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ي حاالت االعتقال منذ مطلع العام الجارّي*
 
 *أعىل نسبة ف

 خالل شهر نيسان/أبريل 1228*مؤسسات األرسى: االحتالل اعتقل )
ً
 * 2022( فلسطينيا

نيسان/أبريل                /ة من  (  1228)،  2022اعتقلت سلطات االحتالل اإلرسائيلي خالل شهر  ي
فلسطين 

ة، من بينهم  
ّ
، و   ( 165) األرض الفلسطينية المحتل

ً
ي حاالت االعتقال    ( 11)طفال

من النساء، وهي أعل نسبة ف 

ي القدس التحول األساس    منذ مطلع العام الجارّي،
ي هذه النسبة.  وشكلت حاالت االعتقال ف 

 ف 

رافق عمليات االعتقال انتهاكات جسيمة بحق المعتقلي   وعائالتهم، وكذلك بعد نقلهم إىل مراكز التحقيق  

 والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بي   صفوف المعتقلي   برصاص جيش االحتالل. 

، باإلضافة إىل سياسة العقاب الجماعي  عل المع وتؤكد المؤسسات، أن االحتالل استخدم إطالق النار   تقلي  

والتهديد  اإلرهاب  وعمليات  للمنازل  والتدمي   التخريب  عمليات  خالل  من  عائالتهم  غالبية  طالت  ي 
  الن 

ها من األساليب. باالعتقال  ، واستخدام الكالب البوليسية وغي 

اإلنسان وحقوق  األرسى  مؤسسات  عن  الصادرة،  الشهرية  ة  النشر ذلك ضمن  األرسى  جاء  )هيئة شؤون  ؛ 

، مؤسسة الضمي  لرعاية األسي  وحقوق اإلنسان ومركز معلومات وادي   ي
والمحررين، نادي األسي  الفلسطين 

د   -حلوة 
ّ
   ا فيه  تالقدس(، أك

ّ
ي سجون االحتالل بلغ نحو  أن

(  4700)عدد األرسى والمعتقلي   الفلسطينيي   ف 

أبريل   ، وذلك حن ّ نهاية شهر نيسان/ 
ً
ا ة،    ( 32)من بينهم  ،  2022أسي  وما يزيد عن    قارًصا،  (170و)أسي 

 معتقل إداري. ( 600)

ي القدس، بلغت    /وكانت أعل نسبة اعتقاالت خالل نيسان  
    (139)حالة، من بينها    (793)أبريل ف 

ً
طفال

  ،
ً
هر؛    فيما بلغ عدد أوامر االعتقال اإلداريّ  وقارصا

ّ
،    (68)أمًرا، بينها    (154)الّصادرة خالل الش

ً
 جديدا

ً
أمرا

 أمر تمديد.  (86)و

شهر  خالل  والمعتقلي    األرسى  قضية  شهدتها  ي 
الن  والقضايا  الّسياسات  أبرز  ة  النشر وترصد 

ي تنفذها سلطات االحت نيسان،  
ات الن  الل، سواء عل صعيد عمليات االعتقال وما يرافقها أو فيما والُمتغي ّ

وثيق 
ّ
والت الّرصد  حصيلة  عل   

ً
مستندا االحتالل؛  داخل سجون  والمعتقلي    األرسى  وظروف  بواقع  يتعلق 

ي تقوم بها المؤسسات األرب  ع. 
 والمتابعة القانونية والميدانية الن 

 ارّي حمالت اعتقال هي األعىل منذ مطلع العام الج  -القدس

ي القدس   2022أبريل    /شهد شهر نيسان
ا ف 
ً
حمالت اعتقال كانت األعل منذ مطلع العام الجاري، وتحديد

 هذه الحمالت تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك،  
ّ
ي تشهد مواجهة متصاعدة مع االحتالل، خاصة أن

الن 

قبل  من  متتالية  اقتحام  لعمليات  يتعرض  الذي  األقىص،  المسجد  داخل  المواجهات  هذه  أعل   وكانت 

 المستوطني   وبحماية من جيش االحتالل.  
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بعد المبارك،  األقىص  المسجد  ي 
ف  االعتقاالت  نصف  من  وأكير  بمحارصة     وُسجلت  االحتالل  قوات  قيام 

ات االعتقاالت  الشبان داخل المصل القبلي "منتصف نيسان/ الجمعة الثانية من رمضان"، إضافة إىل عشر

ي األقىص"، عدا عن االعتقاالت الميدانية مطلع األسبوع األخي  من نيسان "بشبهة االشي  
اك بالمواجهات ف 

 الشهر من شوارع القدس "منطقة باب العامود". 

