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 الملخص التنفيذي
 

على رصاااد واقن المدافعين والمدافعات   استتتقالل –ستتيادة القانون الهيئة األهلية الستتتقالل القضتتاء و عملت 
  2021في حزيران  حداث التي تلت مقتل الناشاااط نزار بناتعن حقوق االنساااان في فلساااطين خاصاااة في األ

ت ااااامن  . ""العدالة المنقوصتتتتة".. فلستتتتطينمدافعو ومدافعات حقوق اإلنستتتتان في "واصااااادرت تقريرا  بعنوان 
لحما ة المدافعين عن حقوق االنسااااااان  جيية الحاكمة واإلطار القانوني المر خلفية فة  لى باإلضااااااا محاور ثالثة

  وفق القوانين والمعاهدات الدولية التي ان مت لها فلسطين

بنات حياته ووقائن جريمة مقتله ومتابعة جلسااااااااااااااات محاكمة المتهمين في ق ااااااااااااااية نزار  األولتناول المحول 
  قن المدافعين عن حقوق االنسااااااااااان في فلسااااااااااطين ومحاكماتهم، أما المحورول وافتنا ثانيالمقتله، أما المحور 

خير فقد تناول التعد ات والمالحقة واالنتهاكات التي طالت الصاااااحفيات والصاااااح يون خاصاااااة أثنا   واألثالث ال
 غطية االحت اجات التي تبعت مقتل الناشط نزار بنات ت

 
 :وكانت كمت يلي، الثالثةالمتعلقة بالمحاور ات توصل التقرير لمجموعة من النتائج واالستخالص

 

 . "نزار بنات..  ضحية تبحث عن العدالة في أروقة المحاكم": أوالً 

كش ت نتائج االستماع  لى م ريات محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات، خاصة شهود   1
تانت آراؤه السياسية التي انتقد فيها مختلف   النيابة أن السبب الحقيقي لمالحقته من قبل أجهزة السلطة الرسمية

والمالحقة قبل مقتله تان أشدها  المستويات السياسية، وتعرض على  ثرها  لى حملة من التحريض والتخوين
، إلطالق نار وإلقا  قنبلة غاز داخل المنزل الذي تقيم فيه عائلة نزار 2021 حزيران 1تعرض منزله بتاريخ 
 من قبل م هولين 

تحريض والتعبئة التي طالت شخص نزار خلقت بيئة مناسبة الغتياله، بسبب درجة الكراهية ت الحمال  2
، في وقت لم يتلقَّ فيها تمدافن عن حقوق اإلنسان الحما ة الكافية، فلم يالحق والتحريض التي تعرض فيها

زار ب ّن ال قيمة لحياته مطلقي النار على منزله، وفلتوا من العقاب، مما خلق انطباع ا عام ا لدى تارهي ن
 24وفاته بتاريخ  طالق ا، وبالتالي شةلت هذه األجوا  مبرر ا الستخدام العنف الم رط ضد نزار ما أدى  لى 

  2021 حزيران
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ال لسطينية بدرجة تبيرة في بد  تحقيق جنائي رسمي في حادثة مقتل نزار  مؤسسات الدولةتلّك ت   3
ريٍّ من خالل ل نة شّةلها رئيس الوزرا  بوفاة نزار بنات بتاريخ بنات، واستعاضت عن ذلك بتحقيٍق  دا

، حيث اّتسم عمل الل نة "شاللدة الزير العدل "محمد رئاسة و ، وبدأت ل نة التحقيق الرسمية ب24/6/2021
الل نة بتاريخ  الرسمية، وأعلنتب عٍف شديد بسبب اعتذار العديد من األطراف عن ع وية ل نة التحقيق 

 الق ا  العسةري  الملف  لىعمل الل نة وأحالت  انتها  29/6/2021
عنصر ا  14 وقامت بإ قافل الملف لها، بدأت النيابة العسةرية بإجرا ات التحقيق مباشرة بعد تحوي  4
 24األمن الوقائي الذين شارتوا في عملية اعتقال نزار بنات، وب لسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ جهاز من 
هام ألربعة عشر شخصا  مّتهمين في جريمة قتل نزار بنات، حيث وجهت جيه الئحة اتّ ، جرى تو 2021تموز

االشتراك، وٍإسا ة استعمال السلطة بالمصادرة والعنف وباالشتراك، لهم تهم ال رب الم  ي  لى الموت ب
  14/9/2021ومخال ة التعليمات العسةرية، وبدأت  جرا ات المحاكمة أمام ق ا  قوى األمن بتاريخ 

تبين أن النيابة العسةرية قد تعاملت ب د ة من ملف التحقيق المتعلق بحادث مقتل بنات، وبنت أدلتها   5
دانية، ومل ات وتس يالت، واتصاالت قامت بتتبعها، حيث ن حت ببنا  ملف تحقيقي يتهم على وقائن مي

وبدا أن أواصر الكشف ، وبذلك انحصرت المالحقة باألشخا  المن ذين، ا  شخص 14الم موعة المةونة من 
، وعدم  براز لية االغتيال بدت غائبة بسبب امتناع المتهمين عن اإلدال  بإفاداتهم عن وجود ُمصدري قرار بعم

أ ة دالئل في الملف التحقيقي تشير  لى محرضين أو ُمصدري أمر، وبالتالي سارت المحةمة  لى تكييف 
تراك، وإسا ة استعمال السلطة بالمصادرة والعنف الواقعة  لى تهمة ال رب الم  ي  لى الموت باالش

 وباالشتراك، ومخال ة التعليمات العسةرية 
 بالق ية بة ا ة بتقد م بيناتها لهيئة المحةمة وإح ار الشهود ذوي العالقة بدأت النيابة العسةرية   6

ها في ال لسة المحاكمة ، وانتهت من تقد م بينات4/10/2021وفاعلية بد ا  من جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ  
( 22ى حوالي )، حيث تم االستماع خاللها  ل( جلسات لبينات النيابة10، بواقن )5/12/2021المنعقدة بتاريخ  

( شهود دون ح ور ال لسات، 3أح رتهم النيابة العامة ألخذ  فادتهم أمام المحةمة، وتم  براز شهادات )  ا  شاهد
 ( شاهدا  خالل شهرين فقط 25اع وإبراز ما م موعه )بذلك تكون المحةمة قد استكملت االستم

جلسات عقدت  9المحةمة خالل في المرحلة الثالثة من المحاكمة )مرحلة بينات الدفاع( استمعت   7
ؤشر على ي مما، أشهرستة  على مدار( شهود فقط، 3 لى ) 15/6/2022ولغا ة  15/12/2021منذ تاريخ 

في األدا  بين  ة في  جرا ات المحاكمة، حيث يلحظ ح م التراجنبد  مرحلة جديدة من التسويف والمماطل
ا ، وتم تبرير ذلك البط  بتعرض الشهود  لى التهديد وخشيتهم عو نو مرحلة بينات النيابة ومرحلة بينات الدفاع تما   

 من اإلدال  بشهاداتهم 
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وشةلت   المحةمة،تعرضت  جرا ات محاكمة المتهمين بقتل نزار بنات  لى ضربات شديدة مست هيبة    8
 تسليم النيابة العسةرية تتاب صادر عن المستشار القانونيتم  13/2/2022 ف ياعتدا   على اختصاصها، 

لالستخبارات العسةرية   يد ب ن المتهمين األربعة عشر في ق ية مقتل نزار بنات رف وا الخروج من الس ن 
قانونية، وأصدرت المحةمة قرارا  بإجبار المتهمين والمثول للمحةمة العسةرية، وهو ما يتعارض من النصو  ال

ن ووتيلهم والنيابة و ح ر المتهم  18/5/2022وبتاريخ     المثول أمام المحةمة من خالل مخاطبة االستخبارات 
العسةرية ولم  ح ر وتيل الحق الشخصي بسبب اإلعالن من العائلة انسحابها نهائيا  من المحاكمة العسةرية 

ن و ح رت فقط النيابة العسةرية ولم  ح ر المتهم  29/5/2022وبتاريخ    فيها من ت اوزات رف ا  لما  حصل  
ن الدائرة القانونية في االستخبارات العسةرية أرسلت تتابا    يد بتعّذر  لى  يابة  النحيث أشارت    ومحامي الدفاع،

التنسيق من االحتالل لنقلهم  ح ار المتهمين  لى المحةمة من الس ن في أريحا بسبب عدم استكمال  جرا ات  
تل الناشط نزار تم  خال  سبيل المتهمين في ق ية مق 21/6/2022 وأخيرا  بتاريخبسبب األوضاع األمنية  

 بنات وذلك بدعوى انتشار فيروس تورونا، دون أن  صدر بقرار بهذا الش ن من هيئة المحةمة 
 

مقتل الناشط نزار بنات مةبلة األيدي، غير  ية تنظر في ق لى أن المحةمة العسةرية التي وخلص التقرير 
 ة لإلهانة، وبالتالي أخ قت في  جرا  قادرة على بسط يدها على الدعوى، وتعرض قراراتها من قبل جهات تن يذ

 .محاكمة عادلة وفاعلة قادرة على تحقيق العدالة لنزار
 

 قاٌب لهم؟محاكمات المدافعين عن حقوق اإلنسان تحقيٌق للعدالة أم عثانيًا: 

مل اتهم ازد اد عدد حاالت الناشطين/ات والمدافعين/ات عن حقوق اإلنسان الذين تتم مالحقتهم وتحويل   1
% 400 لى أروقة المحاكم بعد حادثة مقتل نزار بنات خاصة خالل الشهر األول بعد الحادثة بنسبة تزيد عن  

 عن الحاالت التي تم مالحقتها في ال ترات السابقة 
شخصية، مما  وليس شةاوى ين تم تحويلهم  لى المحةمة تم بنا  على الحق العام شخا  الذغالبية األ  2

ممنه ة لدى السلطات الرسمية بمالحقة النشطا ، وليس بنا  على شةاوى تم التحقيق بها   عني وجود سياسة
 وبنا  دعاوى حولها 

ممارستها في القانون األساسي جمين التهم التي وجهت  لى النشطا  جا ت توصي  ا لوقائن مة ول حق   3
القانوني تي يتم ت ريمها، وتم  وق اإلنسان، جرى التعسف في توصي هاال لسطيني وفي المعايير الدولية لحق

توجيه تهمتين  لى ثالثة تهم لغالبية النشطا  الذين ت ري محاكمتهم على خلفية أنشطة تندرج في  طار حرية 
 ونقد السلطات العامة، والتهم التي تم التعسف في استخدامها تانت تدري يا  التعبير عن الرأي، تالت من السلمي  

مهر غير المشروع، ذم السلطات العامة، اثارة النعرات الطائفية والعنصرية، واستخدام قل: الت كثر  لى األمن األ
اطية لمالحقة القوة ضد قوى األمن، وهي تهم ف  اضة   ري عادة الل و   ليها في الم تمعات غير الد مقر 

 المدافعين عن حقوق اإلنسان 



4 
 

اإلنسان وسيلة تستخدم لمعاقبة   طالة أمد التقاضي في مل ات المدافعين والمدافعات عن حقوق   4
وتحليل مل ات الدعاوى تبين أن المحاكم  ضو  مراجعةف ي  ؛الناشطين/ات والمدافعين/ات عن حقوق اإلنسان
جلسات وغالبيتها يتم ت جيلها بسبب غياب  10اوى قد تزيد عن تستغرق جلسات عديدة للنظر في هذه الدع

مما  عني أن غالبية جلسات النشطا  هي في مرحلة االستماع لشهود جهزة األمنية، فراد األأشهود النيابة من 
  النيابة رغم مرور قرابة عاٍم أو أكثر على بد  النظر فيها دون أي تقدم في البت في هذه الدعاوى 

 
 في ظل مساءلة ومحاسبة مفقودة تعّدياٌت جسيمةوالصحفيون،  الصحفياتثالثًا: 

خاصة الناشطات في تغطية أخبار ال عاليات المتعلقة باالحت اج على  ال لسطينياتشةلت الصحفيات   1
حادثة مقتل الناشط نزار بنات الهدف األول للمالحقة والت ييق، تما تم رصد حوادث تشهير وتحريض على 

من  أجنداٍت خارجية، وما تعرضت له الصحفيات اتمهّن باالرتباط ب هاٍت أخرى، وأّنهم ذو صحفيات واتها
شتائم وترهيب وتهديٍد بالمساس بهّن خالل محاولتهّن تغطية تلك األحداث في الميدان، وطالت ا  ا هذه 

  والصح يينالمالحقة عدد من الصح يين الذتور  هذا ف ال  عن مصادرِة هواتِف العديِد من الصحفيات 
ال لسطينية تتعلق تقدم عدد من الصحفيات والصح يين بشةاوى وبالغات  لى ال هات الق ائية   2

باالعتدا ات التي تمت عليهم، لكن هذه البالغات وبعد مرور قرابة عام على تقد مها قوبلت بت اهل من قبل 
 مرتكبي ال ريمة من العقاب السلطات المختصة، ولم  س ل حتى هذه اللحظة أي  جرا   حول دون  فالت 

 

  وتوصل التقرير الى مجموعة من التوصيات أهمها:

التي   بنات  نزارق ية   حالة ملف الدعوى  لى المحاكم النظامية ال لسطينية، واعادة تافة  جرا ات محاكمة    1
بما   من  تمت حتى هذه اللحظة بما فيها التكييف القانوني للتهمة، والعمل على استكمال  جرا ات المحةمة

  وفي وقت مناسب وسرين احترامات ضمانات المحاكمة العادلة، وتحقيق العدالة لنزار ب اعلية
تشةيل ل نة تحقيق مستقلة ل حص المالبسات التي أدت  لى  خ اق المحةمة العسةرية في  جرا ات   2

  المحاكمة ب اعلية وش افية بعيدا  عن أي انتقا  في نتائ ها
 تها في حما ة الحريات العامة ومالحقة مرتكبي االنتهاكاتطات الق ائية صالحياضرورة ان تمارس السل  3

 من العاملين في السلطة التن يذ ة وباألخص من المؤسسات األمنية لحقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان 
بهم،  في البت في المل ات المنظورة أمامها، وإصدار األحةام المتعلقةال لسطينية ضرورة اسراع المحاكم   4

لة أمد ال لسات المنظورة في   من خالل  طاوالكف عن تحويل جلسات المحاكمات  لى وسيلة لعقاب النشطا
، توقف أجهزة الدولة وبخاصة األمنية عن استخدام التوقيف للمدافعين عن حقوق اإلنسان على ذمة المحاكم

