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االنتهاكات بحق األطفال في محافظة القدس
 

يعاني األطفال الفلسطينيين في مدينة القدس

المحتلة من أخطار كبيرة، حيث يعمل االحتالل على

استهدافهم والتنكيل بهم من خالل االعتقاالت

واالعتداء البدني والنفسي، باإلضافة إلى استهداف

مدارسهم ومناهجهم الدراسية والمؤسسات

الراعية لحقوقهم وأطرهم االجتماعية. ويذكر أن

نسبة األطفال المقدسيين (بين 0 -14 عاًما) تبلغ

نحو 39% من مجمل أعداد المقدسيين في المدينة.

 

ومن خالل التقارير التي صدرت عن محافظة القدس

حول انتهاكات االحتالل في المحافظة خالل شهري

كانون الثاني وشباط للعام الجاري، تم رصد اعتقال

نحو (40) طفل، كما وأصدرت محاكم االحتالل نحو

(4) قرارات حبس منزلي، وقرارين حبس فعلي.

 

وذكر موقع وادي حلوة خالل رصدهم حاالت االعتقال

عن شهر شباط 2022 في القدس 166 حالة اعتقال،

من بينها "3 أطفال أقل من جيل المسؤولية (أقل

من 12 عامًا)، 53 قاصرا، 9 إناث بينهن فتاة".

 

كما وذكر الموقع اعتقال طفل أقل من جيل

المسؤولية، و 41 قاصر خالل شهر كانون الثاني

للعام 2022. أي ما مجموعه 4 أطفال أقل من سن

المسؤولية، و(94) قاصًرا، وطفلة واحدة، خالل

الشهرين.

كما وتم تسجيل عدة إصابات بين فئة األطفال كان

منها: طفل يبلغ من العمر 6 أشهر، والطفلة من

ذوى االحتياجات الخاصة خالل أحداث منطقة باب

العامود في ذكرى اإلسراء والمعراج.

 

باإلضافة إلى ذلك، أصدرت سلطات االحتالل، قراًرا

يقضي بهدم وإزالة “كرفانات خدمات عامة”، في

ملعب جبل الزيتون بالقدس المحتلة. يذكر أن هذا

الملعب يهدف لخدمة أطفال البلدة؛ من أجل تنمية

هواياتهم، وتخفيف الضغوطات عنهم سواًء

النفسية أو االجتماعية.
 

ولعل من أخطر السياسات التي تمارس بحق

األطفال المقدسيين هي سياسة الحبس المنزلي،

د الطفل الشعور باألمن  االجتماعي
ِ
التي تُفق

واالستقرار النفسي، فهذه السياسة تهدف إلى

تدمير نفسية الطفل وتشكيل أعباء مالية

واقتصادية  على عائلته، وفقدانه لحقه بالتعليم

وممارسة حياته بشكل طبيعي كسائر األطفال،

 وتلجأ سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى الحبس

المنزلي بحق األطفال المقدسيين ممن هم دون

سن 18 عاًما،  وتتركز أكثر بمن هم دون 14 عاًما، ألن

القانون اإلسرائيلي ال يجيز في بعض األحيان تنفيذ

الحبس الفعلي  بحق األطفال دون 14 عاًما،

فيبقونهم بالحبس المنزلي خالل إجراءات المحاكمة

التي قد تستغرق وقتًا  طويًال، وذلك إلى حين

بلوغهم هذا السن فحينها يستطيعون إيقاع

عقوبة الحبس الفعلي بحقهم، دون  احتساب مدة

السجن البيتي حتى، وإن استمرت لسنوات. 
 

ووفقا لإلحصاءات الصادرة عن “هيئة شؤون

 األسرى والمحررين” فقد كان عدد األطفال

المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس

المنزلي (120)  طفًلا في العام 2019 و (90) طفًلا في

العام 2018 و(95) طفًلا خالل عام 2017، و(78) طفًلا

خالل  العام 2016م، و(60) طفًلا خالل العام 2015. 

