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انتهاكات حرية الراأي والتعبري خالل الن�صف الثاين من العام 2014

A L -HAQAL -HAQ

مقدمة

رصدت مؤسسة الحق العديد من االنتهاكات التي طالت حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية 
م��ن ق��ب��ل األج���ه���زة األم��ن��ي��ة، خ���ال ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ي م��ن ال��ع��ام 2014، وال س��ي��م��ا ب��ع��د ن��ف��اذ ال��ع��ه��د 
الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية على األرض الفلسطينية منذ تاريخ 2014/7/2، 
وق����د ت��ب��ي��ن خ����ال ع��م��ل��ي��ة ال���رص���د وال���ت���وث���ي���ق، وب���ع���د دراس�����ة وت��ح��ل��ي��ل اإلف������ادات ال��خ��ط��ي��ة امل��وث��ق��ة 
واملقابات التي جرت مع عدد من الضحايا وشهود العيان، أن تلك االنتهاكات قد طالت بشكل 
رئيس طلبة الجامعات على خلفية األنشطة والفعاليات الطابية التي يقومون بها، وبخاصة 
 م��ن األف��راد 

ً
طلبة الكتلة اإلس��ام��ي��ة، إل��ى ج��ان��ب ان��ت��ه��اك��ات أخ��رى ع��ل��ى ه��ذا الصعيد ط��ال��ت ع���ددا

بينهم صحفيين وموظفين وأئمة مساجد.

وقد جرت املاحقات األمنية، وعمليات االحتجاز التي استهدفت الطلبة وغيرهم، من قبل جهاز 
األمن الوقائي بشكل رئي�سي، وتناولت التحقيقات التي جرت مع الطلبة داخل مراكز االحتجاز 
طبيعة األن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ط��اب��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم��ون ب��ه��ا، وت��ف��اص��ي��ل تتعلق بالهيكل التنظيمي 
للكتلة اإلسامية وأنشطتها واألعضاء املنتسبين إليها، إلى جانب اآلراء واإلنتقادات والتعليقات 
التي يبدونها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي ومسائل أخ��رى تتعلق 

بحرية الرأي والتعبير. 

وبالتالي، فإن هذا التقرير امليداني سيعرض بداية املاحظات العامة بنتيجة تحليل اإلف��ادات 
واملقابات التي ج��رت، والتي تبين أوج��ه االنتهاكات التي طالت حرية ال��رأي والتعبير واستهدفت 
ط��ل��ب��ة ال��ج��ام��ع��ات ع��ل��ى وج���ه ال��خ��ص��وص، وال س��ي��م��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ض��م��ان��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة للقبض 
واالح��ت��ج��از، وامل��ع��ام��ل��ة داخ���ل م��راك��ز االح��ت��ج��از، ع���اوة ع��ل��ى ب��ي��ان ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��اط��ي ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 
وال��ق��ض��اء م��ع إج����راءات وم��ع��اي��ي��ر ال��ت��وق��ي��ف، ال���ذي ي��ع��د م��ن أخ��ط��ر إج����راءات ال��ت��ح��ق��ي��ق، مل��س��اس��ه 

بالحرية الشخصية وقرينة البراءة.

وس��ي��ت��ن��اول ال��ت��ق��ري��ر، ح��ي��ث��ي��ات وت��ف��اص��ي��ل أب��رز االن��ت��ه��اك��ات، ال��ت��ي وث��ق��ت��ه��ا م��ؤس��س��ة ال��ح��ق، ع��ل��ى ه��ذا 
ال��ص��ع��ي��د، وال��ت��ي ت��راوح��ت ب��ي��ن ان��ت��ه��اك ال��ض��م��ان��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ف��ي ال��ق��ب��ض واالح��ت��ج��از، وال��ت��ع��ذي��ب 
وس��وء املعاملة داخ��ل مراكز االحتجاز بحق طلبة جامعيين وغيرهم. كما سيتضح خال عرض 
االن��ت��ه��اك��ات، م���دى س��ي��ط��رة األج���ه���زة األم��ن��ي��ة ع��ل��ى م��س��ار وإج�����راءات ال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي ال���واق���ع ال��ع��م��ل��ي، 
ال��ذي ه��و ب��األس��اس ق��ض��ائ��ي وم��ن اخ��ت��ص��اص ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، م��ا ي��دل��ل ع��ل��ى م��دى ت��ج��اوز األج��ه��زة 
األمنية لحدود صاحياتها القانونية في مرحلة االستدالل، التي تختص بها، وتنصب على البحث 
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وال��ت��ح��ري وأخ���ذ اإلف����ادات ورف���ع م��ح��اض��ر االس��ت��دالل إل��ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، ل��ت��ت��ول��ى األخ��ي��رة حسب 
القانون إجراءات التحقيق، وليس األجهزة األمنية.

، ف���ي ال���واق���ع ال��ع��م��ل��ي، م���ع ع��دم 
ً
وه����ذا ال��خ��ل��ل، ف���ي م��س��ار ال���دع���وى ال��ج��زائ��ي��ة، ي����زداد ه���وة وات���س���اع���ا

االلتزام بقواعد »التفويض« القانوني التي نص عليها قانون اإلجراءات الجزائية؛ في أّي إجراء 
تحقيقي استثنائي ت��ق��وم ب��ه األج��ه��زة األم��ن��ي��ة، ف��ي دع��وى ج��زائ��ي��ة م��ح��ددة، وال��ذي يحتاج إل��ى ق��رار 
 لألصل العام الذي 

ً
تفويض من النائب العام أو وكيل النيابة العامة املختص، ألنه يقع خافا

ُينيط ك��اف��ة إج���راءات التحقيق بالنيابة ال��ع��ام��ة، وال��ت��ف��وي��ض ال��ع��ام بمباشرة التحقيق محظور 
وُيرتب البطان في قانون اإلجراءات الجزائية. 

 ع��ل��ى ال��ض��ح��اي��ا، ف��ي ه��ذا امل��س��ار ال��ج��زائ��ي، أن ت��م��دي��د ال��ت��وق��ي��ف م��ن قبل 
ً
وم��ا ي��زي��د امل��س��أل��ة ت��ع��ق��ي��دا

قضاة الصلح بناًء على طلب النيابة العامة، يتم في حاالت عديدة تتعلق بقضايا الرأي والنشر 
( ق���اب���ل���ة ل��ل��ت��ج��دي��د، م���ا ي��ط��رح 

ً
ب���ال���ح���د األق�����س����ى ل��ل��ت��وق��ي��ف ف���ي امل�����رة ال����واح����دة؛ أي مل����دة )15 ي����وم����ا

ت��س��اؤالت مبررة ح��ول »معايير التوقيف« وأه��داف��ه ومبرراته وفلسفته، وبخاصة في ه��ذا النوع 
 له أصول وضوابط وليس عقوبة؟ ومدى انسجامه مع 

ً
 احترازيا

ً
من القضايا، ومدى كونه تدبيرا

التوجهات واملمارسات الدولية على هذا الصعيد؟ وتلك، من بين مسائل أخرى، سينتاولها هذا 
التقرير في االستخاصات والتوصيات. 

وت��ج��در اإلش���ارة، إل��ى أن م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ق��د أرس��ل��ت رس��ال��ة خطية إل��ى رئ��ي��س ج��ه��از األم��ن ال��وق��ائ��ي 
ال��ل��واء زي��اد ه��ب ال��ري��ح بتاريخ 2015/3/4، مرفقة بنسخة ع��ن ه��ذا التقرير، إلب��داء املاحظات 
عليه، واتخاذ املقت�سى القانوني الازم بما يكفل محاسبة َمن يثبت تورطه باالنتهاكات الواردة 
 م���ن ق��ب��ل 

ً
 خ��ط��ي��ا

ً
ف���ي ال��ت��ق��ري��ر وإن���ص���اف ال��ض��ح��اي��ا م���ن ال��ط��ل��ب��ة وغ���ي���ره���م، وق����د ت��ل��ق��ت »ال���ح���ق« ردا

املستشار ال��ق��ان��ون��ي لجهاز األم��ن ال��وق��ائ��ي ب��ت��اري��خ 2015/3/10، وم��ن ث��م أرس��ل��ت »ال��ح��ق« رسالة 
 على رسالة املستشار القانوني لألمن الوقائي وذلك بتاريخ 2015/3/24، وسيتم 

ً
توضيحية ردا

 للدقة واملوضوعية والشفافية 
ً
عرض الرسائل والردود كما هي خال عرض هذا التقرير تحريا

في كافة مراحل إعداده ونشره.    

كما وأرسلت مؤسسة الحق رسالة خطية إلى دول��ة رئيس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية د. رام��ي الحمد 
هللا بتاريخ 2015/3/12، مرفقة بنسخة عن التقرير، إلبداء املاحظات، واإليعاز باتخاذ املقت�سى 
 بهذا الخصوص. 

ً
 أن »الحق« لم تتلَق ردا

ّ
الازم، بما يكفل تحقيق سبل املحاسبة واإلنصاف، إال
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وأرس��ل��ت »ال��ح��ق« رس��ال��ة خ��ط��ي��ة إل��ى ع��ط��وف��ة ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام األس��ت��اذ ع��ب��د ال��غ��ن��ي ال��ع��وي��وي ب��ت��اري��خ 
 م��ن م��س��ؤول��ي��ة ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ف��ي ال��رق��اب��ة 

ً
2015/3/11، م��رف��ق��ة ب��ن��س��خ��ة ع��ن ال��ت��ق��ري��ر، ان��ط��اق��ا

واإلش������راف ع��ل��ى م���أم���وري ال��ض��ب��ط ال��ق��ض��ائ��ي م���ن األج���ه���زة األم���ن���ي���ة ف���ي أع��م��ال��ه��م ب��م��وج��ب ق��ان��ون 
 على الدور األصيل للنيابة العامة في مباشرة إجراءات التحقيق، 

ً
اإلجراءات الجزائية، وتأكيدا

 كذلك. 
ً
 أنها لم تتلق ردا

ّ
إال

 رس��ال��ة خطية إل��ى رئ��ي��س مجلس ال��ق��ض��اء األع��ل��ى ال��ق��ا�س��ي األس��ت��اذ علي 
ً
وأرس��ل��ت »ال��ح��ق« أي��ض��ا

م��ه��ن��ا ب��ت��اري��خ 2015/3/11، م��رف��ق��ة ب��ن��س��خ��ة ع��ن ال��ت��ق��ري��ر، ب��ه��دف وض��ع��ه ف��ي ص��ورة ال��ت��س��اؤالت 
ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا ال��ت��ق��ري��ر ف��ي اإلط��ار ال��س��ي��اس��ات��ي ال��خ��اص ب��م��ع��اي��ي��ر وإج���راءات ال��ت��وق��ي��ف وب��خ��اص��ة في 

قضايا الرأي والنشر.  
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: مالحظات عامة حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير  
ً
أوال

���ف���ذت ب��ح��ق ال��ط��ل��ب��ة 
ُ
الح��ظ��ت م��ؤس��س��ة ال���ح���ق، أن ج��م��ي��ع ح����االت االح��ت��ج��از امل��وث��ق��ة ل��دي��ه��ا وال���ت���ي ن

 ألح��ك��ام ال��ق��ان��ون األس���ا�س���ي؛ ال���ذي أك��د ص��راح��ة ف��ي امل���ادة )2/11( على 
ً
وغ��ي��ره��م ق��د ج��رت خ��اف��ا

أن أي عملية ق��ب��ض أو اح��ت��ج��از أو تقييد ل��ل��ح��ري��ة ي��ج��ب أن ت��ت��م »ب��أم��ر ق��ض��ائ��ي«؛ ف��ي ح��ي��ن ل��م يتم 
برر 

ُ
إب��راز أي��ة م��ذك��رات قضائية ص��ادرة ع��ن النيابة العامة أو القضاء م��ن قبل األج��ه��زة األمنية ت

عملية االحتجاز وأسبابه من الناحية الدستورية والقانونية، ما يعني أننا أمام حاالت »احتجاز 
 وج���ري���م���ة م���وص���وف���ة ف���ي ال��ق��ان��ون 

ً
ت��ع��س��ف��ي« اب����ت����داًء ج����رت ب��ح��ق ال��ط��ل��ب��ة وغ���ي���ره���م، ت��ش��ك��ل ان���ت���ه���اك���ا

 للعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 
ً
األسا�سي وقانون العقوبات النافذ، وانتهاكا

الذي يحظر هذا اإلجراء في املادة التاسعة منه.

ك��م��ا والح��ظ��ت »ال���ح���ق« ت��ع��رض ع���دد م��ن ال��ط��ل��ب��ة خ���ال ع��م��ل��ي��ة االح��ت��ج��از إل���ى أف��ع��ال وم��م��ارس��ات 
تندرج في إطار سوء املعاملة، وأخرى تندرج في إطار جريمة التعذيب بمفهومه الوارد في اتفاقية 
م��ن��اه��ض��ة ال��ت��ع��ذي��ب؛ م���ا ي��ع��ن��ي أن���ن���ا أم����ام ان��ت��ه��اك��ات خ��ط��ي��رة م���ورس���ت ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة خ����ال ع��م��ل��ي��ة 
االحتجاز، وتعد جرائم موصوفة في القانون األسا�سي وقانون العقوبات النافذ، وهي محظورة 
 ف��ي املواثيق الدولية وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد ال��دول��ي الخاص 

ً
 مطلقا

ً
ح��ظ��را

 ع��ل��ى أن ت��ل��ك االن��ت��ه��اك��ات ج��رت ف��ي ظ��ل ن��ف��اذ 
ً
ب��ال��ح��ق��وق امل��دن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة، م��ع ال��ت��أك��ي��د م��ج��ددا

االتفاقيتين املذكورتين على األرض الفلسطينية.