علق "بال رائم" المنافية لحرية التعبير التحقيق تعقوبة لهم، والتوقف عن الحبس االحتياطي ممةن لهم تهم تت
 والت من السلمي 
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لتي انتهةت خصوصية الصحفيات والصح يين، والتوقف عن أ ة افة األحداث افي ت ال دي التحقيق  5
، وإحالة جمين منتهةي حقوق اإلنسان بمن فيهم الذين حمالت للتحريض والكراهية ضد الصحفيات والصح يين

  النظامية ال لسطينية لمنن افالتهم من العقاب  لى المحاكم ح يين اعتدوا على الصحفيات والص
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 مقدمة
حدود سلطات   اإلنسانعين حقوق  فراد وهياكل السلطة وخاصة الدولة، وتُ العالقات بين األ  اإلنسانتحدد حقوق  

فراد من جمين األن تتخذ تدابير ا  ابية لك الة وجود بيئة تمةن أالدولة تما تتطلب في الوقت ن سه من الدول 
الخاصة بهم   قن على الحةومات وغيرها من القائمين بالواجبات االلتزام باحترام وحما ة  اإلنسانالتمتن بحقوق  
 ،ي حالة عدم الوفا  بهافساس االستحقاقات القانونية ووسائل االنصاف أالتي تشةل  اإلنسانوتحقيق حقوق 

ن م اهيم نظم القيم ع اإلنسانباإلنصاف هي التي تميز حقوق  ن  مةانية اقامة الدعاوى والماليةأوالواقن 
 ستنبن حقوقا    اإلنسانن تل حق من حقوق  مترابطة وال تقبل الت زئة؛ وأل  اإلنسانفحقوق  األخالقية أو الدينية   
األخرى  تما أن الدفاع عن  اإلنسانن انتهاك أحد الحقوق يؤثر على ممارسة حقوق إأخرى ويتوقف عليها ف

ن إا  حرية التعبير والت من وتكوين ال مييات  وبنا   على ذلك فترض مسبققوق االقتصاد ة واالجتماعية   الح
الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية تتكامل وتتصف ب همية متساوية لكرامة 

   ةمستدامالم والتنمية ساسي لتحقيق السالأشخص  واحترام جمين الحقوق مطلب  يّ أوسالمة 
 

في ال ترة الماضية، على  اإلنسان ق مس لة تراجن الحريات العامة واالنتهاكات بحق المدافعين عن حقو أثارت 
حزيران/   24 ثر عملية االعتقال صباح يوم الخميس الموافق  مدار العام وبخاصة منذ مقتل الناشط نزار بنات  

االعتقاالت السياسية التي ك لشعب ال لسطيني، وتذلواسعة من ا لدى قطاعات شعبيا   ، سخطا  2021يونيو 
ثر انتها  العدوان على قطاع غزة مرورا بمقتل نزار بنا  على  أيدي بعض منتسبي األجهزة األمنية  جرت 

   لى  لغا  م لس الوزرا  أثنا  عملية االعتقال، واالعتدا ات على المحت ين السلميين في مدينة رام هللا، وصوال  
اظمة لحرية التعبير للموظ ين العامين، الخشية لدى أوساط واسعة في المنظمات لسلوك النمن مدونة ا  22المادة  
   ضد المدافعين عن حقوق االنسان هلية وال مهور ال لسطيني أن النظام السياسي بات يتبنى نه ا  قمييا  األ
 

ات ناجمة عن مؤشرات وعوامل دافعة نحو االن  ار حالة االحتقان لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تراكم إلحباط
تقصير السياسات الحةومات ال لسطينية المتعاقبة في الم االت االجتماعية واالقتصاد ة، وضعف تمثلت؛ ب

تن يذ ة على السلطة الق ائية عبر م موعة سيادة  القانون وتن يذ أحةام المحاكم ال لسطينية، وهيمنة السلطة ال
دون وجود أفق   2018ي في العام  ، وحل الم لس التشريع2021وانين أصدرتها في بدا ة العام  من القرارات بق

إلجرا  االنتخابات العامة، وتعطيل انتخابات النقابات واالتحادات الشعبية، وإلغا   جرا  االنتخابات التشرييية 
 1بش ن تعديل القانون رقم   2021لسنة   7أبريل من هذا العام، وإصدار القرار بقانون رقم    نها ة شهر نيسان/

الخيرية والهيئات األهلية الذي هدف  لى الت ييق على عمل ال مييات والهيئات   بش ن ال مييات  2000لسنة  
 بشةل عام    نساناإلاألهلية وفي م مونه الهيمنة والسيطرة على الهيئات األهلية، وتراجن حالة حقوق 
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قتل الناشط نزار بنات بمنهج طينية االحت اجات الشعبية على جريمة قابل النظام السياسي في السلطة ال لس
تقمن للمتظاهرين من قبل وحدات من جهاز قمعي متعدد األوجه، واستخدمت أشةال متعددة في عملية القمن؛  

دني لالعتدا  على المحت ين في "واقعة السحل" التي الشرطة )الوحدات الخاصة(، واستخدام أشخا  بلباس م
واستهداف النسا  بشةل واسن في  عملية القمن، واالستيال  على  ،لى دوار المنارة وسط مدينة رام هللاجرت ع

ونشر صور وفيديوهات على م موعات الواتساب في تعٍد صارخ لمبدأ  ،الهواتف النقالة خاصة للنسا 
عهم على دوار الساعة هاك لحرمات الناس، وإخال  رجال الشرطة بزيهم الرسمي موقالخصوصية الشخصية وانت

االعتدا  على المواطنين المحت ين الموجودين في ساحة الشهيد  اسر "ساحة الشهيد  اسر عرفات" ما سمح ب
شرطة عرفات والتحرش ال نسي بال تيات المشارتات في االحت اجات، من قبل أشخا  بلباس مدني من علم ال

ات الوقت، واعتدا  قواٍت من الشرطة على الصح يين بتنظيم ت من على دوار المنارة مناهض للمحت ين في ذ
المعتقلين أمام مرتز الشرطة "البالوع" في مدينة البيرة  وتوقيف نشطا  سياسيين ومعارضين في نها ة  وأهالي

تعقاب لهم بحيث ال يتمةنون من تقد م اعتراضات يوم الخميس أو بدا ة أ ام عطلة العيد؛ الستخدام هذا الح ز  
عالم الرسمي لوسم يك عن استخدام وسائل اإلاكم في ذات اليوم أو في اليوم التالي لإلفراج عنهم  ناهأمام المح

جندة الخارجية، وتحريض بعض المحافظين على المتظاهرين المحت ين باالنقالبيين والمخربين وأصحاب األ
 ووسائل التواصل االجتماعي    عالم عبر وسائل اإل

 

عام تامل ضد الناشطين والناشطات المدافعين عن حقوق اكات التي جرت على مدار  يرصد هذا التقرير االنته
المرجيية الحاكمة لحما ة  : عرض المحور األول ؛ربعة محاور رئيسيةأفي األراضي ال لسطيني في  اإلنسان

لسياسي نزار يتتبن المحور الثاني:  جرا ات المحاكمة ل ريمة قتل الناشط ا    فيمااإلنسانالمدافعين عن حقوق  
تعقوبة  اإلنسانالبحث عن العدالة، ويعرض المحور الثالث: محاكمات المدافعين عن حقوق   طاربنات في 

الصحفيات والصح يون المحور الرابن: االنتهاكات التي تعرضت لها  جبرية عليهم قبل االتهام، بينما  ستعرض  
  تاالنتهاكافي ظل مسا لة ومحاسبة م قودة لمقترفي هذه 

 

استقالل، وفريق  -ل الق ا  وسيادة القانون قاللطاقم الهيئة األهلية الستتوجه بالشةر أأن  في الختام أود
الذين وافقوا أن  شارتوا في هذا التقرير  اإلنسانعن حقوق  المدفعينوالناشطات ل مين الناشطين البحث، و 

لمنظمات الق ائية، وتذلك الشةر موصول  واست ابوا إلجرا  المقابالت وتقد م المعلومات المتعلقة بالمل ات
للتنمية   يالم تمن المدني ال لسطينية التي ساهمت بتقد م المعلومات الموثقة لديها بشةل خا  المرتز ال لسطين

 والحريات اإلعالمية "مدى"، ومحامون من أجل العدالة    
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  اإلنسانالمرجعية الحاكمة لحماية المدافعين عن حقوق ور تمهيدي: مح
، اإلنسانسنت ال ميية العامة لألمم المتحدة م موعة من المبادئ األساسية لحما ة المدافعين عن حقوق     

وتعزيز دورهم وعملهم، ومنن تعرضهم أل ة انتهاكات قد يتعرضون لها في بلدانهم وأماكن عملهم وتواجدهم، 
والزعما  الدينيين، االعتراف علن ا بالدور   معلى الدول والقادة السياسيين، وتذلك رجال األعمال واإلعال وفرضت

والد مقراطية وسيادة القانون، وذلك من   اإلنسانفي تعزيز حقوق    اإلنسانالمهم والمشروع للمدافعين عن حقوق  
خالل "البيانات العامة أو السياسات العامة أو األنظمة والقوانين، بما في ذلك عن طريق اإلدانة العلنية ل مين 

 اإلنسان، واالعتراف العلني بدور المدافعين عن حقوق  اإلنسانف والتمييز ضد المدافعين عن حقوق  عنحاالت ال
  "حيث  عد االعتراف بدورهم عنصر ا أساسي ا ل مان حمايتهم 

 

في   اإلنسانمن مبادئ باريس أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق    1993( لعام  48/134القرار رقم )  كرس
وفق ما نصت عليه المادة )ز(: "في ضو  الدور األساسي الذي تليبه  اإلنسانحقوق  دعم المدافعين عن

من المنظمات غير   المنظمات غير الحةومية في توسين نطاق عمل المؤسسات الوطنية، قم بتطوير العالقات
عنصرية وحما ة وحمايتها والتنمية االقتصاد ة واالجتماعية ومةافحة ال  اإلنسانالحةومية المةرسة لتعزيز حقوق  

ال والعمال المهاجرين والالجئين والمعوقين جسد  ا وعقلي ا( أو ال ئات ال يي ة بشةل خا  )ال سيما األط 
 .1الم االت المتخصصة"

 

( التزامات على الدول 2(، ت رض المادة )1998) اإلنسانبش ن المدافعين عن حقوق  وما ورد في  عالن
( بحق 8، تذلك تعترف المادة )2اإلنسانية المناسبة لدعم الدفاع عن حقوق باعتماد األطر اإلدارية والقانون

المشارتة في  دارة الشؤون العامة، بما في ذلك الحق   لىفي الوصول ال عال  اإلنسانالمدافعين عن حقوق 
ل ت االنتباه في تقد م انتقادات للهيئات والمنظمات الحةومية المعنية بالشؤون العامة ومقترحات لتحسين أدائهم و 

، وقد 3والحريات األساسية اإلنسانأي جانب من عملهم قد  عيق أو  عيق تعزيز وحما ة وإعمال حقوق   لى
التزامات على الدول لتعزيز وتسهيل تعليم حقوق   اإلنسانالمدافعين عن حقوق     عالن( من  15لمادة )فرضت ا
 .4اإلنسانوميين بش ن حقوق في جمين مستويات التعليم، وتثقيف الموظ ين العم اإلنسان

 
: التاريخ والمبادئ واألدوار والمسؤوليات، نساناإل، المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانمةتب األمم المتحدة م وضية األمم المتحدة لحقوق  1

 ، األمم المتحدة 2010(، 4)  العددسلسلة التدريب المهني، 
، الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية: دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانمةتب األمم المتحدة م وضية األمم المتحدة لحقوق  2

 ، األمم المتحدة 2005(، 12العدد ) التدريب المهني،  سلسلة ، اإلنسان
مدنية والسياسية واالقتصاد ة واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك : الاإلنساناألمم المتحدة، ال ميية العامة، تعزيز وحما ة جمين حقوق  3

 .2016 األعمال،( من جدول 3، الدورة الحاد ة والثالثون، البند ) اإلنسانالحق في التنمية، م لس حقوق 
: المدنية والسياسية واالقتصاد ة واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك اإلنساناألمم المتحدة، ال ميية العامة، تعزيز وحما ة جمين حقوق  4

  2016 ،األعمال( من جدول 3، الدورة الحاد ة والثالثون، البند ) اإلنسانالحق في التنمية، م لس حقوق 
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العامة أو ، في البرنامج التشغيلي على االعتراف من خالل البيانات 2015( لعام 161/ 70لقد حث القرار )
السياسات أو القوانين بالدور المهم والمشروع لألفراد وال ماعات وهيئات الم تمن، بما في ذلك المدافعون عن 

والد مقراطية وسيادة القانون، باعتباره دور ا أساسي ا من مةونات ضمان   اناإلنس، في تعزيز حقوق  اإلنسانحقوق  
اإلدانة العلنية ل مين حاالت العنف والتمييز ضد المدافعين االعتراف بهم وحمايتهم، بما في ذلك عن طريق 

امج ( من القرار نصت على: "تش ن الدول على وضن وتن يذ سياسات أو بر 12، والمادة )اإلنسانعن حقوق 
في جمين مراحل عملهم بطريقة شاملة"، وأكدت  اإلنسانعامة مستدامة تدعم وتحمي المدافعين عن حقوق 

فيما يتعلق   اإلنسانس القرار على أهمية وفائدة المشاورات والحوار من المدافعين عن حقوق  ( من ن 13ال قرة )
الدول على تعيين جهات تنسيق أو استخدام   بالسياسات والبرامج العامة، بما في ذلك ألغراض الحما ة ، وتش ن

 .5داخل اإلدارة العامة اإلنسانن عن حقوق اآلليات األخرى ذات الصلة للمدافعي
 

( في تافة قطاعات الم تمن بما في ذلك القادة السياسيون والعسةريون واالجتماعيون 21ش ن اإلجرا  )كما 
م، على التعبير عن الدعم العام للدور المهم والمشروع والدينيون والقادة في قطاع األعمال ووسائل اإلعال

، وفي أ ة حالة من اإلنسان في الم تمن، بما في ذلك المدافعات عن حقوق  اإلنسانللمدافعين عن حقوق 
 .6حاالت العنف والتمييز ضّدهن، اتخاذ موقف واضح في رفض مثل هذه الممارسات

 

على  يال  االهتمام الواجب لحالة  اإلنسانالوطنية لحقوق  ( السياسة التن يذ ة المؤسسات24ش عت مادة )
حاب المصلحة المعنيين بش ن ق ا ا ، بما في ذلك من خالل المشاورات من أصاإلنسانالمدافعين عن حقوق  

، وتطوير ودعم توثيق اإلنسانمثل التشريعات والسياسات والتدابير اإلدارية التي تؤثر على الدفاع عن حقوق 
 .7بطريقة شاملة اإلنسانحقوق ت والت اوزات ضد المدافعين عن االنتهاكا
الذي  حمل جملة من  2013( لعام 22/6التابن لألمم المتحدة فقد سن القرار ) اإلنسانم لس حقوق  أما

