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 السياس ي ... رؤية ثحليليةالاعتقال 
 

علااااقياسقااااالي ىهيو اااا يامااااهز األاينيل ااااسيناااااَي   اااا  ي نٌياااا ياس   ااااا يٍي يياضاااا و الاعتقاااالسياس يلهااااديي اااا ي  ااااا  ي

استلب ااااا يس  ااااا   ياس   ااااا يٍي يس لشااااالسيوي اااااسيطةٌااااالمي ااااا يٌلهيمااااايهليطىياس ااااا   ي  ااااالوسيناااااَي ااااا  ي  اااااساماسي

ستالي يصانىي ا اياط  ا ياسقه ي يواست   ي يضاس ياسيٍيا ياست تيا يس هقلونا يوس لصا يصاالملياس هالياسا   يهيو ل

اطاا ع ميناااَيالاتااتوسي  ااانيو اام ياستٍ ااايري ن اايي اااٌ اقيةهاااسةوةيماا  ييعلاااقيواشاا يا  يااال ياس لناا ي ااا ياس ااا  هي

 اااا ي
 
 اااا اياس اشاااا ياطتهحاااالي اااا يا  س اااالسياس لناااا يواسهاااايي ااااا ينااااَي ٍ اااا  ليي يااااا يس اااا  ياس يلماااالسياس ت ااااي ياسهاااايي 

 ايهزلكلسيس  ٌاسياسب س يوس  لياس    ي ي.ي

وشاااا يةاااالسينااااَياطل اااا يطىيالاعتقاااالسياس يلهااااديي اااا يوسشاااا يطملمااااي ي اااا ي اااا ياس اااا   ياس   اااا يٍي ينااااَيط اااالي ٌ ياااا ي

امااات قلشل زليناااَياستٍ ااايري ن ااايهيصاااوي هااااَيس قاااليب اااس ي  يااالينااالي اااس ي ااا ياس  ااا  ي   ااا  يناااَياعتقااال سي ااا ي

لسيةل  ااا هيسااا س ي ٌااال يصااا  ألاياطااا ا ٌ ىيناااَياسٍ ااالميواس ااايل يو يااالسياس اااَي  اااني  ااا ي يشيهااا يس ااالهيوا زلنااا

اس   اا ينااَي  اا األايملاميته اا يالاعتقاال سياس يلمااي ياسهاايي  اافزلي   اا  ي نٌياا ي اا ياس اا  ياط ت اا هيط ااوي  اا ي

  ا األاي ا يً اسيتلسا يناَيا اا ألايواسا عسيةا ىياطاا ا ٌ ىيواساالن ويعلاقياسقيا سيسوًتازلمي ا ية  ا ي اسل ي  ااني

 اااااوسيي8102اثي نٌياااا ي اااا ياس اااا  ياط ت ااااا ي اااا ي وسينااااَية  ااااه  يالاتااااتوسيواستٍ اااايري ن اااايهيوس  اااا ة يس تااااا 

يس   ااااا  ي
 
يةااااالسلا

 
ا  ه ااااا ي ماااااسامي ي ياسهااااايياماااااهز صنين راااااوين لصرااااالسياس ااااا  ياسهس يااااا يماااااٌا يطىي ٌااااال يةوسا

 نٌي ي  ياس   يس ه الس  ي ا ي امن ىيشا اسيا زا اي ماساميل ياطت ا ا ي ا ياس ا  يو ا اينالي ا اليالسييا يطةٌالمي

يسوعتقلسيم اميعلقي  ياس    ياويالاتتوس.ي  يٌل
 
 عسض 

 

 السلطة ثفكك ألاجسام السياسية الفلسطينية في الضفة

 ي اااا اسياس اااا   ياس   اااا يٍي ي ت ااااسةيسزيلكاااالياسٌراااالمياس يلهااااديياس   اااا ي ييو ت ااااسةيةاااالسقساسياس   اااا ي ييو ت ااااسةي

يس االهيةلس يهٌا ياط  قاا يعلااقياس اا  يوش االييااا  هيوأاا ي ي قيااليةاامىي  اا ىي ٌاال
 
 يط ي  ااويميلهاادييطويطن اايين ال اال

و لستااالي ي  اااكقيس    اااوي   ة اااليومااا  زليا  ح اااايس اااس يو  ت ااانياس يلكااالي  اااس ياسهااايي ي ٍتااازوينااا ين اااسوع لي

مااا امي ااا ياس ااا  ياسهس يااا يطويش اااليياااا  هيونااالي  سضااا يسمااا قياس ااا   ين هااا ةيعيااال يناااَيم اااساماسي   ااا ي ي ااا ي

 هيو لستالي ي ٌال ي  ا يواضا  يونهٌإزا يملاميته ا يالاعتقال سياس   يوش لييا  يأ ينل اساسي ل ا يعلاقي سا