 ح����االت اح��ت��ج��از ج���رت ل��ب��ع��ض ال��ط��ل��ب��ة، م���ورس���ت ع��ل��ي��ه��م 
ً
وق���د رص���د ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر امل��ي��دان��ي أي���ض���ا

أفعال تندرج في إطار التعذيب وسوء املعاملة، وأعقبها إخاء سبيل خال )24( ساعة وبعضها 
 
ً
يزيد على امل��دة امل��ذك��ورة، دون ال��ع��رض على النيابة العامة وال��ق��ض��اء، األم��ر ال��ذي يطرح تساؤال
 ح��ول امل��غ��زى م��ن عملية االح��ت��ج��از بحد ذات��ه��ا وأس��ب��اب��ه��ا وم��ب��ررات��ه��ا، وم��دى ج��دي��ة األف��ع��ال 

ً
مبدئيا

التي جرى االحتجاز على أساسها دون أمر قضائي، ومن ثم اإلفراج عن املحتجزين، دون العرض 
على النيابة والقضاء؟ 

عاوة على ذلك، فإن عدم عرض املحتجزين على النيابة العامة حسب األصول خال )24( 
 ل��ل��ض��م��ان��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��واردة ف��ي ق��ان��ون 

ً
س��اع��ة م��ن عملية االح��ت��ج��از، يشكل ب��ح��د ذات��ه ان��ت��ه��اك��ا

 وجريمة موصوفة في القانون األس��ا�س��ي وقانون 
ً
 تعسفيا

ً
اإلج��راءات الجزائية، ويعد احتجازا

العقوبات لعام 1960. 
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وترى مؤسسة الحق، أن عمليات اإلحتجاز التي تجري على خلفية الرأي، وتوقيف املحتجزين 
م��ن ق��ب��ل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، وت��م��دي��د ال��ت��وق��ي��ف م��ن ق��ب��ل ال��ق��ض��اء، ع��ل��ى ه��ذا األس��اس، ال م��ب��رر لها 
من الناحية القانونية؛ وإْن تجاوز األمر حّد الرأي ووصل حّد الذم والقدح املنصوص عليه 

في قانون العقوبات.

وذل���ك ألن ال��ت��وق��ي��ف، ال���ذي ي��ع��ت��ب��ر م��ن أخ��ط��ر إج����راءات ال��ت��ح��ق��ي��ق، مل��س��اس��ه ب��ال��ح��ري��ة الشخصية 
 ف���ي ال���ق���ان���ون؛ م���ن ق��ب��ي��ل خ���ط���ورة امل��ت��ه��م ع��ل��ى األم����ن ال��ع��ام 

ٌ
وق���ري���ن���ة ال����ب����راءة، ل���ه أص�����وٌل وف��ل��س��ف��ة

والسامة العامة أو في حال الجرائم الخطيرة أو الخوف على حياة املتهم أو الخشية من ضياع 
أدلة جوهرية وما شابه ذلك مما يستدعي إجراء التوقيف املاس بالحرية الشخصية، فهو ليس 
 للتوقيف على خلفية ال��رأي الذي 

ً
عقوبة، وإنما هو تدبير اح��ت��رازي، ما يعني أْن ال مبرر أس��اس��ا

يستهدف الطلبة وغيرهم.   

ع����اوة ع��ل��ى ذل����ك، ف���إن ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات ال��ن��اف��ذ ي��ن��ص ف���ي امل����واد )188( وم���ا ب��ع��ده��ا ع��ل��ى ال���ذم 
��ب��اح«، وح��ي��ث أن محكمة 

ُ
 ف��ي امل��ادة )198( على »ال��ذم وال��ق��دح امل

ً
م، وي��ن��ص أي��ض��ا ��ج��رَّ

ُ
وال��ق��دح امل

 وب��ح��ك��م 
ً
 أو م��ب��اح��ا

ً
امل��وض��وع ه��ي وح��ده��ا ص��اح��ب��ة ال��ق��ول ال��ف��ص��ل ف��ي ك���ون ال��ق��دح أو ال���ذم ُم��ج��ّرم��ا

 م��ع معايير وفلسفة ال��ت��وق��ي��ف، ف��ا م��ب��رر له 
ً
ق��ض��ائ��ي، وح��ي��ث أن ت��ل��ك األف��ع��ال ال تنسجم أس��اس��ا

إذن في قضايا الرأي والنشر. 

ك��م��ا أن ال��ت��وج��ه��ات وامل���م���ارس���ات ال���دول���ي���ة ت��ح��ظ��ر ال��ح��ب��س ع��ل��ى ق��ض��اي��ا ال�����رأي وال���ن���ش���ر، وال����دول 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��ت��رم ح��ري��ة ال����رأي ب��م��ف��ه��وم��ه��ا ال���واس���ع، وح��ري��ة ال��ف��ك��ر واإلب�����داع، وال��ح��ق ف��ي 
��درج ف��ي قوانينها 

ُ
املعرفة، باعتبارها مصالح عليا ف��ي املجتمع، ومرتبطة بالعملية التنموية، ال ت

 جزائية ماسة بالحرية الشخصية )الحبس( على قضايا الرأي والنشر، وإنما 
ً
العقابية نصوصا

يتم االكتفاء في مثل تلك األحوال بالغرامة املالية أو التعويض املدني، إْن كان له مقت�سى، مع 
كفالة حق الرد في جميع األحوال.

، أن العديد من حاالت تمديد توقيف الطلبة من قبل قضاة الصلح 
ً
وقد الحظت »الحق« أيضا

( قابلة للتجديد على ذمة التحقيق، وأنه في بعض األحيان يجري 
ً
تتم بالحد األق�سى )15 يوما

التمديد بالحد األق�سى رغم عدم وصول امللف التحقيقي وعدم اطاع قا�سي الصلح عليه، ما 
يطرح ت��س��اؤالت في الجانب السياساتي في األداء القضائي بشأن »معايير وإج��راءات التوقيف« 

وفلسفته كتدبير احترازي؟  
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وقبل الدخول في تفاصيل انتهاكات حرية ال��رأي، املوثقة بإفادات خطية وتقارير ميدانية لدى 
مؤسسة الحق، والتي ستتناول بشكل رئيس طلبة الجامعات، واالستخاصات والتوصيات على 
ه��ذا ال��ص��ع��ي��د، ف��إن م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ت��ؤك��د ع��ل��ى وج���وب االح��ت��رام ال��ك��ام��ل ل��ح��ري��ة ال���رأي وال��ت��ع��ب��ي��ر، 
وع��ل��ى ال��وق��ف ال��ف��وري ل��اس��ت��دع��اء األم��ن��ي��ة امل��ت��ك��ررة لبعض طلبة ال��ج��ام��ع��ات واح��ت��ج��ازه��م ب��دون 
إب��راز م��ذك��رات قضائية حسب األص��ول وال��ق��ان��ون، بما ينتهك حقوقهم وضماناتهم الدستورية 
والقانونية، والتي ترتب عليها قيام ستة من طلبة جامعة بيرزيت باإلعان عن اعتصام مفتوح 
داخ��ل ح��رم الجامعة ب��دأ منذ ت��اري��خ 2014/12/17 واستمر لغاية ت��اري��خ 2015/2/26؛ خشية 
م��ن امل��اح��ق��ات األم��ن��ي��ة واالس��ت��دع��اءات امل��ت��ك��ررة، وق��د ج��رى االع��ت��ص��ام ف��ي ظ��ل ظ���روف إن��س��ان��ي��ة 

صعبة وماسة بالكرامة، كما سيتضح خال عرض هذا التقرير.

األم��ر ال��ذي ُي��ب��رز م��دى اآلث���ار ال��س��ل��ب��ي��ة ل��ت��ل��ك امل��اح��ق��ات األم��ن��ي��ة واالس��ت��دع��اءات امل��ت��ك��ررة للطلبة 
ع��ل��ى دراس���ت���ه���م ال��ج��ام��ع��ي��ة وان��ت��ظ��ام��ه��ا، وأن��ش��ط��ت��ه��م ال��ط��اب��ي��ة، وأف���ك���اره���م وإب���داع���ات���ه���م، وح��ال��ت��ه��م 
ال��ن��ف��س��ي��ة، وأج��وائ��ه��م ال��ج��ام��ع��ي��ة، وم��س��ت��ق��ب��ل��ه��م األك���ادي���م���ي، وي��س��ت��دع��ي ت��ح��م��ل ال��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة 
وغ��ي��ر ال��رس��م��ي��ة وال��ج��ه��ات األك��ادي��م��ي��ة امل��خ��ت��ص��ة مل��س��ؤول��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى ه���ذا ال��ص��ع��ي��د؛ ب��ه��دف ال��وق��ف 
الفوري والتام لتلك املاحقات األمنية التي تنتهك حقوق الطلبة وحرياتهم املكفولة في املواثيق 
 إلى محاسبة كل َمن يثبت تورطه بتلك االنتهاكات، 

ً
الدولية والتشريعات الفلسطينية، وص��وال

وإنصاف الطلبة الضحايا.
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: تفاصيل االنتهاكات التي استهدفت طلبة جامعيين وغيرهم
ً
ثانيا

 	)
ً
سيد محمد عمر حشاش )21 عاما

ُ
الطالب أ

من سكان محافظة رام هللا، وهو طالب في جامعة بيرزيت، وقد أكد في إفادته الخطية “للحق” 
، ت��وج��ه إل��ى مقر 

ً
 ت��ق��ري��ب��ا

ً
أن��ه ف��ي ي��وم األح��د امل��واف��ق 2014/12/7 وع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ا

 ف��ي غرفة 
ً
األم���ن ال��وق��ائ��ي ف��ي ال��ب��ال��وع ل��ل��م��ق��اب��ل��ة، ب��ن��اًء ع��ل��ى اس��ت��دع��اء ه��ات��ف��ي س��اب��ق، وب��ق��ي م��ح��ت��ج��زا

غ بسبب استدعائه. وأنه، وعند الساعة الثامنة 
ّ
 دون أن ُيبل

ً
االنتظار حتى الساعة الثامنة ليا

، تعرض له عناصر من األمن الوقائي بالضرب العنيف باأليدي واألرجل على البطن 
ً
 تقريبا

ً
ليا

غمي عليه من شدة األلم، عاوة على تعرضه 
ُ
والرأس والظهر واألكتاف حتى سقط على األرض وأ

 للشتائم والُسباب.
ً
أيضا

ك��م��ا ول��م ي��ق��دم للطالب امل��ذك��ور ال��ط��ع��ام ط��وال ف��ت��رة اح��ت��ج��ازه، رغ��م طلبه ذل��ك، بحجة أن��ه غير 
طلق سراحه عند الساعة الحادية عشرة 

ُ
موقوف، وأن الطعام يقدم للموقوفين فقط. وقد أ

 من ذات اليوم املوافق 2014/12/7، في حين جرى اإلبقاء على بطاقته الشخصية 
ً
 تقريبا

ً
ليا

س��ي��د، من 
ُ
محتجزة ل��دى جهاز األم��ن الوقائي حتى يعود للمقابلة م��رة أخ��رى. وب��س��ؤال الطالب أ

قبل ال��ب��اح��ث امل��ي��دان��ي ف��ي مؤسسة ال��ح��ق ال��ذي وث��ق إف��ادت��ه الخطية، ع��ن ع��ام��ات ال��ض��رب التي 
شاهدها على رأس الطالب، أف��اد بأنها م��ن آث��ار ال��ض��رب ال��ذي تعرض ل��ه ف��ي مقر األم��ن الوقائي، 
وق��د ج��رى ت��ص��وي��ر ع��ام��ات ال��ض��رب م��ن ق��ب��ل ال��ب��اح��ث امل��ي��دان��ي وض��م ال��ص��ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة إل��ى 

إفادته الخطية املوثقة لدى مؤسسة الحق. 

 	)
ً
الطالب عبد الرحمن اسحاق عبد الرحيم حمدان )19 عاما

م���ن س���ك���ان م��ح��اف��ظ��ة رام هللا، وه����و ط���ال���ب ف���ي ج���ام���ع���ة ب���ي���رزي���ت، وم���ن���س���ق ال��ك��ت��ل��ة اإلس���ام���ي���ة ف��ي 
الجامعة، وق��د أك��د ف��ي إف��ادت��ه الخطية “للحق” أن��ه ف��ي ي��وم السبت امل��واف��ق 2014/12/6 وعند 
، ألقى عناصر من جهاز األم��ن الوقائي القبض على الطالب 

ً
 تقريبا

ً
الساعة الحادية عشرة ليا

امل���ذك���ور، دون إب����راز م��ذك��رة ق��ب��ض ب��ح��ق��ه، وت���م اق��ت��ي��اده إل���ى م��ق��ر األم���ن ال��وق��ائ��ي ف��ي ال��ب��ال��وع ب��رام 
هللا، وج��رى “التحقيق” معه ح��ول الهيكل التنظيمي للكتلة اإلس��ام��ي��ة ف��ي ال��ج��ام��ع��ة، واألع��ض��اء 

املنتسبين إليها، ونشاطات الكتلة. 

وقد أكد الطالب عبد الرحمن في إفادته الخطية »للحق« أنه قد تعرض خال »التحقيق« معه 
 م��ع عصب العينين واس��ت��دارة ال��وج��ه نحو ال��ح��ائ��ط ورف��ع ال��ي��دي��ن إل��ى األع��ل��ى وفتح 

ً
للشبح وق��وف��ا

ال��رج��ل��ي��ن ب��ص��ورة م��ن��ف��رج��ة، ل��س��اع��ات ط��وي��ل��ة ف��ي ال��ل��ي��ل، تخللها ال��ض��رب ب��األي��دي وال��رك��ل ب��األرج��ل 
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على الساقين وال��ل��ك��م على البطن واألك��ت��اف وال��ظ��ه��ر. وت��ل��ك األف��ع��ال وامل��م��ارس��ات ت��ن��درج ف��ي إط��ار 
ال��ت��ع��ذي��ب ع���اوة ع��ل��ى س��وء امل��ع��ام��ل��ة. وق��د أط��ل��ق س��راح��ه ي��وم األح���د امل��واف��ق 2014/12/7 عند 

.
ً
 تقريبا

ً
الساعة الحادية عشرة ليا

الطالب عبد هللا إبراهيم صالح يحيى	 

من سكان بلدة الرام شمالي القدس، وهو طالب في جامعة بيرزيت، وقد أكد في إفادته الخطية 
 ”

ً
 هاتفيا

ً
 تلقى “اتصاال

ً
“للحق” أنه بتاريخ 2014/11/28 وعند الساعة الخامسة مساًء تقريبا

م���ن ق��ب��ل ج��ه��از األم����ن ال���وق���ائ���ي ل��ل��ح��ض��ور ل��ل��م��ق��اب��ل��ة ب��م��ق��ر ال��ج��ه��از ف���ي ال���ب���ال���وع ب����رام هللا ي���وم األح���د 
 ل��وج��ود ام��ت��ح��ان��ات جامعية ل��دي��ه ب��ذات 

ً
امل��واف��ق 2014/11/30، وأن��ه ل��م ي��ذه��ب للمقابلة ن��ظ��را

اليوم، ومن ثم تلقى عدة اتصاالت الحقة ملقابلة الجهاز رغم تأكيده على أنه في فترة امتحانات 
 إل��ى م��ق��ر األم��ن 

ً
ج��ام��ع��ي��ة، وق��د ت��وج��ه ب��ت��اري��خ 2014/12/6 ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة م��س��اء ت��ق��ري��ب��ا

لب منه الوقوف في املمر واالستدارة بوجهه نحو الحائط 
ُ
الوقائي للمقابلة، ولدى دخوله املقر ط

ورف��ع ي��دي��ه إل��ى األع��ل��ى وف��ت��ح رجليه ب��ص��ورة منفرجة، وج��رى عصب عينيه ب��رب��اط م��ن القماش، 
، وعندما كان يحاول إنزال يديه من التعب كان 

ً
 بطريقة الشبح ملدة ساعتين تقريبا

ً
وبقي واقفا

يتم ضربه على يديه وصفعه على وجهه من قبل عناصر الجهاز.

