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أحداث مسرح القصبة

يف  وقعت  التي  الأحداث  وتفا�صيل  جمريات  باهتمام  الفل�صطينية  الإن�صان  حقوق  منظمات  جمل�س  تابع 
م�صرح الق�صبة م�صاء يوم ال�صبت املوافق 2014/4/12 خالل احلفل الفني الذي قدمته فرقة "كاتاك" 
الهندية بدعوة من وزارة الثقافة �صمن فعاليات معر�س فل�صطني الدويل للكتاب. وبعد ا�صتكمال عملية 
الأ�صخا�س  �صمنهم  ومن  العر�س  قاعة  داخل  املتواجدين  املواطنني  من  عدد  من  الإفادات  وجمع  توثيق 
الذين جرى احتجازهم لدى ال�صرطة برام اهلل على خلفية الأحداث، والطالع على اأ�صرطة الفيديو التي 
�صورتها بع�س و�صائل الإعالم التي غطت الفعالية وت�صجيالت لأ�صخا�س كانوا متواجدين خالل الأحداث 
الناحية  الت�صجيالت من  النقالة، والـتاأكد من �صالمة  التي وقعت وقاموا بت�صويرها من خالل هواتفهم 
التقنية وتغطيتها لذات احلدث يف املكان والزمان، والطالع على مواقف اجلهات الر�صمية من جمريات 
اأحداث م�صرح الق�صبة، والتي تظهر بو�صوح يف اأ�صرطة الفيدو، ومتابعة البيانات الر�صمية التي �صدرت 

بهذا اخل�صو�س، فاإن جمل�س املنظمات يخل�س اإىل الآتي:

اأواًل: خلفية االأحداث وجمرياتها
يف يوم ال�صبت املوافق 2014/4/12، وعند ال�صاعة الثامنة م�صاًء تقريبًا، وهو املوعد املحدد لبدء . 1

اإ�صرائيل  فعالية احلفل الفني، توجه اإىل م�صرح الق�صبة نحو 17 نا�صطًا ومنا�صرًا حلملة مقاطعة 
بـــ )BDS( ودخلوا اإىل  وفر�س العقوبات عليها و�صحب ال�صتثمارات منها والتي تعرف اخت�صارًا 

قاعة العر�س الواقعة يف الطابق الثاين من امل�صرح، وجل�صوا على املقاعد كما باقي احل�صور.

كلمة عطوفة . 2 الثقافة، تالها  وزارة  ترحيبية قدمها عريف احلفل وهو ممثل عن  بكلمة  بداأ احلفل 
حمافظ رام اهلل والبرية د. ليلى غنام، ومن ثم كلمة ال�صفري الهندي لدى دولة فل�صطني. وبعد انتهاء 
كلمة الأخري، رحب عريف احلفل باأع�صاء الفرقة الهندية وجرى توزيع الورود على اأع�صاء الفرقة.

عزت . 3 زيد  اإ�صرائيل  مقاطعة  حملة  من�صق  وقف  الفيديو،  واأ�صرطة  لالإفادات  ووفقًا  ذلك،  وبعد 
تعر�س  واليوم  اإ�صرائيل  مبارح يف  تعر�س  تيجي  ما  " املقاطعة  قائاًل حرفيًا  عامًا(  ال�صعيبي )24 
هون واملفرو�س كانوا يحرتموا نداء املقاطعة، ويوقفوا معنا، اإحنا م�س �صد العرو�س، ب�س العرو�س 
مبارح  تعر�س  الفرقة  هدي  اإنه  عيب  هون  عنا  ت�صري  لزم  م�س  اإ�صرائيل  يف  بت�صري  اللي  الفنية 
جدال  بداأ  وهنا  الفرق".  هدي  ن�صتقبل  كفل�صطينيني  اإحنا  وعيب  هون  تعر�س  واليوم  اأبيت  تل  يف 
امل�صرح، وتخلل ذلك  املتواجدين يف  وتعليق حمدود من بع�س  رام اهلل  ال�صعيبي وحمافظ  بني زيد 
قيام ن�صطاء احلملة برتديد هتاف )BDS( وبدوؤوا باخلروج من القاعة بعد اأن اأو�صلوا ر�صالتهم. 
وبتدقيق مقطع الفيديو يف هذا امل�صهد حتديدًا والذي مل يتجاوز باأكمله مدة 20 دقيقة فاإن الأمر 
من  ول  الآخر  جتاه  طرف  اأي  من  جتريح  اأو  عنف  اأي  ي�صهد  ومل  والنقا�س  اجلدل  حدود  يف  بقي 

