
 طريق الحرية والكرامةاألسرى الشهداء، قناديل في 

 راغدة عسيران: بقلم

، بعد شهرين على استشهاد (2112 /26/11)األسير المريض سامي أبو دياك  أثار استشهاد
صدمة وغضب شعبي واسع، أعاد الى األذهان ( 8/2/2112)األسير المريض بسام السايح 

مقابر "الظروف القاسية التي يعاني منها األسرى في سجون االحتالل، وهي عبارة عن 
 .بنظر العديد من األسرى وذويهم" مسالخ"و" األحياء

، ارتقى خمس شهداء من األسرى، أربعة منهم بسبب اإلهمال الطبي 2112فخالل العام  
 28، بعد 2112فبراير / شباط ر الشهيد فارس بارود الذي استشهد في شهر األسي: وهم المتعمد

، بعد 2112يوليو / تموز عاما من األسر، واألسير الجريح عمر عوني يونس، الذي استشهد في 
/ حزيران اجد طقاطقة من بيت لحم في شهر شهر من اعتقاله، فيما استشهد األسير نصار م

 . عزل سجن الرملة، بسبب التعذيب في 2112يو نيو

، 2112سبتمبر / أيلول  22من ناحية أخرى، فضحت قضية األسير سامر العربيد، المعتقل منذ 
والذي تم نقله الى المستشفى لخطورة وضعه الصحي بعد جوالت التحقيق، أساليب التحقيق 

 .والتعذيب التي يتعرض لها األسرى بعد اعتقالهم والتي قد ينتج عنها استشهادهم

ذيب وما يسمى اإلهمال الطبي هما الوسيلتان األكثر انتشارا لقتل األسرى في السجون التع
، ولكن التمييز بين االسلوبين شكلي، حيث أن العديد من 1261الصهيونية، على األقل منذ العام 

األسرى الشهداء كانوا يعانون من األمراض بسبب التعذيب الجسدي والمعنوي الذي مارسه 
هاينة عليهم، وبالمقابل، كان المرض الذي كانوا يعانون منه قبل االعتقال سببا المحققون الص

مع " يتعاونون"لتعذيبهم النفسي، إذ كان يستخدم من قبل المحققين للضغط عليهم وجعلهم 
االحتالل، ما يمكن االستنتاج أن االعتقال هو بحد ذاته إحدى وسائل القتل البطيئ أو السريع 

دة لدى اإلحتالل، وقد ينجو من ينجو، خالل األسر أو بعد اإلفراج عنه، ذلك أن المعتم ،واإلعدام
 . الموت يالحق األسرى المحررين أيضا، بسبب معاناتهم الطويلة في السجون الصهيونية

الحكومة الصهيونية الحاكمة اليوم، المعروفة بفاشيتها وبقراراتها التعسفية بحق األسرى، ليست 
ة التي شّرعت قتل األسرى بطرق مختلفة، بل تعود الممارسات اإلرهابية ضد األولى وال الوحيد

المقاومين المعتقلين الى االحتالل البريطاني، الذي زّج اآلالف من الفلسطينيين في سجونه، 
لقد نفّذ االحتالل . أو خارج نطاق شرعية المحتل" شرعية"وأعدم الكثيرين منهم بطرق 

شهداء ثورة "حكم اإلعدام بحق  1221يونيو /حزيران 11ل، يوم البريطاني، على سبيل المثا
محمد جمجوم، المولود في مدينة الخليل، وفؤاد حجازي المولود في  :، األسرى الشهداء"البراق

منذ ذلك الوقت، وربما قبله، قّدم الشعب الفلسطيني والى . صفد، وعطا الزير من الخليل أيضا
هم األسرى، من أجل الحرية وإعالء ئمن خيرة أبنا اآلخرلو جانبه الشعوب العربية، الشهيد ت

 . كلمة الحق

: معنى الشهادة لدى الشعب المقاومعن عبّرت وصية شهداء ثورة البراق، في رسالتهم األخيرة، 
اآلن ونحن على أبواب األبدية، مقدمين أرواحنا فداء للوطن المقدس، لفلسطين العزيزة، نتوجه "

لفلسطينيين، أال تُنسى دماؤنا المراقة وأرواحنا التي سترفرف في سماء هذه بالرجاء إلى جميع ا



تذكر أننا قدمنا عن طيبة خاطر، أنفسنا وجماجمنا لتكون أساسا لبناء تالبالد المحبوبة، وأن 
استقالل أمتنا وحريتها وأن تبقى األمة مثابرة على اتحادها وجهادها في سبيل خالص فلسطين 

تحتفظ بأراضيها فال تبيع لألعداء منها شبرا واحدا، وأال تهون عزيمتها وأال وأن . من األعداء
لنا في آخر حياتنا رجاء إلى ملوك وأمراء . يضعفها التهديد والوعيد، وأن تكافح حتى تنال الظفر

 ..."العرب والمسلمين في أنحاء المعمورة، أال يثقوا باألجانب وسياستهم

وإقامة الكيان االستيطاني،  1298راضي الفلسطينية في العام بعد الغزو الصهيوني لمعظم األ
وحتى احتالل الضفة الغربية والجزء المتبقي من مدينة القدس وقطاع غزة، لم يتم توثيق حاالت 
االعتقال والقتل وأوضاع السجون الصهيونية، كما حصل فيما بعد، إال من قبل بعض 

بالداخل ) الطيبة وأحد مؤسسي حركة األرض، المناضلين، كالراحل صالح برانسي، من مدينة
الذي تحّدث عن االعتقال والسجن والتعذيب الجسدي والنفسي، للكاتب  (98الفلسطيني المحتل 

فلذلك، يبقى ". ثالثون سنة تحت االحتالل الصهيوني: النضال الصامت"هشام شرابي، في . د
صهيونية، ونضاالت األسرى الحديث عن االعتقال والممارسات اإلرهابية في السجون ال

 .1261وتصديهم لالحتالل ضمن الفترة الزمنية ما بعد العام 

ضمن الحمالت الشعبية والوقفات االحتجاجية والداعمة لحقوق األسرى والمضربين عن الطعام 
ى أهمية التمسك كاألسير أحمد زهران، تأتي هذه الدراسة حول األسرى الشهداء للتأكيد عل

فيهم الذين استشهدوا، في الوقت الذي يحاول فيه الكيان المحتل، مدعوما  نبمبقضية األسرى، 
 ومحاربة عائالتهم، من المنظومة الدولية وأموالها، عزل األسرى عن شعبهم واالستفراد بهم

وخاصة أن األسرى الشهداء هم الذين ارتقوا في معركة غير متكافئة، بين كيان استيطاني مدّجج 
األمنية والقضائية والسياسية والطبية واإلعالمية، يدعمها ضغط جمهور  بالسالح ومؤسساته

فاشي وعنصري يحلم باستعباد العرب، وبين أسرى عزل ال يملكون أي شيء للدفاع عن 
 . أنفسهم، إال إرادتهم الصلبة وصبرهم وايمانهم بالنصر وأمعائهم الخاوية

ه ودعم ئعب الفلسطيني في تكريم شهدار الشرغم محاوالت النيل من الشهداء واألسرى، استم
في القرى والبلدات، وعلى صفحات الفيسبوك والمدونات الخاصة، بقيت سيرة هؤالء . أسراه

 . األسرى الشهداء حيّة، في قلوب أقربائهم ومحبيهم وإخوانهم

إال أن سيرة األسرى الشهداء وذكراهم هي أيضا جزء من تاريخ المقاومة ومن تاريخ الحركة 
طنية األسيرة، ومن هذا المنطلق، من الواجب توثيق ودراسة هذه التجربة الفريدة في العالم، الو

من التعرف على تجربة الحركة األسيرة المقاومة ضد أبشع وأعنف احتالل في العالم اليوم، و
كما تؤكد حمالت التضامن مع األسرى، فهم ليسوا أرقاما، بل . هم شهداءها وكيف استشهدوا

لهم قصصهم . تحّدوا االحتالل قبل وبعد اعتقالهم وأناروا طريق الحرية لألجيال القادمة مقاومين
هؤالء يجب أن " :وتجاربهم، في السجون وخارجها، وكما كتب األسير المحّرر علي جرادات

 ."تعرف تجاربهم بدمها ولحمها، أي قبل أن تيبس شرايينها في أرقام إحصائية جامدة

 :رى أساليب قتل األس - 1

 اإلعدام  –أ 



تعّددت أساليب قتل األسرى في السجون الصهيونية، أو ما قبل نقل األسير اليها، حيث تشير 
األرقام واإلحصائيات أن األجهزة األمنية الصهيونية أعدمت الكثير من األسرى، خالل وبعد 

االحصائيات أسماء تورد . يا أو خالل نقل األسير الى مركز التوقيفناعتقالهم مباشرة، ميدا
بعد احتالل قطاع غزة مباشرة، هم  8/6/1261لثالثة شهداء من مخيم النصيرات ارتقوا يوم 

 . وزكي هاشم محمد صيام ،وخليل كامل حسين صيام ،أحمد محمد سالمة النويري :الشهداء

أو ، فيعتقله الصهاينة وخالل النقل، يجهزوا عليه امن ناحية أخرى، قد يكون المقاوم جريح
من الخليل،  فتحي عبد الفتاح النتشة،الشهيد األسير يخفوه الى الوقت الحاضر، كما حصل مع 

ه في ئفتاح النتشه ظروف اعتقاله واختفايسرد أخوه السيد خليل عبد ال. 12/5/1291المولود في 
َعبر الحدود االردنية  1268أذار  29بتاريخ : "منطقة شويعر، مرج نعمة قائال ،األغوار

لسطينية في مهمة قتالية بناء على أوامر القيادة العسكرية لقوات الثورة الفلسطينية وقد الف
خاضت الدورية الفلسطينية معركة عسكرية مع قوات االحتالل االسرائيلي في منطقة غور 

وفهيم أبو غزالة شهداء فيما قام باقي  ،نعجه سقط فيها محمد فتحي عبد الفتاح عبد الحافظ النتشه
أفراد الدورية باالنسحاب يحملون جثمان الشهيد فهيم أبو غزالة ودون أن يتمكنوا من حمل 
جثمان الشهيد محمد فتحي عبد الفتاح النتشه الذي بقي على ارض المعركة وقامت قوات 

انتمى الشهيد فتحي النتشة  ".والزالت ترفض اعادته الى عائلته هبأسر "االسرائيلي"االحتالل 
ما تبقى من االراضي  "اسرائيل"منذ بداية شبابه لصفوف الحركة الوطنية وعندما احتلت "

، وقد طاردته قاومة االحتاللكان من أوائل الذين شرعوا في م 1261الفلسطينية في حزيران 
هناك بالقوات العلنية ما اضطره إلى الذهاب إلى االردن ليلتحق  (اإلسرائيلية) عدة مرات القوات
 ".للثورة الفلسطينية

فلسطينيا مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم، ومن  51تم إعدام أكثر من خالل انتفاضة األقصى، 
من سكان بلدة ( عاما، متزوج ولديه طفالن 21) الشهيد محمود عبد الرحمن كميلبينهم األسير 

روى شهود عيان أن . عملية خاصة للعدو، خالل 2/12/2119قباطية، الذي اغتيل ميدانيا يوم 
الجنود الصهاينة اقتحموا منازل قرية رابا وأطلقوا النار عشوائيا، قبل أن يسحبوا مصاب بعيار 

هو األسير . وأعدموه" بغزارة"فأطلقوا النار عليه . ناري كان ينزف وال يزال على قيد الحياة
جنين، المالحق من قبل األجهزة في منطقة " سرايا القدس"الشهيد محمود كميل، قائد 

لكنه كان قد تمّكن من . الصهيونية، بعد اعتقاله من قبل أجهزة األمن الفلسطينية في سجن أريحا
قالت السرايا في بيان لها أن الشهيد كّرس حياته ". سرايا القدس"الهروب مع مطلوبين من 

". ابته وقامت بإعدامه بدم باردأن قوات االحتالل اعتقلته اثر اص"للجهاد والمقاومة، وأوضحت 
زمالءهم قاموا بإطالق "أورد بعض الجنود الصهاينة شهادتهم حول كيفية إعدامه، قائلين أن 

، ذلك بعد إثارة موضوع اإلعدامات "النار عليه على الرغم من استسالمه وتجريده من سالحه
 . الميدانية للفلسطينيين في الصحافة الصهيونية

في داخل السجون أيضا باطالق النار عليهم بشكل مباشر، أو برّش أنواع من  إعدام األسرىيتم 
أسرى، اثنين  2، خالل االنتفاضة، أعدم الصهاينة 1288في العام . الغاز على األسرى العزل