وم��ن ث��م ج��رى اق��ت��ي��اد ال��ط��ال��ب، وه��و م��ع��ص��وب العينيين، إل��ى غ��رف��ة التحقيق، وت��م ف��ك العصبة 
عن عينية والتحقيق معه ح��ول نشاطاته في الحركة الطابية والفعاليات التي نظمتها الكتلة 
اإلس��ام��ي��ة ف��ي ج��ام��ع��ة ب��ي��رزي��ت وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي تنظمها ح��رك��ة ح��م��اس، وق��د ق��ام محقق الجهاز 
خال عملية التحقيق بنزع حزام الطالب وربط يديه إلى الخلف بالحزام، وعصب عينيه، ومن 
ثم شّد الحزام ورفعه لألعلى وربطه في أعلى باب غرفة التحقيق، بحيث تامس أطراف أصابع 
قدمي الطالب األرض، وتكررت تلك العملية التي شعر من خالها الطالب باأللم الشديد عدة 
مرات خال عملية التحقيق. وتلك األفعال واملمارسات تندرج في إطار التعذيب حسب اتفاقية 

مناهضة التعذيب عاوة على سوء املعاملة.

 
ً
، ل���دى األم����ن ال���وق���ائ���ي، ح��ت��ى ال��س��اع��ة ال���ع���اش���رة ل��ي��ا

ً
وق���د ب��ق��ي ال��ط��ال��ب ع��ب��د هللا ي��ح��ي��ى م��ح��ت��ج��زا

 ل��ل��ج��ه��از ب��ن��اء ع��ل��ى 
ً
 م��ن ال��ي��وم ال��ت��ال��ي الح��ت��ج��ازه، وج���رى إخ���اء س��ب��ي��ل��ه ع��ل��ى أن ي��ع��ود الح��ق��ا

ً
ت��ق��ري��ب��ا

االستدعاءات، ولم ُيعرض الطالب املذكور خال فترة احتجازه على الخدمات الطبية.
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اعتقاالت استهدفت مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت 	 

، ن��ف��ذ ع��دد م��ن ط��اب ج��ام��ع��ة 
ً
ب��ت��اري��خ 2014/10/29، وع��ن��د ال��س��اع��ة ال��خ��ام��س��ة م��س��اًء ت��ق��ري��ب��ا

الطلبة الجدد  العينية على  امل��واد  لتوزيع بعض   
ً
للكتلة اإلسامية نشاطا املناصرين  بيرزيت 

ف���ي ب���ل���دة ب���ي���رزي���ت؛ وه���ي ع���ب���ارة ع���ن أدوات وم��س��ت��ل��زم��ات م��ن��زل��ي��ة، وف���ي ت��ل��ك األث���ن���اء ت���ع���رض ل��ه��م 
عناصر من جهاز األمن الوقائي، وألقوا القبض على بعضهم، دون إبراز مذكرة قبض، حيث 
( وال��ط��ال��ب ع��ب��د 

ً
ج���رى ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ك��ل م���ن: ال��ط��ال��ب م��ح��م��د خ��ل��ف م��ح��م��د ال��ص��ب��اح )23 ع���ام���ا

 )
ً
( والطالب قسام محمود صالح يحيى التميمي )20 عاما

ً
هللا إبراهيم صالح يحيى )20 ع��ام��ا

.)
ً
والطالب مصعب أيمن زلوم )19 عاما

 وم����ن ث���م ج����رى اق���ت���ي���اد ال��ط��ل��ب��ة امل���ذك���وري���ن إل����ى م��ق��ر األم����ن ال���وق���ائ���ي ال���واق���ع ف���ي ب���ل���دة ب��ي��رزي��ت، 
وخ���ض���ع���وا »ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق« ب���داي���ة ف���ي ذل����ك امل���ق���ر، وب���ع���د ذل����ك ت���م ن��ق��ل��ه��م إل����ى م���ق���ر األم�����ن ال���وق���ائ���ي 
ال��واق��ع ف��ي ح��ي ال��ب��ال��وع ب��رام هللا الستكمال التحقيق معهم. وق��د تعرض الشبان األرب��ع��ة خال 
»ال��ت��ح��ق��ي��ق« م��ع��ه��م ح��س��ب��م��ا ت��ب��ّي��ن م���ن إف���ادات���ه���م ألف���ع���ال وم���م���ارس���ات ت���ن���درج ف���ي إط����ار ال��ت��ع��ذي��ب 

وأخرى تندرج في إطار سوء املعاملة.

ح��ي��ث أك���د ال��ط��ال��ب ال��ص��ّب��اح ف��ي إف��ادت��ه ال��خ��ط��ي��ة أن���ه وخ���ال اح��ت��ج��ازه ف��ي م��ق��ر األم���ن ال��وق��ائ��ي في 
بيرزيت قام عناصر من األمن الوقائي بصفعه على وجهه عدة مرات، وركلوه بأرجلهم، ونتفوا 
لحيته وقاموا بلي ذراعيه، ومن ثم قاموا بنقله إلى مقر الجهاز الكائن في البالوع بعد أن وضعوا 
 في رأس��ه. وبمجرد وصوله إلى مقر الجهاز، جرى صفعه على وجهه، ولم يتم التعرض له 

ً
قناعا

بعد ذل��ك. وق��د ت��ن��اول »التحقيق« م��ع الطالب امل��ذك��ور ان��ت��م��اءه السيا�سي ونشاطاته ف��ي الحركة 
طلق سراحه يوم 

ُ
الطابية والنشاط الذي نفذه في ذلك اليوم املوافق 2014/10/29، إلى أن أ

.
ً
الخميس املوافق 2014/10/30 عند الساعة الخامسة مساًء تقريبا

وأّم�����ا ب��ش��أن ال��ط��ال��ب ال��ت��م��ي��م��ي، ف��ق��د أك���د ف���ي م��ق��اب��ل��ت��ه م���ع ب��اح��ث “ال���ح���ق” أن���ه ق���د ت��ع��رض خ��ال 
اح��ت��ج��ازه ف��ي م��ق��ر ال��وق��ائ��ي ف��ي ب��ل��دة ب��ي��رزي��ت ل��ل��ص��ف��ع م��ن ق��ب��ل ع��ن��اص��ر ال��ج��ه��از ع��ل��ى ال��وج��ه وال��رك��ل 
ب��األرج��ل على جميع أن��ح��اء جسمه، واللكم على ال��رأس وال��ض��رب على جميع أن��ح��اء جسمه، وتم 
 أنه وخال “التحقيق” معه بمقر األمن الوقائي في البالوع 

ً
وضع قناع في رأسه. كما وأكد أيضا

 م��ع ع��ص��ب ال��ع��ي��ن��ي��ن واس���ت���دارة ال��وج��ه ن��ح��و ال��ح��ائ��ط ورف���ع ال��ي��دي��ن ل��ألع��ل��ى 
ً
ت��ع��رض ل��ل��ش��ب��ح وق��وف��ا

ولساعات طويلة، وقد تناولت “التحقيقات” التي جرت معه انتمائه السيا�سي ونشاطه الطابي 
. وق��د أط��ل��ق س��راح��ه ع��ن��د ال��س��اع��ة الخامسة 

ً
ل��ي��ل��ة 2014/10/29 وف��ي ال��ح��رك��ة ال��ط��اب��ي��ة ع��م��وم��ا

 من يوم الخميس املوافق 2014/10/30.
ً
مساًء تقريبا
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وأّما بشأن الطالب زلوم، فقد أكد تعرضه خال »التحقيق« معه بمقر الوقائي ببلدة بيرزيت 

 م��ع رف��ع ي��دي��ه إل��ى األع��ل��ى ووج��ه��ه للحائط 
ً
ل��ل��ش��ت��م وال��ص��ف��ع واإله���ان���ات ال��ل��ف��ظ��ي��ة، ول��ل��ش��ب��ح وق��وف��ا

وإجباره على الوقوف لساعات طويلة مع تعصيب العينين ووضع قناع من القماش في رأسه وهو 

مقيد اليدين بوضعية للخلف، وجرى »التحقيق« معه على خلفية انتمائه السيا�سي ونشاطه 

 وليلة 2014/10/29 على وجه الخصوص وأسئلة شخصية. ومن ثم جرى نقله 
ً
الطابي عموما

إلى مقر الوقائي في البالوع، حيث جرى وضع القناع في رأسه وإجاسه على أرضية مركبة األمن 

الوقائي، التي كانت ُمبتلة باملياه، خال عملية نقله، وقد تعرض لإلهانة واالستهزاء وهو ملقى 

 لسوء 
ً
على أرضية املركبة املبتلة من قبل عناصر الوقائي املتواجدين فيها، كما وتعرض أيضا

امل��ع��ام��ل��ة ب��ع��د وص��ول��ه إل��ى م��رك��ز األم��ن ال��وق��ائ��ي ف��ي ال��ب��ال��وع وإزال���ة ال��ق��ن��اع ع��ن رأس���ه، إل��ى أن أخلي 

سبيله بتاريخ 2014/10/30. 

 	)
ً
الطالب أحمد خميس أحمد ريان )20 عاما

م��ن س��ك��ان ق��ري��ة ب��ي��ت ع���ور ال��ف��وق��ا ق��ض��اء رام هللا، وه���و ط��ال��ب ف��ي ج��ام��ع��ة ب��ي��رزي��ت، وق���د أك���د في 
إف��ادت��ه الخطية “للحق” أن��ه وب��ت��اري��خ 2014/9/14 وعند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد 
م��ن��ت��ص��ف ال��ل��ي��ل؛ داه��م��ت ق��وة م��ن ج��ه��از األم���ن ال��وق��ائ��ي م��ن��زل��ه، وأل��ق��وا ال��ق��ب��ض ع��ل��ي��ه، دون إب��راز 
م��ذك��رة ق��ب��ض ب��ح��ق��ه، وج��رى اق��ت��ي��اده إل��ى م��ق��ر األم��ن ال��وق��ائ��ي ف��ي ال��ب��ال��وع، وق��د ت��ن��اول “التحقيق” 
معه نشاطاته في الكتلة اإلسامية في جامعة بيرزيت وكتاباته على موقع التواصل االجتماعي 
 ال��ه��ي��ك��ل 

ً
“ف��ي��س��ب��وك” وم��ش��ارك��ت��ه ف���ي امل���س���ي���رات ال���داع���م���ة ل���ألس���رى ف���ي رام هللا، ك��م��ا وت���ن���اول أي���ض���ا

التنظيمي للكتلة اإلسامية في جامعة بيرزيت وأسماء أعضاء الكتلة، وموقعه التنظيمي فيها، 
وكذلك الهيكل التنظيمي لبنات الكتلة اإلسامية بالجامعة. 

وأك���د ال��ط��ال��ب امل���ذك���ور ت��ع��رض��ه خ���ال ال��ت��ح��ق��ي��ق ل��ل��ص��ف��ع ع��ل��ى ال��وج��ه ع���دة م���رات وال���ض���رب ع��ل��ى 
 م��ع اس��ت��دارة ال��وج��ه نحو 

ً
 للشبح وق��وف��ا

ً
جميع أن��ح��اء ج��س��ده وللشتم ول��ل��ُس��ب��اب، وت��ع��رض��ه أي��ض��ا

الحائط ورفع اليدين إلى األعلى وفتح الرجلين بصورة منفرجه لعدة ساعات خال الليل، وأن 
التحقيق معه ك��ان يتم ف��ي الليل وال��ن��ه��ار، وق��د أطلق س��راح��ه بتاريخ 2014/9/16 عند الساعة 
، أي ب��ع��د ي��وم��ي��ن م��ن عملية اح��ت��ج��ازه، ودون ع��رض��ه ع��ل��ى ال��ن��ي��اب��ة وال��ق��ض��اء 

ً
 ت��ق��ري��ب��ا

ً
ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��را

 لألصول اإلجرائية القانونية املتبعة.
ً
وفقا
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 	)
ً
الطالب براء محمود علي القا�ضي )22 عاما

م��ن س��ك��ان ال��ب��ي��رة، وه��و ط��ال��ب ف��ي ج��ام��ع��ة ب��ي��رزي��ت، ورئ��ي��س ن��ادي اإلع���ام ف��ي ال��ج��ام��ع��ة، وق��د أك��د 
 
ً
ف��ي إف��ادت��ه الخطية “ل��ل��ح��ق” أن��ه ب��ت��اري��خ 2014/9/14 وع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة وال��ن��ص��ف صباحا

 اقتحم أفراد من جهاز األمن الوقائي منزله، وألقوا القبض عليه، دون إبراز مذكرة قبض 
ً
تقريبا

ب��ح��ق��ه، وج���رى اق��ت��ي��اده إل��ى م��ق��ر األم���ن ال��وق��ائ��ي ال��واق��ع ف��ي ح��ي ال��ب��ال��وع ل��دق��ائ��ق م��ع��دودة، وم��ن ثم 
اقتادوه إلى مقر األمن الوقائي الواقع في بلدة بيتونيا.

وق���د ج���رى »ال��ت��ح��ق��ي��ق« م��ع��ه خ���ال ف��ت��رة اح���ت���ج���ازه ح���ول ت��ق��ري��ر ص��ح��ف��ي ك��ت��ب��ه ب��ع��ن��وان »ع���ادل 
وعماد عوض هللا قصة نخاف سردها«، وكذلك عن انتمائه السيا�سي، وعن انتخابه لرئاسة 
ن���ادي اإلع���ام وَم���ن ي��ق��ف خ��ل��ف��ه، وع���ن ت��ع��ل��ي��ق��ات��ه ع��ل��ى ص��ف��ح��ت��ه ال��خ��اص��ة ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل 

»فيسبوك«. االجتماعي 

وت�����ّم ع���رض���ه ع���ل���ى ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة ف����ي ال����ي����وم ال���ت���ال���ي امل����واف����ق 2014/9/15 وات����ه����ام����ه ب���ال���ذم 
وال���ق���دح وش���ت���م م���وظ���ف ع����ام، وق����ررت ال��ن��ي��اب��ة ت��وق��ي��ف��ه ع��ل��ى ذم���ة ال��ت��ح��ق��ي��ق، وم���ن ث���م ج��رى 
؛ قبل وصول امللف التحقيقي لقا�سي 

ً
تمديد توقيفه بقرار من قا�سي الصلح ملدة 15 يوما

الصلح واطاعه عليه، ومن ثم جرى إخاء سبيله بالكفالة بتاريخ 2014/9/23. وقد أكد 
ال��ط��ال��ب ب���راء ال���ق���ا�س���ي ف���ي إف���ادت���ه ال��خ��ط��ي��ة ع���دم ت��ع��رض��ه ل��ل��ت��ع��ذي��ب أو س���وء امل��ع��ام��ل��ة خ��ال 

ف��ت��رة اح��ت��ج��ازه ل��دى ج��ه��از األم��ن ال��وق��ائ��ي.

