »ملك سلمان« هي رفيقة درب األسيرة »ملك الغليظ« حيث 

كان هناك تشابهًا كبيرًا بين األسيرتين جعل من تقاربهما أمرًا لطيفًا، أفرجت قوات 

االحتالل عن األسيرة بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل/ تفوح

تاريخ اإلفراج: 2018/5/3متاريخ االعتقال: 2017/5/30م

العمر وقت االعتقال: 17 عامًا

السجن: هشارونالحكم: عام كامل

نور أيمن عبد اهلل ارزيقات15

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال: اعتقلت قوات االحتالل املتمركزة  يف محيط الحرم اإلبراهيمي 

ىلع  حقيبتها  داخل  عثرت  أنها  واّدعت   ،2017/5/30 بتاريخ  ارزيقات«   « الفتاة 

سكين، نقلتها إلى مركز شرطة االحتالل يف محيط الحرم، ومن َثّم إلى ما يسمى 

أراضي  أربع« املقامة ىلع  مركز تحقيق »جعبرة« املحاذي ملســتوطنة »كريات 

املواطنين يف الخليل، ثم إلى سجن »هشارون« للنساء. 

بالسجن  بحقها  حكمًا  االحتالل  محكمة  أصدرت  اعتقالها  من  شهور  خمسة  بعد 

عنها  املبكر  اإلفراج  طلب  »شليش«  بلجنة  ُتسمى  ما  رفضت  عام،  ملدة  الفعلي 

االحتالل، وسط معاناٍة كبيرٍة  كاماًل داخل سجون  أمضت »نور« عامًا  بثلثي املدة، 

تركزت يف عملية نقلها ما بين السجن والبوسطة، والتي تضمنت تعذيبًا وإرهاقًا 

الكريهة، كما تعرضت األسيرة  الحشرات والرائحة  لألسيرة خاصًة يف السجن حيث 

تم  األسيرات،  تجاه  االحتالل يف سياسته  كعادة  املذل؛  العاري  والتفتيش  للضرب 

اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل/ يّطا

تاريخ اإلفراج: 2017/11/21متاريخ االعتقال: 2017/6/11م

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 6 أشهر

منال محمود يوسف أبو علي16

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل املتمركزة  بالقرب من الحرم اإلبراهيمي يف الخليل األسيرة 

»منال أبو علي« وذلك لالشتباه بحيازتها سكينًا، وبعد تفتيشها لم يعثر االحتالل 

معها ىلع شيء.

 أجّلت قوات االحتالل محكمتها عدة مراٍت بهدف الضغط عليها وإذاللها، ثم أصدرت 

حكمًا بحقها بلغ 6 أشهٍر أمضتها األسيرة يف سجن »الدامون«، حيث تم احتجازها 

برفقة 22 أسيرة يف غرفتين فقط، يف ظروٍف صعبٍة وقاسيٍة، ولم يتوفر لديهن 

أدنى الحقوق املشروعة، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: رام اهلل/ قراوة بني زيد

تاريخ اإلفراج: 2017/10/26متاريخ االعتقال: 2017/06/16م

العمر وقت االعتقال: 18 عامًا

الحكم: 6 أشهر،2000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: الدامون

أحالم حمزة مصطفى املّلوح17

التهمة: التحريض عبر مواقع التواصل االجتماعي 

ظروف االعتقال: اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »أحالم« من منزل عائلتها الكائن 

بمحافظة رام اهلل، بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل االجتماعي، حيث تعرضت 

األسيرة للتعذيب والتنكيل داخل معتقل »الدامون«، وأصدرت بحقها حكمًا بالسجن 

الفعلي مدة 6 أشهر و2000 شيكل غرامٍة مالية، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/عناتا

تاريخ اإلفراج: 2017/9/25متاريخ االعتقال: 2017/6/26م

العمر وقت االعتقال: 21عامًا

السجن: الدامونالحكم: 3 شهور)إداري(

أفنان أحمد أبو هنية18

التهمة: التحريض ىلع وسائل التواصل االجتماعي

الحاج  والدها  برفقة  »أفنان«  األسيرة  االحتالل  قوات  استدعت  االعتقال:  ظروف 

الحاجز  ىلع  معهما  التحقيق  وتم  2017م،  عام  رمضان  شهر  يف  وذلك  »أحمد« 

العسكري الذي يفصل القدس عن أراضي الضفة الغربية، أجبرت قوات االحتالل والد 

األسيرة ىلع العودة إلى املنزل دون ابنته؛ بحجة أن التحقيق مستمٌر معها، وبعد 

أسبوٍع تلقى الوالد اتصااًل من املحققين من أجل التوقيع ىلع أوراق الحبس املنزلي 

منزلها  »أفنان« يف  األسيرة  بها، ُسجنت  الخاص  التصريح  إلغاء  بابنته، مع  الخاص 

بقراٍر من املحكمة، وبموافقٍة من مخابرات االحتالل، أعادت قوات االحتالل اعتقالها 

الزيارة وُحرمت من مقابلة ذويها  من منزلها ليلة »عيد الفطر«، ُمنعت األسيرة من 

والتواصل معهم، اتهمتها قوات االحتالل بالتحريض وأصدروا بحقها قرارًا باالعتقال 

اإلداري مدة ثالثة شهور، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.  
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اإلقامة: يطا/ الخليل

تاريخ اإلفراج: 2018/12/10متاريخ االعتقال: 2017/6/28م

العمر وقت االعتقال: 36عامًا

السجن: هشارونالحكم: عام ونصف العام

إحسان أحمد محمد أبو سمرة19

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

الحالة االجتماعية: متزوجة

مركز  إلى  ونقلتها  »إحسان«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

تحقيق »عتصيون«، حيث وجهوا لها تهمة محاولة تنفيذ عملية طعن، بعد انتهاء 

التحقيق معها تم نقلها إلى سجن »هشارون« حيث تتواجد بقية األسيرات األمنّيات، 

تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها البالغة عامًا ونصف العام.
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اإلقامة: سلوان/ القدس

تاريخ اإلفراج: 2018/8/5متاريخ االعتقال: 2017/7/3م

العمر وقت االعتقال: 38عامًا

السجن: الرملة/ الدامونالحكم: 14 شهرًا

منال وائل عبد الرحيم دعنا20

التهمة: محاولة تنفيذ عملية  طعن

الحالة االجتماعية: متزوجة

مع  االحتالل  جرائم  توثيق  مجال  يف  وباحثٌة  مقدسيٌة،  سيدٌة  االعتقال:  ظروف 

تنفيذ عملية طعن  بمحاولة  االحتالل  قوات  اتهمتها  بيتسيلم«،  مركز معلومات« 

القدس  الدين« وسط مدينة  )اإلسرائيلية( يف شارع »صالح  للمركبات  يف موقٍف 

املحتلة، حيث تم احتجازها يف مقر الشرطة«، ثم إلى مركز تحقيق »املسكوبية«  

للتحقيق معها.

 بعد شهٍر من اعتقال األسيرة أطلقت قوات االحتالل سراحها بشرط الحبس املنزلي 

حتى موعد املحاكمة، تم تأجيل محاكمتها ألكثر من مرٍة حتى صدر الحكم النهائي 

لسجن  نفسها  األسيرة  ذلك سلمت  إثر  فعليًا، وىلع  15 شهرًا سجنًا  بسجنها مدة 

الرملة بتاريخ 2017/7/2م وأمضت 13 شهرًا يف املعتقل، تم اإلفراج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: رام اهلل/ جفنا

تاريخ اإلفراج: 2020/7/23متاريخ االعتقال: 2017/7/23م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

السجن: الدامونالحكم: ثالثة أعوام

روان عيد محمد عنبر21

التهمة: مرافقة خطيبها يف عملية إطالق نار

الحالة االجتماعية: خطيبة الشهيد عمار الطيراوي

ظروف االعتقال: اعُتقلت األسيرة »روان« بتهمة تواجدها برفقة خطيبها الشهيد 

االحتالل، مارسوا  ناٍر ىلع قوات  الذي قام بتنفيذ عملية إطالق  الطيراوي«  »عمار 

ضدها ألوانًا من التعذيب رغم معاناتها من ظروٍف نفسيٍة سيئٍة بسبب استشهاد 

الشهيد  صور  عرض  وتم  معها،  التحقيق  خالل  باألقدام  بضربها  قاموا  خطيبها، 

»هشارون«  سجن  إلى  نقلها  تم  معها  التحقيق  وبعد  بدمائه،  مضرٌج  وهو  عليها 

ثم إلى سجن الدامون، أصدرت محكمة االحتالل بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدة 

ثالثة أعوام، وذلك بعد تأجيل محاكمتها أكثر من 15 مرة، تم اإلفراج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس

تاريخ اإلفراج: 2018/7/30م تاريخ االعتقال: 2017/7/24م

العمر وقت االعتقال: 24عامًا

شيكل   8000 شهرًا،   13 الحكم: 

غرامة مالية

السجن: هشارون

تحرير عدنان أبو سرية22

التهمة: التحريض عبر مواقع التواصل االجتماعي

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل »تحرير« بعد يومين من اعتقال شقيقها »خميس« ووالدتها« 

حنان أبو سرية« دون إبداء األسباب، قامت قوات االحتالل بتأجيل محاكمة األسيرة 

ألكثر من 11مرة، حتى أصدرت محكمة االحتالل بحقها حكمًا بالسجن الفعلي ملدة 

13 شهرًا، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت لحم/بيت فجار

تاريخ اإلفراج: 2018/10/4متاريخ االعتقال: 2017/8/2م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا

الحكم: 15 شهرًا، 4000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

أميرة علي حسن طقاطقة23

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

تنفيذ  محاولة  بتهمة  »أميرة«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت  االعتقال:  ظروف 

حكمًا  بحقها  أصدرت  عتصيون«،  »غوش  مستوطنة  قرب  وذلك  طعن،  عملية 

بالسجن الفعلي مدة 15 شهرًا، وجاء ذلك بعد إيقاف األسيرة مدة 4 أشهر قضتها 

عليها  االحتالل  محكمة  فرضت  كما  شديد،  وتنكيٍل  تعذيٍب  وسط  السجن  داخل 

غرامًة ماليًة مقدارها 4000 شيكل، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/ صور باهر

تاريخ االعتقال: ما زالت معتقلةتاريخ االعتقال: 2017/8/12م

العمر وقت االعتقال: 29 عامًا

الحكم: 10 أعوام، 30 ألف شيكل 

غرامة مالية 

السجن: الدامون

فدوى نزيه كامل حمادة24

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها 5 أطفال

ظروف االعتقال:تعرضت األسيرة »فدوى« لالعتقال من قبل قوات االحتالل بالقرب 

ألحد  طعٍن  عملية  بتنفيذ  التهامها  املحتلة؛  القدس  يف  العامود«  »باب  من 

القدس  الخفيف يف  القطار  يده، وطعن حارس  وإصابته بجراٍح يف  املستوطنين 

املحتلة.

أصدرت محكمة االحتالل حكمًا بالسجن الفعلي مدته 10 أعوام، باإلضافة إلى فرض 

غرامٍة ماليٍة باهظٍة ُقدرت بـ 30 ألف شيكل، وذلك بعد تأجيل محاكمتها ما يزيد عن 

14 مرة.

االنفرادي مدة 70 يوماً، وذلك بعد تصّديها لسجانٍة حاولت  للعزل  تم نقل األسيرة 

إهانة إحدى زميالتها األسيرات، تنقلت األسيرة بين عدة سجون خالل فترة سجنها، 

حيث كانت تقبع يف سجن الدامون، قبل نقلها للعزل يف سجن الرملة.

عامًا،   11 العمر  من  يبلغ  أكبرهم  أطفال،  خمسة  ولديها  متزوجٌة  »فدوى«  األسيرة 

والدتها،  اعتقال  وقت  عمرها  من  الرابع  الشهر  يف  كانت  التي  »مريم«  وأصغرهم 

ومازالت فدوى يف السجن تقضي مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل / دورا 

تاريخ اإلفراج: 2017/9/15م تاريخ االعتقال: 2017/8/30م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

شــيكل   3000 شــهر،  الحكــم: 

غرامــة ماليــة
السجن: هشارون

سجود صالح الدراويش 25

التهمة: اختراق فترة اإلبعاد عن الجامعة

ظروف االعتقال:

 2017/8  /30 يوم  فجر  الخليل  بمدينة  »الدراويش«  منزل  االحتالل  قوات  اقتحمت 

وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، ثم قامت باعتقال ابنتهم الطالبة الجامعية 

»سجود«.

 لم يكن هذا هو االعتقال األول لألسيرة، فقد تعرضت العتقاٍل سابق عام 2017م، 

وتم اإلفراج عنها مع قرار إبعادها عن مدينة الخليل مدة 4 أشهر ونصف، األمر الذي 

ر تخرجها، وكذلك يف الوقت الذي كانت  منعها من متابعة تعليمها الجامعي وتأخُّ

بتعذيبها،  وقامت  االحتالل  قوات  اعتقلتها  للزفاف،  املحررة  األسيرة  فيه  تتحضر 

أصدرت محكمة االحتالل عليها حكمًا بالسجن الفعلي ملدة شهٍر مع غرامٍة مالية، 

واضحة  تهمٍة  وجود  دون  األسيرة  اعتقال  جاء  وقد  هذا  شيكل،  أالف   3 بـ  ُقّدرت 

بحقها، تم اإلفراج عنها يف 9/15/ 2017م.
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اإلقامة: القدس/بيت حنينا

تاريخ اإلفراج: 2017/11/26متاريخ االعتقال: 2017/9/5م

العمر وقت االعتقال: 48 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 3 أشهر ونصف الشهر 

سحر جميل النتشة26

التهمة: التحريض ىلع مواقع التواصل االجتماعي

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها 6 أبناء

ظروف االعتقال: مرابطٌة مقدسيٌة، وأسيرٌة محررة، تعرضت لالعتقال أكثر من مرة، 

من بينها عام 2016م حيث تعرضت للعزل االنفرادي ملدة 11 يومًا، لم تسلم األسيرة 

من املالحقات من ِقَبل قوات االحتالل، حيث أدرجتها ضمن القائمة السوداء التي 

تمنع املرابطات من دخول املسجد األقصى، تمت إدانتها بتهمة »التحريض ىلع 

»الفيسبوك«،  استخدام  من  االحتالل  قوات  ومنعتها  االجتماعي«،  التواصل  مواقع 

كما حكمت عليها بالسجن الفعلي مدة 3 أشهر ونصف، قضتها األسيرة داخل سجن 

»الدامون«، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: القدس/ الطور

تاريخ االعتقال: 2017/9/5م

تاريخ اإلفراج: 2017/10/14م

العمر وقت االعتقال:40 عامًا

الحكم: 38 يومًا، حبس منزلي، إبعاد عن املسجد األقصى ملدة شهر، املنع 

من السفر ملدة 6 شهور.

السجن: الدامون

خديجة أحمد ابراهيم خويص27

التهمة: االنتماء لتنظيم محظور

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال: معلمة القرآن يف »املسجد األقصى« املبارك يف مدينة القدس 

أكثر من 28  واإلبعاد  االعتقال  وأمٌّ فلسطينية، عاشت  مرابطٌة مقدسية،  املحتلة، 

االنتماء  مراٍت عديدة بحجة  األقصى  إبعادها عن املسجد  تم  مرة منذ عام 2014، 

ل« تنظيٍم محظور«، كان لألسيرة نصيٌب وافٌر من القهر والذل داخل أسوار السجن 

زنزانتها  ىلع  الجنود  وتوافد  أيام،   4 ملدة  حجابها  لنزع  تعرضت  حيث  الكئيبة، 

لزيادة قهرها، ُوضعت داخل زنزانٍة قذرٍة، قالت عنها :«إنها زنزانة داخل  للتفتيش 

حمام«، تعرض زوجها لالعتقال، وكذلك ابنتها

 »صفاء«، وتم تفتيش منزلها عدة مرات، مع مصادرة األجهزة االلكترونية فيه، تم 

اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها. 
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اإلقامة: بيت لحم/ الدوحة

تاريخ اإلفراج:2019/8/20متاريخ االعتقال: 2017/9/30م

العمر وقت االعتقال: 52 عامًا

السجن: الدامونالحكم: عامان

أمل عبد اهلل محمود سعد28

التهمة: مقاومة االحتالل

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها 5 أبناء

ظروف االعتقال: سيدٌة فلسطينيٌة، متزوجٌة ولديها 5 أبناء، تعمل ممرضة، اعتقلتها 

قوات االحتالل بعد اقتحام منزلها ونقلتها للتحقيق، لم يشفع عمر السيدة »أمل« 

وال مرضها أمام عنجهية االحتالل، حيث تعاني األسيرة من آالٍم شديدٍة وصعبٍة يف 

الرقبة والظهر، زاد من حّدتها النقل داخل البوسطة، وتعذيب قوات االحتالل لها، 

باإلضافة إلى ارتفاع نسبة السكر يف الدم لديها، دون أن تقدم إدارة السجن عالجًا 

فعليًا لها.

بعد  عامين،  ملدة  الفعلي  بالسجن  حكمًا  األسيرة  بحق  االحتالل  محكمة  أصدرت 

توقيف األسيرة ملدة 23 يومًا  دون إصدار حكٍم عليها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل /يطا

تاريخ اإلفراج:2018/6/19متاريخ االعتقال: 2017/10/9م

العمر وقت االعتقال: 33 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 8 شهور )إداري متجدد(

خديجة جميل ربعي29

التهمة: ملف سري

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال:

الخليل  مدينة  »يطا«، جنوب  بلدة  قرب  »رقعة«  منطقة  االحتالل  قوات  اقتحمت 

بتفتيشه  وقامت  ربعي«،  »تيسير  املواطن  منزل  وداهمت   ،2017/10/9 بتاريخ 

وتحطيم جزٍء كبيٍر من محتوياته، ومن ثّم اعتقلت زوجته »خديجة« األم لخمسة 

ملدة  اإلداري  باالعتقال  قرارًا  بحقها  وأصدرت  »هشارون«  سجن  إلى  نقلتها  أبناء، 

بحكم »جوهري«  آخرْين  لشهرين  تمديد  ثم  أخرى،  تمديده ل3 شهور  تم  أشهر،   3

والذي يعني أن هذا آخر تمديد، وذلك رغم االستئناف الذي قدمه املحامي ملحكمة 

االحتالل، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 8 شهور يف االعتقال اإلداري دون تهمة.
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اإلقامة: الخليل/ يّطا

تاريخ اإلفراج: 2017/2/7متاريخ االعتقال: 2017/1/20م

العمر وقت االعتقال: 32 عامًا

السجن: هشارونالحكم: موقوفة

رندة محمد يوسف الشحاتيت30

التهمة:  خرق شروط اإلفراج عنها عام 2011، االنتماء لتنظيم محظور

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها 3 أطفال

ظروف االعتقال: 

أسيرٌة محررة، تعرضت لالعتقال عدة مراٍت بتهمة مقاومة االحتالل، واالنتماء لتنظيٍم 

االحتالل،  سجون  يف  أعواٍم  ستة  يقارب  ما  أمضت  اإلسالمي«،  الجهاد  محظور« 

العدوان  اعُتقلت عام 2009 خالل  أول مرة عام 2004 ملدة 34 شهرًا، ثم  اعُتقلت 

لتلك  واستنكارها  غزة،  أطفال  مع  »التضامن«  تهمة  لها  وُوجهت  غزة،  ىلع قطاع 

2011، حيث كانت  األحرار عام  االفراج عنها ضمن صفقة وفاء  تم  اإلجرامية،  الحرب 

تقضي يف حينه حكًما بالسجن الفعلي مدة أربعة أعواٍم ونصف، أمضت منها ما 

يقارب الثالثة أعوام. 

وبعد اإلفراج عنها التحقت »رندة« بجامعة الخليل ودرست الفقه اإلسالمي، وبعد 

عامين من التحاقها بالجامعة تم اعتقالها من جديد عام 2016م،  وُأفرج عنها بعد 

عدة أياٍم بكفالٍة مالية، وجاء اعتقالها األخير عام 2017م، قرب حاجز مخيم »الفوار« 

حيث كانت يف طريقها لالطمئنان ىلع طفلتها يف املستشفى، فوّجهت قوات 

االحتالل لها تهمة خرق شروط اإلفراج يف صفقة تبادل األسرى عام 2011، وقيادة 

 17 البالغة  حكمها  فترة  من  تبّقى  ما  بإعادة  النيابة  وطالبت  رخصة،  بدون  سيارٍة 

شهًرا«.

ُنقلت الى مركز التحقيق يف »كريات أربع«، حيث ُحقق معها مدة ساعة، ثم ُنقلت 
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الى سجن »هشارون« وتم إدخالها الى قسم الجنائيات وليس األمنّيات، يف زنزانة 

عزٍل انفراديٍّ تفتقر إلى الحدِّ األدنى من املقومات اإلنسانية، حيث ال يوجد فيها 

سوى: فرشٍة قذرٍة ومهترئة، وال يوجد بها مواد تنظيف كذلك، واملياه طعمها سيٌء 

جدًا، والطعام ال يصلح لألكل، باإلضافة إلى املراقبة ىلع مدار الساعة بالكاميرات، 

يوم 2017/1/26م وذلك  الطعام  إضراٍب مفتوٍح عن  لخوض  األسيرة  الذي دفع  األمر 

رفضًا العتقالها وعزلها.

مالية  غرامٍة  ودْفع  يومًا،   19 مدة  توقيفها  بعد  عنها  اإلفراج  االحتالل  قوات  قررت 

قدرها 10 آالف شيكل، وبشروط: عدم الخروج من بلدتها، أو املشاركة يف أّي نشاط، 

ومراجعة شرطة مستوطنة 'كريات أربع' للتوقيع كّل يوم خميس.
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سجود صالح الدراويش 25

التهمة: النشاط الطالبي الجامعي – كتلة إسالمية

فلسطين« يف  »بوليتكنك  جامعة  تدرس يف  جامعية،  طالبٌة  االعتقال:  ظروف 

الكتلة  ضمن  الطالبي  النشاط  بممارسة  االحتالل  قوات  اتهمتها  الخليل،  مدينة 

اإلسالمية والتي تصنفها »تابعة لتنظيٍم محظور«.

والعبث  اقتحامه  بعد  »الخليل«  مدينة  منزلها يف  من  االحتالل  قوات  اعتقلتها   

بمحتوياته، وتم نقلها إلى سجن »عسقالن« للتحقيق معها، كما مددت محكمة 

االحتالل اعتقالها أكثر من مرة، وذلك كوسيلة ضغٍط وترهيٍب لها، أصدرت محكمة 

ماليٍة  غرامٍة  إلى  باإلضافة  أشهر،   7 مدته  الفعلي  بالسجن  بحقها حكمًا  االحتالل 

قدرها4 آالف شيكل. 

 نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.

إسراء زياد العيدة31

اإلقامة: الخليل 

تاريخ اإلفراج: 2018/5/8متاريخ االعتقال: 2017/11/12م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

السجن: هشارونالحكم: 6 أشهر
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اإلقامة: الخليل/ تفوح

تاريخ اإلفراج: 2018/2/16متاريخ االعتقال: 2017/11/16م

العمر وقت االعتقال: 20 عامًا 

الحكم: 3 أشهر ونصف، 4000 

شيكل غرامة مالية

السجن: هشارون/ الدامون

بيان طه خمايسة32

التهمة: النشاط الطالبي الجامعي – كتلة إسالمية

الحالة االجتماعية: آنسة

ظروف االعتقال:

طالبٌة جامعية، اقتحمت قوات االحتالل منزلها بطريقٍة همجية، وقاموا بتفتيشه 

وتحطيم محتوياته، حيث اعتقلوها بلباس الصالة، ولم يسمحوا لها بارتداء مالبسها، 

صادرت قوات االحتالل هاتفها املحمول خالل عملية االعتقال، كما أصدرت بحقها 

حكمًا بالسجن الفعلي مّدته 3 أشهر ونصف مع غرامٍة مالية بقيمة 4 آالف شيكل، 

وذلك بسبب نشاطها يف صفوف الكتلة اإلسالمية بجامعة »بوليتكنك فلسطين« 

والتي تعتبرها قوات االحتالل فرعًا عن تنظيٍم محظور، نالت األسيرة حريتها بعد 

قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2018/4/18متاريخ االعتقال: 2017/11/16م

العمر وقت االعتقال: 52 عامًا

الحكم: 9 أشهر، 25 ألف شيكل 

غرامة مالية
السجن: هشارون

حنان صادق حسن نيروخ33

التهمة: تهريب شرائح اتصال لألسرى

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال:

يف  واملتواجد  مرتين  املؤبد  بالسجن  املحكوم  نيروخ«  »عماد  األسير  شقيقة 

معتقل »رامون«، اعتقلتها قوات االحتالل خالل زيارتها لشقيقها، وأصدرت بحقها 

حكمًا بالسجن الفعلي مدته 9 أشهر، قامت لجنة اإلفراج املبكر »شليش« باإلفراج 

عن األسيرة مقابل غرامٍة ماليٍة قدرها 25 ألف شيكل، وبذلك نالت األسيرة حريتها 

قبل موعد اإلفراج املقرر لها بأربعة أشهر.
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اإلقامة: القدس/ جبل املكبر

تاريخ اإلفراج: 2020/8/17متاريخ االعتقال: 2017/11/4م

العمر وقت االعتقال: 40 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 33 شهرًا

أمينة عودة حسين محمود34

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

الحالة االجتماعية: متزوجة ولها ابٌن واحد

واملحكوم  17عاماً،  العمر  من  البالغ  هلسة«  »محمد  األسير  أم  االعتقال:  ظروف 

بالسجن الفعلي مدة 18عامًا، حرمتها قوات االحتالل من رؤية ابنها الوحيد، وقامت 

باعتقالها بعد أن اقتحمت منزلها، ونقلتها ملركز توقيف وتحقيق »املسكوبية«، 

بعدها تم نقلها إلى سجن »هشارون«.

وضمن سياسة التعذيب واإلذالل بحق األسرى مددت قوات االحتالل اعتقالها عدة 

مرات، بعدها أصدرت بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدته 33 شهرًا، حيث وجهت لها 

تهمة »نية القيام بعملية طعن«، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها 

املجحفة داخل سجن »الدامون«.
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اإلقامة: النقب/ قرية الّلقية

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلةتاريخ االعتقال: 2017/12/18م

العمر وقت االعتقال: 19عامًا

السجن: الدامونالحكم: خمسة أعوام

تسنيم محمد أحمد األسد 35

التهمة:التواصل مع عميل خارجي

الحالة االجتماعية: أنسة

ظروف االعتقال:

يف  »الّلقية«  قرية  يف  الواقع  منزلها  االحتالل  قوات  داهمت  فلسطينية،  شابٌة 

النقب املحتل، حيث اعتقلتها رفقة ابنة عمها »رحمة« بتهمة »التواصل مع عناصر 

خارجية«، والتخطيط للقيام بعملياٍت داخل البالد تهدد أمن دولة الكيان املحتل، 

أصدرت قوات االحتالل حكمًا بالسجن الفعلي بحقها مدة خمسة أعوام، وذلك بعد 

تأجيل محاكمتها أكثر من 10 مرات، مازالت يف السجن تقضي مدة محكوميتها.
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تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلة

اإلقامة: النقب/ قرية الّلقية

تاريخ االعتقال: 2017/12/18م

العمر وقت االعتقال:19 عامًا

السجن: الدامونالحكم: أربعة وأعوام ونصف العام

رحمة نايف أحمد األسد36

التهمة: التواصل مع عميل خارجي

الحالة االجتماعية: آنسة

النقب  صحراء  قضاء  »الّلقية«  قرية  تسكن  فلسطينية،  فتاٌة  االعتقال:  ظروف 

خالل  وذلك  األسد«  »تسنيم  عمها  ابنة  رفقة  االحتالل  قوات  اعتقلتها  املحتلة، 

مداهمة منزلها بحجة »التواصل مع عناصر خارجية«، والتخطيط  لتنفيذ عملياٍت 

بالسجن  عليها  ثم حكموا  مرات،  أكثر من عشر  محاكمتها  تأجيل  تم  البالد،  داخل 

الفعلي مدة أربعة أعواٍم ونصف العام، هذا وتعاني األسيرة من أوضاٍع صعبة، وظروف 

سجٍن قاسية، ومن إهماٍل متعمٍد من قبل قوات االحتالل، مازالت يف السجن تقضي 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: رام اهلل/ النبي صالح

تاريخ اإلفراج: 2018/7/29متاريخ االعتقال: 2017/12/19م

العمر وقت االعتقال: 16 عامًا

الحكم: 8 أشهر و5000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: هشارون

عهد باسم محمد التميمي37

التهمة: االعتداء ىلع جنود االحتالل

الحالة االجتماعية: آنسة

ظروف االعتقال: طالبٌة فلسطينية، اعتقلتها قوات االحتالل من منزلها بعد انتشار 

مقطع »فيديو« مصّور لألسيرة وهي تصفع جنديَّْين حاوال االعتداء ىلع عائلتها، 

لالعتقال، وخالل  والدها  تعرض  االحتالل، حيث  لظلم  الصغر  منذ  األسيرة  تعرضت 

التعذيب والتحقيق معه ُأصيب بالشلل، واعُتقلت والدتها كذلك.

رغم  االحتالل  قوات  والتحدي ملواجهتها  للنضال  أيقونًة  »عهد«  الطفلة  أصبحت 

صغر سنها، تعرضت كذلك للتعذيب داخل السجن، كما ُحرمت من املحاكمة العلنية 

بحجة أنها »قاصر«، أصدرت محكمة االحتالل بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدته 8 

أشهر و5 آالف شيكل غرامة مالية، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: رام اهلل/ النبي صالح

تاريخ اإلفراج: 2018/7/29متاريخ االعتقال: 2017/12/19م

العمر وقت االعتقال:40  عامًا

الحكم: 8 أشهر و6000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

ناريمان محمود التميمي 38

التهمة: التحريض واالعتداء ىلع جنود االحتالل

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال: والدة األسيرة »عهد التميمي«، تعرضت وعائلتها للتنكيل من ِقَبل 

باعتقالها واعتقال زوجها  االحتالل  أكثر من مرة، فقد قامت قوات  االحتالل  قوات 

وأقاربها من أهالي قرية »النبي صالح« عدة مرات، كما اسُتشهد أخوها خالل دفاعه 

الشرطة  ملركز  توجهها  عند  باعتقالها  االحتالل  قوات  قامت  القرية،  أراضي  عن 

التالي من اعتقالها، أصدرت محكمة  اليوم  للسؤال عن ابنتها األسيرة »عهد« يف 

االحتالل بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدته 8 أشهر و6 آالف شيكل غرامًة مالية، 

الوحيدة، وجهت قوات االحتالل لها  ابنتها  قضتها داخل سجن »هشارون« برفقة 

تهمة التحريض واالعتداء ىلع جنود االحتالل.

)اإلسرائيليين(  الجنود  قبل  من  للضرب  أيضًا  وتعرضت  مرات،   4 لالعتقال  تعّرضت 

بسبب توثيقها بالكاميرا لجرائم االحتالل يف قرية »النبي صالح«، لديها من األبناء 

ثالثٌة من الذكور، وبنٌت واحدة، ُعرفت بنشاطها ضد االحتالل فهي وزوجها أعضاٌء 

2009؛  عام  تأسست  والتي  واالستيطان،  الجدار  ضد  الشعبية  املقاومة  لجنة  يف 

لتنظيم فعالياٍت ضد االحتالل يف قريتهم، كما أسس زوجها مكتبًا إعالميًا لرصد 

نالت  باسم »تميمي برس«،  ُعِرف  القرية  األهالي يف  االحتالل ضد  وتوثيق جرائم 

األسيرة حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.



لسنا أرقاما

409

اإلقامة: بيت لحم 

تاريخ اإلفراج: 2018/4/29متاريخ االعتقال: 2017/12/28م

العمر وقت االعتقال: 23 عامًا

آالف شيكل   4 الحكم: 4 شهور، 

غرامة مالية 

السجن: الدامون

سارة فايز موسى حميدة39

التهمة: نشاط طالبي جامعي / كتلة إسالمية

ظروف االعتقال: 

الخليل،  مدينة  يف  فلسطين«  »بوليتكنك  جامعة  يف  تدرس  جامعية،  طالبٌة 

من  عودتها  طريق  يف  عسكري  حاجٍز  من  مرورها  خالل  االحتالل  قوات  اعتقلتها 

التحقيق  فترة  خالل  املبرح  والضرب  للتعذيب  األسيرة  تعرضت  ملنزلها،  جامعتها 

الفعلي مدته 4 أشهر،  بالسجن  معها، كما أصدرت محكمة االحتالل بحقها حكمًا 

األسيرة  نالت  التنفيذ،  وقف  مع  كاملًة  وسنًة  شيكل،  آالف   4 قدرها  ماليًة  وغرامًة 

حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.



لسنا أرقاما

410

اإلقامة: نابلس/ مخيم بالطة

تاريخ اإلفراج: 2018/1/7متاريخ االعتقال: 2017/12/28م

العمر وقت االعتقال: 63 عامًا

شيكل   5500 موقوفة،  الحكم: 

غرامة مالية

السجن: كيشون

هنية محمود شرايعة40

التهمة: االعتداء ىلع مجّندة بالضرب

الحالة االجتماعية: أم لثالثة أسرى 

قوات  اعتقلتها  فلسطينيٌة  مسنٌة  يسمونها،  كما  األسرى«  »أّم  االعتقال:  ظروف 

مع  املعتقل  »محمد«  ابنها  محاكمة  لحضور  لها  وابٌن  ذهابها  خالل  االحتالل 

شقيقيه »حسن، وليد«، وبعد أن أنذر جهاز التفتيش املحوسب عن وجود قطعة 

حديٍد يف أمتعتها، ورغم توضيحها لهم أن هذه القطعة توجد يف حقيبة يدها، 

وأنها مستعدٌة لتركها يف الخارج والدخول للمحاكمة، إال أن قوات االحتالل طلبت 

الذي  ابنها  حفيظة  أثار  ما  ٌألغيت،  قد  ابنهم  محاكمة  أن  وأبلغتها  الخروج  منهم 

رفض الخروج، »فأهل األسير يعتبرون املحكمة فرصتهم الوحيدة لرؤية أوالدهم ولو 

من بعيد«، فقامت مجموعٌة من الجنود بضربه، وإخراجه بالقوة، وحين حاولت أمه 

الدفاع عنه، قامت مجّندٌة بضربها وإلقائها ناحية السياج، واّدعوا أنها قامت بضرب 

املجندة!

 اعتقلتها قوات االحتالل ونقلتها إلى سجن »هشارون« مدة 4 أيام؛ ليتم نقلها بعد 

كانت  للتعذيب حيث  األسيرة  تعرضت  انفراديًا،  وعزلها  إلى سجن »كيشون«،  ذلك 

االحتالل  قوات  أن  كما  ومعاصمها،  رجليها  يف  الحديدية  بالسالسل  مقيدًة  تقاد 

جرعات   5 اعتقالها  فترة  تلقت خالل  فقد  لعالجها،  الالزم  الدواء  إعطاءها  رفضت 

أنسولين يف الوقت الذي يجب أن تحصل فيه ىلع 40 جرعة، ُحِرمت من أدويتها، 

وتعرضت كذلك لكسٍر يف يدها وتهّشم وجهها داخل املحكمة، نالت األسيرة و«أم 

األسرى الثالثة« حريتها بعد عدة أياٍم من توقيفها يف سجن »كيشون«.



