
 

  
 

 

 م2012 / مايه( مهاطنًا خالل شهر أّيار506) تاالحتالل اعتقل سلطات

( فمدظيشي/ة مؽ األرض الفمدظيشية السحتمة، 605) 2018رام هللا/ غدة: اعتقمت سمظات االحتالل خالل شيخ أّيار/ مايؾ 
 ( نداء.9( طفاًل، و)94مؽ بيشيؼ )

الفمدظيشي، مؤسدة الزسيخ لخعاية األسيخ وحقؾق اإلندان، ىيئة وتذيخ مؤسدات األسخى وحقؾق اإلندان )نادي األسيخ 
شئؾن األسخى، مخكد السيدان لحقؾق اإلندان(؛ ضسؽ ورقة حقائق شيخية أصجرتيا اليؾم األربعاء، إلى أن سمظات االحتالل 

طشًا مؽ محافغة الخميل، ( مؾا70( مؾاطشًا مؽ محافغة رام هللا والبيخة، و)104( مؾاطشًا مؽ مجيشة القجس، و)197اعتقمت )
( مؾاطشًا مؽ محافغة نابمذ، 48( مؾاطشًا، فيسا اعتقمت )44( مؾاطشًا مؽ محافغة جشيؽ، ومؽ محافغة بيت لحؼ )33و)

( مؾاطشًا مؽ محافغة قمقيمية، أما مؽ محافغة طؾباس فقج 32( مؾاطشًا، واعتقمت )15ومؽ محافغة طؾلكخم اعتقمت )
( 29( مؽ محافغة أريحا، و)8( مؽ محافغة سمفيت، واعتقمت )20مؾاطشيؽ، فيسا اعتقمت ) (5اعتقمت سمظات االحتالل )

 مؽ سكان قظاع غدة.

( أمخ 36( أمخ اعتقال إداري، مؽ بيشيا )83وفي سياق تكخيذ سياسة االعتقال اإلداري، أصجرت سمظات االحتالل )
( فتيات 6( سيجة، بيشيؽ )54( أسيخ، مشيؼ )6000نحؾ ) ججيج، وبحلػ بمغ عجد السعتقميؽ الفمدظيشييؽ في سجؾن االحتالل

( 430( طفاًل، ووصل عجد السعتقميؽ اإلدارييؽ إلى نحؾ )350قاصخات، فيسا بمغ عجد األطفال في سجؾن االحتالل نحؾ )
 معتقاًل. 

 الشهيد عزيز عهيسات والفتى حسان التميمي نمهذجان عن جرائم إدارة سجهن االحتالل

عامًا( مؽ جبل السكبخ في القجس بذكل  53تقالت االحتالل في شيخ أيار عمى األسيخ عديد عؾيدات )اعتجت إدارة مع
وحذي، حيث تعخض األسيخ لعسمية قسع وضخب خالل احتجازه في زنازيؽ معتقل "ايذل"، وعمى أثخ ذلػ ُنقل إلى معتقل 

خى الحي تؾاجج معو في تاريخ الدابع مؽ أيار "عيادة الخممة"، وخالل عسمية نقمو عبخ عخبة "البؾسظة" نقل أحج األس
2018. 

تعخض األسيخ عؾيدات لجمظة قمبية في معتقل "عيادة الخممة"، وُنقل عمى إثخىا إلى مدتذفى  2018التاسع مؽ أيار  فيو 
، وما تدال سمظات االحتالل 2018أيار 20"أساف ىخوفيو" اإلسخائيمي بؾضع صحي خظيخ، إلى أن استذيج في تاريخ 

 .2014( عامًا وىؾ معتقل مشح عام 30حتجد جثسانو حتى اآلن. ُيذار إلى أن عؾيدات محكؾم بالدجؽ لسجة )ت

عامًا( مؽ بمجة ديخ نغام برخه كميًا، بعج أن تعخض لجخيسة إىسال طبي نفحتيا إدارة  18كسا فقَج الفتى حدان التسيسي )
، ويعاني الفتى التسيسي مؽ مذاكل في 2018ؽ نيدان/ أبخيل معتقالت االحتالل بحقو مشح تاريخ اعتقالو في الدابع م