، واجه األسرى 16/8/1288في . ، خمسة أشهر بعد افتتاحه2أنصار  –منهم في سجن النقب 
إال أن أطلق النار، " ديفيد تسميح"، فما كان من قائد المعتقل المدعو إدارة السجن وتمّردوا عليها

 1262من مواليد " أسد النقب"أسير، على األسير أسعد جبرا زكي الشوا،  1511أمام أكثر من 
في غزة، الذي وقف متحديا له، قبل أن يوّجه المسدس الى صدر األسير بسام ابراهيم علي 



جنين، انتقاما من الفلسطينيين واألسرى المنتفضين  –اليامون في  1258السمودي، من مواليد 
انتمى األسير الشهيد أسعد الشوا الى الحزب الشيوعي الفلسطيني في حين . ضد الظلم واالحتالل

 .  كان األسير الشهيد بسام السعدي مناضل ومقاتل في حركة فتح

طوال عمره رفع : "بالقول بسام السعدي األسير الشهيدتروي والدته الحاجة خيرية نايف سيرة 
عندما كان يالحق  .بسام رأسي ألنه عاش لفلسطين وأصبح من الفدائيين األوائل في بلدة اليامون

االحتالل ويستهدف المناضلين حمل راية فلسطين والتحق في صفوف حركة فتح على مقاعد 
ز بطيبة قلبه وأحالمه، وتميّ  ككل أفراد عائلتنا قدم فلسطين والوطن على حياته... الدراسة

يدرس نهارا ويرتدي الكوفية ويتلثم ليال  (كان)..وأخالقه وتفانيه في خدمة وطنه وأبناء شعبه 
ليطارد االحتالل وأعوانه، فقد آمن بالثورة وعشق الشهيد ياسر عرفات الذي اعتبره قدوته 

بعد عودته من األردن  ."يونهمه فكان مناضال ومشاركا في كل الفعاليات رغم االحتالل وعومعلّ 
في قواعد الثورة، عاد الى على السالح الجامعة العربية وتدّرب  يحيث واصل دراسته ف

شكل خاليا فتحاوية بشكل سري "مع اندالع االنتفاضة،  .أبناء 5وكان لديه  فلسطين وتزوج
ين انطلقوا في وتولى تنظيمها وتوعيتها حتى أصبح مصدر الهام ومعلما لفرسان االنتفاضة الذ

ساحات بلدته وكل همه تعزيز مقاومة االحتالل ونشر روح التحدي والصمود والثبات في 
اعتقلت أشقاءه باسم كما ، 1288 /5/9تمكنت القوات الصهيونية من اعتقاله في ... المواجهة

 .(26/8/2112صحيفة القدس الفلسطينية، عن )"وراسم وبالل

، فقد تم قتله بالغاز في سجن كفريونا، 1251من مواليد  حماد،األسير محمد موسى محمد أما 
تقول ابنته أنه ولد في سلواد، قضاء رام هللا، وتزّوج عام . بضعة أشهر قبل موعد إطالق سراحه

 5/2/1289اعتقل يوم . لقد عرف عنه طيبة قلبه وكان حنونا وخلوقا. ، ورزق بابنتين1212
د تنقّل في العديد من السجون، ولم يكن يشتكي من أي لق. وحكم عليه بالسجن أربعة أعوام

، أعلن عن 22/9/1288في يوم . مرض، بل كانت معنوياته عالية وكان ينتظر ساعة اإلفراج
استشهاده، بعد رّش غرف األسرى بالغاز، حيث كان التوتر سائدا في كل السجون بعد استشهاد 

تقول إدارة السجون . ومندس صهيوني في تونسالقائد خليل الوزير، في عملية اغتيال قام بها ك
أنه كان مريضا ولم يتحّمل الغاز، ولكن تنفي ابنته هذه الرواية بالقول أن صحته كانت جيّدة، إال 

سلّم الصهاينة جثة الشهيد بعد ثالثة أيام . أنه تم رّش الغرف بالغاز بعد أقفالها على األسرى
 (إذاعة صوت األسرى)د العائلة فقط وفرضوا أن تكون الجنازة بسيطة تضم أفرا

 إعدام في سجن نفحة: شادي سعيد السعايدة

ترعرع في . في مخيمات الشتات في جرش باألردن 2/1/1281ولد الشهيد شادي السعايدة يوم 
المخيمات، حالما بالعودة الى وطنه، وعاش حياة البؤس ومرارة االحتالل، وكان عّمه الشهيد 

، توّجه الى قطاع غزة، وعاش في مخيم المغازي، قبل 1225في العام . نموذجا له، منذ صغره
، 2111مع بداية انتفاضة األقصى عام . أن يلتحق بجهاز األمن الوطني في الضفة الغربية

التحق بكتائب شهداء األقصى ونفذ مع مجموعة من الفدائيين عملية حاجز عين عريك، حيث 
ؤسسة الصهيونية، التي طاردته في منطقة رام هللا، فكانت صدمة في الم. جنود صهاينة 8قتل 

ونقلته الى  21/1/2112فاعتقلته قوات االحتالل في . التي لم يعرفها كثيرا ولم يجد من يساعده
مؤبدات،  8خضع لتحقيق قاس ووحشي وتعذيب نفسي وجسدي، وحكم عليه . سجن نفحة

 .ووضع بالعزل االنفرادي



نية ومصلحة السجون باغتياله داخل السجن، ألنه لم يكن يعاني تتهم العائلة المخابرات الصهيو
، وكان موجودا في مستشفى 21/1/2111تلقت العائلة خبر استشهاده في . من مشاكل صحية

لم تصّدق العائلة . سوروكا، حيث نقل بعد تدهور صحته، كما ادعت المخابرات الصهيونية
ية شادي، خاصة وأنه وصلت رسائل من تقارير االحتالل وتصّر على اعتبار أنه تم تصف

 (.إذاعة صوت االسرى)المعتقلين معه تقول أن الشهيد كان بصحة جيّدة 

 التعذيب –ب 

يعتبر تعذيب األسرى الفلسطينيين والعرب وغيرهم من مقاومي االحتالل في السجون أحد 
الكراهية خالل عملية التعذيب، يبرز كل الحقد و. أركان الكيان االستعماري الصهيوني

ويمارس المحققون بكل سادية ووحشية ما يمكن وصفه " غير اليهود"والعنصرية إزاء 
 ". التعذيب"بـ

بشكل عام، يتم تعذيب األسير خالل التحقيق بعد اعتقاله وقبل الحكم عليه، ويمكن أن يستمر 
لكن قد يتم  .التحقيق لفترة طويلة، لشهور عدة، يبقى األسير فيها معزوال عن األسرى بشكل عام

كما يتم تعذيب . استرجاع األسير الى التحقيق بعد ذلك، إذا تم إعادة فتح ملّف ما يرتبط به
" جرم"ورغم عدم إدانة األسير بـ. األطفال والنساء والمسنّين وأعضاء من عائالت األسرى

ال األسير محّدد، يتم تعذيبه قبل تحويله الى االعتقال اإلداري، كما تم تدوينه في تجربة اعتق
مؤسسة الدراسات ) "لست وحدك، ذاكرة حرية تتدفق"المحّرر علي جرادات، في كتابه األخير 

 (. 2112الفلسطينية، 

تهديد )التعذيب في السجون الصهيونية على أنواع، منها التعذيب النفسي المتمثل بالتهديد 
ومنها التعذيب الجسدي الذي  واإلبتزاز والشتم والصراخ،( باعتقال أفراد العائلة أو بهدم البيت

يبدأ بالضرب المبرح على كافة أعضاء الجسد، ثم الشبح على أنواعه والهّز العنيف، ثم المنع 
لقد . من النوم، ثم الحرق والخنق، وغيرها من األساليب التي يخترعها الساديون أثناء التحقيق

دون النظر الى أسرى آخرين  ،1261ارتقى أكثر من ستين شهيدا من جراء التعذيب، منذ العام 
 . استشهدوا من جراء مضاعفات التعذيب على صحتهم

لقد مارس المحققون التعذيب في معظم سجونهم، وحظيت البعض منها المراتب األولى من 
أسيرا  12حيث استشهد )ناحية عدد الذين استشهدوا خالل التعذيب فيها، كسجن غزة المركزي 

على وحشيّة المحققيّن وحقدهم على المقاومين بشكل عام، وسجون ، ما يّدل (من جراء التعذيب
احتلت سجون . قبل أقامة السلطة الفلسطينية( خاصة جنيد وسجن الخليل)الضفة الغربية 

، لكن ارتقى عدد من األسرى شهداء 1229المسكوبية وعسقالن والرملة المراتب األولى بعد 
 . محتل ومجدو، وبئر السبعفي السجون األخرى، كسجن ايشل في النقب ال

 : بعض ضحايا التعذيب 

 "أبو فتحي"محيي الدين سليمان العوري الشهيد 

وعمل مزارعاً طيلة  ،1212عام  ولد الشهيد أبو فتحي في قرية عور التحتا في منطقة رام هللا
نكبة بعد . سرزها معركة باب الواد في القدأب،  1948ـ 1291معارك عام اشترك في  .حياته



وبقي في السجن  1268ناضل في صفوف الثورة حيث اعتقل في منتصف عام  1261حزيران 
. صموده وعدم اعترافهـ نتيجة  1262كانون الثاني  / يناير ستة شهور خرج بعدها ـ في شهر

استمر أبو فتحي يمارس نضاله في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حيث اشترك في 
في أواخر عام . نبرات اإلسرائيلية قرب دير اللطروسيارة للمخا عدة عمليات أبرزها تدمير

مقاومته وعاود  ،إال أنه صمد ولم يعترف فخرج من السجن اعتقله العدو للمرة الثانية 1211
نقل إلى سجن الصرفند ف1211شباط / فبرايرللمرة الثالثة في أوائل شهر  اعتقله العدو.المسلحة

نقله العدو بعدها إلى سجن نابلس  1/2/1211حشي حتى العسكري وبقي تحت التعذيب الو
 .عن عمر يناهز الستين عاماً  6/2/1211واستمر في تعذيبه إلى أن استشهد في يوم المركزي، 

 مصطفى عبد هللا العكاوياألسير الشهيد 

تعلّم في مدارس القدس، ال سيما في دار . 1256ولد الشهيد في حّي وادي الجوز في القدس عام 
رفض العيش في . األوالد التي كان يديرها والده، ثم انتقل الى مدرسة الهاشمية في رام هللا

سنة، فما كان من الوالد إال  11المملكة العربية السعودية مع والده ولم يكن قد تجاوز عمره 
كان ذو شخصية مرحة، ذكية، اجتماعية، وكان حنونا على العائلة، ولكنه . العودة الى فلسطين

، وتوّجه الى كلية 1219-1212أنهى التوجيهي في العام . وضعها في المرتبة الثانية بعد الوطن
توّجه . غير أن السلطات الرومانية أبعدته بسبب نشاطه السياسي في الجامعة. الطب في رومانيا

ثم التحق بالثورة الفلسطينية في لبنان، وشارك في التصدي للعدو . الى ايطاليا لمواصلة دراسته
، ومن أبرز نشاطه االجتماعي، تأسيس لجان 1289عاد الى القدس في العام . 1282في حرب 

 . 22/1/1222أعتقل ثالث مرات، آخرها كان يوم . العمل الصحي مع الدكتور أحمد مسلماني

ه معاناته في سجني الخليل والمسكوبية، حيث تم تعذيبه بطريقة وحشية، وشبحه بما تروي زوجت
تنافس المحققون الصهاينة في سجني الخليل . وسكب عليه الماء المثلجة" الخزانة"يسمى 

والمسكوبية لنيل ديبلوم السادية والوحشية والحقد على جسده، الى أن استشهد في سجن الخليل 
ساعة،  12لم تخبر المخابرات الصهيونية العائلة عن استشهاده إال بعد  .9/2/1222في يوم  

فكَذب رواية االحتالل . استقدمت العائلة طبيبا أميركيا لتشريح الجثة. وحاولت إخفاء الجريمة
رفضت العائلة دفنه ليال، كما . وكشف تعّرضه للضرب بألواح خشبية وتعّرضه للحرارة والبرد

 (.ة صوت األسرىإذاع)اشترط االحتالل 

 وسرقة أعضاءه علي محمد  ابو الرب

. ترك المدرسة باكرا ليعمل مع والده. في مدينة جنين محمد أبو الرب ينشأ األسير الشهيد عل
عاما، منع من مواصلة طريقه  21، وكان عمره 2115يونيو  8في يوم . اعتقل أكثر من مرة

الى الداخل الفلسطيني المحتل على حاجز برطعة، فتم اعتقاله بعد مشادة مع جندية صهيونية، 
نقل الى مركز توقيف روش بينا، حيث  اعتقل في سجن الدامون ثم. بتهمة محاولة طعنها

