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 2 من 1صفحة

  2008أيار  3، في بيروت
  
  

  ...في تطورات متابعة حادثة اختطاف واحتجاز ربيع حسين في مخيم الرشيدية
  تفوض رسمياً من قبل المتضررين بمتابعة قضاياهم) حقوق(

  
  

 فـي مخـيم     2008 نيـسان    8 بتاريخ   1نتيجة للتطورات التي أعقبت متابعتنا لحادثة اختطاف السيد ربيع حسين         

رئـيس الجمعيـة الفلـسطينية      "لمنظمة بتوكيل محامية عن كل من السيد عبد العزيز طارقجي           الرشيدية، قامت ا  

والسيد ربيع حسين وذلك بناء على طلبهم منا مساعدتهم ومساندتهم في متابعة قضاياهم             )" راصد(لحقوق اإلنسان   

ينتفي العمل /ها، وال تسقطبموجب وكاالت رسمية غير قابلة للعزل، بمعنى أنه ال يمكن التراجع عن وتفويضهم لنا

  .بها في حال حدث مكروه ألي من السادة أعاله
  

، قام السيد طارقجي برفع دعوى قضائية على أثر التهديدات التي تلقاها بنتيجة إصداره 2008 نيسان 22فبتاريخ  

ن علـى صـلة     خالفاً لما طلبه منه نافـذي      يؤكد بموجبه الحادثة ويتضامن معنا،       2008 نيسان   18بياناً بتاريخ   

وعليه، باشرت المحامية بمتابعة دعوته القضائية حيث قامت اليوم بتقديم إفادة في مركز الـشرطة               !! بالخاطفين

  .بحضور السيد طارقجي
  

وأثنـاء  . ، إتصل بنا ربيع حسين وطلب مقابلتنا التي عملنا على تأمينها فـوراً   2008 أيار   2وعشية يوم الجمعة    

 بعد  2008 نيسان   22تي جرى توثيقها كاملةً، أفادنا ربيع بأن سراحه كان قد أطلق في             المقابلة، فجر الجمعة، وال   

ـّع مكرهاً على إقـرارٍ لـيس متأكـداً مـن     مكتب كاتب للعدل في منطقة صور، أن اقتاده خاطفيه إلى   حيث وق

ال   - اختطافه   كما سرد لنا تفاصيل عملية اختطافه واحتجازه وإهانته وتعذيبه وتعرضه للضغوط لنفي           . مضمونه

بغطاء من قبـل    وعدم البوح بالممارسات األخرى التي تعرض لها خالل االحتجاز           -سيما بعد فضحنا للحادثة     

غير أّن   كما أوضح ربيع بأنّه وعلى الرغم من إطالق سراحه،           .شخصيات اعتبارية منهم رجال دين وإعالميين     

 حال قام بمغادرة مخيم الرشيدية أو تحدث عن ما تعرض            في خاطفيه قاموا بإنذاره ملوحين بأذيته وأذية عائلته      

اليوم  "2008 نيسان   23وعن كيفية تمكنه من مغادرة المخيم، حدثنا ربيع قائالً بأنه في            . ال سيما مع منظمتنا   له،  

، وبذريعة مرض ابنته وضرورة نقلها لمستشفى مختص، نجحت زوجته بمغادرة المخـيم        "الثاني إلطالق سراحه  

، وبحجة ذهابه لالطمئنان على ابنته، أفاد ربيع بأنـه غـادر            "2008 نيسان   24" وفي اليوم التالي لذلك      .وولديها

  .مخيم الرشيدية وتوارى عن األنظار لبضعة أيام قبل لجوئه إلى طلب مقابلتنا

                                                 
تعرض لحادثة اختطاف ) إذ يعاني من شلل نصفيمن ذوي االحتياجات الخاصة ، 1974لعام الجئ فلسطيني من مواليد ا(ربيع حسين  1

ملقب بجمال الكاتو، مسؤول وحدة عسكرية لحركة فتح ( على يد مجموعة مسلحة بأمر من المدعو جمال دندشلي 2008 نيسان 8بتاريخ 
وقد قامت المنظمة . در حسين، بمشكلة عائلية مع جمال دندشليعلى خلفية ما يقال أو يشاع حول تورط شقيقه، نا) في مخيم الرشيدية