لسنا أرقاما

411

اإلقامة: القدس/ قطنة

تاريخ اإلفراج: 2018/10/21متاريخ االعتقال: 2017/12/28م

العمر وقت االعتقال: 18 عامًا

شيكل   4000 موقوفة،  الحكم: 

غرامة مالية
السجن: الدامون

أريج أمجد محمد حوشية41

التهمة: محاولة طعن جندي

ظروف االعتقال: شابٌة فلسطينية، تبلغ من العمر 19 عامًا، اعتقلتها قوات االحتالل 

عندما كانت تحاول مساعدة شقيقتها املصابة ب«متالزمة داون« بعد أن دخلت 

ممرًا خاطئًا ىلع حاجز »قلنديا«.

وإنزال عقوبًة  لها:« محاولة طعن جندي«،  تهمٍة  تلفيق  االحتالل  حاولت محكمة 

قاسيًة بحقها، بالرغم من عدم وجود أدلٍة ىلع التهمة، حيث قاموا بانتزاع غطاء 

للقيام  الشعر«  »مشبك  استخدام  محاولتها  واّدعوا  شعرها،  مشبك  وخلع  رأسها 

بتنفيذ عملية طعٍن للجنود املتواجدين ىلع الحاجز!

كان هناك سلسلٌة من املحاكمات املؤجلة، وجلسات االستماع لقضيتها، إلى أن صدر 

التهم املوجهة لها، واإلفراج عنها بعد توقيفها مدة عشرة أشهر  البراءة من  قرار 

ونصف، نالت األسيرة حريتها بعد قضاء فترة توقيفها، ثم تم إعادة اعتقال أريج يف 

2019/8/5م وبقيت موقوفة يف السجن حتى نالت حريتها.



لسنا أرقاما

412

اإلقامة: رام اهلل/ قرية سلواد

تاريخ اإلفراج: 2017/6/1متاريخ االعتقال: 2017/5/23م

العمر وقت االعتقال: 18 عامًا

السجن: مركز توقيفالحكم: 3000 شيكل كفالة مالية

تقوى بسام حماد42

التهمة: لم توجه لها تهمة

ظروف االعتقال:  

تم اعتقالها بعد إصابتها برصاص قوات االحتالل يف قدمها بسبب تواجدها ىلع 

مدخل حي »سلواد« حيث تسكن وبالقرب من »خط 60 االستيطاني«، جرى نقلها 

يف سيارة إسعاٍف إلى مستشفى »هداسا« يف مدينة القدس املحتلة، ثم ُنقلت 

إلى سجٍن مخصٍص لألسيرات املصابات.

الرحمن« وشقيقها  ابنة األسير »بسام حماد« وشقيقة األسير »عبد  »تقوى« هي 

الثاني الشهيد »أنس حماد« الذي استشهد عام 2015م.

تهمٍة  أّي  تثبت  لم  املدنية حيث  الشئون  من  كبيرٍة  بعد جهوٍد  عنها  اإلفراج  تم 

بحقها.



لسنا أرقاما

413

اإلقامة: رام اهلل/ كوبر

تاريخ اإلفراج: 2017/8/28تاريخ االعتقال: 2017/7/25م

العمر وقت االعتقال: 49 عامًا

ــة  ــيكل غرام ــم: 10 آالف ش الحك

ماليــة
السجن: عوفر

ابتسام جمعة العبد43

التهمة: التستر ىلع ابنها »عمر عبد الجليل العبد« 

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لعدة أبناء

ظروف االعتقال:                                                                                          

هي  االحتالل  قوات  ِقَبل  من  اهلل«  »رام  بمدينة  بيتها   من  »ابتسام«  اعتقال  تم 

وزوجها وأبناءها، وذلك بسبب تنفيذ ابنها األسير »عمر العبد« عملية طعٍن ُعرفت 

باسم »عملية حلميش« ، أدت إلى سقوط ثالثة قتلى من جنود االحتالل، وذلك ردًا 

ىلع انتهاك االحتالل للمسجد األقصى واألماكن املقدسة، تم اإلفراج عنها لُيعاد 

ولم  تنفيذ عملية  ابنها  بنّية  علٍم  كانت ىلع  أنها  واتهامها  اعتقالها من جديد، 

تحاول منعه، ولم ُتبّلغ عنه!

 قضت يف التحقيق مدة 13 يوما، وتم اإلفراج عنها بعد دفع مبلغ الغرامة املالية 

البالغة 10 آالف شيكل بتاريخ 2017/8/28م. 



لسنا أرقاما

414

اإلقامة: األردن، فلسطينية 

الجنسية

تاريخ اإلفراج: 2017/12/19متاريخ االعتقال: 2017/12/10م

العمر وقت االعتقال: 25 عامًا

الحكـــم: 3000 شـــيكل غرامـــة 

ماليـــة، وكفالـــة طـــرف ثالـــث 

بقيمـــة 15 ألـــف شـــيكل

السجن: عوفر

أسماء كمال حمد وريدات44

التهمة: لم توجه لها تهمة

ظروف االعتقال: 

طالبٌة جامعية، تدرس يف الجامعة األردنية بعّمان، كانت يف زيارٍة ملدينة »رام 

اهلل« للتعّرف ىلع املناطق األثرية الفلسطينية، ولسوء حظها كان هناك مواجهاٌت 

بين جنود االحتالل والشبان الفلسطينيين عند حاجز »بيت إيل«، فٌأصيبت أسماء 

بعدة رصاصات، وُتركت لتنزف دون تقديم العالج لها، وأصر االحتالل ىلع اعتقالها 

رغم حالتها الحرجة، ورغم عدم ثبوت تهمٍة بحقها، تم الحكم عليها بمبلغ ثالثة 

آالف شيكل غرامًة مالية، وكفالة طرف ثالث بقيمة 15 ألف شيكل، تم اإلفراج عنها 

بعد دفع مبلغ الغرامة املالية.



لسنا أرقاما

415

اإلقامة: القدس/ شعفاط

تاريخ اإلفراج: 2018/5/4متاريخ االعتقال: 2017/5/25م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

السجن: الدامون/ هشارونالحكم: 12 شهرًا

آية سالم عثمان شوامرة45

التهمة: حيازة سكين 

ظروف االعتقال:                                                                                          

18 شهرًا،  أولها كان ملدة  مرة،  أكثر من  التي تعرضت لالعتقال  األسيرة املخضرمة 

والثاني عام 2007م، ثم اعُتقلت كذلك عام 2017م، وأصدرت قوات االحتالل حكمًا 

بتاريخ 2018/5/4م  اإلفراج عنها  الفعلي مدة 12 شهرًا، ويف يوم  بالسجن  بحقها 

لسجن  بعدها  ُنقلت  ثم  »الخضيرة«،  شرطة  مركز  يف  مجددًا  باعتقالها  قامت 

»الجلمة« ليتم توقيفها من جديد، ثم ُأفرج عنها بتاريخ 2019/6/29م.



لسنا أرقاما

416

اإلقامة: الخليل/ مخيم العروب

تاريخ اإلفراج: 2018/4/13متاريخ االعتقال: 2018/1/11م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

شهرًا،  عشر  خمسة  الحكم: 

3000 شيكل غرامة مالية

السجن: هشارون

نيفين مسّلم أبو سل1

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال: خرجت »نيفين أبو سل« برفقة أختيها »رزان« 13عامًا،  و«رؤى« 

16 عامًا للتسوق يف وقٍت كانت أمهما يف زيارٍة لشقيقها األسير« كريم«، اعتقلتها 

أختيها؛  مع  الخليل  مدينة  يف  الشريف  »االبراهيمي«  الحرم  قرب  االحتالل  قوات 

سكيٍن  ىلع  يعثروا  لم  أنهم  رغم  جندي،  طعن  ومحاولة  سكين  حيازة  بتهمة 

بحوزتهن حينما قاموا بتفتيشهن.

 قامت قوات االحتالل بمحاكمٍة عاجلٍة وسريٍة ألختها »رزان«، وأفرجت عنها بعد 45 

يومًا من احتجازها، حيث كان لقبها »أصغر األسيرات الفلسطينيات«، فيما أصدرت 

بالسجن  لتحاكمها  »رؤى«  األسيرة  أختها  بحق  املتأخر  حكمها  »عوفر«  محكمة 

الفعلي مدة 3 شهور، وغرامٍة ماليٍة ُتقدر ب 1500 شيكل، بينما حكمت ىلع »نيفين« 

بالسجن الفعلي مدة خمسة عشر شهرًا، وغرامٍة ماليٍة قدرها 3000 شيكل.

تعرضت األسيرة وأخواتها للضرب املبرح خالل عملية االعتقال وداخل غرف التحقيق، 

وقامت املجندات بشتمهّن، والتلفظ بألفاٍظ نابيٍة بحقهّن، تم اإلفراج عنهن بعد 

انقضاء مدة محكوميتهن. 

األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل )اإلسرائيلي(
 )2018م(



لسنا أرقاما

417

اإلقامة: بيت لحم/ مخيم عايدة

تاريخ اإلفراج: 2018/7/26متاريخ االعتقال: 2018/1/17م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا

السجن: هشارونالحكم: سبعة أشهر

ياسمين عبد الرحمن أبو سرور    2

التهمة: تحريض ىلع مواقع التواصل االجتماعي

عام  »عايدة«  منزلها يف مخيم  من  اعُتقلت  فلسطينية،  االعتقال: شابٌة  ظروف 

2018م، وُحّولت إلى االعتقال اإلداري ملدة ثالثة أشهر، أمضت نحو خمسة أشهٍر أخرى 

يف السجن، ضمن قضيٍة ىلع أساس »ملٍف سّري«.

أقسى  وعاشت  االحتالل،  سجون  داخل  والشتم  والتنكيل  للضرب  األسيرة  تعرضت 

أشهٍر من  ثمانية  نحو  بعد  اإلفراج عنها  تم  التحقيق،  لحظات حياتها داخل غرف 

املعاناة.

مالحظة: اعُتقلت ياسمين سابقًا يف شهر أغسطس من العام 2015م ىلع حاجز 

»الظاهرية« جنوب الخليل، خالل توجهها لزيارة شقيقها األسير »عرفة« يف سجن 

»إيشل«، واّدعى االحتالل يف حينه بأنه عثر ىلع سكيٍن يف حقيبتها، وأصدرت 

أمضتها  أشهٍر،   3 الفعلي ملدة  بالسجن  بحقها  العسكرية  حكمًا  محكمة »عوفر« 

كاملة.



لسنا أرقاما
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اإلقامة: القدس/ قطنة

تاريخ اإلفراج: 2018/2/25متاريخ االعتقال: 2018/1/31م

العمر وقت االعتقال: 47 عامًا

الحكم: 40 يومًا، 2000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

رسيلة صالح شماسنة3

التهمة: املشاركة يف تشييع جثمان ابنها

ظروف االعتقال:

والدة الشهيد »محمد شماسنة« الذي اغتالته قوات االحتالل بحجة االعتداء ىلع 

االحتالل(،  قوات  اّدعاء  سالحه)حسب  ىلع  السيطرة  ومحاولة  )اسرائيلي(،  جندي 

تم اعتقالها من منزلها برفقة ابنتها »سارة« والتي تبلغ من العمر )16 عامًا( حيث 

تعرضت »سارة« للضرب املبرح ما سّبب لها كسرًا يف األنف.

الشهيد،  ابنهم  جثمان  تشييع  يف  املشاركة  هي:  لهما  املوجهة  التهمة  كانت 

فيما أصدرت محكمة االحتالل حكمًا بالسجن الفعلي ىلع األسيرتين مدته 40 يومًا، 

وغرامًة ماليًة ُتقّدر بـ2000 شيكل، خاضت األم »رسيلة« إضرابًا مفتوحًا عن الطعام 

قرابة 17 يومًا؛ بسبب املعاملة السيئة والقاسية داخل املعتقل، ما أجبرهم ىلع 

اإلفراج عنهما قبل قضاء مدة محكوميتهما.
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اإلقامة: قلقيلية/ كفر ثلث

تاريخ االفراج: 2018/2/15متاريخ االعتقال: 2018/2/14م

العمر وقت االعتقال: 51 عامًا

السجن: هشارونالحكم: موقوفة

نهى عبد اهلل شواهنة   4

التهمة: لم توجه لها تهمة

ظروف االعتقال:

والدة األسيرين »عروة وشرحبيل طاهر شواهنة« اللذين تم اعتقالهما من ِقَبل قوات 

لها  وابنًا  وزوجها  االحتالل هي  استدعتها شرطة  منزلهما،  مداهمة  بعد  االحتالل 

للتحقيق معهم يف مستوطنة »آرئيل«، تم اإلفراج عن زوجها وابنها، وقرروا اإلبقاء 

عليها، وذلك للضغط ىلع أوالدها األسرى، كعادة االحتالل يف انتزاع االعترافات من 

األسرى.

داخل  والتعذيب  للضرب  املسنة  األسيرة  تعرضت  الفلسطينيات  األسيرات  كبقية   

أقبية املعتقل، األمر الذي أّثر نفسيًا وجسديًا عليها، تم اإلفراج عنها بعد يوٍم واحٍد 

من اعتقالها.
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اإلقامة: نابلس/ مخيم بالطة

تاريخ اإلفراج: غير متوفرتاريخ االعتقال: 2018/2/11م

العمر وقت االعتقال: 38 عامًا

السجن: الدامون الحكم: 29 شهرًا

 ورود عبد الحكيم عاصي   5

التهمة: االنتماء لتنظيم محظور

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها 3 أطفال

ظروف االعتقال:

سيدٌة فلسطينية، متزوجٌة ولديها ثالثة أطفال، أصغرهم كان بعمر العام والنصف 

حين اعتقالها، تم اعتقالها برفقة أخيها األسير »محمد«، بتهمة االنتماء لتنظيٍم 

من ظروف  وعانت  األسيرات،  كمعظم  القاسي  والتحقيق  للضرب  تعرضت  محظور، 

االعتقال السيئة، تكّفلت والدتها برعاية أطفالها الثالثة الذين حرمهم االحتالل من 

والدتهم، وحرمهم من زيارتها كذلك، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: طولكرم/ شويكة

تاريخ اإلفراج: 2019/3/14متاريخ االعتقال: 2018/2/12م

العمر وقت االعتقال: 41 عامًا

الحكـــم: 14 شـــهرًا، 1000 شـــيكل 

غرامـــة ماليـــة

السجن: هشارون/الدامون

حنين عبد القادر صالح اْعَمر          6

التهمة: التحريض ىلع وسائل التواصل االجتماعي

ظروف االعتقال: خاضت تجربة االعتقال أكثر من مرة، حيث اعتقلتها قوات االحتالل 

مطلع  الثانية  للمرة  واعتقلتها  بحقها،  حكٍم  إصدار  يف  وماطلت  2016م  عام  يف 

عام 2018م  بتهمة »التحريض ىلع فيسبوك« حيث نشرت منشورًا يتضمن صورة 

الشهيد أحمد جرار الذي استشهد يف ذلك اليوم وكتبت تعليقًا عليها »مش صباح 

الخير«، فتم احتساب ذلك أنها تدعو للتحريض!

والدتها  من  يجدوها؛ طلبوا  لم  »وحين  »الشويكة  أهلها يف  بيت  بمداهمة  قاموا 

إخبارها بتسليم نفسها يف اليوم التالي، قامت بتسليم نفسها قرب معبر« الطيبة«، 

إلى  باإلضافة  بلغ 14 شهرًا،  والحكم عليها حكمًا مجحفًا  التحقيق معها  تم  حيث 

لها سوى  بالرغم من عدم توجيه تهمٍة محددٍة  بـ 1000شيكل،  تقّدر  ماليٍة  غرامٍة 

هذا املنشور!!

التي  محكوميتها  مدة  قضاء  بعد  2019/3/14م  يف  الحرية  عبق  األسيرة  تنسمت 

ومؤملة،  قاسيٍة  أسٍر  تجربة  وخاضت  والدامون،  بين سجنْي هشارون  فيها  تنقلت 

الحكم،  يف  واملماطلة  الزيارات،  من  والحرمان  والقمع،  الضرب،  من  فيها  عانت 

والتحويل لالعتقال اإلداري، وغيره من سياسة االحتالل القمعية.



لسنا أرقاما

422

اإلقامة: القدس

تاريخ اإلفراج: 2018/6/3متاريخ االعتقال: 2018/5/27م

العمر وقت االعتقال: 43 عامًا

السجن: الدامونالحكم: موقوفة

خولة صبيح7

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال: أسيرٌة جريحة، كانت تسير يف الشارع حين أطلقت عليها قوات 

االحتالل النار، وتركتها ملقاًة ىلع األرض لوقٍت طويل، تنزف دمًا من قدمها، وتصرخ 

من األلم، منعت قوات االحتالل الطواقم الطبية من االقتراب منها ومحاولة إسعافها 

ألكثر من ساعة، ثم قامت بنقلها إلى مستشفى »شعاري تسديك« لتلّقي العالج،  لم 

تستطع حضور جلسات محاكمتها بسبب وضعها الصحي، حيث انعقدت الجلسات 

دون حضورها، أفرجوا عنها بعد ستة أيام، حين لم تثبت بحقها أّي تهمة.
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اإلقامة: الخليل/بيت ُأّمر

تاريخ اإلفراج: 2019/8/8متاريخ االعتقال: 2018/5/29م

العمر وقت االعتقال: 23 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 21 شهرًا )إداري(

فداء محمد يوسف دعمس8

التهمة: التحريض ىلع وسائل التواصل االجتماعي

القدس  جامعة  يف  »املحاسبة«  تدرس  جامعية،  طالبٌة  االعتقال:  ظروف 

املفتوحة، اعتقلتها قوات االحتالل من منزلها يف مدينة الخليل، حيث قامت بحجز 

أفراد عائلتها يف غرفٍة واحدٍة، وأبقوا ىلع األسيرة بغرفٍة منفردٍة بحجة التفتيش 

العاري،  التفتيش  رفضها  بسبب  املبرح  بالضرب  عليها  انهالتا  مجندتين،  قبل  من 

التحقيق معها،  قامت قوات االحتالل باقتيادها ناحية الجيب العسكري الستكمال 

وهناك بدأت معاناتها مع األسر، مرت األسيرة بمركز تحقيق »عتصيون« ثم إلى سجن 

»عوفر« إلى أن وصلت إلى سجن »هشارون«، تم التحقيق معها ملدة سبع ساعاٍت 

متواصلة، كان الحديث يدور حول منشوراٍت عبر موقع »فيسبوك«، أصدرت املحكمة 

العسكرية يف »عوفر« حكمًا بحقها بالسجن الفعلي مدة 95 يومًا، وسبعة أشهٍر 

قوات  قامت  األسر،  من  تحررها  يوم  من  أعوام  أربعة  التنفيذ ملدة  وقف  مع  سجٍن 

االحتالل بتمديد االعتقال اإلداري بحقها عدة مرات، حيث مددت الحكم بحقها أول 

أشهٍر  ألربعة  التمديد  تم  االنتهاء،  املدة ىلع  قاربت  أشهر، وحين  مرة ملدة ستة 

أخرى، ثم ملدة شهَرْين آخرين، ما أجبر األسيرة ىلع الخوض يف إضراٍب مفتوٍح عن 

الطعام رفضًا للقرار، وبعد نجاح األسيرة يف إضرابها قامت قوات االحتالل باإلفراج 

املعتقل  داخل  األسيرة  قضته  ما  مجموع  يصبح  وبذلك  2019/8/8م  بتاريخ  عنها 

إجمااًل 21 شهرًا، هذا واعتقلت قوات االحتالل األسيرة يف وقٍت سابٍق من عام 2015م، 

ماليٍة  غرامٍة  شيكل   2000 أشهر،   6 مدته  الفعلي  بالسجن  حكمًا  بحقها  وأصدرت 

بتهمة حيازة سكين، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2019/5/13متاريخ االعتقال: 2018/06/05م

العمر وقت االعتقال: 39 عامًا

الحكم: عام واحد، 6000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون/الدامون

سوزان عبد الكريم العويوي9

التهمة: االنتماء إلى تنظيم محظور 

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها ثالثة أبناء

ظروف االعتقال: عضو مجلس بلدية الخليل، وصحفيٌة ناشطٌة يف مجال األسرى 

بشرية،  موارد  وتنمية  املؤسسات  بناء  يف  املاجستير  شهادة  تحمل  واألسيرات، 

وبكالوريوس يف إدارة األعمال، وعدة شهادات دبلوم يف: الصحافة، دراسات بيت 

املقدس، ودراسات شئون الالجئين.

اعتقلتها قوات االحتالل من منزلها فجر يوم 5 يونيو 2018، حيث وجهت لها تهمة 

االنتماء إلى تنظيٍم محظور، وبدأت جوالت التحقيق معها يف معتقل »عسقالن« 

أكثر من مرة، أدى األسر إلى تفاقم وضعها الصحي وتأّثره سلبًا بسبب  معاناة األسيرة 

من آالٍم يف الكلى، تنسمت » سوزان« عبير الحرية بتاريخ 2019/5/13م بعد محاكمٍة 

استمرت مدة عاٍم كامل، اكتفت املحكمة بمدة االعتقال البالغة 12 شهرًا، وغرامٍة 

مالية ُتقدر بـ 6000 شيكل.
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اإلقامة: خانيونس/ قطاع غزة

تاريخ اإلفراج: 2021/4/25متاريخ االعتقال: 2018/12/6م

العمر وقت االعتقال: 35 عامًا

السجن: الدامون الحكم: عامان ونصف العام 

سمر صالح أبو ظاهر   10

التهمة: نشاط إرهابي 

الحالة االجتماعية: عزباء

ظروف االعتقال: رافقت »سمر« أخاها يف رحلة عالجه إلى مشايف الضفة الغربية 

البوابة  ايرز  حانون«/  »بيت  حاجز  عبر  باعتقالها  االحتالل  قوات  فقامت  املحتلة، 

الشمالية لقطاع غزة، فيما تم إرجاع أخيها إلى القطاع ومنعه من مواصلة طريقه 

لتلقي العالج، عانت األسيرة من أوضاٍع صحيٍة صعبة، تمّثلت يف ارتفاع نسبة السكر 

يف الدم لديها، وارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب التعذيب وأساليب التحقيق القذرة 

ِقَبل مجندات، كما أعطوها  العاري من  للتفتيش  لها، تعرضت كذلك  التي تعرضت 

حبوبًا للهلوسة بدل عالج السكر، بقيت األسيرة موقوفًة منذ لحظة اعتقالها يف 

2018م، وتم توجيه تهمة »نشاط إرهابي« لها بسبب أنها شقيقة األسير »جهاد أبو 

ظاهر« املحكوم بالسجن الفعلي مدة 23 عامًا، قضى منهم 13 عامًا، تم اإلفراج عنها 

بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2019/7/21م تاريخ االعتقال:2018/6/18م

العمر وقت االعتقال: 35 عامًا

شيكل   9000 شهرًا،   14 الحكم: 

غرامة مالية 

السجن: هشارون/الدامون 

صفاء أكرم شحدة أبو حسين “أبو سنينة”11

التهمة: االنتماء إلى تنظيم محظور وامتالك منصب فيه، وتقديم خدمات.

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها أربعة أبناء

بناء  ماجستير  ىلع  حاصلٌة  نسوية،  لجمعيٍة  مديرًة  تعمل  االعتقال:  ظروف 

مؤسسات وتنمية موارد بشرية، وأمٌّ فلسطينية، اعتقلتها قوات االحتالل مدة 14 

شهرًا، تعرضت األسيرة لتحقيٍق قاٍس يف سجن عسقالن ملدة 45 يومًا، تم نقلها 

إلى سجن »هشارون« مدة 3 شهور، ثم إلى سجن »الدامون« لتقضي مدة حكمها، 

عانت كثيرًا  داخل املعتقل خاصًة يف أوقات املحاكمات التي ُتؤجل ألكثر من مرٍة 

دون سبٍب واضح، األمر الذي أثر سلبًا ىلع نفسيتها، كما حرمها من املشاركة يف 

فرحة نجاح ابنتها »أفنان« يف الثانوية العامة، حيث كانت تتطلع لهذا اليوم وتحلم 

به، لكن السجن حال دون ذلك، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.



لسنا أرقاما

427

اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 7/16/ 2019متاريخ االعتقال: 2018/7/2م

العمر وقت االعتقال: 42 عامًا

السجن: الدامون الحكم: 16 شهرًا

دينا السعيد/ الكرمي12

ــه،  ــب في ــالك منص ــور، وامت ــم محظ ــى تنظي ــاء إل ــوال، واالنتم ــل أم ــة: نق التهم

ــات. ــم خدم وتقدي

الحالة االجتماعية: أرملة شهيد وأم لطفلة

ظروف االعتقال:

زوجة الشهيد »نشأت الكرمي« الذي اغتالته قوات االحتالل برفقة الشهيد »مأمون 

استمرت  مطاردٍة  إثر  2010م  عام  الخليل  بمدينة  منزاًل  قصفت  أن  بعد  النتشة« 

لشهَرْين متتالَيْين، وصفته قوات االحتالل بالعقل املدبر لعملية »الخليل« التي ُقتل 

فيها 4 مستوطنين، اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »دينا« ضمن حملٍة استهدفتها 

القاسية  للمعاملة  تعرضت  الخليل، حيث  مدينة  من  اأُلخريات  النساء  من  وخمسًة 

والعنيفة داخل مركز تحقيق سجن »عسقالن«، قبل نقلها لسجن الدامون، أصدرت 

املحكمة بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدة 16 شهرًا، تم اإلفراج عنها بعد انتهاء 

ثلثي مدة الحكم.
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اإلقامة: الخليل/ لوزة

تاريخ اإلفراج: 2019/7/26متاريخ االعتقال: 2018/7/24م

العمر وقت االعتقال: 42 عامًا

الحكــم: 13 شــهرًا، 4000 شــيكل 

غرامــة ماليــة

السجن: الدامون

ملى عبد املطلب ديب خاطر13

التهمة: االنتماء إلى تنظيم محظور، وامتالك منصب فيه، وتقديم خدمات 

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها 5 أبناء.

واملواقع  الصحف  من  عدٍد  يف  فلسطينية  وكاتبٌة  إعالميٌة  االعتقال:  ظروف 

االلكترونية، درست اللغة العربية يف كلية اآلداب/ جامعة الخليل، اعتقلتها قوات 

االحتالل بسبب نشاطها الوطني وامليداني، تعرضت منذ لحظات اعتقالها األولى 

التحقيق  فترة  استمرت  حيث  »عسقالن«،  تحقيق  مركز  يف  القاسي  للتحقيق 

معها مدة 34 يومًا، تعرضت خاللها للشبح املتواصل والحرمان من النوم، وكان يتم 

تقييدها ىلع كرسي التحقيق ملدة 19 ساعة يوميًا؛ ما تسّبب بآالٍم كبيرٍة لها يف 

بسبب  وذلك  سيئة،  ظروفها  باردٍة،  زنزانٍة  يف  حجزها  إلى  إضافًة  والظهر،  الرقبة 

إصرارها ىلع عدم االعتراف بالتهم املوجهة لها، قال لها املحقق بعد جولٍة من 

االعتراف  وإصرارها ىلع عدم  ثباتها  وبعد  اعتريف«،  النوم..  أردت  إذا   « التحقيق: 

بالتهم املوجهة إليها، أبلغها مدير التحقيق بأن« »حساب الشاباك سيظل مفتوحًا 

معها عقابًا لها ىلع عدم االعتراف«!

أصدرت محكمة االحتالل بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدة 13 شهرًا، لكن محكمة  

»عوفر« طلبت فرض غرامة مالية ُتقدر بـ 4000 شيكل.

انُتخبت خالل وجودها يف السجن عضوًا يف الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة 
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حماس، تم اإلفراج عنها يف 2019/7/26م بعد قضائها مدة محكوميتها ىلع حاجز 

»الجلمة« شمال الضفة الغربية، علًما أنه تم اعتقال ابنها الِبكر« أسامة الفاخوري« 

قبل اإلفراج عنها ب3 أسابيع، كما تأخرت ابنتها »بيسان« عن االلتحاق بجامعتها 

لتعّوض غياب والدتها التي تركت وراءها طفاًل عمره عامان.
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اإلقامة: القدس

تاريخ اإلفراج: 2019/7/12متاريخ االعتقال: 2018/8/5م

العمر وقت االعتقال: 41 عامًا

السجن: الدامون الحكم: 11 شهرًا

سوزان إسماعيل أبو غنام14

التهمة: التحريض عبر مواقع التواصل االجتماعي

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال: مقدسيٌة مرابطة، تعيش يف جبل الزيتون املطل ىلع القدس 

القديمة، اعتقلتها قوات االحتالل« وأبقت عليها موقوفًة قرابة الخمسة أشهٍر قبل 

أن ُتصدر بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدة 11 شهرًا ؛ وذلك بتهمة »التحريض عبر 

مواقع التواصل االجتماعي«.

خالل  2017م  عام  االحتالل  قوات  اغتالته  الذي  غنام«  »محمد  الشهيد  أّم  وهي 

األقصى، حيث  التي نصبتها ىلع مداخل املسجد  االلكترونية«  البوابات  »معركة 

يف  الخيرية«  »املقاصد  مستشفى  سور  أىلع  من  جثمانه  بتهريب  رفاقه  قام 

الشهيد  ابنها  الوداع ىلع  نظرة  إلقاء  األسيرة من  ُحرمت  احتجازه،  القدس خشية 

11 شهرًا،  البالغة  نالت حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها  االحتالل،  بسبب تعنت 

وذلك بتاريخ 2019/6/13م.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2019/5/23متاريخ االعتقال: 2018/8/14م

العمر وقت االعتقال: 47 عامًا

الحكــم: 10 أشــهر، 6000 شــيكل 

غرامــة ماليــة

السجن: الدامون

سونيا سيف الدين الحموري15

التهمة: االنتماء إلى تنظيم محظور، وامتالك منصب فيه، وتقديم خدمات.

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لخمسة أبناء

ظروف االعتقال: محاضرٌة جامعية، تحمل شهادتي ماجستير، األولى: يف أساليب 

تدريس تربية إسالمية، والثانية: يف علم النفس واإلرشاد التربوي، وهي زوجة الدكتور 

»زين العابدين العواودة« املحاضر يف جامعة بيت لحم، أمٌّ لخمسة أبناء، تعاني من 

عدة أمراٍض يف املفاصل والغدة الدرقية، اعتقلتها قوات االحتالل من منزلها يف 

إلى مركز تحقيق »عسقالن« حيث استمر  اقتحامه، ونقلتها  الخليل عقب  مدينة 

التحقيق معها مدة 8 أيام متتالية، ماطلت قوات االحتالل يف محاكمتها، وأجّلتها 

ألكثر من مرة، إلى أن تم االتفاق مع النيابة العسكرية لالحتالل بإصدار حكٍم بحقها 

بالسجن الفعلي مدة 10 أشهر؛ باإلضافة إلى فرض غرامٍة ماليٍة بقيمة 6 آالف شيكل، 

تنسمت »سونيا« عبير الحرية بعد انقضاء مدة محكوميتها بتاريخ 2019/5/23م.
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2019/5/23متاريخ االعتقال: 2018/8/14م

العمر وقت االعتقال: 57 عامًا 

الحكم: 10 أشهر، 6000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

سائدة محمد عيسى بدر   16

التهمة: االنتماء إلى تنظيم محظور، وامتالك منصب فيه، وتقديم خدمات.

الحالة االجتماعية: متزوجة، وأم الثنين من األبناء

ظروف االعتقال:

الخليل  محافظة  عن  التشريعي  املجلس  يف  النائب  وزوجة  فلسطينية،  ناشطٌة 

الخليل، عقب  االحتالل من منزلها يف مدينة  اعتقلتها قوات  بدر«،  »محمد ماهر 

إلى تنظيٍم محظور، وامتالك منصب  االنتماء  اقتحامه وتفتيش محتوياته، بتهمة 

فيه، وتقديم خدمات، نقلتها إلى مركز تحقيق »عسقالن« حيث استمر التحقيق 

معها مدة 3 أيام متتالية، ماطلت قوات االحتالل يف محاكمتها، وأجّلتها ألكثر من 

النيابة العسكرية بإصدار حكٍم بالسجن الفعلي بحقها  مرة إلى أن تم االتفاق مع 

تنسمت  شيكل،  آالف   6 بقيمة  ماليٍة  غرامٍة  فرض  إلى  باإلضافة  أشهر؛   10 ملدة 

»سائدة« عبير الحرية بعد قضاء مدة محكوميتها بتاريخ 2019/5/23م.
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اإلقامة: رام اهلل/الطيرة

تاريخ اإلفراج: 2020/4/30متاريخ االعتقال: 2018/9/2م

العمر وقت االعتقال: 37 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 20 شهرًا

فوزية نصر قنديل )حمد(    17

التهمة: الدخول إلى مستوطنة لتنفيذ عملية

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال:

بالتواجد  اتهمتها  االحتالل يف 2018/9/2م حيث  قوات  اعتقلتها  أمٌّ فلسطينية، 

»الدامون«؛  سجن  إلى  اقتادتها  اسرائيلية«،  »مستوطنة  محظورٍة  منطقة  يف 

لتمارس بحقها أبشع أنواع التعذيب والتنكيل كحال األسيرات الفلسطينيات داخل 

السجون، أصدرت محكمة االحتالل بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدة 20 شهرًا، تم 

اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها نهاية شهر إبريل من عام 2020م.
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اإلقامة: الخليل/ صوريف

تاريخ اإلفراج: 2019/7/4متاريخ االعتقال: 2018/9/26م

العمر وقت االعتقال: 34 عامًا

ــهر، 6000  ــرة أشـ ــم: عشـ الحكـ

شـــيكل غرامـــة ماليـــة
السجن: هشارون / الدامون

إسراء خضر اليف   18

التهمة: االنتماء إلى تنظيم محظور، وامتالك منصب فيه، وتقديم خدمات.

من  عدٍد  يف  والسياسة  األدب  مجالي  يف  وكاتبٌة  مهندسٌة  االعتقال:  ظروف 

الصحف ومواقع اإلنترنت، عملت معدة برامٍج يف قناة »القدس« الفضائية، ومعدة 

تقارير ملراكز مهتمٍة بشئون األسرى، كان اعتقالها ىلع خلفية نشاطها االجتماعي 

منزل  من  االحتالل  قوات  اعتقلتها  ووطنها،  شعبها  قضايا  مناصرة  يف  املتمثل 

والدها األسير املحرر »خضر اليف« رحمه اهلل.

 تم نقلها إلى سجن »عوفر« حيث بدأوا باستجوابها فور اعتقالها من ِقَبل ضابط 

تحقيق  إلى معسكر  اقتيادها  وقبل  العسكري  الجيب  الهاتف يف  عبر  استخبارات 

»عتصيون« إلجراءاٍت شكلية، ثم ُنقلت إلى معسكٍر ىلع حدود مدينة القدس قبل 

اعترافاٍت  حول  شرطة  الستجواب  تعرضت  حيث  »عوفر«  تحقيق  مركز  إلى  نقلها 

وُتَهٍم منسوبٍة إليها، تم عرضها ىلع املحكمة يف نفس اليوم وتمديد اعتقالها، 

املحكمة  ىلع  ُعرضت  »هشارون«،  يف  النساء  سجن  إلى  بالبوسطة  نقلوها  ثم 

مرتين قبل نقل سجن النساء ودمجه يف سجن »الدامون«. 

