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 2018 /تشرين أوللشهر  أجهزة السلطةالنتهاكات التقرير الدوري 

 

 م2018 النتهاكات أجهزة السلطة يف عام السنويالتقرير 

 الفترة الزمنية للتقرير: -1

 كانون أول 31لغاية  كانون ثاني 1 من التقرير األحداث الواقعة خالل الفترةيشمل 

ة  الفتر

 ىلإ من

 سنة شهر يوم سنة شهر يوم

1 1 2018 31 12 2018 

 باألرقام:االنتهاكات  -2

العديد من االنتهاكات التي مارستها السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية في  2018 العامشهد 

 .الضفة والقدس

وقد شهدت األراضي الفلسطينية في العام الماضي العديد من األحداث المهمة، كحل المجلس 

باإلضافة لقطع التشريعي ومنع النواب من ممارسة عملهم واستدعائهم لمقابلة مخابرات السلطة، 

وسن  ،تكميم األفواه وتقييد الحريات واستصدار قوانين بطريقة غير قانونيةرواتب األسرى، و

منها قانون الجرائم اإللكتروني الذي يقيد  ؛تشريعات خارج إطار األصول القانونية والدستورية

 .الحريات، وقانون التقاعد القسري، وتشكيل المحكمة الدستورية

هير الضفة الغربية في مسيرات رفع العقوبات عن غزة التي قمعتها السلطة كما خرجت جما 

واحتجزت العديد من النشطاء والصحفيين ومنعتهم من التصوير، فضال عن سحل مجموعه بوحشية 

 .وضربهم بالهراوات

اعتقاالت واستدعاءات كبيرة قبيل خطاب الرئيس عباس وفي السياق شنت تلك األجهزة حملة 

خالل يومين فقط، فضال عن استدعاء  امواطن 160المتحدة، حيث جرى اعتقال ما يزيد عن في األمم 

 المئات.
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تركزت انتهاكات أجهزة السلطة ضد المواطنين والنشطاء النقابيين الرافضين وفي نهاية العام 

لقانون الضمان، حيث اعتقلت قادة في الحراك الرافض للقانون، فضال عن مواصلتها حملة 

االت ضد أبناء الكتلة اإلسالمية في جامعات الضفة، والتي تزامنت مع حمالت اعتقال مشابهة االعتق

 شنتها قوات االحتالل.

واقتحام للمنازل وأماكن  وتوزعت االنتهاكات على عمليات اعتقال، واستدعاء، ومداهمات

اءات قمع الحريات والعديد من إجر، واحتجاز، وتنفيذ اعتداءات، العمل وترويع األطفال والعائالت

وإحباط عمليات للمقاومة ضد وتكميم األفواه، فضال عن المصادرة للممتلكات والمحاكمات التعسفية 

 الحريات. كوأنواع أخرى من انتهاأهداف االحتالل، 

 :لوحظ خالل عمليات الرصد اآلتيو 

رصده توزعت ( انتهاكا بحق الفلسطينيين بحسب ما تم 4039السلطة الفلسطينية )نفذت  -

( 401( حالة احتجاز، )721( حالة استدعاء، )949( حالة اعتقال، )1251كاآلتي: )

المواطنين،  ت( حاالت مصادرة لممتلكا83( حاالت قمع حريات، )204عملية مداهمة، )

أعلن ( حاالت 49( حالة تم فيها إحباط أعمال للمقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، )23)

( حالة تدهور صحي لمعتقلين سياسيين بسبب 35اب عن الطعام، )اإلضر فيها معتقلون

( حالة 18( حالة محاكمة تعسفية، )148ظروف االعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، )

( حالة لم يتم فيها 55( حالة تم فيها قطع رواتب، )12اختطاف على ذمة المحافظ، )

( حاالت تم فيها االعتداء 5، )نييااللتزام بقرار المحكمة باإلفراج عن المعتقلين السياس

على نواب في الشريعي باالحتجاز أو االستدعاء الى جانب منعهم من أداء عملهم، فضال 

 ( حالة اعتداء وانتهاكات أخرى.83عن )

 ( معتقال سياسيا سابقا.805( أسيرا محررا، )997طالت انتهاكات السلطة الفلسطينية ) -

( 72( معلما، )36( طالب مدرسة، )16جامعيا، ) ( طالبا283طالت انتهاكات السلطة ) -

( أعضاء 5( ناشطا حقوقيا أو شبابيا، )216( أطباء، )10( إمام مسجد، )20صحفيا، )
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( 5( محاضرا جامعيا، )13( تاجرا، )56( موظفا، )218مجالس بلدية أو محلية، )

 ( مهندسا.  40محاميين، )

ا، تالها ( انتهاك960السلطة بواقع ) األعلى على صعيد انتهاكات الخليلشكلت محافظة  -

 ( انتهاكا لكل منهما.550محافظتي طولكرم ورام هللا بواقع )

( حالة، كما تصدر 259تصدرت محافظة الخليل اعتقاالت أجهزة السلطة األمنية بواقع ) -

( حالة اعتقال، 1251( حالة من أصل )704جهاز األمن الوقائي عمليات االعتقال بواقع )

( حالة اعتقال بعد 316( حالة اعتقال بعد مداهمة المنزل أو مكان العمل، و)329منها )

 ( حاالت اختطاف.206االستدعاء للمقابلة، و)

( حالة استدعاء، 207تصدرت محافظة الخليل استدعاءات أجهزة السلطة األمنية بواقع ) -

( 949) ( حالة من أصل494كما تصدر جهاز األمن الوقائي عمليات االستدعاء بواقع )

( معتقال سابقا 202( أسيرا محررا و)245حالة استدعاء. من بين الذين تم استدعاؤهم )

 لدى أجهزة السلطة.

( عملية مداهمة من 108تصدرت محافظة الخليل مداهمات أجهزة السلطة األمنية بواقع ) -

( عملية مداهمة لمنازل أو أماكن عمل، كما تصدر جهاز األمن الوقائي 401أصل )

 ( مداهمة.200ات المداهمة بواقع )عملي
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ي الضفة والقدس خالل العام ( 1جدول رقم )
 
 م2018انتهاكات أجهزة السلطة األمنية ف

2018العام  االنتهاكات  

 1251 االعتقاالت

 949 االستدعاءات

 401 المداهمات

 204 قمع حريات

 23 حباط عملياتإ

 49 ضراب عن الطعام بسببإ

 83 ممتلكاتمصادرة 

 35 تدهور الوضع الصحي لمعتقلين

 18 المحافظ ةاختطاف على ذم

 148 محاكمات تعسفية

 12 قطع رواتب

 55 فراجإعدم تنفيذ قرار 

 721 احتجاز على المعابر

 5 بحق نواب تشريعي

 85 انتهاكات أخرى/ اعتداء

جمالي االنتهاكاتإ  4039 

ي الضفة والقدس خالل العام ( 2جدول رقم )
 
ي طالتها انتهاكات أجهزة السلطة األمنية ف

 م 2018الجهات التر

2018عام  االنتهاكات طالت  
 283 أسير محرر

 16 سابقسياسي معتقل 

 36 طالب جامعي

 13 طالب مدرسة

 72 معلم / مدير

 10 محاضر جامعي

 5 صحفي

 5 طبيب

 56 محامي

 216 عضو مجلس بلدي

 218 تاجر

 40 ناشط

 1 موظف

 20 مهندس

 283 عضو تشريعي

 16 إمام
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 مناطق تمركز االنتهاكات: -3

ي الضفة والقدس خالل العام ( توزيــــع 3جدول رقم )
 
 م حسب األشهر2018انتهاكات أجهزة السلطة األمنية ف

 الخليل المحافظة
بيت 
 القدس لحم

رام هللا 
 طوباس جنين نابلس طولكرم قلقيلية أريحا سلفيت والبيرة

2018-01شهر   49 13 2 11 6 1 7 50 9 27 1 
2018-02شهر   50 8 4 10 6 1 41 30 5 16 8 
2018-03شهر   78 9 22 39 19 5 38 77 43 74 50 
2018-40شهر   85 44 7 31 15 9 42 47 69 37 31 
2018-50شهر   39 15 2 29 4 1 14 35 16 25 7 
2018-60شهر   32 2 2 123 0 0 11 28 22 18 5 
2018-70شهر   111 23 7 45 16 14 8 47 56 16 29 
2018-80شهر   114 23 4 44 8 3 23 24 39 41 26 
2018-90شهر   162 42 33 91 24 18 41 88 75 64 47 
2018-10شهر   64 26 8 46 16 3 23 39 46 24 21 
2018-11شهر   55 13 8 32 10 4 14 42 48 14 11 
2018-21شهر   121 20 9 47 10 6 24 43 36 49 45 

 281 405 464 550 286 65 134 548 108 238 960 اإلجمالي
 

 

أريحا
2%

مبيت لح
6%

جنين
10%

لالخلي
24%

رةرام هللا والبي
13%

تسلفي
3%

طوباس
7%

طولكرم
14%

القدس
3%

ةليقلقي
7%

نابلس
11%

م2018العام توزيع انتهكات السلطة حسب المناطق خالل 
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  تفاصيل االعتقاالت -4

 

ي المحافظات المعتقلي    ( إحصائية بأعداد 4جدول رقم )
 
 عىل يد أجهزة السلطة األمنية ف

االعتقاالتعدد  المحافظة  
 14 أريحا

 67 بيت لحم
 155 جنين
 259 الخليل

 170 رام هللا والبيرة
 45 سلفيت
 86 طوباس

 206 طولكرم

 28 القدس

 87 قلقيلية
 134 نابلس

 1251 المجموع
 

 

 عىل يد أجهزة السلطة األمنية حسب الجهاز المعتقلي    ( إحصائية بأعداد 5جدول رقم )

 الجهاز
عدد 

 االعتقاالت
 377 المخابرات
 704 الوقائي
 170 مشترك

 1251 المجموع الكلي
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س ل ب ا ن

االعتقاالت حسب المناطق

المخابرات
30%

الوقائي
56%

مشترك
14%

عدد المعتقلين حسب األجهزة
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 تفاصيل االستدعاءات -5

ي كل محافظة ( إحصائية بأعداد 6جدول رقم )
 
  الذين استدعتهم أجهزة السلطة األمنية ف

االستدعاءاتعدد  المحافظة  
 207 الخليل
 123 نابلس
 121 طولكرم

 107 رام هللا والبيرة
 97 جنين

 74 بيت لحم
 72 قلقيلية
 72 طوباس
 34 سلفيت
 27 القدس
 15 أريحا

 949 المجموع
 

 

 الذين استدعتهم أجهزة السلطة األمنية حسب الجهاز ( إحصائية بأعداد 7جدول رقم )

 الجهاز
عدد 

 االستدعاءات
 494 الوقائي

 364 المخابرات
 91 مشترك

 949 المجموع الكلي

 

 

15
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س ا ب و ط

م ر ك ل و ط
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االستدعاءات حسب المناطق

المخابرات
38%

الوقائي
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مشترك
10%

عدد االستدعاءات حسب األجهزة
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  تفاصيل المداهمات -6

 

ي نفذتها ( إحصائية 8جدول رقم )
ي كل محافظة المداهمات التر

 
  أجهزة السلطة األمنية ف

المداهماتعدد  المحافظة  
 108 الخليل
 68 طولكرم
 66 جنين
 42 نابلس

 38 رام هللا والبيرة
 23 قلقيلية
 18 طوباس
 15 بيت لحم
 11 القدس
 10 سلفيت
 2 أريحا

 401 المجموع
 

 

ي نفذتها أجهزة ( إحصائية 9جدول رقم )
 السلطة األمنية دون اعتقال حسب الجهازالمداهمات التر

 الجهاز
عدد 

 المداهمات
 200 الوقائي

 141 المخابرات
 60 مشترك

 401 المجموع الكلي
 

2
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المخابرات
35%
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مشترك
15%

حسب األجهزةالمداهماتعدد 



  
  

 
 

 صفحة / 9
 

 حماس –حركة المقاومة اإلسالمية 

 ةـيــربــغـة الــفـضـال

 الدائرة اإلعالمية

The Islamic Palestinian Movement 

- Hamas 

West Bank 

Media Department 

 2018 /تشرين أوللشهر  أجهزة السلطةالنتهاكات التقرير الدوري 

 

 

 أبرز االنتهاكات خالل الشهر -7

 ( أبرز انتهاكات السلطة خالل السنة10)جدول رقم 

 تفصيل الحدث الجهاز االنتهاك المنطقة المستهدف التاريخ

1-Jan-2018 

حسين عبد 
اللطيف 
حسين 
 قصراوي 

 قمع حريات جنين
األمن 
 الوقائي

استدعى جهاز األمن الوقائي الشاب حسين عبد اللطيف حسين 
قصراوي )جنين(، على خلفية نشره منشورات وصور بدعوى أنها 

 تتعرض لرئيس السلطة محمود عباس.