ادعى االحتالل أنه شنق نفسه في . 2115يونيو / حزيران  11استشهد بعد يومين فقط، في 
مركز التوقيف، وقبل تسليم جثته الى العائلة، تم تشريحها دون إعالم العائلة، وسرقة أعضاء من 

 (. إذاعة صوت األسرى)حشي معه تتهم العائلة العدو بأن مخابراته مارست التعذيب الو. جسمه

 التعذيب قبل الوصول الى السجن:  خضر إلياس ترزياألسير الشهيد 



انتقلت أسرته .زة، وتنحدر عائلته من يافا، حي الزيتون في قطاع غ8/8/1268ولد الشهيد في 
لتسكن في حي الصبرة وسط المدينة، وتلقى تعليمه االبتدائي في مدرسة اإلمام الشافعي، 

عدادي في مدرسة الزيتون اإلعدادية، وواصل تعليمه الثانوي في مدرسة الكرمل بالقرب واإل
وكان يشارك في أغلب  ،سوهكان معطاًء أحبه أصدقاؤه وجيرانه ومدرّ .من مستشفى الشفاء بغزة

عمل بعدها في صياغة الذهب لفترة . أنهى الثانوية العامة، القسم األدبي.ةالنشاطات المدرسي
 . عدة أخوة هم فؤاد، كمال، رامي، إيفلين ورندة له  .قصيرة

وبعد شهرين فقط على اندالع االنتفاضة اعتقلته  1288فبراير عام / وفي الثامن من شباط "
ولم يكن حينها يعاني من أية أمراض، لكنه تعرض ومنذ اللحظة  "اإلسرائيلي"قوات االحتالل 

األولى العتقاله لتعذيب قاس وضرب مبرح داخل الجيب العسكري وتم ربطه على مقدمة 
غرب مدينة غزة، رفضت إدارة المعتقل تقديم  2الجيب العسكرية، وحين وصوله لمعتقل أنصار

كما ورفضت استقباله لخطورة وضعه . تهالعالج له بذريعة أنه في الرمق األخير من حيا
 .الصحي

وبعد ضغط وصراخ من األسرى اضطر الجيش لنقله إلى مستشفى سوروكا ببئر السبع، حيث 
وكان يبلغ  1288فبراير عام / فارق الحياة هناك بعد يوم واحد فقط وذلك في التاسع من شباط 

كبير الطبي وتعتقد عائلته أنه قد تم  عاماً ، وبعدها تم نقله إلى معهد أبو 21من العمر آنذاك 
 .سرقة بعض أجزاء جسده هناك

قسوة التعذيب والضرب المبرح، كسور في جمجمة "أكد التقرير الطبي بأن سبب الوفاة كانت 
، وهذه "الرأس، كسر في العامود الفقري، وكسور وكدمات أخرى في أنحاء متفرقة من جسمه

مركز حنظلة لألسرى " ).لى جثته قبل دفنهاب بدت واضحة عالعالمات وآثار التعذي
 (.والمحررين

 اإلعدام بعد التعذيب:  األسير الشهيد قاسم محمد ابو خضرة

أتم تعليمه االبتدائي، واإلعدادي . 1219قاسم محمد أبو خضرة في مدينة عكا عام الشهيد ولد 
من كبار رجال األعمال في مدينة  ، وهوفي مدينته، ثم تفرغ للعمل مع والده محمد أبو خضرة

لم تغادر عائلة أبو خضرة  .عكا وكان يدير عدداً من قوارب الصيد على الساحل الفلسطيني
 .، رغم كل حمالت االضطهاد1298الوطن في العام 

اتصل الشهيد بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وزّودها المعلومات التي تساعدها على نتفيذ 
اعتقله الصهاينة واتهموه باالتصال بالمخابرات المصرية، وأخضعوه . حتاللعملياتها ضد اال

للتعذيب واقتلعوا أظافره ولكنه صمد، واطلق سراحه بشرط أن يلتزم البيت ويحضر يوميا الى 
استطاع الهرب الى لبنان بقارب صيد وانضم الى الثورة . دوائر المخابرات إلثبات وجوده

 .الفلسطينية

سلحة والمتفجرات الى مدينتي عكا وحيفا، وقامت المجموعة التي كان يزودها باشر بنقل األ
تمّكنت القوات الصهيونية من اعتقاله . بالسالح بعدة عمليات فدائية، منها تفجير خط أنابيب النفط

 .في البحر وأصابته بيده واعتقلته



الثورة الفلسطينية، ، ولكنه أنكر أي عالقة له بةخضع قاسم أبو خضرة لعمليات تعذيب شديد
إال أن المخابرات الصهيونية لم تقتنع بذلك فأذاقته : وقال بأنه كان يقوم بعملية صيد لألسماك

العذاب بجميع أنواعه، ولكنه بقي صامداً بالرغم من تقدم سنه، ورغم الكسور والجراح التي 
 بأنبرات الصهيونية المخااعتقال المجموعة الفدائية بالداخل، وعلمت  تموحينما  .مألت جسده

م فقامت المخابرات بتصفيته جسدياً، ولم تسلّ  ،قاسم أبو خضرة كان مصدر سالحها الشهيد
موسوعة أعالم فلسطين في ) .1262جثمانه لعائلته، وادعت بانه انتحر وكان ذلك في عام 

 .(2111القرن العشرين، محمد عمر حمادة، سوريا، 

 

 اإلهمال الطبي وأنواعه –ج 

، "اإلهمال الطبي المتعمد"ارتقى عدد كبير من األسرى شهداء بسبب ما يطلق عليه مصطلح 
رفض العناية الطبية خالل اإلضراب عن الطعام أو إجبار األسير المضرب  - 1: وهو أصناف 

عدم العناية باألسرى الجرحى  -2(. بربيش" )الزومبا"عن الطعام على فّك إضرابه من خالل 
تراكم األمراض بسبب سوء التغذية  – 2. االعتقال وتفاقم وضعهم الصحي المصابين خالل

والتهوية والبرد والرطوبة في سجون االحتالل وعدم عالج المرضى بالطرق الصحيحة 
تجارب األدوية )التسبب بأمراض لألسرى من خالل إعطاءهم أدوية غير مناسبة  – 9. والسليمة

ر غير معروفة لها مفعول عكسي على صحة األسرى ، وأب(المصنعة في الكيان على األسرى
المرضى، ومن خالل عمليات جراحية خاطئة يتم استئصال أجزاء من أعضاء األسرى 

وضع أجهزة مسرطنة في   - 5. المرضى، تسبب تدهور أوضاعهم الصحية بدال من شفائهم
السجون في  تأثير مفاعل ديمونا النووية على – 6. السجون للتشويش على هواتف األسرى

تأثير  – 1. منطقة النقب، وعلى أهل النقب بشكل عام، حيث تكاثرت حاالت اإلصابة بالسرطان
 . التعذيب القاسي والوحشي على األسرى والتسبب بأمراضهم

قد يستشهد األسير بسبب اإلهمال الطبي المتعمد بعد إيام من اعتقاله، إن كان جريجا ومعتقال في 
من بلدة بيت فجار ( عاما 15) فاطمة جبريل طقاطقةاألسيرة الجريحة مستشفيات العدو، مثل 

. 5/2/2111، بعد إصابتها برصاص االحتالل واعتقالها يوم 21/5/2111التي استشهدت يوم 
ذكر أفراد . في المستشفى 12/2/2112لذي استشهد في عبيدة ماهر القدسي، اأو األسير الجريح 

لقد قُبل . كان متواضعا ومتفوقا في دراسته. في الخليل 1289من عائلته أن الشهيد من مواليد 
في جامعة ماليزيا لدراسة الصحافة،، وكان ينشد بصوته الجميل للشهداء في الجامعة في 

في طريقه  21/8، اعتقلته قوات االحتالل يوم 2112بعد عودته الى الضفة الغربية عام . ماليزيا
تم . استفزه المستوطنون الصهاينة، واطلقت النار عليهللصالة في الحرم االبراهيمي، بعد ان 

 . نقله الى المستشفى حيث استشهد بعد بضعة أسابيع

قد يستشهد األسير بعد سنين من األعتقال والمرض، أو بعد اإلفراج عنه، بسبب خطورة وضعه 
 12شهد ، است2112و 2111في الفترة الزمنية الممتدة بين . الصحي ومحاولة العدو التبرؤ منه

 .أسيرا من جراء األهمال الطبي المتعمد

 األسير الشهيد عبد القادر ابو الفحم 



التحق بالقوات المصرية . في قرية برير قضاء غزة 1222الشهيد عبد القادر أبو الفحم عام ولد 
كان عبد (. "رقيب أولورتبة عريف ثم رقيب )، وأتم عدة دورات عسكرية 1252في سنة 

كان مسؤوال في مركز  (. علي جرادات) "نكتة، لطيف المعشر، أمينا وصادقاالقادر صاحب 
قوات "من مؤسسي و تدريب خان يونس في جيش التحرير الفلسطيني في اواسط الستينيات

. شارك في تدريب المناضلين عسكريا كما شارك في عمليات عسكرية ."التحرير الشعبية
بالغة وتم اعتقاله وحكم عليه بالسجن المؤبد  ، بجروح1262أصيب خالل إحدى عملياته سنة 

تنظيم صفوف األسرى كان له دورا أساسيا في ، "شخصية قيادية وطنية محورية. "عدة مرات
االضراب المفتوح عن الطعام في  انفجر األسرى وأعلنوا، 5/1/1211في يوم . وقيادة نضالهم
ماذا يعني اإلعفاء؟ "قال  إذرفض اعفاءه عن االضراب رغم وضعه الصحي، . سجن عسقالن

انها تعني التخلف عن النضال، وفي أجمل ... إنها كلمة قذرة زينت لتأخذ شكال مغايرا لحقيقتها
النضال ... معانيها تعني التقاعس والعجز عن أداء الواجب الوطني واإلنساني ضد العبودية

النضال عملية . وأبنائكممعناه أن نحيا ونقدم ونعطي، وأن نشعل شموعا تضيء الطريق ألبنائي 
 ..."صعبة فرضتها العبودية

، بعدما حاول الصهاينة إرغامه على فّك إضرابه 8/1/1211استشهد األسير عبد القادر في يوم 
كان أول شهيد فلسطيني في معارك اإلضراب . عن الطعام بوسيلة البربيش للتغذية القسرية

 (اداتعلي جرلألسير المحرر مقال ) المفتوح عن الطعام

 األسير الشهيد محمد حسين أبو هدوان

، واعتقل ضمن مجموعة فدائية يوم 1295ولد الشهيد محمد أبو هدوان في القدس في العام 
ذكر رفيقه في السجن أنه كان أقدم األسرى . فحكم عليه بالسجن مدى الحياة. 2/11/1285

، معروفا بإيثاره إذ كان يعطي كان طيّب المعشر، متفائال. أبناء 5كان متزوجا وله . المقدسيين
عاما من أسره في سجون المسكوبية ونفحة ةعسقالن وزنازين العزل،  21قضى . كل ما يملك

. رغم وضعه الصحي إذ كان يعاني من ضعف في القلب تم اكتشافه بعد فترة قليلة من اعتقاله
ادتها المشؤومة في السنوات األخيرة من عمره، كان يتنقل باستمرار بين سجن الرملة وعي

استشهد . رفضت إدارة السجون اإلفراج عنه، رغم وضعه الصعب". اإلسرائيلية"والمستشفيات 
 .في أحدى المستشفيات، وكان مكباّل في السرير 9/11/2119يوم 

يروي االسير المحرر وليد الهودلي لقاءه مع الشهيد محمد أبو وهدان " مدافن األحياء"في كتابه 
كيف يعقل مثال أن تجري عملية قلب : "يتساءل الكاتب . عيادة سجن الرملةفي " أبو الحسن"

أي طب ... مفتوح لمسّن جاوز الستين وأرجله مقيّدة بالسرير إضافة الى الحراسة المسلّحة
.. ضغط نفسي مدروس وممنهج"يكشف له الشهيد أن هذه المعاملة جزء من " مجنون هذا ؟

ال تنس أنك سجين وأنا سجانك هنا واقف على : قول لك يطالعك حقدهم دوما في كل لحظة وي
 ".كان يشّدد على كلمة المقصود"و" مقصود"بالنسبة له، اإلهمال الطبي ...". رأسك

 يوسف ديب العرعيراألسير الشهيد 

فعاش طفولته . 1292يوسف دياب العرعير في حي الشجاعية بمدينة غزة عام ولد الشهيد 
في كنف أسرة فلسطينية مجاهدة عرفت طريق الحق واستقامت عليه، فكان منها العطاء  هوشباب



ذ عدة عمليات ، بعد أن نفّ 1211والبذل في ذروة المحنة، حيث استشهد شقيقه مصطفى في العام 
 .جهادية

