شهداء الحركة الوطنية األسيرة في السجون والمعتقالت اإلسرائيمية
اسم الشهيد

مكان السكن

تاريخ االستشهاد

مالحظات

األسير عزيز عويسات ( 35عاما)

جبل المكبر

2018/5/20

ياسمين عمر السراديح ()22

اريحا

2018/2/22

أصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة االعتداء المبرح
عليه في سجن "ايشل" بتاريخ  ،2102/5/2حيث دخل في
غيبوبة ،واستشهد ،بعد رفض إدارة مستشفى "تل
هشومير" بقائه فيها.
اثر تعرضو لمضرب والتعذيب اثناء االعتقال

حسين حسني عطا اهلل

مخيم بالطة

2018/1/20

تعرض لو في سجون
السرطان ،واىمال ّ
من مرض ّ
طبي ّ
االحتالل.

2017/9/3

استشيد في مستشفى "ىداسا عين كارم" متأث ار بجروحو التي

استشيد في مستشفى "أساف ىروفيو" اإلسرائيمي بعد معاناة

مخيم الدىيشة

أصيب بيا لحظة اعتقالو في السادس من شير آب 2017

رائد أسعد إبراهيم الصالحي

حيث ترك أكثر من ساعة ونصف ينزف ما أدى لتدىور
حالتو الصحية وفقدانو الكثير من الدماء.

اُعتقمت في 15آذار  2017بعد أن أُصيبت برصاص قوات
االحتالل عمى مفترق حاجز "عتصيون" ،ودخمت في غيبوبة

فاطمة جبريل طقاطقة

بيت فجار

2017/5/20

محمد عامر الجالد

طولكرم

2017/2/10

متأثر بجروحو التي أصيب بيا في
ًا
سياسة اإلىمال الطبي،
 2016/11/9بعد إطالق النار عميو من قبل جنود

ياسر ذياب حمدونة

بعبد/جنين

2016/6/25

مستشفى "سوروكا" إىمال طبي ومماطمة في تقديم العالج

فادي عمي أحمد الدربي

جنين

2015/10/14

رائد عبد السالم الجعبري

الخميل

2014/9/9

جهاد عبد الرحمن الطويل

القدس

2014/2/25

عرفات شاهين جرادات

سعير -الخميل

2013/2/23

جراء التعذيب في سجني الجممة ومجدو

حسن عبد الحميم الترابي

صرة /نابمس

2013/11/2

معتقل منذ  2013/1/17استشيد في مستشفى العفولة

ورغم خطورة وضعيا الصحي إال أن سمطات االحتالل أبقتيا
رىن االعتقال حتى استشيدت.
استشيد في مستشفى "بمنسون" اإلسرائيمي ،وىو يصارع

االحتالل
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استشيد في مشتسفى سوروكا نتيجة اإلىمال الطبي
أصيب بنزيف حاد في الدماغ
استشيد نتيجة التعذيب في مستشفى سوروكا ،وكان موقوفا
منذ  2014/7/26في سجن 'ايشل' رىن التحقيق
اعتقل نياية العام  ،2013تعرض لمتعذيب والرش بالغاز
أثناء اعتقالو في سجن بئر السبع

بسبب االىمال الطبي من قبل إدارة السجون
ميسرة أبو حمدية

الخميل

2013/4/2

زياد الجوالني ( )14عاما

القدس

2010/6/11

محمد عبد السالم موسى عابدين ()96

القدس

2010/6/10

أمجد أسعد شمباية

مخيم نورشمس
طولكرم

2010/6/17

رائد محمود أحمد أبو حامد ) ( 31عاما

العيزرية

2010/4/16

عز الدين صالح كوازبة ( )95عام

سعير-الخميل

2010/10/2

الخميل

2009/9/13

عبيدة ماهر عبد المعطي القدس الدويك

جراء اإلىمال الطبي
قتل متعمد بإطالق النار عميو من نقطة الصفر بعد السيطرة

عمية من قبل قوات حرس الحدود

استشيد في زنازين معبار سجن الرممة جراء اإلىمال الطبي

بعد أن أصيب بأمراض نفسية

سيطرت عميو وكان باإلمكان اقتياده الى مركز اعتقال ،لكن

قوات اإلحتالل أعدمتو بدم بارد في غرفة نومو.