 تم تأجيل محاكمتها عدة مرات بحجة استكمال اإلجراءات القانونية إلى أن أصدرت 

بتاريخ 2019/7/2م،  أشهر   10 الفعلي مدة  بالسجن  االحتالل بحقها حكمًا  محكمة 

وهي املدة التي قضتها موقوفًة يف السجن، وبذلك تكون قد نالت حريتها يف 

2019/07/04 بعد يومين فقط من النطق بالحكم.
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اإلقامة: شويكة / طولكرم 

تاريخ اإلفراج: 2020/4/19متاريخ االعتقال: 2018/10/17م

العمر وقت االعتقال: 55 عامًا 

الحكم: 18 شهرًا، 12 ألف دوالر 

غرامة مالية

السجن: الدامون

وفاء محمود مهداوي »نعالوة«19

التهمة :التحريض ضد دولة االحتالل

الحالة االجتماعية: متزوجة 

والذي  »بركان«  عملية  منفذ  نعالوة«  »أشرف  الشهيد  والدة  االعتقال:  ظروف 

العسكرية  االستخبارات  فشل  أثبت  حيث  متتالين،  شهرين  ملدة  االحتالل  طارده 

ومنظومة االحتالل كاملة، ىلع إثر ذلك تم اعتقالها واعتقال زوجها وابنها األكبر 

وزوج ابنتها، وسط تهديدها بهدم منزلها وَقْتل ابنها، محاكٌم عديدٌة تعرضت لها 

األسيرة يف سبيل الضغط عليها، والوصول إلى ابنها املطارد حينها، شّكلت األسيرة 

أنموذجًا قاسيًا من انتقام االحتالل وعنصريته داخل السجون، حيث مارس االحتالل 

ىلع  هائلٍة  لضغوٍط  تعرضت  التحقيق  مرحلة  ففي  التعذيب  أنواع  شتى  بحقها 

تعذيٍب  أساليب  وممارسة  العزل  حيث  من  سيئٍة  اعتقاٍل  وظروف  املحققين،  يد 

نالت من نفسيتها، وإجبارها ىلع اعترافاٍت أنكرتها بشدة، حيث تبين فيما بعد أن 

املحققين أجبروها ىلع االعتراف باعترافاٍت لم تكن تعلم طبيعتها بعد الضغط 

القيود حول معصمها،  وتضييق  والشتم،  للسبِّ  تعرضها  إلى جانب  نفسيًا،  عليها 

ومنعها من الزيارة، كل ذلك بسبب قولها البنها »دير بالك ع حالك يّما« حيث اعتبروا 

ذلك تحريضًا، طالبت املحكمة بسجنها خمسة أعواٍم مع غرامٍة مالية، ثم وافقت 

ىلع اإلفراج عنها بشرط: اإلقامة الجبرية وغرامٍة ماليٍة ُتقّدر بـ 12 ألف دوالر مع قضاء 

حكٍم بالسجن الفعلي مدة 18 شهرًا، نالت »وفاء« حريتها بتاريخ 2020/4/19م لتخرج 

لواقٍع عائليٍّ مغايٍر ملا كان قبل السجن، تمّثل باستشهاد نجلها وتدمير بيتها.
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اإلقامة: قلقيلية 

تاريخ اإلفراج: 2018/7/15متاريخ االعتقال: 2018/7/3م

العمر وقت االعتقال: 37 عامًا

السجن: عوفرالحكم: موقوفة

ليلى ماهر عوينات20

التهمة: التحريض ىلع مواقع التواصل االجتماعي

الحالة االجتماعية: أم لطفلين

ظروف االعتقال: 

تم اقتحام منزلها وتفتيشه، واعتقالها أمام أعين أبنائها، وسحبها بالقوة من بيتها 

تاركًة أبناءها الصغار لدى الجيران يف حالة ذعٍر وصدمةٍ من طريقة اعتقال والدتهم 

واقتيادها أمامهم، تم توجيه تهمة التحريض لها عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

األمر الذي نفته وأخبرتهم أن ما تكتبه هو مناصرة لقضايا شعبها، تم اإلفراج عنها 

بعد تحقيٍق دام 12 يومًا يف مركز تحقيق »عوفر«.
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اإلقامة: القدس/الطور

تاريخ اإلفراج: 2018/4/22متاريخ االعتقال: 2018/4/16م

العمر وقت االعتقال: 49 عامًا

السجن: عوفرالحكم: موقوفة

وفاء عيسى أبو جمعة21

التهمة: التحريض ىلع مواقع التواصل االجتماعي

ظروف االعتقال:

اقتحمت قوات االحتالل منزل الناشطة املقدسية وفاء أبو جمعة من قرية »الطور« 

قرب مدينة القدس، وفتشته بشكٍل استفزازي وحطمت محتوياته، تم نقل األسيرة 

إلى مركز التحقيق يف »املسكوبية« ووجهت لها تهمة التحريض عبر موقع التواصل 

االجتماعي »الفيسبوك، حيث بقيت موقوفًة مدة ثمانية أيام ثم تم االفراج عنها.

تجدر اإلشارة إلى أن الناشطة وفاء أبو جمعة، اعُتقلت سابقًا يف شهر مايو/2017 

، لذات التهمة بعد نشرها بيانات تضامن مع األسرى املضربين عن الطعام، أطلق 

االحتالل سراحها بعد يومين، بشرط الحبس املنزلي ملدة سبعة أيام، ومنعها من 

استخدام الفيسبوك ملدة شهرين.
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اإلقامة: الخليل/ بيت كاحل

تاريخ اإلفراج: 2018/8/15متاريخ االعتقال: 2018/4/25م

العمر وقت االعتقال: 18عامًا

الحكم: أربعة شهور، 4000 

شيكل كفالة مالية
السجن: عوفر

ابتهال خضر عثمان بريوش22

التهمة: رشق حجارة ىلع املستوطنين

ظروف االعتقال: 

جامعة  اإلعالم،  كلية  يف  األولى  الجامعية  سنتها  يف  طالبٌة  »بريوش«  األسيرة 

»خضوري« التقنية، فرع العروب،  تم اعتقالها بعد قيام أحد املستوطنين باستفزازها 

ورفيقاتها، وذلك بمشاركٍة من قوات االحتالل، حيث حاول االعتداء عليهن أمام باب 

هذا  أن  ورغم  رقبتها،  يف  ابتهال  فُأصيبت  أنفسهن،  عن  الدفاع  حاولن  الجامعة، 

املتواجدة  االحتالل  قوات  أن  إال  والطالبات  للطالب  باستفزازه  معروٌف  املستوطن 

يف املكان قامت باعتقالها ونقلها ملركز تحقيٍق دون تقديم إسعاٍف لها، تم إصدار 

حكم بحقها بالّسجن الفعلي مدة أربعة أشهر ُتحسب من ضمنها فترة ما تسمى 

أن  إال  املحكمة،  يوم  يف  عنها  ُيفرج  أن  املفترض  من  كان  وبذلك  »باملنهلي«، 

نيابة االحتالل طلبت تقديم استئناف ىلع القرار، تم االفراج عنها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: طولكرم/ كفر اللبد

تاريخ اإلفراج: 2018/8/8متاريخ االعتقال: 2018/5/29م

العمر وقت االعتقال: 24 عامًا

الحكم:  شهران، 20000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: هشارون

آالء حاتم حافظ فقها23

التهمة: نقل أموال لجهة مشبوهة

ظروف االعتقال: 

حاصر جنود االحتالل بيت األسيرة »آالء« فجر يوم 29 مايو عام 2018م، حيث طرقوا 

طلبوا  طويلة  وتفتيٍش  بحٍث  عملية  وبعد  الغرف؛  جميع  وداهموا  بشدة  األبواب 

البطاقة الشخصية ل«آالء« ودققوا فيها ثم أبلغوها بأنها رهن االعتقال، تم نقلها 

معها  التحقيق  جلسات  كانت  قاسية؛  ظروٍف  يف  »الجلمة«  تحقيق  مركز  إلى 

تناوب املحققون ىلع استجواب فتاٍة عشرينيٍة ملدة 27 يوما متواصلة،  مكثفة، 

ُنقلت بعد جوالت التحقيق تلك إلى سجن »هشارون« الذي يضم معظم األسيرات 

الفلسطينيات،  تم عقد ثماني جلسات محاكمة لها منذ اعتقالها أفضت جميعا إلى 

تمديد اعتقالها، وًأفرج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: جنين/ قباطية

تاريخ اإلفراج: 2019/1/22متاريخ االعتقال: 2018/11/19م

العمر وقت االعتقال: 25 عامًا

الحكم: ثالثة أشهر، 2000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

افتكار جمال محمد كميل24

التهمة: حيازة سكين

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لثالثة أبناء

ظروف االعتقال:  

»املسجد  يف  للصالة  عائلتها  مع  زيارٍة  يف  وهي  »افتكار«  األسيرة  اعتقال  تم 

األقصى« املبارك يف مدينة القدس، وكان معها مأكوالت من بينها فواكه وسكين 

لتقطيعها، وحين وصولها للحاجز خافت من التفتيش وإلصاق التهم بها فأخفتها 

أطعمة،  من  ألطفالها  أحضرته  ما  ضمن  كانت  »شيبس«،  مقرمشات  علبة  داخل 

وعندما عثروا عليها اتهموها بأنها تنوي تنفيذ عملية طعن، وأنها خبأتها عمدًا 

يف العلبة تمهيدًا لتنفيذ عملية طعٍن ضد الجنود، حيث حكموا عليها بالسجن 

الفعلي مدة 3 شهور وغرامٍة ماليٍة 2000 شيكل، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: نابلس/ مخيم بالطة

تاريخ اإلفراج: 2018/9/20متاريخ االعتقال: 2018/3/11م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

الحكم: سبعة شهور، 3000 

شيكل غرامة مالية

السجن: الدامون

عال محمد مرشود25

التهمة: ناشطة يف العمل الطالبي

املهنة: طالبة جامعية

ظروف االعتقال: 

جامعة  اإلعالم/  كلية  دراستها يف  من  الرابعة  السنة  طالبٌة يف  مرشود«  »عال   

الوطنية يف نابلس، تقيم يف نابلس رفقة شقيقها وشقيقتها وحدهم  النجاح 

العربية  اململكة  يف  والداها  يتواجد  بينما  الجامعية،  بالدراسة  التحاقهم  بسبب 

السعودية، تم استدعاؤها ملقابلة املخابرات )اإلسرائيلية( بمعسكر »حوارة« جنوب 

الغربية  الضفة  شمال  تكفا«  »بتاح  تحقيق  مركز  إلى  نقلوها  ثم  نابلس،  مدينة 

الطالبي،  العمل  يف  نشاطها  بتهمة  مراٍت  عدة  اعتقالها  تمديد  وجرى  املحتلة 

أصدرت محكمة »سالم« بحقها حكمًا بالسجن الفعلي ملدة سبعة شهور، وغرامًة 

ماليًة قدرها 3000 شيكل، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل )اإلسرائيلي(
 )2019م(

اإلقامة: عين مصباح/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2020/5/21متاريخ االعتقال: 2019/12/12م

السجن: الدامونالحكم: 5 شهور)إداري(

شذى ماجد حسن 1

التهمة: ملف سري 

املهنة: طالبة جامعية

ابنة  بيرزيت،  جامعة  يف  نفس«  »علم  تدرس  جامعية،  طالبٌة  االعتقال:  ظروف 

القيادي يف حركة حماس »ماجد حسن« وشقيقة األسير »محمد حسن«، اعتقلتها 

قوات االحتالل فجرًا من منزلها الكائن يف مدينة رام اهلل، واقتادتها إلى مركز تحقيق 

»بنيامين« ثم إلى مركز استجواب »عوفر«، حيث تعرضت للتعذيب والتنكيل والتهم 

الباطلة بحقها.

تم إصدار قرار االعتقال اإلداري بحقها ملدة 3 شهور، ثم تم تمديد اعتقالها ملدة 

شهرين آخرين لتقضي يف السجن مدة 5 شهور، قضتها وسط األلم واملعاناة حيث 

تواجدت معها أسيراٌت قاصرات، وأمهات، وأسيراٌت أنهكهن املرض والتعذيب، نالت 

األسيرة »شذى« حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.

العمر وقت االعتقال: 20 عامًا
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اإلقامة: رام اهلل/ البيرة

تاريخ اإلفراج: 2021/9/26متاريخ االعتقال: 2019/10/31م

العمر وقت االعتقال: 56 عامًا

الحكم: 24 شهرًا، 4000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: الدامون 

خالدة كنعان محمد جرار 2

التهمة: العضوية وتولي منصب يف »منظمة إرهابية

املهنة: نائب يف املجلس التشريعي الفلسطيني

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال: مناضلٌة فلسطينيٌة عريقة، درست ماجستير« ديمقراطية وحقوق 

إنسان«، عملت مديرًة ملؤسسة »الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان« منذ العام 

1994 حتى عام 2006، حين انتخابها نائبًا يف املجلس التشريعي الفلسطيني، جاء 

اعتقالها األخير بعد 8 أشهر من اإلفراج عنها من اعتقاٍل إداريٍّ بلغت مدته 20 شهرًا 

عام 2017.

  اقتحم جنود االحتالل منزلها الكائن يف البيرة قرب مدينة رام اهلل حوالي الساعة 

خضعت  تفتيشها،  جرى  حيث  »عوفر«  معسكر  إلى  ونقلوها  صباحًا،  التاسعة 

الشعبية  الجبهة  اتهاماٌت تتعلق بعضويتها يف تنظيم  لها  لالستجواب وُوّجهت 

لتحرير فلسطين، وتوّليها منصبًا يف »منظمة إرهابية« حسب زعمهم، بعد انتهاء 

االستجواب ُنقلت بالبوسطة إلى سجن »هشارون« يف ظروٍف صعبة، حيث بقيت 

هناك ما يقارب الثالثة أيام، قبل نقلها مجددًا إلى مركز تحقيق »املسكوبية«، حيث 

ُوّجهت لها ذات االتهامات التي حوكمت عليها عام2015م، وهو أمر مناقٌض للقانون 

الدولي القاضي ب«عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات األمر مرتين«، وبالرغم من 

ذلك  أن  إال  دورية،  متابعًة  تتطلب  والتي  منها  التي عانت  الصعبة  الصحية  الحالة 
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لم يشفع لها عند االحتالل الذي مارس التعذيب  بحقها، أصدرت محكمة »عوفر« 

العسكرية حكمًا بسجنها فعليًا مدة 24 شهرًا، و12 شهرًا مع وقف التنفيذ ملدة 5 

أعواٍم من يوم اإلفراج عنها، باإلضافة إلى غرامٍة ماليٍة قدرها 4000 شيكل، تم اإلفراج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.

يذكر أن »خالدة« فقدت ابنتها الصغرى سهى جرار )31 عامًا( بتاريخ 2021/7/11 بينما 

كانت معتقلة، وىلع الرغم من املطالبات العاجلة التي تقدمت بها مؤسسة الضمير 

لحقوق اإلنسان لإلفراج الفوري عن خالدة لتتمكن من املشاركة يف وداع ابنتها، إال 

أن هذه املطالبات قوبلت بالرفض، لُتحرم من إلقاء نظرة الوداع األخيرة عليها.
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اإلقامة: إذنا/ الخليل

تاريخ اإلفراج: 2020/3/30متاريخ االعتقال: 2019/10/30م

العمر وقت االعتقال: 38 عامًا 

السجن: الرملةالحكم: 6 أشهر

سهير إسليميه3

التهمة: لم توجه لها تهمة

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها أطفال 

ظروف االعتقال: أسيرٌة جريحة، تعرضت لإلصابة داخل »الحرم اإلبراهيمي« بالقرب 

من املتوضأ، أطلقت  قوات االحتالل النار عليها فأصابتها يف كتفها إصابًة بليغة، 

وبالرغم من ذلك حرمتها قوات االحتالل من اإلسعاف الفوري وقامت باعتقالها دون 

إسعافها، تدهورت حالتها الصحية داخل غرفة العناية املكثفة، ثم خرجت إلى قسم 

الذي  املتدهور  الصحي  الوضع  من  وبالرغم  تصيدك«،  »شعار  بمستشفى  الجراحة 

عانت منه األسيرة إال أن قوات االحتالل منعتها من الزيارة ورؤية زوجها وأطفالها، 

أصدرت محكمة االحتالل حكمًا بحقها بالسجن الفعلي مدة 6 أشهر، نالت األسيرة 

حريتها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: البيرة/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2020/6/4متاريخ االعتقال: 2019/9/7 م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا 

الحكم: 9 أشهر، 3000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

سماح خليل عبد الرحمن جرادات4

التهمة: ممارسة نشاط طالبي داخل الجامعة

املهنة: طالبة جامعية

ظروف االعتقال: شابٌة فلسطينية ذات طاقٍة إيجابيٍة عالية، محبٌة للخير والعطاء، 

بيرزيت  جامعة  من  الجامعي  تعليمها  إنهائها  من  أياٍم  ثالثة  بعد  اعتقالها  تم 

تخصص »علم االجتماع«، حيث اقتحمت قوٌة من جيش االحتالل منزل »سماح« فجر 

تفتيشها  َثّم  ومن  هاتفها،  بمصادرة  قاموا  عليها،  التعّرف  وبعد  م،  يوم2019/9/7 

إلى  بقيوٍد حديديٍة  يديها  بتقييد  قاموا  باعتقالها،  يقوموا  أن  قبل  املنزل  داخل 

يف  نقلها  وأثناء  عيونها،  لتغطية  ترتديها  التي  السترة  قبعة  واستخدموا  األمام 

تستطيع  ال  بحيث  لألسفل  »سماح«   رأس  يمسكون  الجنود  كان  العسكري  الجيب 

رفعه، ُنقلت إلى مركز تحقيق »املسكوبية« حيث بقيت هناك ما يقارب ال 22 يومًا، 

تعرضت خاللها للتعذيب وسوء املعاملة.

باعتقال  هددوها  كما  املحامي،  ومقابلة  النوم  من  الحرمان  من  »سماح«  عانت   

أشهر   7 مدة  قضائها  وبعد  حياتها،  بقية  السجن  داخل  والبقاء  وعائلتها،  والدها، 

داخل السجن، أصدرت محكمة »عوفر« حكمًا بحقها بالسجن الفعلي مدة 9 أشهر، 

تنسمت األسيرة »جرادات« عبق الحرية بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: جنين/ سكان األردن

تاريخ اإلفراج: 2019/11/4متاريخ االعتقال: 2019/8/20م

العمر وقت االعتقال: 32 عامًا

السجن: الجلمةالحكم: إداري

هبة أحمد عبد الباقي اللبدي5

التهمة: لم توجه لها تهمة

املهنة: موظفة بنك

ظروف االعتقال: فلسطينيٌة تحمل الجنسية األردنية، جاءت إلى فلسطين للمشاركة 

يف حفل زفاف إحدى قريباتها برفقة أمها وخالتها، اعتقلتها قوات االحتالل من 

معبر »الكرامة« الذي يربط األردن بالضفة الغربية املحتلة، قاموا بالتحقيق معها 

اإلضراب  خوض  »هبة«  قررت  تكفا«،  »بتاح  تحقيق  مركز  داخل  يومًا   35 طيلة 

املفتوح عن الطعام بتاريخ 2019/9/22م، وذلك رفضًا لقرار االعتقال اإلداري الصادر 

بحقها، رغم انتهاء التحقيق معها وعدم إثبات التهم عليها، وبالرغم من املعاناة 

القاسية التي شهدتها األسيرة من ضرٍب وتعنيٍف وألفاٍظ نابية من ِقَبل املحتجزين 

الجنائيين إال أنها قررت خوض اإلضراب، األمر الذي فاقم من معاناتها صحيًا وجسديًا، 

وبعد ذلك قررت قوات االحتالل اإلفراج عنها بعد 42 يومًا من إضرابها عن الطعام، 

نالت األسيرة حريتها بتاريخ 2019/11/4م وسط فرحٍة عارمٍة من ذويها ومحبيها يف 

األردن وفلسطين.
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اإلقامة: مخيم قلنديا/ شمال القدس 

تاريخ اإلفراج: 2020/11/30متاريخ االعتقال: 2019/8/29م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا 

شيكل   2000 شهرًا،   16 الحكم: 

غرامة مالية

السجن: الدامون

ميس محمد أبو غوش6

التهمة: االنتماء لتنظيم محظور

الكائن يف  ظروف االعتقال: طالبٌة جامعية، اعتقلتها قوات االحتالل من منزلها 

محظور،  لتنظيٍم  االنتماء  بتهمة  املحتلة  القدس  مدينة  شمال  »قلنديا«  مخيم 

األسيرة  تعرضت  وقد  هذا  بيرزيت،  جامعة  داخل  الطالبي  نشاطها  إلى  باإلضافة 

أسلوبي  باستخدام  الشبح  بينها  من  كان  جدًا،  قاٍس  ونفسي  جسديٍّ  لتعذيٍب 

أدى  الذي  األمر  والجسد،  الوجه  ىلع  للضرب  وتعرضت  كما  و«القرفصاء«  »املوزة« 

إلى معاناتها من آالٍم شديدٍة  يف عمودها الفقري نتيجة التعذيب الذي تعرضت 

له داخل غرف التحقيق، كما أخضعوها لجهاز كشف الكذب ألكثر من مرة، تم اإلفراج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت كاحل/ غرب الخليل 

تاريخ اإلفراج: 2021/12/26تاريخ االعتقال: 2019/8/10م

العمر وقت االعتقال: 27 عامًا

الحكم: 30 شهرًا، 4 آالف شيكل 

غرامة مالية
السجن: الدامون 

إيناس نبيل عصافرة 7

التهمة: التستر ىلع زوجها

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها طفالن 

ظروف االعتقال: اعُتقلت إيناس مع زوجها »قاسم عصافرة »من بيتهما يف بلدة 

زوجها  ىلع  ُحكم  حيث   ،2019/8/10 بتاريخ  الخليل  مدينة  غربي  كاحل«  »بيت 

بالسجن املؤبد و40 سنة إضافية.

 هدمت قوات االحتالل منزل الزوجين »عصافرة«، حيث ُينسب للزوج »قاسم« تنفيذ 

فجار« جنوب  »بيت  قرية  قرب   2019 عام  مستوطٍن  قتل  إلى  أدت  فدائيٍة  عمليٍة 

شرقي بيت لحم، وطعن مستوطَنْين آخَرْين عام 2011،  األسيرة عصافرة أم لطفلين 

التواصل مع طفليها  الرحمن« 5 سنوات، تم منعها من  »محمد« 6 سنوات، »عبد 

لعدة أشهر، هذا وقد تعرضت لتحقيٍق قاٍس سًبب لها العديد من املشاكل الصحية، 

حيث عانت من آالٍم  شديدٍة ونقٍص يف فيتامين D، حكم عليها االحتالل بالسجن 

الفعلي مدة 30 شهرًا، 4 آالف شيكل غرامة مالية،  تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة 

محكوميتها.
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اإلقامة: جينصافوط / قلقيلية

تاريخ اإلفراج: 2020/3/22متاريخ االعتقال: 2019/7/23م

العمر وقت االعتقال: 25 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 8 شهور)إداري(

آالء فهمي عبد الكريم بشير8

التهمة: لم توجه لها تهمة

املهنة: مدرسة

ظروف االعتقال: األسيرة »بشير« معلمٌة  يف مدرسٍة لتحفيظ القرآن الكريم يف 

مدينة »قلقيلية، اعُتقلت بتاريخ 2019/7/23م بعد أن داهمت قوات االحتالل منزل 

تعرضت  أسبوع،   ملدة  »الرملة«  توقيف  مركز  يف  التحقيق  إلى  ونقلتها  ذويها، 

هناك ألنواٍع مختلفٍة من التعذيب والضغط النفسي، قبل أن يتم نقلها إلى أقسام 

بحقها  اإلداري  باالعتقال  قرارًا  املحكمة  وأصدرت  »الدامون«،  سجن  يف  األسيرات 

االنتهاء،  لها، وحين قاربت ىلع  أو محاكمٍة  أربعة أشهٍر، دون توجيه تهمٍة  ملدة 

الثانية ملدة أربعة أشهٍر  جددت قوات االحتالل قرار االعتقال اإلداري بحقها للمرة 

أخرى، لتصبح املدة ثمانية أشهٍر كاملة، قضتها األسيرة يف معتقل »الدامون«، نالت 

األسيرة حريتها بتاريخ 2020/3/22م بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: الظاهرية/ الخليل 

تاريخ اإلفراج:2021/2/15متاريخ االعتقال: 2019/7/6م

العمر وقت االعتقال: 26 عامًا

السجن: الدامون الحكم: 18 شهرًا

روان محمد السمحان 9

التهمة: حيازة سكين 

الحالة االجتماعية: متزوجة ولديها أربع أطفال.

ظروف االعتقال:

أٌم فلسطينية، لديها أربعة أطفاٍل أكبرهم يبلغ من العمر)9( أعوام، وأصغرهم رضيٌع 

يبلغ من العمر)8( أشهر، اعُتقلت »روان« يف املرة األولى عام 2014م خالل زيارتها 

الفعلي مدة 19عامًا، وذلك ملدة 12  بالسجن  األسير »عبداهلل« املحكوم  لشقيقها 

يومًا، ُأفرج عنها بغرامٍة ماليٍة ُتقّدر بـ 200 ألف شيكل، أمضت بعدها خمسة أعواٍم 

يف املحاكم حتى فوجئت باالعتقال مجددًا عام 2019 م وتم الحكم عليها بالسجن 

الفعلي مدة 18 شهرًا، اّدعي االحتالل كالعادة حيازة األسيرة لسكيٍن داخل أمتعتها، 

عانت األسيرة من الحرمان من الزيارة ورؤية ذويها وأطفالها األربعة، تم اإلفراج عنها 

بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: جنين/ قباطية

تاريخ اإلفراج: 2021/3/6متاريخ االعتقال: 2019/6/8م

العمر وقت االعتقال: 26عامًا

السجن: الدامونالحكم: 22 شهرًا

أزهار يوسف الشيخ قاسم  10

التهمة: حيازة سكين 

ظروف االعتقال:

أوقفتها قوات االحتالل ىلع معبر« قلنديا« شمال مدينة »القدس« املحتلة خالل 

توجهها لزيارة املدينة، حيث اّدعت أنها عثرت بحوزتها ىلع سكين، وأنها كانت 

قبل  أسبوعين  ملدة  ٍقاٍس  لتحقيق  »أزهار«  تعّرضت  طعن،  عملية  تنفيذ  تنوي 

نقلها إلى سجن »الدامون«، تأجلت محاكمتها أكثر من 8 مرات قبل أن يصدر حكٌم 

لقاءها  تتمنى  كانت  التي  والدتها  توفيت  22 شهرًا،  مدة  الفعلي  بالسجن  بحقها 

بعدما ُحرمت من الزيارة بحجة فيروس »كورونا«، درست األسيرة تخصص »التنمية 

االجتماعية« يف جامعة »القدس املفتوحة« بجنين، تم اإلفراج عنها بعد قضاء 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: رام اهلل/ كوبر

تاريخ اإلفراج: 2019/3/4متاريخ االعتقال: 2019/2/3م

العمر وقت االعتقال: 60 عامًا

الحكم: 10 آالف شيكل كفالة 

مالية
السجن: هشارون/ الدامون

سهير البرغوثي »أم عاصف«11

التهمة: من عائلة مناضلة

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لعدة أبناء

ظروف االعتقال:

»عاصم«،  واألسير  »صالح«،  الشهيد  وأم  البرغوثي«  »عمر  املرحوم  القائد  زوجة 

شقيقيها  إلى  إضافًة  اهلل،  رام  مدينة  غرب  »كوبر«  بلدة  يف  منزلها  من  اعُتقلت 

»زاهي« و«ساهر«، كما ُأعتقل زوجها أبو عاصف »جبل فلسطين« كما يلقبه أبناء 

الشعب الفلسطيني، واعتقلوا كذلك نجلها »عاصف« عقب اإلعالن عن استشهاد 

نجلها »صالح« الذي اغتالته قوات االحتالل بسبب اتهامه وأخيه »عاصم« بتنفيذ 

عدة عملياٍت فدائية ضد قوات االحتالل، ُقتل فيها جنود، كما اعتقلوا أيضا زوجة 

إخضاعها  تم  لبضع ساعاٍت، حيث  »آيات عيد دحادحة«  املحررة  األسيرة  »عاصم« 

للتحقيق، ثم اإلفراج عنها والحقا هدموا بيتها.

تم وضع األسيرة »أم عاصف« يف زنزانٍة انفراديٍة مجردٍة من أّي مقتنيات، وال تتوفر 

فيها وسائل للتدفئة مع العلم أنها مصابٌة بمرض السكري.

روت »البرغوثي« تفاصيل اعتقالها األولى قائلًة: »يف بداية االعتقال تم إخضاعي 

العاري،  التفتيش  مرحلة  كانت  بالتحقيق  البدء  وقبل  عوفر،  سجن  يف  للتحقيق 

وعندما رفضت التفتيش، هددني أحد الضباط  بقوله:« أن هذا إجراء يتم بحق كل 

األسرى«.
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وتابعت: »كانت إجابتي له أّني شخصيًا لم أعد أقيم وزنًا للحياة بعد اقترابي من 

سن الستين، ولن أخضع للتفتيش العاري، حتى لو كانت هذه آخر لحظٍة يف حياتي، 

من  والضابط  املجندات  صدمت  عندها  إعدامي،  وتستطيعون  أسلحتكم  معكم 

موقفي، واكتفوا بالتفتيش بدون خلع املالبس«.

السجون، بشروٍط تمثلت يف: كفالة  اإلفراج عنها بعد قضاء حوالي شهٍر يف  تم 

قد  االحتالل  محكمة  وكانت  ثالث،  وكفالة طرف  آالف شيكل،  بقيمة عشرة  مالية 

أصدرت قرارين سابقين يقضيان باإلفراج عنها بكفالٍة مالية، وجّمدت تنفيذهما يف 

حينه بعد إعالن النيابة نيتها تقديم استئناف، تم هدم بيت ابنها »عاصم« بعد 

اإلفراج عنها.
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اإلقامة: طّمون/ طوباس

تاريخ اإلفراج: 2019/7/25متاريخ االعتقال: 2019/6/23م

السجن: عوفرالحكم: موقوفة

كفاح أحمد بشارات12

التهمة: تلقي أموال من غزة

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلين

ظروف االعتقال: 

وأخت  طوباس،  محافظة  »طمون«  بلدة  من  لطفلين،  أمٌّ  بشارات«  »كفاح  األسيرة 

الشهيد القائد »محمد بشارات« القائد يف سرايا القدس، ومن عائلٍة مناضلة حيث 

اسُتشهد أٌخ آخٌر لها، تم اعتقالها من ِقَبل قوات االحتالل واقتادوها للتحقيق معها 

ىلع  سلبًا  أّثرت  صعبٍة  تحقيٍق  ظروف  من  عانت  شهيدين«،  أخت  أنها«  بتهمة 

صحتها، بقيت موقوفًة مدة شهٍر كامل دون توجيه تهمٍة محددٍة لها، صدر الحكم 

التحقيق، تم  واحٍد هو فترة توقيفها يف مركز  الفعلي مدة شهٍر  بالسجن  عليها 

اإلفراج عنها بتاريخ  2019/7/25م .

العمر وقت االعتقال: 49 عامًا
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اإلقامة: رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2019/3/6متاريخ االعتقال: 2019/3/5م

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا

السجن: عوفرالحكم: 10000 شيكل كفالة مالية

أمل الطحان13

التهمة: لم توجه لها تهمة

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال: 

هي زوجة املحامي »طارق برغوث« الذي اعتقلته قوات االحتالل بتاريخ 2019/2/27، 

ىلع  األسرى  إجبار  يف  االحتالل  كعادة   - منه  اعترافاٍت  وانتزاع  عليه  وللضغط 

االعتراف بالتهم املوجهة إليهم-  قامت باعتقال زوجته وشقيقه من مقر سكنهم 

يف مدينة رام اهلل.

الذين  الفلسطينيين  املحامين  إضراب  وبعد  عنها،  اإلفراج  يف  املحكمة  ماطلت 

دفع  بعد  اإلفراج عنها  تم  و«سالم«،  »عوفر«  تحقيق  مراكز  يترافعون يف محاكم 

كفالٍة ماليٍة قدرها 10000 شيكل بتاريخ 2019/3/6.



لسنا أرقاما

457

اإلقامة: كوبر/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2019/9/16تاريخ االعتقال: 2019/9/1

العمر وقت االعتقال: 57 عامًا

السجن: عوفر/ املسكوبيةالحكم: موقوفة

وداد برغوثي15

التهمة: التحريض ىلع موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«

الحالة االجتماعية: متزوجة

ظروف االعتقال: 

بالضفة  بيرزيت  جامعة  اإلعالم/  كلية  يف  محاضرٌة  البرغوثي«  »وداد  الدكتورة 

الغربية، وزوجة القيادي األسير »مروان البرغوثي«، تم اعتقالها بتاريخ 2019/9/1 أي 

بعد أسبوٍع من اعتقال نجلها »قسام«، كما اعُتقل نجلها األكبر »كرمل« قبل ساعاٍت 

من اعتقالها قرب حاجٍز عسكري، ُنقلت إلى معتقل »عوفر« حيث جرى استجوابها، 

موقع  ىلع  »التحريض«  بند  تتضمن  اتهاٍم  الئحة  العسكرية  النيابة  لها  ووجهت 

»صالح  الشهيد  وخاصة  الشهداء،  تمجيد  عبر  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 

تأييدها ألمين عام »حزب اهلل« يف  إلى منشوراٍت ُتظهر فيها  البرغوثي«، إضافًة 

خاطرٍة كتبتها بمناسبة عيد ميالده، وأثناء فترة توقيفها، ُنقلت إلى مركز تحقيق 

»املسكوبية« حيث عمدت مخابرات االحتالل إلى جعل نجلها »قسام« يشاهدها 

من خلف الزجاج وذلك بهدف الضغط عليه.

قام املحققون بتهديد »قسام« بإخضاع والدته للتحقيق العسكري، وذلك بهدف 

الضغط عليه وانتزاع اعترافاٍت منه.

أفرجت سلطات االحتالل عن د. وداد بتاريخ 2019/9/16 بشرط الحبس املنزلي يف 
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منطقة )ج( التابعة إداريًا لسلطة االحتالل حسب اتفاقية »أوسلو« الثانية، وكفالٍة 

ماليٍة قدرها 40000 شيكل حتى انتهاء اإلجراءات القانونية بحقها، والحقًا ُحكمت 

بغرامٍة ماليٍة قدرها 20000 شيكل واالكتفاء بمدة االعتقال.