الن�صطاء جتاه اأي من احل�صور. 
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بينما كان ن�صطاء حملة املقاطعة يغادرون قاعة العر�س، وقد غادر ن�صفهم تقريبًا القاعة بالفعل كما . 4
ُيظهر �صريط الفيديو، دخل بعد ذلك مبا�صرة ثالثة اأ�صخا�س بلبا�س مدين بحوزتهم هواتف ل�صلكية 
وقد بدا لزيد وَمن بقي من الن�صطاء بح�صب اإفاداتهم باأنهم من عنا�صر الأمن، واجتهوا �صوب زيد 
ال�صعيبي الذي كان على و�صك اخلروج من القاعة، اإذ طلب منه �صحفي من تلفزيون فل�صطني اليوم 
اإجراء مقابله داخل القاعة فاأبلغه باأنه �صيغادر القاعة وباإمكانه اإجراء املقابلة خارج القاعة، واقرتب 
اإين  لزيد  وقال  معه  من  واإخراج  القاعة  من  اخلروج  منه  وطلب  زيد  نحو  الثالثة  الأ�صخا�س  اأحد 

اأعرفك من قبل وهدده بال�صرب، دون اأن ُيعّرف هذا ال�صخ�س بالزي املدين عن هويته.

من . 5 خارجون  وهم  لزمالئه  يتعر�صون  مدين  بلبا�س  اأ�صخا�س  وجود  زيد  لحظ  الأثناء،  تلك  يف 
وان�صم  رقبته  من  بزيد  واأم�صك  الر�صمي  باللبا�س  �صرطة  �صابط  اللحظة  تلك  وح�صر يف  القاعة، 
اإليه الأ�صخا�س الثالثة وبدوؤوا ب�صرب زيد باأيديهم وركله باأرجلهم يف خمتلف اأنحاء ج�صمه ب�صورة 
عنيفة، و�صحبوه بعنف اإىل خارج القاعة مع ال�صرب امل�صتمر من اخللف، يف حني اأنهم م�صيطرون 
عليه متامًا ومل يبِد اأية مقاومة لعملية اعتقاله، ثم قام اأحدهم وهو ذات ال�صخ�س الذي هدد زيد 
يخرج من  لهبًا  وكاأنه  و�صعر  وجهه  زيد عن  نظارات  ف�صقطت  وجه  على  يده  بقب�صة  ب�صربه  بداية 
عينيه من �صدة ال�صربة، وعندما و�صلوا اإىل خارج قاعة العر�س قام ال�صابط بت�صليم زيد ل�صرطي 
املدين  بالزي  الأ�صخا�س  وا�صتمر  الدرج  على  بجره  وقام  عنيفة،  ب�صورة  زيد  برقبة  واأم�صك  اآخر 
يختنق  يكاد  باأنه  ال�صرطي  زيد  اإبالغ  ورغم  باأرجلهم،  وركله  وظهره  راأ�صه  على  باأيديهم  ب�صربه 
ال�صرطة  ب�صيارة  اأدخلوه  اإىل  بعنف  و�صربه  بجره  وا�صتمروا  يكرتثوا  مل  معه  وَمن  ال�صرطي  اأن  اإل 

املتوقفة اأمام املدخل الرئي�س مل�صرح الق�صبة.

