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وفاة ناشط سياسي فلسطيني بعد اعتقاله من
قبل األجهزة األمنية

24 - يونيو - 2021

نزار بنات. صورة من صفحته ع� فيسوك

لندن- “القدس العربي”: تو� الناشط السيا� الفلسطيني، نزار بنات، � ساعة مبكرة من

فجر اليوم الخميس، بعد اعتقاله من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية.

وقال محاِفظ محافظة الخليل، ج��ن البكري، � بيان ع� صفحة املحافظة ع� فيسبوك، إن

الحالة الصحية للناشط “بنات” تدهورت بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية بعد صدور مذكرة

إحضار من النيابة العامة.

وأضاف البيان أنه تم تحو�ل “بنات” إ� مستشفى الخليل الحكومي، حيث عاينه األطباء

وتبّينت وفاته، فيما تم إبالغ النيابة العامة بالواقعة.
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واتهمت عائلة “بنات” األمن الفلسطيني بـ”اغتيال” نجلها. 

وقال عمار بنات، املتحدث باسم العائلة، لوكالة األناضول: “تعرض نزار لعملية اعتقال عند

الساعة الثالثة والنصف فجرا، من قبل قوة أمنية من جهازي األمن الوقا� واملخابرات العامة”. 

وأضاف: “القوة اقتحمت منزل بنات بعد تفج� مدخله، وانهالت عليه بالضرب بواسطة

هراوات حديدية وخشبية”. 

وتابع: “رّشت القوة بنات بغاز الفلفل، واعتقلته بعد تجر�ده من مالبسه، وبصورة فجة،

واقتيد تحت الضرب، وتسيل الدماء منه”. 

وأكمل: “ما جرى هو اغتيال بحق نزار، وتعامل الجهات الرسمية مع الحدث بطر�قة غ�

أخالقية”. 

وقال إن العائلة لم تتلق حتى الساعة أي اتصال من قبل الجهات الرسمية حول ما جرى مع

نجلهم، وعلمت بخ� وفاته من قبل وسائل اإلعالم. 

وطالب “بتشر�ح الجثمان بوجود طبيب من العائلة، وفتح تحقيق دو�، بمشاركة مؤسسات

حقوقية محلية ودولية”.

بیان صادر عن محافظ الخلیل اللواء جبرین البكري:

343 401 29
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و”بنات” ناشط ومعارض “مستقل” للسلطة الفلسطينية، وُعرف بانتقاداته الالذعة للسلطة

الفلسطينية، واعتقل من قبل األجهزة األمنية عدة مرات. 

وشّكل بنات قائمة “الحر�ة والكرامة” لخوض انتخابات املجلس التشر�عي، التي كانت مقررة

يوم 22 مايو/ أيار املا�، قبل صدور مرسوم رئا� (� 30 أبر�ل/ نيسان املا�) بإلغائها. 

وأثار “بنات” جدال واسعا � الشارع الفلسطيني، إثر مطالبته االتحاد األوروبي بوقف الدعم

املا� عن السلطة، عقب قرار إلغاء االنتخابات. 

وآنذاك، قال “بنات” � مقطع مصور ع� فيسبوك، إن مسلح� “بمرافقة األجهزة األمنية”،

أطلقوا (يوم 2 مايو/ أيار املا�) النار بكثافة ع� منزله “ورّوعوا ساكنيه”.

لجنة تحقيق

هذا وأعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، تشكيل لجنة تحقيق رسمية، � وفاة نزار بنات.

· شبكة قدس اإلخباریة

عائلة الناشط السیاسي نزار بنات تتھم األمن باغتیالعائلة الناشط السیاسي نزار بنات تتھم األمن باغتیال
· Alam Live علم مباشر
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وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، � بيان، إنه “تم تشكيل لجنة للتحقيق � وفاة املواطن نزار

بنات، أثناء اعتقاله من قبل قوة من األجهزة األمنية � الخليل”.

وأشار إ� أن وزير العدل محمد الشاللدة، ي�أس اللجنة، وبعضو�ة رئيس الهيئة املستقلة

لحقوق اإلنسان، عمار دويك، وطبيب ممثل عن عائلة “بنات”، واللواء ماهر الفارس عن

االستخبارات العسكر�ة.

وبّ� أن “طبيبا من جهة العائلة، سيدعى للمشاركة � تشر�ح الجثمان”.