كتبت روايتها« البيوت« توثق فيها لتجربتها اإلنسانية املتمثلة يف هدم االحتالل 

تميزت  االحتالل،  بسبب  بيوٍت  بين عدة  والتنقل  وابنيها،  زوجها  واعتقال  لبيتها، 

معاناتها بتنوعها فهي: أمٌّ ألسرى، وأسيرة، وزوجة أسير، عاشت أنواعًا متعددًة من 

معاناة املرأة الفلسطينية، وما يتم من انتهاكاٍت بحقها من ِقَبل قوات االحتالل.
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل)اإلسرائيلي(
 )2020م(

اإلقامة: دير سويدان/ رام اهلل 

تاريخ اإلفراج: 2020/6/30متاريخ االعتقال: 2020/1/1م

السجن: الدامونالحكم: موقوفة 

حليمة خندقجي 1

التهمة: ملف سري

الحالة االجتماعية: أم لثالثة أبناء 

ظروف االعتقال: سيدٌة فلسطينية، لديها من األبناء ثالثة، اعتقلتها قوات االحتالل 

مركز  إلى  ُنقلت  والبيرة، حيث  اهلل  رام  مدينتي  قرب  »عطارة«  عبورها حاجز  أثناء 

تحقيق »املسكوبية« للتحقيق معها، تعرضت األسيرة للشبح والتعذيب املتواصل، 

ُنقلت  ثم  الزنزانة،  يف  بإبقائها  لها  املحققين  تهديدات  وسط  النابية،  واأللفاظ 

تحقيق  مركز  يف  التحقيق  من  متواصلٍة  أياٍم  تسعة  بعد  »الدامون«  سجن  إلى 

من  البالغ  طفلها  باعتقال  تهديدها  وتم  محققًا،   13 معها  حقق  »املسكوبية«، 

العمر)10 أعوام(، للضغط عليها وإجبارها ىلع االعتراف بالتهم املوّجه لها، عانت 

زنزانٍة ضيقة، ورائحة  األسيرة من ظروٍف سيئٍة وقاسيٍة يف املعتقل تمثلت يف 

مرحاٍض كريهة، وإضاءٍة مستمرٍة مزعجة، وفراٍش سيء، ما تسبب لها بآالٍم حادٍة يف 

الظهر، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها. 

العمر وقت االعتقال: 45 عامًا 
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اإلقامة: القدس/ أبو ديس 

تاريخ اإلفراج: 2020/9/7متاريخ االعتقال: 2020/1/18م

العمر وقت االعتقال: 52 عامًا 

السجن: الدامونالحكم: موقوفة 

سوزان بسيسو املبيض2

التهمة: محاولة القيام بعملية طعن

الحالة االجتماعية: متزوجة 

مطلع  اعتقالها  تم  عامًا،   52 العمر  من  تبلغ  مقدسية،  أسيرٌة  االعتقال:  ظروف 

مدينة  يف  والساهرة  العمود  بابي  بإغالق  االحتالل  قوات  قيام  بعد  عام2020م، 

القدس، حيث تم اعتقال السيدة »سوزان«، ووجهوا لها تهمة محاولة طعن جنديٍّ 

هناك، ُنقلت األسيرة املقدسية إلى سجن »الدامون« وسط تحقيٍق وتعذيٍب قاٍس 

دون قيام قوات االحتالل بإصدار أّي حكٍم فعليٍّ بحقها، وبعد 8 أشهر من التوقيف 

عدم  بعد   2020/9/7 بتاريخ  عنها  االحتالل  قوات  أفرجت  »الدامون«  سجن  داخل 

ثبوت التهمة بحقها.
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اإلقامة: عرعرة املثلث/ أراضي 48

2021/6/24م تاريخ االعتقال: 2020/2/17م اإلفـــراج:  تاريـــخ 

املنزلـــي( للحبـــس  )تحويـــل 

العمر وقت االعتقال: 30 عامًا

السجن: الدامون الحكم: موقوفة

آية الخطيب3

التهمة: تمويل أنشطة إرهابية 

اللقب: أيقونة املحتاجين

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلين

املبادرات  من  العديد  نظّمت  فلسطينية،  ومبادرٌة  ناشطٌة  االعتقال:  ظروف 

والضفة  غزة  قطاع  من  واملحتاجين  املرضى  تستهدف  التي  الخيرية  والحمالت 

رغم شهادة  إرهابية،  أنشطٍة  بتمويل  االحتالل  اتهمها  املحتلة،  والقدس  الغربية 

االحتياجات  أنها تقوم بمساعدة املحتاجين من املرضى وذوي  االحتالل  مشايف 

الخاصة، حوكمت ضمن محاكٍم سرية، وحظر االحتالل نشر أّية تفاصيل عن قضيتها 

وظروف اعتقالها، كما منعها من لقاء محاميها، كما ُعقدت 20 جلسة محكمٍة لها.

 ُتلقب األسيرة آية ب«أيقونة املحتاجين«، تم تحويلها من معتقل »الدامون« إلى 

الحبس املنزلي بالقيد اإللكتروني يف منطقٍة بعيدٍة عن منطقة سكناها، وذلك 

بتاريخ 2021/6/24م وبشروٍط صعبٍة بانتظار قرار املحكمة.

الدعم املجتمعي: تم إنشاء صفحة خاصة بها عبر منصة الفيسبوك؛ ملساندتها 

وللتعريف بقضيتها وقصتها تحت اسم: »احنا سندها«، ما زالت يف الحبس املنزلي 

بانتظار قرار املحكمة.
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اإلقامة: نابلس/ سبسطية

تاريخ االعتقال: 2020/6/8م
تاريخ اإلفراج: 2021/9/9م

العمر وقت االعتقال: 23 عامًا

الحكــم: 16 شــهرًا، 6000 شــيكل 

غرامــة ماليــة

السجن: الدامون

ليان نزار أحمد كايد4

التهمة: املشاركة يف العمل الطالبي والنقابي

ظروف االعتقال:

طالبٌة فلسطينية، كانت تتحّضر ملراسم تخّرجها من جامعة بيرزيت/ تخصص »علم 

 « مدينة  جنوب  »زعترة«  حاجز  قرب  باعتقالها  االحتالل  قوات  قامت  االجتماع«، 

نابلس« بحجة مشاركتها يف األنشطة الطالبية والنقابية داخل الجامعة، وقيامها 

بأنشطٍة اجتماعيٍة وثقافية، عانت ليان من ظروٍف قاسيٍة يف قسم العزل يف سجن 

»هشارون« والذي يحوي سجناء أمنيين ومدنيين، كانوا يسببون لها إزعاجًا كبيرًا من 

خالل الصراخ عليها وشتمهم لها، هذا وقد قامت قوات االحتالل بعزل األسيرة مع 

يف  »كورونا«  بفيروس  مصابٍة  ملمرضٍة  مخالطتهن  بحجة  أخريات؛  أسيراٍت  ثالث 

شهر سبتمبر، تم الحكم عليها بالسجن الفعلي بتاريخ 2021/3/21م  ملدة 16 شهراً، 

ماليٍة قدرها  إلى غرامٍة  باإلضافة  أعوام،  التنفيذ ملدة خمسة  و12 شهرًا مع وقف 

6000 شيكل، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: سلوان/ القدس 

تاريخ اإلفراج: 2022/3/13متاريخ االعتقال: 2020/6/17م 

العمر وقت االعتقال: 43 عامًا

الحكم: 22 شهرًا، 20 ألف شيكل 

غرامة مالية
السجن: الدامون 

إيمان نعيم األعور5

التهمة: دعم اإلرهاب وملفات سرية

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لستة أبناء، وجدة لسبعة أحفاد

تم  والذي  األعور«  املنعم  »عبد  مجّدو  سجن  يف  األسير  زوجة  االعتقال:  ظروف 

الحكم عليه مدة تسعة أشهر، وأم األسير »محمد األعور« املحكوم بالسجن الفعلي 

اعتقالها  تم  الصحراوي،  »النقب«  سجن  يف  واملتواجد  ونصف  أعوام  ثالثة  مدة 

ابنها األسير »محمد« حين داهمت قوات االحتالل  لزيارة  فجرًا عندما كانت تتجهز 

منزلها بحي »سلوان« وفتشته، وقامت بتكبيلها باألصفاد الحديدية واقتيادها إلى 

مركز تحقيق »املسكوبية«، مّددت محكمة االحتالل اعتقالها ضمن ملٍف سري، ولم 

يسمحوا ملحاميها أو أحٍد من أسرتها بالتواصل معها بحجة املنع األمني.

لعمليٍة جراحيٍة »كتل  إلى جانب حاجتها  األسيرة من ظروٍف صحيٍة صعبٍة  عانت 

سرطانية يف األوتار الصوتية« منعها االحتالل من إجرائها، ولم يسعفها ذلك يف 

تخفيف ظروف االعتقال السيئة، كما توفيت والدتها خالل فترة اعتقالها ولم تتمكن 

من توديعها، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: حي الطيرة/ رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2021/5/10متاريخ االعتقال: 2020/7/1م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

ـــيكل  ـــهرًا، 1500 ش ـــم: 11 ش الحك

ـــة ـــة مالي غرام
السجن: هشارون

إيلياء أبو حجلة6

التهمة: االنتماء لتنظيم طالبي )تم حظره بعد االعتقال(

جامعة  يف  العامة«  واإلدارة  »الحقوق  تدرس  جامعية،  طالبٌة  االعتقال:  ظروف 

فجرًا،  ملنزلها  االحتالل  قوات  مداهمة  بعد  اعتقالها  تم  الغربية،  بالضفة  بيرزيت 

ونقلوها ملركز التحقيق يف »عوفر« مقيدة القدمين، وضعوها يف غرفٍة صغيرٍة ال 

تحوي نوافذ وال حّمام، وفيها ضوٌء أبيٌض قويٌّ جدًا، رفضوا إزالة القيود من قدميها، 

ثم  ساعات،  لعدة  الجامعة  داخل  والنقابي  الطالبي  عملها  حول  استجوابها  وتم 

ُنقلت إلى سجن »هشارون« بعد رحلٍة من املعاناة استمرت 7 ساعات.

تم تأجيل محاكمتها عدة مرات، ثم حكمت محكمة »عوفر« العسكرية ىلع الطالبة 

»إيلياء« بالسجن الفعلي ملدة 11 شهرًا، وغرامٍة ماليٍة بقيمة 1500 شيكل.

 كما تم الحكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ بمدٍد مختلفة لكل بنٍد حسب الئحة 

االتهام: عشرة أشهٍر سجن مع وقف التنفيذ ملدة 5 سنوات بتهمة: »االنتماء لتنظيٍم 

محظور«، أربعة أشهٍر سجن مع وقف التنفيذ ملدة 5 أعواٍم بتهمة: »املشاركة يف 

بتهمة:  أعواٍم  خمسة  ملدة  التنفيذ  وقف  مع  سجن  شهرًا  عشر  واثنا  مسيرات«، 

»رشق الحجارة«.

عانت إيلياء من ظروٍف سيئٍة وصعبٍة يف السجن، كما لم يتم السماح ألهلها بزيارتها 

أو إدخال الكتب الجامعية لها؛ لتواصل دراستها خلف القضبان، تم اإلفراج عنها بعد 

قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت لقيا/ رام اهلل

تاريخ االفراج: 2022/3/6متاريخ االعتقال: 2020/7/9م

العمر وقت االعتقال: 20 عامًا 

الحكم: 21 شهرًا، 3000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون 

ربى فهمي العاصي7

التهمة: ممارسة أنشطة طالبية

ظروف االعتقال: طالبٌة جامعية، تدرس تخصص »علم االجتماع« / جامعة بيرزيت 

يف الضفة الغربية املحتلة، اعتقلتها قوات االحتالل بعد مداهمة منزلها، واقتادتها 

للجيب العسكري مقيدة اليدين، وسط ضرٍب وتنكيٍل شديٍد، كما هددوها باعتقال 

»عوفر«  معتقل  إلى  ُنقلت  الجامعية،  دراستها  استكمال  من  وحرمانها  والدها 

بسجن  »املعبار«  قسم  إلى  نقلها  تم  وسيئة،  قاسيٍة  ظروٍف  وسط  لالستجواب 

هشارون مع أسيراٍت جنائياٍت، حيث تعرضت للتحرش والشتم اللفظي من ِقَبل أحد 

املعتقلين الجنائيين، وبعدها تم نقلها إلى سجن »الدامون« بعد قضائها مدة 21 

يومًا يف سجن »هشارون«، قدمت النيابة العسكرية الئحة اتهاٍم بحق »ربى« تتضمن 

)القطب  الطالبي والنقابي، والعضوية يف تنظيٍم محظور  بنودًا تتعلق بنشاطها 

مشاركة  الالئحة  فّصلت  حيث  الحجارة،  ورشق  التقدمي(،  الديمقراطي  الطالبي 

»ربى« يف أنشطة: معرٍض للقرطاسية، وتعليق األعالم وصور الشهداء، وبيع الكتب 

الجمعية املحظورة، واعتبرتها تهمًا  نيابًة عن  والشراب  والطعام  بأسعاٍر مخّفضة، 

تستحق العقاب، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: جنين/ نزلة زيد 

تاريخ اإلفراج: 2020/7/28متاريخ االعتقال: 2020/7/25م

العمر وقت االعتقال: 18 عامًا

السجن: الدامونالحكم: موقوفة

ريما عبد الفتاح زيد الكيالني8

التهمة: لم توجه لها تهمة

ظروف االعتقال:

الريحان«  »أم  حاجز  ىلع  مرورها  أثناء  االحتالل  قوات  اعتقلتها  فلسطينية،  فتاٌة 

العسكري املقام ىلع أراضي »نزلة زيد« قرب »يعبد« قضاء محافظة جنين، مددت 

قوات االحتالل اعتقال األسيرة داخل مركز تحقيق مستوطنة »أرئيل«، دون إصدار 

حكٍم فعليٍّ بحقها، أو توجيه تهمٍة محددٍة لها، تم اإلفراج عنها بعد توقيفها عدة 

أياٍم يف السجن.
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اإلقامة: رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2020/9/17متاريخ االعتقال: 2020/8/4م

العمر وقت االعتقال: 29 عامًا

الحكم: 43 يومًا، 1000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: مركز تحقيق »بيتح تكفا«

تسنيم القاضي9

التهمة: التعاون مع حركة إرهابية

»علم  تخصص  البكالوريوس  دراستها  أنهت  ماجستير،  طالبة  االعتقال:  ظروف 

االجتماع« من جامعة بيرزيت يف الضفة الغربية، حصلت ىلع منحٍة إلكمال دراستها 

العليا يف تركيا، فكانت تتنقل بين رام اهلل وتركيا بسبب الدراسة.

 داهمت قوات االحتالل منزلها العتقال شقيقها »مصطفى« وحين لم تجده اعتقلت 

قام شقيقها مصطفى  اليوم  نفس  نفسه، ويف  لتسليم  عليه  للضغط  شقيقته 

االحتالل  قوات  اتهمتها  حيث  »تسنيم«،  اعتقال  واصلوا  أنهم  إال  نفسه،  بتسليم 

بالتعاون مع تنظيم »حزب اهلل« اللبناني ضمن الخلية التي نظمتها األسيرة ياسمين 

جابر »حسب زعمهم«.

 قضت األسيرة 43 يومًا داخل السجن، عانت فيها من الشبح اليومي، وُمنعت من لقاء 

محاميها، وتعرضت كذلك لنزع حجابها خالل فترة التحقيق معها، كما قامت قوات 

االحتالل بنقلها إلى سجن العمالء ب«مجّدو«، وبقيت هناك مدة أسبوٍع كامل، نالت 

األسيرة »تسنيم« حريتها بعد 43 يومًا من التعذيب والتنكيل بعد دْفع غرامٍة ماليٍة 

قدرها 1000 شيكل، ودون أن تثبت التهمة بحقها.
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تاريخ اإلفراج: 2020/9/3م

اإلقامة: القدس/ العيسوية

تاريخ االعتقال: 2020/8/20م

العمر وقت االعتقال: 25 عامًا

السجن: مركز تحقيق »بيتح تكفا« الحكم: موقوفة 

سالم محيسن10

التهمة: لم توجه لها تهمة

ظروف االعتقال:

شابٌة مقدسية، اعتقلتها قوات االحتالل من منزلها يف بلدة »العيسوية« بالقدس 

املحتلة، وحجزتها يف مركز تحقيق » بيتح تكفا«، قاموا بتمديد اعتقالها أكثر من 

والضغط عليها،  التحقيق  أسبوعين من  التحقيق معها، بعد  استكمال  مرٍة بحجة 

وحرمانها من الكثير من حقوقها وذلك بحجة فيروس »كورونا«، تم اإلفراج عنها دون 

توجيه تهمٍة أو ثبوت تهمٍة بحقها.



لسنا أرقاما

469

اإلقامة: القدس/ سلوان

تاريخ االفراج: ما زالت معتقلةتاريخ االعتقال: 2020/2/21م

العمر وقت االعتقال: 19 عامًا

الحكم: ثمانية أعوام، 30 ألف 

شيكل تعويض للمصاب 
السجن: الدامون 

نوال محمد عبد فتيحة11

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

ظروف االعتقال:

شابٌة فلسطينية، عانت منذ والدتها من أمراض نفسيٍة وعصبيٍة أّثرت ىلع صحتها 

وحياتها التي قضت معظمها يف املشايف وزيارة األطباء، تم اعتقالها من منطقٍة 

وضعها  السجن  إدارة  تراِع  لم  طعن،  عملية  تنفيذ  ملحاولتها  ملنزلها؛  محاذيٍة 

الصحي وحالتها املرضية، بل واصلت عزلها يف زنزانٍة صغيرٍة وضيقٍة، تفتقر إلى 

الحياة اآلدمية، وفيها كاميرا مراقبة ىلع مدار الساعة تحرمها من  أدنى مقومات 

لها، ثم أصدرت املحكمة املركزية يف  الخصوصية، جرى عقد 15 جلسة محاكمة 

القدس حكمًا بحقها بالسجن الفعلي مدة ثمانية أعوام، و30 ألف شيكل تعويض 

للمصاب، وذلك بتاريخ 2022/4/27م، ما زالت يف السجن تقضي مدة محكوميتها.
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العمر وقت االعتقال: لم تتوفر 

معلومات
اإلقامة: رام اهلل /الطيرة

تاريخ االعتقال: 2020/7/1م

السجن: مركز تحقيق »عوفر«الحكم: موقوفة

حنين هاني نصار12

التهمة: املشاركة يف أنشطة تضامنية مع األسرى

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم البنة وحيدة

ظروف االعتقال: 

زوجة األسير »رامي فضايل« املعتقل يف سجون االحتالل، ويقضي حكمًا بالسجن 

اإلداري املتجدد دون تهمٍة معينة، أمضى األسير« رامي« أكثر من عشرة أعواٍم يف 

السجون، بحجة االنتماء إلى »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، واملشاركة يف 

لالعتراف  عليه  للضغط  زوجته  اعتقال  تم  لالحتالل،  مناهضٍة  وفعالياٍت  أنشطٍة 

بتهٍم لم يرتكبها.

تم اعتقال »حنين« من بيتها تاركًة خلفها ابنتها الوحيدة »ميس« يف البيت ، دون 

أٍب أو أم، وقد تكرر املشهد معها شخصيًا عام 1989، عندما اعتقل االحتالل والدتها 

»مها نصار« زوجة األسير »هاني نصار« الذي كان معتقاًل يف سجون االحتالل، وُتركت 

وحيدًة يف املنزل، تم اإلفراج عنها بعد عشرين يومًا من االعتقال، وبعد عدم ثبوت 

تهٍم بحقها.

تاريخ اإلفراج: 2020/7/20م
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اإلقامة: سلوان/ وادي حلوة

تاريخ االعتقال: 2020/6/23م

تاريخ اإلفراج: 2020/7/15م

العمر وقت االعتقال: 50 عامًا

الحكـم: موقوفـة، كفالة بطـرف ثالث بقيمة 10آالف شـيكل، دفـع غرامة مالية 

بقيمـة 5000 شـيكل، وحبس منزلي ملـدة 8 أيام

السجن: هشارون

ابتسام شرف13

التهمة: لم توجه لها تهمة

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة » ابتسام« بعد اقتحام منزلها الكائن يف حي »وادي 

حلوة« ببلدة »سلوان« القريبة من القدس املحتلة، احتجزتها يف سجن »هشارون« 

دون توجيه تهمٍة معينٍة لها، كانت األسيرة تعاني من أمراٍض مزمنة، تأزمت أكثر مع 

ظروف التحقيق واالحتجاز.

الحبس  بشرط  اعتقالها؛  من  يومًا   22 بعد  2020/7/15م،  بتاريخ  عنها  اإلفراج  تم 

املنزلي مدة ثمانية أياٍم أخرى، وبعد دفع غرامٍة ماليٍة قيمتها 5000 شيكل.
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اإلقامة: بلدة عرعرة/ أراضي 48

تاريخ االعتقال: 2020/3/13م

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا

السجن: الدامونالحكم: عامان ونصف العام

مي أحمد مصاروة14

التهمة: االتصال بعميل أجنبي

ظروف االعتقال: 

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »مي مصاروة« ابنة بلدة »عرعرة« شمال فلسطين 

زعم  حسب  اللبنانية  اهلل  حزب  منظمة  مع  »التخابر«  بتهمة  وذلك  املحتلة، 

»الدامون«،  سجن  إلى  بعدها  ُنقلت  ثم  قاس،  لتحقيٍق  األسيرة  تعرضت  االحتالل، 

بزعم »تصوير  العام؛  الفعلي مدة عامين ونصف  بالسجن  حيث صدر بحقها حكمًا 

مواقٍع استراتيجية« بما فيها بطاريات القبة الحديدية والقواعد العسكرية، وتقديم 

معلوماٍت لحزب اهلل اللبناني، حيث اّدعت مواقع عبرية أن األسيرة مصاروة أرسلت 

املعلومات إلى حزب اهلل عبر موقع »فيسبوك«.

 ما زالت األسيرة يف السجن تقضي مدة محكوميتها.

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلة
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اإلقامة: القدس

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلةتاريخ االعتقال: 2020/8/4م

العمر وقت االعتقال: 26 عامًا

السجن: الدامون الحكم: ثالثون شهرًا

ياسمين محمد جابر15

التهمة: التواصل مع منظمة حزب اهلل اللبنانية واالتصال بعميل خارجي

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل األسيرة »ياسمين جابر« من بيتها الكائن يف البلدة القديمة 

يف القدس املحتلة،  تعمل ياسمين يف املكتبة الوطنية التابعة للجامعة العبرية 

يف القدس، وذلك لالشتباه بتجنيدها من قبل منظمة »حزب اهلل« اللبنانية، إضافًة 

إلى اعتقال مجموعة مشَتَبهين من معارفها من سكان القدس الشرقية ورام اهلل، 

»تسنيم  األسيرة  بينهم  ومن  »ياسمين«،  ترأستها  خلية  بالنشاط ضمن  واتهامهم 

القاضي« وهي من سكان رام اهلل يف األصل، وتقيم يف السنوات األخيرة يف تركيا.

وبحسب مزاعم قوات االحتالل: أنه تم تجنيدها خالل مؤتمٍر شاركت به يف لبنان 

عام 2015، وظلت ىلع تواصٍل سرّي مع »مشّغليها« عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

التقت بمشّغليها يف تركيا، وقامت بتجنيد ناشطين  النيابة أن »ياسمين«  اّدعت 

آخرين يف )إسرائيل( ليشّكلوا خليًة تحت إدارتها، ما زالت األسيرة يف السجن تقضي 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: البيرة/ رام اهلل

تاريخ االعتقال: 2020/11/2م

العمر وقت االعتقال: 20 عامًا

السجن: الدامونالحكم: 14 شهرًا

شذى زياد الطويل16

التهمة: نشاط طالبي سياسي

ظروف االعتقال:

الكمبيوتر«  يف كلية تكنولوجيا املعلومات /  طالبٌة فلسطينية، تدرس »برمجة 

جامعة بيزيت يف الضفة الغربية، كانت يف السنة الثالثة من دراستها حين اعتقلها 

؛  بيرزيت  جامعة  من  وطالبًا  طالباٍت  طالت  اعتقاالٍت  حملة  ضمن  االحتالل،  قوات 

الذراع الطالبي للجبهة الشعبية »القطب الطالبي«،  النقابي مع  بحجة نشاطهم 

الجنود  اقتحم عشرات  اعتقالهم،  أشهٍر من  االحتالل حظره قبل عدة  أعلن  والذي 

املدججين بالسالح منزل »شذى« بطريقٍة همجيٍة العتقالها، وتم تحويلها ملركز 

التحقيق؛ فخضعت ألياٍم متواصلٍة للعزل والتحقيق القاسي، تم منعها من مقابلة 

املحامي، وُنقلت لسجن »هشارون« ثم لسجن »الدامون«، أصدرت املحكمة حكمًا 

بحقها بالسجن الفعلي مدة 14 شهرًا، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.

تاريخ اإلفراج: 2021/12/5م
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اإلقامة: رام اهلل

تاريخ اإلفراج: 2022/5/6متاريخ االعتقال: 2020/11/2م

العمر وقت االعتقال: 57 عامًا

الحكـــم: 16 شـــهرًا، 1500 شـــيكل 

غرامـــة ماليـــة

السجن: الدامون 

ختام خطيب السعافين17

التهمة: ناشطة يف تنظيم »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« 

الحالة االجتماعية: متزوجة ولها 3 أبناء

ظروف االعتقال: اعُتقلت األسيرة »ختام« بعد اقتحام منزلها يف مدينة رام اهلل 

حوالي الساعة 2:00 فجرًا، حيث قّيدوا يديها، ونقلوها بواسطة جيب عسكري إلى 

معتقل »عوفر«، تعرضت للتفتيش الدقيق قبل أن ُتنقل إلى مكتب التحقيق، أصدر 

نشيطٌة يف  أنها  بادعاء  أشهر؛   6 بحقها ملدة  إداريٍّ  اعتقاٍل  أمر  العسكري  القائد 

اعتقالها  تجديد  تم  املنطقة،  أمن  وتشّكل خطًرا ىلع  الشعبّية،  الجبهة  تنظيم 

الصحي  الحجر  بسبب  »هشارون«  سجن  يف  مكوثها  وأثناء  أشهر،   4 ملّدة  إدارًيا 

الحجر  فترة  انتهاء  وبعد  املدنيين،  السجناء  ملضايقات  األسيرة  تعرضت  »كورونا« 

ُنقلت إلى سجن »الدامون« حيث تتواجد 41 أسيرة فلسطينية آنذاك.

حكمت محكمة »عوفر« العسكرية بتاريخ 2022/2/13م ىلع األسيرة »ختام« بالسجن 

الفعلي مدة 16 شهرًا، 12 شهرًا منها تبدأ من يوم توقيفها لتقديم الئحة اتهاٍم أخرى 

بتاريخ 2021/5/27، و4 أشهر ُحسبت من االعتقال اإلداري الذي سبق تقديم الئحة 

االتهام، وتضّمن حكمها 5 أشهٍر سجن مع وقف التنفيذ ملدة 3 سنوات، إضافًة إلى 

غرامٍة ماليٍة بقيمة 1500 شيكل، ما زالت يف السجن تقضي مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت ُأّمر/الخليل

تاريخ االعتقال: 2020/2/25م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

الحكم: 1500 شيكل غرامة مالية، كفالة 

طرف ثالث قيمتها 20000 شيكل

السجن: هشارون

لين عاكف عوض18

التهمة: ممارسة أنشطة طالبية

ظروف االعتقال: 

طالبٌة فلسطينية، تدرس »الهندسة املعمارية« يف جامعة »بولتكنيك فلسطين« 

يف مدينة الخليل، تم اعتقالها من منزلها بتاريخ 2020/2/25م بعد اقتحام املنزل 

والعبث بمحتوياته.

 استولت القوة املقتحمة ىلع أجهزة حاسوٍب وهواتف نقالة، وتم نقل »لين« إلى 

مستوطنة »كريات أربع« املقامة ىلع أراضي شرق الخليل، حيث قاموا بالتحقيق 

معها لعدة ساعات، ثم تم نقلها إلى سجن »هشارون«، حيث جرى استجوابها حول 

نشاطها الطالبي يف الجامعة. 

قررت محكمة االحتالل العسكرية يوم الثالثاء 2020/3/3م اإلفراج عن »لين« بكفالة 

طرٍف ثالٍث بقيمة 20 ألف شيكل، وغرامٍة ماليٍة قدرها 1500 شيكل، باإلضافة إلى 

التزامها بحضور جلسات املحاكمة، علمًا بأنه تم اعتقالها من جديد يف شهر نوفمبر 

2020م لعدة أياٍم بذات التهمة: »النشاط الطالبي«.

تاريخ اإلفراج: 2020/3/3 )كفالة(
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األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل)اإلسرائيلي(
 )2021م(

اإلقامة: رام اهلل/ بلدة عين مصباح

تاريخ االعتقال: 2021/7/7م 

الحكم: 16 شهرًا، 30 ألف شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

شذى أبو عودة )أبو فنونة(1

التهمة: إدارة مؤسسة محظورة

السيدة  بيت   ،2021 يوليو   7 يوم  فجر  االحتالل  قوات  االعتقال:اقتحمت  ظروف 

الواقع يف منطقة »عين مصباح« يف مدينة  الستينّية شذى عودة »أم محمد«، 

رام اهلل.

 تم اعتقالها ومصادرة سيارة املؤسسة التي تعمل بها، حيث تشغل منصب« مدير 

عام اتحاد لجان العمل الصحي« الذي يوّفر خدماٍت صحيًة لقرابة 400 ألف مواطن 

فلسطيني.

تم نقلها الى معسكٍر للجيش قرب حاجز »عطارة« االحتاللي شمال مدينة رام اهلل، 

اليدين  مكّبلة  وهي  معها،  للتحقيق  اهلل  رام  غرب  عوفر«  »معتقل  الى  ثّم  ومن 

والقدمين يف سيارة نقل األسرى »البوسطة«، مع العلم أن األسيرة تعاني من عدة 

أمراٍض مزمنة منها: السكري، والكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، والقولون العصبي، 

وسبق أن خضعت لعدة عملياٍت جراحيٍة، مثل: قسطرة القلب، وجراحة يف العينين، 

ما يجعل من صعوبة الظروف االعتقالية السائدة يف سجون االحتالل خطرًا ىلع 

بحقها حكٌم  أن صدر  إلى  مراٍت  املحكمة عدة  تم عرضها ىلع  صّحتها وحياتها، 

شيكل  ألف   30 التنفيذ،  وقف  مع  أعواٍم  وخمسة  شهرا،   16 مدة  الفعلي  بالسجن 

قررت  بالناصرة  املركزية  االحتالل  محكمة  يف  الثلث«  »لجنة  أن  إال  مالية،  غرامة 

اإلفراج املبكر عنها ليتم إطالق سراحها بتاريخ 2022/6/3م,

العمر وقت االعتقال: 60 عامًا

تاريخ اإلفراج: 2022/6/3م
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اإلقامة: الخليل/ قرية سعير

تاريخ اإلفراج: 2021/9/22متاريخ االعتقال: 2021/3/11م

العمر وقت االعتقال: 25 عامًا

الحكم: سبعة شهور،2000 

شيكل غرامة مالية

السجن: الدامون

صفاء حازم جرادات2

التهمة: التحريض

ظروف االعتقال: تم اعتقال األختين: »صفاء جرادات« الطالبة يف جامعة الخليل 

وتدرس  22عامًا،  العمر  من  تبلغ  التي  و«أماني«  مالية«،  وعلوم  »محاسبة  تخصص 

يف جامعة الخليل تخصص »رياضة« وذلك بتاريخ 2021/3/11م بتهمة »التحريض«، 

وهما من ناشطات »القطب الطالبي« يف الجامعة )اإلطار الطالبي لتنظيم الجبهة 

باعتباره  قرارًا  أصدرت  قد  االحتالل  قوات  كانت  والذي  فلسطين(،  لتحرير  الشعبية 

إطارًا طالبيًا إرهابيًا، معاديًا لها، وتوعدت كلَّ َمْن ينتمي له أو يشارك يف أنشطته 

بالسجن واملالحقة.

بينما  مدة سبعة شهور،  » صفاء«  الفعلي ىلع  بالسجن  املحكمة حكمًا  أصدرت 

أصدرت حكمًا ىلع أختها أماني« بالسجن الفعلي مدة ستة شهور، باإلضافة إلى 

أماني« وتحررت   « انتهت محكومية  لكلٍّ منهما،  ماليٍة قدرها 2000 شيكل  غرامٍة 

قبل شهٍر من تحّرر أختها »صفاء« بتاريخ 2021/8/23م، بينما مكثت »صفاء« يف 

سجون االحتالل حتى تاريخ 2021/9/22م.
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اإلقامة: جنين/ بلدة عرابة

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلةتاريخ االعتقال: 2021/4/10م

العمر وقت االعتقال: 50عامًا

الحكم: 18 شهرًا، 7000 شيكل 

غرامة مالية
السجن: الدامون 

منى حسين عوض قعدان3

التهمة: ناشطة يف العمل الخيري

ظروف االعتقال: خطيبة األسير »إبراهيم غبارية« املحكوم بالسجن املؤبد مدى 

الحياة ثالث مرات، باإلضافة إلى عشرة أعواٍم إضافية. 

اعتقاٍل  يف  2021/4/12م  يوم  قعدان«  »منى  األسيرة  االحتالل  سلطات  اعتقلت   

ُيعدُّ السادس بحقها منذ استهداف االحتالل لها عام 1999م، بمجموع ثمانية أعواٍم 

متفرقة، منها عام 2011م حيث تحررت »منى« ضمن صفقة وفاء األحرار، ثم أعادت 

بتاريخ  بحقها  اعتقاٍل  عملية  أصعب  وكانت  ذلك.  بعد  اعتقالها  االحتالل  قوات 

2012/11/13م حيث صدر الحكم عليها بالسجن الفعلي ملدة 70 شهرًا؛ أي ما يقارب 

ستة أعوام؛ باإلضافة إلى 24 شهرًا مع وقف التنفيذ؛ وبدفع غرامٍة ماليٍة قدرها 30 

ألف شيكل.

تم اعتقال الناشطة »منى« من منزلها يف محافظة »جنين« وتحولت إلى التحقيق 

يف سجن »الجلمة«، وهناك تعرضت للتعذيب والعزل ملدة 27 يومًا، ثم ُحّولت لسجن 

»الدامون«، حيث تم توجيه ذات التهم التي تواجهها كل مرة: نشاطها الخيري يف 

اإلطار النسوي لحركة الجهاد اإلسالمي، حكمت محكمة »سالم« العسكرية بالسجن 

الفعلي بحقها مدة 18 شهرًا، 7000 شيكل غرامة مالية، ما زالت يف السجن تقضي 

مدة محكوميتها.
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اإلقامة: بيت ُأّمر/ شمال الخليل

تاريخ االعتقال: 2021/4/5م

العمر وقت االعتقال: 22 عامًا

الحكم: 7 شهور، 2000 شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

أناغيم بدر عوض4

التهمة: التحريض، ممارسة أنشطة معادية

ظروف االعتقال:

اعتقلت قوات االحتالل »أناغيم« الطالبة يف جامعة الخليل تخصص »علم نفس«، 

بعد استدعائها من ِقَبل جهاز املخابرات )اإلسرائيلية( للمقابلة يف مركز »عتصيون« 

دون إبداء األسباب.

بعد تعرضها لتحقيٍق قاس يف سجن »هشارون«، تم نقلها الى سجن »الدامون«، 

أنشطٍة  يف  واملشاركة  االحتالل،  دولة  ضد  »التحريض«  تهمة  لها  وجهوا  حيث 

معاديٍة من خالل العمل الطالبي بالجامعة.

أجّلت محكمة االحتالل العسكرية يف »عوفر« محاكمتها عدة مرات قبل أن ُتصدر 

بحقها حكمًا بالسجن الفعلي مدة 7 شهور، وغرامًة ماليًة قدرها 2000 شيكل، ُأفرج 

عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.

تاريخ اإلفراج: 2021/10/13م
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اإلقامة: الخليل

تاريخ اإلفراج: 2021/8/19متاريخ االعتقال: 2021/5/7م

العمر وقت االعتقال: 27 عامًا

السجن: الدامون الحكم: أربعة شهور

عبير محمد الرجبي5

التهمة: مقاومة االحتالل

ظروف االعتقال: 

يف  تواجدها  أثناء  أبناء،  ألربعة  أمٌّ  وهي  »عبير«  األسيرة  االحتالل  قوات  اعتقلت 

محيط »الحرم اإلبراهيمي« الشريف يف مدينة الخليل بالضفة الغربية  دون إبداء 

األسباب، تم نقلها إلى التحقيق يف مركز »هشارون« ثم إلى سجن »الدامون«.