الثاين . 6 الطابق  يف  الواقعة  العر�س  قاعة  داخل  زيد  لها  تعر�س  التي  املربح  ال�صرب  عملية  خالل 
ولغاية املدخل الرئي�س مل�صرح الق�صبة حاول عبد اجلواد حمايل )25 عامًا( الذي مل يكن م�صاركًا 
يف الحتجاج الطلب من عنا�صر الأمن عدم ا�صتخدام القوة والعنف مع زيد، فقام اأحد العنا�صر 
عن  دفعه  وحاول  رجليه  بني  له  ركلة  وتوجيه  راأ�صه  خلف  بلكمة  اجلواد  عبد  ب�صرب  املدين  بالزي 
بعبد  واأم�صك  الحتجاج  يف  اأي�صًا  م�صاركًا  يكن  مل  الذي  عاما(   25( قرعان  فادي  فتقدم  الدرج، 
اجلواد قبل اأن ي�صقط اأر�صًا، طالبًا من العنا�صر عدم ا�صتخدام العنف والقوة، اإل اأنه جرى �صحب 
دخل  اأن  اإىل  منهم  لكل  و�صرب  ركل  ذلك  وتخلل  امل�صرح  خارج  اإىل  وفادي  اجلواد  عبد  من  كل 
زيد  بجانب  كان  الذي  عاما(   32( حرب  اأحمد  فجر  وحاول  كما  ال�صرطة.  �صيارة  اإىل  منهما  كل 
ال�صرطي برفع �صالحه ووجه  ال�صرطي دون جدوى فقام  الأخري تهدئة  خالل عملية العتداء على 
نحو فجر حماوًل �صربه ولكن فجر ابتعد عنه ومل ي�صب باأذى وجرى اقتياده اإىل �صيارة ال�صرطة 
من  راخًا  �صُ الفيديو  مقطع  ويظهر  هذا  لل�صرطة.  التابعة  ال�صيارة  بداخل  الأربعة  ال�صبان  فاأ�صبح 
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برنامج  ا�صتمر  وقد  اجلارية.  الأحداث  ت�صوير  عدم  ال�صحفيني  من  فيه  يطلبون  الأمن  عنا�صر 
احلفل املقرر وقدمت الفرقة الهندية عرو�صها على م�صرح الق�صبة.

اعتداء على الطبيبة دميا بركات: اأكدت الطبيبة دميا حممد يو�صف بركات )40 عاما( يف اإفادتها . 7
يف  املذكور  الفني  العر�س  حل�صور  وابنتها  زوجها  برفقة  ذهبت  قد  باأنها  بها  اأدلت  التي  اخلطية 
وبينهم  للمتحدثني  بكلمات  بداأ  الحتفال  واأن  تقريبًا،  م�صاًء  الثامنة  ال�صاعة  عند  الق�صبة  م�صرح 
املحافظ د. ليلى غنام وال�صفري الهندي، وبعد انتهاء الكلمات بداأ تقدمي الفرقة الهندية للجمهور 
قدمت  الفرقة  هذه  اأن  وو�صح  قبل،  من  تعرفه  ل  احل�صور،  من  �صاب  وقف  وعندها  وتكرميها، 
خرجت  وعندها  املقاطعة،  معايري  يخالف  اهلل  برام  اليوم  عر�صها  واأن  اأبيب"  "تل  يف  عر�صًا 
اإفادتها توقفت على باب امل�صرح لالطالع على  الطبيبة وزوجها وابنتها من القاعة ولكنها بح�صب 
ما �صيجري، وكان عدد من الأ�صخا�س يهتفون )BDS( ب�صورة �صلمية كما اأو�صحت، ومل يتعر�صوا 
اأن  الطبيبة  وبعد ذلك لحظت  فعاًل،  العر�س  قاعة  اإىل خارج  وقد خرج عدد منهم  لأي �صخ�س، 
هناك اأ�صخا�صًا بلبا�س مدين قد دخلوا اإىل امل�صرح، وبدوؤوا يحتكون مبن بقي من ال�صبان يف امل�صرح 
ال�صفلية،  القاعة  باب  اإىل  الأدراج  على  و�صحبوهم  بتقديرها  ثالثة  اأو  ب�صخ�صني  مي�صكون  وكانوا 
الرئي�س  املدخل  باجتاه  فخرجت  لل�صرب،  يتعر�صون  اأنهم  لها  وبدا  ال�صبان،  �صراخ  ت�صمع  وبداأت 
اأمام امل�صرح ي�صحبون ال�صبان ويعتدون عليهم بال�صرب املربح، وكانوا  وهنا راأت عنا�صر ال�صرطة 
ي�صربوهم ال�صبان على روؤو�صهم واأجزائهم العلوية، وكان هناك عنف كبري، ومت اإدخال ال�صبان اإىل 

داخل �صيارة ال�صرطة املتوقفة اأمام م�صرح الق�صبة.

