األسرى والمعتقمون القدامى

"األسرى القدامى" ىو مصطمح يطمقو الفمسطينيون عمى األسرى الفمسطينيين والعرب المعتقمين قبل اتفاقية
أوسمو وقيام السمطة الوطنية الفمسطينية في أيار 1994م.
بمغ عدد األسرى القدامى في  13كانون األول 2017م ،حسب إحصائيات "ىيئة شؤون األسرى والمحررين"
و"جمعية نادي األسير الفمسطيني"  30معتقلً ،أقدميم األسير كريم يوسف فضل يونس؛ وىو عميد األسرى
الفمسطينيين في سجون االحتلل ،وأقدم أسير في العالم رىن االعتقال خمف القضبان؛ وقد رفضت سمطات
االحتلل اإلفراج عنيم في آذار عام  ،2014في إطار ما ُعرفت بالدفعة الرابعة من الدفعات التي تم االتفاق
عمى اإلفراج عنيا في إطار المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ألسرى ما قبل أتفاق أوسمو ،وىؤالء األسرى

ىم:

1

االسم

الرقم

مكان السكن

تاريخ االعتقال

1

كريم يوسف فضل يونس

1983/1/6

مناطق 48

2

ماىر عبد المطيف عبد القادر يونس

1983/1/18

مناطق 48

3

محمد أحمد عبد الحميد الطوس

1985/10/6

الخميل

4

إبراىيم نايف حمدان أبو مخ

1986/3/24

مناطق 48

5

رشدى حمدان محمد أبو مخ

1986/3/24

مناطق 48

6

وليد نمر أسعد دقة

1986/3/25

مناطق 48

7

إبراىيم عبد الرازق أحمد بيادسة

1986/3/26

مناطق 48

8

أحمد عمى حسين أبو جابر

1986/7/8

مناطق 48

9

سمير إبراىيم محمود أبو نعمة

1986/10/20

القدس

10

محمد عادل حسن داود

1987/12/8

قمقيمية

11

بشير عبد اهلل كامل الخطيب

1988/1/1

مناطق 48

12

محمود عثمان إبراىيم جبارين

1988/10/8

مناطق 48

13

جمعة إبراىيم جمعة آدم

1988/10/31

رام اهلل

14

محمود سالم سميمان أبو خربيش

1988/11/3

أريحا

15

سمير صالح طو سرساوي

1988/11/24

مناطق 48

16

رائد محمد شريف السعدي

1989/8/28

جنين

17

فارس أحمد محمد بارود

1991/3/23

قطاع غزة

18

إبراىيم حسن محمود اغبارية

1992/2/26

مناطق 48

19

محمد سعيد حسن اغبارية

1992/2/26

مناطق 48

20

يحيى مصطفى محمد اغبارية

1992/3/3

مناطق 48

21

محمد توفيق سميمان جبارين

1992/3/3

مناطق 48

22

ضياء زكريا شاكر الفالوجي

1992/10/12

قطاع غزة

23

محمد فوزى سلمة فمنة

1992/11/29

رام اهلل

24

ناصر حسن عبد الحميد أبو سرور

1993/1/4

بيت لحم

25

محمود جميل حسن أبو سرور

1993/1/5

بيت لحم

26

محمود موسى عيسى عيسى

1993/6/3

القدس

27

نائل رفيق إبراىيم سميب

1993/9/27

القدس

28

محمد يوسف عبد الجواد شماسنة

1993/11/12

القدس

29

عبد الجواد يوسف عبد الجواد شماسنة

1993/12/12

القدس

2

30

علء الدين فيمي فيد الكركي

الخميل

1993/12/17

وىنا ال بد من اإلشارة إلى أسماء األسرى الذين أمضوا أكثر من  25عاماً بشكل متواصل في السجون
اإلسرائيمية ،وتم اإلفراج عنيم في وقت سابق:
الرقم
1

االسم

تاريخ الميالد

أحمد إبراىيم جبارة

1936/8/24

البمد
ترمسعيا /رام اهلل

تاريخ االعتقال
1978 /3 /4

تاريخ اإلفراج
2003 /5 /29

(أبو السكر)
2

سعيد وجيو سعيد العتبة

1951/1/5

مدينة نابمس

1977 /7 /29

2008 /8 /25

( أبو الحكم)
3

1956

محمد إبراىيم أبو عمي

يطا /الخميل

1981 /8 /15

2008 /8 /25

( أبو عمي يطا)
4

سمير القنطار

5

خميل مسعود الراعي

1956

6

إبراىيم فاضل ناجي جابر

1954/8/20

7

أحمد عبد الرحمن حسين أبو 1952 /3 /12

(أبو الصاعد)

