
تقرير جلنة تق�شى احلقائق التي �شكلها جمل�س منظمات 
ال�شرطة  قمع  يف  للتحقيق  الفل�شطينية   االن�شان  حقوق 

الفل�شطينية للم�شرية ال�شلمية يف مدينة رام اهلل



يتكون جمل�س منظمات حقوق االن�شان الفل�شطينية من 
املوؤ�ش�شات التالية:

• مركز ان�سان للدميقراطية وحقوق االن�سان	

• بديل – املركز الفل�سطيني مل�سادر حقوق املواطنة والالجئني	

• احلركة العاملية للدفاع عن االأطفال فرع فل�سطني	

• مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية« حريات«	

• موؤ�س�سة احلق 	

• مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق االن�سان	

• –غزة	 موؤ�س�سة ال�سمري حلقوق االإن�سان 

• موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية االأ�سري و حقوق االإن�سان - رام اهلل	

• القانونية	 للم�ساعدة  القد�س  مركز 

• مركز املراأة لالإر�ساد القانوين واالجتماعي	

• مركز امليزان حلقوق االإن�سان- غزة	
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كما  حتقيقها  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  �سكلها  التي  الر�سمية  اللجنة  انهت 
ومالب�سات  ظروف  يف  حتقيقها  اأي�سا  الداخلية  وزير  �سكلها  التي  االأمنية  اللجنة  انهت 
يوم  م�ساء  اهلل  رام  مدينة  يف  انطلقت  التي  ال�سلمية  للم�سرية  الفل�سطينية  ال�سرطة  قمع 

.2012/6/30

من  اأن  الفل�سطينية  االن�سان  حقوق  منظمات  جمل�س  يف  ارتاأينا  ال�سعيد  هذا  وعلى   
االحداث  هذه  يف  للتحقيق  موازية  جلنة  ت�سكيل  القانونية  م�سوؤولياتنا  ومن  بل  واجبنا 
بغر�س اإظهار احلقيقة ب�سكل مهني وحمايد للراأي العام الفل�سطيني، ولكي يتعزز ويتفعل 
واحلريات  احلقوق  الدفاع عن  القانونية يف  م�سوؤولياته  وواجباته يف حتمل  املواطن  دور 

الد�ستورية وال�سغط مل�ساءلة وحما�سبة من ينتهكها ويعتدي عليها.

ومن هذا املنطلق انتهت موؤ�س�سات جمل�س منظمات حقوق االن�سان الفل�سطينية من جمع 
املوؤ�س�سات  التي قام فريق بحث  الوقائع واملعلومات وال�سهادات  وتدوين ودرا�سة خمتلف 
التي وقعت خالل ممار�سة  والقانوين بجمعها عن ظروف ومالب�سات االحداث  امليداين 
املواطنني حلقهم الد�ستوري يف التعبري عن الراأي والتجمع ال�سلمي بتاريخ 6/30 و7/1 

2012م. يف مدينة رام اهلل.

عن  ف�سال  العيان،  و�سهود  ال�سحايا  من  االإفادات  من  كبرية  جمموعة  اأخذ  مت  لقد 
واملدافعني  ال�سحفيني  وجمموع  املوؤ�س�سات  باحثو  متكن  التي  الفتوغرافية  ال�سور  مئات 
اأيدي  بني  و�سعت  والتي  توثيقها،  من  املكان  بعني  تواجدوا  الذين  االن�سان  حقوق  عن 
وتدقيقها  ومتحي�سها  بدرا�ستها  قام  الذي  وامليداين  القانوين  املجل�س  موؤ�س�سات  فريق 
موؤ�س�سات  امتلكته  ا�ستداليل  علمي  ومنطق  بعناية  معطياتها  وحتليل  وحياد،  مبو�سوعية 
بع�س  اجراء  اىل  ا�سافة  املجال،  هذا  يف  املرتاكمة  وقدراتها  خرباتها  من  املجل�س 
معلومات  على  منها  واحل�سول  مكانتها  بحكم  مطلعة  �سخ�سيات  مع  املغلقة  اللقاءات 
يف  لت�سل  امل�سريات،  لف�س  العنيف  التدخل  اأمر  واإ�سدار  االو�ساع  تفاقم  حول  موثوقة 
املجل�س  ين�سرها  التي  املو�سوعية  واال�ستخال�سات  النتائج  من  جمموعة  اىل  النهاية 

�سمن هذا التقرير.
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خلفية
اأواخر حزيران ) يونيو( 2012م، دعت على موقع التوا�سل االجتماعي )في�سبوك( . 1

جمموعة من الفل�سطينيني تطلق على نف�سها اأ�سم ) فل�سطينيون من اأجل الكرامة( 
على  لالحتجاج   ،  2012/6/30 بتاريخ  اهلل  رام  مدينة  يف  �سلمية  م�سرية  لت�سيري 
االركان  ورئي�س  الدفاع  ووزير  االإ�سرائيلي  الوزراء  رئي�س  نائب  موفاز  �ساوؤول  زيارة 
الرئا�سة  ملقر  )يوليو(  متوز   1 بتاريخ  مقرره  كانت  التي  االحتالل  جلي�س  ال�سابق 

اللقاء.  باإلغاء  للمطالبة  الفل�سطينية، وذلك 

ور�سائلهم،  بياناتهم  يف  ورد  كما  موفاز،  لزيارة  امل�سرية   بهذه  امل�ساركني  رف�س  وياأتي 
اإنطالقا من اعتبارات كثرية اأهمها اعتباره من قبل العديد منهم اأحد جمرمي احلرب 
ف�سال  الثانية،  الفل�سطينية  االنتفا�سة  اإبان  الفل�سطينيني  القادة  باغتيال  اأمروا  الذين 
لعملية  االإ�سرائيلي  االحتالل  تنفيذ  اإبان  الغربية  ال�سفة  مدن  باقتحام  االآمر  كونه  عن 
»الدرع الواقي« التي اطلقها جي�س االحتالل االإ�سرائيلي يف 2002/3/29 والتي اأدت اىل 

�سقوط مئات الفل�سطينيني يف خميم جنني و�سائر مدن ال�سفة الغربية.

امل�سرية . 2 م�ساء،  اخلام�سة  ال�ساعة  انطلقت   ،2012 يونيو   / حزيران   30 بتاريخ 
ال�سلمية التي دعي اإليها يف مدينة رام اهلل باجتاه مقر الرئا�سة الفل�سطينية، وذلك 
مع  املفاو�سات  من  وموقفهم  لراأيهم  امل�ساركني  والإ�سماع  اللقاء  باإلغاء  للمطالبة 

املحتل.

مدينة . 3 و�سط  من   ، /يونيو  حزيران   30 يوم  م�ساء  انطلقت  التي  امل�سرية  �سهدت 
واأفراد  الفل�سطينية  ال�سرطة  ا�ستخدام  الفل�سطينية،  الرئا�سة  مقر  باجتاه  اهلل  رام 
افراد  اعتدى  حيث  والعنف،  للقوة  اهلل  رام  ل�سرطة  التابعة  اجلنائية  املباحث  من 
بال�سرب  امل�سرية  يف  امل�ساركني  على  اجلنائية  واملباحث  الفل�سطينية  ال�سرطة 
بالهروات ف�سال عن ا�ستخدام القوة والعنف يف اقتياد بع�س امل�ساركني يف امل�سرية 
املكان  يف  املتواجدين  ال�سحفيني  لبع�س  التعر�س  مت  كما  املدينة  �سرطة  ملركز 

لتغطية امل�سرية بال�سرب اأو بتحطيم الكمريات اأو باالحتجاز املوؤقت.