وقالت . 8 ال�صرطة،  �صيارة  باجتاه  تقدمت  قد  باأنها  اخلطية  باإفادتها  بركات  دميا  الطبيبة  وت�صيف 
لل�صرطي باأنها تريد الدخول اإىل �صيارة ال�صرطة مع ال�صبان، واأنها ل حتتمل روؤية ال�صبان ُي�صربون 
�صرطية  على  ونادى  الأر�س،  على  ووقعت  توازنها  فاختل  ال�صرطي  فدفعها  العنيفة،  الطريقة  بتلك 
يها" وعندها تقدمت ال�صرطية بينما الطبيبة على الأر�س واأم�صكت بذراع  وقال لها بكالم وا�صح "جرِّ
بها باجتاه  والدفع  تقل عن خم�صة دقائق  وموؤملة ملدة ل  بلي ذراعها ب�صورة عنيفة  الطبيبة وقامت 

الأر�س طوال الوقت، وكانت الطبيبة تقول لل�صرطية باأن يدها �صتنك�صر ولكن ال�صرطية مل تكرتث. 

بعد ذلك ترك عنا�صر ال�صرطة الطبيبة على الأر�س، وانطلقوا بال�صيارة وبداخلها ال�صبان الأربعة . 9
باجتاه مركز ال�صرطة، فتقدم عدد من الأ�صخا�س ممن تواجدوا باملكان باجتاه الطبيبة، ورفعوها 
الطبيبة  جتد  مل  الأر�س  باجتاه  الوقت  طوال  العنيف  والدفع  الذراع  يل  �صدة  ومع  الأر�س،  عن 
ونّبه  الدفع،  �صدة  من  بعيدة  م�صافة  على  ملقى  حذاوؤها  وكان  الأر�س  على  وقعت  التي  نظاراتها 
الدفع  جراء  من  انك�صفت  التي  العلوية  مالب�صها  تغطية  �صرورة  اإىل  الطبيبة  باملكان  املتواجدون 

املتوا�صل باجتاه الأر�س.
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زيد . 10 الأربعة  لل�صبان  اخلطية  الإفادات  بح�صب  اهلل:  رام  �صرطة  مركز  اإىل  الأربعة  ال�صبان  اقتياد 
رام اهلل  �صرطة  اإىل مركز  و�صلوا  فقد  قرعان،  وفادي  وفجر حرب  وعبد اجلواد حمايل  ال�صعيبي 
عند ال�صاعة التا�صعة م�صاء تقريبا، ومل يتعر�صوا لل�صرب خالل عملية نقلهم اإىل املركز ال�صرطة، 
اعتقالهم  و�صبب  ل  اأم  ر�صميًا  معتقلني  كونهم  عن  ال�صتف�صار  بداية  حاولوا  املركز  و�صولهم  ولدى 
نائب مدير  اأبلغهم  تقريبًا  والن�صف م�صاء  العا�صرة  ال�صاعة  ال�صرطة، وعند  يتلقوا رد من  اأن  دون 
تعهد  على  التوقيع  مقابل  عنهم  الفوري  الإفراج  اإما  خيارين  اأمام  باأنهم  �صادق  ويدعى  املباحث 
بالإلتزام بالقوانني ال�صارية وعدم القيام باأعمال �صغب مع غرامة مالية حال اإخاللهم بذلك اأو اأنه 
باأن هذا  لهم  فقال  قانوين  اإجراء  هو  التوقيع  له هل هذا  فقالوا  والق�صاء.  للنيابة  اإحالتهم  �صيتم 
التعهد  التوقيع على هذا  قانونية فرف�صوا بذلك  تبعات  �صكلي ول يرتتب عليه  تعهد  التوقيع جمرد 
كونه اإجراء غري قانوين ح�صب اإفاداتهم. وعند ال�صاعة احلادية ع�صرة والن�صف لياًل تقريبًا جرى 
اإحالتهم  جرى  والن�صف  ع�صرة  الثانية  ال�صاعة  وعند  حدة،  على  كل  الأربعة  ال�صبان  اإفادات  اأخذ 
للخدمات الطبية الع�صكرية وعادوا اإىل مركز ال�صرطة واأودعوا يف نظارة ال�صرطة، وجرى عر�صهم 

يف اليوم التايل على النيابة العامة والق�صاء. 