كانت عبير تعاني من حصًى بالكلى قبل اعتقالها، تفاقمت حالتها الصحية بسبب 

سياسة االحتالل يف إهمال آالم األسرى، وعدم عرضهم ىلع طبيٍب مختص، كما 

القاسية، أمضت  آالٍم مبرحٍة جّراء املرض، باإلضافة إلى ظروف االعتقال  عانت من 

أربعة أشهٍر يف سجن »الدامون«، ثم ُأطلق سراحها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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العمر: لم تتوفر معلومات

السجن: مستشفى رمبام/ حيفا

اإلقامة: جنين

تاريخ اإلفراج: 2021/9/0متاريخ االعتقال: 2021/8/31م

الحكم: موقوفة

 وفاء قندس6

التهمة: لم توجه لها تهمة

ظروف االعتقال: اعُتقلت »وفاء قندس« الحاملة للجنسية األملانية ىلع معبر جسر 

اللنبي« الذي يفصل الضفة الغربية عن األردن، حيث كانت  يف طريق  »الكرامة/ 

اإلجراءات  من  االحتالل سلسلًة  نّفذ  اعتقالها  وعند  عّمان،  إلى  عودتها من جنين 

السجانون  تعمد  »الجلمة«  تحقيق  مركز  يف  تواجدها  فخالل  بشأنها،  التنكيلية 

وُمنعت  والقدمين،  اليدين  احُتجزت مقيدة  والصراخ يف وجهها وشتمها،  إهانتها 

من دخول الحمام، وفيما بعد تم اعتقال ابنتها »منار قندس« للتحقيق معها.

تحقيق  قسم  من  ُنقلت  حيث  للغاية،  صعبًا  ونفسيًا  صحيًا  وضعًا  األسيرة  عانت 

»الجلمة« للمستشفى أربع مراٍت ىلع التوالي، فقد كانت تعاني من أوجاٍع حادٍة 

لها عملية  ُأجريت  آالٍم يف املعدة،  الديسك ومن  الظهر بسبب معاناتها من  يف 

منظار، وتم اإلفراج عنها بعد عدة أياٍم من التحقيق معها.
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اإلقامة: رام اهلل/ قرية كفر نعمة

تاريخ اإلفراج: 2021/9/2متاريخ االعتقال: 2021/3/8م

العمر وقت االعتقال: 26عامًا

الحكم: خمسة شهور، 40 ألف 

شيكل غرامة مالية

السجن: الدامون

أنهار سامي حجة” الديك”7

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

قامت  أشهر،  وثالثة  عام  عمرها  لطفلٍة  وأمٌّ  فلسطينية،  شابٌة  االعتقال:  ظروف 
قوات االحتالل باعتقالها من منزلها يف مدينة »رام اهلل« بالضفة الغربية املحتلة 

بعد مداهمته وتفتيشه.

تم نقلها إلى سجن »عوفر« بعد اتهامها بنّية تنفيذ عملية طعٍن يف إحدى البؤر 
»عوفر«  يف  واجهت  إقامتها،  مكان  من  القريب  »كيسان«  جبل  يف  االستيطانية 
أساليب تحقيٍق مهينٍة ومعاملٍة سيئة؛ وضرٍب قاٍس ىلع بطنها ووجهها من ِقَبل 

جنود االحتالل دون مراعاٍة لحالتها الصحية حيث كانت حاماًل يف شهرها الثالث.

فترة  أثناء  عانت  حيث  صعبة،  ظروٍف  يف  السجن  يف  حملها  مدة  معظم  قضت 
أو  أيَّ مساعدٍة  االحتالل  لها مصلحة سجون  تقّدم  ولم  أوجاٍع مختلفة،  حملها من 

عالج.

أثارت حالة أنهار، حالًة واسعًة من التعاطف معها، بعد أن بعثت برسالٍة من داخل 
السجن، يف 2021/8/25، تضمنت مناشدًة ألحرار العالم، تطالبهم بالتدخل العاجل 

من أجل اإلفراج عنها لتتمكن من وضع مولودها خارج أسوار السجن.

لإلفراج عنها بعدة  االحتالل   بعد حملٍة شعبيٍة ودوليٍة ضاغطة، اضطرت سلطة 
شروط، منها: دفع الغرامة املالية، وإقامة جبرية يف منزل عائلتها.

أيام، وأعلنت انتصارها ىلع  وضعت أنهار مولودها بعد خروجها من السجن بعدة 
السجان.
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اإلقامة: بيت ساحور

تاريخ االعتقال: 2021/4/13م  

العمر وقت االعتقال: 63 عامًا

الحكم: 13 شهرًا، 50 ألف شيكل 

غرامة مالية

السجن: الدامون

خوانا رويز سانشيز رشماوي8

التهمة: تمويل منظمة غير شرعية واالنضمام إليها

ظروف االعتقال:

»خوانا« من مواليد مدينة »مدريد« عاصمة دولة إسبانيا، َقِدمت إلى األرض املحتلة 

بعد زواجها من الفلسطيني »إلياس رشماوي« قبل 36 عامًا. 

“لجان  وعملت يف  الفلسطينية،  القضية  بعدالة  وآمنت  فلسطين  »خوانا«  أحبت 

العمل الصحية” منذ عام 1993، والتي تم منعها من العمل يف األراضي الفلسطينية 

ضمن مجموعٍة من املؤسسات املدنية التي اتهمها االحتالل بدعم اإلرهاب، وجمدوا 

أموالها، واعتقلوا بعض أفرادها.

القاسية،  التحقيقات  من  لسلسلٍة  وأخضعتها  »خوانا«  االحتالل  قوات  اعتقلت 

وجلسات االستجواب التي استمرت لساعاٍت طويلٍة يف ظل عملية ترهيٍب متواصلة، 

حيث وّجهت لها تهمة »تمويل منظمٍة غير شرعيٍة واالنضمام إليها«، ولم يشفع لها 

حْملها للجنسية »اإلسبانية« من َسْلبها الحقوق التي يكفلها لها القانون الدولي.

تم اإلفراج عنها قبل انقضاء مدة محكوميتها بضغٍط من سفارة بالدها، حيث أكدت 

محاميتها أنه ال توجد أدلٌة ُتثبت االتهامات التي ُوجهت إليها.

تاريخ اإلفراج: 2022/2/7م
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اإلقامة: بلدة تفوع / بيت لحم

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلةتاريخ االعتقال: 2021/12/8

العمر وقت االعتقال: 27 عامًا 

السجن: الدامونالحكم: اعتقال إداري 

شروق محمد موسى البدن9

التهمة: لم توجه لها تهمة

الحالة االجتماعية: متزوجة وأم لطفلة

قوات  يد  مرٍة ىلع  من  أكثر  االعتقال  لتجربة  تعرضت« شروق«  االعتقال:  ظروف 

االحتالل، كان أولها بتاريخ 2019/7/15م حيث تعرضت لشتى أنواع التعذيب داخل 

غرفٍة ضيقٍة ُعزلت فيها ملدة 5 أيام متتالية، وسط ظروٍف صعبٍة تسّببت لها بآالٍم 

أصدرت محكمة  »الدامون«،  إلى سجن  االحتالل  قوات  تنقلها  أن  قبل  الكلى،  يف 

»عوفر« أمرًا باالعتقاٍل اإلداري بحقها دون تهمٍة محددة.

 حصلت األسيرة ىلع حريتها بتاريخ 2020/6/28م بعد اعتقاٍل إداريٍّ دام 12 شهرًا، 

لُيعاد اعتقالها من جديد بتاريخ 2020/9/5م، وتم الحكم عليها باالعتقال اإلداري 

ملدة أربعة أشهر، تم تجديده ألربعة أشهٍر أخرى، ثم ُأعيد اعتقالها مرة أخرى يف 

2021/12/8 وخضعت لالعتقال اإلداري مدة 4 شهور إضافية، ليبلغ عدد مرات اعتقالها 

3 مرات دون أن توجه لها تهمٌة محددة، عانت شروق من مشاكل صحيٍة تفاقمت 

اعتقالها  فترة  خالل  له  تعّرضت  الذي  بعد  خاصًة  الصعبة،  االعتقال  ظروف  جّراء 

األولى من تعذيب، والذي سّبب لها مشاكل حادة يف املعدة، والكلى واألعصاب، ما 

زالت يف السجن تقضي مدة محكوميتها.
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ــو ديــس/ شــرقي  اإلقامــة: أب
ــة القــدس املحتل

تاريخ االعتقال: 2021/8/9م

العمر وقت االعتقال: 23عامًا

السجن: الدامونالحكم: موقوفة

فيروز فايز محمود البو10

التهمة: محاولة تنفيذ عملية طعن

االعتداء  بعد  اعتقالها  تم  »االقتصاد«،  تدرس  جامعية،  طالبٌة  االعتقال:  ظروف 

بشكٍل  عليها  النار  إطالق  بعد  وذلك  قدمها،  كسر  إلى  أدى  وحشيٍّ  بشكًل  عليها 

تنفيذ عملية طعن يف  بزعم محاولتها  السفلية من جسدها؛  األجزاء  مباشٍر يف 

محيط  دوار »سلمان الفارسي« قرب بلدة »حّوارة« جنوب مدينة »نابلس«.

تم نقلها الى مستشفى »بنلسون« داخل األراضي املحتلة عام 48، وقامت مخابرات 

»الشين بيت« بالتحقيق معها وهي يف حالٍة صحيٍة صعبة، دون مراعاٍة لوضعها 

الصحي.

وبعدها تم نقلها إلى عيادة سجن »الرملة« عبر سيارة “البوسطة” الحديدية، حيث 

ُعزلت يف زنزانٍة انفراديٍة متسخٍة جًدا، بقيت فيها يوًما كاماًل، ثم ُنقلت إلى معبار 

“هشارون” ومنه إلى سجن “الدامون” يف رحلة عذاٍب قاسيٍة ومؤملة.

تعاني األسيرة »فيروز البو« من أوجاٍع إثر إصابتها حيث خضعت لعمليتين جراحيتين، 

يف  فيزيائي  عالٍج   جلسات  إلى  حالًيا  تخضع  قدمها،  يف  بالتين  تركيب  وتم 

“مستشفى رمبام« بحيفا، حيث ال زالت موقوفة تنتظر الحكم عليها.

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلة
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اإلقامة: حي الشيخ جراح/القدس

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلة تاريخ االعتقال: 8 /2021/12م

العمر وقت االعتقال: 18 عامًا

السجن: الدامون الحكم: موقوفة

نفوذ جاد عارف حماد11

التهمة: لم توجه لها تهمة

ظروف االعتقال:

الروضة  بنات   « مدرسة  اقتحام  بعد  »نفوذ«  الطالبة  االحتالل  مخابرات  اعتقلت 

الحديثة الثانوية » التي تدرس فيها يف حي الشيخ جراح بالقدس املحتلة؛ بزعم 

أنها نفذت عملية طعٍن أدت إلى إصابة مستوطنٍة بجروٍح خطيرة.

 قاموا بتفتيشها بطريقٍة قاسيٍة ومؤملٍة، وضربها بوحشيٍة أمام زميالتها ومعلماتها، 

باألصفاد، وزّجها داخل  للخلف  كما قاموا بتعصيب عينيها بكمامة، وتقييد يديها 

»إسراء  صديقتها  برفقة  الجهات،  جميع  من  االحتالل  بجنود  محاطٌة  وهي  سيارٍة 

غتيت«.

 تعرضت »نفوذ« للتعذيب القاسي: جسديًا ونفسيًا، وامتد التحقيق معها لساعاٍت 

طويلة، تم حرمانها من تناول الطعام خالل فترة التحقيق، ومن رؤية األهل واملحامي 

منهم  محاولٍة  أسرتها، يف  أفراد  واعتقال  منزلها،  بهدم  تهديدها  تم  كما  كذلك، 

للضغط عليها وإجبارها ىلع االعتراف بالتهم املوجهة لها.

 تم نقلها عدة مرات ألماكن مختلفٍة وسط ظروٍف قاسيٍة ملدة 10 أياٍم متتالية، قبل 

نقلها إلى قسم األسيرات يف معتقل »الدامون.
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املحكمة  من  »إسراء«  الطالبة  صديقتها  سراح  إطالق  تم  أسبوعين  حوالي  بعد 

بكفالٍة مالية.

لالعتقال سابقًا عند  األسيرة  تعرضت  لها حيث  األول  ليس  االعتقال  أن هذا  ُيذكر 

الشيخ جراح قبل عدة شهور؛ وذلك بتهمة رسم علم فلسطين ىلع  مدخل حي 

وجه زميالتها، بالتزامن مع فعاليٍة ترفيهيٍة ألطفال الحي، حيث تم استجوابها ثم 

أفرجوا عنها، ما زالت موقوفة تنتظر الحكم عليها.
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اإلقامة: مدينة الخليل

تاريخ اإلفراج: 2021/10/0متاريخ االعتقال: 2021/6/16م

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا

السجن: الدامون الحكم: موقوفة

أيام نمر صبحي الرجبي12

التهمة: حيازة سكين

ظروف االعتقال: 

اعتقلت سلطات االحتالل الفتاة »أيام الرجبي« بائعة العطور واملكياج،  والتي تعمل 

كبائعٍة متجّولٍة يف شوارع مدينة الخليل وحاراتها، وذلك مساء يوم األربعاء املوافق 

2021/6/16م قرب »الحرم االبراهيمي« وسط مدينة الخليل، بحجة حيازتها »سكينًا« 

وذلك كعادته يف اعتقال النساء الفلسطينيات دون تهمٍة حقيقية، فاألسيرة فتاٌة 

بسبب  العيش  يف  ومساعدتها  أسرتها  إلعالة  وتعمل  تقرأ،  وال  تكتب  ال  بسيطة 

الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها.

 تم اقتيادها إلى مركز الشرطة القريب من الحرم، ثم نقلوها إلى سجن »الدامون« 

حيث تتواجد معظم األسيرات الفلسطينيات، والالتي ُيمعن  االحتالل يف إجرامه 

بحقهن، ومنهن األسيرة »أيام الرجبي« حيث منعها من رؤية أهلها أو املحامي منذ 

اعتقالها بحجة »املنع األمني«، تم اإلفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها.
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اإلقامة: رام اهلل/ بيرزيت 

تاريخ االعتقال: 2021/7/7م

العمر وقت االعتقال: 21 عامًا

السجن: الدامونالحكم: كفالة مالية

 ليان سامي وديع ناصر13

التهمة: التهمة: ممارسة أنشطة طالبية

ظروف االعتقال: 

داهمت قوات االحتالل فجر يوم األربعاء املوافق 7 يوليو 2021م منزل الطالبة يف 

جامعة بيرزيت »ليان ناصر« والبالغة من العمر 21 عاما، حيث قامت قوات االحتالل 

باعتقالها بعد تفتيش منزلها ونقلها إلى سجن »هشارون« ثم إلى سجن »الدامون«.

وجهت محكمة االحتالل لها تهمة »النشاط الطالبي«  حيث عقدت جلسًة لها يوم 

الثالثاء 2021/08/03م دون اتخاذ أّي قراٍر بحقها.

2021/8/24م  تاريخ  إلى  ناصر«  »ليان  األســيرة  محكمة  االحتالل  سلطات  أّجلت 

وأفرجت عنها يوم الخميس املوافق 2021/8/26 بشكٍل مفاجٍئ بعد قضائها مدة 

50 يومًا يف األسر، وذلك بكفالٍة ماليٍة لحين استكمال محاكمتها خارج السجن، وما 

زالت حتى اآلن تنتظر قرار املحكمة بحقها.

تاريخ اإلفراج: 2021/8/26م
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اإلقامة: أم الشرايط / البيرة

تاريخ اإلفراج: ما زالت معتقلةتاريخ االعتقال: 2022/3/21

العمر وقت االعتقال: 28 عامًا

السجن: هشارونالحكم:  إداري

بشرى جمال محمد الطويل14

املهنة: صحفية

التهمة: االنتماء لتنظيم محظور

ظروف االعتقال: 

الدفاع عن قضية  اإلعالم ووظفته يف  األسرى، درست  ناشطٌة شبابيٌة يف مجال 

األسرى من خالل عملها يف مؤسسة »أنين القيد«.

 تعرضت بشرى لالعتقال أكثر من مرة، كان أولها يف 2011/7/6م، حيث كانت تبلغ 

من العمر آنذاك 18عاما، ُحكم عليها بالسجن مدة 16 شهرًا، أمضت منها 5 أشهر ثم 

تم اإلفراج عنها يف صفقة تبادل األسرى »وفاء األحرار« نهاية عام 2011.

لها  أعادت  حيث  2014/7/2م،  يف  الثانية  للمرة  باعتقالها  االحتالل  قوات  قامت 

الحكم السابق، وُأفرج عنها يف 2015/5/17.

اإلداري  2017/11/1م،  لتمضي 8 شهور يف االعتقال  الثالث  يف   ثم جاء االعتقال 

ويتم اإلفراج عنها يف 2018/6/19م.

 ُأعيد اعتقالها من جديد يف11 /2019/12م حيث صدر بحقها حكٌم باالعتقال اإلداري 

ملدة 4 شهور، وتم تجديده بتاريخ 2020/3/29 ملدة 4 أشهر أخرى، لتقضي 8 أشهر 

رهن االعتقال التعسفي، ثم أفرجوا عنها يوم2020/7/28.
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قرب  طياٍر  حاجٍز  ىلع  2020/11/9م  بتاريخ  جديد  من  اعتقالها  االحتالل  أعاد 

مستوطنة »يتسهار« جنوب مدينة نابلس، وُحكم عليها باالعتقال اإلداري مدة 4 

أشهٍر قابلٍة للتجديد، فأعلن والدها جمال الطويل اإلضراب عن الطعام تضامنًا معها، 

وُنّظمت حملٌة شعبيٌة للتضامن معها، ما اضطر سلطة االحتالل لإلفراج عنها بتاريخ 

2021/10/5م، ليعاد اعتقالها من جديد يف 2022/3/21م ويتم الحكم عليها بالسجن 

اإلداري مدة 3 شهور، تم تجديدها مدة 3 شهور أخرى يف شهر يونيو 2022م، وما 

زالت يف السجن تقضي مدة محكوميتها.

 »بشرى الطويل« ابنٌة لعائلٍة فلسطينية عاشت األسر بكل تفاصيله املؤملة، فقد 

تعرض والدها القيادي يف حركة حماس »جمال الطويل« لالعتقال ما يعادل يف 

مجموعه 14 عاما، هذا إلى جانب اعتقال والدتها »منتهى الطويل« قرابة العام.
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اإلقامة: بلدة إذنا/ الخليل

تاريخ اإلفراج »االستشهاد«: تاريخ االعتقال: 2021/12/18م

2022/7/2م

العمر وقت االعتقال: 68 عامًا

السجن: الدامونالحكم: موقوفة

سعدية سالم فرج اهلل 15

التهمة: محاولة طعن مستوطن

الحالة االجتماعية : أم لثمانية أبناء، ولديها أحفاد

ظروف االعتقال: 

األسيرة »سعدية سالم فرج اهلل« أكبر األسيرات املتواجدات يف سجن الدامون عمرًا،  

تبلغ من العمر )68 عامًا( وهي من بلدة »إذنا« غرب مدينة الخليل، أمٌّ لثمانية أبناء 

ولديها أحفاد. تعرضت لالعتقال أكثر من مرة، أولها كان خالل االنتفاضة األولى عام 

1987م، إضافًة إلى االعتقال اإلداري عام 2017م.

بتاريخ 2021/12/18م اعُتقلت من جديد قرب »الحرم االبراهيمي« يف مدينة الخليل، 

تنفيذ  »محاولة  تهمة  االحتالل  لها  لّفق  ابنتها،  لزيارة  طريقها  يف  كانت  عندما 

عملية طعن« وذلك بعد االعتداء عليها بالضرب املبرح، أدى إلى إصابتها إصاباٍت 

بليغة، ومع ذلك تم اعتقالها من ِقَبل جنود االحتالل.

يف الجلسة األولى ملحاكمتها حضرت ىلع كرسيٍّ متحرٍك، وكان محاميها قد طالب 

إدارة سجون االحتالل بضرورة عرضها ىلع طبيٍب متخصص، بعد أن أثبتت الفحوص 

الطبية بارتفاع معدل السكر وضغط الدم لديها، وتراجع وضعها الصحي.

 طلبت نيابة االحتالل إصدار حكٍم بحقها بالسجن الفعلي مدة خمسة أعوام، و15 

ألف شيكل غرامًة مالية، إال أن الحكم لم يصدر بحقها بشكٍل نهائي.
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مارس االحتالل بحقها جريمة اإلهمال الطبي املتعمد، فقد تدهورت حالتها الصحية 

حتى فقدت وعيها يوم 2022/7/2م، أثناء تواجدها يف »الفورة« فقامت األسيرات 

بنقلها فورًا إلى عيادة السجن حيث اسُتشهدت هناك، وتعتبر األسيرة » فرج اهلل« 

أول أسيرٍة فلسطينيٍة تستشهد داخل أقسام السجون )اإلسرائيلية«(.
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اإلقامة: وادي الجوز/القدس

تاريخ االعتقال: 2021/8/26م

تاريخ اإلفراج: 2021/8/26م 

العمر وقت االعتقال: 42 عامًا

الحكم: اإلبعاد عن املسجد األقصى

هنادي محمد الحلواني16

التهمة: التحريض ىلع الرباط يف املسجد األقصى

الحالة االجتماعية : أم ألربعة أبناء

الكريم  للقرآن  ومعلمٌة  مقدسية،  مرابطٌة  الحلواني«  »هنادي  االعتقال:  ظروف 

يف مصاطب املسجد األقصى، تدرجت من معلمٍة للقرآن الكريم إلى مرّكزة مشروع 

مصاطب العلم يف املسجد.

»الحلواني«،  املرابطة  بمالحقة  )اإلسرائيلية(  االحتالل  وشرطة  املخابرات  بدأت   

وُأبعدت عن األقصى ألكثر من تسعة أعواٍم بقراراٍت احتالليٍة إدارية، وكانت بداية 

املالحقات يف أواخر عام 2012 حيث تم استدعاؤها للتحقيق معها للمرة األولى، 

مخابرات  ضابط  من  تهديدها  تم  كما  والعالج،  السفر  من  بمنعها  حينها  وُهددت 

للديانات  مكان  يف  الهدوء  ىلع  الحفاظ  وظيفتي  إن  لك  ألقول  هنا  »أنا  بقوله: 

الثالث وليس للمسلمين وحدهم، وأنت تثيرين الشغب فيه«.

 ،2015 عام  إرهابيًا«  »تنظيمًا  املرابطات  واعتبار  العلم  مصاطب  مشروع  حظر  ومع 

ُأدرجت »الحلواني« مع عشرات املرابطات ىلع »القائمة السوداء« املمنوعة من 

أوشحٍة  وطبعنها ىلع  الذهبية«  »القائمة  إلى  التسمية  فحّولن  املسجد،  دخول 

من  ملزيٍد  عرضًة  وجعلهن  أكثر  املخابرات  أغاظ  ما  النساء،  كافة  ارتدتها  ذهبية 

التنكيل.



لسنا أرقاما

496

سطع نجم »هنادي« يف هّبتي باب األسباط صيف عام 2017، وباب الرحمة شتاء 

عام 2019، وخالل الهّبة األخيرة عام 2021م وبينما كانت مبعدًة عن املسجد األقصى، 

اقتحمت قوٌة كبيرٌة من املخابرات منزلها واقتادتها للتحقيق يف مركز الشرطة.

عانت كغيرها من األسيرات من انتهاكاٍت كثيرٍة بحقها، إال أن أقساها كان حين تم 

تعريتها من مالبسها بالكامل يف زنزانتها االنفرادية املزودة بكاميرات املراقبة ملدة 

ربع ساعٍة يف أحد االعتقاالت، وإجبارها مرًة ىلع حضور إحدى جلسات املحاكمة 

الكمامة ىلع رقبتها لتغطيتها بينما غطت رأسها  دون حجابها، فاضطرت لوضع 

بقطعٍة قطنيٍة صغيرة.

بلغ مجموع اعتقاالتها وجلسات التحقيق معها منذ عام 2011 وحتى اآلن 65 اعتقااًل 

األقصى، و5  اإلبعاد عن املسجد  أعواٍم من   9 ما مجموعه  إلى  باإلضافة  وتحقيقًا، 

إبعاداٍت أخرى عن البلدة القديمة، كما تم اقتحام منزلها وتدمير محتوياته أكثر من 

12 مرة.

كان آخر اعتقاٍل لها يوم األربعاء 2022/6/9م حيث اعُتقلت أثناء تواجدها بالقرب 

ة«، أحد أبواب املسجد األقصى املبارك، وتم تسليمها قرارًا باإلبعاد  من باب »ِحطَّ

عن املسجد األقصى مدة 6 شهوٍر أخرى يبدأ بتاريخ 2022/6/16م، وينتهي يف شهر 

ديسمبر 2022م،  وذلك كعادة االحتالل كلما انتهت فترة إبعادها يتم التجديد لها 

من جديد.

عام  قبل  أعوام   3 إحداها  بلغت  ولفتراٍت طويلة  مرات  عدة  السفر  من  منعها  تم 

2019م، وتم تجديد املنع عدة مرات، كان آخرها بتاريخ 2022/7/15م.

كما أن لديها ملَفْين لقضيتين مفتوحتين لدى محكمة االحتالل حيث تنتظر محاكمًة 

لها يف شهر سبتمبر 2022م.

وحقوق  »الديمقراطية  يف  ماجستير  تخصص  من  تخرجت  »الحلواني«  أن  ُيذكر 

اإلنسان« / جامعة بيرزيت، حيث تهدف من هذه الدراسة ملساعدة النساء واألسرى 

ونصرتهم، كما كّرست حياتها لنصرة املسجد األقصى منذ عقٍد من الزمن.



الفصل الثالث

جدول بأسماء األسيرات الفلسطينيات يف سجون 

االحتالل )اإلسرائيلي(2000م – 2021م
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االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

1 
سونا محمود 

الراعي
2008/10/26اثنا عشر عامًا 1997/04/13قلقيلية

2 
سعاد حلمي 
عبد الفتاح 

غزال

نابلس/ 
سبسطية

1998/12/13
ستة أعوام 
ونصف العام

2005/06/03

3 
مها إبراهيم 
محمد العك

مخيم 
عايدة/ 
بيت لحم

2000/02/08
ستة أعوام 
ونصف العام

2006/10/19

4 
آمنة جواد علي 

منى
القدس/ بير 

نباال
2011/10/18مؤبد )25 عامًا(2001/01/29

5 
سناء عيسى 
عاطف عمرو

الخليل/ 
دورا

2001/02/20
ثمانية أعوام 
ونصف العام

2009/06/23

6 
عبير عيسى 
عاطف عمرو

الخليل/ 
دورا

2011/10/18ستة عشر عامًا2001/02/20

7 
وجدان أحمد 
حمادة بوجة

غير متوفرإداري2001/02/25الخليل

8 
إيمان محمد 
حسن غزاوي

2011/10/18ثالثة عشر عامًا2001/08/03نابلس

9 
سوسن داود 
محمود أبو 

تركي
2009/08/19عشرة أعوام2001/09/06الخليل
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مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

10 
أحالم عارف 
أحمد التميمي

النبي 
صالح/ رام 

اهلل
2011/10/18ستة عشر مؤبدًا2001/09/14

11 
ابتسام عبد 
الحافظ فايز 

العيساوي

جبل 
املكبر/
القدس

2011/10/18خمسة عشر عامًا2001/10/24

12 
أمل محمد أبو 

عميرة
2002/01/15نابلس

واحد وثالثون 
شهرًا

2005/02/21

13 
عبيدة عبد 

الرحمن محمد 
خليل

2007/06/29خمسة أعوام2002/02/02نابلس

14 
فداء اسحق 
إبراهيم غنام

2004/01/02موقوفة2002/02/09الخليل

15 
نسرين عاطف 
حسن أبو زينة

مخيم 
طولكرم

2002/02/12
خمسة أعوام 
ونصف العام

2007/07/10

16 
سعاد نايف 
إبراهيم أبو 

حمد
2007/06/29خمسة أعوام2002/02/27الناصرة

17 
شفاء عدنان 

قدسي
2008/01/10ستة اعوام2002/04/10طولكرم
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السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

18 
تغريد محمد 

ابراهيم 
السعدي

2008/01/15ستة أعوام2002/04/16سخنين

19 
أريج عاطف 

صبحي شجري
2007/08/04خمسة أعوام2002/04/17الناصرة

20 
لينا أحمد صالح 

جربوني
عرابة/ 
البطوف

2017/04/16سبعة عشر عامًا2002/04/18

21 
إيمان محمود 

أبو خوصة
2002/04/26غزة/جباليا

عامين ونصف 
العام

2005/09/11

22 
ثورية مرشد 
شالش حمامرة

جنين/ 
جبع

2002/05/20
ستة أعوام 
ونصف العام

2008/02/08

23 
إرينا فينسكي 
نيقوال سراحنة

2011/10/18عشرون عامًا 2002/05/23بيت لحم

24 
سناء محمد 
حسن شحادة

القدس/ 
قلنديا

2002/05/24
ثالثة مؤبدات و31 

عامًا
2011/10/18

25 
رابعة أحمد 

حمايل
نابلس/ 

بيتا
2006/03/12خمسة أعوام2002/05/29

26 
عرين عوض 

حسين شعيبات
بيت لحم/ 
بيت ساحور

2009/02/12سبعة أعوام2002/05/29
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االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

27 
ميرفت محمود 

يوسف طــه
القدس/ 
العيسوية

2002/05/29
عامان وعشرة 

أشهر
2005/02/03

28 
عائشة محمد 
عوض عبيات

2008/06/24ستة أعوام2002/05/30بيت لحم

29 
قاهرة سعيد 
علي السعدي

2002/05/30جنين
ثالث مؤبدات و30 

عامًا
2011/10/18

30 
نور خالد أبو 

حجلة
سلفيت/ 
دير استيا

2004/09/01عامان و4 أشهر2002/06/01

31 
دعاء زياد جميل 

جيوسي
طولكرم/ 

جيوس
2002/06/06

ثالثة مؤبدات 
و32 عامًا

2011/10/18

32 
تهاني أحمد 

عيسى 
الطيطي

غير متوفرستة أشهر2002/06/13الخليل

33 
ديمــا أحمد 

الكلباني
2005/06/27ثالثة أعوام2002/06/20أريحا

34 
ليلى محمد 

حسين البخاري
2002/07/01نابلس

 ثمانية أعوام و4 
أشهر

2009/10/02

35 
أميـة محمد 
أسعد الدمـج

مخيم 
جنين

2006/07/23أربعة أعوام2002/07/28
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تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

36 
أمـل محمد 
جمعة عـالن

بيت لحم/ 
بيت جاال

2005/02/21ثالثة أعوام2002/08/08

37 
سميرة خضر 
محمود جنازرة

2002/08/08الخليل
ستة أعوام و4 

أشهر
2008/11/02

38 
غادة أحمد 

عيسى 
الطيطي

2002/08/08م.العروب
ستة أعوام 
ونصف العام 

2008/03/08

39 
وردة عبسي 
عبد الفتاح 

بكراوي
2010/06/20ثمانية أعوام2002/10/16عرابة

40 
حسنة يوسف 
حسين عمران

غير متوفرموقوفة2002/10/28دورا

41 
منى رمضان 
محمد عمايرة

الخليل/ 
دورا

2007/08/23خمسة أعوام2002/11/09

42 
سهير عصام 

الهشلمون
غير متوفرموقوفة2002/11/17الخليل

43 
زكية عبد 

الكريم محمد 
قرعان

2003/01/06قلقيلية
)عام ونصف 

)إداري 
2005/06/27

44 
يسرى فزاع  
الجعبري )جابر(

غير متوفرموقوفة2003/01/19الخليل
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مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

45 
ابتهال يوسف 

ذيب
2003/01/21رام اهلل

ثالثة أعوام 
وشهر 

2006/03/02

46 
إيمان إبراهيم 
عبد القادر أبو 

فارة
2005/01/09إداري2003/01/21الخليل

47 
آيــات أحمد 
الزين كميــل

2003/02/18قباطية
ثالثة أعوام 
ونصف العام

2006/06/28

48 
رهام أسعد 

محمد الشيخ 
موسى

مخيم 
طولكرم

2007/06/29موقوفة2003/02/20

49 
خولة عبد 

اهلل سليمان 
الحشاش

نابلس/ 
مخيم 
بالطة

2005/06/03عامان2003/04/10

50 
منال إبراهيم 
عبد الرحمن 

غانم

مخيم 
طولكرم

2007/04/08خمسون شهرًا2003/04/17

51 
رائدة محمد 
مصطفى 

جاداهلل
2005/04/09ثالثة أعوام2003/04/19نابلس

52 
فادية كامل 

غازي أبو الحيات
2003/04/19نابلس

ثالثة أعوام 
ونصف العام

2006/06/28
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االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

53 
رانية وليد 
محمد دياب

جنين/ كفر 
راعي

2007/02/04خمسة أعوام2003/04/21

54 
فيروز أحمد 

محمد مراحيل

نابلس/ 
مخيم 
بالطة

2003/04/21
أربعة أعوام 
ونصف العام

2007/06/29

55 
زهور عبد 

الكريم حمدان
2009/10/02ثمانية أعوام2003/05/13نابلس

56 
سمـر عطــااهلل 

بـدر
2004/12/08سبعة عشر شهرًا2003/06/20نابلس

57 
شيرين فايق 
عبد الرحمن 
الشيخ خليل

رام اهلل/
غزة

2009/04/12ستة أعوام2003/07/13

58 
أريج مصطفى 
محمد عرقاوي

2007/05/24أربعة أعوام2003/07/21جنين

59 
رويدة أحمد 
توفيق ربايعة

2003/08/20نابلس
ثالثة وعشرون 

شهرًا
2005/02/21

60 
مي إسماعيل 

محمد بدير
غير متوفرإداري2003/09/14الخليل

61 
جيهان عازم 
سعيد ضراغمة

2003/09/17طوباس
  ثالثة عشر 

شهرًا وألف شيكل 
غرامة مالية

2004/06/26
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االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

62 
لينـا عبد 

الحليم أحمد 
فرج اهلل

2003/09/25الخليل/ إذنا
ثالثة أعوام 
ونصف العام

2006/06/29

63 
سمـر علي 
أحمد جّفــال

القدس/ أبو 
ديس

2005/06/27عامان2003/10/05

64 
ميسون إبراهيم 
رشدي اإلمطّور

القدس/ 
الرام

2008/08/15خمسة أعوام2003/10/07

65 
هيام أحمد 

يوسف البايض
رام اهلل/ 
م.الجلزون

2003/10/07
اثنان وثالثون 

شهرًا
2006/06/28

66 
راوية أسعد 
محمد الشيخ

مخيم 
طولكرم

2007/07/20ثالثة أعوام2003/10/15

67 
إكرام رشاد 

صبرى الطويل
2007/09/11إداري2003/10/16الخليل

68 
نفين عزات 
رشاد شويكي

2003/11/04الخليل
ثالثة وثالثون 

شهرًا
2007/03/18

69 
منال زياد محمد 

سباعنة
جنين/ 
قباطية

2009/10/02سبعة أعوام2003/11/20

70 
تهاني محمود 

صالح نصار
مخيم 
طولكرم

2004/12/05عام كامل2003/11/28
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مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

