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  اإلسرائيليةين من الصحف والمواقع  أبرز العناو
   2015-1-27 الثالثاءليوم   

  ــــ  
  

 ريفلين يحث بان كي مون على اتخاذ موقف ضد المساعي الفلسطينية لالنضمام للمحكمة الجنائية الدولية -
 الصداقة مع أميركا مصدر قوة : ريفلين ينصح نتنياهو -
تغـادر الـسجن بعـد تخفـيض        ) رت السابقة مديرة مكتب ايهود اولم   (شوال زاكين    -

 ،محكوميتها
 .8200طرد الجنود الذين وقعوا على عريضة االحتجاج من الوحدة  -
 .مسؤولون في الشرطة يطالبون المفتش العام بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحصل داخل الجهاز -

  ــــــــــــــــــــــــــ

 ت قديمة لنيجيرياالواليات المتحدة منعت إسرائيل من بيع مروحيا -
 سلوك نتنياهو أعوج: حامي شاليف -
إسـرائيل كانـت    ... "فتح حساب مع طهران   : الهجوم على القنيطرة  ": عاموس هرئيل  -

 تعلم بوجود الجنرال اإليراني
القاء خطاب نتانياهو يشبه اإلجراء العسكري الذي يدعو إلى قتل جنـود األسـرى مـع                : أمير أورن  -

 . خاطفيهم
 .قائمته االنتخابية للكنيست، بدون تغيير على الخمسة االوائل في القائمةيائير لبيد يعرض  -
 . من كبار الضباط في الشرطة متورطون بقضايا مختلفة خالل عام ونصف8 -
 .نائب المفتش العام للشرطة يلتحق بقية كبار ضباط الشرطة المتهمين بقضايا جنسية -

  ــــــــــــــــــــــــــ

 .جهاز الشرطة في ازمة حقيقية: المفتش العام للشرطة -
 .8200 رافضا للخدمة من الوحدة 43الجيش يطرد  -
 يال ذوي الرتب العمنية لتفرغ الشرطة اإلسرائي -
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  تصريحات ومقاالت مختارة من المصادر اإلسرائيلية
  ـــــــــــ

"chickenshit "مديح لنتانياهو نسبة لما قيل..  
عشية انتخابات استغالل العالقات مع الواليات      لم يحصل من قبل أن حاول رئيس حكومة          (

أقوال نتانياهو عن زيارة بيرس إلى واشـنطن قبـل انتخابـات    .. 'المتحدة كدعاية انتخابية 
  ) هآرتس' عن – بأسابيع قليلة 1996

إن تسلل نتانياهو بالقوة إلى واشنطن أوصل العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة إلى حضيض لم                -
ثيل، وقد تؤدي إلى المس باحتماالت الهدف الذي يسعى إليه من خالل الزيارة، وهو فرض               يسبق له م  

 عقوبات على إيران
 صـعوبة   ،أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، المؤيدين مثل نتانياهو، لفرض عقوبات على إيران         وجد   -

 .في إخفاء دهشتهم من خطوة نتانياهو المستفزة
  ــــــــــــــــــــــــــ

  "ح لنتنياهو وإهانة لإلدارة األمريكيةنجا"
 :��ن�������

نجاحا سياسيا مبهرا، حيث حصل على الجـائزة الكبـرى    لنتنياهو تعتبر الدعوة بالنسبة -
شيئ  تحقق له دفعة كبيرة في توقيت حاسم وأن تؤدي لنجاحه، ونتنياهو سيقوم بأكثر التي يمكن أن
 ،األكثر تأييدا في العالم في المكان - وليس في أي مكان -يتقنه الحديث

التي أصابت اإلدارة األمريكية بسماعها عن الـدعوة   لكن بالنسبة لألمريكيين، يمكن القول أن الصدمة -
 ،  واشنطن وإسرائيل مسبوقة على مستوى العالقات الثنائية بين عبر وسائل اإلعالم غير

. لمس لديهم نبرة غير مسبوقة مسال أبالغ، فكل من تحدث مع مسؤولين في اإلدارة األمريكية يوم أ -
 ، بل وأكثر من ذلك، إهانة كاوية لم يكن غيظا مكظوما كما عهدنا، بل غضب عارم،