1962/8/22

عبيو /لبنان

1979 /4 /22

2008 /7 /16

قطاع غزة

1973

1999 /8 /18

الخميل

1982 /1 /9

2011/10/18

الرمال  /قطاع غزة

1986 /2 /18

2011/10/18

حصيرة
8

حمزة نايف حسن زايد

1966/9/15

حي المراح مدينة جنين 1986 /1 /22

2011/10/18

9

سامر عصام سالم محروم

1966/4/24

مدينة جنين

1986 /1 /12

2011/10/18

10

صالح محمد يوسف خريز

1960/4/29

رام اهلل

1986 /8 /22

2011/10/18

11

عبد المطيف إبراىيم شقير

1957/12/15

طولكرم

1986 /7 /23

2011/10/18

12

عثمان عمي حمدان مصمح

1952 /6 /3

الزاوية /سمفيت

1982 /10 /15

2011/10/18

13

فخري عصفور عبد هلل

1954/3/20

رام اهلل

1978 /6 /23

2011/10/18

برغوثي
14

ىاني بدوي محمد جابر

1964/7/23

القدس

1985 /9 /3

2011/10/18

15

عبد الناصر داود مصطفى

1959/2/27

القدس

1986 /10 /16

2011/10/18

حميسي

3

16

حازم محمد عسمية

1961 /7 /14

القدس

1986/10 /20

2011/10/18

17

عمي بدر راغب مسمماني

1957/4/27

القدس

1986 /4 /28

2011/10/18

18

فؤاد قاسم رازم

1957/9/12

القدس

1981 /1 /30

2011/10/18

19

غازي جمعة محمد النمس

1958/3/22

غزة

1985 /11 /30

2011/10/18

20

طلل يوسف أحمد الكباش

1955

السموع  /الخميل

1986 /7 /6

2011/10/18

21

خالد أحمد داود محيسن

1965/7/16

القدس

1986 /4 /30

2011/10/18

22

عيسى صالح عمي جندل

1954/12/20

القدس

1986 /4 /30

2011/10/18

23

توفيق إبراىيم محمد عبد اهلل 1955/5/10

قمقيمية

1986 /8 /3

2011/10/18

24

علء الدين رضا البازيان

1958/6/27

القدس

1986 /4 /20

2011/10/18

25

مصطفى محمود موسى

1954/10/5

طولكرم

1986 /3 /10

2011/10/18

قرعوش
26

سامي خالد سلمة يونس

1932/1/5

عرعرة 1948/

1983 /1 /5

2011/10/18

27

مخمص أحمد محمد برغال

1962/2/3

المد 1948/

1987/9/11

2011/10/18

28

محمد منصور زيادة

1954/11/24

المد 1948/

1987 /9 /10

2011/10/18

29

أحمد أبو السعود حنني

1956 /3 /18

بيت فوريك /نابمس

1987 /5 /25

2011/10/18

30

حسن عمي نمر سممة

1958/3/22

بيتونيا

1982 /8 /8

2011/10/18

31

خالد مسام مطاوع جعيدي

1965/8/22

تل السمطان/رفح

1986/12/24

2011/10/18

32

عبد الرحمن فضل عبد

1963

تل السمطان /رفح

1986 /12 /18

2011/10/18

33

عمر محمود جابر الغول

1961/3/18

غزة

1987/10/13

2011/10/18

34

محمد سلمة أبو خوصة

1976/3/6

المد

الرحمن القيق

2011/10/18

35

محمد عبد محمد حسني

1960/2/7

مخيم الشاطئ

1986 /3 /4

2011/10/18

36

محمد محمد شحادة حسان

1956/6/5

مدينة غزة

1987 /10 /13

2011/10/18

37

نائل صالح البرغوثي

1957/10/23

رام اهلل

1978 /4 /4

2011/10/18

38

نافذ أحمد طالب حرز

1955/3/13

غزة

1985 /11 /25

2011/10/18

39

طارق داود حميسي

1966/10/2

القدس

1986/ 10/16

2011/10/18

40

إبراىيم حسين عمي عميان

1964/4/24

القدس

1987 /2 /8

2011/10/18

41

ىلل أحمد محمد جرادات

1966 /11 /2

اليامون  /جنين

1987 /9 /24

2011/10/18

42

أكرم عبد العزيز منصور

1960 /6 /14

قمقيمية

1979 /8 /2

2011/10/18

4

43

سميم عمي إبراىيم كيال

1952/12/7

غزة

1983/5/30

2011/10/18

ولألسرى والمعتقمين القدامى حكايات وقصص طويمة بحاجة لمجمدات ،يسطر خلليا أشير الكتاب والشعراء

والمؤرخين معاناتيم وعذاباتيم؛ فيم سطروا تجارب جماعية وفردية فريدة ،تعتبر األولى عمى الصعيد العالمي؛

ما أدخميم موسوعة "غينتس" العالمية لألرقام القياسية رغماً عنيم.

