
 
 
 

األجهزة األمنية من قبل  اإلعتقال على خلفية االنتماء السياسييدين  الرتهيب و  "محاية"
 يف بريزيتممثلي الكتلة اإلسالمية  عن يف الضفة الغربية ، ويدعو لإلفراج الفوري

االعتقاالت واالستدعاءات على خلفية سياسية سياسة  استمرار مركز حماية لحقوق اإلنسان يدين   
واألجهزة لحكومة رام هللا دعوته يجدد المركز و في الضفة الغربية المحتلة،  الكتلة اإلسالمية منلنشطاء 

األمنية المعنية بالكف عن سياسة االعتقال التعسفي، ويطالبهما باإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين 
 السياسيين، وإغالق ملف االعتقال السياسي نهائيًا.

جهاز المخابرات تابعون لألجهزة االمنية في رام هللا يعتقد أنهم من مسلحون أطلق  لمتابعة المركز ووفقا  
يتم ، قبل أن الماضية العامة النار على نشطاء من الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت برام هللا الليلة

 على خلفية نشطاهم الطالبي. إختطافهم
أن النشطاء الذين تم مالحقتهم من جهاز الكتلة اإلسالمية اإلطار الطالبي لحركة حماس هذا وأعلنت 

عبد الرحمن علوي منسق الكتلة اإلسالمية، ومحمد حسن  المخابرات على خلفية انتمائهم للكتلة هم:
 سكرتير اللجنة المالية، ومالك ثوابتة سكرتير لجنة الكافتيريات، والطالب عدي الخطيب.

ياسة اإلعتقال على خلفية االنتماء السياسي يشكل يعتبر استمرار األجهزة االمنية بتطبيق س مركز حماية
مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق  وخطرًا حقيقيًا على حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية 

االعالن العالمي لحقوق االنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديدًا  السيمااإلنسان 
التي منحت األفراد الحق في حرية اعتناق اآلراء دون مضايقة وحظرت التعسف في و ( 9،19المواد )

كما يرى االعتقال أو التوقيف إال ألسباب نص عليها القانون ووفق االجراءات المنصوص عليها فيه،  
 "10"فيه مخالفة صارخة لمواد القانون األساسي الفلسطيني وخصوصًا المادة  االعتقالهذا  المركز أن

( التي أكدت على الحرية 11لتي أضفت صفة اإللزام على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، والمادة )ا
 .ه أو تقييد حريته إال بأمر قضائيالشخصية ولم ُتجز القبض على أحد أو تفتيشة أو حبس

فإنه  رة األخيرةيجدد إدانته لالعتقال السياسي في الضفة الغربية الذي ارتفعت وتيرته في الفت وبدوره إذ    
، والذي يقضي بعدم 1999فبراير  20بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ  يذكر

مشروعية االعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة واالمتناع عن ممارسة 
بالتقيد التام سطينية بإجهزتها المختلفة السلطة الفل يطالب و، .االعتقاالت السياسية غير المشروعة

بالقانون، وبالكف نهائيًا عن أعمال االعتقال على خلفية سياسية، ويدعو لألفراج الفوري عن جميع 
 .من الفلسطينية في الضفة الغربيةالمعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة األ
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