 



(الطفل علي قنيبي،13 عاًما) هو أحد ضحايا سياسة

الحبس المنزلي، وهو من سكان حّي الشيخ جّراح

بالقدس  المحتلة، كان قد اعُتقل منذ أكثر من

خمسة شهور، بتهمة االعتداء على سيارة

مستوطن، ومدد اعتقاله أليام ثم أفرج  عنه شرط

اإلقامة الجبرية في منزله.  وأضحت نافذة منزله

متنفسه الوحيد حيث ال يمكنه حتى مشاركة

أصدقائه باللعب، كما حرم من الخروج لفناء منزله

ومن الذهاب حتى لمدرسته، إال بتصريح رسمي من

قبل االحتالل، بعد  مرور أربعة أشهر من حبسه بأن

يذهب للمدرسة مع مرافقة أحد من عائلته .

 

(الطفلة منور برقان،11 عاًما) من ذوي االحتياجات

الخاصة أصيبت الطفلة منور بقنبلة صوت أطلقها

عناصر شرطة االحتالل في منطقة باب العامود ما

أدى إلى إصابتها بجروح صعبة، وذلك خالل عودتها

مع شقيقاتها من المسجد األقصى.

 

 وبرقان وشقيقاتها كن ضمن عشرات آالف

المواطنين الذين وصلوا إلى المسجد األقصى

إلحياء ذكرى اإلسراء والمعراج وهو المشهد الذي

لربما أغضب عناصر شرطة االحتالل. وكانت الطفلة

برقان قد تناولت مع شقيقاتها الحلويات بالبلدة

القديمة وبينما كانت في طريق العودة إلى منزلها

من خالل باب العامود.

والطفلة منور، من سكان شعفاط، هي من ذوي

االحتياجات الخاصة حيث تعاني من مشكلة بالسمع

وقد زرعت قوقعتين. وكانت الدماء تسيل من وجه

الطفلة عندما نقلها أحد الشبان إلى سيارة

اإلسعاف. واستناًدا إلى التقارير الطبية األولية فإن

الطفلة برقان أصيبت بكسور بالفك نتيجة إصابتها

بقنبلة الصوت. وتم نقل الطفلة إلى مستشفى

هداسا عين كارم إلجراء عمليات جراحية في وجهها. 

 

باإلضافة إلى هذه االنتهاكات بحق األطفال؛ هددت

قوات االحتالل الشاب المقدسي (محمد العجلوني

،25 عاًما) وهو من ذوي االحتياجات الخاصة -متالزمة

داون- بضربه وطرده من حّي الشيخ جّراح، واعتقاله،

فقط ألنه كان ُيردد “هللا أكبر”، وعقب ذلك قامت

 كبيرة؛ ما أدى لنقله إلى
ٍ
بضربه بوحشية

المستشفى.

 

االنتهاكات بحق األطفال في محافظة القدس

وكان من أبرز الحاالت في عام 2022



مكان االعتقال البند التاريخ

من منطقة باب العامود طفًال مقدسًيا 7 كانون الثاني

من حيّ عين اللوزة طفًال مقدسًيا 13 كانون الثاني

من البلدة القديمة اعتقال فتى لم تعرف هويته 14 كانون الثاني

من َحيّ الظهرة في بلدة
العيساوية

الطفل محمد بسام دويك، 15 عامًا 7 شباط

من مدينة القدس الطفل زين الدين مهنا 13 شباط

من َحيّ المطار ببلدة كفر عقب (اعتقال الطفل عمر برقان (13عامًا 16 شباط

من بلدة سلوان اعتقال 3 أطفال 17 شباط

في َحيّ الشيخ جراح اعتقال فتى فلسطيني 18 شباط

من منطقة باب العامود اعتقال 4 أطفال 23 شباط

من حيّ عين اللوزة ببلدة سلوان اعتقال الفتى يوسف زكي رمالوي 24 شباط

من منزلهما بالبلدة القديمة
بتهمة رفع علم فلسطين في

َحيّ الشيخ جرّاح في القدس

اعتقال الطفلين المقدسيين "ُعدي عالء
الحداد" البالغ من العمر (10 أعوام)،

و"محمد بهاء الحداد" البالغ من العمر (12
( عامًا

27 شباط

في منطقة باب العامود
بالقدس المحتلة

اعتقال 21 فلسطينيا من مدينة القدس،
معظمهم من الفتية وهم: محمد

الخطيب، يوسف أبو الحمص، محمد دعنا،
عدي النتشة، آدم أبوعصب، عيد شقيرات،

محمد غيث، باسل شنطي، يوسف دار
داوود، عبد الرحمن مراغة، محمد صالح،
ياسر صندوقة، غاشي دهميش، ايمان