الفل�سطينية، . 4 الرئا�سة  مقر  باجتاه  اهلل  رام  مدينة  و�سط  من  انطلقت   7/1 بتاريخ 

م�سرية ثانية للتنديد بالقمع الذي تعر�ست له امل�سرية ال�سابقة وللمطالبة مبحا�سبة 
لتاأكيد  الثانية  امل�سرية  هدفت  كما  عليهم،  واعتدى  فيها  للم�ساركني  تعر�س  من 
ال�سابق  الدفاع  ووزير  االإ�سرائيلي  الوزراء  رئي�س  نائب  موفاز  �ساوؤول  زيارة  رف�س 

الفل�سطينية. الرئا�سة  ملقر 

�سهدت امل�سرية الثانية التي انطلقت، من و�سط مدينة رام اهلل باجتاه مقر الرئا�سة . 5
الفل�سطينية  ال�سرطة  ا�ستخدام  تكرار  يونيو،  متوز/   1 يوم  م�ساء  الفل�سطينية 
اعتدى  حيث  والعنف،  للقوة  اهلل  رام  ل�سرطة  التابعة  اجلنائية  املباحث  واأفراد 
اأفراد ال�سرطة الفل�سطينية واملباحث اجلنائية على امل�ساركني يف امل�سرية بال�سرب 
�سرطة  ملركز  بع�سهم  اقتياد  خالل   والعنف  القوة  ا�ستخدام  عن  ف�سال  بالهروات 

املدينة.

قمعت ال�سرطة امل�سرية الثانية بذريعة منع توجه امل�ساركني يف امل�سرية ملقر املقاطعة . 6
باأنه  بامل�سرية  امل�ساركني  ال�سرطة  افراد  اأخرب  الرئا�سة( حيث  مقار   ( الفل�سطينية 
مينع التظاهر امام مقار الرئا�سة، وهو ما اأكده اأي�سا اللواء عدان ال�سمريي الناطق 
با�سم االجهزة االمنية الفل�سطينية لـوكالة »معا« اإذ ورد يف ت�سريح له ن�سر بتاريخ 
ال�سرطة اعرت�ست م�سار امل�سرية ملنعهم من  باأن  7/1/ 2012على موقع وكالة معا 
الرئي�س يف  باجراء مظاهرات عند مقر  ي�سمح  ال  الأنه  املقاطعة،  باجتاه  اال�ستمرار 

املقاطعة.

االن�سان . 7 حقوق  منظمات  جمل�س  موؤ�س�سات  وباحثو  امل�سريات  يف  امل�ساركون  اأفاد 
ال�سرطة  اأفراد  من  جمموعة  بوجود  املكان  يف  تواجدوا  الذين  الفل�سطينية 
اأ�سا�س يف قمع  الفل�سطينية يرتدون لبا�سًا مدنيًا، واأن هذه املجموعة تدخلت ب�سكل 

التجمع. امل�ساركني وف�س 

�سبقته . 8 قد  كان  والثانية  االأوىل  امل�سرية  قمع  باأن  امل�سريات  امل�ساركني  بع�س  اأفاد 
م�سادات كالمية بني اأفراد من ال�سرطة وبع�س امل�ساركني ما اأثر على االجواء واأدى 
اأفراد  قبل  من  امل�ستخدم  العنف  واأ�سلوب  اأجواء  من  اأجج  ثم  ومن  احتقانها  اىل 
ال�سرطة واملباحث اجلنائية، وبهذا ال�سدد تفوه اأفراد ال�سرطة واملباحث اجلنائية 
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باألفاظ نابية وما�سة بالكرامة وال�سرف بل وخمونة لكل من ي�سارك بهذه امل�سرية، 
مت�س  باألفاظ  البع�س  به  اأفاد  ما  وفق  للقمع  تعر�سهم  بعد  امل�ساركون  تلفظ  كما 

اأفراد ال�سرطة وتتهمهم بالالوطنية وباأنهم عمالء للمحتل. بكرامة 

املقدم . 9 والبرية حيث كان  رام اهلل  امل�سريتان بح�سور مدير �سرطة حمافظة  قمعت 
عبد اللطيف القدومي مدير �سرطة حمافظة رام اهلل والبرية ونائبه والرائد حممد 
اأبو بكر مدير مركز �سرطة املدينة على راأ�س قوة ال�سرطة واملباحث اجلنائية التي 

امل�سريتني. تدخلت لقمع 

افتعال . 10 اىل  وتهدف  جمهولة  جهات  الفل�سطينية  الر�سمية  اجلهات  بع�س  اتهمت 
الفو�سى �سد االأمن واالعتداء على ال�سرطة الفل�سطينية واأن ما ح�سل على �سعيد 

امل�سرية االأوىل والثانية كان اأعماال مدبرة1*.

انطلقتا . 11 اللتان  ال�سلميتني  امل�سريتني  خالل  وقعت  التي  اجل�سيمة  االنتهاكات  اإزاء 
يف مدينة رام اهلل يومي 30 حزيران واالأول من متوز، عقد جمل�س منظمات حقوق 
ودرا�سة  االنتهاكات  هذه  لبحث  ملوؤ�س�ساته  خا�سًا  اجتماعًا  متوز   2 بتاريخ  االن�سان 
يف  امل�ساركة  املوؤ�س�سات  قررت  كما  واحلريات.  احلقوق  على  وخماطرها  تداعياتها 
ب�ساأن  احلقائق  لتق�سي  املجل�س  موؤ�س�سات  من  خا�سة  جلنة  ت�سكيل  االجتماع  هذا 
امل�سوؤولة  اجلهات  وحتديد  ال�سلمية،  امل�سريات  �سعيد  على  حدثت  التي  االنتهاكات 

عن هذه االنتهاكات.

 تركز دور جلنة تق�سي احلقائق على ح�سر وحتديد انتهاكات حقوق االإن�سان التي . 12
ارتكبها اأفراد ال�سرطة واملباحث اجلنائية الفل�سطينية، اأثناء تعاملهم مع امل�سريتني 

اآنفًا. اإليهما  امل�سار  ال�سلميتني 

املعلومات . 13 بجمع  اللجنة  قامت  وجه،  اأكمل  على  بعملها  اللجنة  قيام  �سبيل  يف 
قامت  كما  االأحداث  بهذه  املتعلقة  االعالمية  الر�سمية  والت�سريحات  والبيانات 
* تصريح اللواء عدنان الضمريي الناطق بإسم األجهزة األمنية الفلسطينية، منشور بتاريخ 2012/7/1 على موقع وكالة  	1

معا اإلخبارية بعنوان )نشطاء: تعرضنا العتداء.. الضمريي: منعنا مسرية من الوصول للمقاطعة(

بجمع مئات ال�سور التي وثقها ال�سحفيون ون�سطاء حقوق االن�سان الذين تواجدوا 
اإفاده م�سفوعة بالق�سم  يف مكان االأحداث، ف�ساًل عن ح�سولها على حوايل ثالثني 
من  احلدث  مكان  يف  تواجدوا  عيان  و�سهود  واالحتجاز  للقمع  تعر�سوا  الأ�سخا�س 

�سحفيني ومدافعني عن حقوق االإن�سان.