في بداية حياته في مهنة الزراعة التي تعتبر " أبا رزق"عمل الشهيد المجاهد يوسف العرعير 
والده والعديد من أفراد أسرته، ثم عمل في مجال تجارة السالح، وتزوج ورزقه هللا بخمسة  مهنة

يوسف العرعير محباً للمقاومة وداعماً لها، ويبذل الغالي والنفيس  الشهيدكان .أبناء وأربعة بنات
في سبيل تحقيق أهدافها، حيث كان يوفر ما يستطيع من أسلحة ورصاص ومواد متفجرة وكل 

ي منظمة يومن قبلهم فدائ "حركة الجهاد اإلسالمي"نيات العمل الجهادي إلخوانه في إمكا
 .التحرير الفلسطينية

حركة الجهاد "لالعتقال عدة مرات ولفترات طويلة، األمر الذي ساهم في تعرفه على  تعّرض
ثم على الشهيد الدكتور  تعرف على الشهيد مصباح الصوري، في فلسطين، حيث "اإلسالمي

، "حركة الجهاد اإلسالمي"النواة األولى لتنظيم وحي الشقاقي والعديد من قادة العمل الجهادي فت
خرج الشهيد يوسف من وكان قد قدم لهم الدعم والمأوى ف.من بينهم أبطال معركة حي الشجاعية

 .لمجموعة شهداء الشجاعية ىالسالح والدعم والمأو فوفّرالسجن منذ أشهر قليلة، 

حركة "لقد شارك في تنفيذ عمليات فدائية ضمن فصائل منظمة التحرير قبل التحاقه بصفوف 
م فتحي أحد أهم األعضاء السّريين الذين اعتمد عليهم الشهيد المعلّ  ، فكان"الجهاد اإلسالمي

 .العبوات للمجاهدينوتوفير السالح والقنابل لالشقاقي 

ب الشديد في سجون االحتالل، األمر الذي أثر تعرض الشهيد المجاهد يوسف العرعير للتعذي
بصورة مباشرة على وضعه الصحي، وخاصة أنه كان كبيراً في السن حيث تجاوز عمره 

، وهو يعاني من سياسة 22/6/1228استشهد في يوم . 1281الخمسين حين تم اعتقاله في عام 
 .اإلهمال الطبي والقتل البطيء

 الشهيد األسير حسين عبيدات

مناضلة تتكون من األب وينتمي لعائلة فقيرة وكادحة . 1211الشهيد في مدينة القدس عام ولد 
الجبهة الديمقراطية "بتهمة االنتماء لـ 1288عام اعتقل  .رتقيم في جبل المكبّ  ،واألم وسبعة أوالد

محاكم االحتالل ضده ل، وبعد تعذيب قاٍس أصدرت إحدى ومقاومة االحتال" لتحرير فلسطين
 .بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات حكماً 

انطلق اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي  1222سبتمبر عام /في السابع والعشرين من أيلول
نه حسين مشاركة إخواالشهيد قرر . بشكل متفاوت" اإلسرائيلية"شمل كافة السجون والمعتقالت 
من األسرى دون أن يتلقوا تدهورت األوضاع الصحية للعديد . ورفاقه معركة األمعاء الخاوية

الرعاية الالزمة، ورغم ذلك استمر اإلضراب، وصبر األسرى، وتحملوا معاناة الجوع وآالم 
ما بين ممثلي  يوما من المعاناة، 12، بعد الجسد، ووصل إلى لحظة االنتصار التي توجت باتفاق

 .األسرى وإدارة السجون، ينهي بموجبه األسرى إضرابهم

، بسبب عدم تقديم 19/11/1222ب، استشهد األسير حسين عبيدات، يوم في نهاية اإلضرا
 .العناية الطبية الالزمة له خالل اإلضراب عن الطعام



استشهد عدد من األسرى من جراء اإلهمال الطبي، بعد مغادرتهم السجون الصهيونية مباشرة، 
اعتقل في العام . في دورا قضاء الخليل 16/1/1266، من موااليد كالشهيد نعيم الشوامرة

عاما  12قضى . ، وحكم بالسجن مدى الحياة، بسبب انتمائه لحركة فتح ومقاومة االحتالل1225
في السجون الصهيونية، ثم أفرج عنه مع الدفعة الثالثة التي تمت في إطار المفاوضات بين 

سبب إال أن المرض كان قد تمّكن من جسده، ب. 2112السلطة الفلسطينية واالحتالل عام 
كان رياضيا ويمارس الكاراتي قبل اعتقاله، . سنوات 9التعذيب والعزل، حيث بقي في العزل 

لكن بدت عليه عوارض المرض بعد حقنه بإبرة . وواظب على ممارسة الرياضة في السجن
بعد خروجه من السجن، لم تستطع العائلة عالجه، كونه كان يعاني . لعالجه من ألم في أسنانه

 . 16/8/2116استشهد في المستشفى األهلي في الخليل، يوم . ضالتمن ضمور الع

 الشهيد أشرف سليمان ابو ذريع 

كان . ولد الشهيد في بيت عوا، قضاء الخليل، باعاقة حركية وكان يتنقل في كرسي متحرك
وجد طريقه الى المقاومة بالتحاقه بكتائب القسام، وكان يبرع " مجاهدا عنيدا... مؤمنا صابرا"

وبعد اعتقاله األخير في . اعتقل أكثر من مرة، وخضع لتحقيق قاس. تصنيع األلغام في
خالل التحقيق، تعّرض للتعذيب النفسي إذ . سنوات ونصف 6، حكم عليه بالسجن  15/5/2116

. رغم ذلك، لم يشتك يوما. نع من الزيارة والعالجساومه المحققون على حالته الصحية، ومُ 
وقبل انتهاء . عيادة سجن الرملة، وعانى من ضمور في العضالت أصيب بفيروس خطير في
، استشهد في 15/11/2112بعد شهرين من أطالق سراحه يوم . محكوميته، تم غرزه بأبرة

 (.إذاعة صوت األسرى) 21/1/2112مستشفى المطلع في القدس، في 

 الشهيد زهير رشيد لبادة

حصل على التوجيهي في العام . 2/1/1261مدينة نابلس في رأس العين، بولد الشهيد في 
كان ناشطا في الجامعة وتسلّم . 1285، ثم تخرج من جامعة النجاح في العام 1281-1281

اعتقل إداريا للمرة األولى عام . 1286اشتغل في البناء، وتزوج عام . رئاسة الكتلة اإلسالمية
مانينات، دّشن مرحلة جديدة في حياته بانضمامه كان من رواد المساجد، وفي نهاية الث. 1281

ثم ارتبط اسمه بأول عملية قسامية، . الى الجهاد المسلح تحت قيادة الشيخ الشهيد أحمد ياسين
اعتقل . شهور 11بعد  اعتقل أكثر من مرة وتم ابعاده الى مرج الزهور ثم عاد الى فلسطين

اإلعتقال اإلداري تسع  ا وجدد لهاداري 2118يار أ/ المرة األخيرة في منتصف مايو 
 ي من فشل كلوي، حيث كان يعانجموعة من األمراض وهو داخل السجنظهرت عليه م.مرات

مما ادى الى ، الذي عانى منه متعمدوتشمعاً في الكبد والتهابا رئويا حادا نتيجة االهمال الطبي ال
فاضطر االحتالل . جسدهلم يفرج عنه إال بعد أن استفحل المرض في . تدهور وضعه الصحي

نابلس فاستشهد في مستشفى . 29/5/2112الى اإلفراج عنه لعدم تحّمله مسؤولية استشهاده، في 
 . 21/5/2112أيام، في  6بعد 

من بين األسرى الذين استشهدوا من جراء اإلهمال الطبي المتعمد، بعد اإلفراج عنهم كي ال 
مراد ابو ستكوت : انتهاء محكوميتهم، الشهداء يتحّمل االحتالل مسؤولية استشهادهم أو بسبب

وفايز زيدان من الخليل، وزكريا عيسى من بيت لحم، اضافة الى أسرى من الجوالن السوري 
 .المحتل، الشهدين هايل ابو زيد وسيطان الولي



 األسير الشهيد هايل أبو زيد

الجوالن السوري  في) في بلدة مجدل شمس 1268ولد الشهيد هايل حسين أبو زيد في العام 
اضطرته الظروف االقتصادية . أنهى فيها دراسة المرحلة اإلبتدائية واإلعدادية. (المحتل

انخرط في العمل المقاوم ضّد . في تأمين لقمة العيش األسرية إلى ترك المدرسة ومساعدة ذويه،
وتميز بحسه فكان فاعالً في األنشطة الوطنية والجماهيرية،   قوات اإلحتالل منذ صغره،

 .وانتمائه الوطني، واندفاعه في رفض اإلحتالل ومقاومته

وشارك  ،1282كان الشهيد من المبادرين إلى تأسيس حركة المقاومة السرية السورية في العام 
/ 18/8في معظم عمليات المقاومة السرية، الى أن داهمت قوات جيش اإلحتالل بيته في ليلة 

 أمضى .قه ولم يكن حينها قد تجاوز الثامنة عشر من عمرهواعتقلته مع عدد من رفا 1285
 .والدامون وطبريا والجلمة عكاسجون  بين متنقالً  التحقيق فترة معظم

 غيابيًّا عاًما 21 لمدة بالسجن حكمها العسكرية اللد محكمة أصدرت، 21/5/1286 تاريخ في
 المحاكمة، بشرعية االعتراف أو العسكرية المحكمة لقاضي الوقوف رفاقه مع رفضه بسبب
 وتجيزها المحتل، مقاومة لهم تضمن الدولية والمواثيق سوريون، عرب أنهم رفاقه مع وأعلن

 المحكمة قاعة من طردهم المحكمة تطلب أن قبل، والمسلح العمل فيها بما، والوسائل السبل بكل
 األحمر الصليب وممثلي الدفاع وممثلي وذويهم القضاة هيئة أمام السوري العربي النشيد أنشدوا
 .واألجنبية الصهيونية اإلعالم ووسائل الدولي

 سجون في الوطنيةاألسيرة الحركة نفذتها التي الطعام عن اإلضرابات كافة في اشترك
 العام في إضراب آخر وحتى( جنيد إضراب) 1286 العام في إضراب أول من بدًءا االحتالل؛

إلى العديد من عمليات الضرب والتكيل والعزل اإلنفرادي خالل فترة اعتقاله تعرض .2119
من اإلهمال الطبي المتعمد، و والتعذيب النفسي، فعانى من العديد من الكسور واألمراض

 .فتدهورت صحته

وللمرة األولى لطبيب عربي لمعاينة وضعه الصحي  1222سمح في العام  ،بعد ضغوطات عدة
وأفاد هذا الطبيب أن األسير يعاني من عدة أمراض ويحتاج لرعاية صحية مستمرة، إال أن 

 .إدارة السجون تجاهلت األمر وواصلت إستهتارها بحياة األسير

عد إجراء الفحوصات الطبية له،  في حيفا، وب" رمبام"، تم نقله إلى مستشفى 5/12/2119بتاريخ 
بعد  .بالخطر مصاب بسرطان الدم، وفي مرحلة متقدمة وحرجة، األمر الذي يهدد حياته تبين انه

، وبعد عشرين عاماً 21/12/2119اسبوعين وخالل تواجده في مستشفى رامبام بحيفا بتاريخ 
اً لخطورة وضعه من األسر، أقرت لجنة طبية تابعة لمصلحة السجون باإلفراج عنه نظر

خضع للعالج ، اإلفراج عنهبعد .األسير يعد أيامه وشهوره األخيرةالصحي، وبعدما تأكدت بأن 
 .1/1/2115حتى استشهد بتاريخ بالمشفى حيث كان يتردد اليه كثيرا، 

 في الختام

كما قال القائد زياد النخالة، . األسرى الشهداء هم شهداء الحرية، شهداء فلسطين وشهداء األمة
 في لنا ونموذجا بيننا، أحياء يْبقْوا"األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، يجب أن 



 أجل من يقاتلون للذين تنير الطريق لمعالم تحتاج أيضا قادمةٍ  ألجيالٍ  ونموذًجا والفداء، التضحية
 ". الدين هذا يبقى أن أجل من ويقاتلون الكرامة، أجل من ويقاتلون الوطن، أجل ومن الحرية،

" جماجمهم"األسرى الشهداء هم جزء من تاريخ فلسطين المعاصر، سطروا التاريخ بدمائهم و
مقابلة له في . وعذاباتهم، ألنهم تصدوا الحتالل استيطاني مجرم، وهم مدرسة للشعوب المقهورة

مع إذاعة صوت األسرى، طالب عبد هللا العكاوي، ابن األسير الشهيد مصطفى العكاوي، تسليط 
الضوء على حياة الشهداء ودورهم في بقاء فلسطين حيّة في ضمير األمة، مثل ما أوصي به 

، رغم التعتيم الحالي وسعي بعض الحكام الى تطبيع عالقاتهم مع عدو "ثورة البراق"شهداء 
 . تعامل بكل سادية ووحشية مع األسرى الفلسطينيين والعربي

رغم البحث عن سيرتهم، بقي العديد منهم مجرد أسماء، ينتظرون من يتولى العمل للحديث عنهم 
 . وعن بطوالتهم في السجن وخارج السجن، ومشاركة ذويهم وأقاربهم بتكريمهم كما يجب

 .ومعلومات متفرقة قوائمومات بناءا على عدة باألسرى الشهداء تم تجميع المعل قائمةمرفق 

 

 الصهيونيةقائمـة شـهداء الحركـة الوطنيـة األسـيرة في السـجون والمعتقالت 
 
  

سنة / إسم الشهيد اإلقامة االعتقال/ ت إلستشهادا/ ت مالحظات
 الوالدة

 رقم

تصفية وقتل 
بعد اإلعتقال 

 مباشرة
 

أحمد محمد سالمة  مخيم النصيرات م8/6/1261 م8/6/1261
 النويري

1. 