71 
فاطمة هاني 

فايز الحاج 
محمد

2003/12/04نابلس
خمسة وخمسون 

شهرًا
2008/04/17

72 
لطيفة محمد 
محمود أبو ذراع

نابلس/ 
مخيم 
بالطة

2003/12/09
خمسة وعشرون 

عامًا
2011/10/18

73 
عبير محمود 
حسن عودة

طولكرم/ 
صيدا

2005/10/15عامان إداري2003/12/15

74 
رحاب وليد 
صالح عرفة

القدس/ 
راس العمود

2006/09/25ثالثة أعوام 2004/01/13

75 
روان حسن عبد 

اهلل ثوابتة
القدس/ أبو 

ديس
2007/11/27أربعة أعوام2004/01/30

76 
ناريمان محمد 
صادق هصيص

2006/06/28ثالثون شهرًا2004/02/11جنين

77 
سيما عاهد 

حسن عنبيص
مخيم 
طولكرم

2004/02/12
ثالثة وثالثون 

شهرًا
2006/07/02

78 
غدير جميل 
فارس زقزوق

2004/03/17موقوفة2004/02/19رام اهلل

79 
صفاء راتب 
لطفي جبر

غير متوفرإداري2004/03/04قلقيلية
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االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

80 
أميرة سعيد 

محمود أبو ذراع
2004/03/06نابلس

واحد وعشرون 
شهرًا

2005/02/21

81 
تهاني زكي 
علي خليل

نابلس/ 
مخيم 
بالطة

2007/01/28ثالثة أعوام2004/03/18

82 
رمـاح عبد 

املجيد حسن 
حبايب

مخيم 
بالطة

2004/03/23
عامان وسبعة 

أشهر
2006/05/10

83 
رنـدة محمد 

يوسف 
الشحاتيت

الخليل/ 
دورا

2004/03/28
أربعة وثالثون 

شهرًا
2007/01/31

84 
يقين سامر 

محمد حصارمة
رام اهلل 
والبيرة

2004/03/28
ستة أشهر، 12 

ألف شيكل غرامة 
مالية

2004/09/21

85 
آالء امين محمد 

زقوت
2004/05/16إداري2004/04/08نابلس

86 
النا ياسر محمد 

عابد
2004/05/16إداري2004/04/08نابلس

87 
أماني أحمد 

لطفي األخرس
2004/04/11بيت لحم

أربعة أعوام، 
5 آالف شيكل 
غرامة مالية

2007/11/11
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88 
ميسون محمد 

إدريس أبو 
عيشة

2004/04/14الخليل
ثالثة أعوام 
ونصف العام

2007/07/20

89 
فاتن محمد 
كايد ضراغمة

نابلس/ 
اللبن 

الشرقية
2004/04/15

ثمانية أعوام 
ونصف

2007/07/20

90 
حنان جعفر 

طه أبو عرقوب
دورا/ 
الخليل

2006/08/10إداري2004/04/22

91 
مريم هاني 

شفيق أبو خلف
غير متوفرموقوفة2004/05/02الخليل

92 
خلود صالح 
عبد محسن

غير متوفرموقوفة2004/05/03أبو ديس

93 
مجــد فتحي 

عادل ناصــر
2004/10/05إداري2004/05/04نابلس

94 
أمل فايز محمود 

جمعة
2011/10/18اثنا عشر عامًا2004/05/09نابلس

95 
نبيلة اسحق 
إبراهيم الرازم

سميراميس 
/ الرام

غير متوفرأحد عشر عامًا2004/05/13

96 
هـدى عبد اهلل 

علي عارضـة
عّرابة/ 
جنين

2004/05/26
ثالثة أعوام 
ونصف العام

2007/09/11
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97 
هبة محمود 
حسن علي

مخيم 
الجلزون

غير متوفرإداري2004/06/03

98 
مجد ناصر سالم 

الكخن
2004/06/16نابلس

كفالة مالية 5000 
شيكل

2004/07/27

99 
نعيمة عبد 

مصطفى نخلة

رام اهلل/ 
مخيم 
الجلزون

2005/02/21ستة عشر شهرًا2004/06/27

100 
جليلة جمال 

بني عودة
2005/06/27اثنا عشر شهرًا2004/07/09طمون

101 
ابتهال أحمد 
سعيد السعدي

2004/07/15جنين
 ثمانية عشر 

شهرًا
2005/12/18

102 
أماني محمد 
يونس عويس

2004/10/22إداري2004/07/22جنين

103 
ريمـا رياض 

حسين دراغمة
2004/07/28طوباس

خمسة وعشرون 
عامًا

2011/10/18

104 
زريفة زياد 
يوسف عمر 

نزال
2005/05/12ستة أشهر2004/08/03قلقيلية

105 
رشــا خالد 
محمود العزة

بيت لحم/ 
مخيم 

الدهيشة
2004/08/18

سبعة وثالثون 
شهرًا

2007/08/22
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106 
إخالص عبد 
الرحمن أبو 

السعود
2005/09/22إداري2004/08/25نابلس

107 
غادة صابر 

محمد محمود 
مخامرة

غير متوفرموقوفة2004/09/03يطا/الخليل

108 
لنان يوسف 
موسى أبو 

غلمة

نابلس/ 
بيت فوريك

2009/10/02ستة أعوام2004/09/04

109 
يسرى محمود 

صابر عبده
2004/09/13سلفيت

خمسة عشر 
شهرا، 5 أعوام مع 

وقف التنفيذ 
2005/01/28

110 
سهاد فوزي نمر 

أصالن
غزة/ مخيم 

املغازي
2006/08/13عامان 2004/09/14

111 
منى حسين 
عوض قعدان

جنين/ 
عرابة

2006/06/28ثمانية عشر شهرًا2004/09/14

112 
لينــا صدقي 

جوابرة
عصيرة 
الشمالية

2008/07/13أربعة أعوام2004/09/16

113 
هالة حسني 

جابر جبر
2008/09/07خمسون شهرًا2004/09/16جنين

2005/06/29موقوفة2004/09/18قلقيليةنسرين طه نزال 114
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115 
فريال منير 
يوسف جعارة

بيت لحم/ 
مخيم 
عايدة

2004/09/20
ثالثة أعوام 
ونصف العام 

2007/11/25

116 
سائدة حسن 
شفيق زيود

سيلة 
الحارثية

2006/06/15عامان2004/09/21

117 
بيان جواد 

محمد شكري 
األخضر

2006/06/07سبعة عشر شهرًا2004/09/23الخليل

118 
لينا رأفت محمد 

هنداوي
2004/09/26جنين

عامان ونصف 
و2000 شيكل 

غرامة مالية
2006/10/15

119 
عريفة محمد 
إبراهيم سليمان

2005/03/13ستة أشهر 2004/09/28نابلس

120 
ملياء عبد 

الرحيم جلغوم
جنين/ 
فقوعة

2006/06/29ثالثون شهرًا2004/09/30

121 
إسالم موسى 
أحمد العاداوين

2004/10/03بيت لحم
ثالثة أعوام 
ونصف العام

2007/08/16

122 
سماح خليل 

أحمد علي عبد 
اهلل

عصيرة 
القبلية

2004/10/06
أربعة أعوام 
ونصف العام

2008/02/25
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123 
مها حسين 
يوسف عواد

2004/10/11نابلس
ثالثة أعوام 
وسبعة أشهر

2008/05/20

124 
أيام خليل أحمد 

علي عبد اهلل
عصيرة 
القبلية

2006/07/12عامان2004/10/12

125 
أحالم تيسير 

عبد اهلل صالح 
2005/04/19 ستة شهور إداري2004/10/20بيت جاال

126 
آالء فاروق عبد 

القادر حسين
2005/08/29إداري2004/10/31جنين

127 
فداء سعيد 

أحمد عبد اهلل

أم 
الشرايط/ 

رام اهلل
2004/11/02

ثالثة أعوام 
ونصف العام 

2007/12/24

128 
إيمان محمد 
توفيق عباهرة

2005/07/04إداري2004/11/08اليامون

129 
سعاد أحمد 
عبد الرؤوف 

نزال
2004/11/23قلقيلية

عامان ونصف 
العام

2007/04/11

130 
منار واصف 
أسعد حنني

نابلس/ 
بيت فوريك

2006/07/22تسعة عشر شهرًا2004/12/27

131 
صفاء سليمان 
محمود عمرو

غير متوفرإداري2004/12/29الخليل
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132 
مالك زياد 

الخنفة
2005/11/20عشرة شهور2005/01/20نابلس

133 
مريم سالم 

سليمان الترابين
2005/01/24أريحا

ثمانية أعوام 
وشهرين

2011/10/18

134 
خلود ساطي 
يوسف منصور

نابلس/ 
كفر قّليل

2005/02/17
أربعة أعوام 
ونصف العام

2009/07/18

135 
هبة اهلل محمد 

اسحق يغمور
2006/06/30إداري2005/02/26الخليل

136 
ماجدة أكرم نمر 

فضة
2005/09/01إداري2005/03/03نابلس

137 
رانية علي 

مصباح جبارين
2005/03/11رام اهلل

أربعة أعوام 
ونصف العام

2008/05/08

138 
نعمة محمد 
جدوع النقايرة

الخليل/ 
الرماضين

2006/03/12عشرة أشهر2005/05/06

139 
نفين يوسف 
محمد األطرش

2006/04/00عشرة أشهر2005/05/15الخليل

140 
ناريمان محمد 
أحمد رواشدة

2005/05/29الخليل
ثالثة وثالثون 

شهرًا
2008/01/10
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141 
غزالن سليمان 

حجة
الخليل/ 

دورا
2005/06/20

عشرة أشهر، 
4 آالف شيكل 
غرامة مالية

2006/05/04

142 
أريج محمد أكرم 

بدر
2006/04/04عشرة شهور2005/06/26الخليل

143 
سهام عوض 

اهلل أحمد 
الحيح

الخليل/ 
صوريف

2006/05/01إداري2005/06/27

144 
وفاء سمير 

البس
2011/10/18اثنا عشر عامًا2005/08/20غزة

145 
رجاء محمد 
أحمد إعمر 

)الحيح(
غير متوفرموقوفة2005/09/09الخليل

146 
رنا خليل أحمد 

إعمر 
غير متوفرموقوفة2005/09/15الخليل

147 
سمر إبراهيم 

صبيح
طولكرم/ 

غزة
2005/09/29

عامان وثمانية 
شهور

2007/12/17

148 
رهام محمد بدر 

أبو عياش
الخليل/ 
بيت أمر

2007/07/20عامان 2005/10/12

149 
إسراء محمد 
مازن اسعيد

غير متوفرإداري2005/10/27الخليل
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150 
هبة توفيق 
محمد عيسى

2006/04/00موقوفة2005/10/29الخليل

151 
أماني قاسم 

عزات عامر
عالر/ 
طولكرم

2007/04/17ثمانية عشر شهرًا2005/11/16

152 
عطاف داود 

عليان
2005/12/22رام اهلل

ثالثة أعوام 
)إداري(

2008/10/23

2006/02/11الشيوخريما عيايدة 153
اثنان وثالثون 

شهرًا
2009/08/27

154 
فلسطين فريد 
عبد اللطيف 

نجم
2007/06/14ستة عشر شهرًا2006/02/15نابلس

155 
نيفين خليل 
عبد اهلل دقة

2006/04/07بيت لحم
خمسة وأربعون 

شهرًا
2009/10/02

156 
ورود ماهر 
قاسم قاسم

2012/08/11ستة أعوام2006/04/10الطيرة

157 
عبير محمود 
حسن عودة

2006/04/24طولكرم
عامان و9 شهور، 

3000 شيكل 
غرامة مالية

2009/03/22

158 
فتنة طارق 
سليم الكخن

2006/05/01نابلس
عامان ونصف 

العام
2008/04/13
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159 
وضحة عبد 

الحميد الفقهاء
2006/06/22رام اهلل

عشرون شهرًا، 
1500 شيكل 
غرامة مالية

2007/06/30

160 
شيرين محمد 

حسن
2006/07/06بيت لحم

ثالثة أعوام 
ونصف العام

2009/10/02

161 
فتنة خليل 

مصطفى أبو 
العيش

2011/10/18خمسة عشر عامًا2006/07/21نابلس

162 
نهى عبد 

الفتاح بشناق
2007/03/18إداري ستة شهور2006/08/09طولكرم

163 
رفقة مطلق 
فارس الجعبري

2007/09/15إداري2006/08/15الخليل

164 
فلسطين 

خميس محمد 
صباح

رام اهلل/ 
م.الجلزون

2006/08/20
ثمانية وعشرون 

شهرًا
2008/11/09

165 
هبة محمد 

حسن حميدان
مخيم 
الجلزون

2006/08/20
اثنان وثالثون 

شهرًا
2009/03/01

166 
رانية علي أبو 

خضير
2006/08/23صوريف

 عشرة شهور، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2007/06/06
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167 
شيرين فتحي 

سويدان
2009/07/19ثالثة أعوام2006/09/07قلقيلية

168 
نداء سمير 

الرمحي
2008/05/02ثمانية عشر شهرًا2006/09/22نابلس

169 
دعاء عدنان 
الحج حسين

2008/02/27ثمانية عشر شهرًا2006/10/03نابلس

170 
أحالم قاسم 
محمد قمبيز

2008/01/27عام وثالثة شهور2006/10/06طولكرم

171 
فايزة ذيب 
حسين فودة

2006/10/26عكا
عامان ونصف 

)موقوفة(
2008/04/16

172 
ناهد وليد غازي 

الشافعي

طوباس/ 
مخيم 
الفارعة

2007/10/20إداري2006/11/11

173 
إيمان عبد 

الحميد محمد 
الحيح

عطارة/ 
الخليل

2006/11/12

عشرون 
شهرًا،2000 

شيكل غرامة 
مالية

2008/06/08

174 
تغريد عبد 

الكريم حجيجي

رام اهلل/ 
قراوة بني 

زيد
2006/12/07

اثنان وعشرون 
شهرًا

2008/06/30
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175 
جيهان فؤاد 
مصطفى 
دحادحة

2006/12/25عطارة

ستة عشر 
شهًرا،5000 

شيكل غرامة 
مالية

2008/03/25

176 
هيام أحمد 

يوسف البايض
2007/01/06رام اهلل

أربعة وعشرون 
شهرًا

2009/10/02

177 
ربا محمود 

حلمي طليب
2008/01/16عام كامل2007/01/14 سلفيت

178 
أشجان رياض 
رشيد أبو سرور

2007/01/15بيت لحم
ثالثة شهور،1000 

شيكل غرامة 
مالية

2007/04/15

179 
نوال حسام 

حسين أبو سرور

بيت لحم/ 
مخيم 
عايدة

2007/01/15موقوفة2007/01/15

180 
آيات محمد 

دبابسة
2008/08/25ثالثة أعوام2007/01/21الخليل

181 
خولة محمد 
يوسف الزيتاوي

2008/08/25عامان 2007/01/25جماعين

182 
سعاد عاطف 

الشيوخي
القدس/ 

سلوان
2007/02/03

عام ونصف العام 
)تجديد اإلداري( 

2008/08/02
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183 
مها قاسم 
أحمد عارضة

2007/02/04عرابة
عامان، 2000 
شيكل غرامة 

مالية
2009/01/06

184 
بنان جمال أبو 

الهيجا
مخيم 
جنين

2007/07/21موقوفة2007/05/07

185 
ندى عطا صالح 

درباس
2011/05/06أربعة أعوام 2007/05/08القدس

186 
روضة إبراهيم 
يونس حبيب

2009/10/03موقوفة2007/05/20غزة

187 
فاطمة يونس 

حسان الزق
2009/10/02موقوفة2007/05/20غزة

188 
روجينا رياض 
محمد جناجرة

2009/10/02ثالثة أعوام2007/06/10نابلس

189 
منار مفيد رضا 

جبارين
2009/06/09ثالثة أعوام2007/07/30أم الفحم

190 
منى حسين 
عوض قعدان

جنين/
عرابة

2008/07/20عام كامل2007/08/02

191 
نورا محمد 

شكري 
الهشلمون

2008/08/31إداري2007/09/07الخليل
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192 
هبة أسعد 
خليل النتشة

2007/11/05الخليل
ثالثة أعوام وأربعة 
شهور،2000شيكل 

غرامة مالية
2009/10/02

193 
مريم محمود 

صالح
2007/11/12رام اهلل

سبعة شهور 
إداري

2008/06/15

194 
إحسان حسن 
عبد الفتاح 

دبابسة

الخليل/ 
نوبا

2007/12/11
أربعة وعشرون 

شهرًا
2009/09/06

195 
أسماء يوسف 
محمود بطران

2009/08/09ثمانية عشر شهرًا 2008/01/13الخليل

196 
إسراء إبراهيم 

العمارنة
2008/11/25موقوفة2008/01/31بيت لحم

197 
عفاف محمد 
جمعة بطيخ

باب حطة/
القدس

2008/02/05
ستة عشر شهرًا، 
8 شهور مع وقف 

التنفيذ
2009/05/07

198 
هنية عبد 
الرحمن أبو 

شملة

يعبد/ 
جنين

2009/09/01ستة شهور إداري2008/03/03

199 
آيات رسمي 
مطلق قيسي

نابلس/ 
مخيم 
بالطة

2009/10/02عشرون شهرًا2008/03/19
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200 
منتهى يعقوب 

الخطيب

نابلس/ 
مخيم 
بالطة

2009/03/01عام كامل2008/03/21

201 
سعاد عبد 

الكريم ارزيقات
2009/07/07عام وثالثة أشهر2008/04/08الخليل

202 
صمود خليل 
أحمد عبد اهلل

رام اهلل/ 
بير زيت

2009/10/02عشرون شهرًا2008/04/16

203 
جميلة ذيب 

مصبح
2008/05/01رام اهلل

ثالثة أشهر، 
10000 شيكل 
غرامة مالية

2008/08/01

204 
فاتن بسام 

الشافع السعدي
2011/10/18أربعة أعوام2008/05/08جنين

205 
نهيل سليمان 

زكارنة
2008/09/12إداري2008/05/12جنين

206 
سارة ياسر 

محمد السيوري
2009/01/01إداري2008/06/05بيت لحم

207 
سلوى رزق 

سليمان صالح
2009/01/01إداري2008/06/05بيت لحم

208 
خلود رشاد 

حلوم املصري
2008/11/24إداري2008/07/15نابلس
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209 
منى سليم 
صالح منصور

2008/08/05إداري2008/07/21نابلس

210 
سناء صالح 

حجاجرة
بيت لحم/ 

الخضر
2008/08/06

أربعة وعشرون 
شهرًا

2009/10/02

211 
ماجدة أكرم نمر 

فضة
2008/08/06نابلس

إداري ثمانية عشر 
شهرًا

2010/01/26

2009/04/30عشرة شهور2008/09/20طولكرمريما طبال 212

213 
سنابل نابغ 
سليمان بريك

2008/09/22نابلس
ثالثة أعوام 
وأربعة شهور

2011/10/18

2009/04/26عشرة أشهر 2008/10/07طولكرمارسلين يعقوب 214

215 
نوال سعيد 

السعدي
مخيم 
جنين

2009/05/01ستة أشهر2008/11/06

216 
براءة بركات 
محمد ملكي

مخيم 
الجلزون

2009/09/30أحد عشر شهرًا2008/12/02

سماح صمادي 217
مخيم 
الجلزون

2009/07/27اثنا عشر شهرًا2008/12/02

2009/10/02موقوفة2008/12/06القدسأمل عبيدي 218
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219 
كفاح عمر 

محمد بحش 
عفانة

2009/10/02ثمانية عشر شهرًا2009/01/03نابلس

220 
رندة محمد 

يوسف 
الشحاتيت

الخليل/ 
دورا

2009/01/06
أربعة أعوام 
ونصف العام

2011/10/18

221 
خديجة طه 
كايد أبو عياش

2012/01/05ثالثة أعوام 2009/01/08كسيفة

222 
ريما نافع 

محمود أبو 
عيشة

2009/10/02تسعة شهور2009/02/14نابلس

223 
جهاد طالل 
عيسى أبو 

تركي
2009/02/21الخليل

خمسة عشر 
شهرًا

2009/10/02

224 
هديل طالل 
عيسى أبو 

تركي
2009/02/21الخليل

شهر، 5000 
شيكل غرامة 

مالية
2009/03/23

عبير دغرة 225
رام اهلل/ 
كفر عين

2009/07/16أربعة شهور2009/03/11

226 
هناء يحيى 
صابر شلبي

جنين/ 
برقين

2009/03/14
خمسة وثالثون 

شهرًا )إداري(
2011/10/18
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227 
سهام عوض 

اهلل أحمد 
الحيح

الخليل/ 
صوريف

2009/09/24إداري2009/03/26

228 
رجاء نظمي 

قاسم 
موسى”الغول”

مخيم 
جنين

2010/09/09عامان)إداري(2009/03/30

229 
ميمونة موسى 

خلف جبرين
بيت لحم/ 

تقوع
2009/10/02موقوفة2009/04/22

230 
ناهد طالب 
دغرة فرحات

رام اهلل/ 
كفر عين

2009/10/02موقوفة2009/05/21

231 
عبير محمود 
حسن عودة

2011/10/18ثالثون شهرًا2009/07/09طولكرم

232 
نجوى عوني 

عبد الغني
طولكرم/ 

صيدا
2009/10/02موقوفة2009/07/21

233 
عائشة محمد 

عبيات
2009/08/13بيت لحم

ستة وثالثون 
شهرًا

2011/10/18

2009/09/27موقوفة2009/08/17كفر كناليلى طه 234

235 
نسرين عاطف 
حسن أبو زينة

2009/08/18طولكرم
عامان وعشر 

شهور
2011/10/18
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236 
سعاد أحمد 
عبد الرؤوف 

نزال
2009/08/22قلقيلية

ثماتية وعشرون 
شهرًا

2011/08/22

237 
غفران عليان 

سعد زامل
2010/06/07عشرة شهور2009/08/29نابلس

238 
عائشة فايز 

إبراهيم غنيمات
الخليل/ 
صوريف

2011/08/04عامان2009/09/02

آالء صعابنة 239
جنين/ 
فحمة

2009/09/08
شهر وغرامة 

مالية
2009/10/01

عفاف صعابنة 240
جنين/ 
فحمة

2009/09/13موقوفة2009/09/08

241 
رندة محمد أبو 

الرب
2009/09/21جنين

ثالثة وعشرون 
يومًا

2009/10/14

242 
صمود ياسر 
حسن كراجة

رام اهلل/
صفا

2011/10/18عشرون عامًا2009/10/25

243 
نيللي زاهي 
أسعد الصفدي

2011/07/10عشرون شهرًا2009/11/11نابلس

244 
ميسر داود 

محمد عطياني
2009/12/21موقوفة2009/12/10نابلس
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245 
منتهى خالد 
رشيد الطويل

أم 
الشرايط/ 

البيرة
2010/02/08

اثنا عشر شهرًا، 
5000 شيكل 
غرامة مالية

2011/02/01

246 
علياء عبد 

املجيد حسن 
املحتسب

2010/09/20ستة أشهر2010/03/12الخليل

247 
إيمان عبد 

الرحيم حسن 
نزال

2010/03/15قلقيلية
خمسة وعشرون 
يومًا، غرامة مالية 

2010/04/21

248 
عائشة عبد 
الرحيم حسن 

نزال
2010/03/15قلقيلية

خمسة وعشرون 
يومًا، غرامة مالية 

2010/04/21

249 
نهاية محمد 
فارس تقي

غير متوفرموقوفة2010/04/05نابلس

250 
لبني أحمد 

مصاروة
الناصرة/كفر 

قرع
2010/05/31

كفالة طرف ثالث 
150000 شيكل

2010/06/03

2010/06/02بيت اعمرإيمان بدر الخيل 251
كفالة مالية 1000 

شيكل 
2010/06/09

252 
تغريد يوسف 

أبوغلمة
نابلس/ 

بيت فوريك
2010/07/15

ستة أشهر، 2000 
شيكل غرامة 

مالية
2011/01/02
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253 
لنان يوسف 
موسى أبو 

غلمة

نابلس/ 
بيت فوريك

2011/10/18عام ونصف إداري 2010/07/15

254 
فتحية 
الصويص

2010/08/01موقوفة2010/07/19طولكرم

255 
صابرين 

إسماعيل 
مشعل

2011/01/12سبعة أشهر2010/07/25القدس

256 
كفاح عوني 
عثمان قطش

رام اهلل/ 
البيرة

2010/08/01
اعتقال إداري 
ملدة 12 شهر

2011/08/04

257 
روان حسن عبد 

اهلل ثوابتة
2010/08/25موقوفة2010/08/09القدس

258 
حنان أحمد 
علي الحموز

بيت لحم/ 
مخيم العزة

2010/10/11
ثالثون شهرًا، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2011/10/18

259 
هديل طالل 
عيسى أبو 

تركي
2010/11/14الخليل

شهران ونصف 
الشهر

2011/01/27

260 
شهيرة حافظ 

برقان
2010/11/23الخليل

كفالة مالية 
15000 شيكل

2010/12/17
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261 
رامية راتب أبو 

سمرة
الخليل/ 

يطا
2010/12/16

 18شهًرا، 5000 
شيكل غرامة 

مالية
2011/10/18

262 
سمحة عبد 
القادر حجاز

رام اهلل/
املزرعة 
الشرقية

2011/08/05ستة أشهر2011/02/06

263 
علياء محمد 

الجعبري
2011/02/15الخليل

ستة شهور إداري 
ثم أربعة شهور 

إداري 
2011/10/18

2011/04/01عكاسهير أيوب 264
كفالة وحبس 
منزلي مدة 

أسبوعين
2011/04/26

جوليا عوض 265
نابلس/ 

عورتا
2011/04/15موقوفة2011/04/10

266 
عبير حسن أبو 

خضير
2011/04/20القدس

كفالة وحبس 
منزلي 

2011/05/15

2011/05/24موقوفة2011/05/23رام اهللعايشة العاروري 267

268 
سجى جاسر 

شيباني
جنين/ 

عرابة
2011/05/31

كفالة مالية 3000 
شيكل

2011/06/21

269 
منى حسين 
عوض قعدان

جنين/ 
عرابة

2011/12/18موقوفة2011/05/31
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270 
بشرى جمال 
محمد الطويل

2011/12/18ستة عشر شهرًا2011/07/06البيرة

271 
سهى أبو 

منشار
2011/08/14الخليل

شهر واحد 
و25000 شيكل 

غرامة مالية
2011/09/13

272 
رانية أبو هلسة 

“أبو صبيح”
القدس/ 
بيت حنينا

2011/12/18موقوفة2011/09/08

273 
هنية منير علي 

ناصر
رام اهلل/ 
دير قديس

2011/09/12
 28شهرًا، 2000 
شيكل غرامة 

مالية
2011/12/18

274 
فداء عاطف أبو 

سنينة
2011/12/18موقوفة2011/09/17الخليل

275 
سلوى عبد 
العزيز حسان

2011/10/19الخليل
واحد وعشرون 
شهًرا و3000 
شيكل غرامة

2013/06/13

2011/11/28موقوفة2011/11/15القدسإسراء سلهب 276

2011/11/28كفالة مالية2011/11/24الخليلأمل حمامدة 277

2011/11/24الخليلسوسن حمامدة 278
ثمانية أيام 

وغرامة 3000 
شيكل

2011/12/01
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عال رجوب 279
الخليل/ 

دورا
2011/11/30

 سبعة أيام 
و1500 شيكل 
غرامة مالية

2011/12/06

280 
آالء عيسي 
محمد جعبي

2011/12/07الخليل

سبعة وعشرون 
شهًرا و3000 
شيكل غرامة 

مالية

2013/07/18

فاطمة دوابشة 281
نابلس/ 

دوما
2012/01/05موقوفة2011/12/20

282 
رماح سالم 

الهبل
رام اهلل/ 

خربثا
2011/12/27

كفالة مالية 1500 
شيكل

2011/12/30

283 
هنية فرح 

الهبل
رام اهلل/ 

خربثا
2011/12/27

كفالة مالية 1500 
شيكل

2011/12/30

284 
عالية الشيخ 
علي محمود 

عباسي

القدس/ 
سلوان

2012/01/02
حبس منزلي 
لحين املحاكمة

2012/02/22

285 
سجى شاكر 
عبد الكريم 

العلمي

رام اهلل/
بيتونيا

2012/04/01موقوفة2012/01/09

286 
منى حمدان 

أبو سنينة
2012/02/23موقوفة2012/02/14الخليل
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287 
هناء يحيى 
صابر شلبي

جنين/ 
برقين

2012/02/16
إداري/ ُأبعدت 

إلى غزة
2012/04/01

288 
موفقة محمد 
كايد القواسمة

2012/03/08موقوفة2012/02/20الخليل

289 
عائشة موسي 

حسن غانم
2012/03/01موقوفة2012/02/23الخليل

290 
إيناس ىلع 

محمود 
السعيد/ غانم

2012/03/15الخليل
شهران،2000 
شيكل غرامة 

مالية
2012/04/30

291 
أماني 

خندقجي
2012/03/30موقوفة2012/03/20نابلس

2012/03/26البيرةعال هنية 292
25يوم، 3500 
شيكل غرامة 

مالية
2012/04/20

293 
إسالم حسن 
يحي البشيتي

2012/04/18الخليل
أربعة 

شهور،2000 
دوالرغرامة مالية 

2012/08/05

294 
أفنان إسماعيل 

رمضان
2012/04/22الخليل

سبعة أشهر، 
7000 شيكل 
غرامة مالية

2012/11/01
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295 
فاطمة الزهراء 
“محمد رأفت” 

سدر
2012/04/23الخليل

 15يوم، 5000 
شيكل غرامة 

مالية
2012/05/07

296 
نسيبة عيسى 

جرادات
جنين/ 

زبوبا
2012/06/20

سبعة 
شهور،2000 
شيكل غرامة 

مالية

2012/12/30

297 
وفاء شماسنة 

عطية
2012/08/08موقوفة2012/07/18قلقيلية

298 
هديل طالل 
عيسى أبو 

تركي
2012/07/26الخليل

اثنا عشر 
شهًرا،1000 شيكل 

غرامة مالية
2013/07/04

2012/08/16موقوفة2012/08/02راهطنجاح القريناوي 299

300 
أسماء يوسف 
محمود بطران

2012/08/27الخليل
 عشرة شهور، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2013/06/06

301 
إنعام عبد 

الجبار الحسنات
مخيم 

الدهيشة
2012/09/04

أربعة وعشرون 
شهرًا، 1000 

شيكل غرامة 
مالية

2014/07/08
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302 
منار جميل 

زواهرة
2012/09/13بيت لحم

اثنا عشر 
شهرًا،1000 شيكل 

غرامة مالية
2013/04/21

303 
منال وائل عبد 

الرحيم دعنا
القدس/ 

سلوان
2012/09/23

شهر واحد 
والتحويل للحبس 

املنزلي 
2012/10/21

304 
نورا أبو وردة 

)الجعبري(
2012/10/09الخليل

أربعة أشهر، 
10000 شيكل 
غرامة مالية

2013/01/28

305 
نوال سعيد 

السعدي
2012/11/05جنين

أربعة وعشرون 
شهرًا، 

10000غرامة 
مالية

2014/09/30

306 
منى حسين 
عوض قعدان

جنين/ 
عرابة

2012/11/13
 سبعون شهرًا، 
30 ألف شيكل 
غرامة مالية 

2016/12/03

307 
انتصار محمد 
أحمد الصياد

2014/06/09ثالثون شهرًا2012/11/22القدس

308 
إيمان محمود 

بني عودة
طوباس/

بلدة طمون
2012/12/07

ثالثة أشهر، 3000 
شيكل غرامة 

مالية
2013/02/21
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309 
فتحية عبد 
الفتاح خنفر

جنين/ 
سيلة الظهر

2013/02/03
شهر واحد، 32 

ألف شيكل غرامة 
مالية 

2013/02/18

310 
هيام نمر 

الرجبي
2013/02/07الخليل

 ثمانية عشر 
يومًا، 1500 شيكل 

غرامة مالية
2013/02/24

311 
آالء محمد أبو 

زيتون
عصيرة 
الشمالية

2014/09/21عامان2013/02/09

312 
نهيل طالل 
رضوان أبو 

عيشة
2013/03/13الخليل

ثالثة وثالثون 
شهرا، 2000 
شيكل غرامة 

مالية

2015/11/11

313 
هبة محمد 

علي سليم أبو 
رزق

مخيم 
الدهيشة

2013/07/14أربعة شهور2013/03/27

314 
هبة بهجت 
محمود بدير

بيت لحم/ 
الدوحة

2013/04/02
أربعة أشهر و20 

يوًما، 8000 شيكل 
غرامة مالية

2013/08/12

روان الدرابي 315
الخليل/ 

دورا
2013/04/04

شهر واحد، 1000 
شيكل غرامة 

مالية 
2013/04/30
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316 
إنعام محمد 
صالح كوملبو

2013/04/07القدس
سبعة أشهر 
ونصف الشهر 

2013/11/03

317 
تحرير ساطي 
يوسف القنة

نابلس/ 
كفر قليل

2013/05/12
عشرون شهًرا 
و2000 شيكل 

غرامة مالية
2014/12/07

318 
سيرين خالد 

صوافطة
2013/05/14طوباس

 كفالة مالية 
7000 شيكل

2013/07/16

319 
سيرين خديري 

خضير
2013/05/14طوباس

كفالة مالية 7000 
شيكل 

2013/07/16

2013/05/27طولكرمدنيا ضرار واكد 320
اثنان وأربعون 

شهرًا
2016/10/02

2013/07/01موقوفة2013/06/29النبي صالحرنا نزال 321

322 
ناريمان محمود 

التميمي
2013/07/01موقوفة2013/06/29النبي صالح

323 
لنان يوسف 
موسى أبو 

غلمة

نابلس/ 
بيت فوريك

2013/08/12
شهران،1000شيكل 

غرامة مالية
2013/10/01

324 
لينا صدقى 

جوابرة
عصيرة 
الشمالية

2013/08/15
ثالثون يومًا، 1000 

شيكل غرامة 
مالية

2013/09/01
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325 
ميسر داود 

محمد عطياني
2013/08/15نابلس

مائة يوم،2000 
شيكل غرامة 

مالية 
2013/11/14

326 
آيات يوسف 

محفوظ
2013/09/08الخليل

ثمانية أشهر 
ونصف الشهر

2014/05/20

327 
ملى إبراهيم 

عبد اهلل 
حدايدة

مخيم 
طولكرم

2013/10/13
ستة أشهر، 1000 

شيكل غرامة 
مالية

2014/03/24

328 
منتهى محمود 

الحيح
الخليل/ 
صوريف

2013/10/22
شهر واحد، 5000 

شيكل غرامة 
مالية

2013/11/18

329 
رنا جميل أبو 

كويك
2013/10/25األمعري

ثمانية أشهر 
5000 شيكل 
غرامة مالية

2014/06/05

330 
وئام سميح 

عصيدة
2013/11/11نابلس

 اثنان وثالثون 
شهًرا، 5000 
شيكل غرامة 

مالية

2016/05/22

331 
فلسطين فريد 
عبد اللطيف 

نجم
2013/11/26نابلس

ثماٍن وأربعون 
شهرًا،3000 

شيكل غرامة 
مالية

2017/09/21
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332 
مرام رامز 
حسونة

2013/11/30نابلس
خمسة أشهر 
ونصف الشهر

2014/05/21

333 
زينب محمد 
جمعة أبو 
مصطفى

مخيم 
بالطة

2014/05/27ثمانية أشهر2013/12/10

334 
ديما محمد 

علي سواحرة 
“القنبر”