معايري . 14 على  للواقع  تكييفها  ويف  للمعلومات  وتوثيقها  جمعها  يف  اللجنة  احتكمت 
حقوق  انتهاكات  وتوثيق  لر�سد  الناظمة  االإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  واأحكام 
ال�سارية  الت�سريعات  ملنظومة  واإ�سانيدها  الوقائع  تكييف  يف  اعتمدت  كما  االن�سان، 
وحرياتهم  الفل�سطينيني  حلقوق  الناظم  القانوين  االإطار  بو�سفها  فل�سطني  يف 

باإنفاذ القانون.  واللتزامات املكلفني 

لتاأكيد حيادية اللجنة ومو�سوعية تقريرها، را�سلت بتاريخ 2012/7/28 مدير عام . 15
والبرية  اهلل  رام  حمافظة  �سرطة  ملدير  اال�ستماع  اإذن  لطلب  الفل�سطينية  ال�سرطة 
ومدير مركز �سرطة املدينة وذلك كي تقف على اأقوال اجلهة الر�سمية ب�ساأن ظروف 
رد من  اأي  تتلَق  اللجنة مل  اأن  ما مت، غري  وتف�سريهم حلقيقة  االأحداث  ومالب�سات 

اجلهات الر�سمية حول هذا الطلب.

هذا . 16 اإليها  املوجه  اجلهات  وعلى  الفل�سطيني  العام  الراأي  على  التي�سري  �سبيل  يف 
القانوين  التكييف  حقيقة  على  و�سهولة  بي�سر  الوقوف  من  ولتمكينها  التقرير، 
للوقائع واالنتهاكات، ارتاأت اللجنة يف �سياغة تقريرها النهائي اأن َت�سَتهل كل ق�سم 
املحلية  القانونية  املرجعية  وذكر  بتو�سيح  ح�سرتها  التي  االنتهاكات  اأق�سام  من 
حقيقة  اأمام  التقرير  بهذا  املعني  ن�سع  كي  وذلك  االنتهاك،  حمل  للحق  الناظمة 

التجاوز واالنتهاك الذي وقع انطالقًا من اأحكام ومكونات الت�سريعات املحلية.

مبواجهة  الفل�شطينية  اجلنائية  واملباحث  ال�شرطة  به  قامت  ما  تو�شيف   I
امل�شرية ال�شلمية

عند . 17 االن�سان،  حقوق  منظمات  جمل�س  موؤ�س�سات  به  قامت  الذي  التوثيق  بح�سب   
انطلقت  2012/6/30م،  املوافق  ال�سبت  يوم  م�ساء  من  اخلام�سة  ال�ساعة  حوايل 
م�سرية  �سلمية  من دوار املنارة و�سط مدينة رام اهلل باجتاه �سارع االأر�سال للو�سول 
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نحو مقر الرئا�سة الفل�سطينية بهدف اإ�سماع القيادة الفل�سطينية ملطالب امل�ساركني 
بامل�سرية املتعلقة برف�س ا�ستقبال موفاز يف مقر الرئا�سة الفل�سطينية.

وعند بداية �سارع االأر�سال �ساهد امل�ساركون يف امل�سرية ال�سلمية قوات كبرية من ال�سرطة 
ويراأ�سهم  والهروات  ال�سالح  يحملون  اأفرادها  وكان  ومدين  ر�سمي  بلبا�س  الفل�سطينية 
رام  حمافظة  �سرطة  مدير  القدومي  اللطيف  عبد  املقدم  مبا�سر  ب�سكل  عليهم  وي�سرف 
اأمر مدير �سرطة  املدينة، حيث  ابو بكر مدير مركز �سرطة  والرائد حممد  والبرية  اهلل 
الرئا�سة،  مقر  نحو  التوجه  وعدم  اأتوا  حيت  من  بالعودة  املتظاهرين  جموع  املحافظة 

لعدم جواز توجه املتظاهرين ملقر مكتب الرئي�س الذي يحظر التظاهر اأمامه.

اأمام اإ�سرار امل�ساركني بامل�سرية على حتقيق مطلبهم بالتوجه ملقر املقاطعة الإ�سماع . 18
ووا�سح  علني  ب�سكل  اأوامره  القدومي  اللطيف  عبد  املقدم  اأ�سدر  للرئي�س،  �سوتهم 
الأفراد ال�سرطة باإرجاع املتظاهرين، وهنا بداأت قوات ال�سرطة الفل�سطينية واأي�سا 
املجموعة املتواجدة من ال�سرطة بلبا�س مدين بدفع املتظاهرين اىل اخللف كما بداأ 
ال�سرطة  افراد  بداأ  واأي�سا  الهروات،  با�ستخدام  الفل�سطينية  ال�سرطة  افراد  بع�س 
البع�س منهم واحتجازهم لربهة  اقتياد  بااليدي وركلهم كما مت  امل�ساركني  ب�سرب 

من الوقت يف مركز �سرطة رام اهلل الذي يوجد مقره بالقرب من املكان.

ال�سرطة . 19 اأفراد  تعامل  تو�سيف  ميكننا  وال�سحايا،  ال�سهود  اإفادات  ا�ستعرا�س  من 
التجمع  يف  امل�سروع  حلقهم  املواطنني  ممار�سة  مع  اجلنائية  واملباحث  الفل�سطينية 

ال�سلمي يف النقاط التالية:-

امل�ساركون  مع  التعامل  يف  املربر  غري  املفرط  والعنف  القوة  1/19-ا�ستخدام 
قوات  قامت  حيث  وال�سحايا،  ال�سهود  اأقوال  عليه  اأجمعت  ما  وهذا  امل�سرية،  يف 
�سرطة  مدير  من  االأمر  تلقيها  فور  الفل�سطينية  اجلنائية  واملباحث  ال�سرطة 
الرئي�س،  ملقر  التوجه  من  امل�سرية  يف  امل�ساركني  مبنع  والبرية  اهلل  رام  حمافظة 
بالع�سي  بال�سرب  عليهم  واالعتداء  بامل�سرية  وامل�ساركات  امل�ساركني  مبهاجمة 
وبا�ستخدام اأجهزة االت�سال وال�سرب املبا�سر باالأيدي والركل باالرجل، والدو�س 
البع�س  على  اجلماعي  واالنق�سا�س  اأر�سا،  �سقطوا  الذين  االأ�سخا�س  على 

مكان  يف  تواجدوا  الذين  ال�سرطة  جمموع  قبل  من  وقوة  بعنف  ب�سربه  وال�سروع 
�سقوطه اأو مكان حما�سرته، كما طالت هذه املمار�سة اأي اأعمال ال�سرب العنيف 

جميع االأ�سخا�س الذين متكن اأفراد ال�سرطة من الو�سول اليهم.