ت�صريحًا . 11 الأحداث  خالل  عليها  ح�صلنا  التي  الفيديو  مقاطع  ُتظهر  الفل�صطيني:  الر�صمي  املوقف 
جرى  اليوم" اأي�صًا  "فل�صطني  ولف�صائية  املن�صة  على  من  غنام  ليلى  د.  اهلل  رام  ملحافظ  ر�صميًا 
�صمعناكم  "نحن  وتقول:  املقاطعة  حملة  يف  ال�صبان  احتجاج  على  فيه  ترد  العر�س  قاعة  بداخل 
لئقة  �صورة  نعك�س  اأن  يجب  اإلنا  اأ�صدقاء  بدنا  لإ�صرائيل  اأعداء  بدنا  ما  ت�صمعوين  وبتمنى  لالآخر 
املذكورة  الف�صائية  مرا�صل  من  تعقيبًا  الفيديو  مقطع  وُيظهر  ون�صالته" كما  الفل�صطيني  بال�صعب 
باأن  املحافظ  عليه  فردت  بالف�صائية  اخلا�صة  الكامريا  مب�صادرة  ال�صرطة  قيام  ب�صاأن  للمحافظ 
هي  بجواله  الف�صائية  مرا�صل  معها  يجريها  التي  املقابلة  باأن  موؤكدة  قريبًا  تعود  �صوف  الكامريا 

مبثابة ت�صريح ر�صمي. 

واملعلومات . 12 الأنباء  لوكالة  الر�صمي  املوقع  على  ن�صر  الثقافة  وزارة  عن  تو�صيحي  بيان  و�صدر  كما 
احل�صور  من  عدد  على  بالعتداء  "قاموا  الن�صطاء  اأن  فيه  جاء   2014/4/13 بتاريخ  الفل�صطينية 
بال�صرب وال�صامت، ورغم املنا�صدات املتكررة من احل�صور الر�صمي وعريف احلفل بالتزام الهدوء 
وال�صتائم  التحري�س  اإىل  اللجوء  دون  وح�صارية  دميقراطية  بطريقة  الراأي  عن  التعبري  و�صرورة 
اقت�صى  ما  احل�صور،  �صد  للعنف  واللجوء  جزافًا  التهامات  بكيل  ا�صتمروا  اأنهم  اإل  والعنف، 
اإخراجهم من قاعة العر�س حفاظًا على النظام و�صالمة اجلمهور". وقالت الوزارة يف بيانها اأي�صًا 
الهندية  اإقامتها احتفاًل للجالية  الهندية ب�صبب  الفرقة  البداية عن ا�صت�صافة  " اعتذرت يف  باأنها 
يف تل اأبيب من قبل ال�صفارة الهندية، واأنه بعد تو�صيح املمثلية الهندية يف رام اهلل اأن هذا العر�س 
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اإ�صرائيلية راجعت وزارة  اأو غري حكومية  اأية جهة حكومية  اأبيب مل يكن بالتن�صيق مع  الفني يف تل 
الوطني  التعريف  اإطار  يف  يندرج  ل  جولتها  يف  الفني  الفرقة  دور  اأن  لها  وتبني  موقفها  الثقافة 

والثقايف للتطبيع ما دعا ل�صتئناف الربنامج الفني واإقامة العر�س".

ثانيًا: التو�صيف القانوين الأحداث الق�صبة
حقوق  منظمات  جمل�س  موؤ�ص�صات  قامت  التي  اخلطية  الإفادات  جمموع  على  الطالع  خالل  من  يت�صح 
الإن�صان الفل�صطينية بتوثيقها، والطالع على اأ�صرطة الفيديو التي �صجلت جمريات الأحداث، والطالع 

على البيانات الر�صمية ال�صادرة بهذا اخل�صو�س ما يلي:
الأنباء . 1 لوكالة  الر�صمي  املوقع  على  واملن�صور  الثقافة  وزارة  عن  ال�صادر  الر�صمي  البيان  يف  ورد 

بالعتداء  قاموا   )BDS( اإ�صرائيل  مقاطعة  حملة  ومنا�صري  ن�صطاء  باأن  الفل�صطينية  واملعلومات 
على عدد من احل�صور بال�صرب وال�صتائم وا�صتخدام العنف ما اقت�صى اإخراجهم من قاعة العر�س 
من  اأي  تعر�س  يذكر  مل  املذكور  البيان  فاإن  املقابل  ويف  اجلمهور.  و�صالمة  النظام  على  حفاظًا 
الن�صطاء لالعتداء من قبل عنا�صر الأمن الذي اأكده ال�صبان الأربعة الذين جرى احتجازهم واأكده 
�صهود العيان. كما اأن حمافظ رام اهلل والبرية د. ليلى غنام مل ت�صر يف ت�صريحاتها باأن الن�صطاء 
قد قاموا بالعتداء على احل�صور و�صتمهم واللجوء اإىل العنف. وكذلك، فاإن اأ�صرطة الفيديو التي 