هذا، كيف يقوم بذلك، أال يخجل من االتـصال كـل اثنـين     أي جحود ونكران للمعروف، وأي سلوك -
 مجلس األمن ومرة    بشأن محكمة الجنايات الدولية ومرة بشأن      ومطالب، مرة  وخميس والتقدم بطلبات  

دون مطالب وبعد  ال يمر أسبوع. أجل القبة الحديدية ومرة بطلب مساعدة عاجلة في األمم المتحدة من
 .أنه يرتب لنفسه دعوة للكونغرس ذلك نسمع في وسائل اإلعالم 
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 ، على يد إسرائيل منذ األزل كما لم تهن نتنياهو أهان اإلدارة األمريكية -
على العالقات مع البيت األبـيض قبـل سـنتين،     ا مراهنته على الجمهوريينن األضرار التي أوقعتهإ -

 قد يجد نتنياهو نفسه أمام حساب  المتبقيتين ألوباما في البيت االبيض وفي السنتين. تضاعفت مرارا
 . وليس نتنياهو وحده بل جميعنا معه. ال يمكن تسويته عسير

��א���ن�����������ود����א��ل���طط �

إلى إسرائيل، بعد سيطرة الحـوثيين علـى القـصر     اليمن ت اإلسرائيلية لتهجير يهودتخطط السلطا -
 ، الرئاسي بصنعاء

 لكن اليهود ال يتعاونون أن مسؤولين إسرائيليين يحاولون إقناع اليهود في اليمن أن حياتهم في خطر، -
 .مع إسرائيل، وال يمكنهم الحديث مع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

����ود���ن���������120ون����و�������������  
طوارئ " اقتراح قانون  لحكومة االحتالل" سوفا الندبر " قدمت وزيرة الهجرة واالستيعاب الصهيونية  -

 ألف مهاجر من يهود فرنسا إلى 120تهجير نحو  يتم بموجبه" فرنسا أوال " اطلق عليه اسم " قومي 
 .فلسطين على مدار أربع سنوات

  ــــــــــــــــــــــــــ
���+���*(���)'ن�א���وמ����א�%��ط�$�:#���وغ��ز� ����ن �

ماذا اعتقدتم؟ إذ أنـه تـم إبالغـي         . أقول لكم اليوم أنه يحدث شيًئا ما في كل دقيقة          -
 ،ية أو التطورات التي حدثتبالطبع بشأن العمل

 ،أؤكد لكم أنه جيد أن ثمة من يمكن التشاور معهم -
بأقواله قصد أنه تبلغ بموجب منصبه حول الوضع األمني الناتج عن            "عقب مكتب هرتسوغ بالقول إنه     -

 . العملية في سوريا، ولم يتطرق إلى من نفذها

  �������� א����.�)���א�-�ل���ن����א��ل�وא��و��ن��-د��وز������אس
  "أسطول الحرية"رئيس حكومة اليونان الجديد شارك في ..اسرائيل قلقة 

  إسرائيل تقتل أطفاال: تسيبراس
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مع اليونـان، نتيجـة    إن الترحيب اإلسرائيلي بانتخاب تسيبراس يخفي خلفه قلقًا من تضرر العالقات -
مـشاركة تـسيبراس فـي    مشيرة إلى  ،”إسرائيل“لسياسات الرئيس الجديد المعروف بمناهضته لـ 

 ، 2009أسطول الحرية الذي كان متجها لغزة عام 
نظم حزب اليسار الراديكالي، سيريزا، أثناء الحرب األخيرة على قطاع غزة عـدة مظـاهرات ضـد                  -

 إسرائيل، 
إسرائيل تقتل أطفاال في فلسطين، وهذا أمر       'كما صرح زعيم الحزب، أليكسيس تسيبراس، حينئذ بأن          -

 ، على العالم أن يتوحد وأن يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلطسينيغير مقبول، و

�א�)�ط �א��0א���� �����ن���دאع �

 من كبار ضباط الشرطة بقضايا جنسية وقضايا فساد، ممـا أدى النهيـار          8خالل سنة ونصف تورط      -
 ، المستوى القيادي في جهاز الشرطة

فقسم السير  ليئة بالثقوب من كافة الجوانب،الشرطة بأنها كالجبنة الصفرا المللصحيفة وصف تقرير  -
 .بدون قائد، ومنذ يوم أمس ال يوجد أيضا نائبا للمفتش العام