القدس/ 
جبل املكبر

2014/01/03

 ثمانية عشر 
شهرًا وأربعة 
أشهر حبس 

منزلي 

2015/09/10

335 
رغدة عزام 

قواسمة
2014/01/07الخليل

 عشرون يوًما، 50 
ألف شيكل غرامة، 

حبس منزلي
2014/01/28

336 
حنين محمد 
أبو الحمص

2014/01/29القدس
كفالة مالية 2000 

شيكل
2014/02/05

337 
رسمية محمد 
سليمان بالونة

مخيم 
طولكرم

2014/02/04
اثنا عشر شهًرا، 
50 ألف شيكل 

غرامة مالية
2015/01/14

338 
أحالم ربحي 
حسن عيسى

2014/06/26ستة أشهر2014/02/16قلقيلة

ريم حمارشة 339
يعبد/ 
جنين

2014/02/16
ثمانية أشهر 

و25000 شيكل 
غرامة مالية

2014/09/23
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340 
نرمين فيصل 

سالم
2014/02/25نابلس

كفالة مالية 
10000 شيكل

2014/03/13

341 
شيرين طارق 
أحمد العيساوي

القدس/ 
العيسوية

2017/10/17أربعة أعوام2014/03/07

2014/03/11بيت لحمنوال عبيات 342
كفالة مالية 
30000 شيكل

2014/03/20

343 
فدوى صالح 
أحمد غانم

طولكرم/ 
شويكة

2014/04/06

 أحد عشر شهرًا، 
كفالة مالية 
قدرها 15 ألف 

شيكل 

2014/10/22

مريم البرغوثي 344
رام اهلل/ 

عبود
2014/04/11

كفالة مالية 
4000 شيكل

2014/04/17

345 
فداء حسني 

محمود 
الشيباني

جنين/ 
عرابة

2014/05/11
تسعة أشهر، 80 
ألف شيكل غرامة 

مالية
2015/02/12

346 
هبة محمد 

علي  سليم أبو 
رزق

2014/05/26بيت لحم
أربعة  شهور 
وغرامة مالية 
3آالف شيكل

2014/10/29

347 
سماهر سليمان 
علي زين الدين

مجدل بني 
فاضل

2014/05/28
ثالثة عشر شهًرا 
و4000 شيكل 

غرامة مالية
2015/06/25
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نسرين طبخنة 348
مخيم 
الجلزون

2014/06/18
كفالة مالية 3500 

شيكل
2014/08/07

349 
بشرى جمال 
محمد الطويل

2014/07/02البيرة
عشرة شهور 

ونصف استكمال 
حكم سابق 

2015/05/17

350 
ثريا كمال طايع 

طه )بزار(
رام اهلل/ 

بيتللو
2014/07/26

اثنان وعشرون 
شهرًا

2016/04/20

351 
فداء محمد 
خضر سليمان

بيت عور 
التحتا

2014/08/26
سبعة أشهر 
و1500 شيكل 
غرامة مالية

2015/03/10

352 
إنعام محمد 
صالح كوملبو

2014/08/27القدس
خمسة وأربعون 

يومًا
2014/09/28

353 
إحسان حسن 
عبد الفتاح 

دبابسة

الخليل/ 
نوبا

2014/10/13
واحد وعشرون 

شهرًا
2016/07/10

354 
ياسمين تيسير 
عبد الرحمن 

شعبان

جنين/ 
الجلمة

2019/10/31خمسة أعوام2014/11/03

355 
أمل جهاد  

طقاطقة
2014/12/01بيت لحم

سبعة أعوام، 
2000شيكل 
غرامة مالية

2021/11/30
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356 
يثرب صالح 

ريان
2014/12/04القدس

ثالثة شهور، 
5000 شيكل 
غرامة مالية

2015/03/04

357 
هالة مسلم 

محمد أبو سل 

الخليل/ 
مخيم 
العروب

2016/06/22عشرون شهرًا2014/12/05

358 
هنية منير علي 

ناصر
رام اهلل/ 
دير قديس

2014/12/09

خمسة وعشرون 
شهرًا،2000 

شيكل غرامة 
مالية

2016/11/21

359 
لينا محمد عطا 

خطاب
2014/12/13رام اهلل

ستة أشهر و6000 
شيكل غرامة 

مالية
2015/06/11

360 
أسماء جودت 

بلحاوي
2014/12/14طولكرم

15شهرا، 10آالف 
شيكل غرامة 

مالية
2015/12/14

2014/12/14طولكرمأسماء عالية 361
حولت للحبس 
املنزلي يف 

النقب
2015/05/05

362 
مالك يوسف 

الخطيب
رام اهلل/ 

بيتين
2014/12/31

شهران، 6000 
شيكل غرامة 

مالية
2015/02/13
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363 
فداء محمد 

يوسف دعمس
2015/01/18الخليل

  21شهرا )إداري(، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2015/07/28

364 
يمان عز الدين 

عمارنة
2015/02/17جنين

 واحد وثالثون 
يوما، غرامة مالية 

5000 شيكل
2015/03/12

365 
راما فايز 
جعابيص

2018/07/08أربعة عشر شهرًا2015/02/20القدس

366 
آمال محمود 

الشاويش
2015/03/04القدس

كفالة مالية 
15000 شيكل 
)حبس منزلي(

2015/04/22

2015/03/12موقوفة2015/03/07طوباسآالء بني عودة 367

368 
حنان جمال 
عبد الرحيم 

الشلبي

طولكرم/ 
بلعا

2015/03/10
 ستة شهور 

ونصف و8 أشهر 
مع وقف التنفيذ

2015/07/23

2015/03/26العيزريةأسماء دراغمة 369
واحد وثالثون 

يومًا، 2500 شيكل 
غرامة مالية

2015/04/23

370 
خالدة كنعان 

محمد جرار
2015/04/02رام اهلل

خمسة عشر 
شهرًا

2019/06/03
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371 
جهاد محمود 
عبد الكريم 

الشراونة
2015/04/07الخليل

ثالثة شهور، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2015/08/05

372 
عالية الشيخ 
علي محمود 

عباسي

القدس/ 
سلوان

2017/10/03أربعون شهرًا2015/04/15

373 
منى توفيق أبو 

بكر السايح
2015/04/15نابلس

سبعة أشهر، 45 
ألف شيكل غرامة 

مالية
2015/11/22

374 
نسرين 

مصطفى 
محمد حميدة

2015/04/15بيت لحم
3آالف شيكل 
غرامة مالية 

2015/04/30

375 
سناء محمد 

حسين الحايف
قطاع غزة/
النصيرات

2015/05/26
اثنا عشر شهًرا، 
20 ألف شيكل 

كفالة مالية
2016/08/15

376 
ابتسام يوسف 
طه حمارشة

2015/12/05ستة أشهر2015/05/27جنين

377 
صابرين وليد 
خليل أبو شرار

2015/06/07دورا/الخليل

ثمانية عشر 
شهرا، 8آالف 
شيكل غرامة 

مالية

2016/12/02
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378 
أمينة خالد 

صالح
2015/06/16بيت لحم

خمسة أشهر 
حبس منزلي، 

ثم حبس فعلي 
عشرة شهور

2016/11/02

379 
ميسون موسي 

الجبالي
بيت لحم/
الشواورة

مازالت معتقلةخمسة عشر عامًا2015/06/29

380 
روان نافذ 

رضوان أبو زيادة
رام اهلل/
بيتللو

2015/07/15
تسعة أعوام، 
4000 شيكل 
غرامة مالية

مازالت معتقلة

381 
آمال أحمد 

السعدة
الخليل/ 
حلحول

2015/07/16
أربعة عشر شهرًا، 

15 ألف شيكل 
غرامة مالية

2016/08/08

382 
أمينة محمد 

أسعد العامودي
2015/07/25موقوفة2015/07/21برقين

383 
حنان صادق 
األخضر )نيروخ(

2015/07/21الخليل
غرامة مالية 25 

ألف شيكل 
2015/08/13

384 
فتحية عبد 
الفتاح خنفر

2015/07/27جنين
أحد عشر شهرًا، 

2000 شيكل 
غرامة مالية

2016/01/31

385 
ياسمين عبد 
الرحمن أبو 

سرور
2015/11/08سبعة شهور2015/08/10بيت لحم
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386 
هدى نظمي 

عطير
العيزرية- 

القدس
2015/10/29حبس منزلي 2015/08/21

387 
إيمان حمد 
محمد كنجو

2015/08/28الناصرة

 ثالثة وعشرون 
شهرًا، 30 ألف 
شيكل غرامة 

مالية

2017/06/22

2015/09/07رام اهللنجوان عودة 388
 عشرون شهرًا، 
100 ألف شيكل 

غرامة مالية
2017/02/15

389 
أسماء فهد 

حمدان
2015/10/05الناصرة 

ثالثة أشهر سجن 
إداري

2016/01/05

390 
شروق صالح 

دويات
القدس/
صور باهر

2015/10/07
 ستة عشر عامًا، 
80 ألف شيكل 

غرامة مالية
مازالت معتقلة

391 
إسراء زيدان 

عابد
2015/10/09الناصرة

 ستة أشهر حبس 
فعلي، 1500 
شيكل غرامة 

مالية 

2015/11/05

392 
إسراء رياض 

جميل جعابيص
2015/10/10القدس

  أحد عشر عامًا، 
20 ألف شيكل 

غرامة مالية
مازالت معتقلة
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393 
دارين توفيق 

طاطور
2015/10/11الناصرة

عامين ونصف 
حبس منزلي،5 
شهور سجن 

فعلي

2018/09/21

394 
مرح جودت 
موسى بكير

القدس/
بيت حنينا

2015/10/12

ثمانية أعوام 
ونصف، 10 آالف 
شيكل غرامة 

مالية

مازالت معتقلة

395 
  فاطمة خليل 

أبو صبيح
2015/11/03موقوفة2015/10/14بئر السبع

396 
نسرين حسن 

أبو كميل
2015/10/18غزة / حيفا

ستة أعوام، 4000 
شيكل غرامة 

مالية
2021/10/18

397 
 تمارا أحمد 

صبحة
يطا /
الخليل

2016/04/21ستة شهور 2015/10/21

398 
إستبرق أحمد 

محمد نور
2015/10/22نابلس

عشرون شهرًا، 
3000 شيكل 
غرامة مالية

2017/05/16

399 
جيهان حاتم 

عريقات
2015/10/27أبو ديس

ثالثة أشهر، 6000 
شيكل غرامة 

مالية
2016/01/28
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400 
جورين سعيد 

قدح
2015/10/28رام اهلل

اعتقال إداري 
ثالثة شهور

2016/01/27

تمارا أبو لبن 401
القدس/ 

الطور
2015/11/05

1500شيكل غرامة 
مالية

2015/11/06

402 
حلوة سليم 
محمد حمامرة

بيت لحم/ 
حوسان

2015/11/08
ستة أعوام، 4000 

شيكل غرامة 
مالية

2021/08/06

403 
دنيا علي 

مصلح
2015/11/15بيت لحم

عشرة شهور، 
500 دوالر أمريكي 

غرامة مالية
2016/08/24

404 
أميرة ىلع 

أحمد حميدات
2016/11/04عام كامل2015/11/16الخليل

405 
نورهان إبراهيم 

عواد
القدس/
قلنديا

2015/11/23
ثالثة عشر عامًا 
ونصف العام، 30 
ألف شيكل غرامة 

مازالت معتقلة

406 
مريم عرفات 

صوافطة
2015/11/28طوباس

أربعة وعشرون 
شهرًا

2017/10/17

2015/11/29بيت لحمندى أحمد صقر 407
ثالثة شهور 

و10 آالف شيكل 
غرامة مالية

2016/02/29
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408 
صابرين مجاهد 

حسين سند
2015/12/01بيت لحم 

شهر، 4000 
شيكل غرامة 

مالية
2016/01/02

409 
 نيفين خضر 
حسن علقم 

شعفاط/
القدس

2016/12/02اثنا عشر شهرا2015/12/02

410 
سعاد عبد 

الكريم ارزيقات
الخليل/ 

تفوح
2016/07/05سبعة شهور2015/12/03

411 
 جيهان عيسى 

طقاطقة 
بيت فجار/ 

بيت لحم
2016/06/01خمسة شهور2015/12/05

412 
سامية موسى 
مشهور مشاهرة

جبل 
القدس/ 

املكبر
2015/12/09

أحد عشر شهًرا، 
6 آالف شيكل 
غرامة مالية

2016/09/18

413 
ملى منذر 

حافظ البكري
2015/12/13الخليل

ثالثة أعوام 
و3 شهور، 

6000 شيكل 
غرامة مالية

2019/01/15

414 
هيفاء مكروم 

أبو رميلة
2017/03/16ستة عشر شهرًا2015/12/14الخليل

415 
عطايا خليل 
إبرهيم أبو 

عيشة

القدس/ 
كفر عقب

2019/10/13أربعة أعوام2015/12/15



لسنا أرقاما

549

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

416 
أسماء عبد 

الحكيم القدح
2016/03/17ثالثة شهور إداري2015/12/19نابلس

417 
عبلة عبد 
الواحد العدم

2015/12/20الخليل
ثالثة أعوام، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2018/10/25

418 
منار مجدي 
عبد املجيد 

شويكي

القدس/ 
سلوان

2015/12/21

ستة أعوام 
ونصف العام، 24 
ألف شيكل غرامة 

مالية

2019/12/25

419 
عبير محمد زياد 

التميمي
2015/12/22الخليل

عشرون شهًرا، 
6000 شيكل 
غرامة مالية

2017/07/07

420 
     دالل 
الضميري

2015/06/24ستة أشهر2015/12/24الخليل

421 
مها شحدة 

شتات
الخليل/ 
الظاهرية

2015/12/25
شهران، 2000 
شيكل غرامة 

مالية
2016/02/14

2015/12/27قلقيليةكريمان سويدان 422
ثالثة شهور،2000 

شيكل غرامة 
مالية 

2016/04/12

423 
 مدلين محمد 

حريزات
يطا /
الخليل

2015/12/30سبعة شهور2015/12/30
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424 
ديانا عبد اهلل 
ابراهيم خويلد

طولكرم/ 
شويكة

2015/12/30

 خمسة عشر 
شهرًا،2000 

شيكل غرامة 
مالية

2017/03/01

425 
نادية عبد اهلل 
إبراهيم خويلد

طولكرم/ 
شويكة

2016/02/19موقوفة2015/12/30

426 
صباح عبد 

املعطي أبو 
ميالة

2016/01/11الخليل
ثالثة شهور، 
و2000 شيكل 

غرامة مالية
2016/04/01

427 
نيفين محسن 
فزاع الجعبري

2016/01/17الخليل
أربعة شهور، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2016/04/03

428 
هنادي موسى 

هماش
مخيم 

الدهيشة
2016/01/17

8000 إقامة 
جبرية، شيكل 

غرامة مالية
2016/02/17

429 
رابعة مصطفى 

العروج
2016/01/21بيت لحم

ثمانية وعشرون 
يومًا، 8000 شيكل 

غرامة مالية
2016/02/17

430 
ديما إسماعيل 

الواوي
2016/02/07حلحلول

أربعة شهور 
ونصف، 8000 
شيكل غرامة 

مالية

2016/04/24
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431 
ملك محمد 

يوسف سلمان
مازالت معتقلةعشرة أعوام 2016/02/09القدس

432 
مارسيل زهير 
فوزي ساليمة

2016/09/16ثمانية أشهر2016/02/10القدس

433 
ياسمين رشاد 

التميمي
2017/01/17اثنا عشر شهرًا2016/02/14الخليل

434 
سناء نايف أبو 

سنينة
2017/08/15ستة شهور إداري2016/02/17الخليل

435 
إيناس إلياس 

الجعبري
2016/02/18الخليل

شهر ونصف 
الشهر

2016/04/03

436 
ساجدة نظام 
محمود حسن

2016/11/24أحد عشر شهرًا2016/02/21نابلس

437 
هدية إبراهيم 

عرينات
2019/01/13ثالثة أعوام2016/03/03أريحا

438 
رويدة فوزي أبو 

موسى
2016/03/07جنين

سبعة 
شهور،2000 
شيكل غرامة 

مالية

2016/10/07

439 
عائشة وفيق 
محمد جمهور

القدس/ 
بيت عنان

2016/03/08
ستة عشر شهًرا، 

2000 شيكل 
غرامة مالية

2017/06/10
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440 
أنسام عبد 

الناصر شواهنة
قلقيلية/

إماتين
2016/03/09

خمسة أعوام 
وعامين مع وقف 

التنفيذ
2021/03/08

441 
 وفاء محمود 

جهالين
العيزرية- 

القدس
2016/07/14أربعة أشهر 2016/03/14

442 
إيناس سعيد 

أبو هالل
2016/05/20شهران2016/03/14القدس

443 
 شيماء نصار 

عطاطرة
يعبد/ 
جنين

2016/03/15
خمسة وأربعون 

يومًا
2016/05/01

444 
 سلوى جمال 

طقاطقة 
بيت فجار/ 

بيت لحم
2016/03/23

أربعة أشهر 
ونصف الشهر

2016/06/29

445 
حنان محمد 

القصراوي
2016/03/20ثالثة شهور2016/03/25الخليل

446 
سندس سمير 

محمد عبيد
2016/08/10خمسة أشهر2016/03/25القدس

2016/04/04موقوفة2016/04/03القدس نهلة صيام 447

448 
شاتيال سليمان 

أبو عيادة 
كفر 

قاسم/48
2016/04/03

 ستة عشر عامًا، 
100 ألف شيكل 

غرامة مالية
مازالت معتقلة



لسنا أرقاما

553

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

449 
سماح عالء 
الدين جميل 

دويك
2016/09/19ستة أشهر2016/04/10القدس

450 
    آالء عبد 
الغفار إدريس

2016/04/14موقوفة2016/04/11الخليل

451 
نوران أحمد 

البلبول
2016/04/13بيت لحم

أربعة شهور، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2016/07/12

452 
سلسبيل زوادي 

شاللدة
2016/04/16الخليل

 سبعة أشهر، 
3000 شيكل 
غرامة مالية

2016/09/29

453 
سالم عبد اهلل 
محمد أبو شرار

2016/04/19الخليل
عشرة أشهر، 
5 آالف شيكل 
غرامة مالية

2017/01/29

454 
مجد يوسف 

عطوان
2016/04/19بيت لحم

خمسة وأربعون 
يومًا، 5000 

شيكل غرامة 
مالية

2016/05/22

455 
نور اإلسالم 
أحمد درويش

2016/11/27ثمانية أشهر2016/04/19رام اهلل



لسنا أرقاما

554

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

456 
هالة محمد 
يحيى بيطار

2016/04/19القدس
أربعة شهور، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2016/08/04

457 
تسنيم خليل 
شكري حلبي

رام اهلل/ 
رامون

2017/04/05عام و6 أشهر2016/04/28

458 
نتالي اياد عبد 

العزيز شوخة
رام اهلل/ 

رامون
2017/04/09عام و6 أشهر2016/04/28

459 
 أمينة عودة 

خاليلة

جبل 
املكبر/
القدس

2016/05/19موقوفة2016/05/09

460 
آالء سائد كامل 

عّساف
2016/06/06موقوفة2016/05/09بيرزيت

461 
خديجة أحمد 

بدوي
م. الفوار/
الخليل

2017/06/24موقوفة2016/05/17

462 
       ميس 

مليطات
2016/06/09موقوفة2016/05/30بيت فوريك

463 
 تغريد سمير 

شاللدة
سعير/
الخليل

2016/06/05
شهر، و2000 
شيكل غرامة 

مالية
غير متوفر

464 
    اعتدال 
قيس برقان

2016/08/18 شهرين و10 أيام2016/06/08بني نعيم



لسنا أرقاما

555

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

465 
      وفاء سليم 

السيوري
2016/07/06موقوفة2016/06/13الخليل

466 
صباح محمد 

فرعون
2016/06/14القدس

ثمانية عشر شهرًا 
)إداري متجدد(

2017/12/21

467 
 سهير أحمد 

شادات
2016/07/24موقوفة2016/06/17طمون

468 
       تغريد 
محمد الفقيه

2016/08/19شهران2016/06/19دورا/الخليل

469 
شيرين خليل 

بصة
2016/06/19العيزرية

إداري )6 شهور 
ثم ُجددت إلى 

أربعة(
2017/04/19

470 
      لبنى أديب 

جرار
2016/07/07موقوفة2016/07/01جنين

471 
الرا ناصر محمود 

الطرايرة
2016/07/03بني نعيم

ستة آالف شيكل 
غرامة مالية

2016/08/10

472 
جميلة داود 

جابر
2016/07/05سلفيت

عامان ونصف 
العام 

2018/11/26

473 
هنادي محمود 

راشد
الخليل/ 

يطا
2017/10/09ستة عشر شهرًا2016/07/07



لسنا أرقاما

556

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

474 
بنان محمود 

مفارجة
2016/08/16موقوفة2016/07/16رام اهلل

475 
سماهر عبد 
القادر مساملة

2016/07/26موقوفة2016/07/18الخليل

476 
 رغد دياب 

موسى نصر اهلل
رام اهلل/

البيرة
2016/11/11أربعة شهور2016/07/20

477 
 والء أيمن 

محاريق
2016/08/04موقوفة2016/08/01الخليل

478 
غدير يوسف 
محمد بدر 

األطرش
2016/08/09الخليل

ستة وثالثون 
شهًرا، 10 اآلف 
شيكل غرامة 

مالية

2019/06/20

479 
رندة محمد 

يوسف 
الشحاتيت

الخليل/ 
دورا

2016/08/11
كفالة مالية 5000 

شيكل
2016/08/15

480 
أمل جمال 
محمد قبها

2018/01/10عام ونصف العام2016/08/15جنين

481 
 شفاء عريف 

األطرش
2016/09/09موقوفة2016/08/25الخليل



لسنا أرقاما

557

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

482 
ابتسام خالد 

كعابنة
2016/08/27أريحا 

عام ونصف العام، 
4000 شيكل 
غرامة مالية

2018/01/29

483 
دالل سعيد أبو 

الهوى
2016/08/28القدس

اثنا عشر شهرا، 
10آالف شيكل 
غرامة مالية

2017/08/06

484 
 ساندي حسين 

أبو زينة
2016/09/01العيزرية

واحد وثالثون 
يومًا

2016/10/03

485 
رويدا سليمان 

الحسيني
قباطية/ 

جنين
2016/10/07موقوفة2016/09/02

486 
 أحالم أحمد 

بدر
2016/09/07موقوفة2016/09/05أبو ديس

487 
آيات يوسف 

محفوظ
2021/09/02خمسة أعوام2016/09/05الخليل

488 
 عدالة إبراهيم 

التعمري
2016/09/29موقوفة2016/09/19بيت لحم

489 
غادة سعيد 
يوسف عواد

2017/03/27سبعة شهور2016/09/19نابلس

490 
صابرين محمد 

حيدر سالم
دير حنا/
الجليل

2016/09/22
 أربعة أعوام، 
8000 شيكل 
غرامة مالية

2019/11/26



لسنا أرقاما

558

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

491 
 شفاء عوض 

أبو خديجة
2016/10/10موقوفة2016/10/06بيت لحم

492 
إيمان مصباح 

أبو صبيح
2016/10/09القدس 

أربعة شهور مع 
وقف التنفيذ، 

1500شيكل غرامة
2016/10/16

493 
شفاء فضل 

عبيدو/ شلودة
2017/04/26سبعة شهور2016/10/27سلوان

494 
 ماجدة حسين 

شريدة 
2016/11/04موقوفة2016/10/30رام اهلل

495 
 أروى خالد 

سلطان
2016/11/26موقوفة2016/11/03الخليل

496 
 نورس علي 

زماري
2016/12/15موقوفة2016/11/10قلقيلية

497 
 عبير أحمد 

زيود 
سيلة 
الحارثية

2016/12/12موقوفة2016/12/08

498 
أماني خالد 

نعمان الحشيم
القدس/
كفر عقب

2016/12/13

 عشرة 
أعوام،5000 
شيكل غرامة 

مالية

مازالت معتقلة



لسنا أرقاما

559

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

499 
إيمان جالل 
محمود علي

2018/02/14ثمانية عشر شهرًا2016/12/19قلقيلية

500 
عائشة يوسف 

األفغاني
مازالت معتقلةخمسة عشر عامًا2016/12/24القدس

501 
جيهان محمد 
عبد الرسول 

حشيمة

القدس/ 
العيسوية

2016/12/30
 أربعة أعوام، 30 
ألف شيكل غرامة 

مالية
2020/10/28

502 
فاطمة رمضان 

عليان 

مخيم 
قلنديا / 
القدس

2017/08/01ثمانية شهور2017/01/01

503 
آمال حسن 

األصلع
بيتللو/ رام 

اهلل
2017/02/01موقوفة2017/01/16

504 
صابرين سمير 

أبو فضة
2017/04/16ثالثة شهور2017/01/16طولكرم

505 
رندة محمد 

يوسف 
الشحاتيت

2017/01/20الخليل
10آالف شيكل 
غرامة مالية

2017/02/07

506 
مرح لؤي 
جعيدي

2017/01/29قلقيلية
عام واحد، 5000 

شيكل غرامة 
مالية

2018/01/01



لسنا أرقاما

560

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

507 
سميحة حمدان 

أبو يوسف
العيسوية / 

القدس
2017/02/02

عام، 15 ألف 
شيكل غرامة 

مالية
2017/02/03

508 
فاطمة جواد 

مزعرو
2017/08/02ستة شهور2017/02/02القدس

509 
إسراء سميح 

بدوي جابر
2017/02/12الخليل

 ثالثون شهرًا، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2019/06/30

510 
جودت محمد 

أبو مازن
نابلس/ 

بيتا
2017/06/08أربعة شهور2017/02/22

511 
إيمان عمر 
الشواحين

يطا/ 
الخليل

2017/06/25أربعة شهور2017/02/25

512 
إيناس عمر 

حميد
2017/02/25نابلس

 خمسة وأربعون 
يوًما، و2000 
شيكل غرامة 

مالية

2017/04/12

513 
إحسان حسن 
عبد الفتاح 

دبابسة
2017/02/26الخليل

ستة شهور إداري، 
تمديد ثالثة 

شهور
2017/11/23

514 
جمانة نعمان 

الرجبي
2017/03/02موقوفة2017/02/27الخليل



لسنا أرقاما

561

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

515 
سميحة أبو 

رميلة
غير متوفرموقوفة2017/02/27القدس

516 
 ميران عز الدين 

دغرة 
2017/03/02موقوفة2017/02/28رام اهلل

517 
بيان محفوظ 

صايف
2017/03/02موقوفة2017/02/28رام اهلل

518 
زينب ذيب عبد 

اهلل
2017/03/02موقوفة2017/02/28رام اهلل

519 
تهاني هاشم 

عارف
2017/05/09موقوفة2017/03/09الخليل

520 
سميرة عبد اهلل 

الحاليقة
2017/05/10شهران إداري2017/03/09الخليل

521 
بيان حسن ربيع 

فرعون/عزام
القدس/ 
العيزرية

2017/03/11
أربعون شهرًا، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2020/07/09

522 
بتول خالد 

إبراهيم الرمحي
2017/03/12رام اهلل

تسعة وعشرون 
شهرًا

2019/06/30

523 
ضحى محمد 

مسودة
2017/02/28موقوفة2017/03/17القدس



لسنا أرقاما

562

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

524 
استبرق يحيي 

التميمي
2017/03/20القدس

عامان، 6000 
شيكل غرامة 

مالية
2019/02/06

525 
سجود أسعد 

ريحان
2017/03/28نابلس/ تل

شهران، 10000 
شيكل غرامة 

مالية
2017/05/29

526 
إخالص صبحي 

الحداد
2017/04/04موقوفة2017/04/01رام اهلل

527 
ابتسام عيد 
عبد الرحمن 

موسى

قطاع غزة/
خانيونس

2019/03/14عامان  2017/04/19

528 
آسيا سليمان 
محمد كعابنة

2017/04/24نابلس
اثنان وأربعون 

شهرًا
2020/08/23

529 
دنيا عزمي 

سلهب
2018/07/09موقوفة2017/04/26تل الرميدة

530 
جيانا محمود 
سليمان حياوي

2017/04/28القدس

اثنان وعشرون 
شهرا، 4000 
شيكل غرامة 

مالية

2019/01/23

531 
سوزان أحمد أبو 

قبيطة
2017/06/01موقوفة2017/05/14الخليل



لسنا أرقاما

563

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

532 
وفاء عيسى أبو 

جمعة
القدس/ 

الطور
2017/05/18موقوفة2017/05/16

533 
مالك محمد 
يوسف الغليظ

2017/12/29ثمانية أشهر2017/05/20رام اهلل

534 
تقوى بسام 

حماد
رام اهلل/ 

سلواد
2017/05/23

3آالف شيكل 
غرامة مالية 

2017/06/01

535 
آية سالم عثمان 

شوامرة
2018/05/04اثنا عشر شهرا2017/05/25القدس

536 
نور أيمن عبد 

اهلل ارزيقات
الخليل/ 

تفوح
2018/05/03عام كامل2017/05/30

537 
ختام علي أبو 

الهيجا
عسفيا / 

جنين
غير متوفرموقوفة2017/06/07

538 
منال محمود 

يوسف أبو علي
2017/11/21ستة شهور2017/06/11الخليل

539 
زينب محمد 

عنكوش 
2017/07/05موقوفة2017/06/15 رام اهلل

540 
أحالم حمزة 
مصطفى 

املّلوح
2017/06/16رام اهلل

 ستة أشهر، 2000 
شيكل غرامة 

مالية 
2017/10/26



لسنا أرقاما

564

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

541 
أفنان أحمد أبو 

هنية
2017/09/25ثالثة شهور إداري2017/06/26القدس

542 
إحسان أحمد 
محمد أبو سمرة

2018/12/10عام ونصف العام2017/06/28الخليل

543 
خالدة كنعان 

محمد جرار
2019/02/28إداري2017/07/02رام اهلل

544 
ختام إسماعيل 

الخطيب
2017/10/02ثالثة شهور إداري2017/07/02رام اهلل

545 
منال وائل عبد 

الرحيم دعنا
القدس/ 

سلوان
2018/08/05أربعة عشر شهرًا2017/07/03

546 
أسيل خالد 

عويسات
2019/06/08عامان 2017/07/08القدس

547 
ميسون عمر 

رمضان
2017/07/20موقوفة2017/07/17الخليل

548 
روان عيد 
محمد عنبر

2020/07/23ثالثة أعوام2017/07/23رام اهلل

549 
تحرير عدنان 

محمد أبو سرية
2017/07/24نابلس

ثالثة عشر شهرأ، 
8000 شيكل 
غرامة مالية 

2018/07/30



لسنا أرقاما

565

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

550 
ابتسام جمعة 

العبد
كوبر/ رام 

اهلل
2017/07/25

عشرة آالف شيكل 
غرامة مالية

2017/07/27

551 
صابرين وليد 
خليل أبو شرار

2017/09/27موقوفة شهرين2017/07/26الخليل

552 
هنادي عبد 

املطلب 
حسيني

2017/08/03موقوفة2017/08/01الخليل

553 
أميرة علي 

حسن طقاطقة
2017/08/02بيت لحم 

خمسة عشر 
شهرا، 4000 
شيكل غرامة 

مالية

2018/10/04

554 
أمينة علي 

عليان
2017/08/27موقوفة2017/08/06 قلقيلية

555 
منال عبد 

املجيد شويكي
سلوان/ 
القدس

2017/08/14موقوفة2017/08/11

556 
فدوى نزيه 
كامل حمادة

القدس/ 
صور باهر

2017/08/12
عشرة أعوام، 30 
ألف شيكل غرامة 

مالية
مازالت معتقلة

557 
ابتسام جمعة 

العبد 
كوبر/ رام 

اهلل
2017/08/28موقوفة2017/08/13



لسنا أرقاما

566

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

558 
شهد محمد أبو 

كويك

مخيم 
قلنديا/ 
القدس

2017/08/20موقوفة2017/08/18

559 
أصيلة عبد اهلل 

قنديل

بيت 
سوريك/ 

نابلس
2017/08/23موقوفة2017/08/19

560 
منار عبد 

املجيد شويكي
سلوان/ 
القدس 

2017/08/29موقوفة2017/08/23

561 
سجود صالح 

الدراويش
2017/08/30الخليل

شهر، 3000 
شيكل غرامة 

مالية
2017/09/15

562 
خديجة أحمد 
ابراهيم خويص

2017/09/05القدس

ثمانية وثالثين 
يوما، إبعاد عن 
األقصى ملدة 

شهر

2017/10/14

563 
سحر جميل 

النتشة
2017/09/05القدس

ثالثة شهور 
ونصف الشهر

2017/11/26

564 
نسرين رياض 

دار جرير
 الجلزون/ 

رام اهلل
2017/09/17موقوفة2017/09/11

565 
والء خالد 
طنجة 

مخيم 
بالطة / 

نابلس
2017/09/24موقوفة2017/09/12



لسنا أرقاما

567

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

566 
هدى نظمي 

مطر
العيسوية/ 

القدس
2017/12/15ثالثة شهور2017/09/14

567 
فاطمة محمد 

خليل
بيت حنينا/ 

القدس
2017/09/25موقوفة2017/09/17

568 
هنادي محمد 

الحلواني
2017/09/28موقوفة2017/09/17القدس

569 
سالي محمد 

الشوا
عناتا/ 
القدس

2017/09/26موقوفة2017/09/24

570 
تهاني حسن 

الغليظ
الجلزون / 

رام اهلل
2017/09/27موقوفة2017/09/25

571 
خلود خليل 

سالمة
أم الشرايط 

/ رام اهلل
2017/09/28موقوفة2017/09/25

572 
أمل عبد اهلل 
محمود سعد

2019/08/20عامان2017/09/30بيت لحم

573 
خديجة جميل 

ربعي
2017/10/09الخليل

ثمانية أشهر 
إداري

2018/06/19

574 
هنا هشام 

طبيلي
2017/10/23موقوفة2017/10/19بيت لحم

575 
غادة عزام 

الشماس
2017/10/23موقوفة2017/10/22الخليل



لسنا أرقاما

568

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

576 
بشرى جمال 
محمد الطويل

2017/11/01البيرة
عتقال إداري 
ثمانية شهور

2018/06/19

577 
أمينة عودة 

حسين محمود
2017/11/04القدس

ثالثة وثالثون 
شهرًا

2020/08/17

578 
دالل عبد ربه 

حاليقة
الشيوخ/ 

الخليل
2017/11/28موقوفة2017/11/05

579 
انتصار موسى 

جبارين
2017/11/09موقوفة2017/11/06الخليل

580 
هدى شحدة 

عودة 
سلوان/ رام 

اهلل
2017/11/08موقوفة2017/11/06

581 
إسراء زياد 

العيدة
2018/05/08ستة أشهر2017/11/12الخليل

582 
بيان طه 
خمايسة

2017/11/16الخليل 

ثالثة شهور 
ونصف، 4000 
شيكل غرامة 

مالية 

2018/02/16

583 
حنان صادق 
األخضر” نيروخ”