الكمى والكبج، نتيجة خمل في عسمية امتراص البخوتيشات مشح أن كان طفاًل، وىؾ يعير عمى نغام غحائي وعالج معيشيؽ، 
أواخخ شيخ األمخ الحي لؼ تؾفخه إدارة معتقالت االحتالل لو، وتدبب ذلػ بؾصؾل وضعو الرحي لسخحمة خظيخة وذلػ في 

، ونقل عمى إثخ ذلػ إلى مدتذفى "شعاري تديجك" في القجس. وفي ضؾء ذلػ فقج قخرت نيابة االحتالل اإلفخاج 2018أيار
 عشو مقابل استسخار محاكستو في محاولة مشيا لمتشرل مؽ مدؤولياتيا اتجاه الؾضع الرحي وحياة السعتقل التسيسي.

 

 االقتحامات واالعتداء أثناء االعتقال

( آلية عدكخية تخافقيا جخافة وسيارة مياه عادمة مخيؼ األمعخي فجخ يؾم 30اقتحست قؾة مؽ جير االحتالل مكؾنة مؽ )
( شابًا، كسا وانجلعت مؾاجيات 15وحاصخت فيو مشداًل ألكثخ مؽ خسذ ساعات، وشخعت باعتقال ) 28/5/2018اإلثشيؽ 

 حدب وزارة الرحة الفمدظيشية.  ( شاباً 13عمى السجخل الخئيذ لمسخّيؼ، أّدت إلصابة )

عامًا(، والج السعتقل إياد عيج، والحي صّخح: "في حجود الداعة  56وفي ىحا اإلطار نؾرد شيادة الديج جسال سميسان عيج )
صباحًا استيقغشا عمى أصؾات صخاخ الجير، وبعج فتخة دقائق سسعشا صخاخًا مؽ مشدل أختي السحاذي لسشدلشا،  6:15

ا جشؾد االحتالل يعتقمؾن ابشي أختي فخاس ولؤي، بعج تكبيل يجييؼ وتعريب عيشييؼ، وضخبيؼ بأيجييؼ وبعجىا شاىجن
وأسمحتيؼ. وبعج فتخة مؽ الؾقت قامؾا بكدخ باب مشدلشا، وىجسؾا عمى ابشي إياد، ووضع أحج الجشؾد يجه عمى فؼ إياد، فبجأ 

يدتجب لو الجشؾد وقامؾا بزخبو أمامي، حيث كان ىشالػ حؾالي  بالرخاخ طالبًا مشيؼ أن يبتعجوا عشو ألنو مخيض، ولكؽ لؼ
( جشجيًا داخل السشدل، جدء مشيؼ ىجؼ عمى إياد واآلخخيؽ تؾزعؾا في السشدل، واستسخوا بزخبو بأيجييؼ وأسمحتيؼ، 15)

ق األرضي لمعسارة، وىشاك وبعجىا قامؾا بتكبيمشا نحؽ االثشيؽ مؽ أيجيشا لمخمف بقيؾد بالستيكية، ونقمؾنا إلى غخفة في الظاب
 وججت أيزًا ابشي أختي فخاس ولؤي مكبميؽ ومعربي العيشيؽ".

تؤكج الؾرقة أن ما يقؾم بو جير االحتالل مؽ حسالت اعتقال واسعة بحق أبشاء الذعب الفمدظيشي، واعتجاءات عمى 
الجساعي التي تسارسيا قؾات وسمظات السعتقميؽ وعائالتيؼ أثشاء عسمية االعتقال، ىؾ جدء ال يتّجدأ مؽ سياسة العقاب 