وقال إن “اللجنة ستبدأ عملها فورا للبحث، والتق�، والوقوف ع� أسباب وفاة بنات،

وستعتمد ع� نتائج التشر�ح، وتستمع إ� شهادات عائلته، وشهود العيان، واملسؤول�”.

تنديد حقوقي وفصائ� 

من جانبها، نددت مؤسسات حقوقية، وفصائل فلسطينية، بالحادث، مطالبة بالتحقيق �

ظروف وفاته. 

وقالت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان � بيان صحا�، إنها “تنظر بخطورة بالغة لحادثة وفاة

الناشط نزار بنات”. 

وأضافت الهيئة، إنها “باشرت بالتحقيق وجمع املعلومات حول حادثة الوفاة، وستشارك �

تشر�ح الجثمان من خالل طبيب شرعي منتدب من قبل الهيئة، وستعلن نتائج التحقيق التي

تتوصل إليها فوراً”. 

بدورها، اتهمت حركة املقاومة اإلسالمية “حماس”، أجهزة األمن الفلسطينية، بـ”اغتيال بنات”.

وقالت � بيان صحا�: “ندين بشدة اغتيال أجهزة األمن الناشط واملعارض السيا� نزار بنات”. 

وأضافت: “هذه الجر�مة املدبرة واملنظمة تعكس نوايا وسلوك السلطة الفلسطينية، وأجهزتها

األمنية تجاه أبناء شعبنا والنشطاء املعارض�”. 

وحّملت الحركة، الرئيس الفلسطيني املسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج وفاة “بنات”. 

و� ذات السياق، قالت حركة الجهاد اإلسالمي، � بيان، إن ما تعرض له بنات هو “جر�مة

تكشف مدى التعدي ع� الحر�ات وقمع ومالحقة كل املعارض� لسياسات السلطة ونهجها”. 

وحّملت الجبهة الشعبية لتحر�ر فلسط�، السلطَة الفلسطينية “مسؤولية اغتيال بنات”. 

وقالت � بيان: “نؤّكد ع� ضرورة أن تقوم املراكز واملؤّسسات الحقوقية، بدورها املطلوب إزاء

القضية الخط�ة بكل أبعادها ودالالتها وغ�ها من القضايا املماثلة التي تمس حقوق وحر�ات

أبناء شعبنا”. 

بدورها، أدانت حركة املبادرة الوطنية الفلسطينية، حادثة اعتقال ووفاة “بنات”، وطالبت
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نزار بناتاألجهزة األمنية الفلسطينية

كلمات مفتاحية

“بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج السلطة، ومن شخصيات مشهود لها باالستقاللية

والنزاهة إلجراء تحقيق شامل � ما جرى، وضمان إيقاع العقوبة باملسؤول� عن وفاته”. 

وأكدت رفضها “لالعتقال السيا� أو استخدام العنف، أو التعذيب ضد املواطن�”.

عشراوي: تطور خط� 

من ناحيتها، قالت حنان عشراوي، العضو السابق � اللجنة التنفيذية ملنظمة التحر�ر

الفلسطينية، � تغر�دة ع� “توت�”، إن “اعتقال نزار بنات، وتعرضه للضرب املميت جر�مة

خط�ة، وتطور خط�”. 

وأضافت: “لقد استمر تدهور األوضاع � األرا� الفلسطينية دون رادع مما أدى إ� هذا

التصعيد”. وأكدت ع� ضرورة “مساءلة املسؤول� عن وفاة بنات”.

تنديد دو� 

من جانبه، عّ� مكتب االتحاد األوروبي � فلسط�، عن “حزنه”، لوفاة “بنات”. 

وطالب املكتب � تغر�دة ع� حسابه الرسمي ع� موقع توت� بـ”إجراء تحقيق كامل ومستقل

وشفاف فورا”. 

وقال: “مصدومون وحز�نون لوفاة الناشط واملرشح السابق نزار بنات عقب اعتقاله من قبل

قوات األمن”. 

أما ممثلة كندا � فلسط�، فقالت � حسابها ع� توت� إنها تشعر بـ”الصدمة والحزن العميق

بوفاة الناشط نزار بنات”. 

وأضافت: “تؤكد كندا بقوة، ع� ضرورة حر�ة التعب� واملساحة اآلمنة للشخصيات السياسية

وأعضاء املجتمع املد� الذي يجب حمايتهم”.

(وكاالت)