امل�ساركني  وحتقري  و�سب  �ستم  يف  نابية  لعبارات  االأمن  اأفراد  اإ�ستخدام   -2/19
وامل�ساركات  امل�ساركني  و�سرف  بكرامة  امل�س  ومت  بل  بامل�سرية  وامل�ساركات 

الوطني. بانتمائهم  والت�سكيك 

ومت�س  تنتهك  بطريقة  ال�سرطة  ملركز  ونقلهم  امل�ساركني  على  3/19-القب�س 
بكرامتهم، بل مت �سحب بع�س االأ�سخا�س بطريقة مذلة ملركز ال�سرطة يف حني مت 

متزيق مالب�س البع�س.

4/19-عدم احرتام ح�سانة وحرمة االعالميني وال�سحفيني حيث مت اإ�ستهداف 
ال�سفيني  بع�س  كمريات  حتطيم  مت  كما  املبا�سر  وال�سرب  باالإعتداء  بع�سهم 

واقتياد عددا منهم بطريقة مهينة ملركز ال�سرطة.

�سرطة  مركز   ( ال�سرطة  ملراكز  اقتيادهم  مت  الذين  االأ�سخا�س  اخ�ساع   -5/19
املدينة بو�سط مدينة رام اهلل ومركز �سرطة البالوع بالقرب من وزارة اخلارجية( 

للمعاملة احلاطة بالكرامة واملهينة جراء ال�سفع وال�سرب بالع�سي وال�ستم2*.

امل�شريات  مبواجهة  الفل�شطينية   ال�شرطة  بها  قامت  التي  املمار�شات  تو�شيف   II
ال�شلمية. 

جمموع  عن  ف�سال  بتوثيقها  املجل�س  موؤ�س�سات  قامت  التي  االفادات  جمموع  من  يت�سح 
من  ملجموعة  الفل�سطينية  ال�سرطة  انتهاك  بجمعها،  قمنا  التي  الفتوغرافية  ال�سور 
احلقوق  ملجموع  الفل�سطينية  ال�سرطة  انتهاك  وحتديدا  الد�ستورية  واحلريات  احلقوق 
�سخ�سه  على  واالأمان  باالأمن  الفرد  وحق  ال�سلمي  التجمع  يف  باحلق  املتعلقة  واحلريات 
وعدم جواز احتجازه تع�سفا، وحرية الراأي والتعبري واحلريات ال�سحفية، وهو ما �سنقوم 

* ت�سمن ملحق هذا التقرير جمموعة من االإفادات التي اأدىل بها ال�سحايا و�سهود العيان ملوؤ�س�سة احلق وموؤ�س�سة   2
ال�سمري، والتي اأخذت هذه اال�ستخال�سات من م�سمونها.
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التالية  باملحاور  تفا�سيله  وبيان  بتو�سيحه 

ال�سلمي. 20 التجمع  انتهاك حرية 

حق  للفل�سطينيني   « على   2003 ل�سنة  املعدل  االأ�سا�سي  القانون  من   )26( املادة  اأكدت   
احلقوق  اخل�سو�س  وجه  على  ولهم  وجماعات  اأفرادًا  ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل�ساركة 

االآتية:

اإليها وفقًا للقانون. 1. ت�سكيل االأحزاب ال�سيا�سية واالن�سمام 

2. ت�سكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات والروابط واالأندية واملوؤ�س�سات ال�سعبية وفقًا 
للقانون.

باالقرتاع  انتخابهم  يتم  منهم  ممثلني  الختيار  االنتخابات  يف  والرت�سيح  الت�سويت   .3
العام وفقًا للقانون.

4. تقلد املنا�سب والوظائف العامة على قاعدة تكافوؤ الفر�س.

العامة  االجتماعات  وعقد  ال�سرطة،  اأفراد  ح�سور  دون  اخلا�سة  االجتماعات  عقد   .5
واملواكب والتجمعات يف حدود القانون«. 

 كذلك اأكد قانون االجتماعات العامة الفل�سطيني، رقم 12 لعام 1998، مبقت�سى املادة 
»الثانية« منه على حق املواطنني يف عقد االجتماعات العامة والندوات وامل�سريات بحرية، 
وعلى حظر امل�س بهذه احلرية اأو و�سع القيود عليها اإال وفقًا لل�سوابط املن�سو�س عليها 

يف القانون، وهي:

• �ساعة 	  48 ال�سرطة، قبل  اأو مدير  للمحافظ  كتابيا  اإ�سعارا  التجمع  يوجه منظمو  اأن 
على االأقل من موعد عقد االجتماع.

• اأن يوقع االإ�سعار من االأ�سخا�س املنظمني لالجتماع على اأال يقل عددهم عن ثالثة 	
مبينني فيه املكان والزمان اللذين �سيعقد فيهما االجتماع والغر�س منه.

التجمع،  حلرية  وتناولها  تعاطيها  وكيفية  طريقة  يف  الفل�سطينية  الت�سريعات  وتن�سجم   
العاملي  االإعالن  كل من  االإن�سان، وحتديدًا  الدولية حلقوق  ال�سرعة  ومبادىء  اأحكام  مع 
ادرجت  اللذان  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  االإن�سان  حلقوق 
ن�سو�سهما �سراحة حرية التجمع، �سمن مكونات منظومة احلقوق واحلريات االأ�سا�سية 

الواجب على الدول �سمانها لالأفراد واإتاحتها لهم.

حلقوق  العاملي  االإعالن  من   )20( رقم  املادة  وكفلتها  احلرية  هذه  على  اأكدت  حيث 
االجتماعات  يف  اال�سرتاك  حرية  يف  حق  �سخ�س  لكل   « اأنه  على  بن�سها  االإن�سان، 
والتجمعات ال�سلمية«، كذلك اأكدت املادة رقم )22( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
اآخرين،  مع  تكوين اجلمعيات  فرد حق يف حرية  لكل   « اأن  على  وال�سيا�سية،  االجتماعية 

مبا يف ذلك حق اإن�ساء النقابات واالن�سمام اليها من اأجل حماية م�ساحله«. 

التجمع واالعتداء  الد�ستوري يف  بالقوة من ممار�سة حقهم  املواطنني  اإن منع  ولهذا 
الفل�سطينية  ال�سرطة  النتهاك  �سارخا  مظهرا  ميثل  البع�ض  واحتجاز  بل  عليهم 
اأمر مبمار�سة هذا  يقت�سي وجوب و�سرورة م�ساءلة من  ما  ال�سلمي،  التجمع  حلرية 

االنتهاك اأو قام بتنفيذه.

االن�سان  منظمات حقوق  �سكلها جمل�س  التي  احلقائق  تق�سي  اإن جلنة  اآخر  ومن جانب 
على  توؤكد  ال�ساأن  هذا  يف  وثقتها  التي  االفادات  جمموع  خالل  ومن  الفل�سطيني، 

التالية: اال�ستنتاجات 

• اأو يخل باالأمن والنظام 	 اأو ت�سرف يوؤثر  اأي عمل  اأو ي�سدر من املتظاهرين  مل يقع 
العام، وبالتايل ال يوجد قانونا ما يربر ا�ستخدام القوة والعنف لف�س التجمع ومنع 
املواطنني من موا�سلته، ما يعني باأن ا�ستخدام العنف مل يكن اإال لغاية منع االأفراد 

من ممار�سة حقهم امل�سروع يف التجمع ال�سلمي.