كما وج��رى احتجاز الطالب ب��راء من قبل جهاز املخابرات العامة ب��رام هللا بتاريخ 2015/1/26 
على خلفية تعليق على حسابه على »الفيسبوك« بشأن مباراة كرة قدم، وبدون مذكرة قبض، 
حيث اعتبر جهاز املخابرات أن التعليق ينطوي على قدح وذم، وطلب منه خال التحقيق معه 
ذكر »كلمة السر« الخاصة بحسابه على »الفيسبوك« وسؤاله عن انتمائه السيا�سي ونشاطاته 
الجامعية، وقد أكد الطالب براء أن التحقيق معه من قبل جهاز املخابرات كان يجري في الليل 
وف��ي ال��ن��ه��ار، وأن��ه ل��م ي��ت��ع��رض للتعذيب أو س��وء امل��ع��ام��ل��ة خ��ال التحقيق م��ع��ه، وق��د ج��رى إخ��اء 

سبيله بعد ثاثة أيام من احتجازه.   

اعتقاالت استهدفت مجموعة ثانية من طلبة جامعة بيرزيت	 

ب��ت��اري��خ 2014/9/8 أوق��ف��ت ق���وة ت��اب��ع��ة ل��ألم��ن ال��وق��ائ��ي ف��ي م��دي��ن��ة ب��ي��رزي��ت، م��رك��ب��ة ع��م��وم��ي��ة من 
ن���وع ف����ورد، ب��داخ��ل��ه��ا س��ت��ة ط���اب م��ن ج��ام��ع��ة ب��ي��رزي��ت ه���م: م��ح��م��د ك��ف��اي��ة، وم��ع��اذ ك��ف��اي��ة، وع��م��ر 
جربوعة، وعبد الرحمن عطية، ومحمد سامة دار سليمان، وحسان محمود بكر، وجميعهم 
م��ن��اص��رون للكتلة اإلس��ام��ي��ة. وق��د ك��ان الطلبة ف��ي طريقهم إل��ى ق��ري��ة شقبا ل��ع��ي��ادة ص��دي��ق لهم، 
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حيث قام عناصر األم��ن الوقائي بإخراجهم بالقوة من السيارة، واقتادوهم ملقر األم��ن الوقائي 
ببيرزيت، دون إبراز مذكرات قبض بحقهم. 

وع��ن��د وص��ول ال��ط��ل��ب��ة إل��ى م��ق��ر األم��ن ال��وق��ائ��ي، ج��رى إخ��ب��اره��م ه��ن��اك أن امل��ط��ل��وب اع��ت��ق��ال��ه ه��و 
(، وأن ب��إم��ك��ان ال��ط��ل��ب��ة اآلخ���ري���ن امل���غ���ادرة، إال 

ً
ال��ط��ال��ب م��ح��م��د س��ام��ة دار س��ل��ي��م��ان )22 ع���ام���ا

 إل��ى مركز األم��ن الوقائي في 
ً
 مع زميلهم، فجرى اقتيادهم جميعا

ً
أنهم رفضوا امل��غ��ادرة تضامنا

البالوع - مديرية رام هللا، وقد أكد الطلبة أنه قد جرى االعتداء على الطالب محمد سامة 
بالضرب املبرح خال قيام عناصر األمن الوقائي بإدخاله إلى مركز االحتجاز املذكور.

وقد تم »التحقيق« معهم بشأن نشاطاتهم في الكتلة اإلسامية وانتخابات الحركة الطابية في 
الجامعة وتعليقاتهم على »الفيسبوك«، وبشأن أعضاء الكتلة في مجلس الطلبة، وت��م إطاق 
 ب��ذات اليوم مع تعهد بالحضور للمقابلة لدى جهاز 

ً
سراحهم عند الساعة الحادية عشرة ليا

، باستثناء الطالب محمد سامة الذي بقي قيد االحتجاز وتعرض للضرب بالعصا 
ً
الوقائي الحقا

 مع رفع اليدين لساعات طويلة خال التحقيق، ومن 
ً
على مختلف أنحاء جسده والشبح وقوفا

قل إل��ى مركز األم��ن الوقائي ف��ي بيتونيا. وُع��رض على النيابة العامة، وج��رى توقيفه وتمديد 
ُ
ث��م ن

توقيفه على ذمة التحقيق؛ بتهم الذم والقدح على خلفية تعليقات على »الفيسبوك«، ومن ثم 

جرى اإلفراج عنه بالكفالة بتاريخ 2014/9/21. 

 	)
ً
الطالب أحمد عماد أحمد شريف )23 عاما

من سكان قرية دير شرف قضاء نابلس، وهو طالب بجامعة فلسطين التقنية- خضوري، وقد 
أكد في إفادته الخطية »للحق« أنه وبتاريخ 2014/7/2 جرى اعتقاله من منزله من قبل عناصر 
م��ن ج��ه��از األم���ن ال��وق��ائ��ي، دون إب���راز م��ذك��رة ق��ب��ض ب��ح��ق��ه، وم��ن ث��م ج��رى اق��ت��ي��اده إل��ى م��ق��ر األم��ن 
ال��وق��ائ��ي ال��ك��ائ��ن ف��ي م��ن��ط��ق��ة ال��ط��ور ج��ن��وب م��دي��ن��ة ن��اب��ل��س، ول���دى وص��ول��ه م��ق��ر ال��ج��ه��از ت��م شبحه 
، وعندما قام بإنزال يديه 

ً
 ووجهه إلى الحائط مع رفع اليدين إلى األعلى ملدة ساعة تقريبا

ً
وقوفا

 
ً
خ���ال م���دة ال��ش��ب��ح م��ن ال��ت��ع��ب ج���رى ت��ق��ي��ي��د ي��دي��ه ب��ق��ي��ود ح��دي��دي��ة إل���ى ال��خ��ل��ف م��ع ال��ش��ب��ح وق��وف��ا

.
ً
بذات الطريقة مدة ساعة ونصف إضافية تقريبا

وق���د ج���رى »ال��ت��ح��ق��ي��ق« م��ع��ه م���ن ق��ب��ل األم���ن ال��وق��ائ��ي ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ت��ع��ل��ق��ي��ات ع��ل��ى ح��س��اب��ه ع��ل��ى 
م��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي »ف��ي��س��ب��وك« اع��ت��ب��ره��ا محقق ال��ج��ه��از تشكل إه��ان��ة ل��ل��رئ��ي��س، إض��اف��ة 
إل��ى ان��ت��م��ائ��ه ال��س��ي��ا�س��ي، وأك���د ال��ط��ال��ب امل��ذك��ور أن��ه ق��د ت��ع��رض خ��ال »ال��ت��ح��ق��ي��ق« م��ع��ه ل��ل��ش��ت��م 
ب���أل���ف���اظ ن��اب��ي��ة ول���ل���ض���رب »ب��ال��ب��رب��ي��ش« ع��ل��ى رق��ب��ت��ه وع���ل���ى ج��ان��ب��ه األي���س���ر، وق���د ُع����رض ال��ط��ال��ب 
املذكور على نيابة نابلس في اليوم الثاني وجرى توقيفه من قبل النيابة وتمديد توقيفه من 
( على ذم��ة التحقيق وتجديد توقيفه إل��ى أن تم اإلف��راج عنه بالكفالة 

ً
قبل القضاء )15 يوما
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 ع��ل��ى اح���ت���ج���ازه، وال زال���ت إج�����راءات امل��ح��اك��م��ة 
ً
ب��ت��اري��خ 2014/7/22 ب��ع��د م���س��ي ع��ش��ري��ن ي���وم���ا

جارية بحقه، ويتم تمديد موعد الجلسات، لعدم حضور األمن الوقائي.

 	)
ً
يوسف عبد الجليل سليمان جابر )44 عاما

 ف���ي امل��س��ج��د، وق���د أك���د ف���ي إف��ادت��ه 
ً
 وخ��ط��ي��ب��ا

ً
م���ن س��ك��ان ق��ري��ة ب��ي��ت��ي��ن ق��ض��اء رام هللا، ي��ع��م��ل إم���ام���ا

الخطية “ل��ل��ح��ق” أن��ه ب��ت��اري��خ 2014/9/29، وف��ي س��اع��ة م��ت��أخ��رة م��ن ال��ل��ي��ل، ت��وج��ه إل��ى م��ق��ر األم��ن 
الوقائي في الطيبة شرق رام هللا، بناء على استدعاء سابق وجه له، وقد تم احتجازه دون إبراز 
مذكرة قبض بحقه، وتفتيش منزله وغرفة نومه دون مذكرة تفتيش، وجرى اقتياده ملقر األمن 

الوقائي في البالوع برام هللا. 

وق��د أك��د امل��واط��ن امل��ذك��ور، أن��ه ق��د ج��رى االع��ت��داء ع��ل��ي��ه ب��ال��ض��رب امل��ب��رح م��ن ق��ب��ل ع��ن��اص��ر م��ن 
جهاز الوقائي فور وصوله إلى مقر البالوع؛ وذل��ك بالركل باألرجل واللكم على ال��رأس بصورة 
، وق��د أص��ي��ب ع��ل��ى إث��ر ذل��ك االع��ت��داء 

ً
 ح��ت��ى س��ق��ط ع��ل��ى األرض، وف��ق��د ال��وع��ي ت��م��ام��ا

ً
ع��ن��ي��ف��ة ج��دا

��ظ��ه��ره ال��ف��ح��وص��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��اح��ق��ة ال��ت��ي 
ُ
 مل���ا ت

ً
ب��ث��ق��ب ف���ي ط��ب��ل��ة أذن����ه، وك���دم���ات ف���ي ع��ي��ن��ه، وف���ق���ا

أجراها خارج مركز االحتجاز. 

، أنه لم ُيقدم له أي عاج، ولم ُيعرض على الخدمات الطبية، 
ً
وقد أكد املواطن املذكور أيضا

خال فترة احتجازه، رغم طلبه املتكرر ذلك، وتأكيده لعناصر الجهاز بأنه يشعر بألم ودوار في 
رأس��ه وبفقدان ال��ت��وازن م��ن ج��راء ال��ض��رب ال��ذي تعرض ل��ه. وق��د ج��رى احتجازه م��دة ثاثة أي��ام 
دون العرض على النيابة العامة والقضاء. وتناول التحقيق معه بمركز االحتجاز رأي��ه بالوضع 
ال��س��ي��ا�س��ي ال���ع���ام، وف���ي ال��ه��ج��وم ال��ع��س��ك��ري اإلس��رائ��ي��ل��ي األخ��ي��ر ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة، وع��اق��ت��ه ب��ح��رك��ة 

حماس، ونشاطاته االجتماعية. 

 	 )
ً
أيمن خليل محمود أبو عرام )27 عاما

 بالقطاع الخاص، وقد أكد بإفادته الخطية “للحق” أنه 
ً
من سكان بلدة بيرزيت، يعمل موظفا

، قام عناصر من األمن 
ً
 تقريبا

ً
بتاريخ 2014/10/17 وعند الساعة الثانية عشرة والثلث ظهرا

الوقائي “بلباس مدني” باحتجازه، واحتجاز صديقه ليث القيشاوي، خال تواجدهما بالقرب 
م���ن م��س��ج��د ع��ب��د ال���ن���اص���ر وس����ط م��دي��ن��ة رام هللا، ح��ي��ث ك���ان���ا ي���ن���وي���ان امل���ش���ارك���ة ب��م��س��ي��رة ل��ن��ص��رة 

األق�سى دعت إليها حركة حماس.

وأض������اف أب����و ع������رام، ب���إف���ادت���ه ال���خ���ط���ي���ة، أن����ه ق����د ط���ل���ب م����ن ع���ن���اص���ر ال���وق���ائ���ي ت���وض���ي���ح س��ب��ب 
 أن��ه��م اع��ت��دوا ع��ل��ي��ه ب��ال��ض��رب امل��ب��رح ب��األي��دي وال��رك��ل 

ّ
اح��ت��ج��ازه، وإب���راز م��ذك��رة االح��ت��ج��از، إال

ب���األرج���ل ح��ت��ى س��ق��ط ع��ل��ى األرض، وأص���ي���ب ع��ل��ى إث���ر ذل���ك ب��ك��دم��ات ف���ي رأس����ه، وم���ن ث���م ج��رى 
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اق���ت���ي���اده إل����ى م���رك���ز اح���ت���ج���از األم�����ن ال���وق���ائ���ي ف���ي ال���ب���ال���وع، ول����م ي���ت���م ال���ت���ع���رض ل���ه ب���ال���ض���رب أو 
اإله��ان��ة خ��ال ال��ط��ري��ق إل��ى م��رك��ز االح��ت��ج��از. 

، أنه عندما وصل إلى مركز األمن الوقائي بالبالوع، جرى احتجازه في غرفة 
ً
وأكد أبو عرام أيضا

 في ذات اليوم، وجميعهم 
ً
كان يتواجد فيها عدد من أنصار حركة حماس، تم احتجازهم سويا

ج��رى ال��ق��ب��ض عليهم ق��ب��ل ب��دء امل��س��ي��رة، ول��م ي��ت��م ال��ت��ع��رض ل��ه��م ب��ال��ض��رب أو اإله��ان��ة. وق��د استمر 
 للمتابعات امليدانية لباحث 

ً
 من ذات اليوم. ووفقا

ً
 تقريبا

ً
احتجازهم حتى الساعة الثالثة عصرا

م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ف���إن اح��ت��ج��از امل��ذك��وري��ن ي��س��ت��ه��دف ف��ي��م��ا ي��ب��دو م��ن س��ي��اق األح�����داث، م��ن��ع��ه��م من 
 لها، ول��م يتم التعرض 

ً
 ب��أن املسيرة ج��رت كما ك��ان مخططا

ً
املشاركة في املسيرة امل��ذك��ورة، علما

للمشاركين فيها من قبل األجهزة األمنية. 