تصفية وقتل 
بعد اإلعتقال 

 مباشرة

خليل كامل حسين  مخيم النصيرات م8/6/1261 م8/6/1261
 صيام

2.    

تصفية وقتل 
بعد اإلعتقال 

 مباشرة

زكي هاشم محمد  مخيم النصيرات م8/6/1261 م8/6/1261
 صيام

3.    

نتيجة التعذيب 
 في سجن نابلس

 م9/1/1268
 

    .4 يوسف الجبالي نابلس 

نوبة قلبية بعد 
اهمال  -إعتقاله 

 طبي
سجن 

 المسكوبية

 م28/9/1268
1262 

خليل سالمة  بيت لحم 1262
 قرينات الرشايدة

1211 

5.    

بعد اإلعتقال 
مباشرة جراء 

 التعذيب
يوما من  91)

 (التعذيب

 غزة الشجاعية م2/1/1268 م2/1/1268
 

مصطفى محمد 
 حافظ حرب

عدنان )
 1298(محمد

6.    

فتحي عبد الفتاح  الخليل  م28/1/1268 -نتيجة التعذيب  7.    



 سجن صرفند
سرقة اعدام و

 الجثمان

 النتشة 29/2/1268
1291 

 -نتيجة التعذيب 
 سجن صرفند 
جرى اغتياله 
داخل زنازين 

قسم التحقيق في 
 سجن صرفند

 دير البلح 1268 م11/11/1268
 (مواليد قضاء يافا)

يونس مبارك 
 حسين أبو سبيتان

1221 

8.    

رمي من 
الطائرة بعد 

 إعتقاله
التعذيب 

 (ش.ج)

 م21/5/1262
21/8/1268 

 الخليل 1261
 

قاسم أحمد 
 1222الجعبري

9.    

 -نتيجة التعذيب 
معتقل 

المسكوبية 
 بالقدس

 بيت حنينا 2/1262 م22/2/1262
 القدس

أبو   قاسم عبد هللا
 عكر

1222 

10.  

 -نتيجة التعذيب 
 سجن غزة

 غزة 19/2/1262 م15/8/1262
 بيت حانون

أحمد مسلم أبو 
 عميرة
1291 

11.  

بعد اعتقاله 
بيومين تم 

إطالق النار 
عليه واعدامه 
 بشكل وحشي

عيترون قضاء بنت   م19/11/1262
 جبيل في جنوب لبنان

  .12 محمد خريزات

نتيجة التعذيب 
ثم  الوحشي
 إعدام

 قاسم أبو خضرة عكا  م9/11/1262
1219 

13.  

نتيجة التعذيب 
 المجدلسجن  –

عون سعيد حسين  غزة الشجاعية 22/2/1211 11/2/1211
 العرعير
مواليد 

8/6/1298 

14.  

تصفية وقتل 
 لحظة اإلعتقال

أحمد خميس أحمد  مخيم جباليا 21/2/1211 21/2/1211
 أبو دية
1251 

15.  

تصفية وقتل 
 لحظة اإلعتقال

يوسف محمد  م جباليا  م21/2/1211
 مصطفى عسلية

16.  

تصفية وقتل 
 لحظة اإلعتقال

  .17 أحمد عفانة جباليا  م21/2/1211

في سجن 
عسقالن خالل 

مشاركته 
باإلضراب عن 

التغذية –الطعام 
 القسرية

 

 جباليا 1262 م8/1/1211
 

عبد القادر جبر 
أحمد أبو 

 1929الفحم

18.  

حريص علي أبو  دير البلح 8/9/1211 م21/1/1211  تصفية جسدية 19.  



 بعد اإلعتقال
 سجن غزة

 حية
 "أبو الليل" 

1295 
 -نتيجة التعذيب 
 سجن نابلس

 

 سنابل 28/8/1211 م28/8/1211
 

عثمان بدوي 
عثمان البحش 

1219  

20.  

قتل عمد بعد 
 اإلعتقال

علي إبراهيم أحمد  مخيم النصيرات 1/8/1211 م1/11/1211
 أبو سلطان

1251 

21.  

قتل عمد بعد 
 خارج اإلعتقال

 سجن غزة

سميح سعيد أبو  مخيم النصيرات 6/6/1211 1211أيلول 
 حسب هللا
1256 

22.  

نتيجة التعذيب 
 القاسي

 سجن نابلس

 سلفيت 1211 م25/11/1211
موالد مخيم 
 النصيرات

ديب موسى 
 ناصيف شتيه

1222 

23.  

سجن الرملة 
من آثار 
 التعذيب

هاشم إبراهيم  الشاطئمخيم   م22/12/1211
 هاشم كريم

24.  

 -نتيجة التعذيب 
 سجن الخليل

/28/12 م6/1/1211
1211 

سالم الحاج  دورا
محمود حسن 

 صافي

25.  

 -نتيجة التعذيب
 بئر السبع

/11/11 م22/2/1211
1211 

مصطفى محمد  دورا
 عقيل الدرابيع

1295 

26.  

نتيجة التعذيب 
في زنازين 
 سجن رام هللا

ثورة شارك في 
1226 

/22/12 م2/2/1211
1262 

 رام هللا قضاء
 بيت عور التحتا

محى الدين 
 سليمان العوري

1216 

27.  

 -اهمال طبي
 سجن الرملة

 

 القدس 1262 م18/6/1211
 

الحاج رمضان 
 عاشور البنا

1221 

28.  

 -نتيجة التعذيب 
 سجن غزة

محمد حسان  مخيم البريج  م1/2/1211
 محمود وشاح

18/8/1251 

29.  

قتل عمد بعد 
اإلعتقال 
 مباشرة

حسن ابراهيم  مخيم جباليا 1211 م21/2/1211
 محمود أبوركبة

1252 

30.  

 -جراء التعذيب 
 سجن عسقالن

 

 م21/2/1212
 

 حسن السواركة العريش 
1292 

31.  

نتيجة التعذيب 
 والضرب
سجن 

 المسكوبية

عيسى مطلق عبد    م2/6/1212
 الحميدقبالن

32.  

 -التعذيب نتيجة 
 سجن الخليل

  .33 مصطفى العواودة دورا  م21/1/1212



 -نتيجة التعذيب 
 سجن عسقالن

نصر الدين فهمي  نابلس  م2/5/1212
 محمد الشخشير

34.  

 -نتيجة التعذيب 
 سجن نابلس

حسني أسعد  دفري نابلس 1212 م21/2/1212
 طشطوش
1251 

35.  

 -نتيجة التعذيب 
 سجن عسقالن

 سوريا حلب  22/11/1212
 مخيم النيرب

 عمر شلبي
1251 

36.  

 -نتيجة التعذيب 
 سجن غزة

سالم محمد  خانيونس  م12/11/1219
 مصطفى أبو ستة

1251 

37.  

 -اهمال طبي 
 سجن عسقالن

عمر أحمد عوض  مخيم جباليا 1211 م21/1/1215
 "أبو أحمد"هللا 

1221 

38.  

نتيجة التعذيب 
وبعد اإلفراج 
 عنه بيومين

جميل دياب علي  رفح  م25/11/1215
 بركات

39.  

 -نتيجة التعذيب 
 سجن عسقالن

مستشفى سجن 
 الرملة

فؤاد محمد سالمة  مخيم جباليا 21/1/1212 م12/1/1216
 حميد

 "أبو حديد" 
1291 

40.  

 نتيجة التعذيب
في السيارة 
 العسكرية

أحمد ديب أحمد  سلفيت 21/2/1216 م21/2/1216
 دحدول
1225 

41.  

سجن  -تعذيب 
 رام هللا

محمد يوسف  نعلين رام هللا 1/6/1216 م2/6/1216
 الخواجا

9/1/1251 

42.  

 -اهمال طبي 
 سجن الخليل
 سجن الرملة

عمران رضوان  الخليل 1262 م5/6/1216
 أبو خلف -قريع 

1222 

43.  

اغتيال في 
 سجن نابلس

خضر عيسى نمر  رام هللا 1219 م19/6/1216
 هيالني
1298 

44.  

إهمال طبي 
وتلكؤ ادارة 

سجن جنين في 
عالجه بعد 

اصابته بنزيف 
 في الدماغ

عجاج ياسين  جبع  م16/11/1216
 جابر عالونة

45.  

في مستشفى 
إهمال  - الرملة 

 طبي

 م2/8/1211
11/1/1215 

نصار سويلم  األردن 1262
 الحويطات

 "أبو على " 
1221 

46.  

 -اهمال طبي 
 سجن نابلس

 التعذيب
 حزب البعث

 قرية الجبع 1215 م28/5/1218
 جنين

 فريد حافظ غنام
1229 

47.  

 -نتيجة التعذيب 
 سجن غزة

يوسف أحمد حسن  خانيونس  م12/1/1218
 كريم

48.  



 1292 
نتيجة التعذيب 
 مستشفى الرملة

 1261االعتقال 

 سوريا 1261 م16/1/1218
 الجليل األعلى

 ناصر الهيب
1228 

49.  

 - نتيجة التعذيب
 سجن غزة

كمين دير البلح 
 تحقيق

 م18/1/1212
11/1/1215 

 سعيد أبو ستة خانيونس 11/1/1215
1259 

50.  

 -اهمال طبي 
 سجن غزة

 م21/8/1212
1216 

 غزة 1211
 اسدود

إدريس ابراهيم 
 محمد نوفل

1296 

51.  

خالل مشاركته 
في اإلضراب 
عن الطعام في 

 -سجن نفحة 
 إهمال طبي
 سجن الرملة

 م21/1/1281
29/1/1281 

 راسم محمد حالوة جباليا 1211
1252 

52.  

خالل مشاركته 
باإلضراب عن 

الطعام في 
 –سجن نفحة

 اهمال طبي
 سجن الرملة

علي شحادة محمد  مخيم الدهيشة 8/1/1268 م29/1/1281
 الجعفري
1296 

53.  

 -اهمال طبي 
 سجن عسقالن

 أنيس محمود دولة قلقيلية  م21/8/1281
1292 

54.  

 -نتيجة التعذيب 
مستشفى تل 

 هشمير

 بني نعيم  م25/1/1281
 الخليل

فايز عبد الفتاح 
 محمد الطرايرة

55.  

 -اهمال طبي 
 سجن عسقالن

/12/11 م22/2/1281
1268 

 العراق
 طمرة حيفا

صالح محمد علي 
 عباس
1291 

56.  

 –اهمال طبي 
 سجن عسقالن

على ابراهيم  حلحول  م11/11/1281
 الشطريط

 "أبو عيسى " 
1222 

57.  

نتيجة التعذيب 
بعد اإلفراج 

 عنه بأيام

سالمة محمد  سعير الخليل  م22/11/1281
 سلمان الحسوني

58.  

 –اهمال طبي 
 سجن جنيد 

معتقل منذ  م1/9/1282
1211 

سليم أحمد يحيى  الخليل
 أبو صبيح

59.  

نتيجة التعذيب 
 سجن عسقالن–

 أو غزة

 غزة النصر  م28/11/1282
 

يعقوب محمد 
 دبابش
1222 

60.  

نتيجة التعذيب 
في سجن 
 طولكرم

 قرية جماعين  م25/2/1282
 نابلس

حمزة عمر عثمان 
 أبو شعيب

61.  

–اهمال طبي 
 مستشفى الرملة

ميخائيل بابا  يوناني  م 12/2/1282
 الزارو

62.  