( مؽ اتفاقية جشيف الخابعة. وعميو فإن االحتالل 34( و)33االحتالل، وىي كسا ذكخ سابقًا مخالفة بذكل أساسي لمسادتيؽ )
بسسارساتو يقؾم باالقتراص مؽ جسيع أىالي السخيؼ، وتعظيل حياتيؼ، وفخض عخوف عريبة عمى جسيع السؾاطشيؽ مؽ 

 وشيؾخ.نداء وأطفال 

 قهات "النحشهن" واالعتداءات المتكررة بحق القاصرين

تفيج شيادات الخصج والتؾثيق لمسؤسدات الذخيكة، بتدايج شكاوى األسخى األطفال في سجشي "عؾفخ" و"مججو"، مؽ الدياسة 
قميؼ مؽ سجؽ آلخخ القسعية الستعسجة التي تشتيجيا قؾات "الشحذؾن"، في االعتجاء عمييؼ بالزخب والتشكيل خالل عسمية ن

أو مؽ إلى السحاكؼ، الفتة إلى أن زيارات السحاميؽ لمسعتقميؽ األطفال خالل شيخ أّيار أكجت تدايج الذكاوى ووضؾح 
 عالمات االعتجاءات عمى أجدادىؼ خالل الديارة.

م قؾية وخبخات عالية، ولفتت الؾرقة، إلى أن الشحذؾن" ىي وحجة خاصة تختجي زيًا مسيدًا وتزؼ داخميا عدكخييؽ ذوي أجدا
سبق ليؼ أن خجمؾا في وحجات حخبية مختمفة داخل جير االحتالل، تؾضع في مخاكد خاصة ويتؼ استجعاؤىا إذا حجث 



احتجاج داخل الدجؾن، ومؽ أبخز مياميا نقل األسخى مؽ سجؽ آلخخ، ومؽ الدجؽ إلى السحاكؼ، باإلضافة إلى نقل 
وتيجف إدارة الدجؾن مؽ خالل ىحه الؾحجة إلى قسع األسخى وإجبارىؼ عمى  األسخى السخضى، والديظخة عمى الدجؾن،

 تشفيح أوامخىا.

وتحّسل مؤسدات األسخى قؾات االحتالل كامل مدؤولية تجىؾر األوضاع في فمدظيؽ السحتمة، مؤكجًة أن مسارسات 
ع الستغاىخيؽ في قظاع غدة، االحتالل ومدتؾطشيو ىي سبب تجىؾر األوضاع وعمى رأسيا االستخجام السفخط لمقؾة م

واالعتجاء عمى عائالت السعتقميؽ الفمدظيشييؽ أثشاء اعتقاليؼ، باإلضافة إلى سياسات االحتالل وانتياكاتو اليؾمية والعقؾبات 
الجساعية بحق الفمدظيشييؽ مؽ ىجم لمسشازل وحسالت االعتقال الؾاسعة وإعجام الفمدظيشييؽ خارج إطار القانؾن، 

 عمى السؾاطشيؽ في مشازليؼ وأماكؽ عسميؼ. واالعتجاءات

وتؤّكج بأن مسارسات االحتالل بحق الذعب الفمدظيشي تشتيػ القانؾن الجولي اإلنداني الحي يحغخ بذكل قظعي مسارسات 
( مؽ اتفاقية جشيف 33العقاب الجساعي واألعسال االنتقامية ضج الذعؾب التي تعير تحت االحتالل، كسا ورد تحت البشج )

خابعة التي تشظبق عمى األرض الفمدظيشية السحتمة، والتي تسشح الذعب الفمدظيشي برفتو شعب يعير تحت االحتالل ال
مكانة األشخاص السحسييؽ تحت القانؾن الجولي. وتؤكج عمى حق األسخى والسعتقميؽ الفمدظيشييؽ في الحرؾل عمى 

لرحية والغحائية والتعميسية، وحقيؼ في التستع بزسانات اعتخاف بسكانتيؼ كسشاضميؽ مؽ أجل الحخية، وسائخ حقؾقيؼ ا
 السحاكسة العادلة، وحقيؼ في الديارات العائمية واحتخام كخامتيؼ اإلندانية.