 	 )
ً
رائد رفيق فايز قبج )42 عاما

 ب��ص��ي��دل��ي��ة ال��ش��رف��ه ب���رام هللا، وق��د أك��د ف��ي إف��ادت��ه الخطية 
ً
م��ن س��ك��ان ال��ب��ي��رة، وي��ع��م��ل ص��ي��دالن��ي��ا

 ألقى عناصر 
ً
“للحق” أن��ه وبتاريخ 2014/9/13 وعند الساعة السابعة والنصف مساء تقريبا

م��ن ج��ه��از األم��ن ال��وق��ائ��ي ال��ق��ب��ض عليه م��ن م��ك��ان عمله، ودون إب���راز م��ذك��رة ق��ب��ض ب��ح��ق��ه، حيث 
قل إل��ى مقر األم��ن الوقائي في بيتونيا، وج��رى التحقيق معه خ��ال فترة احتجازه ح��ول كتاباته 

ُ
ن

وتعليقاته ع��ل��ى صفحته ال��خ��اص��ة ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي »ف��ي��س��ب��وك«، وح��ول انتمائه 
ال��س��ي��ا�س��ي. وت��ّم ع��رض��ه على النيابة العامة للتحقيق، وج��رى توقيفه وتمديد توقيفه مل��دة )15 
ف���رج عنه بكفالة عدلية ب��ت��اري��خ 2014/9/17، 

ُ
( على ذم��ة التحقيق بتهم ال��ق��دح وال���ذم، وأ

ً
ي��وم��ا

وقد أفاد بأنه لم يتعرض للتعذيب أو سوء املعاملة. 

 	)
ً
مجدولين رضا عبد الرحيم حسونة )26 عاما

من سكان بلدة بيت امرين قضاء نابلس، وتعمل موظفة إعام في منظمة التحرير الفلسطينية، 
ومعدة برامج بفضائية القدس ومراسلة صحافية لجريدة السفير اللبنانية، وقد تلقت بتاريخ 
2014/12/13 م��ذك��رة م��ن ال��ش��رط��ة الفلسطينية ف��ي امل��ح��اف��ظ��ة للحضور أم��ام ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، 
سندت 

ُ
توجهت على إثرها بتاريخ 2014/12/22 إل��ى نيابة نابلس بناًء على مذكرة الحضور، وأ

إليها تهم ال��ق��دح وال��ذم وإط��ال��ة ال��ل��س��ان على خلفية تعليقات على صفحتها ال��خ��اص��ة على موقع 
التواصل االجتماعي “فيسبوك”، وبعض املقاالت التي نشرتها على بعض املواقع اإللكترونية، 
وت��ب��ي��ن أن م��ق��دم ال��ش��ك��وى ض��ده��ا ه��و ج��ه��از األم���ن ال��وق��ائ��ي، ول���م ي��ج��ر ت��وق��ي��ف��ه��ا ع��ل��ى ذم���ة ال��ن��ي��اب��ة 

العامة، وال زالت الدعوى الجزائية جارية بحقها.
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: اعتصام مفتوح نفذه ستة طلبة من جامعة بيرزيت
ً
ثالثا

 ل��ل��م��ت��اب��ع��ات امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا م��ؤس��س��ة ال��ح��ق الن��ت��ه��اك��ات ح��ري��ة ال���رأي ب��أش��ك��ال��ه��ا 
ً
اس��ت��م��رارا

امل���خ���ت���ل���ف���ة، وب���خ���اص���ة ت���ل���ك ال���ت���ي ت���ط���ال ط���ل���ب���ة ال���ج���ام���ع���ات، وت���أث���ي���ره���ا ع���ل���ى دراس����ت����ه����م ال��ج��ام��ع��ي��ة 
ومستقبلهم ال��درا�س��ي، فقد تابعت دائ��رة الرصد والتوثيق في »الحق« االعتصام املفتوح الذي 
نفذه ستة طاب من جامعة بيرزيت داخل الحرم الجامعي، واستمر منذ تاريخ 2014/12/17 

وحتى تاريخ 2015/2/26.

وال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن اع��ت��ص��م��وا، ع��ل��ى م����دار ت��ل��ك امل����دة ال��زم��ن��ي��ة، داخ����ل ال���ح���رم ال��ج��ام��ع��ي ب��ج��ام��ع��ة 
(، وال���ط���ال���ب أح��م��د خ��م��ي��س 

ً
ب���ي���رزي���ت، ه���م: ال��ط��ال��ب ع��ب��د ال��رح��م��ن اس���ح���اق ح���م���دان )21 ع���ام���ا

سيد محمد 
ُ
(، والطالب أ

ً
(، والطالب مصعب أيمن عبد الرزاق زلوم )19 عاما

ً
ريان )20 عاما

(، والطالب عمر حسن 
ً
(، والطالب محمد خلف محمد الصباح )23 عاما

ً
حشاش )21 عاما

 .)
ً
محمود جربوعة )19 عاما

 لتوثيقات مؤسسة الحق، فإن هذا االعتصام بدأ منذ تاريخ 2014/12/17، وذلك على 
ً
ووفقا

خلفية ماحقة عناصر من جهاز األمن الوقائي للطالبين مصعب زلوم واملعتصم باهلل عامرية؛ 
أث��ن��اء خ��روج��ه��م��ا م��ن ال��ج��ام��ع��ة؛ ب��ع��د إح��ي��اء ال��ك��ت��ل��ة اإلس��ام��ي��ة ب��ال��ج��ام��ع��ة ل��ذك��رى ان��ط��اق��ة حركة 
حماس في ذات اليوم، إضافة لاستدعاءات املتكررة واملاحقات واالعتقاالت التي تعرض لها 

الطلبة املعتصمون من قبل األجهزة األمنية وتأثيرها على دراستهم وأنشطتهم الجامعية. 

وعلى ضوء ذلك، قامت دائرة الرصد والتوثيق في »الحق« ومن خال باحثها امليداني بتنفيذ 
زي���ارت���ي���ن   ل��ل��ط��ل��ب��ة امل��ع��ت��ص��م��ي��ن داخ����ل ال��ج��ام��ع��ة األول����ى ج���رت ب���ت���اري���خ 2014/12/20 وال��ث��ان��ي��ة 
ف���ي 2015/1/17، وذل�����ك ل���ل���وق���وف ع���ل���ى أس���ب���اب االع���ت���ص���ام وظ����روف����ه وم���اب���س���ات���ه واألوض������اع 

املعتصمين. للطلبة  اإلنسانية 

وبعد إجراء املقابات امليدانية مع الطلبة املعتصمين، كل على حدة، اتضح أن األسباب التي 
دفعت هؤالء الطلبة لاعتصام تكمن في االستدعاءات املتكررة التي يتعرضون لها من قبل 
ك��ل م��ن ج��ه��از األم��ن ال��وق��ائ��ي وج��ه��از امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة، وأن امل��اح��ق��ات األم��ن��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��رض��ون 
ل��ه��ا ت��ت��م ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة األن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ي��ق��وم��ون ب��ه��ا ف��ي إط��ار ال��ح��رك��ة ال��ط��اب��ي��ة، وأن��ه��م 
ي��ت��ع��رض��ون ل��اح��ت��ج��از ب��ع��د اس��ت��دع��ائ��ه��م م��ن ق��ب��ل األج��ه��زة األم��ن��ي��ة وب��دون م��ذك��رات ق��ب��ض، وأن��ه��م 
ي��ت��ع��رض��ون خ���ال ف��ت��رة االح��ت��ج��از ل��س��وء امل��ع��ام��ل��ة وأف��ع��ال ي��م��ك��ن أن ت��ن��درج ف��ي إط���ار ال��ت��ع��ذي��ب، 
ع��اوة ع��ل��ى م��ا ت��ؤدي إل��ي��ه ت��ل��ك االس��ت��دع��اءات وامل��اح��ق��ات األم��ن��ي��ة امل��ت��ك��ررة وع��م��ل��ي��ات االح��ت��ج��از 

من تعطيل وإرباك وتشويش على دراستهم الجامعية.
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حيث أكد الطالب عبد الرحمن حمدان، أحد الطلبة املعتصمين، ملؤسسة الحق أنه في السنة 
ال��دراس��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة، وق���د ت��ع��ط��ل ع��ن ف��ص��ل��ي��ن دراس��ي��ي��ن ب��س��ب��ب ت��ك��رار اح��ت��ج��ازه م��ن ق��ب��ل األج��ه��زة 
األمنية؛ في فترة االمتحانات الفصلية وفترة التسجيل للفصل ال��درا�س��ي، حيث ج��رى احتجازه 
م��ن ق��ب��ل ج��ه��از امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة ب��ت��اري��خ 2014/6/9 وت��وق��ي��ف��ه م��ن ق��ب��ل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وت��م��دي��د 
 بتهمة التجمهر غير املشروع ومن ثم جرى 

ً
توقيفه من قبل القضاء وأم�سى في االحتجاز 13 يوما

اإلفراج عنه بالكفالة.

وبتاريخ 2014/10/17 جرى احتجاز الطالب املذكور من قبل األمن الوقائي وتوقيفه وتمديد 
 بتهم ال��ق��دح وال��ذم، ومن 

ً
توقيفه م��ن النيابة العامة وال��ق��ض��اء، وأم���س��ى ف��ي االح��ت��ج��از 11 ي��وم��ا

 
ً
ث��م ج��رى اإلف��راج ع��ن��ه ب��ال��ك��ف��ال��ة، ب��ان��ت��ظ��ار ج��ل��س��ات امل��ح��اك��م��ة ف��ي ال��ق��ض��ي��ت��ي��ن ال��ج��زائ��ي��ت��ي��ن وص��وال

القضائي. الحكم  إلى 

 م���ن ق��ب��ل األم���ن 
ً
ك��م��ا وأك���د ال��ط��ال��ب ح���م���دان ف���ي إف���ادت���ه ال��خ��ط��ي��ة »ل��ل��ح��ق« ب��أن��ه ق���د اح��ت��ج��ز أي���ض���ا

ال���وق���ائ���ي ب���ت���اري���خ 2014/12/6 ألك���ث���ر م����ن 24 س���اع���ة ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ن���ش���اط���ات���ه وان���ت���م���ائ���ه ل��ل��ك��ت��ل��ة 
 
ً
 للشبح وقوفا

ً
اإلسامية، وقد تعرض خال عملية االحتجاز لسوء املعاملة، كما وتعرض أيضا

ووجهه نحو الحائط مع تعصيب العينين ورف��ع اليدين لألعلى وفتح الرجلين بصورة منفرجة 
ول��س��اع��ات طويلة تخللها تعرضه للضرب ب��األي��دي وال��رك��ل ب��األرج��ل م��ن قبل عناصر ج��ه��از األم��ن 

الوقائي خال التحقيق معه. 

وقد أفاد ذوو الطالب املذكور للباحث امليداني في »الحق« أنه وبتاريخ 2014/12/16 داهمت 
ق���وة م��ن ج��ه��از امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة م��ن��زل��ه ال���واق���ع ف��ي ح��ي أم ال��ش��راي��ط  الع��ت��ق��ال��ه، إال أن���ه ل��م ي��ك��ن 
 ف���ي امل���ن���زل وق���ت���ئ���ذ، وه����و ال���ي���وم ال�����ذي ي��س��ب��ق ب����دء االع���ت���ص���ام امل���ف���ت���وح ل��ل��ط��ل��ب��ة ب��ت��اري��خ 

ً
م���ت���واج���دا

.2014/12/17

وتشير اإلفادات الخطية، التي وثقتها مؤسسة الحق لباقي الطلبة املعتصمين بداخل الجامعة، 
إل���ى اس���ت���دع���اءات وم��اح��ق��ات وع��م��ل��ي��ات اح��ت��ج��از م��ت��ك��ررة ي��ت��ع��رض��ون ل��ه��ا م���ن ق��ب��ل ج���ه���ازي األم���ن 
ال��وق��ائ��ي وامل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة، وأن التحقيقات معهم م��ن ق��ب��ل األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ت��ت��ن��اول األنشطة 
والفعاليات التي ينفذونها في إطار الحركة الطابية وانتمائهم للكتلة اإلسامية، وإلى تعرضهم 
لسوء املعاملة خال عمليات االحتجاز، وتأثير تلك املاحقات األمنية على مستقبلهم الدرا�سي 

الطابية.  وأنشطتهم 

ظهر 
ُ
وأّم��ا بشأن ال��ظ��روف اإلنسانية للطلبة خ��ال االعتصام، ف��إن املتابعة امليدانية »للحق« ت
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أنهم كانوا يعيشون في ظروف إنسانية صعبة وبائسة، وُمهينة للكرامة اإلنسانية؛ حيث يبيتون 
، وال ت��وج��د ف��ي��ه ت��ه��وي��ة الن��ع��دام ال��ن��واف��ذ 

ً
 م��رب��ع��ا

ً
ف��ي »م��خ��زن« داخ���ل ال��ج��ام��ع��ة، ب��م��س��اح��ة 20 م��ت��را

بداخل »املخزن«، وينامون على فراش على األرض، ولم تكن لديهم أغطية كافية، في ظل فصل 
ال��ش��ت��اء، ناهيك ع��ن ع��دم توفر أم��اك��ن مخصصة لاستحمام والنظافة الشخصية بالجامعة، 

بما ينتهك الكرامة اإلنسانية.