تم االعتداء عميو في زنزانتو االنفرادية ،وترك دون رعاية

حتى استشيد في سجن ايشل ببئر السبع

اعتقل مع مجموعة من العمال بالقدس وسيطر عميو وأطمق

النار عميو من نقطة الصفر

عتقل مصاباً بتاريخ  200/8/26وأعمن عن استشياده في

أحد المستشفيات اإلسرائيمية دون أن يسمح ألحد بزيارتو.

( 22عاماً)

جمعة اسماعيل موسى ( 33عاماً)

مدينة القدس

 2008/12/24نتيجة اإلىمال الطبي  -في مستشفى سجن الرممة ،وكان
معتقالً منذ الثاني من أبريل عام  ،1993ويقضي حكماً
بالسجن مدى الحياة.

فواز عوني فريحات ( 46عاماً)

بمدة اليامون -

2008/1/7

قتل عمداً بعد االعتقال.

فضل عودة عطية شاهين ( 14عاماً)

مدينة غزة

2008/2/29

نتيجة اإلىمال الطبي  -سجن بئر السبع ،وكان معتقالً منذ

الرب
فادي عبد المطيف أبو َّ

قباطية  -جنين

جنين

 2004/10/15ويقضي حكماً بالسجن ثماني سنوات

ونصف.
محمد صافي األشقر
ماهر عطا مصطفى دندن
( 95عاماً)

بمدة صيدا -

 2007/12/28نتيجة اإلىمال الطبي  -سجن جمبوع.
 2007/10/22إصابتو بعيار ناري في معتقل النقب ،خالل قمع األسرى من

طولكرم
مخيم بالطة نابمس

قبل الوحدات الخاصة.
2007/6/9

حي الطور القدس

2007/3/9

عمر عايد سممان مموح المسالمة ( 12من بمدة بيت عوا

2007/8/25

وائل يوسف القراوي ( 91عاماً)

عاماً )

نتيجة اإلىمال الطبي – أزمة صدرية سجن جمبوع.
نتيجة التعذيب والضرب المبرح بعد االعتقال مباشرة من قبل
حرس حدود االحتالل.

 -الخميل

2

نتيجة اإلىمال الطبي – في سجن الرممة.

شادي سعيد السعايدة (  25عاماً )

مخيم المغازي

2007/7/31

نتيجة اإلىمال الطبي – في سجن نفحة.

جمال حسن عبد اهلل السراحين (94

بمدة بيت أوال –

2007/1/16

نتيجة اإلىمال الطبي في معتقل أنصار  3في النقب وكان

عاماً)

سميم راجح أبو الهيجا
( 26عاماً)

قطاع غزة

شمال الخميل

بمدة اليامون غرب
جنين

2006/11/9

معتقالً إدارياً منذ مايو .2006

رفضوا السماح لسيارة اإلسعاف بالوصول إليو ،وتم إعدامو

عمداً ،حيث أطمقت النار عميو وىو جريح وأعزل ،دون أن

يشكل خط اًر عمييم وكان باإلمكان اعتقالو.

محمود راجح زكي أبو حسن ( 25عاماً) بمدة اليامون غرب

2006/11/9

جنين

رفضوا السماح لسيارة اإلسعاف بالوصول إليو تم اعدامو
عمداً ،حيث أطمقت النار عميو وىو جريح وأعزل ،دون أن

يشكل خط اًر عمييم وكان باإلمكان اعتقالو.
مازن هاني شبات
سميمان محمد محمود درايجة
جواد عادل عبد العزيز أبو مغصيب

بيت حانون شمال

2006/11/5

قطاع غزة
مدينة الطيبة في
مناطق 48
دير البمح بقطاع

اعتقل في معبر "إيرز" بيت حانون وبعد أن أطمقوا سراحو
وتركوه يمشي أطمقوا الرصاص عميو وأعدموه عمداً.

 2006 /4 /26إىمال طبي – في سجن ىشارون وعمره  23عاماً.
2005/7/28

إىمال طبي – في معتقل النقب الصحراوي.

غزة

بشار عارف عبد الوالي بني عودة

قرية طمون جنين

2005/6/23

عمي محمد توفيق أبو الرب

جنين

2005/6/15

عبد الفتاح يوسف محمود رداد

بمدة صيدا -

2005/5/5

إىمال طبي – في سجن جمبوع.
جراء التعذيب – اعتقل في  6/8عمى حاجز برطعة بحجة
عدم حيازتو عمى تصريح واستشيد في مركز توقيف "روش
بينا" في الجميل.