• اأرتكبوا اأي ما من �ساأنه اأن يخل باالأمن والنظام العام، كان من 	 اأن املتظاهرين  لو 
بالتوقف  تطالب  واأن  االخالل  لهذا  امل�ساركني  تنبه  اأن  الفل�سطينية  ال�سرطة  واجب 
الفل�سطينية  ال�سرطة  تقم  مل  اإذ  مطلقا،  يحدث  مل  ما  وهو  فيه  اال�ستمرار  عن 
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وهذا  العام،  والنظام  باالأمن  مت�س  ممار�سة  اأو  �سلوك  الأي  املتظاهرين  نظر  بلفت 
باالإ�سافة اىل جمموع االإفادات التي جرى جمعها يوؤكد �سلمية التجمع وعدم جتاوزه 

للقانون اأو حمدداته.

•  يعترب وجود اأفراد مكلفني بانفاذ القانون باللبا�س املدين بل ودخول البع�س منهم 	
يف �سفوف املتظاهرين قرينة وبينة على وجود نية وتخطيط م�سبق من قبل ال�سرطة 

واعتقالهم. ومالحقتهم  امل�ساركني  على  لالإنق�سا�س  الفل�سطينية 

• ال�سرطة 	 قبل  عليهما من  واالعتداء  والثانية  االأوىل  ال�سلميتني  امل�سريتني  قمع  يعترب 
واملباحث قرينة وموؤ�سر على وجود نهج وقرار وا�سح من قبل ال�سرطة ملنع االأفراد 
يف  والعنف  القوة  با�ستخدام  والتدخل  بل  ال�سلمي  التجمع  يف  حقهم  ممار�سة  من 

مواجهة امل�ساركني املدنيني العزل يف امل�سرية ال�سلمية ملنعهم من موا�سلتها.

•  ولو افرت�سنا جدال باأن ما حدث من هجوم وا�ستخدام مفرط للقوة مبواجهة امل�سرية 	
التي  واالنفعاالت  للم�سادات  نتيجة  كان  قد   ،2012/6/30 بتاريخ  االأوىل  ال�سلمية 
والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  �سرطة  وملدير  ال�سرطة  الأفراد  املتظاهرين  �ستم  خلفها 
اأقدمت  ملا  ال�سرطة واالأمن، فلي�س هناك من مربر  وفقا لتربير بع�س االأطراف يف 
عليه ال�سرطة من ا�ستخدام للقوة والعنف مبواجهة املتظاهرين يوم 2012/7/1م.

• يف 	 جاء  كما  بجانبها  التظاهر  يحظر  منطقة  املقاطعة  منطقة  باأن  االإدعاء  ان 
بل  �سحيح  غري  اإدعاء  االأمن  قوى  باأ�سم  الر�سمي  واملتحدث  ال�سرطة  مدير  اأقوال 
ممار�سة  ملنع  الر�سمية  اجلهات  تنتهجه  الذي  الت�سيي�س  نهج  على  موؤ�سرا  ويعترب 
بامل�سريات  فيه  ي�سمح  الذي  الوقت  يف  اإذ  وحرياتهم،  حلقوقهم  الفل�سطينيني 
لقوى  املتاحة  االمكانيات  كل  ت�سخري  ويتم  بل  وتوجهاتها  لل�سلطة  الداعمة  ال�سلمية 
ت�سبح  الرئا�سة،  مقر  اىل  الو�سول  من  لتمكينهم  امل�ساركني  حركة  لت�سهيل  االأمن 
باملقابل املقاطعة منطقة حمظورة على من حمل توجهات ومطالب قد ال تن�سجم مع 

توجه اجلهات الر�سمية ورغباتها.

ال�سلمي . 21 التع�سفي وانتهاك الكرامة االن�سانية للم�ساركني يف التجمع  االحتجاز 

نظمت الت�سريعات ال�سارية �سالحيات اجلهات االأمنية املكلفة باإنفاذ القانون، والتدخل 
حلفظ االأمن والنظام، وميكننا يف هذا ال�سدد ح�سر وحتديد �سالحيات هذه االأجهزة 

االأردين  العام  االأمن  وقانون  الفل�سطينية  الت�سريعات  الأحكام  ا�ستنادًا  واخت�سا�سها 
املوؤقت رقم )38( ل�سنة 1965، كمرجعية قانونية مل تزل �سارية يف النقاط االآتية:-

• املحافظة على النظام واالأمن وحماية االأرواح واالأعرا�س واالأموال. 	

• وتقدميهم 	 مرتكبيها  على  والقب�س  وتعقبها  اكت�سافها  على  والعمل  اجلرائم،  منع 
للعدالة.

• اإدارة ال�سجون وحرا�سة ال�سجناء.	

• العامة 	 ال�سلطات  ومعاونة  امل�سروعة،  الر�سمية  واالأوامر  واالأنظمة  القوانني  تنفيذ 
بتاأدية وظائفها وفق اأحكام القانون.

• مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.	

• االإ�سراف على االجتماعات واملواكب العامة يف الطرق واالأماكن العامة.	

وحتديدًا  الفل�سطينية  الت�سريعات  وفق  االحتجاز  و�سوابط  ونطاق  حدود  �سعيد  وعلى 
رقم  اجلزائية  االإجراءات  وقانون  م،   2003 ل�سنة  املعدل  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  القانون 
باأن القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003  )3( ل�سنة2001 م، ميكننا القول 
م بو�سفه د�ستور ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، قد اقر جمموعة من القيود وال�سمانات 
ممار�ستهم  حال  مراعاتها  و�سمان  اإحرتامها  القانون  باإنفاذ  املكلفني  على  الواجب 

الإجراءات االحتجاز والتوقيف.

املادة )11( من  تاأكيد  الفل�سطيني،  االأ�سا�سي  القانون  اأقرها  التي  ال�سمانات  اأهم  ولعل 
ال   -2 مت�س،  ال  مكفولة  وهي  طبيعي  حق  ال�سخ�سية  1-احلرية  على:  االأ�سا�سي  القانون 
يجوز القب�س على اأحد اأو تفتي�سه اأو حب�سه اأو تقييد حريته باأي قيد اأو منعه من التنقل 
اإال باأمر ق�سائي وفقًا الأحكام القانون، ويحدد القانون مدة احلب�س االحتياطي، وال يجوز 

احلجز اأو احلب�س يف غري االأماكن اخلا�سعة للقوانني ال�سادرة بتنظيم ال�سجون(. 

يوقف  اأو  عليه  يقب�س  كل من  ُيبَلغ   « على  االأ�سا�سي  القانون  املادة )12( من  ن�ست  كما 
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باأ�سباب القب�س عليه اأو اإيقافه، ويجب اإعالمه �سريعًا بلغة يفهمها باالإتهام املوجه اإليه، 
واأن يتمكن من االإت�ســال مبحــام، واأن ُيـقَدم للمــحاكمة دون تاأخري ». 

واأكدت املادة )13( من ذات القانون على« 1. ال يجوز اإخ�ساع اأحد الأي اإكراه اأو تعذيب، 
اأو  يقع باطاًل كل قول  املتهمون و�سائر املحرومني من حرياتهم معاملة الئقة.2.  ويعامل 

اإعرتاف �سدر باملخالفة الأحكام الفقرة االأوىل من هذه املادة ». 