1-Jan-2018 
عمار محمد 
عباس أبو 

 ريا
 حرياتقمع  الخليل

األمن 
 الوطني

استدعى جهاز االستخبارات العسكرية العسكري في جهاز األمن 
الوطني/ عمار محمد عباس أبو ريا )الخليل( بناًء على مخاطبة 
من االحتالل بسبب منشورات على صفحته الشخصية بموقع 
فيس بوك تدعم تنفيذ عمليات استشهادية والعودة للكفاح المسلح 

 ضد االحتالل.

5-Jan-2018 
محمد نضال 

فيصل 
 التلحمي

 الخليل
تنسيق أمني وإحباط 

 عمليات
 مشترك

أوقفت اللجنة األمنية في البلدة القديمة بالخليل الشاب محمد 
عاماً )الخليل( قبيل اقترابه من حاجز  18نضال فيصل التلحمي 

أبو الريش حيث كان يخطط لتنفيذ عملية طعن، وقد نشر على 
 منشورًا بأنه يريد الذهاب للجنة.حساب الفيس بوك 

8-Jan-2018 
مجاهد 

عصام محمد 
 صالح "نوفل"

 السلطة قطع راتب قلقيلية

أوقفت السلطة راتب األسير المحرر والمختطف السياسي 
السابق/ مجاهد عصام محمد صالح "نوفل" بعد اإلفراج عنه من 

بأنه ، علمًا 21/12/2017سجون جهاز األمن الوقائي بتاريخ 
 إمام وخطيب في وزارة األوقاف.

9-Jan-2018 نابلس شابين 
تنسيق أمني وإحباط 

 عمليات
 مشترك

نشرت صحيفة يديعوت العبرية تقريراً عن إحباط األجهزة األمنية 
الفلسطينية عملية إطالق نار كانت ستنفذ بتل أبيب، حيث تم 

وبالطة اعتقال شابين )لم تعرف هويتهما( من مخيمي عسكر 
بنابلس من داخل مقبرة في ضاحية شويكة بطولكرم وكان 

 بحوزتهما سالح كارلو.

11-Jan-2018 
هلبروك 
 فردرج

 رام هللا
تنسيق أمني وإحباط 

 عمليات
األمن 
 الوقائي

أوقف جهاز األمن الوقائي نزيل فرنسي الجنسية يدعى "هلبروك 
شارع النهضة. بعد ورود -رام هللا-" من فندق الوحدة  فردرج

 معلومات عن نيته تنفيذ عملية ضد االحتالل.

11-Jan-2018 
مهدي عبد 
الناصر 
 محمد زهير

 قمع حريات جنين
األمن 
 الوقائي

اختطف جهاز األمن الوقائي الشاب مهدي عبد الناصر محمد 
)جنين( على خلفية زهير )جنين(، وأحمد لميع إسماعيل جابر 

 منشورات على موقع الفيس بوك.

18-Jan-2018 
غالب أحمد 

محمود 
 مريش

 المخابرات مصادرة ممتلكات الخليل

صادر جهاز المخابرات العامة/ الخليل مبالغ مالية من المواطن/ 
غالب أحمد محمود مريش )الخليل(، تقدر قيمتها بنحو 

ريال  70يورو، و 330وشيكل، وستة آالف دينار،  114,950
 سعودي.
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26-Jan-2018 تدهور صحة   محمد الداية
 معتقلين

األجهزة 
 األمنية

تم نقل مرافق الرئيس عرفات العميد محمد الداية إلى المستشفى 
للمرة الثانية جراء تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن 

 الطعام،

26-Jan-2018  طولكرم 
تنسيق أمني وإحباط 

 عمليات
 مشترك

( عبوة 12-9فّكّكت أجهزة أمن السلطة حقل ألغام مكون من )
كانت مزروعة على طريق يسلكه جيش االحتالل اثناء 
االقتحامات يصل بين بلدتي عالر وعتيل شمال طولكرم، والحقًا 

 شنت حملة اختطافات للوصول إلى المنفذين.

29-Jan-2018 
مجاهد محمد 

 أحمد شديد
 طولكرم

، مصادرة ممتلكات
 تنسيق أمني

األمن 
 الوقائي

صادر جهاز األمن الوقائي الجوال والالب توب الشخصي 
عالر( وهو ابن -للمختطف مجاهد محمد أحمد شديد )طولكرم

شقيق المبعد إلى غزة عبد الرحمن شديد، ويعمل في محل لبيع 
األسمدة الكيماوية، وذلك ضمن متابعتها األمنية للوصول إلى 

 منفذي عملية زرع العبوات.

31-Jan-2018 
إيهاب هيثم 

 أبو سعدة
 طولكرم

، مصادرة ممتلكات
 تنسيق أمني

األمن 
 الوقائي

ولفات نايلون من منزل  DVRصادر جهاز األمن الوقائي جهاز 
عالر(، كما صادر -المختطف/ إيهاب هيثم أبو سعدة )طولكرم

وكمبيوتر وفالش من منزل كمية من األسمدة وقطع حديدية 
عالر( -المختطف/ محمد سعيد عبد العزيز يونس )طولكرم

وذلك ضمن متابعتها األمنية للوصول إلى منفذي عملية زرع 
 العبوات.

31-Jan-2018 
عائلة الشهيد 
جميل نزيه 

 جعار
 طولكرم

، مصادرة ممتلكات
 تنسيق أمني

 مشترك
صادرت األجهزة األمنية تسجيالت كاميرات المراقبة من منزل 
عائلة الشهيد جميل نزيه جعار في بلدة عالر بطولكرم، وذلك 
 ضمن متابعتها األمنية للوصول إلى منفذي عملية زرع العبوات.

31-Jan-2018 

الشيخ/ عبد 
 ،هللا ولويل
محمود 

 ،خدرج
 ميسرة عفانة

 قلقيلية
اختطاف على ذمة 

 المحافظ
األمن 
 الوقائي

واصل جهاز األمن الوقائي في قلقيلية اختطاف كل من األسير 
المحرر الشيخ/ عبد هللا زهير خليل ولويل واألسير المحرر/ 
محمود محمد علي عبد الرحمن خدرج واألسير المحرر/ ميسرة 
محمود محمد عفانة على ذمة المحافظ منذ تاريخ 

5/10/2017. 

2-Feb-2018  القدس 
وإحباط تنسيق أمني 
 عمليات

 الشرطة

تدخلت الشرطة الفلسطينية إلنقاذ مستوطن دخل الى بلدة أبو 
ديس بعد مهاجمته من قبل مجموعة من الشبان وضربه وإحراق 
سيارته، وقامت الشرطة الفلسطينية بتأمين المستوطن وتقديم 

 اإلسعاف األولي له، وتسليمه لقوات االحتالل.

5-Feb-2018 
خالد 

مصطفى 
 خندقجي

 طولكرم
تنسيق مالحقة، 

أمني وإحباط 
 عمليات

 مشترك

اعتقلت قوات العدو الشاب خالد مصطفى خندقجي من بلدة 
في طولكرم، وذلك بعد يوم واحد فقط من فشل جهاز  عالر

األمن الوقائي في اختطافه كْونه يحمل الهوية الزرقاء، ويأتي 
ذلك ضمن المالحقة التي شنتها األجهزة األمنية في أعقاب 

 الكشف عن حقل للعبوات الناسفة.

8-Feb-2018 
أنس ناجي 
 الهشلمون 

 إضراب عن الطعام الخليل
األمن 
 الوقائي

أعلن المختطف السياسي أنس ناجي الهشلمون إضرابه عن 
 الطعام احتجاجًا على اختطافه لدى جهاز األمن الوقائي.



  
  

 
 

 صفحة / 11
 

 حماس –حركة المقاومة اإلسالمية 

 ةـيــربــغـة الــفـضـال

 الدائرة اإلعالمية

The Islamic Palestinian Movement 

- Hamas 

West Bank 

Media Department 

 2018 /تشرين أوللشهر  أجهزة السلطةالنتهاكات التقرير الدوري 

 

 تفصيل الحدث الجهاز االنتهاك المنطقة المستهدف التاريخ

8-Feb-2018 
أحمد نمر 
صالح عقل 

 الريماوي 
 مصادرة ممتلكات رام هللا

المخابرات 
 العامة

صادر جهاز المخابرات العامة مركبة المختطف أحمد نمر 
الريماوي )رام هللا( أثناء اختطافه مع ابن عمه محمد صالح عقل 

 حسن الريماوي.

8-Feb-2018 
سبغة 
 مختطفين

 قلقيلية
عدم تنفيذ قرار 

 اإلفراج
األمن 
 الوقائي

رفض جهاز األمن الوقائي اإلفراج عن سبعة مختطفين سياسيين 
من محافظة قلقيلية، بالرغم من صدور قرار باإلفراج عنهم من 

 العدل العليا برام هللامحكمة 

13-Feb-2018 

زوجة 
الدكتور زين 
العابدين 
 عواودة

 الخليل
وتفتيش مداهمة 

، تخريب منزل
 وإرعاب آمنين

المخابرات 
 العامة

داهم جهاز المخابرات منزل زوجة الدكتور زين العابدين عواودة 
وقام بتفتيش حاسوبي الدكتور وزوجته وهواتفهما النقالة بعد أن 

 عاثت في المنزل خرابا.

14-Feb-2018 الخليل آالء مناصرة 
، مداهمة منزل

 مصادرة ممتلكات
المخابرات 

 العامة
داهم جهاز المخابرات منزل آالء مناصرة طالبة ماجستير وقام 

 بتفتيشه ومصادرة حاسوب وكتب .

18-Feb-2018 

الشقيقين 
علي وأمين 
حسن بني 

 عودة

 اعتقالإختطاف،  جنين
المخابرات 

 العامة

قام جهاز المخابرات العامة باختطاف الشقيقين علي وأمين حسن 
بني عودة وهما شقيقي األسير فهد بني عودة أثناء التجهيز 

عاما، ومنعت رفع الرايات  ١٥الستقباله بعد اعتقال دام 
 الخضراء.