راسم سميمان أبو غرة "غنيمات"

طولكرم
كفر مالك – رام

الطبية الالزمة لو ،واستشيد بعد ثالثة أيام.
2005/1/27

اهلل

صالح عمر شيخ العيد

رفح

فالح حسن مشارقة

مخيم نور شمس

إىمال طبي ،حيث اعتقل وىو مصاب دون تقديم الرعاية
إىمال ،حيث شب حريق في إحدى خيام معتقل مجدو نتيجة
تماس كيربائي ،دون أن تقدم اإلدارة المواد األزمة إلطفائو.

 2004/12/10قتل عمد ،حيث أصيب وتم اعتقالو واستشيد بعد يومين في
مستشفى سوروكا.
2004/9/23

اعتقل مصاباً في  9/14وتم تعذيبو وىو في المستشفى ،ثم

فواز سعيد محمد البمبل

طولكرم

2004/9/16

إىمال طبي ومماطمة في نقمو إلى المستشفى – معتقل

عبد العفو مصطفى القصاص

نابمس

2004/1/6

قتل عمداً.

في طولكرم

مجدو.
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اعتقل واستجوب مباشرة ،ثم أطق عميو وابل من الرصاص.

محمد حسن أبو هدوان

مدينة القدس

2004/11/4

نتيجة اإلىمال الطبي وكان معتقالً منذ 1985/10/3م.

محمود عبد الرحمن كميل

مدينة جنين

2004/12/3

أحمد خميس عطية

قمقيمية

قُتل عمداً بعد االعتقال.

جاسر جبر حسنين

خانيونس

بشير محمد أحمد عويس

مخيم بالطة

2003/12/8

محمد أحمد العسعـس

بيت لحم

2003/3/6

داىموا منزلو وأصابوه واعتقموه ،ثم قتموه.

وليد محمد عمرو

دو ار الخميل

2003/2/19

أزمة قمبية واىمال طبي في سجن نفحة.

فايز صبري جابر

مخيم طولكرم

عمران عبد الغني غيث

الخميل

 2002/12/30خطف وتنكيل ،ثم قتل.

إبراهيم طالب أبو هواش

نابمس

 2002/12/25اعتقل مصاباً ،وتم تعذيبو حتى استشيد.

جاد اهلل موسى شوكة

بيت لحم

طارق حسن محمد الهنداوي

من غزة واستشيد

 2003/11/22قتل بشكل متعمد بعد اعتقالو وىو مصاب بإصابات طفيفة
في قدمو.
2003/6/10م أعدم ميدانياً بدم بارد بعد اختطافو واعتقالو.
جراء اإلىمال الطبي ،ثم نقل من معتقل مجدو إلى
المستشفى ،فاستشيد ىناك.

2003/1/31م اعتقل مصاباً في قدميو ،ثم قتل بدم بارد.

 2002/12/13اعتقل مصاباً واعتدى عميو بالضرب المبرح ،حتى استشيد.
2002/2/12

في حمحول

أصيب بالكتف واعتقموه وربطوه في مقدمة الجيب ،وطافوا بو
وىو ينزف ،حتى استشيد "أمن وطني".

 2002/10/27رصاصة في فمو بعد اعتقالو مصاباً.

عالء منذ خضرية

نابمس

ياسين سعيد اآلغا

خانيونس

عبد الغني عبد الرحمن أبو دقة

عبسان خانيونس

2002/3/8

محمود سعيد صالح

القدس

2002/3/8

قتل بدم بارد بعد اعتقالو وىناك صور توثق ذلك.

أحمد حسين عبد السالم جوابرة

الخميل مخيم

2002/5/28

إىمال طبي – سجن مجدو.

 2002/12/10أعدم بدم بارد بعد اعتقالو.
داىموا منزلو وأخرجوه منو ،ثم أطمقوا عميو النار من مسافة
قريبة.

العروب

حازم أحمد ريحان قبها "أبو جندل"

يعبد جنين

2002/4/14

اعتقل ،ثم أعدم رمياً بالرصاص بدم بارد في ساحة حي

أحمد فتحي محمود عجاج

قرية صيدا طولكرم

2002/3/30

أصيب بقدمو أثناء محاولة اعتقالو ،وسقط عمى األرض

عزمي عادل محمود عجاج

قرية صيدا طولكرم

2002/3/30

خالد فتحي عوض اهلل

أريحا

2002/3/29

اعتقل ،ثم قتل بدم بارد داخل الشقة "أمن وطني".