من  2001م، جمموعة  ل�سنة  رقم )3(  الفل�سطيني  االإجراءات اجلزائية  قانون  اأقر  كما 
ال�سمانات حلماية الفرد بوجه اأي انتهاك حلقه يف االأمان على �سخ�سه وملنع اأي احتجاز 
اجلزائية  االإجراءات  قانون  من   )29( املادة  اأكدت  اإذ  قانونيا،  مربر  غري  توقيف  او 
اإاَل  �سخ�س  اأي  توقيف  اأو  اعتقال  جواز  عدم  على  2001م  ل�سنة   )3( رقم  الفل�سطينية 
باأمر  اإال  حب�سه  اأو  اأحد  على  القب�س  يجوز  ال   « على  بن�سها  املخت�سة،  اجلهة  من  باأمر 
من اجلهة املخت�سة بذلك قانونًا، كما جتب معاملته مبا يحفظ كرامته، وال يجوز اإيذاوؤه 

بدنيًا اأو معنويًا ».

ال�سرطة . 22 انتهاك  حقيقة  على  اللجنة  وثقتها  التي  واالإفادات  ال�سهادات  جميع  تتفق 
لبع�س  احتجازهم  حال  واالحتجاز  القب�س  لقواعد  اجلنائية  واملباحث  الفل�سطينية 

امل�ساركني يف التجمع ال�سلمي يومي 6/30 و2012/7/1، 

االنتهاكات  اأهم  ح�سر  ميكن  بتوثيقها،  املجل�س  قام  التي  االإفادات  ملجموع  ا�ستنادا  و 
املرتكبة بحق املحتجزين على النحو التايل:

• اليوجد من حيث املبداأ م�سوغ قانوين العتقال امل�ساركني يف التجمع ال�سلمي مل�سروعية 	
اإن املعتقلني قد مت احتجازهم على  الت�سرف الذي قاموا به ولي�س هذا فح�سب بل 

خلفية ممار�سة حق د�ستوري وحرية مكفولة.

• اإن اعتقال امل�ساركني يف التجمع ال�سلمي بالنظر الفتقاره للم�سوغات القانونية يعترب 	
احتجاز غري م�سروع ما يقت�سي م�ساءلة من اأ�سدر االأوامر ومن قام بتنفيذ عمليات 

االعتقال.

• �سوء املعاملة وا�ستخدام الق�سوة وال�سرب خالل االإعتقال واالعتداء على امل�ساركني 	
وال�سفع  ال�سرب  خالل  من  االعتقال  حلظة  االأ�سخا�س  بكرامة  امل�س  وتعمد  بل 
مهينة  بطريقة  االعتقال  حاالت  جميع  متت  اإذ  املمار�سات،  من  وغريها  وال�ستم 
جمموع  وبح�سب  والعنف،  القوة  باإ�ستخدام  متت  كما  االإن�سانية،  بالكرامة  وما�سة 
عمومًا  الفل�سطينية  االأمنية  االأجهزة  تراع  مل  اللجنة  عليها  ح�سلت  التي  االإفادات 
قواعد ومعايري االعتقال وخ�سو�سا تلك املتعلقة بح�سن املعاملة وجتنب ال�سرب اأو 

اأو ا�ستخدام العنف. التحقري 

• يت�سح باأن انتهاك الكرامة االإن�سانية و�سوء املعاملة اأثناء االعتقال وال�سرب وال�ستم 	
والتحقري، قد جتاوزت ال�سلوك الفردي يف مراكز التوقيف والتحقيق التابعة ملراكز 
البالوع  ومركز  املدينة  مركز  �سعيد  على  وقعت  قد  املمار�سة  هذه  لكون  ال�سرطة، 
الذين �ساركوا يف عمليات االعتقال، ما يحمل  ال�سرطة  اأفراد  كما وقعت من جميع 
موؤ�سرًا على اأن هذه املمار�سات مل تكن قا�سرة على فرد اأو مركز بعينه واإمنا كانت 

مبثابة نهج واأ�سلوب معتمد من اجلميع يف التعامل مع املحتجزين.

ال�سحفية . 23 اإنتهاك احلريات 

اأكد القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2003، على حرية الراأي والتعبري واحلرية 
م�سا�س  ال   « يلي:-  ما  املادة )19( منه على  ن�ست  مادة،  حيث  اأكرث من  ال�سحفية يف 
غري  اأو  الكتابة  اأو  بالقول  ون�سره  راأيه  عن  التعبري  يف  احلق  اإن�سان  ولكل  الراأي،  بحرية 
ذلك من و�سائل التعبري اأو الفن مع مراعاة اأحكام القانون«، كما ن�ست املادة )27( من 
ذات القانون على ما يلي:«1. تاأ�سي�س ال�سحف و�سائر و�سائل االإعالم حق للجميع يكفله 
هذا القانون االأ�سا�سي وتخ�سع م�سادر متويلها لرقابة القانون. 2. حرية و�سائل االإعالم 
العاملني  وحرية  والبث،  والتوزيع  والن�سر  الطباعة  وحرية  واملكتوبة  وامل�سموعة  املرئية 
الرقابة  حتظر   .3. العالقة  ذات  والقوانني  االأ�سا�سي  القانون  لهذا  وفقًا  مكفولة  فيها، 
على و�سائل االإعالم، وال يجوز اإنذارها اأو وقفها اأو م�سادرتها اأو اإلغاوؤها اأو فر�س قيود 

عليها اإال وفقًا للقانون ومبوجب حكم ق�سائي«. 

ال�سحفية  1995احلريات  للعام  رقم )9(  الفل�سطيني  والن�سر  املطبوعات  قانون  وتناول 
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ال�سحافة   “ يلي:  ما  على  القانون  من   )2( املادة  ن�ست  حيث  مو�سع،  من  اكرث  يف 
بحرية  راأيه  عن  يعرب  اأن  وله  فل�سطيني،  لكل  مكفولة  الراأي  وحرية  حرتان  والطباعة 

قواًل، كتابة، وت�سويرًا ور�سمًا يف و�سائل التعبري واالإعالم”. 

ال�سحافة مهمتها بحرية  “ متار�س  يلي:-  القانون على ما  املادة )3( من ذات  واأكدت 
يف تقدمي االأخبار واملعلومات والتعليقات وت�سهم يف ن�سر الفكر والثقافة والعلوم يف حدود 
حرية  واحرتام  العامة  والواجبات  واحلقوق  احلريات  على  احلفاظ  اإطار  ويف  القانون 

احلياة اخلا�سة لالآخرين وحرمتها “. 

كما جاء يف ن�س املادة )4( من ذات القانون ما يلي:- “ ت�سمل حرية ال�سحافة ما يلي:

املحلي  امل�ستوى  على  واملعلومات  واالجتاهات  واالأفكار  الوقائع  على  املواطن  اإطالع  )اأ( 
والعربي واالإ�سالمي والدويل.

)ب( اإف�ساح املجال للمواطنني لن�سر اآرائهم.

م�سادرها  من  املواطنني  تهم  التي  واالإح�سائيات  واالأخبار  املعلومات  عن  البحث  )ج( 
املختلفة وحتليلها وتداولها ون�سرها والتعليق عليها يف حدود القانون....

