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   2008 نيسان 16بيروت في 
  

  للنشر الفوري... بيان عاجل 
  

  حادثة احتجاز تعسفي منافية لكل المعايير اإلنسانية في مخيم الرشيدية 
  لالجئ فلسطيني من ذوي االحتياجات الخاصة

  
وفي حوالي الساعة العاشرة صباحاً وبـالقرب مـن مستـشفى الهـالل األحمـر         2008 نيسان   8بتاريخ  

جموعة من أربعة مـسلحين     ومركز الكفاح المسلح الواقعين في مخيم الرشيدية، أقدمت م        ) لسمب(الفلسطيني  

، مقعد  1969الجئ فلسطيني من مواليد العام      ( المدعو ربيع راجح الحسين    الهوية على اختطاف     يمجهول

حـدة  ملقب بجمال الكاتو، مـسؤول و     (المدعو جمال دندشلي     واقتياده إلى مقر     )إذ يعاني من شلل نصفي    

الواقع قرب مؤسسة أبو جهاد الـوزير لـذوي   ) عسكرية في المخيم تابعة إلحدى التنظيمات الفلـسطينية      

هـو   ،ربيـع المـذكور  ، على خلفية أن  االحتياجات الخاصة ومركز اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وذلك         

الملقب بجمال الكـاتو،    لي  يتهمه جمال دندش  و متواري عن األنظار منذ فترة،    (شقيق المدعو نادر الحسين     

  ). معهبالتورط في مشكلة عائلية
  

، ومن مصادر موثوقة، بأنه تم تقييـد المـدعو          )حقوق(هذا وقد علمت المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان        

ربيع بعد اقتياده إلى المقر المذكور أعاله، بالسالسل الحديدية واالعتداء عليه بالضرب على مرأى العديـد                

وذلك للضغط   ليصار بعدها إلى احتجازه في قفص مع الدواجن في ظروف منافية لإلنسانية              من األشخاص 

للمـدعو جمـال دندشـلي       على الظهور وتسليم نفـسه       جبار األخير إلعليه لإلقرار بمكان تواجد أخيه أو       

القـانون   لهذه الوسائل المدانة والمرفوضة والتي تشكل خروجاً فاضحاً عن           نتيجة ك )الملقب بجمال الكاتو  (

لجهة عدم شرعية الشخصية القائمة باالحتجاز وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق اإلنسان ال سيما تلك التـي                

تنص على عدم وجوب احتجاز أي إنسان تعسفاً أو تعريضه للتعذيب أو أي ضرب من ضروب المعاملـة                  

  . المهينة والحاطة بالكرامة اإلنسانية
  

وحتى تاريخ صدور   ربيع،  المخطوف  ، بأن احتجاز    )حقوق(لحقوق اإلنسان   تفيد المنظمة الفلسطينية    هذا و 

تـدخل   الساعة الثانية عشرة ظهراً، ال يزال مستمراً، على الرغم مـن ال            2008 نيسان   16بيانها هذا في    

ومن بينهم منظمتنا التي عملت على دعوة جميع األطراف         عديدين  الحثيث والمتكرر، ومنذ بداية الحادثة، لل     

رة بالعمل الجدي والضغط لفك أسر المخطوف ربيع وتحريره من احتجازه، غير أن كل هذه الجهود                المؤث

لم تثمر نجاحاً، ناهيك عن تواتر المعلومات التي تتحدث عن تدهور صحة المخطوف ربيع نظراً لظروف                
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لة بالحادثة، قـام     كما وتفيد المنظمة أنه وفي واقعة أخرى منافية للقانون ومتص          .ه التعسفي القاسية  حتجازا

المؤلفـة   عائلة المخطوف ربيع بفرض اإلقامة الجبرية على      )الملقب بجمال الكاتو  (جمال دندشلي    المدعو

 المؤلفة من زوجته وأطفالهما الخمـسة  وعائلة نادر، المتواري عن األنظـار، طليقته وأطفالهما الثالثة من  

  .هذا إضافة لعائلة شقيقة األخوين
  

إذ تهيب بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية وبالجهود التي        ) حقوق (إن المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان    

تعتبر بيانها هـذا بمثابـة      بذلتها في هذه القضية، وإيماناً منها بسيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها،             

 –مة المخطوف ربيع وحماية عائلته وأقربائـه        لتأمين سال إخبار للنيابة العامة اللبنانية لتتحرك بمقتضاه،       

، ولتطبيق القوانين المرعية اإلجراء، علَّ ذلك يشكل رادعاً في          -إذ نستشعر بالخطورة الجدية المحدقة بهم       

) حقـوق (كما وتطالب المنظمـة     . المستقبل لمن تسوله نفسه تكرار مثل هذه األعمال المدانة والمرفوضة         

المحلية والدولية، ال سيما مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بالتدخل ورفع           كافة المنظمات اإلنسانية،    

الصوت عالياً والضغط على كل المعنيين وصوالً لتحرير المخطوف ربيع وتأمين سالمته وسالمة عائلتـه               

  . وأقربائه
  

كل فاضح لمعايير حقوق    المنافية للقانون والمنتهكة بش   عمال  وتستنكر مثل هذه األ   المنظمة  تدين  وخاتمةً، إذ   

ـ  اإلنسان، تعتبر بأن قيامها برصد مثل هذه االنتهاكات وغيرها وتوثيقها ومتابعتها مـن صـلب                ا مهماته

في مضمار الدفاع عن وحماية الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وأنها ليست في وارد أن تـضع                وواجباتها  

صي، ننأى عنه، مهمـا كانـت الظـروف         سياسي أو شخ  في موقع تجاذب    نفسها، أو أن يضعها آخرون،      

  .واألحوال، خاصة في ظل ما نشهده من تجاذبات على الساحة الفلسطينية في لبنان
  

 بهدف الدفاع   1997هي جمعية غير حكومية، تأسست عام       ) حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان     

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

  .أد/36
  
  

  )حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان                   انتهى*** 

       

    
  