�صجلت الأحداث تدح�س ما ورد يف البيان ال�صادر عن الوزارة من قيام املذكورين بتلك الأفعال.
يظهر بو�صوح من خالل الطالع على اأ�صرطة الفيديو التي �صجلت جمريات الأحداث باأن ما قام به . 2

الراأي  اإ�صرائيل )BDS( يف قاعة العر�س مل يتجاوز حدود حرية  ن�صطاء ومنا�صري حملة مقاطعة 
والتعبري املكفولة يف القانون الأ�صا�صي )املادة 19( والت�صريعات ذات ال�صلة واملكفولة اأي�صًا يف العهد 
مبداأ  اأن  كما  موؤخرًا.  فل�صطني  دولة  اإليه  ان�صمت  التي  وال�صيا�صية  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�س 

العرتا�س اأو الحتجاج ال�صلمي على القيام باأن�صطة وفعاليات ل ي�صكل بحد ذاته جرمًا جزائيًا.
باأنهم من عنا�صر الأمن مل . 3 ُيعتقد  اإن ا�صتخدام القوة من قبل ال�صرطة واأ�صخا�س باللبا�س املدين 

من  فعاًل  منهم  عدد  وخرج  العر�س  قاعة  من  باخلروج  بدوؤوا  الن�صطاء  اأن  وبخا�صة  مربرًا،  يكن 
الن�صطاء مل  املفرطة جتاه  القوة  ا�صتخدام  واإن  الأمن،  ال�صرطة وعن�صر  تدخل  قبل  العر�س  قاعة 
العنيفة  القوة  ا�صتخدام  يف  ا�صتمروا  قد  الأمن  اأفراد  واأن  خا�صة  الإطالق،  على  مربر  اأّي  له  يكن 

رغم ان�صياع ال�صبان لأفراد الأمن وعدم اإبدائهم لأية مقاومة خالل عملية احتجازهم.
اإن الإدعاء باأن ال�صبان الن�صطاء يف حملة املقاطعة قد قاموا باأعمال "�صغب" داخل قاعة العر�س . 4

املادة  ن�س  وحتديدًا  النافذ  العقوبات  قانون  ن�صو�س  اإىل  بالرجوع  اإذ  مقبول،  غري  ادعاء  هو 
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بالأمن  الإخالل  اأجل  من  م�صروع  غري  جتمهر  غاية  بتنفيذ  البدء  يعني  ال�صغب  فاإن   )2/164(
وب�صورة مرعبة لالأهايل، وبالتايل فاإن تعريف "ال�صغب" الوارد يف قانون العقوبات ل ينطبق على 
الأحداث التي وقعت يف قاعة العر�س، كما ول يظهر ذلك اإطالقًا يف اأ�صرطة الفيديو التي �صجلت 

جمريات الأحداث.
اإن العتداء الذي تعر�صت له الطبيبة دميا حممد يو�صف بركات على يد عنا�صر ال�صرطة مل يكن . 5

مربرًا على الإطالق، علمًا باأنها مل تكن �صمن ن�صطاء حملة املقاطعة، مبا يدلل على تعمد ا�صتخدام 
القوة املفرطة من قبل ال�صرطة وعنا�صر الأمن املتواجدين يف اأحداث م�صرح الق�صبة.

اإن ما قام به عنا�صر الأمن من م�صادرة كامريا مرا�صل ف�صائية فل�صطني اليوم والتي كانت تغطي . 6
التي وقعت ي�صكل اعتداء على حرية ال�صحافة املكفولة يف  الوقت الأحداث  الفعالية وتغطي بذات 
وال�صيا�صية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  ال�صلة  ذات  والت�صريعات  الأ�صا�صي  القانون 

ويعزز من نتيجة ا�صتخدام القوة املفرطة من ال�صرطة وعنا�صر الأمن يف التعامل مع الأحداث.
الق�صبة . 7 م�صرح  يف  تواجدو  الذين  الأمن  وعنا�صر  ال�صرطة  قبل  من  للقوة  املفرط  ال�صتخدام  اإن 