 للمتابعات امليدانية »للحق«، فإن هذا االعتصام املفتوح قد استمر لغاية يوم الخميس 
ً
ووفقا

امل����واف����ق 2015/2/26، ح���ي���ث أع���ل���ن ال��ط��ل��ب��ة امل���ع���ت���ص���م���ون ف����ي م���ؤت���م���ر ص��ح��ف��ي ع����ق����دوه ب���داخ���ل 
ال��ج��ام��ع��ة ع��ن ف��ك االع��ت��ص��ام، ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��دخ��ات وم��ت��اب��ع��ات ج���رت ع��ل��ى ه���ذا ال��ص��ع��ي��د م��ن قبل 
مكتب املفوض السامي لحقوق اإلن��س��ان، ورغ��م تأكيد األجهزة األمنية املعنية ملكتب املفوض 
ال��س��ام��ي ع��ل��ى اح���ت���رام ح��ري��ة ال����رأي وال��ت��ع��ب��ي��ر وأه��م��ي��ة اح���ت���رام األص����ول وال��ض��م��ان��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ف��ي 
 
ً
 أنه وفي يوم السبت املوافق 2015/2/28 وعند الساعة الثالثة عصرا

ّ
القبض واالحتجاز، إال

 من 
ً
، وبينما كان أحد الطلبة ممن شارك في االعتصام، وهو الطالب عمر جربوعة، عائدا

ً
تقريبا

م��س��ي��رة ت��ض��ام��ن��ي��ة م��ع ال��ط��ال��ب��ة ل��ي��ن��ا خ��ط��اب امل��ع��ت��ق��ل��ة ف��ي س��ج��ون االح��ت��ال، ق��ام ع��ن��اص��ر م��ن جهاز 
األمن الوقائي باعتقاله، بدون إبراز مذكرة قبض بحقه، وجرى احتجازه في مقر األمن الوقائي 
الواقع في حي البالوع برام هللا حتى يوم اإلثنين 2015/3/2، ودون العرض على النيابة العامة، 

 .
ً
خلي سبيله في الساعة الثانية بعد الظهر تقريبا

ُ
وأ

 مع تعصيب 
ً
وبحسب املتابعات امليدانية »للحق«، فقد تعرض الطالب املذكور للشبح وقوفا

ال��ع��ي��ن��ي��ن ورف��ع ال��ي��دي��ن إل��ى األع��ل��ى وف��ت��ح ال��رج��ل��ي��ن ب��ص��ورة م��ن��ف��رج��ة ول��س��اع��ات ط��وي��ل��ة، ول��ل��ش��ب��ح 
���م م���ن ح��دي��د م��ث��ب��ت ف���ي ب��ي��ت ال����درج ب��ال��ط��اب��ق األخ���ي���ر م���ن م��ق��ر األم���ن 

ّ
م���ن خ���ال ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى ُس���ل

الوقائي في حي البالوع.  
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: رد جهاز األمن الوقائي على رسائل مؤسسة الحق
ً
رابعا

ب��ت��اري��خ 2015/3/4 أرس���ل���ت م��ؤس��س��ة ال��ح��ق م���ن خ���ال م��دي��ره��ا ال���ع���ام ال��س��ي��د ش���ع���وان ج��ب��اري��ن 
رس��ال��ة إل��ى رئ��ي��س ج��ه��از األم���ن ال��وق��ائ��ي ال��ل��واء زي���اد ه��ب ال��ري��ح، وم��وض��وع��ه��ا ت��ق��ري��ر م��ؤس��س��ة الحق 
 على النحو التالي: 

ً
امليداني ح��ول انتهاكات حرية ال��رأي والتعبير، وق��د ج��اء ن��ص الرسالة حرفيا

» ح��ض��رة ال���ل���واء زي���اد ه��ب ال��ري��ح امل��ح��ت��رم، رئ��ي��س ج��ه��از األم���ن ال��وق��ائ��ي، ن��ض��ع ب��ي��ن أي��دي��ك��م ت��ق��ري��ر 
املؤسسة امليداني ح��ول انتهاكات حرية ال��رأي والتعبير خ��ال النصف الثاني من العام 2014، 
وال���ذي ي��ت��ض��م��ن أب���رز ع��م��ل��ي��ات ال��رص��د وال��ت��وث��ي��ق وامل��ت��اب��ع��ات امل��ي��دان��ي��ة ل��دى م��ؤس��س��ة ال��ح��ق على 
هذا الصعيد، وهي تشير إلى ارتفاع في االنتهاكات التي طالت حرية الرأي والتعبير وقد استهدفت 
ب��ش��ك��ل رئ��ي��س ط��ل��ب��ة ال��ج��ام��ع��ات وغ��ي��ره��م، وح��ي��ث أن م��ع��ظ��م اإلف����ادات ال��خ��ط��ي��ة امل��وث��ق��ة م��ن قبل 
م��ؤس��س��ة ال��ح��ق وال�����واردة ف��ي ال��ت��ق��ري��ر ت��ش��ي��ر إل���ى أن االن��ت��ه��اك��ات ق��د ارت��ك��ب��ت ب��ش��ك��ل رئ��ي��س م��ن قبل 
جهاز األمن الوقائي، فإننا نأمل من سيادتكم اإليعاز باتخاذ املقت�سى القانوني الازم بما يكفل 
إنصاف الضحايا ومحاسبة كل َمن يثبت تورطه بتلك االنتهاكات، وإبداء املاحظات واملتابعات 

على التقرير في القريب العاجل«. )انتهى االقتباس(

وبتاريخ 2015/3/10، أرسل جهاز األمن الوقائي من خال املستشار القانوني للجهاز األستاذ ياسر 
 على النحو ال��ت��ال��ي:» يهديكم 

ً
 على رس��ال��ة مؤسسة ال��ح��ق، وق��د ج��اء ال��رد حرفيا

ً
 خطيا

ً
أب��و لبدة ردا

 على ما ورد في تقرير مؤسسة الحق امليداني 
ً
مكتب املستشار القانوني للجهاز أطيب التحيات، وردا

حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير املؤرخ في 2015/3/4 ويحمل اإلشارة رقم )2015/19( والذي 
يتضمن ارتكاب جهاز األمن الوقائي النتهاكات طالت حرية الرأي والتعبير واستهدفت بشكل رئي�سي 

طلبة الجامعات وغيرهم فإننا نفيدكم بالتالي:

: إن األن��ظ��م��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��ع��م��ول ب��ه��ا ف��ي ج��ه��از األم���ن ال��وق��ائ��ي واإلج�����راءات ال��ت��ي تتم 
ً
أوال

داخ��ل ال��ج��ه��از جميعها متفقة م��ع أح��ك��ام ال��ق��ان��ون األس��ا�س��ي وق��ان��ون اإلج���راءات ال��ج��زائ��ي��ة 
الفلسطيني كما أن التعاميم الصادرة عن قيادة الجهاز بشكل مستمر جميعها تؤكد على 

وجوب تطبيق القانون أثناء ممارسة عمل الجهاز وتحت طائلة املسؤولية.

: لم يسبق لجهاز األمن الوقائي وأن قام بالتحفظ أو حجز حرية أي مواطن ملدة تزيد 
ً
ثانيا

عن 24 ساعة دون قرار قضائي، وهذا ما يؤكده التقرير املذكور الصادر عن مؤسستكم 
حيث تضمن التقرير أن األشخاص الذين لم يتم اإلف��راج عنهم خال أو فور انتهاء مدة 
ال24 ساعة تم عرضهم على النيابة العامة واستصدار مذكرات توقيف قضائية بحقهم 

 للقانون وحسب األصول.
ً
وفقا
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: إن ج��ه��از األم��ن ال��وق��ائ��ي ل��م ي��ق��م ب��ان��ت��ه��اك ح��ري��ة ال���رأي وال��ت��ع��ب��ي��ر ألي م��واط��ن ول��م يتم 
ً
ث��ال��ث��ا

اع��ت��ق��ال أو اح��ت��ج��از أي ش��خ��ص ل��دى ال��ج��ه��از ع��ل��ى خلفية ح��ري��ة ال��رأي والتعبير وج��م��ي��ع من 
تم إحالتهم للنيابة العامة من قبل الجهاز وتوقيفهم تم إسناد تهم جزائية لهم من قبل 

النيابة العامة وتوقيفهم بناء عليها حسب األصول والقانون.

: سبق وأن تم تقديم شكاوى من قبل املواطنين ضد الجهاز يزعمون فيها تعرضهم 
ً
رابعا

للضرب والتعذيب واالحتجاز التعسفي وتم متابعتها والتحقيق فيها من قبل الجهاز وثبت 
أن��ه��ا ش��ك��اوى ك��ي��دي��ة وغ��ي��ر صحيحية وم��ع ذل��ك سيتم دراس���ة ال��ش��ك��اوى ال���واردة ف��ي التقرير 
وإجراء التحقيقات الدقيقة حولها وفي حال ثبوت صحة أية جزئية منها أو وجود تجاوز 
ف���ي ت��ط��ب��ي��ق اإلج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��خ��ص��وص أي م��ن��ه��ا س��ي��ت��م م��ح��اس��ب��ة امل���س���ؤول ع���ن ذل��ك 

واتخاذ اإلجراءات العقابية بحقه وفق النظام والقانون«. )انتهى االقتباس(    

وب����ت����اري����خ 2015/3/24، أرس����ل����ت م���ؤس���س���ة ال����ح����ق م����ن خ�����ال رئ����ي����س وح������دة امل����ن����اص����رة امل��ح��ل��ي��ة 
 ع��ل��ى رس��ال��ة امل��س��ت��ش��ار ال��ق��ان��ون��ي ل��ألم��ن ال��وق��ائ��ي، 

ً
واإلق��ل��ي��م��ي��ة ف��ي امل��ؤس��س��ة د. ع��ص��ام ع��اب��دي��ن ردا

 على النحو التالي: » تهديكم مؤسسة الحق أطيب التحيات، ونشكر تجاوبكم 
ً
وق��د ج��اء حرفيا

واهتمامكم بالرد على ما ورد في التقرير امليداني الصادر عن مؤسسة الحق بتاريخ 2015/3/3، 
��ح��ال إل��ى رئ��ي��س ج��ه��از األم��ن ال��وق��ائ��ي س��ي��ادة ال��ل��واء زي��اد ه��ب ال��ري��ح م��ن خ��ال ك��ت��اب م��دي��ر عام 

ُ
وامل

امل��ؤس��س��ة ال��س��ي��د ش��ع��وان ج��ب��اري��ن امل���ؤرخ ف��ي 2015/3/4، ون���ود ب��ه��ذا ال��ص��دد إب���داء امل��اح��ظ��ات 
التالية: والتوضيحات 

: ت���رح���ب م��ؤس��س��ة ال���ح���ق ب��م��ا ورد ف���ي ك��ت��اب��ك��م م���ن ت��أك��ي��د ب����أن األن���ظ���م���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
ً
أوال

واإلجراءات املعمول بها في جهاز األمن الوقائي متفقة مع أحكام القانون األسا�سي وقانون 
اإلج����راءات ال��ج��زائ��ي��ة، وأن ال��ت��ع��ام��ي��م ال��ص��ادرة ع��ن ق��ي��ادة ال��ج��ه��از ج��م��ي��ع��ه��ا ت��ؤك��د وب��ش��ك��ل 
مستمر على وجوب تطبيق القانون أثناء ممارسة عمل الجهاز وتحت طائلة املسؤولية. 
لألهمية املتوخاة في توطين مبدأ سيادة القانون، وصيانة الحقوق والحريات والكرامة 

اإلنسانية، بما يساهم في تعزيز الحكم الرشيد في القطاع األمني.

: أوض����ح ال��ت��ق��ري��ر امل���ي���دان���ي ال���ص���ادر ع���ن م��ؤس��س��ة ال���ح���ق أن ج��م��ي��ع ح����االت ال��ق��ب��ض 
ً
ث���ان���ي���ا

��ف��ذت م��ن قبل جهاز األم��ن 
ُ
واالح��ت��ج��از ال��واردة ف��ي التقرير وامل��وث��ق��ة ل��دى امل��ؤس��س��ة، وال��ت��ي ن

ال��وق��ائ��ي واس��ت��ه��دف��ت ب��ش��ك��ل رئ��ي��س ط��ل��ب��ة ال��ج��ام��ع��ات وغ��ي��ره��م، ج���رت دون إب���راز م��ذك��رات 
 ل��ألص��ول ال��دس��ت��وري��ة ال��ت��ي أك��دت 

ً
قضائية ص��ادرة ع��ن النيابة ال��ع��ام��ة أو ال��ق��ض��اء، خ��اف��ا

عليها املادة )2/11( من القانون األسا�سي بالنص »ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه 
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 ألح��ك��ام 
ً
 ب��أم��ر ق��ض��ائ��ي وف���ق���ا

ّ
أو ح��ب��س��ه أو ت��ق��ي��ي��د ح��ري��ت��ه ب����أّي ق��ي��د أو م��ن��ع��ه م���ن ال��ت��ن��ق��ل إال

القانون«. وبالتالي، فإنه ال يجوز، اب��ت��داًء، القبض على أح��د أو حجز حريته أو تقييدها 
بأّي قيد دون إبراز مذكرة قبض قضائية خال عملية القبض وحجز الحرية. وأّما بشأن 
مذكرة التوقيف القضائية، وه��ي إج��راء جزائي مختلف عن مذكرة القبض القضائية، 
 خ����ال م���ب���اش���رة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال����ذي ت��ج��ري��ه ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة، ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة 

ً
ف��ه��ي ت���ص���در الح���ق���ا

اس��ت��ج��واب امل��ت��ه��م، ف��ي م��س��ار التحقيق االب��ت��دائ��ي. وب��ال��ت��ال��ي، ف��إن االن��ت��ه��اك ينصب ه��ن��ا على 
فذت من قبل جهاز األم��ن الوقائي وجرت 

ُ
جميع ح��االت القبض واالحتجاز املوثقة التي ن

 لألصول والقانون.
ً
»ابتداًء« دون إبراز »مذكرات قبض قضائية« خافا

: ت��رح��ب م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ب��م��ا ورد ف��ي ك��ت��اب��ك��م ال���ص���ادر ب��ت��اري��خ 2015/3/10 م��ن أن��ه 
ً
ث��ال��ث��ا

سيتم دراسة الشكاوى الواردة في التقرير وإجراء التحقيقات الدقيقة حولها، وفي حال 
ثبوت صحة أية جزئية منها أو وجود تجاوز في تطبيق اإلجراءات القانونية بخصوص أي 
منها سيتم محاسبة امل��س��ؤول ع��ن ذل��ك وات��خ��اذ اإلج���راءات العقابية بحقه وف��ق النظام 
وال���ق���ان���ون. وت��أم��ل م��ؤس��س��ة ال��ح��ق م��ن ح��ض��رت��ك��م ت��وض��ي��ح ط��ب��ي��ع��ة اإلج�����راءات امل��ت��خ��ذة في 
 على نهج مؤسسة الحق 

ً
القريب العاجل، حتى يتم تضمينها في التقرير امليداني، تأكيدا

ب��ت��ح��ري ال��دق��ة وامل��وض��وع��ي��ة وال��ش��ف��اف��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ف��ي عملها وك��اف��ة م��راح��ل ه��ذا ال��ت��ق��ري��ر«. 
)انتهى االقتباس(  

 م��ن ق��ب��ل ج��ه��از األم���ن ال��وق��ائ��ي ب��ش��أن ط��ب��ي��ع��ة اإلج�����راءات ال��ت��ي 
ً
ه���ذا ول���م ت��ت��ل��َق م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ردا

ات���خ���ذت م���ن ق��ب��ل األم����ن ال���وق���ائ���ي ب���ش���أن م���ا ورد م���ن ان��ت��ه��اك��ات ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان م��وث��ق��ة ف���ي ه��ذا 
امليداني.  التقرير 

وق��د سبق ال��ق��ول، ب��أن مؤسسة الحق ق��د أرس��ل��ت رس��ال��ة مرفقة بهذا التقرير إل��ى رئيس ال��وزراء 
 بهذا الخصوص. وأن مؤسسة الحق قد أرسلت 

ً
ووزير الداخلية د. رامي الحمد هللا ولم تتلَق ردا

  .
ً
 أيضا

ً
رسالة أخرى مرفقة بالتقرير إلى النائب العام األستاذ عبد الغني العويوي ولم تتلق ردا
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: االستنتاجات
ً
  خامسا

من خال رصد ومتابعة وعرض أبرز االنتهاكات التي تعرض لها عدد من طلبة الجامعات وغيرهم، 
خال النصف الثاني من العام 2014، على خلفية قضايا الرأي والنشر، واألنشطة والفعاليات 

الطابية التي يقومون بها داخل وخارج الحرم الجامعي، نخرج باالستنتاجات التالية:

إن امل���اح���ق���ات واالس����ت����دع����اءات األم���ن���ي���ة امل���ت���ك���ررة ال���ت���ي ت���س���ت���ه���دف ب���ش���ك���ل رئ���ي���س ط��ل��ب��ة . 1
الجامعات، على خلفية قضايا الرأي واألنشطة الطابية، وتنفذ بشكل رئيس من قبل 
جهاز األمن الوقائي، تتم باألساس بناًء على اتصاالت هاتفية أو من خال االعتقاالت 
امل��ب��اش��رة م��ن امل��ن��ازل أو ال��ط��رق ال��ع��ام��ة، وت��ج��ري ب���دون إب���راز م��ذك��رات ق��ض��ائ��ي��ة ص��ادرة 
؛ وهي النيابة العامة أو القضاء. وهذا ما تؤكده اإلفادات 

ً
عن الجهات املختصة قانونا

الخطية واملتابعات امليدانية »للحق« مع الضحايا وشهود العيان.