 ���א����ون��-�دون����4�5د��د�ز����3د�12א�-��� 
يعمل في فندق قـرب محطـة        والذي أنهى خدمته العسكرية مؤخرا، كان     " تومي حسون "الجندي   أثناء مرور  -

 .مجموعة من اليهود بالضرب بعد أن تحدث العربية مع أحد أصدقائه رع انهال عليهشا في -الباصات بالقدس
  ــــــــــــــــــــــــــ

وجاءت نتائجـه    بتوزيع المقاعد في الكنيست       أمس ستطالعاالقناة ا نشرت   -
البيـت  " مقعـدا،  24" المعـسكر الـصهيوني  " مقعدا،   26الليكود  : كالتالي

 8 "يهدوت هتوراة"و" ييش عتيد" مقاعد، 9 مقعدا، شاس 11العربية مقعدا، األحزاب  15" اليهودي
 مقاعد 5 مقاعد لكل حزب، ميرتس 7" كوالنو"و" يسرائيل بيتينو"مقاعد لكل منهما، 

 ــــــــــــــــــــــــــ

  �ن�א���7ن��)��ون����א��ل������ز� �35�٪
  رأي العام األلماني اتجاه إسرائيلالصراع العربي اإلسرائيلي دورا مؤثرا في بلورة اليلعب 

 كانت نسبة الـذين يـشبهون        2007تزايدت النسبة في السنوات األخيرة ففي استطالع أجري عام           -
 .%30إسرائيل بالنازية 
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  برز العناوين من الصحف والمواقع العربية والدوليةأ
  ـــــــــــ

 ارهاايران ستبقى صامدة حتى تعطي القضية الفلسطينية ثم: خامنئي -
 سنعمل كل شيء لمنع إيران من التزود بالقدرة النووية: نتنياهو -
 "العمق"و" الشمالية"الجبهة : إسرائيل تعدل قيادة جيشها -
 مستوطنون يقتحمون قبر يوسف.. إصابات -

  صيادين في بحر غزة4الجيش اإلسرائيلي يؤكد إعتقال  -
 الزراعة تطالب بحماية الصيادين وإنهاء معاناتهم اليومية -

  ــــــــــــــــــــــــــ
وقع العشرات من رسامي الكاريكاتير اليوم، على رسالة تدعو لمقاطعة كل كيـان              -

 "يعزز الحرية والعدالة للفلسطينيين"إسرائيلي ال 
  ــــــــــــــــــــــــــ

ستقلة في  ، مع وفد من الشخصيات الفلسطينية الم       أمس حث األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي       -
قطاع غزة والضفة الغربية برئاسة ياسر الوادية، تطورات القضية الفلسطينية وملـف            

 المصالحة وإعادة االعمار
اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم، مقامات دينية اسالمية على الطـرف الغربـي              -

 ، لقرية عورتا جنوب نابلس، وذلك ألداء طقوس دينية
 ،ئيلي اليوم، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربيةاعتقلت قوات االحتالل اإلسرا -
 ، مواطنين من محافظة بيت لحم بالغين لمراجعة مخابراتهاأمسكما سلمت قوات االحتالل فجر  -
شهدت محافظات الضفة الغربية ظهر اليوم، وقفات احتجاجية على قرصنة االحتالل ألموال الـضرائب     -

 ،الفلسطينية
  ـــــــــــــــــــــــــ
  في سجن ريمون4توتر في أعقاب إغالق قسم  -
 مخطط إسرائيلي لبناء مستوطنة مالصقة لبيت لحم -

 وفد ثالث من جرحى غزة يصل للعالج في ألمانيا -
   رغما عنهمسأمثل إسرائيل: نتنياهو يتحدى منتقدي زيارته لواشنطن -
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  مقتطفات من اإلعالم العربي والدولي
  ـــــــ

 א7و��وא��-�ن�و���א����5دא��א����� ����د��$���و��מ
 مليـون طلبتهـا     724 مليون دوالر فقط من أصل       135األونروا أنها حصلت على     أعلنت   -

ـ                ى أثناء مؤتمر اإلعمار في القاهرة، موضحة أن التعهدات من مؤتمر اإلعمار لم تصل حت
 ألف منزل فـي غـزة وان   96اآلن في حين بلغ عدد البيوت المدمرة لالجئين الفلسطينيين      