قارًصا، وثالثة أطفال أقل من   136حالة اعتقال من مدينة القدس خالل شهر رمضان، بينها    793وُسجلت  

، و 12
ً
 من النساء.   9 عاما

ي الجمعة الث
ا   470انية من شهر رمضان، وبلغ عدد حاالت االعتقال يومها  وكانت أعل هذه الحمالت ف 

ً
مواطن

 من داخل المصل القبلي من المسجد األقىص.  

نكيل تسببت بإصابات 
ّ
قلت من المعتقلي   فإن غالبيتهم تعرض العتداءات وت

ُ
ي ن
ا لجملة الشهادات الن 

ً
ووفق

 
ُ
ا بحافالت خاّصة خ

ً
اق بي   صفوفهم، وجرى نقل كافة المعتقلي   الحق صصت لنقل المعتقلي   من ساحة الير

االحتالل  قوات  وحرمت  "المسكوبية"،  طة  مركز رسر إىل  ومنه  العيسوية"،  بلدة  من  بالقرب  "معسكر  إىل 

.  المعتقلي     من المساعدة واالستشارات القانونية من قبل المحامي  

ب تعرضو  نكيل واحتجاز ورص 
ّ
ات وبعد ساعات أفرج عن المئات منهم بعد اعتقاٍل وت قل العشر

ُ
ا له، بينما ن

   ،اىل سجون االحتالل منها سجون: "الرملة، أوهلي كيدار 
 
ي اليوم التاىلي أ

فرج عنهم، بينما تم عرض  وايشل"، وف 

ي المحتلة عام    40
ال من القدس والضفة الغربية ومن األراض 

ً
عل المحاكم، ونقل البعض منهم    1948معتق

 إىل الزنازين. 

ة  من خالل متابعة االعتقا بأعي  يعانون من إصابات  أن غالبيتهم  تبي    العديد منهم  اإلفراج عن  الت وبعد 

، حيث الدماء واالنتفاخ   مطاطية، وشظايا، وقنابل أو هراوات، وبدت آثار اإلصابات واضحة عل المعتقلي  

 والجروح، ومنع االحتالل من تحويلهم للعالج أو عرضهم عل طبيب.  

 
ّ
ي مركز "المسكوبية"    ومع تصاعد المواجهة  ة شهر رمضانل االحتالل منذ بداي كما وشك

وحدة تحقيق خاّصة ف 

المحكمة    ، المعتقلي   حقيق مع 
ّ
بالت الوحدة  يقوم محققو  الميدانية، حيث  القدس، خاصة  ي 

ف  لالعتقاالت 

وط أبرزها "اإلبعاد عن مكان االعتقال"،  لتمديد اعتقالهم بغرض عرضهم عل المحكمة، أو اإلفراج عنهم بشر

ي مركز توقيف المسكوبية،  كما خصصت قسًما لمعتقلي   وجهت ل
هم وبحسب إدعاء االحتالل تهم أمنية ف 

" عل  ي "سوق الفالحي  
كما وحّولت االعتقاالت الميدانية من شوارع القدس إىل مركز متنقل افتتح مؤخرا ف 

مركز  إىل  ثم  االحتالل،  طة  إىل سيارات رسر منه  المعتقلي    نقل  يتم  العمود، حيث  باب  من  أمتار  بعد عدة 

حقيق 
ّ
ب وهو مقيد األيدي الت ي "المركز المتنقل" ألكير من ساعة، يتعرض خاللها  للض 

، ويحتجز المعتقل ف 

 واألقدام. 
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 جرىح بي   صفوف المعتقلي   وإصدار المزيد من أوامر االعتقال اإلداري بحق المعتقلي   