 ل���ل���ح���ق���وق وال���ض���م���ان���ات . 2
ً
إن ت���ل���ك امل����اح����ق����ات واالس������ت������دع������اءات األم����ن����ي����ة ت���ش���ك���ل ان����ت����ه����اك����ا

 ف��ي ال��ق��ان��ون األس��ا�س��ي وال��ت��ش��ري��ع��ات ذات 
ً
ال��دس��ت��وري��ة امل��ك��ف��ول��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة واألف��راد ع��م��وم��ا

ال��ص��ل��ة؛ وب��خ��اص��ة امل��ادة )2/11( م��ن ال��ق��ان��ون األس��ا�س��ي ال��ت��ي ت��ح��ظ��ر إج��راء أّي ق��ب��ض أو 
 بأمر قضائي، وبالتالي فإننا أمام حاالت »احتجاز 

ّ
احتجاز أو تقييد للحرية بأّي قيد إال

تعسفي« ابتداًء جرت بحق الطلبة وغيرهم، تنتهك القانون األسا�سي، وتشكل جريمة 
موصوفة في املادة )178( من قانون العقوبات هي جريمة حجز الحرية، وتنتهك املادة 
)9( م���ن ال���ع���ه���د ال���دول���ي ال���خ���اص ب���ال���ح���ق���وق امل���دن���ي���ة وال���س���ي���اس���ي���ة ال���ت���ي ت��ح��ظ��ر االح���ت���ج���از 
، وت��ع��وي��ض 

ً
ال��ت��ع��س��ف��ي، وت��س��ت��ت��ب��ع ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ح��اس��ب��ة م��رت��ك��ب��ي ت��ل��ك االن��ت��ه��اك��ات ج��زائ��ي��ا

الضحايا. وإنصاف 

إن امل���اح���ق���ات األم���ن���ي���ة واالع����ت����ق����االت ال���ت���ع���س���ف���ي���ة، ال���ت���ي اس���ت���ه���دف���ت ب���ش���ك���ل رئ���ي���س ط��ل��ب��ة . 3
ال��ج��ام��ع��ات، م��ن ق��ب��ل ج��ه��از األم���ن ال��وق��ائ��ي، ج���رت ف��ي ب��ع��ض األح��ي��ان ع��ل��ى ن��ح��و ع��ش��وائ��ي، 
حيث أشارت عمليات الرصد واملتابعات امليدانية »للحق« بأن جهاز األمن الوقائي أوقف 
مركبة عمومية من نوع فورد بتاريخ 2014/9/8 بداخلها ستة طلبة، وقام باحتجازهم 
ب���دون م���ذك���رات ق��ب��ض، واق��ت��ي��اده��م إل���ى م��رك��ز ال��ج��ه��از ف��ي ب��ي��رزي��ت، ول���دى وص��ول��ه��م امل��رك��ز 
جرى إخبارهم أن املطلوب اعتقاله هو الطالب محمد سامه دار سليمان فقط، وهذا 

يؤكد وقوع عمليات االحتجاز التعسفي التي تعرض لها عدد من طلبة الجامعات.

إن ان��ت��ه��اك ال��ض��م��ان��ات ال��دس��ت��وري��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات، ال��ت��ي ق��ام ب��ه��ا ج��ه��از . 4
األم��ن ال��وق��ائ��ي، ل��م ت��ق��ت��ص��ر ف��ق��ط ع��ل��ى ع��دم وج��ود م��ذك��رات ح��ض��ور أو إح��ض��ار )ق��ب��ض( 
من الجهة القضائية املختصة، حيث يتضح من خال اإلفادات الخطية املوثقة لدى 
»الحق« وجود تفتيش جرى ألحد املنازل دون إبراز مذكرة تفتيش صادرة عن النيابة 
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العامة حسب األص��ول الدستورية والقانونية، ما يعني وج��ود انتهاك لحرمة املنازل، 
وه���و ان��ت��ه��اك دس��ت��وري م��وص��وف ف��ي امل���ادة )17( م��ن ال��ق��ان��ون األس���ا�س���ي ال��ت��ي أك���دت أن 
 ب��أم��ر ق��ض��ائ��ي م��س��ب��ب 

ّ
»ل��ل��م��س��اك��ن ح��رم��ة، ف��ا ت��ج��وز م��راق��ب��ت��ه��ا أو دخ��ول��ه��ا أو ت��ف��ت��ي��ش��ه��ا أال

 كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه املادة، وملن 
ً
 ألحكام القانون. ويقع باطا

ً
ووفقا

تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية«، 
وان��ت��ه��اك ل��ل��م��ادة )39( م��ن ق��ان��ون اإلج���راءات ال��ج��زائ��ي��ة ال��ت��ي أك��دت أن » دخ��ول امل��ن��ازل 
 ب���م���ذك���رة م����ن ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة أو ف��ي 

ّ
وت��ف��ت��ي��ش��ه��ا ع���م���ل م����ن أع����م����ال ال���ت���ح���ق���ي���ق ال ي���ت���م إال

حضورها ..«، األمر الذي يشكل جريمة قانونية موصوفة في امل��ادة )181( من قانون 
 ل��ل��م��ادة )17( م��ن ال��ع��ه��د ال��دول��ي ال��خ��اص 

ً
ال��ع��ق��وب��ات ه��ي خ��رق ح��رم��ة امل��س��اك��ن، وان��ت��ه��اك��ا

بانتهاك الحق في الخصوصية على نحو تعسفي.  بالحقوق املدنية والسياسية 

 من املاحقات األمنية التي استهدفت الطلبة، وجرت بدون مذكرات قضائية . 5
ً
إن عددا

م��ن ق��ب��ل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، أع��ق��ب��ه��ا ع��م��ل��ي��ات اح��ت��ج��از داخ��ل م��راك��ز األم��ن ال��وق��ائ��ي ل��ف��ت��رات 
زم��ن��ي��ة ت��راوح��ت ب��ي��ن )24( س��اع��ة أو ي��زي��د ب��ب��ض��ع��ة س��اع��ات، وم��ن ث��م ج��رى اإلف���راج ع��ن 
امل��ح��ت��ج��زي��ن دون ع����رض ع���ل���ى ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة وإح���ال���ة ل���ل���ق���ض���اء، م���ا ي��ع��ن��ي أن ع��م��ل��ي��ات 
 ع��ن ال��ن��ي��اب��ة 

ً
ح��ج��ز ال��ح��ري��ة ق��د ت��م��ت ب��أك��م��ل��ه��ا م��ن ق��ب��ل ج��ه��از األم��ن ال��وق��ائ��ي ف��ق��ط، ب��ع��ي��دا

والقضاء، وقد رافقها انتهاكات داخل مراكز االحتجاز من تعذيب وسوء معاملة.

إن طبيعة ومسار تلك االنتهاكات تطرح تساؤالت جدية حول املغزى واألسباب من وراء . 6
 ع��ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 

ً
ع��م��ل��ي��ات االح��ت��ج��از ال��ت��ي ج��رت م��ن ق��ب��ل ج��ه��از األم��ن ال��وق��ائ��ي، ب��ع��ي��دا

وال���ق���ض���اء، وف���ي ظ���ل ع���دم وج���ود م��ل��ف ت��ح��ق��ي��ق��ي ل���دى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وإح���ال���ة ل��ل��ق��ض��اء 
، األم��ر ال��ذي ي��س��ت��دع��ي م��ت��اب��ع��ة 

ً
ف��ي ت��ل��ك األح���وال، أي ع��دم وج��ود ق��ض��ي��ة ج��زائ��ي��ة أس��اس��ا

م��ن ق��ب��ل ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام؛ ألن م��أم��وري األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ي��خ��ض��ع��ون ل��رق��اب��ت��ه وإش���راف���ه ف��ي 
أعمالهم بتلك الحاالت وذلك بموجب املادة )20( من قانون اإلجراءات الجزائية.

إن ب��ع��ض امل��اح��ق��ات األم��ن��ي��ة واالس���ت���دع���اءات امل��ت��ك��ررة، ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت ب��ع��ض ال��ط��ل��ب��ة . 7
ال��ج��ام��ع��ي��ي��ن، ق��د  ج��رت خ��ال ف��ت��رة االم��ت��ح��ان��ات وف��ت��رة ال��ت��س��ج��ي��ل ل��ل��ف��ص��ول ال��ج��ام��ع��ي��ة، 
بما يعزز التساؤالت املطروحة حول املغزى واألسباب من وراء تلك املاحقات األمنية 
 للطلبة وتؤدي إلى حرمانهم من فصول دراسية، وبخاصة 

ً
 وتشويشا

ً
التي تسبب إرباكا

؟ 
ً
أنها تجري في ظل عدم وجود قضايا جزائية بحقهم أساسا

إن اإلفادات الخطية املوثقة للطلبة، والتي تؤكد تعرضهم للتعذيب أو سوء املعاملة . 8
داخ���ل م��راك��ز االح��ت��ج��از ال��ت��اب��ع��ة ل��ألم��ن ال��وق��ائ��ي، وامل���ع���ززة ف��ي ب��ع��ض ال��ح��االت ب��ال��ت��ق��اري��ر 
 إل����ى أن���ه���م ل����م ُي���ع���رض���وا ع���ل���ى ال���خ���دم���ات 

ً
���ش���ي���ر أي����ض����ا

ُ
ال���ط���ب���ي���ة وال����ص����ور ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة، ت

 لم يقدم لهم الطعام خال فترة االحتجاز، 
ً
الطبية، بالرغم من طلبهم ذلك، وأحيانا
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بالرغم من طلبهم ذلك، بما ينتهك حقوقهم داخل مراكز االحتجاز املكفولة في القانون 
األسا�سي والتشريعات ذات الصلة والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.

إن ق�������راءة وت���ح���ل���ي���ل ح���ي���ث���ي���ات وت���ف���اص���ي���ل اإلف���������ادات ال���خ���ط���ي���ة وامل����ق����اب����ات وامل���ت���اب���ع���ات . 9
شير إل��ى مدى 

ُ
امليدانية التي ج��رت م��ع الطلبة الجامعيين وغيرهم على ه��ذا الصعيد، ت

سيطرة األجهزة األمنية على مختلف إجراءات التحقيق، بما يتجاوز حدود صاحياتها 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ف��ي م��رح��ل��ة اإلس��ت��دالل، وي��ت��غ��ول ع��ل��ى ال��ص��اح��ي��ات األص��ي��ل��ة ل��ل��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة في 
م���ب���اش���رة ال��ت��ح��ق��ي��ق، ح��ي��ث ُي���اح���ظ م���ن خ����ال ت��ف��اص��ي��ل اإلف������ادات ال��خ��ط��ي��ة وامل���ق���اب���ات 
وامل���ت���اب���ع���ات امل���ي���دان���ي���ة أن دور ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة ال ي���ت���ج���اوز إج������راءات ال���ت���وق���ي���ف وط��ل��ب 
تمديد التوقيف من القضاء على ذمة التحقيق؛ الذي تجريه األجهزة األمنية، وليس 
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، ب��م��ا ي��س��ت��دع��ي م��راج��ع��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��س��ي��اس��ات��ي ل��دى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 

وطبيعة دورها في مباشرة التحقيق.

( قابلة للتجديد، التي تعّرض . 10
ً
إن إج��راءات تمديد التوقيف بالحد األق���س��ى )15 ي��وم��ا

ل��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة وغ��ي��ره��م ف��ي ع��دة ح��االت، ع��ل��ى ق��ض��اي��ا ال��رأي وال��ن��ش��ر، ت��ط��رح ت��س��اؤالت ح��ول 
معايير التوقيف وأهدافه ومبرراته، على أرض الواقع، في مثل تلك الحاالت، وبخاصة 
ف��ي ظ��ل وج��ود ب��ع��ض ال��ح��االت امل��وث��ق��ة ج��رى ف��ي��ه��ا ت��م��دي��د ل��ل��ت��وق��ي��ف ب��ال��ح��د األق���س��ى ق��ب��ل 
وصول امللف التحقيقي واطاع قا�سي الصلح عليه، األمر الذي يحتاج إلى مراجعة على 
امل��س��ت��وى ال��س��ي��اس��ات��ي ف��ي ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة، وب��خ��اص��ة ف��ي ظ��ل ال��ت��وج��ه��ات وامل��م��ارس��ات 

الدولية التي تحظر الحبس كعقوبة ماسة بالحرية على قضايا الرأي والنشر.