25-Feb-2018 
الشيخ محمد 

سليمان 
 عباهره

 جنين
، تقييد حريات

 اقتطاع من الراتب
أوقاف 
 جنين

أصدرت أوقاف جنين قرارا بإيقاف الشيخ محمد سليمان عباهره 
إمام المسجد الكبير في جنين عن الخطابة بسبب خطبته عن 

 شيكل من راتبه. 500الخيانة واقتطعت مبلغ 

28-Feb-2018 
ابن شقيق 
الشيخ لؤي 

 فريج
 اعتقال قلقيلية

األمن 
 الوقائي

األمن الوقائي ابن شقيق الشيخ لؤي فريج الذي اعتقل جهاز 
 أشهر من االعتقال. 4أفرج عنه حديثا من سجون الوقائي بعد 

3-Jul-2018 
منزل صهر 

المحرر 
 حكمت عودة

 اعتقال، ضرب طولكرم
المخابرات 

 العامة

اقتحمت قوة خاصة من المخابرات العامة الفلسطينية منزل صهر 
واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى األسير المحرر حكمت عودة 

فقد وعيه وقامت باختطافه.. وهو شقيق المختطف في سجن 
 أريحا صديق عودة

3-Aug-2018 
يونس 

 ومحمد خنفر
 جنين

اعتقال، اعتداء، 
مداهمة منزلظ، 

 ضرب
 مشترك

اقتحمت قوة مشتركة من األجهزة األمنية برفقة سيارة إسعاف 
باالعتداء على النساء وإطالق النار منزل لعائلة خنفر وقامت 

في الهواء، واعتقلت الشابيين يونس ومحمد خنفر بسبب تصوير 
اعتداء أجهزة السلطة على األسير حكمت قبل اعتقاله... وعندما 
حاول الشيخ ماهر األخرس التدخل قام عناصر من الوقائي 

 باالعتداء عليه بالضرب واختطافه ونجله إسالم

3-Aug-2018 

من  12
كوادر حركة 

الجهاد 
 اإلسالمي

 مداهمة جنين
األمن 
 الوقائي

شن جهاز الوقائي حملة اعتقاالت في بلدتي الرامة وسيلة الظهر 
 من كوادر حركة الجهاد اإلسالمي 12قضاء جنين طالت 

3-Sep-2018 
أحمد 
 طرازعة

 تنسيق أمني جنين
األمن 
 الوقائي

قام جهاز األمن الوقائي باختطاف أحمد طرازعة من بلدة قباطية 
 بدعوى محاولة تنفيذ عملية ضد االحتالل اإلسرائيلي
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3-Feb-2019 
طارق أبو 

 زيد
 محاكمة تعسفية جنين

األجهزة 
 األمنية

تحويل القضية لمحكمة الجنايات الكبرى بتهمة )نشر أخبار 
خلفية إعداده تقارير عن كاذبة تمس من هيبة الدولة( وذلك على 

 معتقلين سياسيين تعرضوا للتعذيب

3-Jun-2019 
، باسم صوان

وعبد الناصر 
 غانم

 قلقيلية
اعتداء ومصادرة 

 ممتلكات
األمن 
 الوقائي

احتجاز سيارات عدد من المواطنين بعد اعتصامهم أمام مقر 
الوقائي لإلفراج عن أبنائهم المعتقلين بحجة مشاركتهم في 
استقبال أسير محرر، من بينهم والد المعتقل همام صوان ووالد 

 المعتقل حذيفة غانم

3-Sep-2019 
رؤوف 
 حمدان

 اعتقال، مداهمة جنين
األمن 
 الوقائي

اعتقال المواطن رؤوف حمدان من بلدة عرابة بعد مداهمة محله 
 التجاري والعبث بمحتوياته

3-Oct-2019 سلفيت رمزي مرعي 
مداهمة، اعتقال، 

 مصادرة ممتلكات
األمن 
 الوقائي

اعتقال المواطن رمزي مرعي من بلدة قراوة بني حسان بسلفيت 
عاما لدى االحتالل ولم يمض على خروجه  14والذي أمضى 

 عام، حيث تم تفتيش المنزل ومصادرة مبلغ مالي

3-Oct-2019 سلفيت محمد مرعي 
اعتقال، تهديد، 

 مداهمة
األمن 
 الوقائي

عاما(  43األمن الوقائي يختطف األسير المحرر محمد مرعي )
تحت تهديد السالح بعد مداهمة منزله، وهو أحد مرافقي الشيخ 

عاما في سجون  ١٢الشهيد أحمد ياسين، وكان قد أمضى 
 االحتالل

3-Oct-2019 
عالء عواد 

 شولي
 اعتقال، مداهمة نابلس

األمن 
 الوقائي

عالء عواد شولي من بلدة عصيرة الشمالية األمن الوقائي يعتقل 
بنابلس بعد مداهمة منزله ويصادر جهاز الكمبيوتر وتسجيل 
الكاميرات في ساحة شركة شقيقه، يذكر أنه تعرض للتعذيب 

 الشديد في زنازين السلطة مرتين

3-Feb-2020  رام هللا إسالم دنون 
اعتقال، مداهمة، 

 اعتداء
األمن 
 الوقائي

الوقائي يعتقل المواطن إسالم دنون بعد مداهمة منزله األمن 
 12وتفتيشه واالعتداء على والدته وعائلته. يذكر أنه أمضى 

 عاما في سجون االحتالل.

3-Mar-2020 
سليم شماسنة 
 ورأفت قنديل

 القدس

استدعاءات، 
اعتقال، مداهمة 
منازل، مصادرة 

 ممتلكات

األمن 
 الوقائي

قام جهاز األمن الوقائي باقتحام منازل المواطنين سليم شماسنة 
ورأفت قنديل من القدس في محاولة العتقالهم، تم ترك 
استدعاءات لهم حيث لم يكونوا متواجدين في بيوتهم، وشهدت 
اقتحامات الوقائي تخريب لمحتويات المنازل ومصادرة كل ما 

 ق ومستنداتتطاله أيديهم من هواتف وأجهزة حاسوب وأورا

3-May-2020 طوباس علي خريوش 
اعتقال، مداهمة 
المنزل، مصادرة 
 ممتلكات، استدعاء

األمن 
 الوقائي

من بلدة  قام جهاز األمن الوقائي باعتقال المواطن علي خريوش
طمون بطوباس بعد اقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة أجهزة 
حاسوب، واستدعاء ثالثة من أبناء المعتقل خريوش للتحقيق، 

 وقد أعلن إضرابه عن الطعام فور اختطافه

1-Apr-2018 اعتقال رام هللا ربحي خزنة 
المخابرات 

 العامة
، ربحي خزنة قيادي في حماسالمخابرات العامة تختطف ال

 عاما في سجون االحتالل وأفرج عنه قبل شهرين 11أمضى 

2-Apr-2018 
أحمد 
 الصباح

 اعتقال، استدعاء طولكرم
المخابرات 

 العامة
 الرابع خالل أقل من شهر ءاالستدعا
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3-Apr-2018 
آدم عبد 

العزيز بني 
 عودة

 طوباس
عدم اإلفراج رغم 

 قرار المحكمة
األمن 
 الوقائي

باإلفراج والوقائي يرفض التنفيذ/ التهمة الموجهة له إنشاء قرار 
 مركز لتحفيظ القرآن

3-Apr-2018 رام هللا رامي سمارة 
تقييد حريات، 

 احتجاز
 مشترك

على خلفية منشورات في "فيسبوك" تتعلق بفصل صحافيين من 
فضائية النجاح.. النيابة العامة في رام هللا تصدر قرارًا بتوقيف 

 ساعة. 24الصحفي رامي سمارة لمدة 

4-Apr-2018 اعتقال قلقيلية محمد خرفان 
األمن 
 الوقائي

 عاما بسبب االعتقاالت المتكررة 14طالب منذ 

4-Apr-2018 
نور الدين 
 أبو الحاج

 رام هللا
اعتقال، أجبر على 
 اإلضراب عن اطعام

األمن 
 الوقائي

 أعلن إضرابه عن الطعام

5-Apr-2018 
آدم بني 

 عودة
 طوباس

تردي وضعه 
الصحي، عدم تنفيذ 

قرار المحكمة 
 باإلفراج

األمن 
 الوقائي

أنباء عن نقل الصيدلي آدم بني عودة المعتقل لدى جهاز الوقائي 
في طوباس إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، يذكر أن 

 عنه. جهاز الوقائي يواصل اعتقاله رغم صدور قرارا باإلفراج

5-Apr-2018 مشترك استدعاء صحفيين رام هللا نائلة خليل 
النيابة العامة برام هللا تستدعي عددًا من الصحفيين بتهمة الذم 

 والقدح وتعريض سالمة الدولة للخطر.

9-Apr-2018 جنين إبراهيم العية 
اعتقال على ذمة 

 المحافظ
األمن 
 الوقائي

 معتقل على ذمة المحافظ

10-Apr-2018 
حازم 
 الفاخوري 

 الخليل
اعتقال، تهديد، قمع 

 حريات
األمن 
 الوقائي

للضغط على زوجته الكاتبة لمى خاطر لحذف منشورات لها 
 على فيسبوك

10-Apr-2018 تهديد، قمع حريات الخليل لمى خاطر 
األمن 
 الوقائي

تهديدها باعتقالها واعتقال زوجها بسبب منشوراته على فيسبوك، 
ومحاولة الضغط عليها من خالل اعتقال زوجها لحذف منشورات 

 لها على الفيس 

11-Apr-2018 
في  كوادر

حزب 
 التحرير

 مشترك اعتقال، قمع حريات الخليل
شبان من حزب التحرير في  6أجهزة السلطة في الخليل تعتقل 

المدينة، وتزيل بوسترات تدعو للمشاركة في مسيرة ينظمها 
 لهدم الخالفة. 97الحزب في الذكرى الـ 

11-Apr-2018 
عز الدين 
 أبو تبانة

 على نفس التهمة التي حوكم عليها لدى االحتالل. مشترك محاكمات تعسفية الخليل

14-Apr-2018 
مسيرة حزب 

 التحرير
 مشترك اعتداء وقمع جنين

وتطلق  تبالهراواأجهزة السلطة في جنين تعتدي على المصلين 
عليهم غاز الفلفل بعد محاصرتها المسجد الكبير في المدينة، 

 لمنع خروج مسيرة لحزب التحرير.

14-Apr-2018 
رياض 
 دعدس

 تعذيب نابلس
المخابرات 

 العامة
مخابرات السلطة في نابلس تنقل األسير المحرر رياض دعدس 
 إلى سجن أريحا المركزي، وأنباء عن تعرضه للضرب والتعذيب.

19-Apr-2018 
أوس أبو 
 عرقوب

 اعتقال، تقييد حريات الخليل
األمن 
 الوقائي

 بتهمة ارتكاب جرائم الكترونية

20-Apr-2018 
أحمد 
 عورتاني

 حرياتاعتقال، تقييد  نابلس
األمن 
 الوقائي

 بسبب منشوراته على فيس بوك
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20-Apr-2018 
سامر أبو 

 عياش
 اعتقال نابلس

األمن 
 الوقائي

 في سجون االحتالل 11 ىأمض

21-Apr-2018 
محمود أبو 

 داود
 اعتقال الخليل

األمن 
 الوقائي

 شقيق األسير المحرر المبعد إلى غزة أيمن أبو داود. 

