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 تصريح صحايف لرئيس هيئة شؤون األسرى واحملررين الفلسطينيين 

  جلت بحقّسُ تقريباً حالة اعتقال  ٦٨٣٠عيسى قراقع، يؤكد فيه أن 

2TP0Fمن القاصرين واألطفال ا، نصفه٢٠١٥ سنة الفلسطينيين خالل

∗
 

 .٣١/١٢/٢٠١٥رام الله، 

 

حالة  ٦٨٣٠أفاد رئيس هيئة شؤون األسرى واحملررين عيسى قراقع، بأن ما يقارب 

، نصفهم من القاصرين واألطفال الذين بلغت حاالت ٢٠١٥الفلسطينيين خالل  جلت بحقّاعتقال سُ

 .٢٠١٤عن عام % ٧٢حالة اعتقال، بما يزيد بنسبة  ٢٢٠٠االعتقال يف صفوفهم ما يقارب 

، تزايد نسبة املعتقلين ]٣١/١٢/٢٠١٥[ قراقع يف تصريح صحفي اليوم اخلميسواعتبر 

هذا العام ينتهي، وقد "إىل أن  بالقياس إىل اخلمس سنوات األخيرة، مشيراً "غير مسبوق"بهذا الشكل 

شعبنا  ة ارتكبتها حكومة االحتالل اإلسرائيلي بحقّيمترك وراءه جرائم وانتهاكات جس

 ."الفلسطيني

عدامات بحق املواطنين، بدل من اعتقالهم يف قراقع أن أبرز اجلرائم هي سياسة اإلوأوضح 

ة لهبّا"من الشهداء الذين سقطوا خالل % ٨٥إىل أن  جرائم متعمدة وخارج نطاق القضاء، مشيراً

عدموا مباشرة ومن مسافات قصيرة، وكان باإلمكان يف األشهر الثالثة األخيرة قد أُ "الشعبية

 .صابات حتى املوت، دون تلقي العالجركوا ينزفون، بسبب اإلأو تُ اعتقالهم، 

، حيث ٢٠١٤عن عام % ٢٠٠أصبحت ] ٢٠١٥[وقال إن نسبة التعذيب خالل هذا العام 

إىل أساليب وحشية من الضرب والتنكيل والتعذيب  ،خاصة األطفال ،ض غالبية املعتقلينتعرّ

ض له تعرّ اًجماعي اًعقاب"أن  اجلنود، موضحاًخالل اعتقالهم واستجوابهم، على يد احملققين و

                                                           

 :، يف الرابط اإللكتروين التايل")وفا(" وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية :املصدر ∗
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الشعب الفلسطيني من خالل حمالت االعتقال التي شملت كافة فئاته، بما يف ذلك اجلرحى، 

 ."طفال، والنساء، والنواب، وعمليات االختطاف للمصابين من املستشفياتواأل

ين بسبب حالة ملواطن ١٢٠حسب قراقع هو حاالت اعتقال تزيد عن ب ٢٠١٥وما ميز 

 ٥٠احتجاز ما يزيد عن  إىلضافة إ، "يس بوكاالف"نشاطاتها على مواقع التواصل االجتماعي 

تها قرّأعت االنتهاكات من خالل قوانين شرّ إسرائيلإىل أن  للشهداء الفلسطينيين، منوهاً  جثماناً

 ١٤حتى عمر سباب قانونية، واعتقال القاصرين أجتيز لها استخدام التعذيب، واالعتقال دون و

 .هم يف السجن، وزجّعاماً

مارست إسرائيل القرصنة املالية على املعتقلين وعائالتهم، وقامت بجباية ما ": وقال

ل من خالل فرض غرامات على األسرى يف حماكمتها العسكرية، أو من كمليون شي ٢٠يزيد عن 

حكام الصادرة بحق خالل فرض غرامات على األسرى داخل السجون كوسائل عقاب، وجزء من األ

 .املعتقلين