اسماعيل ابراهيم زيد

بيت عنان القدس

2002/3/29

اعتقل ،ثم قتل بدم بارد داخل الشقة "أمن وطني".

الدمج في مخيم جنين.

واقتربوا منو وأطمقوا النار ،عميو ولم يكن مسمحاً.
بعد اغتيال ابن عمو خرج ليطمئن عميو ،فاعتقموه واقتادوه
إلى جثة ابن عمو "أحمد" وأطمقوا النار عميو.
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سعيد محمد مهدي

غزة

2002/3/29

اعتقل ،ثم قتل بدم بارد داخل الشقة "أمن وطني".

عبد الرحمن توفيق عبد اهلل

نابمس

2002/3/29

اعتقل ،ثم قتل بدم بارد داخل الشقة "أمن وطني".

عمر محمد موسى

أريحا

2002/3/29

اعتقل ،ثم قتل بدم بارد داخل الشقة "أمن وطني".

باسم محمد أبو شحادة

غزة

2002/3/24

اعتقل مصاباً وقتل بدم بارد في رام اهلل "أمن وطني".

أنور عوني مصطفى عبد الغني

طولكرم

2002/2/15

اعتقموه بعد أن حاول الفرار ،ثم أطمقوا النار عمى رأسو.

بهاء خالد الشرقاوي

بمدة الزبابدة جنين

2002/4/2

اعتقموه أثناء توجيو إلى عممو وقيدوه ،ثم أطمقوا النار عميو

نصار حسن أبو سميم

قرية رنتيس -رام

2002/1/26

ووجدت جثتو واأليدي مكبمة.
اهلل

أصيب في قدمو ،واعتقموه في خيمة ،وتركوه ينزف دون
عالج لعدة ساعات حتى استشيد.
السيطرة الكاممة عميو وىو نائم ،واعتقالو وقتمو بدم بارد ،ثم

يوسف خالد السركجي

نابمس

2002/1/22

جاسر أسعد سمارو

نابمس

2002/1/22

نسيم شفيق أبو الروس

نابمس

2002/1/22

كريم منير مفارجة

رام اهلل

2002/1/22

السيطرة الكاممة عميو وىو نائم واعتقالو وقتمو بدم بارد ،ثم

سفيان أحمد العارضة

جنين عرابة

2001/9/12

اعتقموه مصاباً من داخل سيارة اإلسعاف ،وبعدىا أعمنوا نبأ

محمد خميل محمد الدهامين

الخميل

2001/4/12

إىمال طبي – سجن مجدو.

مدحت عزو أبو دالل

مخيم النصيرات

محمد ابراهيم حسين

غزة ابراج الندى

تفجير الشقة.
السيطرة الكاممة عميو وىو نائم واعتقالو وقتمو بدم بارد ،ثم
تفجير الشقة.
السيطرة الكاممة عميو وىو نائم واعتقالو وقتمو بدم بارد ،ثم
تفجير الشقة.
تفجير الشقة.
استشياده.

 2001/11/18أصيب بجروح وتم أسره ،ثم قتل ،وتم التمثيل بجثتو ،ودىسو
بالدبابة.
 2001/11/18أصيب بجروح وتم أسره ،ثم قتل وتم التمثيل بجثتو ودىسو
بالدبابة.

ثائر محسن المهداوي

مخيم الفارعة

2001/9/14

اعتقموه مصاباً ،ومن ثم استشيد.

هشام موسى أبو جاموس

رفح

2001/8/25

اعتقموه مصاباً ،ثم استشيد.

مصطفى يوسف محمد ياسين

جنين

2001/7/23

اعتقموه وقتموه مباشرة أمام منزلو.

عيسى خميل محمد دبابسة

يطا الخميل

2001/11/7

اقتحموا منزلو وأصابوه بالرصاص ،ثم أخذوه إلى مستوطنة

حسن سعيد أحمد أبو شعيرة

مخيم العزة

2001/6/14

اعتقل جريحاً ،وقتل عمداً بعد االعتقال.
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مجاورة وىو ينزف ،وقتموه بدم بارد.

جمال حسن خضر أبو مموح

بمدة دير استيا

2001/11/6

اعتقل مصاباً إثر اشتباك مسمح ،ثم استشيد.