ل�صنة  الفل�صطيني رقم )211(  الداخلية  وزير  ال�صادر عن  للقرار  وا�صحًا و�صريحًا  انتهاكًا  ي�صكل 
على  �صراحة  اأكد  والذي  الأمنية،  الأجهزة  منت�صبي  قبل  من  القوة  ا�صتخدام  قواعد  ب�صاأن   2011
اأ�صا�صي  اإجراء ا�صتثنائي، واأنه يتوجب اعتماد الو�صائل غري العنيفة كخيار  اأن ا�صتخدام القوة هو 
الإمكان  قدر  العنيفة  غري  الو�صائل  ا�صتخدام  اإىل  اللجوء  يتوجب  واأنه  املواطنني،  مع  التعامل  يف 
وكخطوة اأوىل قبل اللجوء للقوة، واأنه ل يجوز ا�صتخدام القوة اإل عندما تكون الو�صائل غري العنيفة 
ملبادىء  المتثال  يتوجب  واأنه  م�صروعة،  اأهداف  لتحقيق  يكون  القوة  ا�صتخدام  واأن  فعالة،   غري 
متكافئة  امل�صتخدمة  القوة  تكون  اأن  يتوجب  واأنه  القوة،  ا�صتخدام  والتدرج يف  والتنا�صب  ال�صرورة 
الإن�صان  حقوق  على  احلفاظ  يتوجب  واأنه  امل�صروع،  الهدف  لتحقيق  املطلوب  وبالقدر  و�صرورية 
خمالف  الأمن  وعنا�صر  ال�صرطة  قبل  من  للقوة  املفرط  ال�صتخدام  اأن  كما  الأ�صا�صية.  وحرياته 
لالأمم  العامة  اجلمعية  بقرار  ال�صادرة  القوانني  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  �صلوك  قواعد  ملدونة 

املتحدة يف العام 1979.
اإن اللجوء اإىل احتجاز ال�صبان الأربعة من قبل عنا�صر "بالزي املدين" ودون التعريف عن هوياتهم . 8

الر�صمية ي�صكل اإخالًل بقواعد ال�صلوك يف الأداء الوظيفي وبالتعليمات ال�صادرة عن وزير الداخلية 
وبالقرار رقم )211( ل�صنة 2011 ال�صادر عن وزير الداخلية ب�صاأن قواعد ا�صتخدام القوة.   

اإن عر�س ال�صرطة على ال�صبان الأربعة الإفراج عنهم مبجرد التوقيع على تعهد باللتزام بالقوانني . 9
اأن  وعلى  اإليهم،  املوجهة  التهامات  على عدم جدية  يدلل  الإخالل  مالية حال  مع غرامة  النافذة 
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ا�صتخدام القوة املفرطة يف مواجهتهم مل تكن مربرة، واإن مثل تلك التعهدات اخلطية مب�صمونها ل 
اإحالة  الإ�صرار على  فاإن  وبالتايل  القانونية،  ال�صرطة و�صالحياتها  تندرج �صمن اخت�صا�س جهاز 
الن�صطاء الأربعة للنيابة العامة والق�صاء رغم تاأكيد ال�صرطة على اأن هذا الإجراء هو جمرد اإجراء 
�صكلي، وملجرد رف�س التوقيع عليه، ي�صري لوجود تع�صف من قبل ال�صرطة يف ا�صتخدام ال�صالحيات.

اال�صتنتاجات ثالثًا: 
بعد عر�س خلفية الأحداث وتو�صيفها القانوين نخرج اإىل ال�صتنتاجات التالية:

اإن ا�صتخدام القوة املفرطة من قبل عنا�صر ال�صرطة والأمن يف اأحداث م�صرح الق�صبة جتاه ال�صبان . 1
الأربعة مل يكن مربرًا، وهو خمالف لقواعد ال�صلوك يف الأداء، وخمالف لقرار وزير الداخلية ب�صاأن 

قواعد ا�صتخدام القوة ومربراتها، وي�صكل جرمًا يف القانون الأ�صا�صي وقانون العقوبات النافذ. 
اإن ا�صتخدام القوة املفرطة من قبل عنا�صر ال�صرطة والأمن يف اأحداث م�صرح الق�صبة جتاه الطبيبة . 2