( على قيمة المؤسسات الوطنية لحقوق 16، فقد أكدت ال قرة )اإلنسانالمبادئ لحما ة المدافعين عن حقوق 
غ الدولة باستمرار والعاملة وفق ا لمبادئ باريس، في المراقبة المستمرة للتشريعات القائمة وإبالنش ة ، الماإلنسان

( دعت القادة 18توصيات محددة، وال قرة )  تقد م من خالل   ،اإلنسانبت ثيرها على أنشطة المدافعين عن حقوق  
لسياسيون واالجتماعيون والدينيون، والقادة في جمين قطاعات الم تمن والم تمعات المعنية، بما في ذلك القادة ا

 
ق اإلنسان في سياق اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد وال ماعات وهيئات الم تمن في تعزيز قو األمم المتحدة، المدافعون عن ح 5

وحما ة حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا ، قرارات ال ميية العامة لألمم المتحدة، الدورة السبعين )من 
A/RES /70 /001  لى A/RES /70/003 ( الل نة الثالثة ،)A/70/489/Add  2  ،)2015مشروع القرار الخامس عشر   

ال علي  التمتن لتحسينحقااوق اإلنسان، بما في ذلك النهج البديلة  مسائل :وحمايتها اإلنسان حقوق  تعزيزاألمم المتحدة، ال ميية العامة،  6
  2013من جدول األعمال،  (69بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، الدورة الثامنة والستون، الل نة الثالثة، البند ) 

: التاريخ والمبادئ واألدوار والمسؤوليات، اإلنسان، المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانمةتب األمم المتحدة م وضية األمم المتحدة لحقوق  7
 ، األمم المتحدة 2010(، 4)  العددسلسلة التدريب المهني، 
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وشرعية  اإلنسانالدعم العام للدور المهم للمدافعين عن حقوق في قطاع األعمال واإلعالم، للتعبير عن 
 .8عملهم 

 

، فقد حمل البرنامج التشغيلي حث الدول على 2019( لسنة 40/11رقم ) اإلنسانأما قرار م لس حقوق 
نات العامة أو السياسات أو البرامج أو القوانين، بالدور المهم والمشروع للمدافعين االعتراف، من خالل البيا

 والد مقراطية وسيادة القانون تمةونات أساسية ل مان اإلنسانفي تعزيز جمين حقوق  اإلنسان عن حقوق 
يتعلق حمايتهم، بما في ذلك من خالل احترام استقاللية منظماتهم وت نب وصم عملهم، بما في ذلك ما 

 .9بالبيئة
 

، فقد جا  في المادة 2011( لعام 34فقد قامت بالتعليق العام رقم ) اإلنسانل نة األمم المتحدة لحقوق  أما
 سةات أولئك الذين   لىاله مات التي تهدف  للدول األطراف أن تتخذ تدابير فعالة للحما ة من أن( 23)

( تمبرر إلسةات أي 19( )من المادة 3التذرع بال قرة ) مارسون حقهم في حرية التعبير، تما أنه ال   وز 
، وال   وز تحت أي ظرف من الظروف، اإلنسانالد مقراطية التعدد ة والمبادئ الد مقراطية وحقوق   لىدعوة 

أن  ةون اله وم على أي شخص، بسبب ممارسته لحريته في الرأي أو التعبير، بما في ذلك أشةال االعتدا  
( الصح يون تثيرا ما 45و 19تعس ي والتعذيب والتهديد بالحياة والقتل، متوافق ا من المادة )مثل االعتقال ال

الترهيب واالعتدا ات بسبب أنشطتهم، وتذلك األشخا  الذين  شارتون في يتعرضون لمثل هذه التهديدات و 
، بما في اإلنسانوق والذين ينشرون التقارير المتعلقة بحق اإلنسانجمن وتحليل المعلومات عن حالة حقوق 

ة، ذلك الق اة والمحامون، وينبغي التحقيق في مثل هذه اله مات بصرامة وفي الوقت المناسب، ومقاضاة ال نا
 .10وإنصاف ال حا ا

 

تلتزم بالمعايير والقرارات  أنفي ضو  ذلك فإن على الدول األع ا  والمن مة للمواثيق والمعاهدات الدولية 
أي مصدر سلطة أن  قوم باعتقال أي شخص أو  أو  وز أل ة دولة أو جهة أو طرف والمبادئ الدولية، وال 

، تما ينبغي للدول أن اإلنسانه في اإلعالن العالمي لحقوق ح زه أو نفيه تعس ا ، على النحو المنصو  علي
الذي ت من عدم تعرض أي شخص لالحت از دون ضمانات اإلجرا ات القانونية الواجبة والحرمان من الحرية  

 وضن الشخص المحت ز خارج حما ة القانون   لىيرقى 
 

 
والعشرون العاد ة لم لس حقوق اإلنسان: القرارات والمقررات وبيانات الرئيس، حما ة  ية، الدورة الثاناإلنساناألمم المتحدة، م لس حقوق  8

  2013المدافعين عن حقوق اإلنسان، 
األمم المتحدة، ال ميية العامة، م لس حقوق االنسان، تعزيز وحما ة جمين حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصاد ة واالجتماعية  9

 .2021 ،األعمال( من جدول 3ذلك الحق في التنمية، الدورة السادسة واألربعون، البند ) ي والثقافية، بما ف
  2011(، الدورة الثانية بعد المئة، جنيف، 34األمم المتحدة، الل نة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم )  10
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 ن االعتقال التعس ي هو انتهاك للحق في الحرية خارج حدود القوانين المعترف بها وطنيا والمعايير الدولية، 
الذين هم أكثر عرضة  - اإلنسانوينطبق هذا المبدأ على جمين األشخا ، بمن فيهم المدافعون عن حقوق 

 رسات بسبب طبيعة أنشطتهم لهذه المما
 

ت داة لقمن منه ي  -ما قبل المحاكمة والس ن  -االحت از التعس ي  تستخدم السلطات في بعض الدول
والصح يين والنشطا ، حيث تنتهك هذه الممارسة الحقوق اإلجرائية للمحاكمة  اإلنسانللمدافعين عن حقوق 

، تذلك اعتقالهم وإنساب بعض ر وتكوين ال مييات والت منال وهرية مثل حرية التعبي اإلنسانالعادلة وحقوق 
 لتهم الباطلة بحقهم بهدف ل م عملهم والحد من دورهم ونشاطهم في م تمعاتهم ا
 

شهدت فلسطين العديد من الممارسات المشابهة لهذه الحالة من مالحقة واعتقال النشطا  والمدافعين عن حقوق 
بما  ضت إلجرا ات ممنه ة ومتشابهةالعديد من الحاالت التي تعر وحتى الصح يين، جرى توثيق  اإلنسان

  خص مالحقتهم وتوقي هم واحت ازهم ومحاكمتهم بطرق تشةل انتهاكا  للقانون وانتهاكا  لحقوقهم وحريتهم 
، لوحظ اختالف 2022في مراجعة لإلجرا ات التي قامت بها السلطة ال لسطينية منذ التسعينات وحتى العام 

بم ملها  جا تعلى الرغم أن االعتقاالت  اسات والنهج التي تسلكه السلطة ال لسطينية في االعتقال،في السي
على خلفية حرية الرأي والتعبير، أن األسلوب والنهج الذي تنته ه  اإلنسانللنشطا  والمدافعين عن حقوق 

 في طريقة االعتقال والمعاملة والح ز الفت السلطة قد تغير بشةل 
 

تعاملت من معتقلي الرأي بطريقة تنم عن احترام لمةانة المعتقلين ولى للسلطة ال لسطينية نوات األف ي الس
سلوبا  مغايرا  أانته ت السلطة فقد  السنوات االخيرةالسياسية واالجتماعية وميزتهم عن بقية المعتقلين، أما في 

احت از معتقلي   لىتوازن، تما وعمدت  ومختل ا  في التعامل من معتقلي الرأي على أسس وقواعد القوة دون 
الرأي والتعبير والمعتقلين السياسيين من ال نائيين والخارجين عن القانون في ظروف غير مالئمة، باإلضافة 

 العتقال والتوقيف ية أثنا  الح ز وااإلنسانالتعدي على حقوقهم   لى
 

انتقلوا   اإلنسانحظ أن المدافعين عن حقوق  لو ،  اإلنسانلنشطا  والمدافعين عن حقوق  م ال عمل اعند مقارنة  
  لى(،  2000سلو بشةل مرتزي ما قبل عام )و من الق ا ا السياسية التي تانت بارزة سابقا  تمعارضة ات اقية أ
( أصبح 2010ال لسطينية، ومنذ )  وسياسات السلطةالترتيز على الحقوق االجتماعية واالقتصاد ة والسياسية،  

 والتغيير واالنتخابات  الد مقراطيةحول ق ا ا  اإلنسانحقوق  ترتيز المدافعين عن
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 نزار بنات..  ضحية تبحث عن العدالة في أروقة المحاكم (1)

 ونشاطه   أواًل: حياة نزار بنات  
، وهو الجئ من بلدة ع ور 11األردنيةفي مدينة السلط    1978ولد نزار خليل محمد بنات )أبو ت اح( في عام  

ال  ة الغربية عام   لىاألردنية الهاشمية، عاد ة بين المملكة العربية السعود ة والمملكة وعاش فترة الط ول
، بعد أن أنهى تعليمه ال امعي بتخصص اللغة العربية من ال امعة األردنية، عمل وقتها ت ستاذ لغة 1999

 مسة أط ال عمل الحر في الن ارة، نزار بنات وهو أب لخعربية ل ترة قصيرة، ثم انتقل بعدها لل
 

السياسي واالجتماعي  الميدان األخيرة، نشط في األعوام ُ عّد نزار بنات من أبرز الناقدين لسياسات السلطة في 
انتقاداته عبر منشورات منصات التواصل ب والد موقراطية، وُعرف اإلنسانبحقوق  مهتم  أنه مثلما والحقوقي

 ولمظاهرللسلطة ال لسطينية وشخوصها   السياسي داألا االجتماعي، أو فيديوهات يتحدث من خاللها عن
 السلطة والمتن ذين فيها  نمط ال ساد في

 

تعرض نزار بنات للرصد واالعتقال واالعتدا  عليه عدة مرات وتم توجيه عدد من االتهامات بحقه، فيما يتعلق 
ة الصلح في العام ومحةم باكتاباته ومقاطن ال يديو التي تان ينشرها، وجرى عرضه عدة مرات على االدعا 

أعقاّب تهم منها  هانة الشعور الوطني والتعدي على السلطة الوطنية ال لسطينية وإثارة النعرات الطائفية 
باسم الحق العام، دون علم ال هة رفعها والعنصرية، وانتهاك حرية الرأي والتعبير،  ذ تانت تلك الشةاوى يتم 

 .12المشتكية
 

، بعد المرسوم 2021النتخابات الم لس التشريعي التي تانت مقرة خالل عام ه نزار بنات عن ترشح أعلن
، على أن تكون 13بإجرا  االنتخابات العامة 15/1/2021الرئاسي الذي صدر عن الرئيس محمود في 

من تموز من ذات العام، تبعه مرسوم  31من أ ار واالنتخابات الرئاسية في  22االنتخابات التشرييية في 

 
 pd.org/archives-https://vision /095141مرتز رؤية للتنمية السياسية،  11
 أبرز االعتقاالت التي تعرض لها نزار بنات وفقا  لتوثيقات الهيئة المستقلة لحقوق االنسان:  12
  30/12/2015تم احت ازه لدى جهاز األمن الوقائي، وأفرج عنه بتاريخ  14/12/2015بتاريخ  -
  29/9/2016، تم احت ازه، وأفرج عنه بتاريخ 2/9/2016بتاريخ  -
 دا  على منزله من قبل شخص بلباس مدني، قام بترهيب زوجته وأط اله وتهديدهم بقتل نزار بنات تم االعت 27/7/2020بتاريخ  -
  26/8/2020تم توقي ه من قبل جهاز األمن الوقائي، وأفرج عنه بتاريخ  23/8/2020بتاريخ  -
أريحا )على ذمة الل نة األمنية(، وأصدرت محةمة  مقر المخابرات في    لىتم اعتقاله وتوقي ه لدى المباحث العامة نقل بعدها   20/11/2020بتاريخ  -

  24/11/2020، وجرى ت خير اإلفراج عنه حتى اليوم التالي بتاريخ 23/11/2020الصلح قرارا  باإلفراج عنه بتاريخ 
  15/1/2021انتخابات تشرييية ورئاسية وم لس وطني، صدر بتاريخ  إلجرا م )(، بش ن الدعوة المرسوم الرئاسي رق 13
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، األمر الذي دفن نزار بنات لتشةيل قائمة تحمل اسم "الحرية والكرامة" لخوض 14زيز الحريات العامةعبش ن ت
( وحملت رقم 2االنتخابات التشرييية، واتخذت القائمة االنتخابية ص ة القائمة المستقلة تان ترتيبه بها رقم )

 .15( لدى ل نة االنتخابات المرتزية 30)
 

أجل غير مسمى مبررا  ذلك بعدم    لىيس محمود عباس عن ت جيل االنتخابات  ئر أعلن ال  29/4/2021بتاريخ  
، األمر الذي دفن نزار بنات من خالل قائمة 16االنتخابات في مدينة القدس  جرا موافقة االحتالل اإلسرائيلي 

االتحاد   لىنشر رسالة باسم القائمة االنتخابية عبر ص حته على "الفيس بوك" موجهة   لى"الحرية والكرامة" 
الرئيس  لغا  وت جيل االنتخابات، انتقد فيها االتحاد األوروبي تمويلهم للسلطة الوطنية   عالناألوروبي بش ن 

صرف المنح المقدمة للسلطة في آليات    ال لسطينية باعتبارها غير شرعية، وطالبهم بوقف التمويل وفتح تحقيقٍ 
من أجل اتخاذ قرارات   اإلنسانالمحةمة األوروبية لحقوق     لىتوجه  الوطنية ال لسطينية، وأعرب فيها عن نيته بال

بش ن وقف تمويل ودعم السلطة ال لسطينية، باعتبارها سلطة تصادر الحريات العامة، من خالل مساندة 
 .17بةل أنواعه  واإلعالم ة وجمييات دعم الحقوق للشعب ال لسطيني  في الدول األوروبي  اإلنسانمؤسسات حقوق  

 

من ال دال الواسن والتحريض على نزار بنات ومن بصحبته في القائمة االنتخابية، حالة الرسالة ض عر   رافق
، 1/5/2021وندا ات غير حةومية لمسا لة القائمة واتهامات بلغت حاجز التخوين والعمالة  في صبيحة يوم  