إياد عودة محمد الخطيب

بمدة دير استيا

2001/11/6

اعتقل مصاباً إثر اشتباك مسمح ،ثم استشيد.

عمى ابراهيم أبو حجمة

بمدة دير استيا

2001/11/6

اعتقل مصاباً إثر اشتباك مسمح ،ثم استشيد.

عمي ابراهيم الجوالني

القدس

2001/8/5م

اعتقموه مصاباً ،وتم االعتداء عميو أمام الصحافة؛ مما أدى

محمود موسى سميمان خميل

جنين

2001/7/1

اعتقل مصاباً ،ثم قتل عمداً.

جمال ضيف اهلل حسن ثمجي

جنين

2001/7/1

اعتقل مصاباً ،ثم قتل عمداً.

ابراهيم محمد البرادعة

صوريف الخميل

محمد يوسف المغربي

مخيم الدىيشة

سمفيت
سمفيت
سمفيت

الستشياده.

 2000/11/21اعتقل وىو متوجو إلى عممو ،وكبمت يديو ومن ثم أطمق
الرصاص عميو.
 2000/12/10اعتقل مصاباً ،ثم أطمق عميو الرصاص عمداً.

يوسف دياب العرعير

غزة الشجاعية

1998/6/20

بسبب عدة أمراض واىمال طبي – سجن الرممة.

نضال زكريا أبو سرور

مخيم عايدة بيت

1998/1/29

نتيجة التعذيب – معتقل المسكوبية.

لحم

رياض محمود حمودة عدوان

رفح

1997/1/12

إىمال طبي – سجن بئر السبع.

خالد عمي عايش أبو دية

بيت لحم

1997/5/21

نتيجة التعذيب -معتقل المسكوبية.

ماجد عبد اهلل دغمس

برقين نابمس

1996/6/29

نتيجة التعذيب – بعد اإلفراج عنو مباشرة.

وليد عبد الرحيم السروجي

طولكرم

1996/3/4

قتل من جراء التعذيب بعد اعتقالو من الجيش.

عبد الصمد سممان حريزات

يطا

1995/4/25

نتيجة التعذيب – معتقل المسكوبية.

معزوز أحمد محمد دالل

نابمس

1995/4/25

نتيجة التعذيب – مستشفى "اساف ىروفيو".

يحيى عبد المطيف عمى الناطور

طولكرم

1993/9/10

إىمال طبي – سجن جنيد.

محمد سالمة الجندي

العروب

1993/5/10

نتيجة التعذيب – سجن الخميل.

أحمد عادل حسن اسماعيل "أبو عماد"

قرية الناقورة

1993/10/7

إىمال طبي – سجن نابمس.

سمير محمد خميس سالمة

رفح

1993/2/15

زنازين عزل بئر السبع جراء التعذيب.

أيمن سعيد حسن نصار

ديرالبمح

1993/4/2

نتيجة التعذيب – سجن غزة.

أيمن ابراهيم برهوم

رفح

1993/1/27

إثر الضرب والتعذيب داخل معتقل أنصار  3بالنقب.

حازم محمد عبد الرحيم عيد

مخيم األمعري

1992/7/9

نتيجة التعذيب – سجن الخميل.

محمد سميمان حسين بريص

مخيم خانيونس

199/6/29م

نتيجة التعذيب سجن الرممة.
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سمير عمر خميس عمر

مخيم الشاطئ

1992/5/31م نتيجة التعذيب– أفرج عنو لممستشفى مباشرة ،واستشيد بعد
أيام معدودة.

أحمد ابراهيم بركات

نابمس

1992/5/5

نتيجة التعذيب في أنصار 3بالنقب.

حسين أسعد عبيدات

القدس

1992/10/4

إىمال طبي خالل مشاركتو في اإلضراب عن الطعام في

مصطفى محمود مصطفى بركات

بمدة عنبتا

1992/8/4

نتيجة التعذيب – سجن طولكرم.

مصطفى عبد اهلل العكاوي

القدس

1992/2/4

نتيجة التعذيب – سجن الخميل.

موسى عبد الرحمن

نوبا

1992/1/18

برصاص حراس المعتقل.

جاسر أحمد سعد أبو ارميمة

طولكرم

 1991/10/20إىمال طبي بعد إصابتو بنوبة قمبية في سجن جنيد.

سامي نعمان سميمان زعرب

خانيونس

1991/8/22م نتيجة التعذيب – سجن غزة.

