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مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطٌنٌة ٌطالب باحترام حرٌة الرأي وضمان حرٌة العمل الطالبً

التارٌخ  07ماٌو 2015

أقدمت األجهزة األمنٌة الفلسطٌنٌة على استدعاء واعتقال ما ٌقارب  20طالبا ً من جامعة بٌر زٌت ،شمال
مدٌنة رام هللاٌ ،نتمون للكتلة اإلسالمٌة (كتلة الوفاء اإلسالمٌة ) ،ومن بٌنهم طلبة سابقٌن فً الجامعة ٌنتمون
لذات الكتلة ،وذلك بعد فوز الكتلة فً انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة والتً جرت بتارٌخ  22إبرٌل .2015
وبحسب أعمال الرصد والتوثٌق لمنظمات المجل س ،فقد جاءت تلك المالحقات على خلفٌة فوز الكتلة
اإلسالمٌة فً تلك االنتخابات مقابل خسارة حركة الشبٌبة الطالبٌة (كتلة الشهٌد ٌاسر عرفات ) .وخضع
المحتجزون للتحقٌق حول نشاطات الكتلة اإلسالمٌة فً الجامعة ،أسباب فوزها فً االنتخابات ،تقٌٌٌم
العملٌة االنتخابٌة ،وأسباب فشل حركة الشبٌبة الطالبٌة فٌها ،وقد وثقت منظمات حقوق اإلنسان التابعة
للمجلس تعرض طالبٌّن على األقل لسوء المعاملة وأفعال قد تندرج فً إطار التعذٌب خالل احتجازهم
والتحقٌق معهم ،شملت الشبح وقوفا ً مع رفع األٌدي لألعلى وفتح الرجلٌن بصورة منفرجة لساعات طوٌلة،
الضرب المبرح على األرجل ،ومحاوالت خنق بلف الذراع على رقبة المحتجز والضغط علٌها .
وكانت عناصر من جهاز األمن الوقائً قد وجهت منذ تارٌخ  26إبرٌل  ،2015استدعاءات خطٌة وعبر
الهاتف ،لعدد من الطلبة أو طلبة سابقٌن فً جامعة بٌر زٌت ،شمال مدٌنة رام هللا ،فٌما أحضرت إلى مقرها
ممثل الكتلة اإلسالمٌة فً اللجنة التحضٌرٌة لالنتخابات ،الطالب جهاد عماد الدٌن لدى خروجه من
الجامعة ،وذلك دون إبراز مذكرات احضار (قبض) قانونٌة صادرة بحقهم من قبل النٌابة العامة  .وخالل
األٌام الالحقة ،أُخلً سبٌل عدد منهم ،وتعرض آخرون الستدعاءات متك ررة ،فٌما ال ٌزال أحد الطلبة،
وطالبٌّن سابقٌن أحدهما منسق الكتلة السابق قٌد االحتجاز .
مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطٌنٌة إذ ٌستهجن بشدة أعمال االستدعاء واالحتجاز من قبل جهاز
األمن الوقائً بحق طلبة الكتلة اإلسالمٌة فً جامعة بٌرزٌت على خلفٌة النشاط الطالبً ،فإنه:
ٌ .1ؤكد على أن تلك االنتهاكات تمس بشكل مباشر الحق فً حرٌة الرأي والتعبٌر والحق فً
المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة للطلبة والمكفولة دستورٌا ً للمواطنٌن الفلسطٌنٌٌن ووفق المعاٌٌر
الدولٌة لحقوق اإلنسان.
حماٌة حرٌة العمل الطالبً فً
ٌ .2طالب السلطة الفلسطٌنٌة باتخاذ اإلجراءات التً من شأنها
الجامعات الفلسطٌنٌة ،بما فٌها حرٌة العمل السٌاسً وتشكٌل الجماعات السلمٌة والمشاركة فً
االنتخابات الطالبٌة.
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ٌ .3دعو إلى التحقٌق فً تلك االنتهاكات خاصة مع توثٌق منظمات المجلس ألعمال ارتكبها أفراد
األمن متصلة باالعتقال غٌر القانونً وا لتعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة القاسٌة والمهٌنة ،على
أن ٌتم محاسبة كل من ٌثبت تورطه فً ارتكاب مثل تلك الجرائم وإحالته للجهات القضائٌة
المختصة.
ٌ .4طالب األجهزة األمنٌة الفلسطٌنٌة باحترام الضمانات الدستورٌة والقانونٌة فً إجراءات الضبط
واالحتجاز للمواطنٌن بما ٌح فظ كرامتهم اإلنسانٌة.
ٌ .5ؤكد على التزام دولة فلسطٌن اتجاه المواثٌق الدولٌة التً وقعت علٌها ،خاصة العهد الدولً
الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،واتفاقٌة مناهضة التعذٌب ،وضرورة احترامها ،والعمل على
اإلسراع فً انفاذها ضمن والٌتها القانونٌة .

انتهى