ت���ن���ظ���ر م���ؤس���س���ة ال����ح����ق ب���ق���ل���ق ب����ال����غ، م����ن ت���ص���اع���د وت����ي����رة االن����ت����ه����اك����ات ال����ت����ي ط����ال����ت ح���ري���ة . 11
ال����رأي وال��ت��ع��ب��ي��ر، واس��ت��ه��دف��ت ط��ل��ب��ة ال��ج��ام��ع��ات ب��ش��ك��ل رئ���ي���س وغ���ي���ره���م، خ���ال م��رح��ل��ة 
ن��ف��اذ االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ع��ل��ى األرض ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وال س��ي��م��ا ال��ع��ه��د ال��دول��ي ال��خ��اص 
ب��ال��ح��ق��وق امل��دن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وات��ف��اق��ي��ة مناهضة ال��ت��ع��ذي��ب، ب��م��ا ي��ط��رح ت��س��اؤالت ح��ول 
مغزاها ودالالتها، عاوة على انتهاكها للحقوق والحريات املكفولة لألفراد في القانون 
األس���ا�س���ي وال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ذات ال��ص��ل��ة، ف��ه��ل ت��رج��ع إل���ى خ��ل��ل ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
امل��ع��رف��ي ف��ي  م��دل��والت »اإلن��ف��اذ ال��ك��ام��ل« ل��ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي ان��ض��م��ت إل��ي��ه��ا دول��ة فلسطين 
ب����دون ت��ح��ف��ظ��ات أم إل����ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع االن���ض���م���ام ل��ات��ف��اق��ي��ات ال���دول���ي���ة ع��ل��ى أن����ه إج����راء 

، وتبعاته على أكثر من صعيد؟ 
ّ
شكلي ليس إال

���ش���ي���ر إل����ي����ه اإلف���������ادات ال���خ���ط���ي���ة امل����وث����ق����ة ل���دي���ه���ا . 12
ُ
ت���ن���ظ���ر م���ؤس���س���ة ال����ح����ق ب���ق���ل���ق ب����ال����غ، مل����ا ت

وامل���ت���اب���ع���ات امل���ي���دان���ي���ة، م���ن أن غ��ال��ب��ي��ة االن���ت���ه���اك���ات ال���ت���ي ج���رت ع��ل��ى ه���ذا ال��ص��ع��ي��د، ق��د 
طالت لون سيا�سي واحد، وما يمكن أن تشكله من تمييز على أساس الرأي السيا�سي، 
م��ا ي��ط��رح ت��س��اؤالت ح��ول م��دى وج��ود س��ي��اس��ة ت��ق��ف خ��ل��ف ذل��ك، ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار ح��ال��ة 

املحتلة.                           الفلسطينية  الداخلي على األرض  السيا�سي  االنقسام 
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: التوصيات
ً
سادسا

ب��ع��د اس��ت��ك��م��ال ع��رض أب���رز االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي وث��ق��ت��ه��ا م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ف��ي إط���ار ح��ري��ة ال���رأي والتعبير، 

واستهدفت بشكل رئيس طلبة الجامعات، وعرض استخاصاتها، فإن »الحق« تؤكد على ما يلي: 

تطالب مؤسسة الحق باحترام حرية الرأي والتعبير بأشكالها املختلفة، وبوقف املاحقات . 1
، وغ��ي��ره��م م��ن ص��ح��ف��ي��ي��ن وم��وظ��ف��ي��ن وأئ��م��ة 

ً
األم��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��س��ت��ه��دف ط��ل��ب��ة ال��ج��ام��ع��ات ع��م��وم��ا

م��س��اج��د ع��ل��ى خلفية ال���رأي؛ وال��ت��ي ت��ج��ري بشكل رئ��ي��س م��ن ق��ب��ل ج��ه��از األم��ن ال��وق��ائ��ي ودون 
إبراز مذكرات قضائية.

ت��ط��ال��ب م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ج��ه��از األم��ن ال��وق��ائ��ي ب��اح��ت��رام اإلج���راءات وال��ض��م��ان��ات ال��دس��ت��وري��ة . 2
والقانونية املكفولة لألفراد في القانون األسا�سي والتشريعات ذات الصلة واالتفاقيات 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ان��ض��م��ت ال��ي��ه��ا دول���ة ف��ل��س��ط��ي��ن، وب��خ��اص��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��إج��راءات وض��م��ان��ات 

القبض واالحتجاز ودخول وتفتيش املنازل.

ت��ط��ال��ب م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ب��م��ح��اس��ب��ة ك��ل َم��ن ي��ث��ب��ت ت��ورط��ه ب��أي��ة أف��ع��ال أو م��م��ارس��ات ت��ن��درج . 3
ف��ي إط��ار ال��ت��ع��ذي��ب أو س��وء امل��ع��ام��ل��ة وردت ف��ي ه��ذا ال��ت��ق��ري��ر، وب��ت��ق��دي��م م��رت��ك��ب��ي��ه��ا ل��ل��ق��ض��اء، 
الدستورية  االنتهاكات من طلبة جامعات وغيرهم، وصيانة حقوقهم  وبإنصاف ضحايا 

اإلنسانية. كرامتهم  وحفظ 

ت��ن��ظ��ر م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ب��ق��ل��ق ب��ال��غ إل��ى ت��غ��ول األج��ه��زة األم��ن��ي��ة )م��أم��وري ال��ض��ب��ط ال��ق��ض��ائ��ي( . 4
على سلطات النيابة العامة في »التحقيق« على أرض الواقع، بما يتجاوز حدود مهامها 
القانونية لألفراد. فاألصل،  وصاحياتها في مرحلة اإلستدالل، وينتقص من الضمانات 
أن تباشر النيابة العامة جميع إجراءات التحقيق بنفسها، وُيجيز لها القانون، استثناًء 
ع���ل���ى األص������ل، أن ت���ف���وض األج����ه����زة األم���ن���ي���ة ال���ت���ي ت���م���ل���ك ص���ف���ة ال���ض���ب���ط ال���ق���ض���ائ���ي، ب���ق���رار 
تفويض من النائب العام أو وكيل النيابة املختص، بأي إجراء من إجراءات التحقيق، 
في دعوى جزائية محددة، ما عدا االستجواب في الجنايات، وال يجوز أن يكون التفويض 
 ألحكام املادة )55( من قانون اإلجراءات الجزائية. 

ً
، وذلك وفقا

ً
بإجراءات التحقيق عاما

ت���ؤك���د م���ؤس���س���ة ال���ح���ق، ب����أن ت���ج���اوز األج����ه����زة األم���ن���ي���ة ل���ل���ض���واب���ط واإلج���������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة . 5
الخاصة بالتفويض ف��ي إج��راءات التحقيق على أرض ال��واق��ع، م��ن ش��أن��ه أن ُي��رت��ب بطان 
أي إج���راء ت��ح��ق��ي��ق��ي ي��ق��وم ب��ه م��أم��ورو األج��ه��زة األم��ن��ي��ة، وب��ط��ان م��ا ُي��ب��ن��ى ع��ل��ي��ه، وه���ذا ي��ق��ع 
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النائب  باعتبارها حارسة العدالة الجنائية، ومسؤولية  العامة  النيابة  ضمن مسؤولية 
ال���ع���ام ب��ش��ك��ل رئ���ي���س ب��اع��ت��ب��اره ال��ج��ه��ة امل��ش��رف��ة ع��ل��ى أداء م���أم���وري األج���ه���زة األم��ن��ي��ة ف��ي��م��ا 

يتعلق بأعمال وظائفهم بموجب املادة )20( من قانون اإلجراءات الجزائية. 

 ب��م��راق��ب��ة ح��س��ن . 6
ً
ت��ؤك��د م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ع��ل��ى أه��م��ي��ة وض���رورة ق��ي��ام ال��ج��ه��ات امل��ك��ل��ف��ة ق��ان��ون��ا

س���ي���ر ال���ع���دال���ة داخ����ل م���راك���ز االح���ت���ج���از وأم���اك���ن ال���ت���وق���ي���ف ب��م��ه��ام��ه��ا ع���ل���ى ال���وج���ه األك���م���ل؛ 
ف��ي م��واج��ه��ة ع��م��ل��ي��ات االح��ت��ج��از ال��ت��ع��س��ف��ي ال��ت��ي ي��ت��ع��رض ل��ه��ا ط��ل��ب��ة ال��ج��ام��ع��ات ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة 
، ل��ض��م��ان اح��ت��رام ال��ح��ق��وق 

ً
ح��ري��ة ال���رأي وال��ت��ع��ب��ي��ر، وف��ي م��ج��ال االح��ت��ج��از ال��ت��ع��س��ف��ي ع��م��وم��ا

وال���ح���ري���ات وال���ك���رام���ة اإلن���س���ان���ي���ة، وت��ت��م��ث��ل ف���ي: ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام، وأع���ض���اء ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، 
 ك��ّل ف��ي دائ��رة اختصاصه، 

ً
ورؤس��اء محاكم البداية واالستئناف، وق��ض��اة املحاكم عموما

ووزي������ري ال���ع���دل وال���داخ���ل���ي���ة، وذل�����ك ب���م���وج���ب ال���ق���وان���ي���ن ال���ت���ي م��ن��ح��ت��ه��م ت���ل���ك ال���ص���اح���ي���ات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة؛ أال وه���ي ق���ان���ون اإلج�����راءات ال��ج��زائ��ي��ة، وق���ان���ون ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة، وق��ان��ون 

مراكز اإلصاح والتأهيل.    

ت��رى م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ب��أن إج����راءات ال��ت��وق��ي��ف وت��م��دي��د ال��ت��وق��ي��ف م��ن ق��ب��ل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة . 7
والقضاء، التي تجري بحق الطلبة وغيرهم، على قضايا الرأي والنشر، ال مبرر لها حتى 
وإْن ت���ج���اوزت ح���ّد ال����رأي ووص���ل���ت ح���ّد ال����ذم وال���ق���دح وغ��ي��ره��ا م���ن ج���رائ���م ال��ن��ش��ر ال����واردة 
ف���ي ق���ان���ون ال���ع���ق���وب���ات ال���ن���اف���ذ، ك��ون��ه��ا ت��ت��ن��اق��ض م���ع ف��ل��س��ف��ة ال��ت��وق��ي��ف وأه����داف����ه وغ��اي��ات��ه 
 ل��ه أص��ول وض��واب��ط ومعايير، وليس عقوبة، كما أن 

ً
 اح��ت��رازي��ا

ً
وم��ب��ررات��ه، باعتباره ت��دب��ي��را

م��ح��ك��م��ة امل���وض���وع ه���ي ال��ت��ي ت��ق��رر ب��ن��ت��ي��ج��ة ال���دع���وى ال��ج��زائ��ي��ة م���ا إذا ك���ان ال���ق���دح أو ال���ذم 
 وبحكم قضائي، بما ال يبقى معه أّي مبرر إلجراءات التوقيف على هذا 

ً
 أو ُمجّرما

ً
ُمباحا

األساس. 

ت��ن��ظ��ر م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ب��ق��ل��ق ب��ال��غ ب��ش��أن ح���االت ت��م��دي��د ت��وق��ي��ف، ج���رت ب��ح��ق ب��ع��ض ط��ل��ب��ة . 8
( ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ج��دي��د، وب��خ��اص��ة قبل 

ً
ال��ج��ام��ع��ات؛ ب��ال��ح��د ال��زم��ن��ي األق���س��ى ل��ل��ت��وق��ي��ف )15 ي��وم��ا

وصول امللف التحقيقي واطاع قا�سي الصلح عليه، وترى »الحق« أن معايير التوقيف 
مارس على أرض الواقع تحتاج إلى مراجعة على املستوى السياساتي لدى النيابة 

ُ
التي ت

والحريات.    للحقوق   
ً
تحصينا والقضاء،  العامة 

ت��ن��ظ��ر م��ؤس��س��ة ال��ح��ق ب��ق��ل��ق ع��م��ي��ق م���ن ال��ت��أث��ي��ر ال��س��ل��ب��ي إلج�����راءات ال��ق��ب��ض وال��ت��وق��ي��ف ف��ي . 9
ق��ض��اي��ا ال�����رأي وال���ن���ش���ر ع��ل��ى ح���ري���ة ال�����رأي وال���ف���ك���ر واإلب������داع وال���ح���ق ف���ي امل���ع���رف���ة، وت��ط��ال��ب 
ب��م��راج��ع��ة ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ج��زائ��ي��ة ل��ض��م��ان م��واءم��ت��ه��ا م���ع ال��ع��ه��د ال���دول���ي ال���خ���اص ب��ال��ح��ق��وق 
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املدنية والسياسية، والتوصيات العامة للجنة املعنية بحقوق اإلنسان، ومع التوجهات 
وامل���م���ارس���ات ال���دول���ي���ة، ال���ت���ي ت��ح��ظ��ر ال��ح��ب��س ع��ل��ى ق��ض��اي��ا ال��ن��ش��ر، ب��ح��ي��ث ي��ت��م ال��ل��ج��وء إل��ى 
 ل��ل��ف��ح��ص ث��اث��ي األج�����زاء وم��ا 

ً
ال���غ���رام���ة أو ال��ت��ع��وي��ض امل���دن���ي، إْن ك���ان ل���ه م��ق��ت���س��ى، ووف���ق���ا

ي���ت���ض���م���ن���ه م����ن ع���م���ل���ي���ة ت������وازن ب���ي���ن ال���ح���ق���وق وال����ح����ري����ات ل���ت���ح���ق���ي���ق ال���ص���ال���ح ال����ع����ام األج�����در 
والرعاية. بالحماية 

ت��ؤك��د م��ؤس��س��ة ال��ح��ق أن��ه��ا س��ت��ق��وم ب�����إدراج االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ط��ال��ت ح��ري��ة ال����رأي وال��ت��ع��ب��ي��ر . 10
بمفهومها الواسع، وبخاصة تلك التي استهدفت طلبة الجامعات، في التقرير املوازي على 
العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، الذي سيقدم للجنة املعنية بحقوق 
اإلنسان خال هذا العام، بما يشمل مختلف الجوانب التشريعية والسياساتيه، ودور 
جهات االنتصاف املحلية وأدائها على هذا الصعيد. وتجدد مؤسسة الحق تأكيدها على 
وج��وب اإلن��ف��اذ ال��ك��ام��ل ل��ات��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ان��ض��م��ت إل��ي��ه��ا دول��ة فلسطين ع��ل��ى أرض 

والقضائية.     والسياساتية  التشريعية  املستويات  مختلف  وفي  الواقع 

تؤكد مؤسسة الحق بأن األفعال واملمارسات التي تندرج في إطار التعذيب على الصعيد . 11
الداخلي، حال ارتكبت في إطار منهجي، وبغياب التحقيقات الجنائية واملحاسبة وإنصاف 
��ع��رض امل��س��ؤول��ي��ن ع��ن ارت��ك��اب��ه��ا ل��ل��م��س��اءل��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة أم��ام 

ُ
ال��ض��ح��اي��ا، ي��م��ك��ن أن ت

 ب��أن ج��ري��م��ة ال��ت��ع��ذي��ب ت��ع��د م��ن ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ال تسقط 
ً
امل��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة، ع��ل��م��ا

للمحكمة.       األسا�سي  النظام  بموجب  بالتقادم 
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وصفحات التواصل االجتماعي 

مؤسسة الحق
54 الشارع الرئيسي  »طابق 2+ 3« مقابل دير الالتين

كنيسة مار اندراوس االنجيلية »قاعة البروتستانت«
ص.ب 1413 - رام اهلل - الضفة الغربية - فلسطين

هاتف: 9/ 7/ 2954646 2 )0( 972 +
فاكس: 2954903 2 )0( 972 +

www.alhaq.org

www.alhaq.org   امل�قع االلكرتوين للم�ؤ�س�سة
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