عمي حسن عبد الحميم الشاهد

طولكرم

عطية عبد العاطي الزعانين

بيت حانون

عبد اهلل يوسف عالونة "أبو األمجد"

جنين

سجن عسقالن.

1991/6/8

نتيجة التعذيب – مقر اإلدارة المدنية.

 1990/11/13نتيجة التعذيب في زنازين سجن غزة.
 1990/11/11نتيجة التعذيب  -بعد اإلفراج عنو بثالثة أيام.

حسام سميم هاني قرعان

قمقيمية

1990/8/28

اعتداء بالغاز وتعذيب – أنصار.3

صبري منصور عبد اهلل عبد ربه

قرية الجيب

1990/7/7

رصاص حراس معتقل عوفر أثناء محاولتو اليرب.

رائق حسين موسى سميمان

قرية رامين

1990/2/13

إىمال طبي  -معتقل مجدو.

بدر محمد سعيد كرادة

نابمس

خالد كامل الشيخ عمي

غزة الرمال

 1989/12/18قتل أثناء االعتقال.
 1989/12/12نتيجة التعذيب – سجن غزة.

عبد اهلل محمد ابراهيم أبو محروقة

دير البمح

1989/9/12

من رصاص حراس المعتقل – أنصار .2

محمد صالح حسن الريفي

غزة التفاح

1989/8/10

إىمال طبي في أنصار 3بالنقب.

نضال زهدي عمر ديب

رام اهلل

1989/2/8

من رصاص الحراس – معتقل مجدو.

محمود يوسف عميان المصري

رفح

1989/3/7

نتيجة التعذيب – سجن غزة.

عمر محمود القاسم

القدس

1989/6/4

إىمال طبي في سجن عسقالن ،وكان معتقالً منذ 1969م.

جمال محمد عبد العاطي أبو شرخ

مخيم الشاطئ

1989/12/3

نتيجة التعذيب في زنازين سجن غزة.

هاني ديب سالم الشامي

مخيم جباليا

1988/8/11

نتيجة التعذيب بعد االعتقال مباشرة – مركز جباليا العسكري.

إبراهيم محمود الراعي "أبو المنتصر"

قمقيمية

1988/4/11

ابراهيم ياسر المطور

الخميل

 1988/10/21جراء التعذيب – معتقل الظاىرية.

عبد المنعم عبد اهلل حسن كولك

خانيونس

التعذيب في زنازين العزل في الرممة ،ثم إعدامو.

 1988/10/14إىمال طبي – سجن الرممة.

نبيل مصطفى جميل إبداح

بيت حنينا القدس

1988/8/10

نتيجة التعذيب – في زنازين سجن المسكوبية.

خضر إلياس فؤاد الترزي

غزة الصبرة

1988/2/9

نتيجة التعذيب – مستشفى سوروكا.
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محمد موسى محمد حماد

رام اهلل سمواد

1988/8/24

إىمال طبي بعد استنشاق غاز في سجن كفاريونا.

أسعد جب ار زكي الشوا

غزة الشجاعية

1988/8/16

إطالق نار من حراس المعتقل – أنصار 3في النقب.

بسام ابراهيم عمى الصمودي

قرية اليامون

1988/8/16

إطالق نار من حراس المعتقل – أنصار 3في النقب.

عطا يوسف أحمد عياد

الظاىرية-الخميل

1988/8/14

إىمال طبي – معتقل الظاىرية.

قنديل كامل عبد الرحمن عموان

جباليا

1988/2/24

إىمال طبي -سجن عسقالن.

إياد محمد عقل

مخيم البريج

1988/8/2

من الضرب المبرح والتعذيب بعد االعتقال مباشرة.

عواد عبد السالم حمدان

طولكرم

1987/7/22

نتيجة التعذيب.

طارق ياسين هاشم الحموري

الخميل

1987/4/3

نتيجة التعذيب – سجن جنيد.

طارق الهندي

القدس

1986/2/2

نتيجة التعذيب – سجن عسقالن.

محمود سميم رباح نجاجرة

نحالين

1985/9/23

إىمال طبي – مستشفى مار يوسف.

محمود عربي فريتخ

نابمس

1985/4/16

نتيجة التعذيب في سجن جنيد.

غسان اسحق يوسف المحام

مخيم الدىيشة

1985/10/2

نتيجة التعذيب – سجن الرممة.