حافظة الخليل مقابلته وطلب منه هاتفي ا من محاميه  علمه برغبة رئيس نيابة دورا بم تلقى نزار بنات اتصاال  
الذي قوبل باإل  اب من  األمر، 2/5/2021مةتب النائب العام بمدينة رام هللا في اليوم التالي   لىالتوجه 

صدور أ ة مذترة  أوض األمور دون أي قرار بتوقي ه قبل نزار بنات، وذلك بهدف النقاش والتحدث حول بع
 .18بحقه من قبل النيابة العامة   ح ار

 

، تعرض منزل نزار بنات العتدا  من م هولين،  ذ قام أحد األشخا  بةسر نافذة 1/5/2021مسا  يوم 
ف المنزل، وانسحب النار في الهوا  خل  طالقواحدة من ح رات المنزل وقام بإلقا  قنبلة غاز بداخلها، تبعها 

حادثة نشر نزار بنات فيديو مصورا  هذه ال، تبن  وبالذعر، أصيب أفراد العائلة باالختناق  19المهاجم لحظيا  بعدها
عبر ص حته على "الفيس بوك" طالب به النائب العام بالتحقيق في حادثة االعتدا  على منزله وعائلته، ورفض 

 
  20/2/2021لمرسوم الرئاسي رقم )(، بش ن تعزيز الحريات العامة، صدر بتاريخ ا 14
  6/4/2021ل نة االنتخابات ال لسطينية، القوائم االنتخابية لالنتخابات التشرييية ال لسطينية،  15
  179، م لة الوقائن ال لسطينية، العدد 12رسوم الرئاسي رقم الم 16
 ( 30/4/2021ش ن ت جيل االنتخابات التشرييية ال لسطينية، بتاريخ )بيان قائمة الحرية والكرامة ب 17
المحاكم العسةرية، رام هللا،  ، المحةمة الخاصة ال نوب، هيئة ق ا  قوى األمن، 1/11/2021افادة الشاهد حسين بنات، ال لسة السابعة، اإلثنين،  18

 فلسطين 
 https://qudsn.co/post/183800على الرابط: ، 2021/ 5/ 02، بتاريخ اإلخباريةمنشور على موقن قدس   19

https://qudsn.co/post/183800
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، 20قم النيابة العامة بالتحقيق وتوقيف األشخا  المتورطين في الواقعةمةتب النائب العام ما لم ت   لىالح ور  
االتحاد األوروبي بقطن المساعدات عن السلطة ال لسطينية وذلك عد مطالبة نزار بنات جا  هذا االعتدا  ب

مايو   2، وهي عملية استنكرها االتحاد األوروبي في  2021بسبب ت جيل االنتخابات التشرييية ال لسطينية لعام  
له وم الذي استهدف حاد في فلسطين بقلق اعلى حسابه الرسمي على تويتر: "تتابن م وضية االت  2021)أ ار(  
زل الناشط نزار بنات" في بلدة دورا، جنوبي ال  ة الغربية، وأضافت: "العنف ضد السياسيين والمدافعين من

  .21أمر غير مقبول" اإلنسانعن حقوق 
 

، علم 2/5/2021توجه محامي نزار بنات لتقد م شةوى بحادثة االعتدا  وإطالق النار على المنزل بتاريخ 
- 2س نيابة دورا وجود مذترة  ح ار بحق نزار بنات صادرة عن النيابة العامة ما بين حينها من رئي

  2/5/2021الشرطة الق ائية، في ذات ال ترة بتاريخ   لى، وقد جرى  حالتها 4/5/2021
 

تلقى نزار تهديدات بالقتل قبل مقتله ب ترة قصيرة، وقد صرح نزار البن عمه ومقربين منه أن حياته في خطر 
نه يتعرض لحملة تشهير وتشويه بحقه من قبل أفراد في تنظيم حرتة فتح وعناصر تتبن ألجهزة أمنية وأ

د ا ، وأنه ال  ستطين أن  مارس حياته بشةل شيطنته واغتياله معنويا ، وأن هناك قرارا  بتص يته جسلومحاوالت 
منزل    لىيطرة السلطة ال لسطينية  ، األمر الذي جعله ينتقل من منطقة سةنه في دورا الواقعة تحت س22طبيعي

( والواقعة تحت السيطرة H2أقاربه في منطقة صرصوريه جنوب جبل جوهر في منطقة ذات التصنيف )
تانوا يبيتون معه في ذات  ّمنقام بها شهرين وفق ما أورده أبنا  عمومته مِ العسةرية لالحتالل االسرائيلي، وأ
 .23المنزل في شهاداتهم أمام المحةمة 

 

الوقائي ال لسطيني المنزل الذي تان يبيت فيه واعتقلته،   األمن، اقتحمت قوة من عناصر  2021يونيو    24  في
وفي ساعات الصباح األولى أعلنت السلطة ال لسطينية رسمي ا وفاة الناشط نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوة 

همت عائلته السلطة ب نها اغتالته من أمنية من منزله في محافظة الخليل جنوب ال  ة الغربية، في حين ات
 صرار سبق اإل

 
 
 

 
 ( 1/5/2021)نزار بنات( على الفيسبوك، بتاريخ ) ص حةفيديو مصور ومنشور عبر  20
  2/5/2021م وضية االتحاد األوروبي، الص حة الرسمية على تويتر، منشور بتاريخ  21
، المحةمة الخاصة ال نوب، هيئة ق ا  قوى األمن، المحاكم العسةرية، رام هللا،  1/11/2021ين بنات، ال لسة السابعة، اإلثنين، افادة الشاهد حس 22

 فلسطين 
،  ، المحةمة الخاصة ال نوب، هيئة ق ا  قوى األمن، المحاكم العسةرية، رام هللا24/10/2021افادة الشاهد محمد بنات، ال لسة السادسة، األحد،  23

 فلسطين 
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 ثانيًا: إجراءات التحقيق في حادث مقتل نزار بنات  
تشةلت ل نة تحقيق بمقتل نزار بنات استنادا  لقرار رئيس الوزرا  ال لسطيني "محمد شتية"، الصادر بتاريخ   -
"محمد الشاللدة"، وممثل عن جهاز ، وبدأت ل نة التحقيق الرسمية برئاسة وزير العدل 24/6/2021

، 26/6/2021يوم السبت بتاريخ    االستخبارات العسةرية اللوا  "ماهر فارس"، وطبيب ممثل عن العائلة عملها
وباشرت بمقابلة محافظ محافظة الخليل، وقائد منطقة الخليل، والطبيبين اللذان عاينا جثمان الم ني عليه، 

ية في األمناألجهزة  مدرا المنزل الذين تان يتواجد به بنات، ومقابلة في جدوا وشهود عيان من أقاربه ِمّمن توا
الوقائي،  األمنالوقائي، االستخبارات، الشرطة، المخابرات(، وعدد من ضباط جهاز  األمنمحافظة الخليل )

الحةومي كما والتقت الل نة بالطبيب المناوب وطاقم التمريض وفني التخدير واإلنعاش في مستش ى عالية 
اعتذاره من  أعلن ممثل العائلة 27/6/2021  بتاريخ 24بمدينة الخليل، واستمعت ألقوالهم وإفاداتهم جميعا  

ع وية ل نة التحقيق الرسمية بنا   على طلب العائلة وأبدى عدم رغبته باالستمرار في ع وية الل نة، تما 
ونقابة المحامين اعتذارها عن ع وية الل نة   سانناإلوأعلنت مؤسسات حقوقية من بينها الهيئة المستقلة لحقوق  

ة بالتوازي من مسار التحقيق ال نائي في الواقعة الم ترض الفتقادها ص ة الحياد ة وبعدها عن الص ات الرسمي
 .25أن تقوم به النيابة العسةرية

 

ر بيان صح ي أعلن رئيس ل نة التحقيق الرسمية وزير العدل "الشاللدة" عب 29/6/2021يوم الثالثا   -
اشط نزار بنات، وأن الل نة أعّدت مصور تم بثه على تل زيون فلسطين، عن انتها  التحقيق في ق ية مقتل الن

حيث وفق ما أورده "الشاللدة"  تقريرها وسي ري تقد مه لرئيس م لس الوزرا  حتى  قدمه للرئيس ال لسطيني،
تافة الشهود بمدينة   لىة أ ام وقامت باالستماع في التصريح الصح ي أن الل نة قد عملت على مدار ثالث

الخليل، وقامت ب من البيانات واألدلة، وأوصت بإحالة تقريرها لل هات الق ائية المختصة التخاذ اإلجرا  
 التحقيق الرسمية ب حداث ومالبسات مقتل الناشط نزار بنات ، ولم يتم نشر تقرير ل نة 26القانوني

 

تقريري ل نة التحقيق والنائب العام المدني في مقتل  لعسةري(من )الق ا  اق ا  قوى األتسّلم رئيس  -
، وباشرت النيابة العسةرية استكمال  جرا ات التحقيق 30/6/2021الناشط نزار بنات يوم الخميس بتاريخ 

ةرية ، وقد جرى اعتقال المتهمين ب ريمة القتل وتحويلهم لس ن االستخبارات العس1/7/2021والتوقيف بتاريخ  
على نتائج ل نة التحقيق بقرار من جهاز االستخبارات العسةرية والنيابة العسةرية في الق ية في أريحا بنا   

المحةمة العسةرية   لى(    جرى تحويل الملف التحقيقي المعّد من قبل النيابة العسةرية 2021/1)رقم 
 

رابط التصريح  \طين، رام هللا، فلس29/6/2021تصريح مصور لوزير العدل الدتتور محمد شاللدة، بث على تل زيون فلسطين، يوم الثالثا ،  24
(https://bit.ly/3Ig3O9G  ) 

  نفلسطي-اإلنسان، رام هللا لحقوق   المستقلة الهيئة مدير دويك، عمار للدتتور منشور على ص حة الفيسبوك 25
رابط التصريح  \، رام هللا، فلسطين29/6/2021تصريح مصور لوزير العدل الدتتور محمد شاللدة، بث على تل زيون فلسطين، يوم الثالثا ،  26
(https://bit.ly/3Ig3O9G). 
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ة وفق األصول سةرية إلجرا  المحاكم/ب( من قانون أصول المحاكمات الع105المختصة وفق نص المادة )
 محاكمة المتهمين بقتل نزار   جرا اتالقانونية، لتباشر بعد مرور شهرين وعشرين يوما  

 ثالثًا: بدء إجراءات محاكمة المتهمين بقتل نزار بنات 
لعدم  ، وقد جرى ت جيلها14/9/2021بدأت ال لسة األولى لمحاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات بتاريخ 

، وُعقدت ال لسة الثانية من المحاكمة بتاريخ 27ن فراس شرعب وأحمد شرعبيوتال  المتهمين المحاميح ور  
، وقد جرى توجيه الئحة اّتهام ألربعة عشر شخصا  مّتهمين في جريمة قتل نزار بنات، حيث 27/9/2021

سلطة بالمصادرة والعنف وباالشتراك، الموت باالشتراك، وٍإسا ة استعمال ال   لىوجهت لهم تهم ال رب الم  ي  
 رية خال ة التعليمات العسةوم

 

طلب محامي الدفاع في ال لسة الثانية عقد جلسة المحاكمة بشةل سري، وإصدار المحةمة أمرا  بمنن النشر 
المحةمة الطلب بنا   على طلب   رف تي جلسات المحاكمة، وقد  لوجود معلومات وبيانات سرية سيتم  برازها ف

اعتبارها ق ية تمس الش ن العام، وأنها ق ية ستمرار ال لسات بشةل علني بنيابة العسةرية، وأخذت قرارا  باال
أخالقية تتعلق بالنظام العام وسمح للصحافة بالنشر من خارج قاعة المحةمة لوقائن جلسات المحاكمة، وبدأت 

 النيابة سرد ت اصيل التحقيق والئحة االتهام 
 

يه، بموجب مذترة توقيف صادرة ادثة قتل نزار بنات من بدا ة  لقا  القبض علصيل المتعلقة بحجرى تالوة الت ا
على النيابة العامة موجهة ل هاز الشرطة ال لسطينية، حتى لحظة وفاته، حيث جرى سرد الوقائن بالت اصيل 

م غير مذنبين، وقد مارسوا حق الدقيقة والمتسلسلة، أنكر المتهمون جميعا  التهم الموجهة  ليهم واعتبروا أن سه
 الصمت أثنا  التحقيق 

 

عنصرا ، والتي شارتت بتن يذ مهمة   14لنيابة العسةرية الئحة اتهام ل مين عناصر القوة البالغ عددها  مت ادق 
ا للمادة 1979قانون العقوبات العسةرية لعام )  لىوذلك باالستناد  ،اعتقال نزار بنات واالعتدا  عليه ( سند 

للموت بالظروف المشدد بداللة القتل  /ب( "ال رب الم  ي82/ز( والمادة )377ب( بداللة المادة )/384)
"الّس ن المؤبد من األشغال الشاقة"، تما وتم توجيه اتهام لل باط    لىالقصد بالشدة والتعذيب"، تصل عقوبتها  

/ز(، وتم 777ب( بداللة المادة )/844خرين "بال رب الم  ي للموت باالشتراك" سندا للمادة )والعناصر اآل
/ح( و"مخال ة التعليمات العسةرية" سندا للمادة 228استعمال السلطة" سندا للمادة ) توجيه االتهام با " سا ة

 
 عسةرية، رام هللا، فلسطين  م ال، المحةمة الخاصة ال نوب، هيئة ق ا  قوى األمن، المحاك14/9/2021قرار المحةمة، ال لسة األولى، الثالثا ،  27
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ال لسطينية   األمنالسلوك لقوى   مخال ة مدونة قواعد   لى/أ( من ذات القانون ل مين المتهمين، باإلضافة  204)
 .28(211/2011ال لسطينية )قرار وزير الداخلية رقم  األمنحة النارية لمنتسبي قوى بند استخدام القوة واألسل

  14م موعة مةونة من  ب نّ بدأت ال لسة الثانية لمحاكمة المتهمين بتالوة التهم من قبل النيابة العسةرية، 
ل رب  تحت ا  مقتله   لى، والتي أدت  2021يونيو/حزيران    24عتقال بنات في  عنصر أمن شارتوا في عملية ا 
ية التي شارتت في العملية، وهو برتبة األمنالوقائي، ومن بينهم قائد القوة   األمنوالمتهمون جميعهم من جهاز  

عقيد، فيما ثالثة آخرون برتبة مالزم أول، واثنان برتبة رقيب أول، والباقون برتبة جندي، ظاهري الوجه، واتهم 
اك، وإسا ة استخدام السلطة بالمصادرة بالعنف باالشتراك، باالشتر الموت     لىبال رب الم  ي    14العناصر الا  