 ،  ألف أسرة حتى اآلن إلصالح منازلهم وكبدل لإليجارات66 مليون دوالر لـ 77األونروا قدمت 
ـ                  - صار أو  ال يستطيع المجتمع الدولي توفير الحد األدنى وعلى سبيل المثال إصالح بيت في الشتاء أو رفع الح

 الوصول إلى األسواق وحرية الحركة لسكان غزة، 
  قلنا مسبقا أن الهدوء الحالي لن يستمر طويال ونقول اليوم أن الهدوء في خطر -

____________  

����د����א��9ط��5ن�و����3#�"�)���و�"��طط����وط� � �

امهم واسـتقد  توطين اليهـود  ضمن مشروع المؤسسة اإلسرائيلية لتهويد الجليل وتشجيع -
نفوذ البلدات اليهوديـة والقـرى    للسكن في المنطقة، تواصل لجان التنظيم التداول في مخططات لتوسيع

 ، التعاونية على حساب البلدات العربية
علـى  ' شـيبلوت 'تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية قررت قبل نحو ستة أشهر إقامة  مـستوطنة                 -

 مـواطن مـن ذوي     120 عائلـة وحـوالي      270 الستقدام  نحو     أراضي قرية طرعان، وستعد المستوطنة    
االحتياجات الخاصة   وسيتم إقامة المستوطنة بالتنسيق بين مختلف الوزارات الحكوميـة ولجـان التنظـيم                 

 .والبناء ووحدة االستيطان في الوكالة اليهودية
____________  

 ��و�د�א��د�� �א��%د� �א��3�� �
��ط�د�א��%د���ن�"�א��א��ل"��س�و���ل�����-���:�4��5 �

  والمقدسات الدكتور حنا عيسى، األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس

، إضافة لتهجيرهم خارج المدينة، وذلك بسن       مصادرة األراضي والعقارات من أهلها ال سيما الغائبين        -
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 من خالل  اقامة مـستوطنات       قوانين تخدم مشروعهم، وفي نهاية المطاف منح هذه األراضي لليهود         
 ،في القدس ومحيطها

 على غرار العيزرية وأبو ديس والرام وضـاحية البريـد           عزل أحياء مقدسية بجدار الفصل العنصري      -
وغيرها، واعتبارها خارج المدينة المقدسة، وبالتالي سحب الهويات المقدسية من أهلها ومنعهم مـن       

، سـحبت   2007 وحتى عام    1967نذ احتالل المدينة في عام      دخول المدينة واإلقامة بها، الفتا أنه م      
وشدد عيسى أن سـلطات     .  فلسطينياً من القدس الشرقية المحتلة     8558سلطات االحتالل الهوية من     

كيان االحتالل تتبع ايضا وسيلة رابعة هي تضييق الخناق على المقدسيين، وتقليل فرص العمل لديهم               
 ، ليضطروهم إلى الهجرة خارجها

 هو بناء المستوطنات الصهيونية حول مدينة القـدس         تفريغ المدينة من سكانها االصليين المقدسيين      -
المحتلة بشكل دائري، وضمها إلى المدينة لتكثيف الوجود اليهودي وإلعطاء صبغة يهودية للمنطقة،             

 –" مـيم معاليـه أدو "جبل أبو غنـيم، و  " هار حوما"منوها ان هذا الطوق يشمل كل من المستوطنات      
على أراضي بيت حنينا " نفي يعقوب"أراضي حزما وبيت حنينا، و " بزغات زئيف"أراضي أبو ديس، و 
 ، على أراضي شعفاط" ريخيس شفاط"على أراضي الجيب وبدو، و " جبعات زئيف"وضاحية البريد، و 

المحتلة وفـرض   تقوم بمحاوالت مستمرة لنزع الهوية العربية اإلسالمية التاريخية من مدينة القدس             -
 ،طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي

؛ كتحويل المدارس اإلسالمية تحويل المعالم اإلسالمية والمسيحية إلى معالم يهوديةمن وسائل التهويد  -
وبتكريس الوجود اليهودي   . القديمة التاريخية، أو المصليات إلى كنس، أو هدمها وبناء مباني مكانها          

وذلك بالصالة فيه يومياً، وباقتحام باحاته في وضح النهـار وأيـام أعيـادهم             داخل المسجد األقصى،    
 ، وبحماية من الشرطة االسرائيلية

