
 2021عام الخالل والمعتقلين الفلسطينيين  الخاصة باألسرى أبرز المحطات 
ــ    6  • ــلث اليانـــ دخول االسير كريم يونس من قرية عارة بالمثلث الشمالي في االراضي  :  2021كانـــ

بتاريـــ   ل  على التوالي، مع ابن عمه االسير ماهـــر يونـــس الـــقـ اعت ـــ  40ـــ، عامه ال1984المحتلة عام  
اسير معت ل قبل اتفاقية اوسلو عام    25يونس من ضمن  ،  ويعتبر االسيرين  1983كانــو  الثانــي    19

ــمن الرفعة الرابعة بتاري   1993 في   2014اذار    19، حيث نكث االحتالل االتفاق باإلفراج عنهم ضـــــ
ــطينيةك هقا ويقكر    هنا    ــلطة الوطنية الفلةـ  ســـير   112إطار جهود المفاوضـــال التي تمع مع الةـ

 ك2021و  االحتالل حتى نهاية العام عام فأكثر بشكل متواصل في سج 20قضوا 
ــراتيلي  إيالاـ منربليع، عن إ الق مل     2021كانلث اليان    24 • ــار ال انوني اإلســــ ــتشــــ إعال  المةــــ

ــامر  ــتالرام التعقيق   نا  التح يق مع المعت ل سـ ــيلة اسـ ــابا ، في قضـ ــر عرد من مح  يل الشـ التح يق ضـ
ــحالعربير بحجلة عرم وجود   ــكل  ير  ) دللة واضــــــــ ــتالرام ال وة  بشــــــــ ــابا  باســــــــ ة( تثبع قيام مح  يل الشــــــــ

، ن ل العربير إلى مةــتشــفى 2019القـ حصــل في  يلول -ســاعة من اعت ال العربير   48بعر  قانونيل ك
ضلعًا، وفشل كلـو حاد وكرمال على   11فاقرًا للوعيل ويعاني من كةور في  هراسا في جبل الزيتو ،

  كمالتل   نحا  جةمه
إصـــابة بين صـــفوى افســـرك بفيروف كورونا في ســـجني الن ق   200: تةـــجيل    2021كانلث اليان   •

ــراتيلية، في   5وريمو ،   ــ،يال اإلسـ ــتشـ ــكل كبير، ون لوا للمةـ ــحتهم بشـ ــرك منهم ترهورل صـ ل تكتم   سـ
 من قبل مصلحة الةجو ، وإجرا ال وقاتية تكاد تكو  محرودةك

حالة وذلك حتى    2650: تةـجيل  على نةـ ة اعت ال في افراضـي الفلةـطينية وهي 2021نيسـاث    13 •
، وذلك بعر انرالع اله ة الشـــعبية في كافة المناطق الفلةـــطينية المحتلة التي تزامنع  2021 واخر  يار  

ــتوطنين، ومواجهال مع مع  حراث ال رف وا ــي  جراط واعترا ال المةـــــــ ـــر في حي الشـــــــ لتهجير ال ةـــــــ
، وبر  العروا  العةــكـر اإلســراتيلي على 1948عام  ال  راضــي وكافةاالحتالل في كافة مناطق الضــفة  

 قطاع  زةك
ن قريــة  طــالــق وطــال ــة من جــامعــة بيرديــع   نــا  عودتهم بــالحــافلــة م  35: اعت ــال  2021تملز    17 •

ترمةـييا، حيث كا  وفر من طال  الجامعة في ديارة تضـامنية لعاتلة افسـير منتصـر الشـلبي والقـ تم  



  97وحةـــــق تو يق ماســـــةـــــة الضـــــمير تم اعت ال    2021هرم منزله بعر اعت اله، يقكر  نه خالل العام  
 ابي الطالبيكطالق/ة جامعيين، ضمن إطار سياسة االحتالل واستمراره بت ويض وتجريم العمل الن 