 العسةرية  ومخال ة التعليمات

 لمتهمين بقتل نزار كما أوردتها النيابة العسكرية لاالتهام الئحة رابعًا: 
 27ريخ  تليت الئحة االتهام من قبل النيابة العسةرية خالل ال لسة الثانية من محاكمة المتهمين يوم االثنين بتا

ة االتهام تما أوردتها النيابة ، وُتليت خالل ال لسة التُّهم على المتهمين  وجا ت ت اصيل الئح2021سبتمبر 
 :29العسةرية تالتالي

الوقائي مةونة من  األمندقيقة ف را، توجهت م موعة من  18ووعند الساعة الثالثة  24/6/2021" ف ر 
منزل تان يبيت فيه الناشط نزار    لىبن مرتبات  حداها غير مرخصة،  عنصرا  يرتدون زيا  مدنيا  بواسطة أر   14

، وتتميز هذه الخليل( في H2بنات في المنطقة ال نوبية في الخليل ب بل جوهر وهي منطقة ذات التصنيف )
 رائيلي دارة السلطة ال لسطينية وتتبن أمنيا  إلدارة االحتالل اإلسبها المنزل ب نها خارج   قنالمنطقة التي تان  

، ومذّترة  ح ار 4/5/2021استندت القوة في عملية  لقا  القبض على بنات على أمر عمليات صدر بتاريخ   
، 23/6/2021مدير شرطة الخليل بتاريخ   لىجهاز الشرطة، وتحديدا    لىصادرة من النيابة العامة موجهة 

اجد الم ني عليه في ه تم تحديد مةان تو الوقائي وبنا  علي األمنأرسلت عن طريق "الواتس أب" ل هاز  وقد
 المنطقة ال نوبية في جبل جوهر حارة صرصورية  

 

سيارة من نوع "هونداي أكسنت" لون ف ي حةومية، والثانية   حداهاوصلت القوة التي تحرتت ب ربن مرتبات 
عة نوع "بولو" لون من نوع "بي و" لون ف ي غير مرخصة، والثالثة من نوع "سةودا فابيا" لون أبيض، والراب

، قام عدد منهم ب تح نافذة 30المنزل  لىالمنزل المتواجد به الم ني عليه، وفور وصول أفراد القوة   لىسةني، 
بواسطة عتلة حديد ة، والدخول دون التعريف عن أن سهم، وقد انقسمت الم موعة عند وصولها للموقن  فيه
ن عناصر القوة ط نزار بنات، وقاموا ب تح الباب لمن تبقى مم موعتين داهمت المنزل المتواجد فيه الناش  لى

 
 .مدونة األخالقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى األمن ال لسطيني  28
 ، المحةمة الخاصة ال نوب، هيئة ق ا  قوى األمن، المحاكم العسةرية، رام هللا، فلسطين  27/9/2021النيابة العسةرية، ال لسة الثانية، االثنين،  29
 / https://samanews.ps/arعلى الرابط:  اإلخباريةما قن سمنشور ا  ا  على مو  30
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نا  عمه حسين ومحمد م دي بنات، قريبي نزار بنات، وهم أب  لىية، ثم قام اثنان من القوة بالتوّجه األمن
ن تانا ينامان على فراش على األرض، وتّم رّشهما بغاز ال ل ل ووضن المسدسات النارية على رأسيهما، يواللذ
الراحل نزار، وبعدما ت كد من   لىأثنا  ذلك، توجه عنصر أمن آخر  .ب منهما عدم القيام ب  ة حرتةوالطل

ة بواسطة العتلة الحديد ة، ثم انهال عليه بال رب مستهدفا  تل أنحا  هويته، ضربه على رأسه أكثر من مر 
حسب وصف النيابة العامة ية ب رب بنات با "شراسة"، باألمنجسده  وبعد ذلك، شارك باقي أفراد القوة 

سةرية  وحصل ال رب بواسطة عتالت وعصي وتعوب مسدسات وباأليدي واألرجل، وتم سحب بنات من الع
البسه العلوية، واالعتدا  عليه وهو مستلٍق على ظهره، ثم تم قلبه على بطنه، وتقييد يد ه من ال راش وخلن م

 ةل مباشر وهو مقّيد الخلف، من االستمرار ب ربه، ثم تم رّشه بالغاز بش
 

المنزل وهو يرتدي "فيست"   لىأظهرت الوقائن التي تلتها النيابة في جلسة المحاكمة، أن قائد ال رقة دخل 
ية باالعتدا  على نزار بنات، فقال لهم "كملوا"  األمنالوقائي، أثنا  قيام القوة  األمنرة( مةتوب عليها )ست

الخارج، لكنه    لىوا برفعه وضربه على رأسه بعامود في المنزل، واقتياده  فاستمروا باالعتدا  على بنات، ثم قام
الخارج واقتادوه بات اه المرتبة من نوع بولو  ولم  عد بنات في تلك    لىوقن من بين أيديهم، فسحبوه من قدميه  

وإخراجه نحو ية باإلمساك به األمنظة قادرا  على الوقوف، بحسب ما تظهر الوقائن، فقام عناصر القوة اللح
بتهم وإجباره على الصعود  ليها بالقوة، من االستمرار باالعتدا  عليه، وقام أحدهم ب ربه بواسطة يد ه مرت

اك المرتبة المتواجد بها الم ني ورجليه واالعتدا  عليه بواسطة تعب المسدس، من خالل  دخال يده من شب
المنزل وقاموا بت تيشه ومصادرة جهاز "الب توب"   لىعليه، م موعة من القوة مةونة من خمسة أفراد عادت 
 و"ستاند تاميرا" وهاتف تعود ملكيتها للم ني عليه 

 

ليل ووصلت المرتبة الوقائي في الخ  األمنمديرية    لىف را ، وتوجهت    3:23غادرت القوة المةان عند الساعة  
ا بإدخال الم ني ف را ، قامو  3:32الساعة الوقائي في الخليل عند  األمنمبنى مديرية   لىالبولو سةنية اللون 

داخل سور مبنى المديرية عند البوابة الرئيسية، فتحت أبواب المرتبة ولم يتم انزال الم ني عليه فورا     لىعليه 
خارج المرتبة ووضعه على األرض   لىا ، ثم جرى حمله من يد ه وقدميه دقائق تقريب 3وبقي بداخلها لمدة 
آخر تان بالقرب من مدخل المديرية دخل المديرية، قام أحد المتهمين باالتصال بمّتهم خلف السيارة عند م

يه، الوقائي وإبالغه بحالة الم ني عل األمنوأبلغه بحالة الم ني عليه وقاموا باالتصال بمدير عمليات جهاز 
نقل الم ني عليه  المستش ى على ال ور، لم تست ب القوة لألمر وتم  لىفطلب منهم مدير العمليات نقله 

داخل المديرية ووضعه في قاعة استقبال بالطابق األول بقي الم ني عليه فيها   لىمحموال  من يد ه وقدميه 
في حالة صيبة، وحيث لم تعد تبدو  ناكه  لىالمش ى فورا ، حيث وصل   لىلمدة خمس دقائق، ولم يتم نقله 

بنات، وهي "الصدمة اإلصابية )الرضحية( الناجمة عن  عليه أ ة عالمات حيوية  وأوردت النيابة سبب وفاة 
 حدوث فشل قلبي حاد" اإلصابات المتعددة، والتي تسببت ب
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مستش ى عالية الحةومي    لىالوقائي    األمنف را  تم نقل الم ني عليه من مقر مديرية    3:46عند نحو الساعة  
قسم الطوارئ ولم   لىف را ، جرى  دخاله  3:50في الخليل، حيث وصل الم ني عليه المستش ى عند الساعة 

 ةن هناك أي عالمات حيوية للحياة ظاهرة على الم ني عليه، جرت محاولة  نعاشه ألكثر من أربعين دقيقة 
من قبل األطبا  دون جدوى لتعلن وفاته بعد ذلك، وبعد  جرا  الص ة التشريحية تبين أن سبب الوفاة هي 

عددة والتي تسببت بحدوث فشل قلبي تن سي حاد"  اجمة عن اإلصابات المتالصدمة اإلصابية )الرضحية( الن
النيابة العسةرية حق الصمت وهم التزموا بذلك الحق  تهم حمنالتهم المنسوبة  ليهم، و  14ن الا و أنكر المتهم

 .31ورف ت المحةمة طلبا  من دفاع المتهمين ب ن تنعقد المحةمة سّريا  

 رية خامسًا: بينات النيابة العسك
لعسةرية بتقد م بيناتها لهيئة المحةمة وإح ار الشهود ذوي العالقة بالق ية بد ا  من ال لسة بدأت النيابة ا  

، وانتهت من تقد م بيناتها بعد قرابة شهرين في ال لسة الحاد ة عشر 4/10/2021الثالثة يوم اإلثنين بتاريخ 
ا أح رتهم 22والي )ح  لىالستماع خاللها ( جلسات، تم ا9، بواقن )5/12/2021يوم األحد بتاريخ  ( شاهد 

( شهود تم  براز شهاداتهم للنيابة العسةرية دون ح ور 3النيابة العامة ألخذ  فادتهم أمام المحةمة، و)
 ، تمثل الشهود باِ:ا( شاهد  25ال لسات، ما م موعه )

 ، ستة شهود هم: 4/10/2021شهود ال لسة الثالثة بتاريخ  -
نائب منطقة الخليل، مشارك في اجتماع الل نة   –الوقائي    األمنز  ي، عقيد في جهاعبد العال قيمر   1

ية لمدرا  العمليات في األجهزة األمنية العليا للسلطة ال لسطينية  أفاد أنه تان في اجتماع الل نة األمن
سبب الخليل، وضن خالله بنك األهداف من ضمنه اسم نزار بنات، وال علم له ب ية في محافظةاألمن

  لقا  القبض على نزار بنات 
العمليات المشترتة في محافظة الخليل، منظم وموقن أمر العمليات الصادر   رمدي،  فرخعبد المنعم    2

 ته مديرا  للعمليات ، جا  في  فادته أنه من قام بالدعوة لإلجتماع بصعن غرفة العمليات المشترتة
ع بح ور مدرا  عمليات تافة األجهزة األمنية في المشترتة في محافظة الخليل، وقد جرى عقد االجتما

م االجتماع بنا   على توصيات الل نة األمنية العليا بإعتقال عدد من المطلوبين محافظة الخليل، حيث قا
 وتحديد بنك األهداف  

عطاونة، طبيب مناوب في مستش ى عالية الحةومي في الخليل، وّضح أنه الطبيب عبد العزيز   3
ب بنات بعد وصوله المستش ى لم تكن لد ه أ ة عالمات حيوية، وبدأ بعملية  نعاش للقلحين فحص نزار 

والرئتين لكن لم تكن هناك أي است ابة، الحظ الطبيب وجود عالمات قيد على المعصمين وخدش على 
 د أي نزيف ال بين ولم  شاه

 
 ، المحةمة الخاصة ال نوب، هيئة ق ا  قوى األمن، المحاكم العسةرية، رام هللا، فلسطين 2021/ 9/ 27ال لسة الثانية، االثنين،  31
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لحةومي في الممرض أنس عبد المعطي حموز، ممرض في قسم الطوارئ في مستش ى عالية ا  4
، أفاد أنه تان قد ساهم في عملية  نعاش القلب للم ني عليه عن طريق ال غط المباشر على الخليل

يف القلب وأثنا  ذلك حدث تسر في منطقة الق ص الصدري بسبب ال غط المستمر، ولم يالحظ أي نز 
 أو عالمات دما  على جسد الم ني عليه 

، أفاد ب ن ئ في مستش ى عالية الحةومي في الخليلعماد سالم جادهللا، ممرض في قسم الطوار   5
الحالة قد دخلت المستش ى برفقة عنصريين أمنيين مسلحين وأن الحالة التي معهم مغمى عليها ، قام 

ئ، واثنا  النقل قام ب حص مؤشرات القلب الحيوية ولم بنقل الم ني عليه من السيارة لداخل قسم الطوار 
  ةن هناك أي نبض 

ا أفاد أنه لم  ةن على هندس أجهزة طبية في مستش ى عالية الحةومي في الخليلنيروخ، م  عبد الع و  6
رأس عمله في وقت الحادثة، قام بتصوير فيديو من تاميرات تس يل المستش ى على هات ه المحمول 

 تسليمه لل نة الموجودة دون علمه من تكون هذه الل نة و  CDونقله على 
 وهم:، أربن شهود، 10/10/2021خ شهود ال لسة الرابعة بتاري -

هاشم حسن عرعر، برتبة عقيد في الشرطة الق ائية، وأبرز ما جا  في شهادته أنه وصلته مذترة   1
وقد وصلته بتاريخ  4/5/2021 ح ار لنزار صادرة عن النيابة العامة في دورا صدرت بتاريخ 

حافظات وإرسالها لمرتز شرطة دورا ، وقام باإلجرا ات المّتبعة في تعميمها على جمين الم10/5/2021
وأوضح أنه ال يتم  رسال مذترات له  اّل  للمتابعة ونسخة عبر الواتس آب لمدير شرطة محافظة الخليل

 في الق ا ا الكبرى أو ق ا ا الرأي 
رة، الشرطة المدنية فرع المباحث العامة، ع و ل نة المعلومات المت رعة عن الل نة رائد حسن جواب  2

ية في الخليل، مسؤول التحرّيات وع و في ل نة المعلومات التابعة لل نة األمنشترتة لألجهزة  المية  األمن
ائي حسب ية وقد وضعت الل نة في اجتماعها اسم نزار بنات على رأس قائمة المطلوبين بشةل عشو األمن

 ية في المحافظة األمنقوله، وتم رفن القائمة لقادة األجهزة 
لشرطة، مناوب في مستش ى عالية الحةومي، مالزم أول في جهاز ا يوسف حسن طبيش، برتبة  3

 أوضح في شهادته أنه لم ير  سوى ال ثة وهي مغّطاة بغطا  المش ى 
ي شرطة الخليل، لم   د أّ ة آثار لدما  وليد عا ش عطاونة، برتبة مقدم مسؤول األدلة ال نائية ف  4

ى األدوات المستخدمة، ولم   د آثار تسر في أو مقاومة أو عنف في مةان اعتقال نزار بنات أو عل
نت من القوة خالل عملية االعتقال هي مهّدة، عتلة حديد ة، النوافذ أو األبواب، وأّكد أن األدوات التي تا