21-Apr-2018 
سليم أبو 

 شامية
 اعتقال نابلس

األمن 
 الوقائي

جواله وجهاز الالبتوب  ومصادرةبعد مداهمة في منتصف الليل 
 الخص به

21-Apr-2018 
إسالم 
 الورديان

 اعتقال بيت لحم
األمن 
 الوقائي

الورديان وشقيق األسيرين في سجون نجل القيادي الشيخ حسن 
 االحتالل محمود وأسيد الورديان.

24-Apr-2018 
أحمد 
 العويوي 

 محاكمات تعسفية الخليل
األمن 
 الوقائي

 ساعة على ذمة التحقيق، مضرب عن الطعام 48تمديد 

25-Apr-2018 محاكمات تعسفية بيت لحم إسالم سالم 
األمن 
 الوقائي

آالف شاقل تدفع في حال  10بكفالة قدرها اإلفراج عن إسالم 
 عدم حضوره جلسة المحكمة

26-Apr-2018 محاكمات تعسفية طولكرم حازم ناصر 
األمن 
 الوقائي

تمدد احتجاز الصحفي حازم ناصر لدى جهاز األمن الوقائي  
 أيام وتؤجل النظر في طلب إخالء سبيله حتى اإلثنين. 8لمدة 

29-Apr-2018 
إبراهيم 
 شلهوب

 اعتقال طولكرم
األمن 
 الوقائي

حفل التخرج الذي أقامته  اعتقاله من أمام بوابة الجامعة بعد
ألجهزة السلطة  نالمنتسبيالكتلة اإلسالمية، حيث قام أحد الطلبة 

برفع السالح في وجهه واقتياده لخارج أسوار الجامعة لتعتقله 
 األجهزة.

30-Apr-2018 
محمد إبراهيم 

 نجاجرة
 اعتقال بيت لحم

المخابرات 
 العامة

 اختطاف من أمام بوابة الجامعة

1-May-2018 
عبد هللا 
حوشية 
 الجعبري 

 اعتقال جنين
األمن 
 الوقائي

عاما( من وسط الشارع  17اعتقل الوقائي عبد هللا حوشيه )
 واقتاده الى مقره ومنع والديه من زيارته واالطمئنان عليه

5-May-2018 
أحمد خضر 

 أبو مارية
 الخليل

اعتقال، مداهمة 
المنزل، أجبر على 

 اإلضرابإعالن 

األمن 
 الوقائي

اعتقلت األجهزة األمنية أبو مارية، وهو والد ألسرى ومحررين، 
ويعاني من عدة أمراض، وأعلن اإلضراب عن الطعام والماء 

 منذ لحظة اعتقاله

6-May-2018 طولكرم محمد باسم 
اعتقال، مداهمة 

 المنزل
 تالمخابرا
 العامة

 المنزل وتخريب ومحتوياتهاعتقلته األجهزة األمنية بعد تفتيش 

7-May-2018 جنين رائد شاور 
اعتقال، تدهور 
 الحالة الصحية

األمن 
 الوقائي

تم اعتقاله من مكان عمله في مدينة جنين، رغم معاناته من 
مشاكل صحية عدة بسبب التعذيب الذي تعرض له في سجن 

 جنيد خالل اعتقاالته السابقة..

10-May-2018 
الكتلة 
 اإلسالمية

 مشترك اعتداء وقمع حريات رام هللا
تم االعتداء على مسيرات الكتلة اإلسالمية التي خرجت 

احتفاال بفوز الكتلة، واالعتداء على الطالبات ومصادرة الرايات 
 وتمزيقها من قبل أفراد الشبيبة واجهزة السلطة

15-May-2018 
شبان 
 المقاومة

 جنين
محاولة اعتقال، 

 أمنيتنسيق 
 مشترك

بهدف اعتقال شبان تتهمهم بإطالق النار على قوات االحتالل 
اقتحمت اجهزة أمن السلطة مخيم جنين وأطلقت النار والغاز 

المسيل لدموع.. كما وقفت على دوار الجلمة شمال جنين 
 االحتاللومنعت الناس من التقدم للحاجز واالشتباك مع جنود 
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المكان والدعوة  بعد قيام عدد من الشبان بإشعال اإلطارات في
 لنصرة غزة

16-May-2018 اعتقال، قمع حريات رام هللا أمين بعيرات 
المخابرات 

 العامة
تم االعتقال على خلفية مسرحية للكتلة اإلسالمية في الجامعة 

 خالل االنتخابات

13-May-2018 
معتصم 

 سقف الحيط
 نابلس

 مالحقة واعتقال
 ومصادرة ممتلكات

 مشترك
تم اقتحام سكنه ومطاردته بعد قفزه من الطابق الثاني، وأنباء 
عن إصابته بكسور جراء قفزه، ومصادرة سيارته، وهو طالب 

 سنوات وفي مرحلة امتحانات الفاينل حاليا. 6صحافة منذ 

19-May-2018 اعتقال، قمع حريات رام هللا يزن طياح 
األمن 
 الوقائي

مشاركته بمسرحية للكتلة اإلسالمية تم االعتقال على خلفية 
 خالل الدعاية االنتخابية.

20-May-2018 اعتقال، قمع حريات رام هللا أديب معطان 
المخابرات 

 العامة
تم االعتقال على خلفية مشاركته بمسرحية للكتلة اإلسالمية 

 خالل الدعاية االنتخابية

27-May-2018 رام هللا أمين عرمان 
اعتداء، اعتقال، 

 تدنيس المصحف
المخابرات 

 العامة

جهاز المخابرات اعتقل أمين عرمان من سلواد من مكان عمله 
حيث قام الجهاز بتطويق السيارة واالعتداء عليه وعلى زوجته، 

 ورمي المصحف الذي بحوزته على األرض واختطافه عنوة.

3-Jun-2018 
عبد المحسن 

 شاللدة
 اعتقال، وتهديد الخليل

األمن 
 الوقائي

وتعرض  أفرج عنه من سجون االحتالل قبل اعتقاله بشهر..
لتهديدات من قبل عناصر في االمن الوقائي عبر حساب 

 الفيسبوك الخاص به .

3-Jun-2018 
إبراهيم 
 سويطي

 اعتقال الخليل
األمن 
 الوقائي

اعتقلته المخابرات بعد خروجه من مكان عمه في لجنة 
تصحيح امتحانات الثانوية العامة في مدينة الخليل ظهر.. 

 االحتالل.عاما في سجون  11علما أنه أمضى 

5-Jun-2018 رام هللا قرية شبتين 
نار  إطالقاعتداء، 

 صوب المواطنين
 مشترك

عناصر من األمن الفلسطيني بزي عسكري تقود سيارة جيب 
خصوصية داخل البلد بسرعة جدا جنونية وفي منطقتين تكاد 

تدهس طفلتين مما اثار حفيظة الشباب المتواجدين في 
الموقعين، حاول اربعة شباب التحدث معهم والطلب باالحترام 

في رمضان وفي  باألطفالتخفيف السرعة الن الشوارع تعج 
المقابل عناصر الشرطة ترد برش الغاز في اوجه الشباب 
 وتعتدي بوحشية على أحدهم بعد ان اردوه ارضا وتعتقله، 

6-Jun-2018 جنين عبادة عبادي 
اعتقال، وتقييد 

 حريات
األمن 
 الوقائي

األجهزة األمية تعتقل عبد عبادي مناظر الكتلة اإلسالمية في 
 جامعة خضوري 

8-Jun-2018 
أمين نبيل 

 النتشة
 مشترك اعتداء الخليل

قامت مجموعة من افراد األمن الفلسطيني في منطقة عين 
سارة وسط مدينة الخليل باالعتداء على قاضي محكمة صلح 

بيت لحم االستاذ نبيل امين النتشة بالرغم من ان القاضي 
خبرهم انه قاضي إال انهم لم أالخاصة و  بطاقتهاظهر لهم 

 عتداء عليه امام المارة والمواطنين يهتموا وقاموا باال

9-Jun-2018 
عز الدين 
 فريحات

 اعتقال، تقييد حريات جنين
األمن 
 الوقائي

االمن الوقائي يداهم منزل الطالب عز الدين فريحات منسق 
 في جامعة خضوري  اإلسالميةالكتلة 

12-Jun-2018 
مجدولين 
 حسونة

 رام هللا
احتجاز، تقييد 

 حريات
األمن 
 الوقائي

األمن الوقائي يحتجز الناشطة في مجال االسرى الصحفية 
مجدولين حسونة وقام بالتحقيق معها وإبالغها بأن هناك أمر 
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تعقب من الوقائي بحقها وضرورة مراجعة مقر األمن الوقائي 
 في بيتونيا ..

13-Jun-2018 
مسيرة رفع 
 العقوبات

 مشترك اعتداء، تقييد حريات رام هللا
المسيرة السلمية واالعتداء على المشاركين في بالضرب قمع 

 وقنابل الغاز المسيل للدموع اعتقال عشرات من المشاركين

13-Jun-2018 مشترك اعتقال، تقييد حريات رام هللا ريحانة عودة 
اجهزة امن السلطة تختطف الناشطة ريحانة عودة من أمام 

 مستشفى رام هللا.

13-Jun-2018 
جيهان 
 عوض

 مشترك اعتداء، تقييد حريات رام هللا
 هامحاولة مصادرة هاتفجرى من التصوير و  منعهاتم 

 ضابط في األمن الوقائي بلباس مدني الشخصي ثم قام
  حال استمرت بالتصوير فيبتهديدها 

13-Jun-2018 مشترك اعتداء، تقييد حريات رام هللا أحمد يوسف 
عناصر أمن بالزي المدني يعتدون بالضرب على مراسل الترا 

حمد يوسف( أثناء البث المباشر ويجبرونه على أ) فلسطين.
 وقف تغطية تظاهرة #ارفعوا_العقوبات عن غزة، وسط رام هللا.

13-Jun-2018 وتعصيب عينيهااالعتداء عليها وتقييد يديها  مشترك اعتداء، تقييد حريات رام هللا هبة عريقات 

18-Jun-2018 

موكب 
األسير 
المحرر 

 عماد جعيدي

 قلقيلية
اعتداء، تقييد 

حريات، مصادرة 
 ممتلكات

األمن 
 الوقائي

االعتداء على المشاركون وإطالق النار وقنابل الغاز المسيل 
واعتقال عدد من المشاركين ومصادرة هواتفهم التي  للدموع،

 صوروا بها االعتداء.

23-Jun-2018 
أويس 
 العوري 

 اعتقال، تقييد حريات رام هللا
المخابرات 

 العامة
األجهزة األمنية تقوم باختطاف الطالب الجامعي أويس 

 العويوي من أمام بوابة جامعة بيرزيت.

24-Jun-2018 
عائلة األسير 

 علي لولح
 اعتداء نابلس

األمن 
 الوقائي

من قرية عورتا  وقائي نابلس يهدد عائلة األسير علي لولح
بمنعهم من رفع رايات حماس في استقبال ابنهم المنوي االفراج 

 االحتالل.عنه غدا من سجون 

24-Jun-2018 
كرم أكرم 

 الزغير
 محاكمات تعسفية الخليل

األمن 
 الوقائي

 يوما، القاضي طرد والديه من قاعة المحكمة 15تمديد 

26-Jun-2018 
محمد أبو 

 دية
 استدعاء واعتقال طولكرم

األمن 
 الوقائي

اقتحمت قوات االحتالل منزله فجرا واعتقله الوقائي بعد 
 استدعائه صباحا، مريض وأجريت له عملية قبل أيام.