2017/11/16الخليل
تسعة شهور، 25 
الف شيكل غرامة 

مالية
2018/04/18

584 
جيهان أحمد 

عقلية
كفر عقب/ 

القدس
2017/12/08موقوفة2017/12/04



لسنا أرقاما

569

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

585 
هدية سعيد 

أبو زيد
2017/12/08موقوفة2017/12/04غزة

586 
أسماء كمال 
حمد وريدات

األردن/ رام 
اهلل

2017/12/10
3آالف شيكل 
غرامة مالية 

2017/12/19

587 
تسنيم محمد 

األسد
النقب/ 
اللقية

خمسة أعوام2017/12/18
ما زالت 
معتقلة

588 
رحمة نايف 
محمد األسد

النقب/ 
اللقية

2017/12/18
أربعة أعوام 
ونصف العام

ما زالت 
معتقلة

589 
عهد باسم 

محمد التميمي
2017/12/19رام اهلل

ثمانية أشهر، 
5000 شيكل 
غرامة مالية

2018/07/29

590 
ناريمان محمود 

التميمي
2017/12/19رام اهلل

ثمانية أشهر، 
6000 شيكل 
غرامة مالية

2018/07/29

591 
نور ناجي 
التميمي

2018/01/04موقوفة2017/12/20 رام اهلل

592 
أريج أمجد 

محمد حوشية
2017/12/28القدس

موقوفة، 4000 
شيكل غرامة 

مالية
2018/10/21



لسنا أرقاما

570

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

593 
سارة فايز 

موسى حميدة
2017/12/28بيت لحم

أربعة شهور، 
4000 شيكل 
غرامة مالية

2018/04/29

594 
منال عبد 
الحفيظ 
التميمي

2018/01/05موقوفة2017/12/28رام اهلل

595 
هنية محمود 

شرايعة
2017/12/28نابلس

أسبوع موقوفة، 
5500 شيكل 
غرامة مالية

2018/01/07

596 
دعاء بركات 

الشيخ
عناتا/ 
القدس

2018/01/07موقوفة2018/01/02

597 
هبة محمد 

علي أبو جاجة
2018/01/10بيت لحم

أربعة شهور 
ونصف الشهر 

2018/05/30

598 
رزان مسلم أبو 

سل

الخليل/ 
مخيم 
العروب

2018/01/11
خمسة وأربعون 

يوًما، 3000 شيكل 
غرامة مالية 

2018/02/12

599 
رؤى مسلم أبو 

سل

الخليل/ 
مخيم 
العروب

2018/01/11
ثالثة شهور، 1500 

شيكل غرامة 
مالية

2018/04/13

600 
نفين مسلم أبو 

سل

الخليل/ 
مخيم 
العروب

2018/01/11
خمسة عشر شهرًا 

و3000 شيكل 
غرامة مالية 

2019/04/13



لسنا أرقاما

571

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

601 
ياسمين عبد 
الرحمن أبو 

سرور

بيت لحم/ 
مخيم 
عايدة

2018/07/26سبعة شهور2018/01/17

602 
منتهى نادر 

غيث
2018/02/12موقوفة2018/01/19الخليل

603 
رسيلة صالح  

شماسنة
القدس/ 

قطنة
2018/01/31

أربعون يومًا، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2018/02/25

604 
سارة  نظمي 

شماسنة
القدس/ 

قطنة
2018/01/31

أربعون يومًا، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2018/02/25

605 
حنان موسى 
سلمان شاللدة

2018/02/05موقوفة2018/02/01بيت لحم

606 
ورود عبد 

الحكيم عاصي
2018/02/11نابلس

تسعة وعشرون 
شهرًا

غير متوفر

607 
حنين عبد 
القادر صالح 

إعمر
2018/02/12طولكرم

أربعة عشر شهرًا، 
1000 شيكل 
غرامة مالية

2019/03/14

608 
نهى عبد اهلل 

شواهنة
2018/02/15موقوفة2018/02/14قلقيلية



لسنا أرقاما

572

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

609 
آالء خضر 
مساملة

2018/03/02بيت لحم
أربعة أشهر، 
3000 شيكل 
غرامة مالية

2018/06/17

610 
فاطمة فادي 

جرار
2018/03/06جنين

خمسة أيام، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2018/03/11

611 
مي بسام 

عسيلة

مخيم 
شعفاط /

القدس
غير متوفرموقوفة2018/03/09

عال مرشود 612
نابلس/ 
مخيم 
بالطة

2018/03/11
سبعة أشهر، 
3000 شيكل 
غرامة مالية

2018/09/20

613 
فادية عزيز 

قنديل
بيت سوريك 

/ رام اهلل
2018/04/08موقوفة2018/03/29

614 
وفاء عيسى أبو 

جمعة
القدس/ 

الطور
2018/04/22موقوفة2018/04/16

615 
ابتهال خضر 
عثمان بريوش

2018/04/25الخليل
أربعة أشهر، 
4000 شيكل 
غرامة مالية

2018/08/15

616 
بديعة محمد 

بريجية
2018/05/03بيت لحم

اإلبعاد عن 
املسجد األقصى  

2018/05/08



لسنا أرقاما

573

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

617 
آية سالم عثمان 

شوامرة
2019/06/29موقوفة2018/05/04القدس

618 
رفيقة عبد اهلل 

اشتية
2018/05/10موقوفة2018/05/06 نابلس

2018/06/03موقوفة2018/05/27القدسخولة صبيح 619

620 
آالء حاتم حافظ 

فقها
طولكرم/ 
كفر اللبد

2018/05/29
شهران إداري، 20 
ألف شيكل غرامة 

مالية
2018/08/08

621 
فداء محمد 

يوسف دعمس
الخليل/ 
بيت أمر

2018/05/29
واحد وعشرون 

شهرًا
2019/08/08

622 
سوزان عبد 

الكريم العويوي
2018/06/05الخليل

عام واحد، 6000 
شيكل غرامة 

مالية
2019/05/13

623 
آيبرو جاينت 

أوسكن
2018/07/11موقوفة2018/06/12تركيا

624 
صفاء أكرم 
شحدة أبو 

حسين

الخليل/ 
مخيم الفوار

2018/06/18
أربعة عشر شهرًا، 

9 آالف شيكل 
غرامة مالية

2019/07/21

غادة فايز عبدو 625
العيزرية / 

القدس
2018/06/26موقوفة2018/06/26



لسنا أرقاما

574

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

نور فايز شوامرة  626
بيت سوريك 

/ نابلس
2018/06/26موقوفة2018/06/26

627 
دينا السعيد/ 

الكرمي
2019/07/16ستة عشر شهرًا 2018/07/02الخليل

628 
ليلى ماهر 

عوينات
2018/07/15موقوفة2018/07/03قلقيلية

629 
سارة محمد أبو 

داهوك 

الخان 
األحمر/ 

أريحا
2019/07/17موقوفة2018/07/04

630 
خلود خليل 

سالمة
أم الشرايط 

/ رام اهلل
2018/07/15موقوفة2018/07/05

631 
شروق بسام 

حميدات
صوريف / 

الخليل
2018/07/11موقوفة2018/07/09

632 
عزيزة موسى 

حميدات
صوريف / 

الخليل
2018/07/11موقوفة2018/07/09

633 
سارة محمد 

الدراويش
دورا / 
الخليل

2018/07/18موقوفة2018/07/16

634 
ملى عبد 

املطلب ديب 
خاطر

الخليل/
اللوزة

2018/07/24
ثالثة عشر شهرًا، 

4 آالف شيكل 
غرامة مالية 

2019/07/26



لسنا أرقاما

575

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

635 
سوزان 

إسماعيل أبو 
غنام

2019/06/13أحد عشر شهرًا2018/08/05القدس

636 
أسماء أحمد 

سمارة

مخيم 
العروب/ 

الخليل
2018/08/09موقوفة2018/08/07

637 
صابرين أبو 

سنينة
2018/08/08القدس

ثمانية عشر 
شهرًا، 18 ألف 
شيكل غرامة 

مالية 

2018/01/10

638 
سائدة محمد 

عيسى بدر
2018/08/14الخليل

عشرة أشهر، 
6 آالف شيكل 
غرامة مالية

2019/05/23

639 
سونيا سيف 
الدين الحموري

2018/08/14الخليل
عشرة أشهر، 
6 آالف شيكل 
غرامة مالية 

2019/05/23

640 
فوزية نصر 

قنديل
رام اهلل/ 

الطيرة
2020/04/30عشرون شهرًا2018/09/02

641 
انتصار موسى 

جبارين
2018/10/07أربعون يومًا2018/09/05رام اهلل



لسنا أرقاما

576

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

642 
إسراء خضر 

اليف
2018/09/26الخليل

عشرة أشهر، 
6000 شيكل 
غرامة مالية 

2019/07/04

2018/10/17موقوفة2018/10/16رام اهللرنين عميرة 643

644 
وفاء محمود 

مهداوي 
“نعالوة”

2018/10/17طولكرم
ثمانية عشر 

شهرًا،12 ألف دوالر 
غرامة مالية

2020/04/19

645 
إسالم جمال 
صبح عبيات

2018/10/23بيت لحم
موقوفة ثمانية 

عشر يوما
2018/11/08

2018/10/29موقوفة2018/10/29بيت لحمأسيل أبو عكر 646

نسرين أبو عكر 647
بيت لحم/ 

مخيم 
عايدة

2018/10/29موقوفة2018/10/29

648 
صابرين مجاهد 

حسين سند
أرطاس/ 
بيت لحم

2018/10/30
كفالة مالية 3000 

شيكل
2018/12/13

649 
بلسم يوسف 

شرايعة
2018/11/11اللد/48

تسعة وعشرون 
شهرًا

2020/06/11

650 
مها طلعت 

ريماوي
بيت ريما / 

رام اهلل 
2019/03/08أربعة شهور 2018/11/17



لسنا أرقاما

577

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

651 
افتكار جمال 
محمد كميل

2018/11/19قباطية
ثالثة أشهر، 2000 

شيكل غرامة 
مالية

2019/01/22

652 
ثائرة موسى 

الديك
كفر الديك/ 

سلفيت
2018/12/03

كفالة مالية 4 
آالف شيكل

2018/12/19

653 
سمر صالح أبو 

ظاهر
غزة/

خانيونس
2018/12/06

عامان ونصف 
العام 

2021/04/25

سهير البرغوثي 654
رام اهلل/ 

كوبر
2019/02/03

 عشرة آالف 
شيكل كفالة 

مالية 
2019/03/04

2019/03/05رام اهللأمل الطحان 655
عشرة آالف شيكل 

كفالة مالية 
2019/03/06

2019/03/12الخليل مها حسن الترك 656
خمسة وأربعون 

يومًا
2019/05/27

2019/03/20كفالة2019/03/17الخليلوالء أكرم غيث  657

658 
نهيل عباس 

بواقنة

باقة 
الشرقية/ 

طولكرم
2019/06/09شهران2019/04/09

659 
رنوة رسمي 

محمد الشناوي
حيفا/ 
املكر

2021/06/10ثالثون شهرًا2019/05/07



لسنا أرقاما

578

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

660 
روند عبد 

الهادي الحموري
غير متوفرموقوفة2019/05/19الخليل

لنا فيصل نزال 661
قباطية/ 

جنين
2018/03/12موقوفة2019/06/02

662 
أزهار يوسف 
الشيخ قاسم

2019/06/08جنين 
اثنان وعشرون 

شهرًا
2021/03/06

663 
كفاح أحمد 

بشارات
طوباس/ 

طمون
2019/07/25موقوفة2019/06/23

664 
روان محمد 
السمحان 

الخليل/
الظاهرية

2021/02/15ثمانية عشر شهرًا2019/07/06

665 
دانية معتصم 

دجاني
2019/07/13موقوفة2019/07/12القدس

666 
شروق محمد 
موسى البدن

2020/06/28عام كامل )إداري(2019/07/15بيت لحم

667 
آالء فهمي عبد 

الكريم بشير
2020/03/22ثمانية شهور2019/07/23قلقيلية

668 
إيناس نبيل 

عصافرة
2019/08/10الخليل

 ثالثون شهرًا، 
4000 شيكل 
غرامة مالية

2021/12/26



لسنا أرقاما

579

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

669 
هبة أحمد عبد 

الباقي اللبدى

جنين/ 
)سكان 
األردن(

2019/11/04إداري2019/08/20

670 
ميس محمد أبو 

غوش 
2019/08/29قلنديا 

ستة عشر شهرًا، 
2000 شيكل 
غرامة مالية  

 2020/11/30

وداد برغوثي 671
كوبر/ رام 

اهلل
2019/09/16موقوفة2019/09/01

672 
سماح خليل 
عبد الرحمن 

جرادات
2019/09/07البيرة

تسعة أشهر، 
ثالثة أالف شيكل 

غرامة مالية
2020/06/04

673 
وفاء محمود 
عبد الرحمن

2019/02/03موقوفة2019/10/17طولكرم

2020/03/30ستة أشهر2019/10/30الخليلسهير إسليمية 674

675 
خالدة كنعان 

محمد جرار
2019/10/31رام اهلل

أربعة وعشرون 
شهرًا، 4000 
شيكل غرامة 

مالية

2021/09/26

676 
بشرى جمال 
محمد الطويل

2019/12/11البيرة
اعتقال إداري 
ثمانية شهور

2020/07/28



لسنا أرقاما

580

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

677 
شذى ماجد 

حسن
2020/05/21إداري2019/12/12رام اهلل

678 
حليمة 

خندقجي
2020/06/30موقوفة2020/01/01رام اهلل

679 
سوزان بسيسو 

املبيض
2020/01/18القدس

موقوفة ملدة 
8شهور

2020/09/07

680 
آية أحمد 
الخطيب

عرعرة/ 
املثلث

2020/02/17
موقوفة )تحويل 

حبس منزلي(
2021/06/24

681 
نوال محمد 
عبد فتيحة

2020/02/21القدس
 ثمانية أعوام ، 
تعويض 30 ألف 

شيقل
مازالت معتقلة

2020/02/25القدسآية أبو ناب  682
إبعاد عن 

املسجد األقصى 
أربعة أشهر

2020/05/28

683 
لين عاكف 

عوض
الخليل/ 
بيت أمر 

2020/02/25
 غرامة مالية 
1500 شيكل

2020/03/03

684 
مي أحمد 

مصاروة
2020/03/13عرعرة/48

عامان ونصف 
العام

مازالت معتقلة

2020/05/07موقوفة2020/05/05القدس رانية حاتم 685



لسنا أرقاما

581

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

686 
ليان نزار أحمد 

كايد
2020/06/08نابلس

ستة عشر شهرا، 
6000 شيكل 
غرامة مالية

2021/09/09

687 
إيمان  نعيم 

األعور
2020/06/17القدس

اثنان وعشرون 
شهرًا، 20 ألف 
شيكل غرامة 

مالية

2022/03/13

2020/06/23القدسابتسام شرف 688
موقوفة، 5000 
شيكل غرامة 

مالية
2020/07/15

إيلياء أبو حجلة 689
رام اهلل/
الطيرة

2020/07/01
 أحد عشر شهرًا 
و1500 شيكل 
غرامة مالية

2021/05/10

690 
حنين هاني 

نصار
2020/07/20موقوفة2020/07/01رام اهلل

691 
ربى فهمي 

العاصي
رام اهلل/
بيت لقيا

2020/07/09

واحد وعشرون 
شهرًا و3000 
شيكل غرامة 

مالية

2022/03/06

692 
ريما عبد الفتاح 

زيد الكيالني
2020/07/28موقوفة2020/07/25جنين



لسنا أرقاما

582

االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

2020/08/04رام اهللتسنيم القاضي 693
ثالثة وأربعون 

يوما، 1000 شيكل 
غرامة مالية 

2020/09/17

694 
ياسمين محمد 

جابر
مازالت معتقلةثالثون شهرًا2020/08/04القدس

سالم محيسن 695
القدس/ 
العيسوية

2020/09/03موقوفة2020/08/20

696 
شروق محمد 
موسى البدن

2020/09/05بيت لحم
ثمانية شهور 

)إداري(
2021/05/02

697 
ختام الخطيب 

السعافين
رام اهلل/ 

بيتونيا
2020/11/02

ستة عشر شهرًا 
)إداري(

2022/05/06

698 
شذى زياد 

الطويل
البيرة/ رام 

اهلل
2021/12/05أربعة عشر شهرًا2020/11/02

699 
بشرى جمال 
محمد الطويل

البيرة / رام 
اهلل

2021/10/05إداري2020/11/09

2021/01/21بيت حنينافاطمة خضر 700
اإلبعاد عن 

املسجد األقصى
2021/01/22

موقوفة2021/01/24الخليلنهاية صوان 701
ما زالت 
معتقلة
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االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

702 
أنهار سامي 
حجة” الديك”

2021/03/08رام اهلل
خمسة شهور، 
غرامة مالية 40 

ألف شيكل 
2021/09/02

703 
أماني حازم 

جرادات
2021/03/11الخليل

سبعة 
شهور،3000 
شيكل غرامة 

مالية

2021/08/23

704 
صفا حازم 

جرادات
2021/03/11الخليل

سبعة أشهر، 
2000 شيكل 
غرامة مالية

2021/09/22

2021/03/29القدسمنى القواسمي 705

اإلبعاد عن 
املسجد األقصى 
ومحيطه ملدة 

7 أيام 

2021/03/29

706 
أناغيم بدر 

عوض
2021/04/05الخليل

سبعة شهور 
وغرامة مالية 
2000 شيكل

2021/10/13

707 
منى حسين 
عوض قعدان

2021/04/10جنين

ثمانية عشر 
شهرا، 7 آالف 
شيكل غرامة 

مالية

2022/07/09

2021/04/22موقوفة2021/04/12نابلسشمس مشاقي 708
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االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

709 
خوانا رويز 
سانشيز 
رشماوي

2021/04/13بيت ساحور 
13شهرًا و غرامة 
مالية بقيمة 50 

ألف شيكل
2022/02/07

710 
ميس ثائر 
املرقطن

2021/07/28موقوفة2021/05/01الخليل

711 
عبير محمد 

الرجبي
2021/08/19أربعة شهور2021/05/07الخليل

712 
رانية مرزوق 

ظاهر
موقوفة2021/05/11نابلس/

ما زالت 
معتقلة

2021/05/17أريحا سحر كعابنة 713
ألف شيكل غرامة 

مالية 
2021/05/23

2021/05/17أريحاناريمان كعبانة 714
ألف شيكل غرامة 

مالية 
2021/05/23

صابرين دياب 715
طمرة/ 
الجليل

2021/05/24موقوفة2021/05/24

2021/06/05موقوفة2021/06/05القدسجيفارا البديري  716

717 
أيام نمر صبحي 

الرجبي
2021/10/00موقوفة2021/06/16الخليل
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االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

718 
شذى عودة )أبو 

فنونة(
2021/07/07رام اهلل

ستة عشر 
شهرًا،30 ألف 
شيكل غرامة 

مالية  

2022/06/03

719 
ليان سامي 
وديع ناصر

2021/07/07بيرزيت
خمسون يومًا 

موقوفة، اإلفراج 
بكفالة مالية 

2021/08/26

720 
إيمان خليل 

عمارنة
2021/08/21موقوفة2021/07/08طولكرم

721 
فيروز فايز 
محمود البو

موقوفة2021/08/09القدس
ما زالت 
معتقلة

722 
إسالم محمود 

زايد
موقوفة2021/08/25رام اهلل

ما زالت 
معتقلة

723 
هنادي محمد 

الحلواني 
2021/08/26موقوفة2021/08/26القدس

2021/08/28موقوفة2021/08/28القدسندى العباسي 724

2021/10/20موقوفة2021/08/31الخليلهيام الرجوب 725

2021/09/00موقوفة2021/08/31جنينوفاء قندس 726

727 
غدير عدنان 

قراريه
غير متوفرموقوفة2021/09/01جنين
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االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

2021/09/10القدس عايدة صيداوي  728

كفالة مالية 
3000 شيقل، 

حبس منزلي مدة 
أسبوع

2021/09/17

2021/09/0موقوفة2021/09/12جنينمنار قندس 729

غير متوفرموقوفة2021/09/14بيت لحم شريهان شوكة 730

سماح بكراوي 731
القدس/

بيت سوريك
موقوفة2021/10/18

ما زالت 
معتقلة

732 
فاطمة رمضان 

عليان
القدس/ 

قلنديا
موقوفة2021/11/01

ما زالت 
معتقلة

2021/12/01موقوفة2021/11/09جنينصابرين زيود 733

2021/12/22كفالة مالية2021/12/08القدسإسراء غتيت 734

735 
شروق محمد 
موسى البدن

أربعة أشهر إداري 2021/12/08بيت لحم
ما زالت 
معتقلة

736 
نفوذ جاد عارف 

حماد
موقوفة2021/12/08القدس

ما زالت 
معتقلة

737 
سعدية سالم 

فرج اهلل
موقوفة2021/12/18الخليل/ إذنا

استشهدت 
داخل السجن 

2/7/2022
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االسمم
مكان 
السكن

تاريخ 
االعتقال

تاريخ اإلفراجالحكم

738 
عطاف يوسف 

جرادات

جنين/ 
سيلة 
الحارثية

موقوفة2021/12/27
ما زالت 
معتقلة

739 
بشرى جمال 
محمد الطويل

إداري2022/03/21البيرة 
ما زالت 
معتقلة





هوامش الفصل الثاني والثالث

ــل  ــش الفص ــالع ىلع هوام لالط
ــث: ــي والثال الثان

امسح الكود التالي
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املراجع:

الرسائل العلمية:

أبو الخير، إيمان، اعتداءات االحتالل )اإلسرائيلي( ىلع املرأة يف األراضي  	

الفلسطينية املحتلة عام 1967 )-1967 2014( )رسالة ماجستير غير منشورة(، 

الجامعة اإلسالمية، غزة، 2014.

بولص، لنا محمد. )2018(. األسيرات الفلسطينيات املحررات بين الدور النضالي  	

والواقع االجتماعي يف الضفة الغربية، )رسالة ماجستير(، جامعة النجاح الوطنية، 

نابلس.

السنوار، زكريا. العمل الفدائي يف قطاع غزة )1973-1967( )رسالة ماجستير غير  	

منشورة(. الجامعة اإلسالمية- غزة، فلسطين، 2003.

الكتب والدوريات:

إيمان أبو الخير، اعتداءات االحتالل )اإلسرائيلي( ىلع املرأة يف األراضي  	

الفلسطينية املحتلة عام 1967 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات )بيروت: 

.)2020

امتياز النحال زعرب، وجوه نسائية معاصرة، غزة، 2013. 	

جمعية إنعاش األسرة، نشرة ممارسات االحتالل آب/أغسطس 2014. 	

حركة التحرير الوطني فتح، صور وحكايات يف ظل االنتفاضة )ج2(. 	

 جرار، خالدة؛ الجربوني، لينا، الحركة األسيرة النسوية، دراسة بحثية عن واقع  	

األسيرات الفلسطينيات يف سجون االحتالل، هيئة شؤون األسرى واملحررين، )رام 

اهلل: 2016( ص19.

ريموندا طويل، سجينات الوطن السجين، )عكا: مؤسسة الثقافة الفلسطينية، دار  	

األسوار، 1988(.
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عبد الرحيم جابر، مواجهة االعتقال أسطورة النضال الفلسطيني )رام اهلل-  	

فلسطين، املؤسسة الفلسطينية للنشر، 2006(.

عبد الناصر فروانة، األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )القاهرة: جامعة الدول  	

العربية، 2015(.

عدنان داغر، أسيرات الحرية يف سجون االحتالل، مجلة الغيداء، مركز شؤون املرأة،  	

عدد )15(، 2006.

فايز أبو عون، 10 آالف أسيرة، مجلة الغيداء، مركز شؤون املرأة، غزة، عدد )15(،  	

.2006

فلسطين اليوم )ملحق خاص( جلعاد شاليط من عملية الوهم املتبدد إلى  	

صفقة وفاء األحرار.

فؤاد الشلودي، تقرير مفصل ونهائي عن األسيرات بالسجون )اإلسرائيلية(، 2011. 	

محسن محمد صالح )محرر(، التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 2010 )بيروت:  	

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2011(.

محسن محمد صالح )محرر(، معاناة املرأة الفلسطينية تحت االحتالل )اإلسرائيلي(،  	

سلسلة أولست إنسانًا؟ )2( )بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2008(.

مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة، موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين  	

والعرب )القدس: جامعة القدس، 2014(، الجزء 1.

املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، األسرى الفلسطينيون يف غياهب السجون  	

)اإلسرائيلية(.

مؤسسة الضمير لرعاية األسير، تقرير انتهاكات حقوق األسيرات واألسرى  	

الفلسطينيين لعام 2009.

مؤسسة الضمير لرعاية األسير، انتهاك حقوق األسيرات واألسرى لعام 2012. 	

مؤسسة الضمير لرعاية األسير، تقرير انتهاك حقوق األسرى واملعتقلين لعام 2013. 	



لسنا أرقاما

593

مؤسسة الضمير لرعاية األسير، تقرير انتهاكات حقوق األسيرات واألسرى يف  	

سجون االحتالل 2015.

مؤسسة الضمير لرعاية األسير، تقرير انتهاكات حقوق األسيرات واألسرى يف  	

سجون االحتالل 2016.

مؤسسة الضمير لرعاية األسير، تقرير انتهاكات حقوق األسيرات واألسرى يف  	

سجون االحتالل 2018.

نساء ألجل األسيرات السياسيات، نشرة إعالمية، تموز 2010 	

الهيئة املستقلة لحقوق املواطن، تقرير سنوي 2013. 	

الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي لعام 2014. 	

املواقع اإللكترونية:

 موقع وزارة شئون األسرى واملحررين – غزة: 	

http://www.mod.gov.ps/index.php/ar 

	 /http://cda.gov.ps/index.php/ar :هيئة شؤون األسرى واملحررين

	 /https://info.wafa.ps :”مركز املعلومات الوطني الفلسطيني “وفا

 مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان: 	

https://www.addameer.org/ar 

	 /https://hadfnews.ps :بوابة الهدف اإلخبارية 

	 /https://www.aljazeera.net :الجزيرة نت

	 /http://mhpss.ps :جمعية نادي األسير الفلسطيني

	 /https://www.raya.ps :شبكة راية اإلعالمية

	 /http://pnn.ps :شبكة فلسطين اإلخبارية

	 /https://www.paldf.net :شبكة فلسطين للحوار
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	 /https://www.palinfo.com :املركز الفلسطيني لإلعالم

	 /https://vision-pd.org :مركز رؤية للتنمية السياسية

	 /https://asramedia.ps :مكتب إعالم األسرى

	 /https://asravoice.ps :موقع إذاعة صوت األسرى

	 /https://alresalah.ps :موقع الرسالة نت

	 /https://www.almayadeen.net :موقع امليادين نت

	 /https://nn.najah.edu :موقع النجاح اإلخباري

	  /https://omamh.online :موقع أمامة اإلخباري

	 https://amad.ps/ar :موقع أمد لإلعالم

	 /https://alwatanvoice.com :موقع دنيا الوطن

	 /https://assabeel.net :موقع صحيفة السبيل

	 https://www.alquds.com/ar :موقع صحيفة القدس

	 /https://www.arab48.com :48 موقع عرب

	 /https://arabi21.com :21 موقع عربي

	 /https://paltimeps.ps :موقع فلسطين اآلن

	 /https://asravoice.ps :موقع فلسطين أون الين

	 https://www.qudspress.com/index.php :موقع قدس برس

	 /https://alqassam.ps :موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام

	 /http://www.womenfpal.com :موقع نساء من أجل فلسطين

	 /https://snd.ps :وكالة سند لألنباء

	 /https://safa.ps :وكالة صفا اإلخبارية

	 /https://www.maannews.net :وكالة معًا اإلخبارية
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	 /https://wattan.net :وكالة وطن لألنباء

	 //https://hadfnews.ps :بوابة الهدف اإلخبارية

	 /https://alray.ps/ar :وكالة الرأي اإلخبارية

	 /https://refugeesps.net :بوابة الالجئين الفلسطينيين

	 /https://www.alestqlal.com :موقع صحيفة االستقالل

	 http://alhaya.ps/ar :موقع الحياة الجديدة

	 /https://samanews.ps/ar :وكالة سما اإلخبارية

	 /https://rowadalhaqeqa.com :شبكة الرواد اإلعالمية

	 /https://www.amnesty.org/ar :موقع منظمة العفو الدولية

	 /https://arabic.cnn.com :20 موقع بالعربية

	 /https://aawsat.com :موقع الشرق األوسط

	 /https://royanews.tv/tag :موقع رؤيا اإلخباري

	  /https://www.noonpost.com :موقع نون بوست

	 https://petra.gov.jo/Include/Main.jsp?lang=ar :وكالة األنباء األردنية

	 /https://al-sharq.com :موقع صحيفة الشرق

	 /https://al-ain.com :وكالة العين اإلخبارية

	 https://www.almodon.com/portal :موقع صحيفة املدن

	 /https://www.eremnews.com :وكالة إرم نيوز

	 /https://alwatannews.net :موقع صحيفة الوطن

	 /https://www.raialyoum.com :موقع صحيفة رأي اليوم

	 /https://www.alhadath.ps/article :موقع صحيفة الحدث

	 /https://www.al-monitor.com :اإلخباري Al-MONITOR موقع
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	 /https://alghad.com :موقع الغد اإلخباري

	 /https://www.afrigatenews.net :بوابة افريقيا اإلخبارية

	 /https://www.echoroukonline.com :موقع الشروق لإلعالم والنشر

	 /https://alkhaleejonline.net :موقع الخليج أون الين

	 /https://m.akhbarelyom.com :بوابة أخبار اليوم

	 /https://www.albayan.ae :42 موقع البيان

	 /http://sana.sy :الوكالة العربية السورية لألنباء

	 /https://www.btselem.org :موقع بتسيلم اإلخباري

	 https://bokra.net   :موقع بكرا

	 /https://paltoday.ps/ar : وكالة فلسطين اليوم

	 /https://www.annajah.net :موقع النجاح

	 https://alasra.ps/ar/index.php :مركز األسرى للدراسات

	 /https://alfajertv.com :موقع تليفزيون الفجر

	 /https://www.shasha.ps :شاشة نيوز

	 /https://qudsn.co :موقع قدس

	 /https://www.alaraby.co.uk :موقع العربي الجديد

	 /https://arn.ps :موقع أجيال

	 /http://www.almuhja.com :موقع مهجة القدس

	 /http://www.wofpp.org :ملتقى أجراس العودة

	 /https://samanews.ps :سما نيوز

	 /https://www.nawa.ps :شبكة نوى
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املقابالت:

مقابلة أجراها املركز مع كفاح جبريل، أسيرة محررة، 18/12/2016م. 	

مقابلة أجراها املركز مع هناء شلبي، أسيرة محررة،31/12/2016م. 	

مقابلة أجراها املركز مع مريم صالح، وزيرة سابقة، 7/1/2017م. 	

مقابلة أجراها املركز مع وفاء البس، أسيرة محررة، 22/1/2017م. 	

مقابلة أجراها املركز مع سمر صبيح، أسيرة محررة، 6/2/2017م. 	

مقابلة أجراها املركز مع فاطمة الحلبي، أسيرة محررة، 4/5/2017م. 	

مقابلة أجراها املركز مع لطفية شتيوي، أسيرة محررة، 11/5/2017م. 	

مقابلة أجراها املركز مع فاطمة الزق، أسيرة محررة، 16/5/2017م. 	

مقابلة أجراها املركز مع هنادي حلواني، مرابطة يف األقصى، 26/2/2018م. 	

لقاء أجرته هيام أحمد مع األسيرة املحررة ابتسام موسى، 15/4/2019م. 	

مقابلة أجراها املركز مع قاهرة السعدي، أسيرة محررة، 30/12/2019م. 	

مقابلة أجراها املركز مع منتهى الطويل، والدة بشرى الطويل، 19/11/2020م. 	

مقابلة أجراها املركز مع عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق  	

بهيئة شؤون األسرى واملحررين، 2/2/2021م.

مقابلة أجراها املركز مع بشرى الطويل، أسيرة محررة، 27/11/2021م 	

مقابلة أجراها املركز مع أنسام شواهنة، أسيرة محررة، 13/5/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع دارين طاطور، أسيرة محررة، 25/5/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع أنهار الديك، أسيرة محررة، 31/5/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع غفران الزامل، أسيرة محررة، 31/5/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع إيناس عصافرة، أسيرة محررة، 1/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع سوزان العويوي، أسيرة محررة، 1/6/2022م 	
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مقابلة أجراها املركز مع إيمان األعور، أسيرة محررة، 1/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع تحرير أبو سرية، أسيرة محررة، 1/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع سوزان غنام، أسيرة محررة، 1/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع بتول رمحي، أسيرة محررة، 1/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع ديما الواوي، أسيرة محررة، 2/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع سالم أبو شرار، أسيرة محررة، 2/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع آية الخطيب، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع أمل طقاطقة، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع منال دعنا، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع هيفاء أبو صبيح، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع فداء دعمس، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع جيانا حياوي، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع منار شويكي، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع عهد التميمي، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع ناريمان التميمي، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع هدية عريقات، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع فوزية قنديل، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع صابرين سالم، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع إستبرق نور، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع هالة البيطار، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع أسماء قدح، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع عال مرشود، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	
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مقابلة أجراها املركز مع آالء فقهاء، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع سونيا الحموري، أسيرة محررة، 4/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع سلسبيل شاللدة، أسيرة محررة، 5/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع سائدة بدر، أسيرة محررة، 5/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع صفاء أبو سنينة، أسيرة محررة، 5/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع دينا السعيد، أسيرة محررة، 5/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع بيان خمايسة، أسيرة محررة، 5/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع سجود دراويش، أسيرة محررة، 5/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع إيمان كمنجو، أسيرة محررة، 5/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع بيان فرعون، أسيرة محررة، 6/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع رغد نصراهلل، أسيرة محررة، 6/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع نور اإلسالم درويش، أسيرة محررة، 6/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع أفنان رمضان، أسيرة محررة، 6/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع مالك الغليظ، أسيرة محررة، 6/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع إستبرق التميمي، أسيرة محررة، 7/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع نورا الجعبري، أسيرة محررة، 7/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع ملى خاطر، أسيرة محررة، 9/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع إسراء اليف، أسيرة محررة، 9/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع حنين اْعَمر، أسيرة محررة، 9/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع سناء الحايف، أسيرة محررة، 12/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع ابتسام سمر أبو ظاهر، أسيرة محررة، 12/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع  نسرين أبو كميل، أسيرة محررة، 12/6/2022م 	



لسنا أرقاما

600

مقابلة أجراها املركز مع سجود ريحان، أسيرة محررة، 18/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع رجاء الغول، أسيرة محررة، 30/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع دعاء الجيوسي ، أسيرة محررة، 30/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع هناء شلبي ، أسيرة محررة، 30/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع خلود املصري، أسيرة محررة، 30/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع ماجدة فضة، أسيرة محررة، 30/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع منال سباعنة ، أسيرة محررة، 30/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع رانية ذياب ، أسيرة محررة، 30/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع ابتهال السعدي ، أسيرة محررة، 30/6/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع شذى ماجد حسن ، أسيرة محررة، 02/7/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع ليان ناصر، أسيرة محررة، 03/7/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع ليان كايد، أسيرة محررة، 04/7/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع إيلياء أبو حجلة، أسيرة محررة، 05/7/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع ميس أبو غوش، أسيرة محررة، 05/7/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع ربى العاصي، أسيرة محررة، 05/7/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع هنادي حلواني، أسيرة محررة، 16/7/2022م 	

مقابلة أجراها املركز مع عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق  	

بهيئة شؤون األسرى واملحررين، 2/2/2021.

مقابلة مع أ. أمجد النجار، نادي األسير، الخليل 30/1/2021م 	
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 » Julie Granerud, Belonging to Palestine, p.54.
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