نتيجة التعذيب 
 سجن رام هللا –

خليل ابراهيم أبو  رام هللا  م5/9/1282
 خديجة

63.  

 –إهمال طبي 
 سجن بئر السبع

 1215اعتقال 
 

 سلوان  م16/11/1282
 القدس

اسحق موسى 
 المراغة

" أبو جمال " 
1292 

64.  

تمت تصفيته 
بعد   عمداً 

 اعتقاله بعدة أيام

بالل جميل حمدان  نابلس-قرية بورين   28/2/1289
 النجار البوريني

65.  

قتل بعد 
) اإلعتقال 

 (211باص 

جمال محمود  خانيونس  م12/9/1289
 قبالن

66.  

قتل بعد 
) اإلعتقال 

 (211باص 

  .67 محمد ابو جامع خانيونس  م12/9/1289

نتيجة التعذيب 
 في سجن جنيد

محمود عربي  نابلس  م16/9/1285
 فريتخ

68.  

 –اهمال طبي 
مستشفى مار 

 يوسف

 نحالين  م22/2/1285
 بيت لحم

محمود سليم رباح 
 نجاجرة

69.  

نتيجة التعذيب 
 سجن الرملة –

غسان اسحق  مخيم الدهيشة  م2/11/1285
 يوسف اللحام

70.  

نتيجة التعذيب 
سجن  –

 عسقالن

  .71 طارق الهندي القدس  م2/2/1286

نتيجة التعذيب 
 سجن جنيد –

طارق ياسين  الخليل  م2/9/1281
 هاشم الحموري

72.  

 نتيجة التعذيب
 سجن الخليل

عواد عبد السالم  طولكرم 12/1/1281 م22/1/1281
 حمدان

5/8/1269 

73.  

ب ينتيجة التعذ
خالل االعتقال 

 وبعده، 
 2أنصار 

 سرقة أعضاءه

خضر إلياس فؤاد  غزة الصبرة 8/2/1288 م2/2/1288
 الترزي

8/8/1262 

74.  

 -اهمال طبي
 سجن عسقالن

التعذيب 
أمراض 
مستشفى 
صرفند 
 العسكري

قنديل كامل عبد  جباليا 1/11/1285 م29/2/1288
 الرحمن
 علوان
1266 

75.  

نتيجة التعذيب 
في زنازين 

سجن العزل في 
الرملة ومن ثم 

 .اعدم 

 م11/9/1288
29/2/1288 

 قلقيلية 1/11/1285
 

إبراهيم محمود 
 الراعي

 "أبو المنتصر " 
1261 

76.  

من الضرب  إياد عياد أو   البريجمخيم   م2/8/1288 77.  



المبرح 
والتعذيب بعد 

اإلعتقال 
 مباشرة

 11محمد عقل
 عاما

نتيجة التعذيب 
في زنازين –

سجن 
 المسكوبية

 

 بيت حنينا  م11/8/1288
 القدس

نبيل مصطفى 
 جميل إبداح 

 عاما 21

78.  

نتيجة التعذيب 
بعد اإلعتقال 

 –مباشرة 
مركز جباليا 

 العسكري
 

 م11/8/1288
22/8/1288 

هاني ديب سالم  مخيم جباليا 
 الشامي

 عاما91

79.  

 –إهمال طبي 
معتقل 
 الظاهرية

عطا يوسف أحمد  الخليل-الظاهرية  م19/8/1288
 عياد

 عاما 21

80.  

اطالق نار من 
حراس المعتقل 

في  2أنصار –
 النقب
 

أسعد جبرا زكي  غزة الشجاعية 28/5/1288 م16/8/1288
 الشوا

18/11/1262 

81.  

اطالق نار من 
حراس المعتقل 

في  2أنصار –
 النقب
 

 قرية اليامون  م16/8/1288
 جنين

بسام ابراهيم على 
 مودي سال

 عاما 21

82.  

إهمال طبي بعد 
استنشاق غاز 

في سجن 
 كفاريونا

محمد موسى  رام هللا سلواد 5/2/1289 م22/8/1288
 محمد حماد

21/8/1251 

83.  

تعذيب سجن 
 مجدو

مروان حسن  جنين -عجة   16/2/1288
  هيم معالي اابر

1292  

 

 –إهمال طبي 
 سجن الرملة
مستشفى 
 الظاهرية

 م19/11/1288
1/11/1288 

 خانيونس 2/11/1285
 يبنة رام هللا

عبد المنعم عبد هللا 
حسن كولك 

 (القولق)
1222 

84.  

جراء التعذيب 
معتقل  –

 الظاهرية
 

 م21/11/1288
1/11/1288 
1/2/1282 

 الخليل 21/8/1288
 سعير

ابراهيم ياسر 
 المطور( يوسف)

1256 

85.  

من رصاص 
 –الحراس 

 معتقل مجدو
 

 رام هللا  م8/2/1282
 مخيم األمعري

نضال زهدي 
 22عمر ديب
 عاما

86.  

نتيجة التعذيب  محمود يوسف  رفح  م1/2/1282 87.  



 سجن غزة –
 

 عليان المصري 6/2/1282
 عاما 25

اهمال طبي في 
 سجن عسقالن 

 

عمر محمود  القدس م1262 م9/6/1282
 القاسم

 عاما 98

88.  

اهمال طبي في 
 2أنصار 

 بالنقب
 

محمد صالح حسن  غزة التفاح 1282 م11/8/1282
 الريفي
1222 

89.  

من رصاص 
حراس المعتقل 

 2أنصار  –
 2انصار 

 م12/2/1282
21/11/1288 

 

عبد هللا محمد  دير البلح 26/2/1281
ابراهيم أبو 

 محروقة
8/2/1261 

90.  

نتيجة التعذيب 
في زنازين 
 سجن غزة

 سجن الرملةأو 
 

9/12/1282 19/11/
1282 

 

جمال محمد عبد  مخيم الشاطئ
 العاطي أبو شرخ

1266 

91.  

نتيجة التعذيب 
 سجن غزة–

 

خالد كامل الشيخ  غزة الرمال 1/12/1282 12/12/1282
 علي

2/11 /1262 
 عاما 21

92.  

قتل أثناء 
 اإلعتقال

بدر محمد سعيد  نابلس 12/1282 م18/12/1282
 كرادة

 عاما 12

93.  

 - اهمال طبي 
 معتقل مجدو

 تعذيب

 م12/2/1221
12/2/1222 

 قرية رامين 8/6/1221
 مدينة طولكرم

رائق حسين 
 موسى سليمان

1262 
 

94.  

رصاص 
حراس معتقل 
عوفر أثناء 

 محاولته الهرب

 قرية الجيب   م1/1/1221
 مدينة رام اللة

صبري منصور 
 عبد هللا عبد ربه

1212 

95.  

اعتداء بالغاز 
  –وتعذيب 
 2أنصار
 

حسام سليم هاني  قلقيلية 16/6/1221 م28/8/1221
 قرعان
1266 

96.  

 -نتيجة التعذيب 
بعد اإلفراج  

 عنه بثالثة أيام

 جنين  م11/11/1221
 قرية الجبع

عبد هللا يوسف 
 عالونة

 "أبو األمجد "
1255 

97.  

نتيجة التعذيب 
في زنازين 
 سجن غزة

 

/12/12/1221
 م

2/11/1221 

21/11/
1221 

 بيت حانون
 

عطية عبد العاطي 
 الزعانين
1255 

98.  

نتيجة التعذيب 
مقر اإلدارة  –

 المدنية

علي حسن عبد  طولكرم 8/6/1221 م8/6/1221
 الحليم الشاهد

1299 

99.  



تحقيق الحاكم 
 العسكري

نتيجة التعذيب 
 غزةسجن  –

 االهمال الطبي

 م22/8/1221
21/8/1222 

سامي نعمان  خانيونس 9/2/1222
 سليمان زعرب

16/5/1261 

100.   

إهمال طبي بعد 
اصابته بنوبة 
قلبية في سجن 

 جنيد
 

 م21/11/1221
9/2/1222 

 طولكرم 1/5/1221
 مخيم طولكرم

جاسر أحمد سعد 
 أبو ارميلة

1252 

101.   

برصاص 
 حراس المعتقل

 

 نوبا  م18/1/1222
 قضاء الخليل

موسى عبد 
 الرحمن

 عاما 22

102.   

نتيجة التعذيب 
 سجن الخليل –

 

 م9/2/1222
 

 آخر اعتقال
22/1 /1222 

 

مصطفى عبد هللا  القدس -وادي الجوز 
 العكاوي

 1256 

103.   

نتيجة التعذيب 
 2في انصار
 بالنقب

اطالق النار 
عليه من حراس 

 السجن
 

 نابلس 21/1/1221 م5/5/1222
 مخيم العين

 

أحمد ابراهيم 
 بركات
1266 

104.   

نتيجة التعذيب 
افرج عنه –

للمستشفى 
مباشرة 

واستشهد بعد 
 أيام معدودة

 

 م21/5/1222
 

سمير عمر خميس  مخيم الشاطئ 22/5/1222
 عمر

1212 

105.   

نتيجة التعذيب 
 سجن الرملة
 سجن غزة

 

/21/11 م22/6/1222
1282 

محمد سليمان  خانيونسمخيم 
 حسين بريص

1252 

106.   

نتيجة التعذيب 
 سجن الخليل –

 

 م2/1/1222
 

 مخيم األمعري 22/6/1222
 

حازم محمد عبد 
 الرحيم عيد

1262 

107.   

نتيجة التعذيب 
 سجن طولكرم–

 

 م9/8/1222
 

مصطفى محمود  بلدة عنبتا 2/8/1222
 مصطفى بركات

9/12/1262 

108.   

إهمال طبي 
خالل مشاركته 
في اإلضراب 
عن الطعام في 
 سجن عسقالن
تعرض لنوبة 

 قلبية
 

 القدس 1288 19/11/1222
 جبل المكبر

 

حسين نمر أسعد 
 عبيدات
1211 

109.   



إثر الضرب 
والتعذيب داخل 

 2معتقل أنصار 
 بالنقب

 االهمال الطبي

أيمن ابراهيم  رفح  م21/1/1222
 برهوم

 عاما 21
 

110.   

زنازين عزل 
بئر السبع جراء 

 التعذيب
 

 م15/2/1222
15/2/1222 

 رفح 15/5/1285
 خان يونس

سمير محمد 
 خميس سالمة

21/1/1252 

111.   

نتيجة التعذيب 
 سجن غزة–

الضرب اثناء 
 التحقيق

 

 م2/9/1222
 

 ديرالبلح 21/2/1222
 مخيم

أيمن سعيد حسن 
 نصار
 أو 1212

9/2/1211 

112.   

نتيجة التعذيب 
 سجن الخليل –

محمد سالمة  العروب  م11/5/1222
 الجندي

113.   

 –اهمال طبي 
 سجن جنيد

 

 م11/2/1222
29/11/1222 

يحيى عبد اللطيف  طولكرم 
 على الناطور

22/6/1262 

114.   

 –اهمال طبي 
 سجن نابلس

أحمد عادل حسن  قرية الناقورة نابلس 21/2/1222 م1/11/1222
 اسماعيل

 "ابو عماد " 
1251 

115.   

نتيجة التعذيب 
معتقل  –

 المسكوبية
 

عبد الصمد سلمان  يطا  م25/9/1225
 حريزات

 عاما 21

116.   

 االهمال الطبي
في مستشفى 

 السجن

 
5/9/1225 

6/2/1229 
االعتقال 
الثالث 

 (إداري)

معزوز أحمد  قلقيلية
 28محمد دالل
 عاما

9/11/1266 
 

117.   

قتل من جراء 
التعذيب بعد 

قبل اعتقاله من 
 العدو

وليد عبد الرحيم  طولكرم  م9/2/1226
 السروجي

118.   

نتيجة التعذيب 
بعد اإلفراج  –

 عنه مباشرة

ماجد عبد هللا  برقين نابلس  م22/6/1226
 دغلس

119.   

 –اهمال طبي 
 عزل الرملة

 

 رفح 2/9/1221 م12/1/1221
 

رياض محمود 
 حمودة عدوان

18/6/1252 
 

120.   

 عمر ابراهيم فرج سلون القدس  6/2/1211 تعذيب
 عاما 22

 

 -نتيجة التعذيب
معتقل 

 المسكوبية

خالد علي عايش  بيت لحم  م21/5/1221
 أبو دية

 عاما 21

121.   



 
نتيجة التعذيب 

معتقل  –
 المسكوبية

 

 مخيم عايدة  م22/1/1228
 بيت لحم

نضال زكريا أبو 
 سرور

 عاما 12

122.   

بسبب عدة 
أمراض 

–وإهمال طبي 
 سجن الرملة

 

يوسف دياب  غزة الشجاعية 1281 22/6/1228
 العرعير

1292 

123.   