، ومن هذه القوانين    سلسلة قوانين وأنظمة لتجسيد االستيطان في القدس وتهويدها       " اسرائيل"تبـعت   -
نون الغـائبين و األسـرلة،      واألنظمة الفاشية قوانين مصادرة األراضي وقوانين التنظيم والبناء وقـا         

 والوضع القانوني للفلسطينيين المقدسيين
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  مجهولون يحرقون مكتب هيئة األسرى بغزة
 "ريمون"و" نفحة"إعالن حالة الطوارئ بسجني  -

 

االحتالل يستمر في عزل األسير عمـر منـذ        -
 نحو عام ونصف

 بـسجن   4توتر فى أعقـاب إغـالق قـسم          -
 "ريمون"

  االحتالل يمنع والد أسير من زيارة نجله:بيت لحم -
 نقل األسير الرجبي من عزل ريمون الى عزل هداريم -
 وكيل وزارة االعالم ووفد من فلسطينيي الداخل يقومون بزيارة تضامنية لعائلة اصغر معتقلة.. صور -
 اعتقال شقيق األسير المحرر جعفر عوض -
 ن من التفتيش العاري ويهددون بالتصعيديشتكو" عسقالن"أسرى  -
 األسير ابو شادوف أحضر للزيارة وهو مكبل اليدين والقدمين -
 حاالت االعتداء على األسرى القاصرين في ازدياد مستمر: نادي األسير -

 ************** 
 زيادة الوعي الحقوقي والمجتمعي تجاه اعتقاالت األطفال في المدينة المحتلة

يقع على األطفـال مـن      من جملة ما     -
 أن يمنعوا من: انتهاكات أثناء االعتقال

مرافقة أهـاليهم أثنـاء التحقيـق، أو     
بدء التحقيـق   يحرموا من الحقّ في استشارة محامٍ قبل
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التوقيع على إفادتهم المكتوبة باللغـة   معهم، أو يحرموا من النوم لساعات طويلة، أو أن يجبروا على
 .كتب فيها مع أقوالهم  مطابقة ماالعبرية دون أن يتأكدوا من

 االعتداء الجسدي متمثالً بالضرب العنيف وأحياناً الضرب بالكهرباء
ن أشد أنواع االنتهاك االعتداء الجسدي متمـثالً بالـضرب          م -

 ، الضرب بالكهرباء العنيف وأحياناً
 يروي كثير من األطفال أنه فور وصولهم مركـز التحقيـق   -

رضاً على ركبِهم ووجـوههم إلـى       يجبرون على الجلوس أ   
 الحائط، بينمـا يقـوم  

أفراد شرطة االحـتالل    
 ، بضربهم كلّما مروا من طريقهم

اعتقل نهاية العام المنـصرم،     )  عاماً 15(في إفادة ألحد األطفال      -
بعد تعرضه للضرب العنيف من قبل المحققين وانكـاره   قال أنه

 أن الضرب لم يجـد  بما':له المحققون  التهم الموجهة إليه، قال
 ، معك، سنستخدم الكهرباء

 تداعيات الحبس المنزلي على األطفال -
 ،الفعلي الذي يصدر بحقه إن الفترة التي يقضيها الطفل في الحبس المنزلي ال تحتسب من فترة الحكم -

 الخروج إلـى المدرسـة، أو اشـتراط    منكالمنع  وكثيراً ما يترافق الحبس المنزلي مع قيود مشددة،      
 ،يسكن فيه الطفل لحبس المنزلي خارج الحي الذيا

ــذا  - ــرض أن ه ــون يفت ــراء أن يك االج
ــال،  ــصالح األطف تحول في كثير مـن     ل
على ذلك من  وال أدلاألحيان إلى نقمـة،    
األطفال أنهم يفضلون   تصريح العديد مـن    
الخروج للحبس  علىالبقاء داخل المعتقل   
 . أهاليهمالمنزلـــي بـــين 
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  للحبس المنزلي، توتر العالقة بين الطفل وأهله نتيجة شعوره بأن أمه وأباه هما من يعتقالنهاآلثار المرافقة
أن البيت الذي يفترض أن يكون موقع الشعور باألمان          -

 ، أصبح هو السجن
ترتب على الحبس المنزلي في كثيـر مـن األحيـان           ي -

حرمان األطفال من حقهم في التعليم، وخلق أوقات فراغ 
 ال يعرفون كيـف يقـضونها، وشـعوره         طويلة لديهم 