 واضحة عل مجموعة  تصاعدت انتهاكات االحتالل خالل شهر نيسان مع تصاعد المواجهة، وتركت      
ً
آثارا

من القضايا، خاّصة اعتقال عدد من المواطني   بعد إطالق النار عليهم وإصابتهم بإصابات متفاوتة منها ما  

، )    ذينكانت بليغة، وأبرز الجرىح ال ي
نور الدين جربوع، وأسيد  جرى متابعتهم خالل شهر نيسان الماض 

أ الجابر، ومهند  أسيد حمايل،  بو طالل(،  حمايل، ونسيم شومان، ودانيال  المعتقلي    اإلفراج عن  جرى 

 الذي تعرض إلصابة تسببت ببي  ساقة.  ونسيم شومان 

أوامر من  المزيد  إصدار  ي 
ف  االحتالل  واستمر  اإلدارّي    كما  بلغ عددها االعتقال  نيسان، حيث  خالل شهر 

،    ( 68)أمًرا، بينها    (154)
ً
 جديدا

ً
أمر اعتقال إدارّي صدر    590أمر تمديد، وهي من بي   أكير من    (86و)أمرا

ي تصاعدت بشكل ملحوظ 
ل هذه الجريمة أبرز السياسات الممنهجة الن 

ّ
شك

ُ
منذ مطلع العام الجارّي، حيث ت

  معتقل.  600منذ شهر آذار ونيسان، إىل أن وصل عدد المعتقلي   اإلداريي   إىل ما يزيد عن 

ي هذا اإلطار يواصل ال
ا العتقالهما  خليل عواودة، ورائد ريان  معتقالن  وف 

ً
ابهما المفتوح عن الطعام رفض إرص 

ابه    دخلاإلدارّي، حيث   ، وسط ظروف صحية تتفاقم مع مرور 47ليوم ال ا، وريان  82ليوم ال اعواودة إرص 

ة.  كالهما يواجهان أوضاًعا صحيً فالوقت،   ة خطي 

عوا بها منذ مطلع العام إىل جانب ذلك يواصل المعتقلون اإلداريون مقا ي رسر
طعتهم لمحاكم االحتالل والن 

ي إطار مواجهتهم لجريمة االعتقال اإلدارّي.  
 الجارّي، ف 

 
ّ
د المؤسسات أن سلطات االحتالل تحاول عير عمليات االعتقال اإلدارّي، تقويض أي حالة مواجهة هذا وتؤك

 . ي
ي الشارع الفلسطين 

 متصاعدة ف 

 االحتالل يصّعد من عمليات اعتقال األطفال 

نكيل بهم أث    
ّ
ي اعتقالهم والت

ي انتهاكاتها ضد األطفال الفلسطينيي   المتمثلة ف 
ناء تستمر سلطات االحتالل ف 

يعتقل  بحيث  وحقوقه  للطفل  الواجبة  للحماية  ام  احي  أدن   دون  حقيق، 
ّ
الت ة  في  وخالل  االعتقال  عملية 

 حسب آخر إحصائية أجرتها مؤسسات األرسى، موزعي   بي   سجن عوفر والدامون    170االحتالل نحو  
ً
طفال

 ومجدو. 

ي 
الن  الحاالت  نيسان    ومن  شهر  خالل  المؤسسات  حسي   رصدتها  الطفل  عبيد    حالة  بلدة  شادي  من 

بتاري    خ   فجًرا  له  مي   من  االحتالل  اعتقله  القدس، حيث  ي 
ف  عبيد:  2022/ 2/ 22العيسوية  يقول  "الساعة ، 

ب  بانتظاري أحد ضباط االستخبارات    13الرابعة فجًرا، اقتحمت قوات االحتالل  لنا وكان  آلية عسكرية مي  

ل وقاموا  ي إىل إحدى غرف المي  
، ثم نقلون  ي حن  مألت األورام   الذي تعرف علي

ح وتفتيشر ي بشكل مير نر
بض 

 ". ل دون أن يسمحوا ىلي بوداع أهلي
ي معهم من المي  

 والكدمات وجهي ثم أخرجون 
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نقل االحتالل حسي   إىل مركز تحقيق المسكوبية وتم التحقيق معه لساعات طويلة، هددوه باعتقال أهله  