27-Jun-2018 
حمزة أبو 

 قرع
 رام هللا

اختطاف، وإطالق 
 نار، واعتقال

المخابرات 
 العامة

جامعة مخابرات السلطة في رام هللا تختطف الطالب في 
بيرزيت حمزة أبو قرع بعد اعتراض سيارته وإطالق النار عليه 

 وسط بلدة بيرزيت.

27-Jun-2018 
مجدولين 
 حسونة

 مشترك اعتداء، تقييد حريات رام هللا

أكدت الصحفية مجدولين حسونة أن عناصر بلباس مدني 
اعتدت عليها خالل تغطيتيها للوقفة في طولكرم ضد العقوبات 

وحاولوا مصادرة هاتفها، فيما لم تستجب األجهزة على غزة 
 األمنية للشكوى التي تقدمت بها.

30-Jun-2018 نابلس الرا كنعان 
اعتداء، ومصادرة 
ممتلكات، وتقييد 

 حريات
 مشترك

عناصر أمن بلباس مدني يعتدون بالضرب على مراسلة الترا  
فلسطين الرا كنعان ويستولون على هاتفها خالل وقفة 
 احتجاجية في نابلس للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
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2-Jul-2018 
محمد رسول 

 دراغمة
 مداهمة المنزل طوباس

المخابرات 
 العامة

األسير المحرر المخابرات العامة تحاصر منزل عائلة 
والمختطف السابق محمد ورسول )مؤمن( دراغمة في محاولة 

 الختطافه

3-Jul-2018 
عبد الرحمن 

 حمدان
 رام هللا

مداهمة المنزل/ 
 استدعاء للمقابلة

المخابرات 
 العامة

في رام هللا تبليغا للمقابلة غدا لألسير  السلطة سّلمت مخابرات
عبد الرحمن حمدان، يذكر  السابقالمحرر والمعتقل السياسي 

واالحتالل حالت دون  السلطة ان اعتقاالته المتكررة من قبل
 سنوات. 6إكمال دراسته الجامعية التي بدأها قبل 

3-Jul-2018 
عيسى 

إسماعيل 
 حسن عمرو

 مصادرة ممتلكات الخليل
المخابرات 

 العامة

توب آالف يورو، وجهاز الب  3صادر جهاز المخابرات مبلغ 
وشنطة تحتوي على وثائق ومستندات من منسق تجمع شباب 
ضد االستيطان عيسى إسماعيل حسن عمرو )الخليل( خالل 

 عودته من ألمانيا بعد مهمة عمل ضد انتهاكات االحتالل

6-Jul-2018 
عبد هللا 

يوسف عبد 
 هللا طوباسي

 طوباس
احتجاز على 

 المعابر
األمن 
 الوقائي

الوقائي أثناء مروره عبر معبر الكرامة احتجز جهاز األمن 
 عامًا )طوباس( 60المعلم عبد هللا يوسف عبد هللا طوباسي 

8-Jul-2018 اعتقال نابلس ضياء شحادة 
األمن 
 الوقائي

أعلن المعتقل السياسي ضياء شحادة إضرابه المفتوح عن 
الطعام لحظة اعتقاله احتجاجا على عدم قانونية اعتقاله لدى 

 في نابلس. السلطة أجهزة

8-Jul-2018 مشترك اعتداء رام هللا أحمد هندي 
أجهزة السلطة برام هللا تعتدي بالضرب على الطبيب احمد هند 
والذي يعد من أمهر جراحي المسالك في أوروبا بدعوى إطالق 

 االلعاب النارية اثناء االحتفال بنجاح ابنة اخيه في التوجيهي

10-Jul-2018 اعتداء نابلس براء ريحان 

عناصر 
شبيبة وأمن 

جامعة 
 النجاح

اعتداء رئيس مجلس الطلبة وبعض عناصر الشبيبة على 
ممثل الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح وكذلك اعتداء أمن 

الجامعة وعناصر من فتح على طلبة الكتلة اإلسالمية في 
 3اإلصابات نقل على إثرها الجامعة، مما أسفر عن عدد من 

طلبة للمستشفى بعد تعرضهم للطعن/ كانوا يحتجون على قرار 
االدارة بمنع ممثل الكتلة االسالمية براء ريحان دخول حرم 
الجامعة/ المعتدى عليهم هم عمر عاصم ريحان، وعمرو 

 عماد ريحا، وزيد عصيدة، فيما تم اعتقال رزق ريان

11-Jul-2018 
محمد 
 تركمان

 استدعاء/ احتجاز م هللارا
المخابرات 

 العامة
صحفي/ أطلقت سراحه بعد احتجازه لساعات عقب استدعائه 

 للتحقيق على خلفية ممارسة عمله الصحفي.

14-Jul-2018 
محمد سعيد 
 أبو جحيشة

 الخليل
اعتقال/ مداهمة 

 مكان عمله
األمن 
 الوقائي

والذهاب اعتقاله من مكان عمله بعد رفضه االستدعاء 
 للمقابلة،

14-Jul-2018 
معتز صالح 

 الخواجة
 استدعاء رام هللا

المخابرات 
 العامة

أفرج عنه قبل يومين من سجون االحتالل/ احتجازه حتى 
 ساعات المساء.

15-Jul-2018 
محمد سعيد 
 أبو جحيشة

 الخليل
مداهمة مكان عمله/ 

اعتقال/ محكمة 
 تعسفية

األمن 
 الوقائي

اعتقل وقائي الخليل الصحفي محمد أبو جحيشة من داخل 
مقر عمله في راديو مرح صباحا، يذكر أن أجهزة الوقائي 

كانت قد أرسلت له استدعاء للمقابلة إال أنه مزقه لعدم 
 ساعة 48تمديد اعتقاله قانونيته. وقد تم 
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16-Jul-2018 
محمد 
 تركمان

 استدعاء/ اعتقال رام هللا
المخابرات 

 العامة

اعتقلت المخابرات العامة الطالب في جامعة بيرزيت الطالب 
بعد استدعائه للمقابلة، هذا وكانت قد  محمد تركمان الصحفي
في وقت سابق من هذا  المخابرات العامة لساعاتاعتقلته 

الشهر بعد استدعائه للتحقيق على خلفية ممارسة عمله 
 الصحفي

17-Jul-2018 
إبراهيم 
 المصري 

 اعتقال نابلس
األمن 
 الوقائي

ناشط شبابي/ بسبب منشورات له على صفحته في "الفيسبوك" 
 ومشاركته في حراك ارفعوا العقوبات.

19-Jul-2018 
سيف 

اإلسالم خالد 
 ذويب

 محكمة تعسفية بيت لحم
المخابرات 

 العامة
زمالئه ساعة بتهمة توزيع المثلجات على  48تمديد اعتقاله 

 الطلبة

22-Jul-2018 
حذيفة 
 جاموس

 استدعاء/ اعتقال القدس
المخابرات 

 العامة
 على خلفية مشاركته في حراك ارفعوا العقوبات.

23-Jul-2018 سلفيت حمزة عاصي 
مداهمة منزله/ 

 اعتقال
األمن 
 الوقائي

بعد اقتحام منزله وإطالق النار في الهواء، تم ضربه ضربا 
 والدته والتعدي لفظيا على ذويهمبرحا أمام 

23-Jul-2018 
عبد الرحمن 

 نغنغية
 اعتقال طولكرم

األمن 
 الوقائي

دون السماح  عبد الرحمن نغنغية اعتقل وقائي المدينة الشاب
 ألهله ومحاميه بزيارته ومعرفة أي تفاصل عن اعتقاله..

25-Jul-2018 
إسالم 
 العاروري 

 استدعاء/ اعتقال رام هللا
المخابرات 

 العامة

المخابرات العامة األسير المحرر والمعتقل السياسي  اعتقلت
بعد  إسالم العاروري  السابق الطالب في جامعة بيرزيت

سنوات سابقة في  3استدعائه للمقابلة، علما انه أمضى 
سنوات  3اعتقل سابقا ل  السلطة االعتقال السياسي لدى

ه األول، حرم من متواصلة حرم خاللها من استقبال مولود
العودة ألمريكا إلكمال دراسته حيث كان أمامه عام دراسي 

 واحد للحصول على شهادة البكالوريوس

26-Jul-2018 
حذيفة 
 جاموس

 محكمة القدس
المخابرات 

 العامة
 يوما بتهمة قدح مقامات عليا. 15تمديد اعتقاله 

28-Jul-2018 مشترك احتجازاستدعاء/  رام هللا إياد الرفاعي 

على خلفة مشاركته في حراك ارفعوا العقوبات/ احتجازه حتى 
ساعات المساء/ يذكر أن إياد تلقى عددًا من التهديدات عبر 

وسائل التواصل االجتماعي مؤخرًا، مّس بعضها عائلته 
 وطفلته.

30-Jul-2018 طولكرم رائد قوزح 
مداهمة منزله/ 

 اعتقال
المخابرات 

 العامة
في طولكرم األسير المحرر والمعتقل  السلطة اعتقلت أجهزة

 رائد قوزح السياسي السابق

30-Jul-2018 
مرسي 
 فرحانة

 طولكرم
مداهمة منزله/ 

 اعتقال
المخابرات 

 العامة
 مداهمة منزله وتفتيه ومصادرة حاسوب

30-Jul-2018 
أحمد أبو 
 جاموس

 طولكرم
مداهمة منزله/ 

 اعتقال
المخابرات 

 العامة
 مداهمة منزله وتفتيه ومصادرة حاسوب

31-Jul-2018 
إبراهيم محمد 

 جبران
 استدعاء بيت لحم

المخابرات 
 العامة

أيام من سجون االحتالل/ نجل الشهيد  10أفرج عنه قبل 
 محمد جبران
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31-Jul-2018 
مأمون 
سلطان 
 التميمي

 اعتقال الخليل
المخابرات 

 العامة

تختطف الحاج مأمون سلطان التميمي ونجله المخابرات العامة 
سلمان اال انها راعت عمر الحاج ابو رياض فتركته يعود الى 

منزله مساءا على ان يعود صباح اليوم التالي الستكمال 
 التحقيق.

1-Aug-2018 
تامر عبد 
الغني 
 سباعنه

 تكرار استدعاء جنين
األمن 
 الوقائي

استدعى جهاز األمن الوقائي األسير المحرر والمختطف 
السياسي السابق الباحث في شئون االسرى في المركز 

الفلسطيني للدفاع عن األسرى تامر عبد الغني فايق سباعنة 
 عامًا للمقابلة خمس مرات خالل الشهر 41

1-Aug-2018 
همام زوادي 

شعبان 
 شاللدة

 احتجاز/ منع سفر الخليل
المخابرات 

 العامة

احتجز جهاز المخابرات العامة على معبر الكرامة المهندس 
منعه  كما تمالخليل،  عامًا من 27همام زوادي شعبان شاللدة 

من السفر، وهو نجل القيادي الشيخ زوادي شاللدة أحد مبعدي 
 مرج الزهور

2-Aug-2018 
أمير أبو 

 شارب
 قلقيلية

اعتقال/ اضراب عن 
 الطعام

األمن 
 الوقائي

اعتقل األمن الوقائي أمير أبو شارب والذي أعلن إضرابه عن 
 الطعام لظروف وإجراءات االعتقال غير القانونية

2-Aug-2018 
كرمل وضاح 

مبتسم 
 الريماوي 

 اعتقال/ اختطاف رام هللا
المخابرات 

 العامة

قامت المخابرات الفلسطينية باختطاف المهندس كرمل وضاح 
الريماوي من استراحة أريحا وذلك بعد إنهائه الدراسة في مبتسم 

دولة اليمن واثناء عودته إلى أرض الوطن حيث كانت أمه 
 وجدته وأقاربه يستعدون الستقباله بعد الغياب الطويل.