كسواني، محمود خضر، أحمد الساليمة،
محمد نصر هللا، باسل أبو رميلة، اسامة

.فسفوس، محمد عويضة

28 شباط

باب العامود اعتقال فتى 28 شباط

الجداول المرفقة أدناه توضح االنتهاكات بحق األطفال المقدسيين خالل شهري كانون الثاني وشباط من
العام 2022

االعتقاالت



القرار البند التاريخ

الحبس المنزلي لمدة أسبوع الطفل عمر أبو ميالة 2 كانون الثاني

الحبس المنزلي في منزل جده
بالبلدة القديمة

الطفل محمد أحمد زيتون 2 كانون الثاني

الحبس المنزلي مدة 5 أيام،
وغرامة مالية بقيمة 1500

شيقل
الفتى وسيم موسى عبيدات 11 كانون الثاني

الحبس المنزلي لمدة 5 أيام الفتى محمد دويك 8 شباط

الجداول المرفقة أدناه توضح االنتهاكات بحق األطفال المقدسيين خالل شهري
كانون الثاني وشباط من العام 2022

الحبس المنزلي

القرار البند التاريخ

السجن الفعلي لمدة 5 أشهر

 
الفتية عمر رسمي الرشق

ومحمد حمدي الجوالني
 
 

21 شباط

أحكام السجن الفعلي:



مكان تسجيل اإلصابة البند التاريخ

قرب بلدة قطنة
أُِصيَب الفتى "محمد مروان الفقيه" (15 عاًما)

عقب مالحقته من قبل قوات االحتالل قرب بلدة
.قطنة

3 كانون الثاني

باب العامود

تعاملت طواقم الهالل األحمر مع 37 إصابة "8
منها نقلت إلى المستشفى لتلقي العالج"، من

بين اإلصابات طفل يبلغ من العمر 6 أشهر بشظايا
.قنبلة صوتية بالوجه

28 شباط

باب العامود
إصابة الطفلة المقدسية منور برقان والتي
أصيبت أمام باب العامود بقنبلة صوت في

وجهها من قبل قوات االحتالل"
28 شباط

الجداول المرفقة أدناه توضح االنتهاكات بحق األطفال المقدسيين خالل
شهري كانون الثاني وشباط من العام 2022

اإلصابات المسجلة

استهداف األماكن الترفيهية لألطفال:

الموقع البند التاريخ

جبل
الزيتون

أصدرت سلطات االحتالل، قراًرا يقضي بهدم وإزالة “كرفانات
خدمات عامة”، في ملعب جبل الزيتون بالقدس المحتلة. يذكر

أن هذا الملعب يهدف لخدمة أطفال البلدة؛ من أجل تنمية
هواياتهم، وتخفيف الضغوطات عنهم سواًء النفسية أو

االجتماعية. وفي الوقت الذي ُتطالب فيه سلطات االحتالل
بهدم كرفانات ال يتجاوز طولها الـ 5 أمتار، فإن جماعات

المستوطنين تعيش في 7 كرفانات يتجاوز طولها الـ 20 مترًا،
في قطعة األرض المجاورة للملعب، دون ملكيتها. وكانت

سلطات االحتالل قد صادرت هذه األرض عام 1981 من أهالي
البلدة؛ بحجة إنشاء مدرسة ثانوية للبنات، ولكن تم مصادرتها

.لصالح مستوطنة “بيت أوروت” المجاورة
 

19  كانون
الثاني



Violations against children in Jerusalem governorate

Palestinian children in the occupied city of

Jerusalem suffer great dangers, as the

occupation works to target and abuse them

through arrests and physical and psychological

attack, in addition to targeting their schools,

curricula, and institutions that sponsor their

rights and social frameworks. It is worth

mentioning that the percentage of

Jerusalemite children (0-14 years old) is about

39% of the total number of Jerusalemites in the

city.