ت�سهيل  الر�سمية على  “تعمل اجلهات  يلي:  القانون على ما  املادة )6( من ذات  ون�ست 
مهمة ال�سحفي والباحث يف االإطالع على براجمها وم�ساريعها(.

املكان . 24 يف  تواجدوا  الذين  ال�سحفيني  من  جمعت  التي  االإفادات  جميع  اأ�سارت 
ال�سرطة  قبل  من  ال�سحفيني  هوؤالء  ا�ستهداف  اىل  ال�سلمي  التجمع  وقائع  لتغطية 
املجل�س  موؤ�س�سات  قامت  التي  االإفادات  جمموع   من  يت�سح  حيث  الفل�سطينية، 

ال�سحفيني: التالية بحق  الفل�سطينية لالنتهاكات  ال�سرطة  ارتكاب  بتوثيقها، 

• اعتقال واحتجاز ال�سحفيني والتحقيق معهم من قبل االأجهزة االأمنية الفل�سطينية، 	
على خلفية ما قاموا به من اأعمال �سحفية.

• اأو 	 احتجازهم  لدى  واملهينة،  بالكرامة  احلاطة  للمعاملة  منهم  البع�س  تعر�س 

توقيفهم من قبل االأجهزة االأمنية الفل�سطينية، وجتاهل ال�سرطة واملباحث اجلنائية 
حل�سانة هذه الطائفة.

• ال�سحفيني 	 ملنع  والتدخل  ال�سحفي،  العمل  ممار�سة  االأمنية  االأجهزة  وعرقلة  منع 
من ن�سر ما وح�سلوا عليه من �سور اأو معلومات جراء اإتالف كمرياتهم اأو م�سح ما 

عليها من �سور.

• على 	 لالطالع  وحجزها  ال�سحفية،  واملواد  واالأجهزة،  العمل  و�سائل  م�سادرة 
لعرقلة  ا�ستخدمها  من  ال�سحفيني  ملنع  اأو  االأمنية،  االأجهزة  قبل  من  م�سمونها 

لعملهم.  ممار�ستهم 
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اال�شتنتاجات

للتجمع  الفل�سطينية  ال�سرطة  بقمع  املتعلقة  االفادات  خمتلف  ا�ستعرا�س  خالل  من 
جمموعة  اإىل  اللجنة  خل�ست  و2012/7/1،   6/30 بتاريخ  اهلل  برام  نفذ  الذي  ال�سلمي 

اأهمها:   من اال�ستنتاجات 

الد�ستوري . 1 املواطنني  حلق  اجلنائية  واملباحث  الفل�سطينية  ال�سرطة  احرتام  عدم 
بالتجمع ال�سلمي وتدخلها لقمع التجمع ال�سلمي دون اأي مربر وم�سوغ قانوين.

مت اإ�ستخدام العنف والقوة غري املربرة مبواجهة امل�ساركني يف امل�سرية ال�سلمية باأمر . 2
ونائبه مدير  والبرية  رام اهلل  وم�ساركة من مدير �سرطة حمافظة  وح�سور مبا�سر 

مركز �سرطة رام اهلل.

هذه . 3 يف  للم�ساركني  ال�سماح  بعدم  اأمر  من  باأن  موثوقة  م�سادر  من  اللجنة  علمت 
امل�سرية من الو�سول اىل مقر املقاطعة هم اأ�سخا�س نافذين مبكتب الرئي�س، ولي�س 
و�سول  ملنع  والعنف  القوة  باإ�ستخدام  التعلميات  اأ�سدروا  من  هم  بل  فح�سب  هذا 

امل�ساركني اىل مقر الرئا�سة.

اأو يخل باالمن والنظام . 4 اأي عمل او ت�سرف يوؤثر  اأو ي�سدر من املتظاهرين  مل يقع 
العام، وبالتايل ال يوجد قانونا ما يربر ا�ستخدام القوة والعنف لف�س التجمع ومنع 
املواطنني من ممار�سته، ما يعني باأن اإ�ستخدام العنف مل يكن اإال لغاية منع االفراد 

من ممار�سة حقهم امل�سروع يف التجمع ال�سلمي.

 خمالفة اأفراد ال�سرطة الفل�سطينية واملباحث اجلنائية يف حاالت القب�س واالإحتجاز . 5
للقواعد القانونية االإجرائية الواجب احرتامها ومراعاتها حال القب�س واالإحتجاز.

بالكرامة . 6 املهينة واحلاطة  املعاملة  لل�سرب وغريه من �سروب  املحتجزين  اإخ�ساع   
االإن�سانية، بل وتعمد امل�س بكرامتهم واإذاللهم. 

اعتقال . 7 وحتديدا  ال�سحفية  باحلريات  عالقة  ذات  االإنتهاكات  من  جمموعة  وقوع 
واإحتجاز ال�سحفيني والتحقيق معهم من قبل ال�سرطة واملباحث، على خلفية عملهم 

ال�سحفي، وتعر�س البع�س منهم للتعذيب واملعاملة احلاطة بالكرامة واملهينة، لدى 
احتجازهم اأو توقيفهم من قبل ال�سرطة، كما مت منع ال�سرطة واملباحث لل�سحفيني 

من ممار�سة العمل ال�سحفي.

باإ�سم قوى . 8 الر�سمي  الناطق  اإ�سدار  اللجنة،  ا�ستوقفت  التي  املواقف  اأخطر  لعل من 
والعنف  للقوة  اجلنائية  واملباحث  ال�سرطة  ال�ستخدام  االأوىل  الدقائق  خالل  االأمن 
التجمع  هذا  على  القائمني  تتهم  لت�سريحات  ال�سلمي  التجمع  ف�س  يف  املربر  غري 
االإخالل  اىل  يهدفون  الذين  االأ�سخا�س  من  جمموعة  وباأنهم  خارجية  بارتباطات 
�سد  الفو�سى  افتعال  اىل  تهدف  جمهولة  جهات  من  بدعم  ال�سغب  واإثارة  باالأمن 
بوجود  االأمن  اأفراد  �سعور  ان  وبالطبع  الفل�سطينية،  ال�سرطة  على  واالإعتداء  االأمن 
يف  التمادي  على  اجلهات  هذه  �سجع  قد  ممار�ستها  عن  وتدافع  بل  تربر  جهات 

الثانية.. االحتجاجية  للم�سرية  وقمعها  ممار�ستها 

مقر . 9 بالقرب من  التجمع  اأو  التظاهر  بحظر  الر�سمية  واإعالن اجلهات  ت�سريح  اإن 
مع  الر�سمية  اجلهات  بها  تتعاطى  الذي  الت�سيي�س  نهج  على  خطري  موؤ�سر  الرئي�س، 
ممار�سة الفل�سطينيني حلقوقهم وحرياتهم، اإذ يف الوقت الذي ي�سمح فيه بامل�سريات 
حركة  لت�سهيل  االأمن  قوى  ت�سخرير  ويتم  بل  وتوجهاتها  لل�سلطة  الداعمة  ال�سلمية 
من  ال�سلطة  ورغبات  توجهات  وتعار�س  تخالف  قد  م�سرية  اأي  منع  يتم  امل�ساركني، 

الو�سول اىل هذه املنطقة.