إهمال طبي 
 سجن بئر السبع

أحمد فايز  خان يونس غزة  9/11/1228
 عصفور

 عاما 22

 

 –سجن الرملة 
 طعن بسكين

21/5/1222 
22/1/1222 

 نشأة صالح شري طولكرم 
11/8/1215 

 

اعتقل وهو 
متوجه الى 

عمله وكبلت 
يديه ومن ثم 

اطلق 
 الرصاص عليه

ابراهيم محمد  صوريف الخليل  م21/11/2111
 البرادعة

124.   

اعتقل مصاباً 
ومن ثم اطلق 

عليه الرصاص 
 عمداً 

محمد يوسف  مخيم الدهيشة  م11/12/2111
 المغربي

125.   

 –اهمال طبي 
 سجن مجدو

محمد خليل محمد  الخليل  م12/9/2111
 الدهامين

126.   

اعتقل جريحاً 
وتم قتله عمداً 
 بعد اإلعتقال

حسن سعيد أحمد  مخيم العزة  م19/6/2111
 أبو شعيرة

127.   

اعتقل مصاب 
 ثم قتل عمداً 

محمود موسى  جنين  م1/1/2111
 سليمان خليل

128.   

اعتقل مصاب 
 ثم قتل عمداً 

جمال ضيف هللا  جنين  م1/1/2111
 حسن ثلجي

129.   

اعتقلوه وقتلوه 
مباشرة أمام 

 منزله

مصطفى يوسف  جنين  م22/1/2111
 محمد ياسين

130.   

اعتقلوه مصاباً 
وتم اإلعتداء 
عليه أمام 

الصحافة مما 
 ادى إلستشهاده

علي ابراهيم  القدس  م5/8/2111
 الجوالني

131.   

اعتقلوه مصاباً 
 ثم استشهد

هشام موسى أبو  رفح  م25/8/2111
 جاموس

132.   

مصاباً اعتقلوه 
من داخل سيارة 

اإلسعاف 
وبعدها أعلنوا 

سفيان أحمد  جنين عرابة  م12/2/2111
 العارضة

133.   



 نبأ استشهاده
اعتقلوه مصاباً 
 ومن ثم استشهد

ثائر محسن  مخيم الفارعة  م19/2/2111
 المهداوي

134.   

اعتقل مصاباً 
اثر اشتباك 
مسلح ثم 
 استشهد

جمال حسن  سلفيتبلدة دير استيا   م6/11/2111
 خضر أبو ملوح

135.   

اعتقل مصاباً 
اثر اشتباك 

ثم   مسلح
 استشهد

إياد عودة محمد  بلدة دير استيا سلفيت  م6/11/2111
 الخطيب

136.   

اعتقل مصاباً 
اثر اشتباك 

ثم   مسلح
 استشهد

على ابراهيم أبو  بلدة دير استيا سلفيت  م6/11/2111
 حجلة

137.   

اقتحموا منزله 
وأصابوه 

بالرصاص 
وأخذوه الى 
مستوطنة 

مجاورة وهو 
ينزف وقتلوه 

 بدم بارد

عيسى خليل محمد  يطا الخليل  م1/11/2111
 دبابسة

138.   

اصيب بجروح 
وتم أسره وثم 

قتل وتم التمثيل 
بجثته ودهسه 

 بالدبابة

مدحت عزو أبو  مخيم النصيرات  م18/11/2111
 دالل

139.   

اصيب بجروح 
وثم وتم أسره 

قتل وتم التمثيل 
بجثته ودهسه 

 بالدبابة

محمد ابراهيم  غزة ابراج الندى  م18/11/2111
 حسين

140.   

السيطرة الكاملة 
عليه وهو نائم 
واعتقاله وقتله 
بدم بارد وثم 
 تفجير الشقة

يوسف خالد  نابلس  م22/1/2112
 السركجي

141.   

السيطرة الكاملة 
عليه وهو نائم 
واعتقاله وقتله 
بدم بارد وثم 
 تفجير الشقة

جاسر اسعد  نابلس  م22/1/2112
 سمارو

142.   

السيطرة الكاملة 
عليه وهو نائم 
واعتقاله وقتله 
بدم بارد وثم 
 تفجير الشقة

نسيم شفيق أبو  نابلس  م22/1/2112
 الروس

143.   



السيطرة الكاملة 
عليه وهو نائم 
واعتقاله وقتله 
بدم بارد وثم 
 تفجير الشقة

كريم منير  رام هللا  م22/1/2112
 مفارجة

144.   

اصيب في قدمه 
واعتقلوه في 
خيمة وتركوه 
ينزف دون 
عالج لعدة 

ساعات حتى 
 استشهد

 قرية رنتيس  م26/1/2112
 رام هللا

نصار حسن أبو 
 سليم

145.   

مركز تحقيق 
: المسكوبية 

 الضرب العنيف

سامر زياد ابو  القدس 8/2/2112 8/2/2112
 ميالة

1288 

 

اصيب بالكتف 
واعتقلوه 

وربطوه في 
مقدمة الجيب 

وطافوا به وهو 
ينزف حتى 

أمن " استشهد 
 "وطني 

من غزة واستشهد في   م12/2/2112
 حلحول

طارق حسن 
 محمد الهنداوي

146.   

اعتقلوه بعد أن 
حاول الفرار 

ومن ثم اطلقوا 
 النار على رأسه

أنور عوني  طولكرم  م15/2/2112
مصطفى عبد 

 الغني

147.   

داهموا منزله 
وأخرجوه منه 
ومن ثم أطلقوا 
عليه النار من 
 مسافة قريبة

 عبسان  م8/2/2112
 خانيونس

عبد الغني عبد 
 الرحمن أبو دقة

148.   

قتل بدم بارد 
بعد إعتقاله 

وهناك صور 
 توثق ذلك

محمود سعيد  القدس  م8/2/2112
 صالح

149.   

اعتقل مصاباً 
وقتل بدم بارد 

" رام هللا في 
 "امن وطني 

باسم محمد أبو  غزة  م29/2/2112
 شحادة

150.   

اعتقل ثم قتل 
بدم بارد داخل 

أمن " الشقة 
 "وطني 

خالد فتحي عوض  أريحا  م22/2/2112
 هللا

151.   

اعتقل ثم قتل 
بدم بارد داخل 

أمن " الشقة 
 وطني 

 بيت عنان  م22/2/2112
 القدس

اسماعيل ابراهيم 
 زيد

152.   



اعتقل ثم قتل 
بدم بارد داخل 

أمن " الشقة 
 "وطني 

   .153 سعيد محمد مهدي غزة  م22/2/2112

اعتقل ثم قتل 
بدم بارد داخل 

أمن " الشقة 
 "وطني 

عبد الرحمن  نابلس  م22/2/2112
 توفيق عبد هللا

154.   

اعتقل ثم قتل 
بدم بارد داخل 

أمن " الشقة 
 "وطني 

 أريحا  م22/2/2112
  

   .155 محمد موسىعمر 

أصيب بقدمه 
أثناء محاولة 
اعتقاله وسقط 
على األرض 
واقتربوا منه 
واطلقوا النار 
عليه ولم يكن 

 مسلحاً 

أحمد فتحي  قرية صيدا طولكرم  م21/2/2112
 محمود عجاج

156.   

بعد إغتيال ابن 
عمه خرج 

ليطمئن عليه 
فاعتقلوه 

واقتادوه الى 
" جثة ابن عمه 

  "أحمد 
النار  وأطلقوا

 عليه

عزمي عادل  قرية صيدا طولكرم  م21/2/2112
 محمود عجاج

157.   

اعتقلوه أثناء 
توجهه الى 

عمله وقيدوه 
وثم اطلقوا النار 
عليه ووجدت 
جثته واأليدي 

 مكبلة

بهاء خالد  بلدة الزبابدة جنين  م2/9/2112
 الشرقاوي

158.   

اعتقل ومن ثم 
اعدم رمياً 

بالرصاص بدم 
ساحة بارد في 

حي الدمج في 
 مخيم جنين

 يعبد  م19/9/2112
 جنين

حازم أحمد 
 ريحان قبها

 "أبو جندل " 

159.   

إعدام بعد 
 – التعذيب

 سجن مجدو
سرقة أعضاء 

 من جسده

آخر اعتقال  م28/5/2112
اداري 

26/5/2111 

 الخليل
 مخيم العروب

أحمد حسين عبد 
 السالم جوابرة

8/9/1281 

160.   

رصاصة في     .161 عالء منذ خضرية نابلس  م21/11/2112



بعد اعتقاله فمه 
 مصاباً 

أعدم بدم بارد 
 بعد اعتقاله

   .162 ياسين سعيد األغا خانيونس  11/12/2112

اعتقل مصاباً 
واعتدى عليه 
ضرباً مبرحاً 
 حتى استشهد

جاد هللا موسى  بيت لحم  م12/12/2112
 شوكة

163.   

اعتقل مصاباً 
 وتم تعذيبه حتى

 استشهد

ابراهيم طالب أبو  نابلس  م25/12/2112
 هواش

164.   

خطف وتنكيل 
 ومن ثم قتل

عمران عبد الغني  الخليل  م21/12/2112
 غيث

165.   

اعتقل مصاباً 
في قدميه ومن 
 ثم قتل بدم بارد

   .166 فايز صبري جابر مخيم طولكرم 21/1/2112 م21/1/2112

أزمة قلبية 
واهمال طبي 

 نفحةفي سجن 

 وليد محمد عمرو دورا الخليل  م12/2/2112
2/8/1262 

167.   

داهموا منزله 
وأصابوه 

واعتقلوه ومن 
 ثم قتلوه

محمد أحمد  بيت لحم 6/2/2112 م6/2/2112
 العسعـس

168.   

اعدم ميدانياً بدم 
بارد بعد 
اختطافه 
 واعتقاله

جاسر جبر  خانيونس 11/6/2112 م11/6/2112
 حسنين

169. 
1 

بشكل  قتل
متعمد بعد 

إعتقاله وهو 
مصاب 

بإصابات طفيفة 
 في قدمه

  

22/11/2112 22/11/
2112 

أحمد خميس  قلقيلية
 عطية

12/11/1216 

170.   

جراء اإلهمال 
الطبي ثم نقل 
من معتقل 
مجدو الى 
المستشفى 

 فاستشهد هناك
  

بشير محمد احمد  طولكرم 1/11/2112 8/12/2112
 عاما 22عويس

 

171.   

وإستجو إعتقل
ب مباشرة ومن 
ثم أطق عليه 
زخات من 
 الرصاص

عبد العفو  نابلس 6/1/2119 م6/1/2119
مصطفى 
 القصاص

 عاما 21

172.   

إهمال طبي 
ومماطلة في 

فواز سعيد محمد  طولكرمعتيل  19/9/2112 م16/2/2119
 (البلبل)حسان 

173.   



نقله إلى 
 –المستشفى 

 معتقل مجدو
 

18/12/1219 

طبي في إهمال 
المستشفى 

 (بلنسون)

اعتقل مصابا  م22/2/2119
19/2 

مخيم نور شمس في 
 طولكرم

فالح حسن 
 مشارقة

29/11/1261 

174.   

اإلهمال نتيجة 
 الطبي

 

محمد حسن أبو  مدينة القدس 2/11/1285 م9/11/2119
 هدوان

 1295مواليد 

175.   

قتل عمد بعد 
 اإلعتقال

 

 قباطية  2/12/2119 2/12/2119
 جنين 

محمود عبد 
 لالرحمن كمي

 عاما 21

176.   

قتل عمد حيث 
أصيب وتم 

اعتقاله 
واستشهد بعد 
يومين في 
مستشفى 
 سوروكا

  
  

صالح عمر شيخ  رفح 8/12/2119 11/12/2119
 العيد

 عاما 25
 

177.   

إهمال ، حريق 
في إحدى خيام 
معتقل مجدو 
نتيجة ماس 

كهربائي دون 
أن تقدم اإلدارة 

االزمة المواد 
 إلطفائه

راسم سليمان أبو  رام هللا–كفر مالك   21/1/2115
 "غنيمات " غرة 

178.   

 ،إهمال طبي
اعتقل وهو 
مصاب دون 
تقديم الرعاية 
الطبية الالزمة 

مستشفى  .له
 سجن الرملة

 طولكرم –بلدة صيدا  5/5/2115 5/5/2115
 

عبد الفتاح يوسف 
 محمود رداد

12/11/1212 

179.   

 -جراء التعذيب 
استشهد في 
" مركز توقيف 

في " روش بينا 
سرقة  .الجليل 

أعضاء من 
 جسده

اعتقل في  11/6/2115
على  8/6

 حاجز برطعة

علي محمد توفيق  جنين
 أبو الرب

 عاما  21

180.   