يطلب ذلك، بعد يومي   دخل إىل غرفته الّسجانون    وشتموه، ولم يسمحوا له باستخدام دورة المياه عندما كان

ًبا، إضافة اىل ذلك يتعمد االحتالل حرمان األرسى  ي الزنزانة رص 
بحجة التفتيش وانهالوا به مع الموجودين ف 

   األطفال من الزيارات، حيث تعرض الطفل عبيد للحرمان من الزيارة. 

ي القدس، لعمليات تنكيل، حيث اقتحمت  من بلدة رأس العامو   الطفل محمد عىلي الغولكذلك تعرض  
د ف 

ي إىل  قوة تابعة لجيش االحتالل أحد مقاهي البلدة وقامت باعتقاله بطريقة همجية، ويقول محمد:  
"دفعون 

 ، ي
، بعد ذلك قاموا بتقييدي إىل الخلف ثم وضعوا الغمامة عل عيون  ي

ي وسؤاىلي عن هاتف  نر
الحائط وبدأوا بض 

ي إىل المسكوبية وأنزل 
، وقاموا بتقييد  ونقلون  ي إىل األمام عل الكرسي

ي التحقيق قيدون 
وا رأسي طول الطريق، ف 

ا،
ً

وا    قدماي أيض ي وبالفعل أحض 
ي باعتقال أفراد عائلن 

ي وهددون 
ي بأرجلهم وأيديهم، شتموا عائلن  نر

وقاموا بض 

 ." ي
ي حينها كنوع من أساليب بالضغط الُممارسة بحف 

 والدن 

ي ذات السياق، اعتقل الطفل  
عاًما( من مدينة بيت لحم، بطريقة وحشية من قبل جنود    14آثال العزة ) ف 

ي رمضان، وأثناء مروره بجانب قبة راحيل تفاجأ آثال بدورية جيش 
االحتالل فعندما كان متجًها لبيت جدته ف 

 نحوه وحاولت دهسه إال أنه استطاع االبتعاد عنها، يقول آثال:  
ً
،متجهة لم يكن   "بدأ االعتقال ىلي وكأنه كمي  

ي وقام بسحلي مسافة تزيد عن  
ي المنطقة، قام الجندي بإمساكي واضًعا يده عل رقبن 

 300هناك مواجهات ف 

ي إىل أن وصلنا داخل النقطة العسكرية، حينها فقدت   نر
ة لم يتوقف الجندي عن رص  مي  وخالل تلك الفي 

، وعندما استيقظت ي
 إىل األمام  الوعي بسبب الضغط الذي أدى النقطاع األكسجي   عن ّ

ً
وجدت نفشي ُمكبال

ي جرت منذ بداية االعتقال"،  
يذكر أنه تم بطريقة شديدة، هذا عدى عن الشتائم والضاخ والتهديدات الن 

 بكفالة مالية.   2022/ 4/ 26االفراج عن الطفل آثال بتاري    خ 

ي ظل التصعيد الراهن من قبل االحتالل،
 

ة ف  هناك مخاوف كبي 
ّ
ومن كثافة    *تؤكد مؤسسات األرسى أن

االعتقال  دائرة  وتوسيع  الممنهجة،  االعتقال  عمليات  منها  تنفيذها  يواصل  ي 
الت  واالنتهاكات  الجرائم 

ي مراكز التحقيق، وبذلك إذ تطالب  
 

 المعتقلي   ف
ّ
ي عمليات التعذيب الممنهجة بحق

 
اإلدارّي، واالستمرار ف

الجهود الالزمة والمأمولة لوقف هذه  المؤسسات المجتمع الدوليّ والمؤسسات الحقوقية الدولية ببذل  

هذه  تجاه  الدوليّ  الصعيد  عىل  نشهدها  ي 
الت  الخجولة  المواقف  ظل  ي 

 
ف خاّصة  واالنتهاكات،  الجرائم 

 االنتهاكات*

  

  

  

 

 