جمال محمود قبالن

خانيونس

1984/4/13

قتل بعد االعتقال (باص .)300

محمد ابو جامع

خانيونس

1984/4/13

قتل بعد االعتقال ( باص .)300

بالل جميل حمدان النجار البوريني

قرية بورين -نابمس

1984/3/28

تمت تصفيتو عمداً بعد اعتقالو بعدة أيام.

ميخائيل بابا ال زارو

يوناني

1983/3/12

إىمال طبي – مستشفى الرممة.

اسحق موسى المراغة "أبو جمال "

سموان  -القدس

 1983/11/16إىمال طبي – سجن بئر السبع.

خميل إبراهيم أبو خديجة

رام اهلل

1983/4/5

نتيجة التعذيب – سجن رام اهلل.

حمزة عمر عثمان أبو شعيب

قرية جماعين

1983/2/25

نتيجة التعذيب في سجن طولكرم.

يعقوب محمد دبابش

غزة النصر

سميم أحمد يحيى أبو صبيح

الخميل

سالمة محمد سممان الحسوني

سعير الخميل

عمي إبراهيم الشطريط "أبو عيسى"

حمحول

 1981/10/17إىمال طبي – سجن عسقالن.

صالح محمد عمي عباس

العراق

1981/9/29

إىمال طبي – سجن عسقالن.

فايز عبد الفتاح محمد الطرايرة

بني نعيم الخميل

1981/1/25

نتيجة التعذيب – مستشفى تل ىشومير.

أنيس محمود دولة

قمقيمية

1980/8/31

إىمال طبي – سجن عسقالن.

عمي شحادة محمد الجعفري

مخيم الدىيشة

1980/7/24

خالل مشاركتو باإلضراب عن الطعام في سجن نفحة –

راسم محمد حالوة

جباليا

1980/7/20

 1982/10/28نتيجة التعذيب – سجن عسقالن.
1982/4/7

إىمال طبي – سجن جنيد وكان معتقالً منذ 1970م.

 1981/11/22نتيجة التعذيب بعد اإلفراج عنو بأيام.

إىمال طبي.
خالل مشاركتو في اإلضراب عن الطعام في سجن نفحة –
إىمال طبي.
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إدريس ابراهيم محمد نوفل

غزة

1979/8/21

إىمال طبي – سجن غزة.

سعيد أبو ستة

خانيونس

1979/1/18

نتيجة التعذيب – سجن غزة.

ناصر الهيب

سوريا

1978/7/16

نتيجة التعذيب مستشفى الرممة.

يوسف أحمد حسن كريم

خانيونس

1978/7/13

نتيجة التعذيب – سجن غزة.

فريد حافظ غنام

قرية الجبع

1978/5/28

إىمال طبي – سجن نابمس.

نصار سويمم الحويطات "أبو عمى"

األردن

1977/8/2

في مستشفى الرممة – إىمال طبي.

عجاج ياسين جابر عالونة

جبع

 1976/10/16إىمال طبي وتمكؤ إدارة سجن جنين في عالجو بعد إصابتو
بنزيف في الدماغ.

خضر عيسى نمر هيالني

رام اهلل

1976/6/14

اغتيال في سجن نابمس.

عمران رضوان قريع أبو خمف

الخميل

1976/6/5

إىمال طبي -سجن الخميل.

أحمد ديب أحمد دحدول

سمفيت

1976/3/21

نتيجة التعذيب.

محمد يوسف الخواجا

نعمين رام اهلل

1976/6/2

تعذيب ،ومن ثم تصفية بعد االعتقال -سجن رام اهلل

فؤاد محمد سالمة حميد " أبو حديد"

مخيم جباليا

1976/1/19

نتيجة التعذيب – سجن عسقالن.

جميل دياب عمي بركات

رفح

عمر أحمد عوض اهلل "أبو أحمد"

مخيم جباليا

سالم محمد مصطفى أبو ستة

خانيونس

عمر شمبي

سوريا حمب

 1973/10/22نتيجة التعذيب –سجن عسقالن.

فريز حسني أسعد طشطوش

نابمس

1973/9/27م نتيجة التعذيب – سجن نابمس.

 1975/10/25نتيجة التعذيب وبعد اإلفراج عنو بيومين.
1975/1/20

إىمال طبي – سجن عسقالن.

 1974/10/13نتيجة التعذيب – سجن غزة.