5-Aug-2018 اعتقال/ اختطاف رام هللا معتصم زلوم 
المخابرات 

 العامة

اعتقل جهاز المخابرات الطالب في جامعة بيرزيت معتصم 
من أمام المسجد اثناء خروجه بعد صالة  اختطافهزلوم بعد 
 المغرب

6-Aug-2018 
محمد 

مصطفى 
 الجياوي 

 الخليل
اعتقال/ تدهور 
 الوضع الصحي

األمن 
 الوقائي

اعتقل جهاز األمن الوقائي محمد مصطفى الجياوي من بلدة 
إذنا بالخليل وقد تدهور وضعه الصحي كونه يعاني من انسداد 

 في الشرايين

7-Aug-2018 
أحمد نبهان 
صقر "أبو 

 بصير"
 نابلس

نار/  إطالقاعتداء/ 
 اختطاف/ اعتقال

األمن 
 الوقائي

بعد مطاردته لعدة ايام قوة كبيرة من االمن الوقائي اختطفت 
عاما(  54القيادي في حماس أحمد نبهان صقر "أبو بصير" )

 وإطالقبعد خروجه من صالة الفجر وقامت باالعتداء عليه 
 النار في الهواء

9-Aug-2018 سلفيت عبادة مرعي 
محكمة تعسفية/ 

 حرياتتقييد 
المخابرات 

 العامة

أصدرت محكمة السلطة قرارا تعسفيا بتمديد اعتقال الطالب في 
جامعة بوليتكنك فلسطين عباده مرعي من قراوة بني حسان 

يوما في سجن أريحا المركزي، وقد تم  15بسلفيت وذلك لمدة 
بسبب  4/8/2018العامة في  المخابراتاختطافه على يد 

 نشاطاته األكاديمية في الجامعة

10-Aug-2018 
عودة ابراهيم 

حسن 
 الجهالين

 مشترك قتل القدس

 28قتلت أجهزة السلطة األمنية الشاب عودة حسن الجهالين )
عاما( برصاصة استقرت في الرأس، وذلك خالل حملة أمنية 
نفذتها في بلدة العيزرية، بدعوى وجود محطات لبيع الوقود 

 بطريقة غير قانونية
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12-Aug-2018  استدعاء/ اعتقال نابلس مفلحأحمد 
المخابرات 

 العامة
اعتقل جهاز المخابرات العامة المواطن احمد مفلح بسبب 

 منشوراته على الفيسبوك وذلك بعد استدعائه للمقابلة

13-Aug-2018 
امتثال خيري 
 محمد خليف

 قلقيلية
استدعاء/ تهديد 

 باالعتقال
األمن 
 الوقائي

الوقائي المعلمة امتثال خيري محمد استدعى جهاز األمن 
عامًا من عزون للمقابلة في المقر العام، بسبب  41خليف 

 نشاطها ومنشوراتها على الفيس بوك وقد تم تهديدها باالعتقال

13-Aug-2018 20 الخليل معتقال 
اعتداء/ تقييد 

حريات/ اعتقال 
 جماعي

 مشترك
إقامة ماراثون أجهزة السلطة تعتدي على المعترضين على 

 آخرين. 20رياضي في الخليل وإصابة أحد الوجهاء واعتقال 

14-Aug-2018 
محمود 

محمد أبو 
 وردة

 استدعاء/ اعتقال الخليل
األمن 
 الوقائي

اعتقل جهاز األمن الوقائي محمود محمد أبو وردة من مخيم 
سنوات في  9ما يقارب  أمضيالفوار بالخليل، علما أنه 

 سجون االحتالل، وهو شقيق االستشهادي مجدي أبو وردة 

14-Aug-2018 
ضياء 
 الورديان

 بيت لحم
محاولة اعتقال/ 

مداهمة منزل/ ترويع 
 أهالي

المخابرات 
 العامة

المخابرات العامة تداهم منزل االسير المحرر والمختطف 
السابق الشيخ حسن الورديان في محاولة الختطاف نجله 

 ضياء. 

15-Aug-2018 رام هللا فعالية 
قمع مظاهرات/ تقييد 

 حريات
 مشترك

قمعت أجهزة أمن السلطة األمنية مظاهرة في رام هللا خرجت 
العقابية التي تفرضها السلطة للمطالبة برفع اإلجراءات 

الفلسطينية عن أهالي قطاع غزة واحتجاجًا على قطع السلطة 
 لرواتب أسرى القطاع.

15-Aug-2018 
سماح محمد 

شوكت 
 النادي

 نابلس
احتجاز/ منع سفر/ 
مصادرة ممتلكات/ 

 استدعاء

األمن 
 الوقائي

 39شوكت احتجز جهاز األمن الوقائي السيدة سماح محمد 
عامًا )نابلس( عودتها من األردن، وصادر منها مبلغًا ماليًا 

أالف دينار يعود لمهر ابنتها المقرر زفافها نهاية  5قدره 
الشهر الحالي، وسلمها أمرًا بمنع السفر ومغادرة الضفة حتى 

 اشعار أخر.

19-Aug-2018 
ارفعوا حراك 

 العقوبات
 مشترك اعتداء/ تقييد حريات رام هللا

 اعتصمنعناصر أمن بلباس مدني يعتدون على متظاهرات 
 داخل مقر منظمة التحرير للمطالبة برفع العقوبات عن غزة.

19-Aug-2018 
محمود 
 السعدي

 رام هللا
استدعاء/ احتجاز/ 

 تقييد حريات
األمن 
 الوقائي

الصحفي محمود السعدي مراسل االمن الوقائي يحتجز 
صحيفة العربي الجديد ويسلمه استدعاًء خالل تغطية اعتصام 

يطالب برفع العقوبات عن غزة داخل مقر منظمة التحرير 
 ظهر اليوم

21-Aug-2018 
محمد 
 بعيرات

 مشترك اعتداء رام هللا
مصادرة رايات لحماس ومنع رفعها خالل استقبال األسير 

 بعيراتالمحرر محمد 

25-Aug-2018 
بديعة محمد 
 عوده بريجية

 اعتداء بيت لحم
األمن 
 الوقائي

بالفصل التعسفي من  وزارة األوقاف تبلغ الموظفة بديعة بريجية
العمل كمحفظة قرآن وذلك بناء على اوامر من جهاز األمن 

 الوقائي.

26-Aug-2018 
هاني طاهر 

 القرم
 جنين

مداهمة منزله/ 
تفتيش بطريقة 
همجية/ ترويع 

األمن 
 الوقائي

قام جهاز األمن الوقائي باقتحام منزل عائلة هاني طاهر القرم 
من جلقموس بجنين وعمد الى تفتيشه بطريقة همجية والعبث 
بمحتوياته ومصادرة ثالثة اجهزة الب توب ومحاولة اعتقال 

 عاما 13نجله البالغ من العمر 
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أهالي/ مصادرة 
 ممتلكات/ اعتقال

26-Aug-2018 
مصطفى 

 بعيرات
 اعتقال رام هللا

األمن 
 الوقائي

اعتقل جهاز األمن الوقائي الطالب في جامعة بيرزيت 
مصطفى بعيرات وذلك على خلفية رفع رايات خضراء في 
استقبال شقيقه الذي أفرج عنه االحتالل منتصف الشهر 

 الماضي.

27-Aug-2018 
حارث 
 الفسيسي

 الخليل
مداهمة مكان 

العمل/ اختطاف/ 
 اعتقال

األمن 
 الوقائي

األمن الوقائي يختطف الناشط في حركة الجهاد اإلسالمي 
 حارث الفسيسي من مكان عمله بعد مداهمته بطريقة وحشية. 

28-Aug-2018 
صهيب 
 السعدي

 جنين
مداهمة مكان 
 /العمل/ اختطاف

 اعتقال
 مشترك

السعدي داهمت أجهزة السلطة األمنية مكان عمل صهيب 
القيادي في الجهاد اإلسالمي بسام السعدي ومن ثم قامت  نجل

 باختطافه.

28-Aug-2018 رام هللا أحمد نعيرات 
استدعاء/ اعتقال/ 

 ترويع األهالي/
المخابرات 

 العامة

المخابرات سلمت عائلة أحمد نعيرات )رام هللا( بالغا لمقابلتها 
مكان ولكن الوقائي نصب له كمينا واختطفه بعد خروجه من 

 عمله قبل استالمه بالغ المخابرات

29-Aug-2018 
ثائر رجا 

 شاللدة
 اعتقال/ اختطاف الخليل

المخابرات 
 العامة

على  شاللدةاختطف جهاز المخابرات المواطن ثائر رجا 
 حاجز بالقرب من راس الجورة في مدينة الخليل 

1-Sep-2018 
أحمد سامر 

 دراغمة
 طوباس

اعتقال، مداهمة، 
 اعتداء

المخابرات 
 العامة

اعتقل جهاز المخابرات العامة األسير المحرر احمد سامر 
دراغمة من طوباس وذلك بعد مداهمة مكان عمله واالعتداء 
 عليه بالضرب علما أنه قد تعرض لالعتقال السياسي سابقا.

2-Sep-2018 
يحيى بسام 

 السعدي
 جنين

مداهمة المنزل، 
 مواطنين ترويع

 مشترك
داهمت أجهزة السلطة األمنية منزل األسير المحرر يحيى بسام 

السعدي من جنين كما قامت بمداهمة منازل والده وأعمامه 
 والعبث بمحتوياتها بحثا عنه.

3-Sep-2018 
سعيد علي 

 عصافرة
 الخليل

اعتقال، مداهمة، 
 مصادرة ممتلكات

األمن 
 الوقائي

المحرر والمعتقل السياسي اعتقل جهاز األمن الوقائي األسير 
السابق سعيد علي عصافرة من الخليل وذلك بعد مداهمة منزله 

 ومصادرة جهاز الحاسوب والالبتوب الخاص فيه.

4-Sep-2018  طولكرم 1مواطن 
، اعتداءاعتقال، 
 حرياتتقييد 

 مشترك

مواطنا من بلدة كفر اللبد شرق  17احتجزت األجهزة األمنية 
اعتدت على آخرين متسببة في إصابة عدد منهم طولكرم كما 

بجراح مختلفة وذلك بسبب احتجاجهم على نقطة ربط خط 
 كفر اللبد(. -بلعا  -كهرباء )طولكرم 

4-Sep-2018 رام هللا عادل سمارة 
محكمة تعسفية، 

 تقييد حريات
عقدت السلطة محاكمة تعسفية للدكتور عادل سمارة من رام  

 كتاب يدعو للتطبيع مع االحتالل.هللا بسبب نقده 

5-Sep-2018 
سالمة عبد 

 الجواد
 اعتداء، ترويع أهالي نابلس

المخابرات 
 العامة

اعتدى جهاز المخابرات العامة على المختطف سالمة عبد 
الجواد من نابلس والذي يتعرض للتعذيب الشديد، كما اتصلت 

 على والدته للضغط عليه من أجل االعتراف. 