 ســـرك فلةـــطينيو  في ســـجن جلبوع، من تحرير  نفةـــهم عبر نفق تم حفره   6:  تمكن  2021ايللل   6 •
تحع افرض، حيث شــــــــنع مصــــــــلحة الةــــــــجو  حملة ع وبال جمااية وتنكيلية بحق افســــــــرك داخل  

ــطينية المالتلفة والتي  ــجو ، رافق ذلك حملة ع وبال وتنكيل بحق العاتالل والمناطق الفلةــــــ نفقها  الةــــــ
 جيش االحتالل خاصة في محافظة جنين كو  افسرك الةتة من سكانهاك

ــةــــال   2021تشـــران األول    22 • ــةــــال المجتمع المرني الفلةــــطينية كماســ ــنيّ ســــعل من ماســ : تصــ
ة من قبــل حكومــة االحتالل، الضــــــــــــــمير كواحــرة منهــا، وذلــك بموجــق قــانو  مكــافحــة اإلرهــا     إرهــابيــل

قرار الحكومة بأمر عةـــكرـل يمنل الجيش تصـــريحًا  بمالح تها وإ الق   ، وات اع2016اإلســـراتيلي لعام 
 م ارها ك

اسـتشـهاد افسـير  شـهير، بعر   227ارتفاع عرد شـهرا  الحركة االسـيرة إلى :  2021تشـران اليان    18 •
ســـــامي العمور من مرينة دير البلل ب طاع  زة في مةـــــتشـــــفى ســـــيروكا اإلســـــراتيلي، وكا  قبل ذلك قر  

ــ ــلةـ ــاعال طويلة قبل تعرلض لةـ ــطة  وانتظاره لةـ ر عبر  البوسـ لة من االنتهاكال، من خالل ن له المتكرل
ــفى، حيث مكث ) ــتشـــ ــوله للمةـــ ــاعة في  14وصـــ ــ ع  ينتظر، قبل ن له إلى    مي ار ( ســـ ســـــجن  بسر الةـــ

المةــتشــفى ر م وضــعه الصــحيل الصــعق والالطيرك إضــافة إلى اســتشــهاد افســيرين المحررين حةــين  
ــالمة القـ ا ــير المحرر محمر صـــــالط مةـــ ــهيرًا بعر اإلفراج عنه بفترة وجيزة خالل العام، واالســـ رت ى شـــ

 الرينك
،  131: افســير كاير الفةــفوف ينهي إضــرابه المفتوط عن الطعام في اليوم  2021تشــران اليان    22 •

 ســــير خاضــــوا اإلضــــرا  عن    60وذلك بعر التوصــــل إلتفاق ي ضــــي باإلفراج عنه، مع العلم    هنا   
ــرا ،   2021طعام خالل العام ال ــهم اليوم المسة من اإلضـ ، وتجاود بعضـ ــًا لالعت ال اإلداـر جلهم رفضـ

  137شـــــام  بو هواص يواصـــــل إضـــــرابه عن الطعام لليوم ال ه، كا  افســـــير  2021وحتى نهاية العام  
رجًا رفضـال العت اله اإلداـر حيث يعتبر افطول في صـفوى الحركة االسـيرة، و يواجه وضـعًا صـحيًا ح

 في مةتشفى   ساى هروإيه  اإلسراتيليك



ــجن  نفحة، خاللها تم إخراج 2021كانلث األول    21 • ــعة نتفلقل بحقل افســــرك في ســ : عملية قمع واســ
(، واالعترا  عليىهم واجرا  تن الل تعةـــــ،ية، ودج العشـــــرال 12افســـــرك تحريًرا من ي  عو  في قةـــــم )

ــهر  ــراتيلي، إيما شـــ ــجا  إســـ ــرك باإلعترا  على ســـ العام  منهم في العزل االنفرادـ بادعا  قيام  حر افســـ
 قمعة قامع بها الوحرال الالاصة بالةجو ك  27حةق رصر وتو يق ماسةة الضمير 

  
 