إهمال تعذيب، 
في  –طبي 

 سجن جلبوع

 قرية طمون 21/6/2119 22/6/2115
 جنين

بشار عارف عبد 
 عودةالوالي بني 

 عاما 21
 

181.   



 –إهمال طبي 
في معتقل النقب 

 الصحراوي

28/1/2115 21/11/
2112 

 بقطاع غزة دير البلح
 

جواد عادل عبد 
العزيز ابو 

 عاما 18 مغصيب

182.   

 –إهمال طبي 
في سجن 
 هشارون

 

مدينة الطيبة في  1/2/2119 2116/ 9/  26
 98مناطق 
 

سليمان محمد 
 محمود درايجة

 عاما 22

183.   

أعتقل في معبر 
بيت " ايرز" 

حانون وبعد أن 
، أطلقوا سراحه
تركوه يمشي 

أطلقوا و
الرصاص عليه 
 وأعدموه عمداً 

5/11/2116 22/11/
2116 

 بيت حانون
 شمال قطاع غزة

 مازن هاني شبات
1/2/1282 

184.   

رفضوا السماح 
لسيارة 

اإلسعاف 
بالوصول إليه 
وتم اعدامه 
عمداً حيث 

النار أطلقت 
عليه وهو 

 .جريح وأعزل

بلدة اليامون غرب  2/11/2116 2/11/2116
 جنين

سليم راجح أبو 
 الهيجا

 (عاماً  22) 

185.   

رفضوا السماح 
لسيارة 

اإلسعاف 
بالوصول إليه 
تم اعدامه عمداً 
حيث أطلقت 

النار عليه وهو 
 جريح وأعزل 

بلدة اليامون غرب  2/11/2116 2/11/2116
 جنين

راجح محمود 
 زكي أبو حسن

 (عاماً  28)  

186.   

نتيجة اإلهمال 
الطبي في 
 2معتقل أنصار 
 في النقب 

 معتقل إداري 16/1/2111
منذ مايو 

2116 

شمال –بلدة بيت أوال 
 الخليل

جمال حسن عبد 
 هللا السراحين

 (عاماً  21)  

187.   

نتيجة التعذيب 
والضرب 

المبرح من قبل 
حرس حدود 

إعدام  اإلحتالل
 ميداني

وائل يوسف  حي الطور القدس 2/2/2111 2/2/2111
 القراوي

 (عاماً  29) 

188.   

نتيجة اإلهمال 
أزمة  –الطبي 

 صدرية
 سجن جلبوع

 مخيم بالطة 2111 2/6/2111
 نابلس

ماهر عطا 
 مصطفى دندن

 عاماً  28

189.   

إهمال طبي 
سجن – (إعدام)

 المغازيمخيم  21/1/2112 21/1/2111
 قطاع غزة

شادي سعيد 
 السعايدة 

190.   



 نفحة
 

2/1/1281 

نتيجة اإلهمال 
سجن –الطبي 

 الرملة

 -من بلدة بيت عوا   25/8/2111
 الخليل

عمر عايد سلمان 
 ملوح المسالمة

 عاماً  92

191.   

في  اطالق النار
سجن النقب 
خالل قمع 

األسرى من قبل 
 القوات الخاصة

22/11/2111 
 

 محمد صافي طولكرم - صيدا 18/1/2116
 األشقر
1218 

192.   

طبي في  اهمال
 سجن جلبوع

 

28-12-2111 
 

فادي عبد اللطيف  جنين-قباطية 22/6/2111
ب  أبو الرُّ

 1281عاما  12

193.   

قتل عمدا بعد 
إعدام  اإلعتقال

 ميداني

فواز عوني  بلدة اليامون جنين 1/1/2118 1-1-2118
 12) تفريحا

 (عاماً 

194.   

نتيجة اإلهمال 
سجن  -الطبي 

 بئر السبع 

22-2- 2118 
 

15/11/
2119 

ويقضي حكماً 
 8بالسجن 

سنوات 
 ونصف 

فضل عودة عطية  مدينة غزة
عاماً  91)شاهين 

) 

195.   

نتيجة اإلهمال 
في  -الطبي 

مستشفى سجن 
الرملة 

وكانمعتقل منذ 
 1222ابريل 

ويقضي حكماً 
بالسجن مدى 

 الحياة

ابريل منذ  29-12-2118
1222 

جمعة اسماعيل  مدينة القدس
 محمد موسى

 (عاماً  66)  

196.   

اعتقل وهو 
مصاب ولم يقدم 

له العالج 
وتعرض 

لتعذيب المباشر 
 بهدف القتل

عبيدة ماهر عبد  الخليل 26/8/2118 12-2-2112
المعطي القدسي 

 الدويك
 1289عاماً   25 

197.   

إهمال اعتداء ثم
 عزلطبي في 

سجن ايشل ببئر 
 تعذيب -  السبع

رائد محمود   العيزيرية بالقدس 2115 16-9-2111
 أحمد أبو حماد

 عاما 21 -21

198.   

في زنازين 
معبار سجن 
الرملة جراء 

 اإلهمال الطبي 

محمد عبد السالم  القدس 2112بداية  11-6-2111
ن موسى عابدي

 عاماً 21

199.   

قتل متعمد 
باطالق النار 
عليه من نقطة 

زياد الجوالني  القدس 11/6/2111 11-6-2111
 (عاما 91)

200.   



إعدام الصفر 
 ميداني

قوات اإلحتالل 
أعدمته بدم بارد 

. في غرفة نومه
 إعدام ميداني

مخيم نور شمس  11/2/2111 11-2-2111
 طولكرم

 أمجد أسعد شلباية
 (عاماً  28)  

201.   

النار عليه أطلق 
من نقطة 

 الصفر
 إعدام ميداني

عز الدين صالح  الخليل-بلدة سعير  2/11/2111 2-11-2111
 كوازبة

 عاما(  28)  

202.   

جراء التعذيب 
 في سجن مجدو

22-2-2112 
22/2/2112 

عرفات شاهين  الخليل-بلدة سعير  18/2/2112
 جرادات

203 

اهمال طبي بعد 
اصابته 

بالسرطان 
 -بالحنجزة 

استشهد في 
مستشفى 

سوروكا بعد 
نقله من سجن 

 ايشل

ميسرة أبو حمدية   الخليل 2112 2-9-2112
 1292 عاما 69

204 

في مستشفى 
العفولة جراء 
 االهمال الطبي

بلدة صرة قضاء  11/1/2112 5-11-2112
 نابلس

حسن عبد الحليم 
 الترابي

 عاماً  22 

205 

. التعذيب 
 استشهد

بمستشفى 
سوروكا بعد 
نقله من سجن 

 ايشل 

موقوف منذ  2-2-2119
26/1/2119 

رائد عبد السالم  الخليل
 الجعبري

 عاما( 21) 

206 

مستشفى  في
بعد أن  سوروكا

اصيب بجلطة 
دماغية وهو في 

 سجن ريمون

فادي علي أحمد  جنين 16/2/2116 19-11-2115
( 21)الدربي 

 عاما
1285 

207 

جراء االهمال 
الطبي وبعد 

تعرضه لسكتة 
في سجن   قلبية

 ريمون

25-2-2116 
  

ياسر دياب حسين  بلدة يعبد قضاء جنين 6/2112
 حمدوني

 عاما( 91) 1215

208 
  

في سجن تلموند 
جراء االهمال 

  الطبي

اسبوعان قبل  25-12-2116
 االستشهاد

بلدة مسعدة في هضبة 
الجوالن السورية 

 المحتلة

أسعد فارس عبد 
 الولي

 عاما( 11) 1292

209 
  

جراء االهمال 
الطبي في 
مستشفى 
بلنسون 

اإلسرائيلي 

11-2-2111 2/11/2116 
 .جريح

محمد عامر  طولكرم
  الجالد

 عاما 24

210 



حيث اعتقل بعد 
اصابته وكان 

يعاني أيضا من 
سرطان الغدد 

 اللمفاوية
أصيبت 

برصاص 
االحتالل 

واستشهدت في 
مستشفى 

من " إسرائيلي"
اإلهمال جراء 

 الطبي

-بلدة بيت فجار 5/2/2111 21/5/2111
 محافظة بيت لحم

فاطمة جبريل 
عا (15) طقاطقة

 ما

211 
  

أطلقت النار 
عليه واعتقل 

مصابا ومن ثم 
استشهد في 

مستشفى هداسا 
 عين كارم

بيت -مخيم الدهيشة  8/1/2111 2-2-2111
 لحم

 رائد الصالحي
 عاما(  21) 

212 

متأثًرا بعيار  
ناري أطلقه 
عليه جنود 
االحتالل 

وأصابه خالل 
 .عملية اعتقاله

ياسين عمر  اريحا 22/2/2118 22-2-2118
 السراديح

       عاما  22 

213 

متاثرا بجراحه 
التي أصيب بها 
بعد أن أطلقت 
النيران عليه 
واستشهد في 
مستشفى مائير 
في مدينة 

       كفارسابا

محمد صبحي  مخيم طولكرم 2/9/2118 8-9-2118
 عاما 96عنبر 

214 

متاثرا بجراحه 
التي أصيب 

تم اعتقاله ، بها
وحددت له 
جلسة لتمديد 

في  .التوقيف
اليوم التالي 
استشهد في 
مستشفى 

       هداسا

مخيم بالطة قضاء  8/9/2118 2-9-2118
             نابلس

محمد عبد الكريم 
 زهدي مرشود

         (عاما 21) 

215 

جراء الضرب 
واالهمال الطبي 
والتي تسببت 
الحقا بجلطة 

        قلبية

جبل  2119 21-5-2118
القدس/المكبر

             

عزيز موسى سالم 
 عويسات 

عاما52
              

216 



التعذيب جراء 
من لحظة 
االعتقال ومن 
ثم اقتياده 
لمستوطنة 
حلميش وبعدها 
استشهد مباشرة 
جراء 

             ذلك

رام /بلدة بيت ريما   18-2-2118
     هللا

زغلول محمد 
الخطيب 

 (الريماوي)
      اعام 29 

217 

نتيجة االهمال 
 الطبي 

مخيم الشاطئ غرب  22-2-1221 5-2-2112
 غزة

فارس محمد  
 احمد بارود

 عاما 51

218 

تأثراً بجراحة 
التي أصيب بها 

حاجز عند 
 –زعترة 

مستشفى 
 بلنسون

أصيب أسبوع  21-9-2112
 قبل االستشهاد

عمر عوني عبد  سنيريا قضاء قلقيلية
 الكريم يونس

 عاما 21

219 

قيد التحقيق بعد 
اعتقاله منذ أقل 
 من 

تحت شهر
عزل  –التعذيب

 سجن الرملة
 

نصار ماجد  بيت لحم/ بيت فجار 12/6/2112 16-1-2112
 طقاطقة 

 عاما 21

220 

  بسام السايح نابلس 8/11/2115 8/2/2112 اإلهمال الطبي
أخطاء طبية 
 وإهمال طبي

  سامي ابو دياك جنين 11/1/2112 26/11/2112

  
  

 :على هامش الدراسة، بعض المالحظات حول قوائم األسرى الشهداء 

، ولكنها افتقدت الى (أكثر من ثالث جهات)لقد بذلت جهود كبيرة ومشكورة لترتيب هذه القوائم 

معايير متجانسة، حول عدة أمور، منها حول اإلعدام الميداني واألسر، وحول استشهاد األسير 

تدّل . بعد إطالق سراحه بسبب وضعه الصحي، كما تباينت أحيانا المعلومات الواردة في القوائم

غياب مرجعية فلسطينية واحدة توثّق المعلومات وتدقّق فيها، ما يعكس  علىهذه المالحظات 

 .  الوضع السياسي الفلسطيني بشكل عام

لقد تم استكمال القائمة شبه الرسمية بالمعلومات الواردة في القوائم األخرى، مع اإلشارة الى 

 . لومة أو األخرىالمعلومات المتضاربة، دون الحسم حول صوابية تلك المع

تأليف لجنة خاصة تعيد النظر في القوائم وتضع معايير واضحة لتعداد األسرى : االقتراح

الشهداء، وتجمع على موقع إلتكروني خاص كل المعلومات والمقاالت والصوتيات والفيديوهات 



سرى الخاصة باألسرى الشهداء، مع اإلشارة الى مواقع التواصل االجتماعي الخاصة ببعض األ

الشهداء ومواقع عائالتهم وقراهم وبلداتهم التي تكّرمهم وتستذكرهم فيها، والى الكتب 

والدراسات الصادرة عنهم، وذلك لكي يكون األسرى الشهداء مدرسة وعنوانا بارزا للصمود 

 . ضد اإلرهاب الصهيوني

 

 

 

 

 