اطت اص  يواسهيية هاني سو زالهيو لسانيشيالةاسياس هالياسا   ييو او يا زلن السيواطا ا ٌ ىياسا  َي ي ياسيس اوهي

 كلي س ي م ييضهَي  اي يط ي  ويميلهديي    سياس    ية ق اىيمي س زليعلقين لصلياس   ياط ت  .
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 ت الاعتقال السياس ي املستمر الهدف من حمل 

اس اا   ي  ااكقي مااهز األايكلصاا ين لصاالياطاتهاا ياس   اا ي يينهااَي ٌاال اين ااسوع ليماا امي اا ياس اا  ياسهس ياا ي

طويش اااالييااااا  هيو لستاااالي ي س اااا يعلااااقيميلماااا يش اااا ياسسوا ااااسيوضااااس يةٍياااا يالاشتااااالةياساااا  ي   اااا ياس اااااسياطهاااا  ي

اطهلسمالسياسقه يا يه    زالي نٌيا ياسهايي  السيص السي ي ا  يساه ةيطةٌلمي  يٌليطنالمينهلسمالسيالاتاتوسيوطنالمي

نااَيطةٌاالمي اا يٌلهيو اا  يتلساا ينااَيالاماات وميعلااقياسقاالي ىيواسٌراالمياساا  ي ا االيا  ااريس االي يقاالسياس اا سي اا ي

ي اسضيواضا يس قا اي ىياس وسيا ياسهايي  اهَيتاريا  يال يس الياطا ا ٌ ىهيو لستالي ي
 
اس  اية يل ي س ها هيو ا يط  ال

 ااا   ي ي  اااسضيةااا ىيو  ة ااالي  ااا   يتااااوي ا ااايي ااااسيع  زااالي ااامن ىيتيااال ياس   ااا يٍي ىيعلاااقيكلصااا يطصاااي نياس

اط ااات  لسهيةهاااليص زاااليالاشتاااالة  هيو ااا ىيب ااااياسقاااساساسياس وسيااا ياسهااايي ااا اص يعاااَيتقااا ضياس ااا سياس   ااا ي يي

 وعَيتق ي  ياسيقلم.

 س ياا ياس اا سياس   اا ي يهيو اا  سيو لستاالي ي ااس يسماا قياس اا   ين هاا ةيعياال يطىي اا اي  ااساميشاا ي  اال وي اا ي

اس   اااا يٍي ىية لساااا ينااااَياسياااام يو تياااالايواس صاااا سيميااااقياس اااا ألاياساااا  ي  ااااكقيساااا ياس اااا   يو اااا ياستٌااااللسيعااااَي

 ن سويياطقلون يواس  ي    يطت يط ويث اةنياسق ي ياس    يٍي .

 

 ما املطلوب من الفلسطينيين كإجراءات للتصدي لحملت الاعتقال السياس ي في الضفة؟

قااااا سيب ااااا لي ي ااااا هي ٌااااال ياط اااااس  ىيعاااااَيس 
 
ةوةياس  اااااليسااااا  ي و ياط تق ااااا ىياس   ااااا يٍي ىي ااااا ياس ااااا  ياسهس يااااا ي 

اس  اااالميةا اااالياط ااااتقوسياس   اااا يٍي يو ٌاااال يب ااااايالاعتااااالنلسياسهااااييتاااا ثنيشياااالي ساااا ي ااااسةيص اااالي  ه اااا ي

سيو  ااااسيواس يلكااااليالاعتقاااال سهيو لعتقاااالة يطىياط  اااا  يواط ااااوينااااَيطةٌاااالمي اااا يٌليونااااَيكلصاااا ياس ااااالمليوا  سكاااال

يس اا  يالايهزلكاالسياسااويط وشياا يواسااويشلي يياا ي
 
اسٌرلنياا يونلم االسيتقاا ضي ً االىيةلستاا  لياطيل ااسيووضاا يتاا ا

يط  ااا  يشااا  يطلم ااالسي
 
واسهاااييناااليلاساااني  قاااييةروس اااليعلاااقيكلصااا يط ااا امياسااا  َهي هااالي ااااسيطىي  ااا ىي ٌااال ين ش ااال

اااسميتهااوسيالاعتقاالسيو  لسااسيةاال  
 
صسا يعااَياط تق اا ىياس يلمااي ىيو ٌاال ايا  هااوسي نٌياا يتقاا ضيالاً االىي 

اسهايي قا ميسزالياس ا   ياس   اا يٍي هيو ا اي ي ام ييم يةتا اي يوتا  ياط شاافيواسقاساسياس   ا ي يياسا  ي ٍتاازوي

 ن يا   لظيعلقيكلص يتق ضيطةٌلمي  يٌليوطنفزويوامتقساس و.
 

 

 