 غاز فل ل، تّشاف رأس 
 ، أربعة شهود، وهم: 17/10/2021ة الخامسة بتاريخ شهود ال لس -

الوقائي في الخليل، مشارك في اجتماع  األمنليات محمد  سماعيل سويطي، برتبة عقيد مدير عم  1
مدرا  العمليات، المسؤول عن  صدار التعليمات لمسؤول القوة عزيز طميزة بالتحّرك لتن يذ العملية بعد 
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الوقائي لكن دون  عطائه نسخة عن مذترة االعتقال، وبقي على تواصل معه طوال  األمنموافقة مدير 
 نزار بنات قاوم أفراد القّوة التي اعتقلته حسب ما قالوا له هم أفاد أّن  الوقت حتى نقل نزار للمش ى،

الوقائي، تم االتصال به ف ر ا للتوجه للمقّر  األمنعلي احمد قد مات، طبيب برتبة عقيد في جهاز   2
 وإسعاف أحد المعتقلين، لكنهم نقلوه للمش ى قبل وصوله 

الوقائي، الذي استخرج تس يالت  مناألفي جهاز رفعت محمد زيد، برتبة رائد في دائرة الهندسة   3
الوقائي في الخليل وقال  نه لم يتبين وجود شي  محذوف من تس يالت الكاميرات،   األمنكاميرات مديرية  
 ( الذي  ظهر بوابة المبنى والساحة الداخلية له  قوم فقط بتخزين التصوير الحرتي DVRولكن جهاز )

الوقائي في الخليل، تان مناوب ا في  األمنيات ب هاز قسم العمل طريف  اسر ح ة، برتبة مقدم في  4
ا ملقى على األرض على بطنه  المديرية ليلة الحادثة وقد شاهد بعد عودة القّوة من عملية االعتقال شخص 
وي تمن حوله عدد من العناصر أحدهم  قول له” اصحى انت تتخوث“، وآخر  قوم برش الما  عليه بيده 

 الوقائي  األمنل ب طبا  الذي اّتص ليستيقظ، وهو
 ، ثالثة شهود، وهم:24/10/2021شهود ال لسة السادسة بتاريخ  -

عم الم ني عليه، افاد ب ن الم ني عليه جرى استدعا ه من قبل جهاز  سماعيل محمد بنات،   1
أحد ة وهو األمن الوقائي للتحقيق قبل مقتله بتسعة شهور، وقد تدخل الشاهد بعالقاته من ماهر أبو حالو 

ضباط األمن الوقائي لت خير تسليم الم ني عليه لألمن الوقائي بسبب وجود شيةات راجعة على المرحوم 
يريد تسديدها، في ذات الوقت تلقى الشاهد اتصال من مدير المباحث في محافظة الخليل لوجود استدعا  

 سه بعد اسبوعين ل هاز سليم نبحق الم ني عليه للمباحث العامة، وقد أخبر الم ني عليه الشاهد بت
األمن الوقائي، اإل أنه وقعت حادثة اطالق النار على منزله األمر الذي جعله ينقل مةان سةنه ح اظا  

 على عائلته 
عمار م دي بنات، ابن عم الم ني عليه، شقيق محمد وحسين بنات اللذين تواجدا في المنزل من   2

ه لمةان سةنه، تما واخبر الم ني عليه بنية بعض ني علي، روى ت اصيل اسباب نقل الم الم ني عليه
 ال هات تص يته وقتله 

، محمد م دي بنات، ابن عم الم ني عليه، والذي تواجد من الم ني عليه في المنزل وقت الواقعة  3
 وقد قام بسرد ت اصيل الحادثة 

 ، شاهدان، وهما:1/11/2021شهود ال لسة السابعة بتاريخ  -
، الم ني عليه، والذي تواجد من الم ني عليه في المنزل وقت الواقعةبن عم حسين م دي بنات، ا  4

 وقد قام بسرد ت اصيل الحادثة 
، افاد عن اسباب الوقائي في محافظة الخليل  األمنمحمد أحمد زتارنة، برتبة لوا  مدير عام جهاز    2

مخرجات االجتماع من خالل اجتماع مدرا  العمليات والل نة األمنية، لقيادة منطقة الخليل، وقد تلقى 
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لذي اخبره بصدور مذترة اعتقال العقيد محمد سويطي مدير عمليات الخليل في جهاز االمن الوقائي، ا
وقام بمتابعة حملة االعتقاالت على ،  قائيلم توجه لألمن الو   بحق الم ني عليه صادرة عن النيابة العامة

 الهاتف بشةل مباشر من العقيد محمد سويطي 
 ، شاهد واحد، وهو:7/11/2021الثامنة بتاريخ ل لسة شهود ا -

، مدقق األمنم د محمد فقيه، برتبة نقيب في دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة ق ا  قوى   1
في تافة مقاطن ال يديو والصور ومةالمات الهاتف المتعلقة بالحادثة من الشاهد  ومشارك في تتابة تقرير

  ال لسة التاسعة محمد وهدان  استكملت  فادته في
 ن، وهما:ا، شاهد16/11/2021بتاريخ شهود ال لسة التاسعة  -

محمد سامي وهدان، برتبة نقيب مسؤول وحدة ال رائم االلكترونية في جهاز االستخبارات العسةرية،   1
 مدقق ومشارك في تتابة تقرير في تافة مقاطن ال يديو والصور ومةالمات الهاتف المتعلقة بالحادثة 

 المقدمة في جلسة المحاكمة الثامنة ، استكمال سماع شهادته  قيهم د ال  2
 ، شاهد واحد، وهو:29/11/2021شهود ال لسة العاشرة بتاريخ  -

شرعي وقائم ب عمال الطب الشرعي في وزارة العدل، الذي أّكد أن أشرف حسن القاضي، طبيب   1
بحدوث فشل المتعددة وتسّببت  سبب الوفاة هو” الصدمة اإلصابية )الرضحية( الناجمة عن اإلصابات

 تن سي قلبي حاد"، وقال أّن المتوفى تعّرض لعنف خارجي متعدد متزامن في فترة قصيرة لدقائق 
 ، ثالثة شهود، وهم:15/12/2021شهود ال لسة الحاد ة عشرة بتاريخ  -

 قاعة المحةمة، وهم:  لىتم  براز شهادات الشهود لدى النيابة العسةرية دون ح ورهم   
 أ من يوسف ارزيقات، برتبة رائد   1
 وسام يوسف سلهوب، برتبة نقيب   2
 زياد سعدي بنات   3

 
بينات ودالئل مختل ة تم جمعها خالل فترة التحقيق، وقد   لىجانب افادة الشهود   لىاستند النيابة العسةرية 

 شملت على:
 قتادون وأثنا  عودتهم    الوقائي أثنا  خروج القوة للمهّمة  األمنعرض مقاطن فيديو مختل ة من مقر    1

الوقائي وإح ار نّقالة  سعاف لنقل نزار بنات للمش ى،  األمنالم ني عليه، وأثنا  استن ارهم في مقّر 
ومقاطن فيديو من المنازل المقابلة للمنزل الذي تم اعتقال نزار منه، وقد بّينت المقاطن أفراد القّوة أثنا  

أفرادها حاملين نزار بنات ووضعه في السيارة، وقد تبّين أن  وصولها المةان ودخولها المنزل ثم خروج
ا من  ا ب انب المرتبات، وتم فحص وعرض عدد  أفراد القّوة لم يدخلوا المنزل وبقوا في االنتظار خارج 
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الوقائي وإدخال الم ني عليه للطوارئ  األمنمقاطن فيديو في مش ى عالية الحةومي عند وصول قوة 
 نات تما تم تقد م الصور التي التقطت أثنا  تشريح جثة نزار ب وبد  عملية  سعافه،

ت تافة ت اصيل الواقعة بالساعة والدقيقة والثانية من خالل مقاطن ال يديو وأ  ا  تحديد تافة تم  ثبا  2
 األماكن من خالل الخرائط والصور ال وية 

للمنزل وصور فوتوغرافية، محاضر تشف ومعاينة المنزل الذي تواجد به الم ني عليه، ورسم بياني    3
 وقر  م غوط 

المنزل )كشاف رأس،   لىقبل المتهمين عندما دخلوا مح ر ضبط لألدوات المستخدمة من   4
((، وتشف ومعاينة ومح ر ضبط مرتبة "بولو" التي جرى استخدامها من قبل 2مسدسات عدد )

 المتهمين إللقا  القبض على الم ني عليه 
 الوقائي في الخليل  األمن كشف ومعاينة لساحات مديرية  5
 ( 1( ولحاف عدد )2عدد )( ووسادات 3مح ر ضبط ل رشات اس ن ية عدد )  6
 (  24مح ر ضبط بلوزة وفانيال خاصة بالم ني عليه وتمييزها بالحرف )م ن   7
 مح ر تشف على مسرح ال ريمة والمنزل الذي تواجد به الم ني عليه   8
 دون وجود مذترة ت تيش ومصادرة  مح ر ضبط للمصادرات من منزل الم ني عليه  9

 ص مذترة اإلح ار الخاصة بالم ني عليه ية بما  خاألمنكتب صادرة عن األجهزة   10
  براز تقرير الطب الشرعي   11
 تقرير المختبر ال نائي التابن ل هاز الشرطة ال لسطينية   12
 كشف مةالمات صادر عن شرتة جوال للمتهمين والشهود   13
 تقارير وأدّلة رقمية   14

 
في جمن األدلة، وفي التحقيقات األولية، وقد اعتمدت على البينات في بنا    باحترافيةلنيابة العسةرية  لت اتعام

، وقامت بتوجيه االعتقالالق ية، حيث ل  ت لشرتة االتصاالت وتس يالت الكاميرات، وتتبن مسار مذترة 
تهمة عدم  طاعة   لىتيش، باإلضافة تهمة الت تيش والمصادرة غير المشروعة للمتهمين، لعدم وجود مذترة ت 

الوقائي ال يوجد لد ه نسخة رسمية من المذترة بل على الواتس اب وليس   األمناألوامر، وأكدت على أن جهاز  
من حقه اعتقاله، ألن المذترة موجهة للشرطة، وهو ما  عةس مهنية النيابة العسةرية في التعامل من الملف 

ومدونة  األمنلوقائن بطريقة ت صيلية وطابقتها بقانون قوى هام دقيقة ونقلت اال نائي، حيث تانت الئحة االت
 ، وأكدت على ارتباط المتهمين بما   رّمهم األمنقواعد السلوك لقوى 

 



24 
 

  .سادسًا: بينات الدفاع
محامي   لىبعد انتها  مرحلة تقد م النيابة العسةرية لبّيناتها واالستماع للشهود الذين قدمتهم، انتقلت المحةمة 

 وتقد م بّيناته واستدعا  شهوده، وقد مثلوا أمام المحةمة تالتالي:الدفاع 
، واستدعا  15/12/2021طلب محامي الدفاع تقد م بيناته في ال لسة الثانية عشر، يوم األربعا    -

 السيد زيد زيدان الرجبي لإلدال  بشهادته أمام المحةمة 
، مثل الشاهد للمحةمة وبعد أدا  القسم 26/12/2021عقدت ال لسة الثالثة عشر، يوم األحد  -

القانوني، قدم شهادته حول مسؤول القوة المتهم عزيز طميزي فيما  ذا تان أعطى أمر للقوة باستخدام 
القوة والعنف بحق الم ني عليه واستكمال استخدام القوة، وقد ن ى الشاهد ذلك ون ى شهادة من تواجد 

 محمد بنات، وما أفاد به أمام النيابة العسةرية وأمام المحةمة  من الم ني عليه وقت الحادث،
، ح ر شاهد محامي الدفاع المدعو سامي 10/1/2022عقدت ال لسة الرابعة عشر يوم اإلثنين   -

ذ اب الشيخ، وصدر أمر المحةمة بتكلي ه بعملية  جرا  أعمال الخبرة على أجزا  من ال يديوهات الواردة 
 في الق ية 

، قدم الشاهد المدعو سامي الشيخ بنا  31/1/2022لخامسة عشر يوم اإلثنين سة اال لعقدت  -
على تكليف المحةمة وطلب محامي الدفاع تقريرا  تحليليا  جرى عرضه على النيابة والمحةمة حول 
فيديوهات تاميرات التس يل التي تم عرضها عليه بص ته خبير أمن معلومات، اعترضت النيابة العسةرية 

ير لعدم اإلنتاجية والقانونية وافتقاره لألدلة الرقمية، وطلبت من المحةمة الطلب من الشاهد لتقر لى اع
 تقد م شهادات ووثائق تثبت خبرته بالم ال 

، جرى فيه تسليم النيابة العسةرية تتاب 13/2/2022عقدت ال لسة السادسة عشر يوم األحد  -
 يد ب ن المتهمين األربعة عشر في ق ية مقتل ية  عسةر صادر عن المستشار القانوني لالستخبارات ال

نزار بنات رف وا الخروج من الس ن والمثول للمحةمة العسةرية، وهو ما يتعارض من النصو  
القانونية، وأصدرت المحةمة قرارا  بإجبار المتهمين المثول أمام المحةمة من خالل مخاطبة االستخبارات 

  27/2/2022من عقدها يوم األحد بتاريخ المز عشر العسةرية، في ال لسة السابعة 
طلب محامي الدفاع استدعا  الشاهد  27/2/2022في ال لسة الثامنة عشر التي ُعقدت بتاريخ  -

وهو طبيب مختص وتسليمه التقرير الطبي لنزار بنات حتى  قوم بإجرا  أعمال خبرة عليه وإعداد تقرير 
 بذلك  
ي لمباشرة أعمال الخبرة عليه في ال لسة التاسعة عشر الطبملف  ح ار الطبيب وتسليمه ال وقد تم   -

لكن تم ت جيلها  16/3/2022  وحددت المحةمة جلسة االستماع للشاهد بتاريخ 2/3/2022بتاريخ 
 بنا   على طلب مسبق من محامي الدفاع إلعطا  الطبيب وقت ا أطول إلعداد تقريره 
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شهادة الطبيب صابر    لىتم االستماع    24/3/2022في ال لسة التاسعة عشر التي عقدت بتاريخ   -
العالول مدير معهد الطب العدلي سابق ا، حيث قّدم تقرير خبرة بعد دراسة وفحص تافة المل ات الطبية 
لنزار بنات قبل وبعد وفاته، وأبرز ما نتج عن تقريره وشهادته أن السبب الرئيسي في وفاة نزار تان نوبة 

القلب ون ى ما جا  في تقرير التشريح حول وفاة نزار بصدمة رضحية  لة  في عقلبية بسبب عّلة سابقة  
الوفاة  النيابة العسةرية طلبت عدم   لىوأن اإلصابات التي تانت على جسد نزار قد تؤدي م تمعة 
  براز شهادة الطبيب لعدم اإلنتاجية لكن هيئة الق اة رف ت 

ا تم ت جيل ال لسة بنا   على طلب خا  الحق  لكن     2022\4\11تم تحديد ال لسة القادمة بتاريخ   -
  2022\5\18من محامي الدفاع حتى تاريخ 