5-Sep-2018 
محمد سعيد 
 أبو جحيشة

 اختطاف، اعتقال الخليل
المخابرات 

 العامة

اعتقل جهاز المخابرات العامة الصحفي محمد سعيد أبو 
جحيشة من الخليل وذلك بعد خروجه من مكان عمله علما أنه 

 أسير محرر ومعتقل سياسي سابق.
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5-Sep-2018 
أحمد 
 عورتاني

 نابلس
محكمة تعسفية، 

 تقييد حريات
األمن 
 الوقائي

عقد أجهزة السلطة محكمة تعسفية للناشط الشبابي احمد 
شهور  5له على فيسبوك قبل  منشورالعورتاني من نابلس بسبب 

يوما في زنازين اريحا على ذات  20من  أكثر أمضىعلما انه 
 القضية

5-Sep-2018 
بنات الشهيد 
عبد الحافظ 

 غيظان
 رام هللا

اعتداء، مداهمة 
منزل، إطالق قنابل 

 وغازصوت 
 مشترك

داهمت أجهزة السلطة األمنية منزل الشهيد عبد الحافظ غيظان 
قنابل الغاز  طالقإبومنازل أشقائه بهدف اختطافهم وقد قامت 

والصوت واالعتداء على بنات الشهيد وضربهن ورشهن بغاز 
 الفلفل.

5-Sep-2018 
عبد هللا خالد 

 الشيخ
 اعتقال، تنسيق أمني القدس

األمن 
 الوقائي

اعتقل جهاز األمن الوقائي عددا من األسرى المحررين من 
بلدة بّدو شمال غرب القدس المحتلة، حيث داهمت القرية فجرًا 

 بالتنسيق األمني مع االحتالل

8-Sep-2018 
والد األسير 
 إياد طقاطقة

 اعتقال بيت لحم
المخابرات 

 العامة

احتجز جهاز المخابرات العامة في بيت لحم والد األسير اياد 
عاما، علما أنه يعاني من عدة  17 بالسجنطقاطقة المحكوم 

 أمراض.

10-Sep-2018 

األسرى 
المحررين 
المقطوعة 

 رواتبهم

 مشترك اعتداء رام هللا
متعت أجهزة السلطة األمنية األسرى المحررين المقطوعة 

االعتصام داخل هيئة شؤون األسرى والمحررين رواتبهم من 
 كما اعتدت عليه بالضرب.

9-Sep-2018 طوباس عمر دراغمة 
اعتقال، اقتحام مكان 

 عمل، استدعاء
األمن 
 الوقائي

اقتحم جهاز االمن الوقائي في طوباس مكان عمل األسير 
 المحرر عمر دراغمة وترك له استدعاء للمقابلة.

10-Sep-2018 طولكرم عمار مناع 
اعتقال، مداهمة 
منزل، ترويع 

 مواطنين
 مشترك

اعتقلت أجهزة السلطة األمنية في طولكرم الداعية الشيخ عمار 
مناع وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه بالكامل ومصادرة بعض 
األجهزة والمقتنيات الخاصة به، علما أنه أسير محرر وتعرض 

 أكثر من مرة لالعتقال السياسي  

10-Sep-2018 
عبد الفتاح 

 القدومي
 طولكرم

مداهمة اعتقال، 
منزل، ترويع 

 مواطنين

األمن 
 الوقائي

اعتقل جهاز األمن الوقائي في طولكرم المهندس عبد الفتاح 
قدومي وذلك بعد اقتحام منزله الساعة الثانية والنصف فجرا 

بطريقة همجية وتفتيشه وترويع زوجته وأطفاله، علما أنه أسير 
 محرر ومعتقل سياسي سابق

12-Sep-2018 
مرسي 
 فرحانة

 اعتقال طولكرم
المخابرات 

 العامة
اعتقلت المخابرات مرسي فرحانة بعد أسبوعين من اإلفراج عنه 

 من زنازينها، حيث أمضى شهرا في اعتقاله األول.

16-Sep-2018 الخليل براء بلوط 

اعتقال، مداهمة 
منزل، ترويع 

مواطنين، إضراب 
عن الطعام بسبب 
 ظروف االعتقال

المخابرات 
 العامة

اعتقلت المخابرات براء بلوط بعد أشهر من المطاردة واقتحام 
منزل عائلته، وقد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام فور 

 اعتقاله وتعرض لتعذيب شديد خالل التحقيق.

26-Sep-2018 طولكرم ليث العتيلي 
اعتقال، مداهمة 

 مكان العمل
األمن 
 الوقائي

اعتقل الوقائي ليث العتيلي علما انه أسير محرر وعلم من 
 أعالم المدينة، حيث تم مداهمة مكان عمليه بطريقه همجية.



  
  

 
 

 صفحة / 23
 

 حماس –حركة المقاومة اإلسالمية 

 ةـيــربــغـة الــفـضـال

 الدائرة اإلعالمية

The Islamic Palestinian Movement 

- Hamas 

West Bank 

Media Department 

 2018 /تشرين أوللشهر  أجهزة السلطةالنتهاكات التقرير الدوري 

 

 تفصيل الحدث الجهاز االنتهاك المنطقة المستهدف التاريخ

27-Sep-2018 
محسن 
 عليات

 جنين
مداهمة، اعتقال، 

 تقييد حريات
األمن 
 الوقائي

داهم األمن الوقائي سكن طلبة قرب جامعة خضوري وقام 
 وإغالق السكن ومصادرة مفاتيحهباختطاف ثالثة منهم 

27-Sep-2018 
إبراهيم عبد 

 الرازق 
 طوباس

اعتقال، مداهمة 
 منزل

 مشترك
قوة مشتركة من األجهزة اقتحموا منزل إبراهيم عبد الرازق 

 واعتقلوه علما أنه أسير محرر.

27-Sep-2018 
فهد بني 

 عودة
 اعتقال طوباس

األمن 
 الوقائي

من سجون االحتالل بعد قضاء عقب أشهر من اإلفراج عنه 
عاما؛ اعتقل الوقائي فهد بين عودة دون مراعاة لتاريخه  15

 النضالي.

27-Sep-2018 
محمد حسن 

 الدحلة
 رام هللا

اعتقال، إعالن 
إضراب عن الطعام 

بسبب ظروف 
 االعتقال

المخابرات 
 العامة

اعتقلت المخابرات محمد الدحلة، وأعلن إضرابه عن الطعام في 
 زنازينها علما أنه أسير محرر.

27-Sep-2018 طولكرم إياد ناصر 
اعتقال، اقتحام 
 منزل، اعتداء

المخابرات 
 العامة

عقب اقتحام منزله، واعتدوا  اعتقلت المخابرات ليال أياد ناصر
 على عائلته بالضرب.

27-Sep-2018 
جميل حسن 

 الفقيه
 القدس

اعتقال، اقتحام منزل 
بلدية، نائب رئيس 

مصادرة أموال 
 خاصة

األمن 
 الوقائي

اقتحم الوقائي منزل نائب رئيس بلدية قطنة جميل الفقيه، وتم 
 ألف شيقل من أمواله الخاصة. 50مصادرة 

27-Sep-2018 الخليل مازن النتشة 

اعتقال، اقتحام 
منزل، اعتداء، 
ترويع موانين، 
إعالن إضراب 
بسبب ظروف 

 االعتقال

المخابرات 
 العامة

أعلن إضرابا مفتوحا عن  والشتم، وقداالعتداء علية بالضرب 
 الطعام منذ اللحظة التي غادر فيها المنزل

27-Sep-2018 جنين يحيى نجم 
اختطاف، اعتقال، 

 تقييد حريات
المخابرات 

 العامة
اعتقلت المخابرات يحيى عقب خروجه من بوابات جامعة 

 خضوري.

28-Sep-2018 
نضال 
 شحادة

 الخليل
مداهمة منزل أسير 
لدى االحتالل، 

 ترويع أهالي

األمن 
 الوقائي

اقتحم الوقائي منزل األسير نضال شحادة، علما أنه في سجون 
 عاما. 20االحتالل ومحكوم 

1-Oct-2018 
بدر أبو 
 عياش

 استدعاء، اعتقال الخليل
األمن 
 الوقائي

أبو عياش بعد استدعائه علما أنه اعتقل الوقائي المحرر بدر 
عاما في سجون االحتالل وأكثر من عام في  18أمضى 

 سجون السلطة

2-Oct-2018 طولكرم إياد ناصر 
تردي وضعه 

 الصحي
 المخابرات

جرى نقل الشيخ إياد ناصر المعتقل أثناء اعتقاله لدى 
المخابرات في طولكرم إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي بعد 

 تدهور وضعه الصحي

1-Oct-2018 
ياسين 
 العروج

 استدعاء، اعتقال بيت لحم
األمن 
 الوقائي

 اعتقل الوقائي ياسين العروج بعد استدعائه للمقابلة

3-Oct-2018 
القسام 

 رياض بدير
 المخابرات استدعاء، اعتقال طولكرم

اعتقلت المخابرات نجل الشهيد رياض بدير، القسام، علما أن 
 زفافه كان بعد أسبوع من اعتقاله
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3-Oct-2018 
جعفر 
 شحرور

 طولكرم
اختطاف، مصادرة 
 ممتلكات، اعتقال

 المخابرات

اعترض جهاز المخابرات العامة مناظر الكتلة اإلسالمية 
"جعفر شحرور" أمام بوابات الجامعة محاوال اختطافه.. 

وفشل في اعتقاله بعد ان الذ  الخاصةوصادر أغراضه 
بالفرار، ليعتقل الحقا على يد منسق الشبيبة السابق في 

 الجامعة 

3-Oct-2018 

محمد رسول 
دراغمة 
وأسامة 
 صوافطة

 سطوبا
تردي وضعه 

 الصحي
المخابرات 

 العامة

ومحمد رسول دراغمة الى  تم نقل المختطفين أسامة صوافطة
الخدمات الطبية بعد تدهور حالتهم الصحية بسبب االضراب 

 عن الطعام العتقالهم لدى المخابرات 

4-Oct-2018 
قصي خالد 

 الهور
 محاكمة تعسفية الخليل

األمن 
 الوقائي

يوما من قبل محاكم السلطة على  15جرى تمديد قصي الهور 
 خلفية سياسية

5-Oct-2018 

محمد 
الخطيب 

وعبد الرحمن 
 حمدان

 المخابرات محاكمة تعسفية رام هللا

أعادت المخابرات العامة اختطاف االسيرين المحررين 
والمختطفين السابقين الطالبين في جامعة بيرزيت محمد 

 7الخطيب وعبد الرحمن حمدان لالعتقال ومددت اختطافهم 
 أيام 

4-Oct-2018 
محمد بهجت 

 حرب
 سلفيت

تردي وضعه 
 الصحي

 المخابرات
تم نقل األسير المحرر محمد بهجت حرب إلى المشفى جراء 

 تردي وضعه الصحي أثناء اعتقاله لدى جهاز المخابرات 

10-Oct-2018 
جيهان 
 عوض

 استدعاء رام هللا
األمن 
 الوقائي

استدعى الوقائي الصحفية جيهان عوض بسبب منشوراتها 
 الضمان االجتماعيعلى فيس بوك عن 

14-Oct-2018 
محمد 
 حمدان

 اعتقال جنين
األمن 
 الوقائي

اعتدى الوقائي على أم وزوجة وشقيقة محمد حماد أثناء 
 اعتقاله

20-Oct-2018 
عربي أبو 

 دواس
 المخابرات اعتقال طوباس

مخابرات طوباس اعتقلت الشاب عربي أبو دواس ونقلته  
مرات  5لسجن أريحا وتعرض لتعذيب شديد أفقده الوعي 

 بسبب خالفه الشخصي مع ضابط مخابرات

21-Oct-2018 

صالح 
عيسى 
صالح 
 المحتسب

 استدعاء الخليل
األمن 
 الوقائي

أحد األسرى المحررين الذين اعتصموا في رام هللا احتجاجا  
 على قطع السلطة لرواتبهم.