لمطالعة البيان وكافة .  عبر إصدارها بياناً صحفياً اعتبرته بمثابة إخبار للنيابة العامة2008 نيسان 16بفضح هذه الحادثة بتاريخ 
   org.palhumanrights.www: رابط التاليالمتعلقات األخرى بالحادثة يرجى زيارة الصفحة الرئيسية لموقعنا االلكتروني على ال
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 2 من 2صفحة

  

 تـأمين   وفي سياق المقابلة، طلب إلينا ربيع مساندته في مقاضاة خاطفيه وحمايته حيث ألّح وبشدة على مـسألة                

وهنا قام ربيع أيضاً بتـسليمنا      . لجوئه لخارج لبنان الستشعاره بالخطر الذي يحدق بسالمته وسالمة أفراد عائلته          

تسجيالت صوتية تحتوي على تهديدات تلقاها بعد فراره من المخيم يؤكد فيها خاطفوه بأنهم قـادرون علـى أن                   

، المتواري عن األنظار، والمقيمة مع أهلها في مخـيم          يطالوه حتى لو كان خارج المخيم، وبأن زوجة أخيه نادر         

الرشيدية، رهن اإلقامة الجبرية ريثما تعود الفتاة التي يقال بأنها هربت سوياً وأخيه نادر، وقد قمنا بـضم هـذه                    

  . والتي ورد في إحداها تهديداً لنا أيضاً) راصد(التسجيالت إلى سابقاتها من التهديدات التي تلقتها الجمعية 
  

وبناء على ما تقدم، فإنه وبموجب تفويض ربيع لنا، تعمل المحامية حالياً على إتمام كافة اإلجـراءات القانونيـة                   

وإعداد الملف الالزم للسير قدماً في رفع دعوى قضائية بحق المتورطين في خطف واحتجاز وتعـذيب وتهديـد               

  .ربيع حسين
  

أناطا بمنظمتنا دون   والسيد ربيع حسين،    " بصفته الشخصية والمعنوية  "تجدر اإلشارة بأن كالً من السيد طارقجي        

. حكـم عـادل   /التنازل عن الدعاوى القضائية قبل التوصل إلى تسوية       / حق إسقاط  سواها، بما في ذلك أنفسهم،    

قهما، الطريق على محـاوالت الـضغط       وعليه، فإنه وبموجب هذه التوكيالت، قطع المتضرران، المنتهكة حقو        

عليهما لجهة التنازل عن الدعاوى القضائية، وحّدوا من نسبة خطر التعرض ألذى، وضمنوا أيضاً اسـتمرارية                

  .متابعة المسألة في حال تعرضهما ألي مكروه
  

لى ثقـتهم العاليـة     ، نعتبر بأن توكيل المتضررين لنا دليالً ع       )حقوق(إننا في المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان       

بموضوعية ومهنية عملنا، ونؤكد على بذل قصارى الجهود الممكنة في سبيل إنصاف المتضررين وإحقاق الحق               

كما وتعتبر المنظمة بأن عملها هذا من شأنه أن يرفع وبصورة حّية وواقعيـة مـن وعـي الالجئـين                    . وتبيانه

ية كيفية التعاطي مع االنتهاكات الخطيرة التي يـشهدونها         الفلسطينيين، ال سيما الذين يقطنون في المخيمات، لناح       

إذ يقدم الدالئل والشواهد الموثقة للسبل السلمية التي تمكننا من التخلص من سيطرة شرعة الغاب هناك  وحـث                   

        .إعمال القانون وتشجيع اإلصالحات الشاملة وصوالً لضمان األمان اإلنساني
  

 بهدف الـدفاع    1997هي جمعية غير حكومية، تأسست عام       ) حقوق(نسان  المنظمة الفلسطينية لحقوق اإل   

عن، وحماية ونصرة حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وهي جمعية مشهرة بموجب علم وخبر رقـم                

  .أد/36
  
  

  )حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان                   انتهى*** 