ووتيلهم والنيابة العسةرية  المتهمون ح ر  2022\5\18التي عقدت بتاريخ  العشرينفي ال لسة  -
ولم  ح ر وتيل الحق الشخصي بسبب اإلعالن من العائلة انسحابها نهائيا  من المحاكمة العسةرية 

 حصل فيها من ت اوزات، طلب وتيل الدفاع تحسين ظروف احت از المتهمين في س ن لما  ا  رف
االستخبارات العسةرية في أريحا مثل زيادة ساعات الزيارة لألهل ووافقت المحةمة على تكليف النيابة 

 بمراسلة الس ن العسةري إلعطا  المتهمين حقوقهم وفق قانون مراكز اإلصالح والت هيل 
فاع مراسلة م لس الق ا  األعلى والنيابة المدنية لتزويد المحةمة بس الت الد وتيلطلب  ●

جزائية وقرارات ق ائية صادرة بحق تل من محمد م دي بنات، حسين م دي بنات، عمار 
 م دي بنات وإسماعيل محمد بنات، وذلك لغا ات االّطالع عليها وتقد مها تبّينات دفاعية 

دفاع لعدم تعّلق الطلب بواقعة الدعوى، وعدم جواز ت ريم ل الوتي  اعترضت النيابة على طلب ●
الشهود، رف ت المحةمة طلب وتيل الدفاع وأخبرته  ن تان لد ه ق ية حصرا   حتاجها  مةنه 
طلبها من المحةمة، وال   وز ب ي حال أن يتم طلب س ل جنائي ألي شاهد وخاصة بشةل 

قة بواقعة الدعوى المنظورة للشهود، لكن عال س لهعام، ورأت المحةمة أن الس ل ال نائي لي
 احت ظ وتيل الدفاع بحقه في طلب االستئناف مستقبال  على قرار المحةمة 

ان عل محامي الدفاع على ق ية عدم وجود حما ة لشهوده خارج المحةمة، فطلبت منه  ●
أسما    تسريب أيالمحةمة تقد م أسما  الشهود بةتاب رسمي لها وضمنت له حرصها على عدم  

 معلومات و 
المحةمة من المحامي عدم المماطلة والتسرين في تقد م بيناته لكنه أصّر على عدم طلبت  ●

 2022\5\29قدرته  ح ار الشهود بسبب خوفهم من العواقب  تم تعيين ال لسة القادمة بتاريخ  
 32يوم األحد 

 
،  بتاري    خ  قرر   32 ي  2022ايار  10محامي  عائلة بنات، المحامي غاندي الربعي

ن جريمة مقتل االنسحاب النهائ   من حضور جلسة المتهمي 

اف بمخرجاتها بعد منح المتهمون اجازة  للخروج من السجن دون موافقة المحكمة.   الناشط نزار بنات عدم االعتر
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عسةرية ولم النيابة الح رت فقط    29/5/2022والتي عقدت بتاريخ    والعشرينفي ال لسة الحاد ة   -
ن ومحامي الدفاع، النيابة قالت  ن الدائرة القانونية في االستخبارات العسةرية أرسلت و  ح ر المتهم

المحةمة من الس ن في أريحا بسبب عدم استكمال  جرا ات   لىكتابا    يد بتعّذر  ح ار المتهمين 
  2022\6\1يوم األربعا    لىلسة  جيل ال ية  تم تمناألالتنسيق من االحتالل لنقلهم بسبب األوضاع 

 

ح ر تافة المتهمين والنيابة العسةرية   2022\6\1والتي عقدت بتاريخ    والعشرينفي ال لسة الثانية   -
ومحامي الدفاع، حيث طلب محامي الدفاع  ح ار شهود من خالل تقد م مذترة ب سمائهم للمحةمة ولم 

لمحامي قررت المحةمة الت شير على مذترة وتيل الدفاع يتم اإلعالن عن أسمائهم بنا   على طلب ا
 2022\6\13المحةمة وتزويد النيابة بصورة عنها  انتهت ال لسة وحدد االثنين أوراق   لىوضمها 

  6/2022/ 15تاريخا  لل لسة القادمة، وجرى ت جيلها حتى تاريخ 
 

وتقد م بّيناته وعدم  التسرين بإجرا اته ُيذتر أنه خالل ال لسات األخيرة تان القاضي يدعو محامي الدفاع
ما  حدث بعدم قدرته  ح ار الشهود بّرر سات، لكن المحامي تان ين عل ويالمماطلة واستمرار ت جيل ال ل

 بسبب ال غوطات والتهديدات التي يتعّرضون لها 
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 االستنتاجات والتوصيات  ًا:بعسا

 :االستنتاجات .أ

محاكمة المتهمين بقتل كش ت نتائج االستماع  لى م ريات    1
ياسي نزار بنات، خاصة شهود النيابة أن السبب الحقيقي لمالحقته من قبل أجهزة السلطة الرسمية الناشط الس

كانت آراؤه السياسية التي انتقد فيها مختلف المستويات السياسية، وتعرض على  ثرها  لى حملة من التحريض 
، إلطالق نار وإلقا  قنبلة 2021 حزيران 1تعرض منزله بتاريخ والمالحقة قبل مقتله تان أشدها  والتخوين

 غاز داخل المنزل الذي تقيم فيه عائلة نزار من قبل م هولين 
حمالت التحريض والتعبئة التي طالت شخص نزار خلقت بيئة مناسبة الغتياله، بسبب درجة الكراهية   2

الحما ة الكافية، فلم يالحق  اإلنسانعن حقوق ، في وقت لم يتلقَّ فيها تمدافن والتحريض التي تعرض فيها
مطلقي النار على منزله، وفلتوا من العقاب، مما خلق انطباع ا عام ا لدى تارهي نزار ب ّن ال قيمة لحياته 

 24وفاته بتاريخ  طالق ا، وبالتالي شةلت هذه األجوا  مبرر ا الستخدام العنف الم رط ضد نزار ما أدى  لى 
  2021 حزيران

ال لسطينية بدرجة تبيرة في بد  تحقيق جنائي رسمي في حادثة مقتل نزار بنات،  مؤسسات الدولة ت كّ تل  3
، 24/6/2021واستعاضت عن ذلك بتحقيٍق  داريٍّ من خالل ل نة شّةلها رئيس الوزرا  بوفاة نزار بنات بتاريخ  

 عٍف شديد بسبب عمل الل نة باّتسم  ، حيث  "شاللدة الوبدأت ل نة التحقيق الرسمية برئاسة وزير العدل "محمد  
 انتها   29/6/2021الل نة بتاريخ  الرسمية، وأعلنتاعتذار العديد من األطراف عن ع وية ل نة التحقيق 

، علما  بانه تان يتوجب على النيابة (الق ا  العسةري ق ا  قوى األمن ) عمل الل نة وأحالت الملف   لى
وصوال   من اللحظة األولى للحادث حادث مقتل بناتاشر التحقيق في العامة المدنية صاحبة الوال ة أن تب

  للنها ات، وعندها تقرر احالته الى النيابة العسةرية
عنصر ا من  14 وقامت بإ قافبدأت النيابة العسةرية بإجرا ات التحقيق مباشرة بعد تحويل الملف لها،   4

 24المحاكمة المنعقدة بتاريخ ر بنات، وب لسة األمن الوقائي الذين شارتوا في عملية اعتقال نزاجهاز 
، جرى توجيه الئحة اّتهام ألربعة عشر شخصا  مّتهمين في جريمة قتل نزار بنات، حيث وجهت 2021تموز

لهم تهم ال رب الم  ي  لى الموت باالشتراك، وٍإسا ة استعمال السلطة بالمصادرة والعنف وباالشتراك، 
  14/9/2021لمحاكمة أمام ق ا  قوى األمن بتاريخ وبدأت  جرا ات اومخال ة التعليمات العسةرية، 

تبين أن النيابة العسةرية قد تعاملت ب د ة من ملف التحقيق المتعلق بحادث مقتل بنات، وبنت أدلتها   5
على وقائن ميدانية، ومل ات وتس يالت، واتصاالت قامت بتتبعها، حيث ن حت ببنا  ملف تحقيقي يتهم 

، وبذلك انحصرت المالحقة باألشخا  المن ذين، وبدا أن أواصر الكشف ا  شخص 14ةونة من الم موعة الم
عن وجود ُمصدري قرار بعملية االغتيال بدت غائبة بسبب امتناع المتهمين عن اإلدال  بإفاداتهم، وعدم  براز 

ةمة  لى تكييف أ ة دالئل في الملف التحقيقي تشير  لى محرضين أو ُمصدري أمر، وبالتالي سارت المح

"نزار بنات..  ضحية تبحث عن 
 العدالة في أروقة المحاكم" 
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لواقعة  لى تهمة ال رب الم  ي  لى الموت باالشتراك، وإسا ة استعمال السلطة بالمصادرة والعنف ا
 وباالشتراك، ومخال ة التعليمات العسةرية 

وفاعلية  بالق ية بة ا ة بدأت النيابة العسةرية بتقد م بيناتها لهيئة المحةمة وإح ار الشهود ذوي العالقة   6
، وانتهت من تقد م بيناتها في ال لسة المحاكمة المنعقدة 4/10/2021عقدة بتاريخ  ة المحاكمة المنبد ا  من جلس

 ا  ( شاهد22( جلسات لبينات النيابة، حيث تم االستماع خاللها  لى حوالي )10، بواقن )5/12/2021بتاريخ 
ال لسات، شهود دون ح ور  (3أح رتهم النيابة العامة ألخذ  فادتهم أمام المحةمة، وتم  براز شهادات )

 ( شاهدا  خالل شهرين فقط 25بذلك تكون المحةمة قد استكملت االستماع وإبراز ما م موعه )
جلسات عقدت منذ  9في المرحلة الثالثة من المحاكمة )مرحلة بينات الدفاع( استمعت المحةمة خالل   7

ؤشر على بد  ي  مما،  أشهرستة  على مدار( شهود فقط،  3 لى )  15/6/2022ولغا ة   15/12/2021تاريخ  
مرحلة جديدة من التسويف والمماطلة في  جرا ات المحاكمة، حيث يلحظ ح م التراجن في األدا  بين مرحلة 

عا ، وتم تبرير ذلك البط  بتعرض الشهود  لى التهديد وخشيتهم من و نو بينات النيابة ومرحلة بينات الدفاع تما  
 اإلدال  بشهاداتهم 

وشةلت  مين بقتل نزار بنات  لى ضربات شديدة مست هيبة المحةمة،لمتهات محاكمة اتعرضت  جرا   8
تسليم النيابة العسةرية تتاب صادر عن المستشار القانوني تم  13/2/2022 ف ياعتدا   على اختصاصها، 

الس ن  لالستخبارات العسةرية   يد ب ن المتهمين األربعة عشر في ق ية مقتل نزار بنات رف وا الخروج من
للمحةمة العسةرية، وهو ما يتعارض من النصو  القانونية، وأصدرت المحةمة قرارا  بإجبار المتهمين والمثول  

 المثول أمام المحةمة من خالل مخاطبة االستخبارات 
ن ووتيلهم والنيابة العسةرية ولم  ح ر وتيل الحق الشخصي بسبب و ح ر المتهم 18/5/2022وبتاريخ 

 انسحابها نهائيا  من المحاكمة العسةرية رف ا  لما  حصل فيها من ت اوزات ائلة اإلعالن من الع
حيث أشارت  ن ومحامي الدفاع،و ح رت فقط النيابة العسةرية ولم  ح ر المتهم 29/5/2022وبتاريخ 
ى المحةمة ين  لن الدائرة القانونية في االستخبارات العسةرية أرسلت تتابا    يد بتعّذر  ح ار المتهم لى  النيابة  

 من الس ن في أريحا بسبب عدم استكمال  جرا ات التنسيق من االحتالل لنقلهم بسبب األوضاع األمنية  
تم  خال  سبيل المتهمين في ق ية مقتل الناشط نزار بنات وذلك بدعوى انتشار  21/6/2022 وأخيرا  بتاريخ

 ة لمحةمفيروس تورونا، دون أن  صدر بقرار بهذا الش ن من هيئة ا
 

 الخالصة:

مقتل الناشط نزار تنظر في ق ية  ن ما تقدم من استنتاجات رئيسية  شير  لى أن المحةمة العسةرية التي  
بنات مةبلة األيدي، غير قادرة على بسط يدها على الدعوى، وتعرض قراراتها من قبل جهات تن يذ ة لإلهانة، 

 .قادرة على تحقيق العدالة لنزاروبالتالي أخ قت في  جرا  محاكمة عادلة وفاعلة 
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 ب. التوصيات:

التي   بنات  نزارق ية   حالة ملف الدعوى  لى المحاكم النظامية ال لسطينية، واعادة تافة  جرا ات محاكمة    1
تمت حتى هذه اللحظة بما فيها التكييف القانوني للتهمة، والعمل على استكمال  جرا ات المحةمة بما   من 

 لمحاكمة العادلة، وتحقيق العدالة لنزار ب اعلية وفي وقت مناسب وسرين احترامات ضمانات ا
سةرية في  جرا ات تشةيل ل نة تحقيق مستقلة ل حص المالبسات التي أدت  لى  خ اق المحةمة الع  2

 المحاكمة ب اعلية وش افية بعيدا  عن أي انتقا  في نتائ ها 
قية عن جريمة مقتل الناشط نزار بنات، انونية واألخالبمسؤوليتها القمؤسسات الدولة ال لسطينية اعتراف   3

 وتعويض عائلته عن تافة الخسائر الماد ة والمعنوية التي تعرضوا لها 
اهية والتحريض والتخوين جريمة تونها البيئة التي  مةن أن تن م عنها عنف واعتدا  اعتبار ثقافة نشر الكر   4

 الذين يتعرضون  لى مثل هذه الحمالت من التشويه اناإلنسعن حقوق  نللمدافعيعلى السالمة البدنية 
 والكراهية، وتحميل مطلقي هذه الحمالت المسؤولية القانونية عن ال رائم التي تقن بسببها 
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تحقيٌق للعدالة أم عقاٌب  اإلنسانمحاكمات المدافعين عن حقوق  (2)
 لهم؟ 

ة مغايرة تماما لما تان  مارس قبل مقتله، صور  2021مرحلة ما بعد مقتل الناشط نزار بنات عام حملت    
على المستويين القانوني واالجتماعي   اإلنسانظ نهٌج جديٌد في مالحقة الناشطين المدافعين عن حقوق  حيث لوح