نصر الدين فهمي محمد الشخشير

نابمس

1973/5/2

نتيجة التعذيب -سجن عسقالن.

عيسى مطمق عبد الحميد

قبالن

1972/6/9

نتيجة التعذيب والضرب.

مصطفى العواودة

الخميل

1972/7/27

نتيجة التعذيب – سجن الخميل.

حسن السواركة

العريش

1972/3/27

جراء التعذيب – سجن عسقالن.

حسن ابراهيم محمود أبوركبة

مخيم جباليا

1971/9/21

قتل عمد بعد االعتقال مباشرة.

الحاج رمضان عاشور البنا

القدس

1971/6/18

إىمال طبي -سجن الرممة.

سالم الحاج محمود حسن صافي

دو ار

1971/1/6

نتيجة التعذيب -سجن الخميل.

مصطفى محمد عقيل الدرابيع

دو ار

1971/2/22

نتيجة التعذيب  -بئر السبع.

محى الدين سميمان العوري

رام اهلل

1971/3/2

نتيجة التعذيب في زنازين سجن رام اهلل.

محمد حسان محمود وشاح

مخيم البريج

1971/9/1

نتيجة التعذيب – سجن غزة.

هاشم إبراهيم هاشم كريم

مخيم الشاطئ

 1970/12/22سجن الرممة ،من آثار التعذيب.

سميح سعيد أبو حسب اهلل

مخيم النصيرات

 1970/10/12قتل عمد بعد االعتقال.
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عبد القادر جبر أحمد أبو الفحم

جباليا

1970/5/11م في سجن عسقالن ،خالل مشاركتو باإلضراب عن الطعام –

ديب موسى ناصيف شتيه

سمفيت

 1970/10/25نتيجة التعذيب القاسي.

إىمال طبي.

عون سعيد حسين العرعير

غزة الشجاعية

1970/3/10

نتيجة التعذيب – سجن المجدل.

عثمان بدوي عثمان البحش

نابمس

1970/8/28

نتيجة التعذيب – سجن نابمس.

حريص عمي أبو حية "أبو الميل"

دير البمح

1970/7/21

تصفية جسدية بعد االعتقال.

أحمد خميس أحمد أبو دية

مخيم جباليا

1970/3/30

تصفية وقتل لحظة االعتقال.

يوسف محمد مصطفى عسمية

مخيم جباليا

1970/3/30

تصفية وقتل لحظة االعتقال.

أحمد عفانة

جباليا

1970/3/30

تصفية وقتل لحظة االعتقال.

عمي إبراهيم أحمد أبو سمطان

مخيم النصيرات

1970/10/1

قتل عمد بعد االعتقال.

محمد خريزات

عيترون قضاء

 1969/10/14بعد اعتقالو بيومين ،تم إطالق النار عميو ،واعدامو بشكل

بنت جبيل في

وحشي.

جنوب لبنان
أحمد مسمم أبو عميرة

غزة

1969/8/15م نتيجة التعذيب -سجن غزة.

قاسم أحمد الجعبري

الخميل

1969/5/27م رمي من الطائرة بعد اعتقالو.

قاسم أبو خضرة

عكا

قاسم عبد اهلل أبو عكر

بيت حنينا -

1969/3/23م نتيجة التعذيب – معتقل القدس.

يونس مبارك حسين أبو سبيتان

دير البمح

1968/10/11م نتيجة التعذيب – سجن صرفند.

فتحي عبد الفتاح النتشة

الخميل

1968/7/28م نتيجة التعذيب – سجن صرفند.

خميل سالمة قرينات الرشايدة

بيت لحم

القدس

1969/11/4م نتيجة التعذيب الوحشي.

1968/4/28م نوبة قمبية بعد اعتقالو  -إىمال طبي.

يوسف الجبالي

نابمس

1968/1/4م

نتيجة التعذيب في سجن نابمس.

مصطفى محمد حافظ حرب

غزة الشجاعية

1968/7/2م

بعد االعتقال مباشرة جراء التعذيب.

أحمد محمد سالمة النويري

مخيم النصيرات

1967/6/8م

تصفية وقتل بعد االعتقال مباشرة.
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خميل كامل حسين صيام

مخيم النصيرات

1967/6/8م

تصفية وقتل بعد االعتقال مباشرة.

زكي هاشم محمد صيام

مخيم النصيرات

1967/6/8م

تصفية وقتل بعد االعتقال مباشرة.
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