Through the reports issued by the Jerusalem

governorate about the violations of the

occupation in the governorate during the

months of January and February this year,

about 40 children were arrested, and the

occupation courts issued about four house

arrests and two actual detention decisions.

Wadi Hilweh website, during their monitoring

of arrests for the month of February 2022 in

Jerusalem, mentioned 166 arrests, including

"three children under the generation of

responsibility (under 12 years old), 53 minors,

and 9 females, including a girl."

 

The site also mentioned the arrest of a child

under the generation of responsibility and 41

minors during the month of January 2022. A

total of 4 children under the age of

responsibility, 94 minors and 1 child, during the

two months.

Several injuries were also recorded among the

children's category, including: a 6-month-old

child and a child with special needs during the

events in the Bab al-Amud area in memory of

Al-Isra and Al-Miraj.

In addition, the occupation authorities issued a

decision to demolish and remove “public

service caravans” at the Mount of Olives

Stadium in occupied Jerusalem. It is worth

mentioning that this stadium aims to serve the

children of the town in order to develop their

hobbies and relieve pressures on them,

whether psychological or social.

 



Violations against children in Jerusalem governorate

Perhaps one of the most dangerous policies

practised against Jerusalemite children is the

policy of house arrest, which loses the child's

sense of social security and psychological

stability. This policy aims to destroy the child's

psyche and create financial and economic

burdens on his family, and the loss of his right

to education and to practice his life normally

like other children. The Israeli occupation

authorities resort to house arrest against

Jerusalemite children under the age of 18. They

are more concentrated more than those under

the age of 14, because Israeli law sometimes

does not allow the actual imprisonment of

children under 14, leaving them in prison

during trial proceedings, which may take a long

time, until they reach this age. They can

impose a de facto prison sentence against

them, without calculating the duration of the

house arrest even if it lasts for years. 

According to statistics issued by the Prisoners

and Liberators Affairs Authority, the number of

Jerusalem children sentenced to domestic

imprisonment was 120 children in 2019, 90

children in 2018, 95 children in 2017, 78 children

during 2016, and 60 children in 2015.

 

 the most prominent cases in 2022

(The child Ali Quneibi, 13), is one of the victims

of the policy of house arrest. He is a resident of

the Sheikh Jarrah neighbourhood of occupied

Jerusalem.

He was arrested more than five months ago on

charges of assaulting a settler's car. His

detention was extended for days and then

released under house arrest condition in his

home. The window of his house became his

only breathing space, where he could not even

share his friends in playing, and he was also

prevented from going to his houseyard and

even going to his school, except with an official

permit from the occupation, after four months

of his imprisonment to go to school with the

accompaniment of a member of his family.

(The girl Manawar Burgan, 11 years old) with

special needs, the girl Manwar was hit by a

sound bomb fired by the occupation police

officers in the Bab al-Amud area, which

resulted in difficult injuries during her return

with her sisters from Al-Aqsa Mosque.

 



Violations against children in Jerusalem governorate

Burgan and her sisters were among tens of

thousands of citizens who arrived at Al-Aqsa

Mosque to commemorate Isra and Miraj, a

scene that may have angered the occupation

police. Burgan had eaten sweets with her

sisters in the old town while she was on her

way home through the door of the pillar.

The girl Manwar, a resident of Shuafat, has

special needs as she suffers from a hearing

problem and has planted two shells. Blood was

flowing from the girl's face when one of the

young men took her to the ambulance. Based

on initial medical reports, the girl Burgan

suffered jaw fractures as a result of a sound

bomb. The girl was taken to Hadassah Ein

Karem Hospital for facial surgeries.

In addition to these violations against children,

the occupation forces threatened the young

Jerusalemite (Mohammed Al-Ajlouni, 25, who

has special needs - Down syndrome - by beating

him, expelling him from the Sheikh Jarrah

neighbourhood, and arresting him only

because he was chanting “Allahu Akbar”, after

which they beat him with great brutality, which

led to his hospitalisation.