جمموع . 10 يف  ورد  ما  خالل  من  اللجنة  اأ�ستوقفت  التي  املاألوفة  غري  الظواهر  من 
والكرامة  بال�سرف  وامل�س  والتحقري  ال�ستم  وعبارات  النابية  العبارات  االفادات، 
وحتقري  �ستم  يف  اجلنائية  واملباحث  ال�سرطة  اأفراد  اإ�ستخدمها  التي  االإن�سانية 

ال�سلمية. بامل�سرية  وامل�ساركات  امل�ساركني 

مع . 11 التعامل  يف  مدين  بلبا�س  عنا�سرها  من  الفراد  الفل�سطينية  ال�سرطة  اإ�ستخدام 
امل�سريتني ما يعني �سعوبة التعرف عليهم اأو معرفتهم من قبل املواطنني، ولي�س هذا 
اأفراد املباحث اجلنائية املتواجدين بلبا�س مدين االف�ساح  فح�سب بل رف�س بع�س 
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للمواطنني. ب�سخ�سيتهم  والتعريف 

يتعامل  احلالة  هذه  يف  بات  املواطن  لكون  اخلطرة  الظواهر  من  الظاهرة  هذه  وتعترب 
اأ�سخا�س جمهولني وغري قادر على التمييز بني املكلفني باإنفاذ القانون وغريهم من  مع 
فلماذا  والنظام  واال�ستقرا  االأمن  عنوان  هم  االأمن  اأفراد  اإن  اآخر  جانب  ومن  االأفراد، 

يتم اإخفاء هويتهم؟.

يت�سح من م�سار االحداث على �سعيد امل�سريات ال�سلمية غياب ثقافة حقوق االن�سان . 12
واأن  خ�سو�سا  اجلنائية  واملباحث  ال�سرطة  اأفراد  واأداء  عمل  �سعيد  على  وحرياته 
جميع املتواجدين من اأفراد ال�سرطة مبا فيهم مدير مركز �سرطة رام اهلل والبرية 
امل�ساركني  لها  تعر�س  التي  واالإعتداء  والتنكيل  القمع  اأعمال  يف  �ساركوا  قد  ونائبة 
وامل�ساركات يف امل�سرية، ما يقت�سي �سرورة ووجوب اإعادة النظر يف برامج التدريب 
وا�سح  هو  كما  لكونها  ال�سرطة  بها  تقوم  التي  وحرياته  االن�سان  بحقوق  اخلا�سة 
اأ�سبحت جمرد ا�ستحقاق وتنفيذ لربنامج ولي�ست جزء من العقيدة والبناء الواجب 

ان يوؤهل عليها اأفراد ال�سرطة.

التو�شيات

على �سوء ما تقدم، وبعد ا�ستكمال اللجنة لعملها تو�سي:

م�ساءلة وحما�سبة كل من اأمر بانتهاك حق التجمع ال�سلمي وقمع املمار�سني له، بل اإن . 1
من اأهم املاآخذ التي ت�سجل على ال�سلطة التنفيذية الفل�سطينية جتاهلها وتقاع�سها 
على  �سواء  القانون،  اأحكام  منتهكي  ومالحقة  م�ساءلة  يف  م�سوؤولياتها  حتمل  عن 
�سعيد اأعمال االعتقال التع�سفي اأو على �سعيد جرمية اإخ�ساع املحتجزين ل�سروب 
احلقوق  انتهاكات  �سعيد  على  اأو  االإن�سانية،  بالكرامة  واحلاطة  القا�سية  املعاملة 
الفعلية  امل�ساءلة  غياب  اأثر  ال�ساأن  قوله يف هذا  ما ميكن  ولعل  االأخرى،  واحلريات 
وارتفاع  تفاقم  على  االأمنية  االأجهزة  اأفراد  من  االإن�سان  حقوق  ملنتهكي  واجلادة 
واحلماية  باحل�سانة  االأمنية  االأجهزة  اأفراد  ل�سعور  االنتهاكات  هذه  وحدة  وترية 

امل�ساءلة. بوجه 

�سروب . 2 كافة  بحظر  ال�سرطة  عام  ومدير  الداخلية  وزير  من  وا�سح  تعميم  اإ�سدار 
التعذيب وال�سرب و�سوء املعاملة خالل االعتقال واالإحتجاز اأو االإ�ستجواب وم�ساءلة 

من قام بارتكاب هذه املمار�سات و�سمان عدم اإفالتهم من  العقاب. 

اإ�سدار تعميم وا�سح من وزير الداخلية ومدير عام ال�سرطة بحظر تواجد ال�سرطة . 3
مدين  بلبا�س  االأمن،  ح�سور  تقت�سي  التي  املواقف  يف  اجلنائية  املباحث  واأفراد 
وعليهم االلتزام باللبا�س الر�سمي اأو متييز اأنف�سهم يف االأحوال التي يتواجدوا فيها 

بلبا�س مدين، لتمكني املواطنني من متييز اأفراد االأمن عن غريهم. 

ال�سحفي، . 4 عملهم  خلفية  على  معهم  والتحقيق  ال�سحفيني  واعتقال  مالحقة  حظر 
انتهاك  من  ذلك  ي�سكله  ملا  ال�سحفيني،  لعمل  االأجهزة  تلك  عرقلة  اأو  منع  وعدم 
مبوجب  املكفولة  ال�سحفية  واحلرية  والتعبري  الراأي  حرية  حلق  و�سريح  وا�سح 

والدولية. الوطنية  الت�سريعات 

ال�سلطة . 5 رئي�س  �سكلها  التي  التحقيق  جلان  و�سعتها  التي  التحقيق  تقارير  ن�سر 
الوطنية الفل�سطينية ووزير الداخلية الأهمية هذا الن�سر على �سعيد العدالة و�سيادة 
القانون ولكي يدرك مرتكبي االإنتهاكات اجل�سيمة حلقوق االن�سان وحرياته بجدية 
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هذه االإجراءات وعدم �سكليتها.

ن�سر القرارات واالجراءات االإدارية والتاأديبية املتخذة بحق اال�سخا�س الذين ثبت . 6
التع�سفي  واالإحتجاز  ال�سلمي  التجمع  حلق  اجل�سيمة  االنتهاكات  بارتكاب  تورطهم 

وتلك املتعلقة باحلريات االإعالمية.

التحقق . 7 دون  اإتهام  اأو  اإدانة  موقف  الأي  بالت�سريح  املخولة  اجلهات  اإ�سدار  عدم 
املتعلقة  تلك  وحتديدا  الت�سريحات  هذه  لكون  االأو�ساع  حقيقة  على  والوقوف 
باالدانة والتخوين وال�سك واالتهام قد عززت من �سعور مرتكبي االنتهاكات بر�سى 
ممار�سة  اأي  العك�س،  ولي�س  عنهم  للدفاع  وتدخلها  ممار�ساتهم  عن  العليا  اجلهات 

هذه اجلهات مل�سوؤولية الرقابة والتاأكد من احرتام افراد ال�سرطة للقانون

التحقيق الفعلي واجلاد للوقوف على حقيقة دور بع�س امل�سوؤولني يف مكتب الرئي�س . 8
وعالقتهم باإ�سدار التعلميات واالأوامر لقمع التجمع ال�سلمي وغريها من املمار�سات 

التي نتجت عن تدخل هوؤالء االأ�سخا�س يف ال�سوؤون املختلفة.