دميا حممد يو�صف بركات، وهي لي�صت �صمن ن�صطاء حملة املقاطعة، يدلل على نية ا�صتخدام القوة 
ا�صتخدام  قواعد  ب�صاأن  الداخلية  وزير  قرار  ويخالف  الأداء  يف  ال�صلوك  قواعد  يخالف  مبا  املفرطة 

القوة ومربراتها، وي�صكل جرمًا يف القانون الأ�صا�صي وقانون العقوبات النافذ. 
جمريات . 3 وغطت  الفعالية  تغطي  كانت  والتي  اليوم  فل�صطني  ف�صائية  مرا�صل  كامريا  م�صادرة  اإن 

الأحداث يف م�صرح الق�صبة من قبل عنا�صر ال�صرطة والأمن ي�صكل اعتداء على احلريات ال�صحفية، 
وي�صكل جرمًا يف القانون الأ�صا�صي وقانون العقوبات النافذ.  

التو�صيات: 
عطفًا على ال�صتنتاجات الواردة وما �صبقها من عر�س لالأحداث وتو�صيفها نخرج بالتو�صيات التالية:

ال�صبان . 1 جتاه  املفرطة  القوة  ا�صتخدموا  الذين  والأمن  ال�صرطة  عنا�صر  وحما�صبة  م�صاءلة  وجوب 
الأربعة يف حملة املقاطعة، وجتاه الطبيبة دميا بركات، بدون مربر قانوين، وخالفًا لأحكام القانون 
يف  ا�صرتك  من  كل  وحما�صبة  وم�صاءلة  اخل�صو�س.  بهذا  الداخلية  وزير  عن  ال�صادرة  وللتعليمات 

ارتكاب هذا اجلرم وفقًا لقواعد الإ�صرتاك اجلرمي الواردة يف قانون العقوبات النافذ.
وجوب احرتام حرية الراأي والتعبري واحلريات الإعالمية املكفولة يف القانون الأ�صا�صي والت�صريعات . 2

ذات ال�صلة والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، واحرتام احلق يف النقد والحتجاج 
عليه  يعاقب  جرمًا  ت�صكل  ول  ب�صلمية،  متار�س  اأنها  طاملا  الآراء،  تلك  طبيعة  كانت  اأيًا  والختالف 
القانون، وذلك احرتامًا حلقوق املواطنني وحرياتهم املكفولة يف الت�صريعات املحلية واملواثيق الدولية. 

يعرّب جمل�س منظمات حقوق الإن�صان الفل�صطينية عن قلقه العميق من تكرار ا�صتخدام القوة املفرطة . 3
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لالتفاقيات  الن�صمام  اأخذ عملية  و�صرورة  اأهمية  على  ويوؤكد  الفل�صطينية،  ال�صرطة  قبل جهاز  من 
الدولية وما يرتتب عليها من التزامات قانونية بجدية يف التطبيق على الأر�س.   

الفل�صطينية: جمل�س منظمات حقوق االإن�صان 

الفل�صطينية جمل�س منظمات حقوق االإن�صان 
موؤ�ص�صة ال�صمري لرعاية االأ�صري 

وحقوق االن�صان
�صحر فرن�صي�س - املدير العام

موؤ�ص�صة ال�صمري حلقوق االإن�صان
خليل اأبو �صمالة - املدير العام

موؤ�ص�صة احلق
�صعوان جبارين - املدير العام

مركز امليزان حلقوق االإن�صان
ع�صام يون�س - املدير العام 

احلركة العاملية للدفاع عن االأطفال 
- فرع فل�صطني

رفعت ق�صي�س - املدير العام

مركز اأن�صان للدميقراطية وحقوق 
االإن�صان 

�صوقي عي�صى - املدير العام

مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق 
املدنية

حلمي الأعرج - املدير العام

مركز رام اهلل لدرا�صات حقوق 
االإن�صان

اياد الربغوثي - املدير العام

مركز القد�س للم�صاعدة القانونية 
وحقوق االإن�صان

ع�صام عاروري - املدير العام

مركز املراأة للإر�صاد القانوين 
واالجتماعي

مها اأبو ديه - املدير العام

بديل - املركز الفل�صطيني مل�صادر 
حقوق املواطنة واللجئني

ن�صال العزة - املدير العام

املركز الفل�صطيني حلقوق االإن�صان
راجي ال�صوراين - املدير العام