31-Oct-2018 محاكمة تعسفية نابلس عميد حلبي 
األمن 
 الوقائي

مددت النيابة العامة توقيف الشاب عميد الحلبي الطالب في 
كلية الحقوق بجامعة النجاح للتحقيق، بعد أن اعتقلته أجهزة 

السلطة في إطار حملة شنتها على نشطاء في جامعات أمن 
 الضفة طالت منادين برفع العقوبات عن غزة

1-Nov-2019 سلفيت معاذ اشتية 
اختطاف، ضرب، 
مصادرة ممتلكات، 

 اعتقال

األمن 
 الوقائي

االمن الوقائي اختطف الشاب معاذ اشتية من وسط المدينة 
 بعد االعتداء عليه بالضرب ومصادرة السيارة الخاصة 

1-Nov-2020 
مصعب 

 اشتية
 سلفيت

إضراب عن الطعام 
بسبة ظروف 

االعتقال، اقتحام 

األمن 
 الوقائي

ليضرب  5اشتية االمن الوقائي مدد اختطاف الشاب مصعب 
 عن الطعام بعدها مباشرة
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مكان العمل، 
 محكمة تعسفية

4-Nov-2022 المخابرات تقييد حريات، اعتقال نابلس فراس الخياط 
اعتقلته المخابرات بسبب منشوراته الرافضة للضمان 

 االجتماعي.

5-Nov-2023 طولكرم أحمد متروك 
تعذيب، تردي 
 وضعه الصحي

نقل المختطف لدى األمن الوقائي احمد متروك الى   
 حالته الصحية نتيجة تعرضه للتعذيب. رتدهو المستشفى بعد 

6-Nov-2024 
مجدولين 

 مراعبة
 تقييد حريات، اعتقال قلقيلية

األمن 
 الوقائي

 اعتقلها الوقائي بسبب منشوراتها الرافضة للضمان االجتماعي

8-Nov-2025 
أيمن محمد 

 الهور
 محكمة تعسفية الخليل

األمن 
 الوقائي

 يوما 15تم تمديده 

8-Nov-2026 محكمة تعسفية الخليل معاذ عرعر 
األمن 
 الوقائي

 يوما 15تم تمديده 

12-Nov-2027 
محمد أحمد 

 عبيد
 المخابرات استدعاء قلقيلية

اسابيع من االفراج عنه من سجون  3جرى استدعاءه بعد 
 االحتالل

15-Nov-2028 
ليث جاسر 

 رداد
 طولكرم

مصادرة ممتلكات، 
 اعتقال

 المخابرات

المخابرات العامة اختطفت الشاب ليث ابن االسير جاسر رداد 
ايام  10عاما واحتجزته لمدة  50والمحكوم بالسجن المؤبد و

شيكل وهي عبارة عن  37000حتى قامت عائلته بتسليم مبلغ 
 عدة سنواتمخصصات لوالده االسير عن 

24-Nov-2029 
مهدي 
 مخلوف

 تقييد حريات، اعتقال نابلس
األمن 
 الوقائي

 جرى اعتقاله على خلفية منشورات على الفيسبوك

27-Nov-2030 
أحمد جاد 

 هللا
 الخليل

اختطاف، اعتقال، 
 تهديد

 المخابرات
المخابرات العامة اختطفت االستاذ احمد جاد هللا كرهينة حتى 

 االسير المحرر والمختطف السابق عماد بتسليم نفسهقام نجله 

30-Nov-2031 
من كوادر  7

حزب 
 التحرير

 اعتقال الخليل
األمن 
 الوقائي

من كوادر حزب التحرير  7أجهزة السلطة في الخليل اعتقلت 
 على خلفية االحتجاجات على قانون الضمان االجتماعي

3-Dec-2018 
عوني 
 الخضور

 المخابرات اعتقال الخليل
 اختطفته المخابرات من داخل الحرم الجامعي.

5-Dec-2018 
عز الدين 
 فريحات

 المخابرات اعتقال جنين
 من مكان عمله في طولكرم. قلته المخابراتاعت

6-Dec-2018 
ياسر 
 فطافطة

 اعتقال الخليل
األمن 
 الوقائي

عضو اللجنة التنسيقية للحراك العمالي ضد اعتقل الوقائي 
 فطافطة.اسر يقانون الضمان االجتماعي 

7-Dec-2018 
علي أبو 
 عوض

 اعتقال الخليل
األمن 
 الوقائي

المهندس علي ابو  اختطفتمن الوقائي بزي مدني قوة من األ
 .عوض من الشارع

9-Dec-2018 
أم محمود 
 الفسفوس

 0 اعتداء الخليل
وهي ام محمود الفسفوس قامت األجهزة االمنية بمداهمة منزل 

، وقد تم خالل المداهمة في سجون االحتالل أسري ام لثالث 
 االعتداء على النساء واألطفال وتدمير محتويات المنزل



  
  

 
 

 صفحة / 26
 

 حماس –حركة المقاومة اإلسالمية 

 ةـيــربــغـة الــفـضـال

 الدائرة اإلعالمية

The Islamic Palestinian Movement 

- Hamas 

West Bank 

Media Department 

 2018 /تشرين أوللشهر  أجهزة السلطةالنتهاكات التقرير الدوري 

 

 تفصيل الحدث الجهاز االنتهاك المنطقة المستهدف التاريخ

10-Dec-2018 
ياسر 
 فطافطة

 اعتداء الخليل
األمن 
 الوقائي

منع المحامي من الحصول على التوكيل من أجل قضية 
المعتقل ياسر فطافطة والمتهم بإثارة النعرات الطائفية، بسبب 

 نشاطه ضد قانون الضمان االجتماعي 

11-Dec-2018 
علي أبو 
 عوض

 محكمة الخليل
األمن 
 الوقائي

يام أ 7بو عوض أاالمن الوقائي اختطاف المهندس علي مدد 
عارض قانون الضمان  ألنهبتهمة اثارة النعرات الطائفية 

 االجتماعي

13-Dec-2018 
إحسان 
 موقدي

 اعتداء سلفيت
األمن 
 الوقائي

على األسير  باالعتداءجهاز األمن الوقائي في سلفيت قام 
بتهمه معارضه  معه حسان موقدي أثناء التحقيقإالمحرر 
 للضرب والشتائم ولسب الذات اإللهية ، وقد تعرضالرئيس

13-Dec-2018 اعتقال طوباس عبادة خراز 
األمن 
 الوقائي

بسبب منشورات له على الفيس عن الشهداء اعتقله الوقائي 
 أشرف نعالوة وصالح البرغوثي

14-Dec-2018 مشترك اعتداء نابلس مسيرة 
على المشاركين والنساء  عتدتمسيرة وا  ت أجهزة السلطةقمع

 بالسالح هددتهمبالكراسي و 

14-Dec-2018 مشترك اعتداء الخليل مسيرة 
النساء  تها وضربتعلى مسيرة وقمع اعتدت أجهزة السلطة

 آخرين تعددا منهم واعتقل جزتهمواحت تبالهراواواالطفال 

14-Dec-2018 
عبد الكريم 
 مصطيف

 المخابرات اعتقال رام هللا
الصحفي عبد الكريم  اعتقلجهاز المخابرات الفلسطيني 

مصطيف خالل تغطيته الصحفية في رام هللا، تم منعه من 
 التصوير بداية ومن ثم اعتقل.

14-Dec-2018 
مسيرة في 

 رام هللا
 مشترك اعتداء رام هللا

 .نابلس والخليللمسيرة خرجت غضبا  ت أجهزة السلطةقمع

14-Dec-2018 
مسيرة في 

 نابلس
 مشترك اعتداء نابلس

مسيرة للشبان خرجت باتجاه قبر يوسف في  ت األجهزةقمع
 قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وأطلقتنابلس 

15-Dec-2018 
جالل بني 

 عودة
 المخابرات اعتقال طوباس

 ةاالسير المحرر جالل بني عود اختطفتالمخابرات العامة 
مبلغ مالي وهو  توصادر  الحسبةاثناء عودته من عمله في 

ثمن الخضار التي باعها علما انه مريض ويعاني من ازمه 
 .صدريه

15-Dec-2018 
نضال الشيخ 

 العبوشي
 المخابرات اعتقال طولكرم

يوم الجمعة  نعالوةبسبب كلمة ألقاها أمام منزل الشهيد أشرف 
 طالب فيها االجهزة االمنية برفع يدها عن المقاومة في الضفة.

17-Dec-2018 المخابرات محاولة اعتقال رام هللا يزن جابر 
خالد أبو و جهاز المخابرات العاّمة يعترض سيارة يزن جابر 

الّنار صوبها ملحقًا أضرارًا مادية بها في محاولة  ويطلقغوش 
 الختطافهما من أمام مدخل الجامعة 

21-Dec-2018 جنين قاسم سباعنة 
رفض تطبيق قرار 

 محكمة
األمن 
 الوقائي

عن  باإلفراجاالمن الوقائي يرفض تطبيق قرار المحكمة 
 يوم 11المختطف قاسم سباعنة علما انه مختطف منذ 

21-Dec-2018 
نعمان 
 صوافطة

 المخابرات اعتقال طوباس

للمرة الثالثة يحرم االسير المحرر والمختطف السابق نعمان 
من االمتحانات جامعة بعد تعرضه العتقاالت كان  صوافطة

 وقد اعتقلتهأولها عند الوقائي وبعدها عند جيش الصهيوني 
 .بحاجة إلى عملية جراحية ضرورية ه كانمخابرات علما ان
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24-Dec-2018 اعتقال قلقيلية نمر نصار 
غير 
 معروف

األستاذ نمر نصار بعد  اعتقلتأجهزة السلطة في قلقيلية 
 وهو أحد كوادر حزب التحرير. المدرسة،خروجه من 

25-Dec-2018 محاكمات تعسفية حنين ثامر سباعنة 
األمن 
 الوقائي

 كال حولتالنيابة العامة في جنين بضغط من االمن الوقائي  
 مددتهمملف شكوى جديد و  سباعنةمن المعتقلين قاسم وثامر 

 .على ذمة التحقيق ايوم 15

26-Dec-2018 الخليل عزيز دويك 
بحق رئيس المجلس 

 استدعاءالتشريعي، 
 المخابرات

رئيس المجلس التشريعي الدكتور  استدعتالمخابرات العامة 
 .ةللمقابلعزيز الدويك 

26-Dec-2018 الخليل ماهر بدر 
بحق أعضاء في 

التشريعي، احتجاز، 
 تفتيش

 
أجهزة امن السلطة خمسة من أعضاء المجلس احتجزت 
في منطقة العبيدية أثناء توجههم إلى رام هللا  وفتشتهمالتشريعي 

 .لعقد مؤتمر صحفي
 

 

 