 .بالضغط وممارسة الرقابة الذاتية على نفسه

أصغر معتقلة فلسطينية محرومة مـن إكمـال        ..مالك الخطيب   
  عامها الدراسي
� �מ���ن���3ل��<�������د��� :�وא�د�א�ط>� ��*=�א��ط�; �

لـة  وهي مكب شاهدنا مالك أول مرة بعد االعتقال في محكمة عوفر العسكرية -
 اليدين والقدمين في مشهد ال يحتمله قلب أب وإنسان، 

جلسة المحكمـة التـي     يوما على اعتقال ابنته شاهد عالمات اإلرهاق بادية على وجهها في23بعد مرور  -
بالسجن لمدة شهرين ودفـع غرامـة ماليـة     قدمت إليها أربع مرات في غضون أقل من شهر ليحكم عليها

 ، قيمتها ستة االف شيكل
م العائلة كانت تنتظر اإلفراج عن ابنتها لقناعتها أنها ال تحمل في حقيبتها سوى بعض الكتـب، لكـن مـا                نع -

 ، حصل من حكم على طفلة يندرج تحت جريمة الحرب التي استدعتني للتوجه للمنظمات الحقوقية
د تقبـع اآلن فـي سـجن        مالك التي تلقفتها أيادي االحتالل في الوقت الذي كان به العالم يحتفل بالعام الجدي              -

للنساء لقضاء مدة محكوميتها ولتحتفل بعد شهر من اآلن بعودتها لمدرستها التي غادرتها للتلة              » هشارون«
 .الخضراء المحاذية لشباك صفها الثامن في مدرسة بيتين

 وحدات خاصة ترتكب جرائم حرب بحق األسرى
 عن سبعة من المعتقلـين      ما ال يقل  الوحدات الخاصة في السجون اإلسرائيلية      قتلت   -

 فـي   2007بشكل مباشر، كما حدث بحق األسير محمد األشقر، الذي استشهد عام            
 ، سجن النقب
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، "الناحـشون "، و "درور"، و "متـسادا "إدارة مصلحة السجون بتدريب عدد من الوحدات الخاصة كوحدة          قامت   -
  ، سيطرة على السجونوغيرها؛ إلجراء التفتيش واالقتحامات الليلية المفاجئة وال" كيتر"و

تلك الوحدات األقسام مقنعة ومسلحة، وتمارس اإلرهاب في الصراخ، والقيود، والضرب، واالسـتيالء             تدخل   -
                 على الممتلكات الخاصة للمعتقلين، وتقوم بإطالق النار عليهم، مشيرا إلى أن المس بحياة األسـرى منـاف

على حماية المعتقلين، وأهمية أخـذ جميـع التـدابير          من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد       ) 85(للمــادة  
الالزمة والممكنة لضمان إيواء األشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم، والعمل على ضمانات السالمة لهـم،               

 .وتكفل الحماية الفعالة لهم
 

 أسيرات قاصرات في سجون االحتالل
 ;�*ل�ز�������5�1 ���?�$�����$����-��מ�א�ط>� ��*=�א��ط�

�*%3:: ���::�א��ل���%��::��ن�وא5�%::���מ�����:: �3%�%�:: ��3::ق�א�ط>و�:: ���:���א�::@
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 طفال قاصرا موزعين على ثالثة سـجون  250إدارة مصلحة السجون تعتقل في سجونها أكثر من  ال زالت -
 هالة أبـو سـل  (وهشارون، من بينهم أربعة أسيرات قاصرات في سجن هشارون هن  هي عوفر ومجيدو

عاما من رام اهللا، وأصـغر  " 16"ريان  عاما من القدس، ويثرب" 16"اما من الخليل، وديما سواحرة ع "16"
 ، قرية بتين قضاء رام اهللا عاما من" 14" الطفلة مالك الخطيب  أسيرة في العالم

أن معاناة األسيرات القاصرات في سجون اإلحتالل ال يمكن تصورها، على الـصعيدين النفـسي والجـسدي                 -
 األسر، والمستويين االجتماعي والتعليمي بعد التحرر، مطالبا بضرورة تسليط الـضوء علـى معانـاة                خالل

االسيرات، وفضح انتهاكات االحتالل لحقوقهن، كما طالب مؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسـسات الدوليـة              
 ، والتنكيلالنسوية، ألخذ أدوارها الجادة لوقف استهداف المراة الفلسطينية باالعتقال والتحقيق 
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