فمنيم من أمضى من عمره في السجن أكثر مما أمضى خارجو ،وبينيم من ترك أبنائو أطفاالً ،ليمتقي بيم
ويعانقيم لممرة األولى وىم أسرى مثمو خمف القضبان ،مثل :األسير المحرر فخري البرغوثي الذي اجتمع

بنجميو في سجن عسقلن ،ليحتضنيم ألول مرة بعد اعتقال استمر سبعة وعشرين عاماً؛ واألمر نفسو بالنسبة

لألسير أحمد أبو السعود الذي ترك أوالده الخمسة في السنوات األولى من عمرىم ليمتقي أحد أبنائو بعد أكثر
من عشرين عاماً ،في السجن ،بدالً من منزل العائمة.

ومنيم من كبر أبناؤه وتزوجوا ،واضطر إلى االكتفاء بإرسال الكممات ليم ىدية بمناسبة زفافيم بدالً من أن

يحضر حفل الزفاف بنفسو .ومنيم من فقد والديو أو أحدىما دون أن ُيسمح لو بأن ُيمقي ولو حتى نظرة
الوداع األخير عمييما قبل الدفن ،وبعضيم محروم من زيارة األىل منذ سنوات ،والكثير منيم لم َير أحبتو

وأصحابو منذ لحظة اعتقالو ،بل ونسي صورىم ،ونسي ملمح وجوه جيرانو وأقربائو ،لكنيم يحيون عمى األمل

رغم األلم ،وواثقون من يوم سيأتي حتماً ليروا فيو الحرية ووجوه أحبتيم بل قضبان وقيود ،بعيداً عن عيون

وكاميرات السجان.

أوضاعهم الصحية:
األسرى القدامى يعيشون أوضاعاً كباقي األسرى؛ فل اعتبار لكبر سنيم أو لعدد السنين الطويمة التي
أمضوىا ،وآثارىا السمبية عمييم جراء ظروف السجون ،التي ال تناسب أبسط حياة بشرية ،وتفتقر ألدنى

الحقوق اإلنسانية ،والى وسائل الرعاية الصحية؛ فيم يعيشون مع باقي األسرى في ذات الظروف اإلعتقالية
القاسية ،ويتعرضون لما يتعرض لو األسرى من معاممة غير إنسانية ،واستف اززات يومية ،وقمع متواصل،

ومداىمة غرفيم بشكل مفاجئ ليلً ونيا اًر ،واجراء عمميات تفتيش استف اززية تخريبية تيدف إلى إزعاجيم
ومصادرة حاجياتيم أو إتلفيا ،من خلل مزج الحاجيات والمأكوالت بعضيا عمى بعض ،تمك المأكوالت التي

يشترونيا من مقصف السجن ،وعمى نفقتيم الخاصة؛ وفي أحيان كثيرة ،وألتفو األسباب ،تعزل اإلدارة بعضيم
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في زنازين انفرادية .وال تكتفي إدارة السجن بذلك ،بل تتعمد إجراء تنقلت مستمرة ليؤالء األسرى القدامى؛
خشية تأثيرىم عمى األسرى في مواجية سياسة السجان ،وإلحداث إرباكات وعدم استقرار داخل السجون.

أن عممية نقميم من ىذا السجن إلى ذاك ،يعني تفاقم معاناة األىل؛ إذ يتوجب عمييم التنقل معيم ،بما تحممو
ليم زيارة السجن من أشكال العذاب والمعاناة؛ بسبب الحواجز واجراءات إدارات السجون االستف اززية من
تفتيش مذل واىانة وحرمان ،أو تأجيل الزيارات والغائيا أحياناً.

واألخطر من كل ذلك أن السجانين ال يكترثون عند نقل األسرى ألوضاعيم الصحية الصعبة؛ حيث إنيم
جميعيم يعانون من أمراض متنوعة وبدرجات متفاوتة ،في ظل سياسة اإلىمال الطبي المتعمد المتبعة في

كافة السجون والمعتقلت اإلس ارئيمية؛ ما يفاقم أمراضيم ويؤدي إلى استفحاليا ،ويعرض حياتيم لمخطر.

ويعاني العديد من األسرى من أمراض خطيرة تستدعي عمميات عاجمة؛ ولكن ناد اًر ما يتم نقل أحدىم إلى ما

يسمى "مستشفى سجن الرممة" ،في ظل نقص العلج في السجون ،وعدم السماح بإدخالو من خارج السجن
عن طريق األىل أو و ازرة األسرى ،وىذا مخالف لكل االتفاقيات الدولية التي تمزم الدول الحاجزة عمى توفير

العيادات المناسبة ،والعلج واألدوية الضرورية.

وجزء منيم التحقوا بقافمة شيداء الحركة األسيرة؛ بعد إن ساءت وتدىورت أوضاعيم الصحية ،ورفضت
سمطات االحتلل اإلفراج عنيم ،رغم مرور سنوات طوال عمى اعتقاليم ،مثل :األسير محمد حسن أبو ىدوان

من القدس ،الذي استشيد في مستشفى أساف ىروفيو اإلسرائيمي بتاريخ  ،2004/11/4بعد أن أمضى 19
عاماً في األسر؛ واألسير يوسف دياب العرعير من غزة ،والذي استشيد في سجن الرممة بتاريخ

.1998/6/20
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