
 
 
 

 

 
بالغ إىل محلة االعتقاالت الواسعة التي شنتها األجهزة  ينظر بقلق"محاية" 

 األمنية يف الضفة الغربية

استمرار االعتقاالت واالستدعاءات على خلفية  قلق شديدب يتابع مركز حماية لحقوق اإلنسان
للسلطة  دعوتهوبدوره يجدد المركز ، حركة حماس في الضفة الغربية المحتلةسياسية لنشطاء من 

ا مويطالبهاالعتقال التعسفي،  سياسةبالكف عن  المعنية الوطنية الفلسطينية واألجهزة األمنية
 اإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغالق ملف االعتقال السياسي نهائيًا.ب

 تدعاءاتواس حملة اعتقاالتالمحتلة  أمن السلطة في الضفة أجهزت شنت لمتابعة المركز فوفقا  
 وشخصيات اعتبارية وطالب، النشطاء والكوادر، من بينهم أسرى محررون، واسعة طالت عدد

جهزة األمنية في مناطق متفرقة من الضفة األ ، حيث اعتقلتعلى خلفية انتمائاتهم السياسية
، عقب اقتحام منازلهم واالعتداء على بعضهم بالضرب واستدعت آخرينأشخاص  المحتلة

 ازلهم.وتخريب من
 بالسالح مدججة كبيرة بقوة) الليل منتصف في الوقائي األمنجهاز  اقتحم مدينة طولكرم ففي

عاما وقام بتفتيشه بشكل همجي  57محمود رداد "أبو أنس" : منزل األستاذقية( الوا والدروع والخوذ
أنس  حررونجليه األسير الم لجواالت وأجهزة الكمبيوتر واعتقلوعاث فيه فسادا وصادر جميع ا

 عامًا.  ٢٦والمختطف السابق أسيد  عاماً  30
 :المواطن لعدة مرات السابق والمختطف المحرر األسير الجهاز ذات اعتقل سياق متصل وفي

سيد قطب  :بعد اقتحام منزل العائلة وتفتيشه والعبث بمحتوياته واالعتداء على شقيقه، القسام بدير
صحية بعد مشهد االقتحام والتفتيش واالعتداء على  ةبإزمبالضرب مما أدى إلى إصابة والدتهم 

 أبنائها.
 
 
 



 
 
 

 

 
 وقت في هندية، الرحمن عبد :المحرر األسير الوقائي األمنجهاز  اعتقل مدينة نابلس وفي

 .نابلس من أيام 7 منذ بانا حمزة :المحرر األسير اعتقال فيه يواصل
 :السابق والمختطف المحرر األسير هللا مدينة رام في العامة المخابرات اعتقل جهازهذا وقد 

 .عد استدعائه للمقابلةب زلوم معتصم بيرزيت جامعة في الطالب
 أوال بيت من إسماعيل عماد :المحرر األسير العامة المخابرات استدعى جهاز فقد الخليل في أما

جهاز  دمد فيما للمقابلة، صوريف من الهدمي وعد :المحرر في حين استدعى األسير للمقابلة،
 أيام. 5الريش لمدة  أبو محمد :الصحفي اعتقال المدينة في األمن الوقائي

 
لذي ارتفعت ا في الضفة الغربية يجدد إدانته لالعتقال السياسي إذ مركز حماية لحقوق اإلنسان

التقيد التام بالقانون، وبالكف نهائيًا عن التوافق بحكومة  يطالب فإنه، خيرةوتيرته في الفترة األ
جميع المعتقلين السياسيين على  الفوري عن لألفراج يدعوو ،االعتقال على خلفية سياسية أعمال

بقرار محكمة العدل العليا  وبدوره يذكر، من الفلسطينية في الضفة الغربيةأيدي أجهزة األ
بعدم مشروعية االعتقال السياسي،  والذي يقضي، 1999فبراير  ٢0الفلسطينية الصادر بتاريخ 

العتقاالت السياسية عن ممارسة اوأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة واالمتناع 
أن عمليات االعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في  المركز يؤكدكما ، غير المشروعة

اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة ألوامر 
 وإشراف النائب العام.
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