 اكم  اروقة المح  لىحيث زجت السلطات الرسمية خالل العام الماضي عشرات المل ات 

ا ا  ورصدتها ووثقتها ة القانون بتتبن  مل ات العديد من هذه الق قامت الهيئة األهلية الستقالل الق ا  وسياد
بنا  على ما شاهدته خالل ال لسات التي ح رها فريق الهيئة الرقابي، أو من خالل مراجعتها لمل ات الق ا ا  

من  الناشط نزار بنات، والمقابالت التي أجراها الباحثالمنظورة في المحاكم خالل مدة عام من تاريخ مقتل 
 ائية قبل الحادثة وبعدها، وتم فحص هذه المل ات ومراجعة  العديد من األشخا  الذين تعرضوا للمالحقة الق

سير  جرا اتها داخل أروقة المحاكم ل حص  ن تانت المحاكم تعمل على تحقيق العدالة أو تشةل وسيلة عقابية 
  اإلنسانعن حقوق  للمدافعين

 المالحقين في المحاكم الفلسطينية اإلنسانفعات والمدافعين عن حقوق  أواًل: البعد الديمغرافي للمدا
المحاكم،    لىحولت مل اتهم التحقيقية    اإلنسان( حالة  لناشط/ة  ومدافن/ة عن حقوق  45استهدف هذا التقرير ) 

  ة مراجعة وتحليل مل ات جلسات محاكمتهم في محاكم  المنهم حالتين فقط من اإلناث والبقية الذتور تم 
( حالة من 45(  من أصل )24 والبيرة حيث بلغ عددهم )الغربية، تانت غالبيتهم من سةان محافظة رام هللا
% من  م مل عدد الحاالت التي تم رصدها،    اف 53مختلف محافظات ال  ة الغربية،  أي ما نسبته 

( حاالت من 3من سل يت، )( حالة  2( حالة من محافظة نابلس، )2افظة القدس، )(  حاالت من مح8اليهم )
 ( حالة من طوباس 1( حالة من طولكرم،  و)1أريحا، ) ( حالة من1محافظة جنين، )

( سنة، حيث 50  –  21لوحظ أن ال ئة األعلى من أعمار هؤال  المدافعين الماثلين أمام المحاكم تراوحت )من   
 – 18الت تتراوح أعمارهم )من ( حا7%  وهناك )64(، أي ما نسبته 45حالة من أصل )( 29بلغ عددهم )

% من م مل عدد 20عاما ، أي ما نسبته  50( حاالت أعمارهم تزيد عن 9%، و)16(، أي ما نسبته 21
 النشطا  والمدافعين الذين تمت مالحقتهم أمام المحاكم ال لسطينية 

سن هم من العمال، حيث تبين أن ال ئة المهنية األو  اإلنسانخلفية النشطا  والمدافعين عن حقوق   لىبالنظر 
ا من أصل )11د )بلغ عد (، وتوزعت باقي الحاالت على م االت عمل مختل ة، منهم صح يون، 45( شخص 

خا ،  محامون، مزارعون، مهندسون، طلبة جامعات، وموظ ون عموميين، ت ار، أطبا ، موظ و قطاع
 وآخرون عاطلون عن العمل 



31 
 

 

 اإلنسان والمدافعين عن حقوق انيًا: مالبسات وظروف مالحقة النشطاء ث
شهدت ال  ة الغربية خالل الصيف الماضي عمليات مالحقة واسعة لعدد تبير من النشطا  والمدافعين   

مقتل الناشط نزار   ثرة على عدة خلفيات تان أبرزها اندالع تظاهرات واحت اجات واسع اإلنسانعن حقوق 
ية بموجب مرسوم رئاسي  حمل لغا  االنتخابات التشرييواحت اجات ناشطين على ا  ،24/6/2021بنات تاريخ  

   تذلك تبين ل ريق البحث أن جمين الحاالت تخلو 33 30/4/2021صدر بتاريخ  2021( لسنة 12رقم )
 ة ولم  مسوا السلم األهلي أو  خّلوا بال وابط مل اتهم من أي سوابق جنائية، حيث  ن س التهم تعتبر نظي

 العامة 

 المحاكم إلىلمدافعين لفات النشطاء وااحتجاز وتحويل م .1

( حالة 36خالل هذه الحوادث، وعلى وجه الخصو  بعد حادثة مقتل نزار بنات تم اعتقال وتحويل مل ات )
الحادثة المذتورة،  قبل المحةمة  لىحاالت ما زالت تحاكم حولت مل اتهم  9المحةمة، فيما تم رصد   لى

 ةون عدد حاالت المدافعين الذين م على خلفية  لغا  االنتخابات، وبذلك غالبيتهم تم اعتقالهم وتحويل مل اته
ا  45تم رصد محاكماتهم )  مل  ا( غالبيتها قدمت للمحةمة بعد حادثة مقتل نزار بنات    16)  اشترتوا في( شخص 

ر منهم جرى المحاكم من ِقبل عدة أجهزة أمنية  النسبة األكب  لىتم احت از النشطا  والمدافعين الذين حولوا 
( حالة من م مل الحاالت تم توقي ها من قبل 37ة ال لسطينية، فقد تبين أن )توقي ها من قبل جهاز الشرط

( 2الوطني، و) األمن( حالة تم توقي ها من قبل جهاز 2%، و)82جهاز الشرطة ال لسطينية، أي ما نسبته 
جمين ما  ب ن رة من قبل النيابة العامة، علالوقائي، وحالتين أوق ت مباش األمنحالة احت زت من قبل جهاز 

  لىساعة عرضها على النيابة العامة، وجميعهم تم تحويل مل اتهم  48المحت زين   ري خالل مدة أقصاها 
 المحةمة 

من الشارع العام أثنا  أو قبل  اإلنسان( ناشطا  ومدافعا  عن حقوق 41ية على اعتقال)األمنأقدمت األجهزة 
نا  أو قبل أو بعد مشارتتهم في ت معات معات سلمية، منهم من جرى توقي هم واعتقالهم أثمشارتتهم في ت 

( حاالت فقط من م مل الحاالت التي جرى رصدها ومتابعتها 4سلمية دون  صدار أي مذترة قانونية، )
ان ( مذترات  ح ار وت تيش بحق تل من الناشط غس3ا)صدرت بحقها مذترات استدعا ، ن ذت الشرطة منه

  لىسامة فخري جرادات الذين تم ترحيلهم بعد توقي هم في جنين عبد هللا السعدي، والناشطين فخري جرادات وا

 
  179سطينية، العدد ، م لة الوقائن ال ل12المرسوم الرئاسي رقم  33
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نابلس بحق المخرج التل زيوني عبد   -الوقائي    األمن، ومذترة واحدة فقط ن ذت من قبل جهاز 34مدينة رام هللا،
 هر  الرحمن ظا

أثنا  تواجده في  ( فقد تم توقي ه2548/2020ملف الدعوى رقم )ووفقا  إلفادة أحد المعتقلين تما وردت في 
 حدى المحالت الت ارية في مدينة رام هللا، وح ر رجال أمن طلبا هويته الشخصية وجرى اعتقاله، وتسليمه 

بينما  شير ملف الدعوى رقم   35للمباحث وذلك على خلفية منشورات عبر ص حته على الفيس بوك
في توزين منت اته على  ( لمتهمين آخرين أنه جرى اعتقال أحدهم من الشرطة خالل عمله2635/2020)

دوار المنارة من قبل الشرطة دون وجود أي ت من، والثاني تان يرتدي تمامة أثنا  ت وله في رام هللا تم توقي ه 
 .36سيارة تابعة لألمن الوطني  لىه، وتم واقتياده أثنا  وجوده من اصدقائ األمنمن قبل رجال 

 

( أفادت  حدى المعتقالت أنها تانت تشتري بعض االحتياجات من 3441/2021وفقا  لملف الدعوى رقم )
شارع آخر جرى توقي ها من قبل رجال   لىمنطقة دوار المنارة وجرى اعتقال صد قها امامها وبعد مرورها 

ث رام هللا، متهم آخر أفاد ب نه تان يتواجد في منطقة دوار المنارة ووقف بالقرب حمبا  لىالشرطة واقتيادها 
مرتز الشرطة، وفي  فادة أخرى إلحدى المعتقالت    لىمن الت من عندها قامت قوة من الشرطة باعتقاله واقتياده  

ا بالقرب من المةان هالشرطة بعد توجه شرطية  ليها وفحص هات ها أثنا  تواجد  لىأفادت أنه جرى اقتيادها 
 .37شرطي طلب الحديث معها وقام باعتقالها  لىوترتها حتى وصلت 

 

 ادعاءات باستخدام القوة المفرطة بحق النشطاء والمدافعين .2

وإفاداتهم أمام مديريات الشرطة  اإلنسانبعد االطالع على مل ات محاكمة النشطا  والمدافعين عن حقوق  
لمحاكم ال لسطينية، أكد غالبيتهم أنه جرى توقي هم واحت ازهم بعد تعرضهم لل رب ال لسطينية والنيابة العامة وا

والعنف من قبل عناصر أمنية بلباس مدني وآخرون بلباس عسةري، وأفاد العديد من النشطا  والمدافعين عن 
عملهم، وآخرون ة أنهم تعرضوا لل رب والعنف والقوة واالعتقال اثنا  ممارستهم لفي حاالت عديد  اإلنسانحقوق  

( تعرض 2777/2021أفادوا ب نهم تعرضوا للقمن وال رب والتعذيب دون أي مبرر  فوفقا  لملف الدعوى رقم )

 
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 2828ملف الدعوى ال زائية رقم )   34
 ( لدى محةمة رام هللا 2020/ 2548ملف الدعوى ال زائية رقم )   35
 ( لدى محةمة رام هللا 2020/ 2635ملف الدعوى ال زائية رقم )  36
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 3441ملف الدعوى ال زائية رقم )  37
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يرة حيث المعتقل لل رب واالعتدا  عليه من قبل أربن أشخا  بلباس مدني في منطقة البالوع في مدينة الب
 .38لشرطة وتقد م الئحة اتهام بحقهلم  ةن هناك أي ت من أو ت مهر وقد جرى اقتياده لمرتز ا

 

( لم موعة من المعتقلين، أفاد أحد المعتقلين أنه تان يتواجد على دوار 2542/2021في ملف الدعوى رقم )
ا على مقتل الناشط نزار بنات، وقد سادت أحداث شغب دون حما ة  المنارة بهدف التظاهر السلمي احت اج 

عسةري برتبة مقدم لسؤاله عن دور األجهزة في حما ة المتظاهرين،    لى  جهاز الشرطة للمتظاهرين فقام بالتوجه
للسؤال تعرض لل رب من قبل عناصر الشرطة ال لسطينية وتم اعتقاله، أما المعتقل اآلخر أفاد  وعند توجيهه

ن و عسةري في جهاز الدفاع المدني وتوقف عند  شارة المرور بالقرب مأنه تان  ستقل سيارة برفقة أخيه وه
المقاطعة إلسعاف من تواجد في  حدى السيارات التي تعرضت إلطالق النار وأثنا  ذلك هوجم من قبل م موعة 

 39من االشخا  بلباس مدني وقاموا ب ربهم وتكسير سيارتهم وجرى اعتقالهم من قبل الحرس الرئاسي 

م االعتدا  عليهم بال رب ( لثالثة من المعتقلين، أفادوا جميعهم أنه ت2021\2856ملف الدعوى رقم )في 
أثنا  مشارتتهم في ت معات سلمية وسط مدينة رام هللا من قبل عناصر أمن بلباس مدني قبل تسليمهم ل هاز 

 .40الشرطة ال لسطينية
 

ا 14ى م موعة من النشطا ، واعتقال )( تم االعتدا  عل3441/2021أما في ملف الدعوى رقم ) ( شخص 
مية من قبل عناصر الشرطة ال لسطينية وعناصر أمنية بلباس مدني، أحيل أثنا  مشارتتهم في ت معات سل

ا منهم 12) النيابة لإلدال  بإفاداتهم، منهم من تم مصادرة هويته ثم استعادها، والبعض اآلخر   لى( شخص 
ية ( من النشطا  واحالتهم للمحاكم ال لسطينية، وأخلي سبيل البق8تهم بحق )جرى احت ازه حيث تم تنسيب ال

من النيابة العامة، أفاد أحد المعتقلين أنه تان  مر بالقرب من منطقة دوار المنارة وشاهد حاالت اعتقال لبعض 
لسؤالهم عن أسباب االعتقال بص ته صحفي ا وجرى اعتقاله، متهم آخر  األمناألشخا  فتوجه ألحد رجال 

ع قريب من دوار المنارة  دون سبب بعد سؤاله أفاد ب نه جرى االعتدا  عليه من قبل أفراد بلباس مدني في شار 
واعتقاله عن اسمه، وآخر أفاد ب نه تان يتواجد في شارع اإلرسال برفقة ابنه لزيارة طبيب األسنان وتم توقي ه 

من قبل عناصر الشرطة، متهم آخر أفاد ب نه تان مشارت   في الت من السلمي بعد ت كده من وجود ترخيص 
محافظة ورغبته في المشارتة والتعبير عن رأ ه ومطالبته بإجرا  انتخابات د مقراطية جرى للتظاهرة من ِقبل ال

 
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 2777ملف الدعوى ال زائية رقم )   38
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 2542رقم )  ملف الدعوى ال زائية  39
 ( لدى محةمة رام هللا 2021\2856ملف الدعوى ال زائية رقم )  40
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ب نه لم  شارك ب ي ت من بل تان قريب ا منه برفقة   االعتدا  عليه من قبل الشرطة بشةل مباشر، متهم آخر أفاد
 41أحد أصدقائه قامت م موعة من الشرطة باالعتدا  عليه واعتقاله 

 

ا على حاجز  األمن( أفاد المعتقل أنه قام بشتم رجل 2676/2020ى رقم )في ملف الدعو  الذي تان متواجد 
ولم  األمنطلب منه الرجوع رجن ولم  عرقل عمل عنبتا بسبب ضربه له وأنه لم  خالف القانون، تونه عندما 

 األمن من رجال وأنه جرى تثبيته واالعتدا  عليه بال رب المبرح من قبل م موعة  األمن قاوم أو   رب 
 .42المتواجدين على الحاجز بالبساطير وأكعاب البنادق وأصيب في وجهه وخلعت طاحونته وجرى اعتقاله

 

 ظروف االحتجاز والتوقيف. .3

 سيئة، حيثعلى أن ظروف التوقيف واالحت از تانت  اإلنساند بعض النشطا  والمدافعين عن حقوق أفا 
ت اآلثار واضحة على جسده، تما أن غرف النظارة في أماكن تعرض بع هم لل رب والعنف، ومنهم من تان

ية ولو بالحد األدنى، حيث ت تقر اإلنسانتوقي هم تانت ال تصلح للحياة اآلدمية، وال يوجد بها أي من الحقوق 
لشديد، وتواجه مشةلة في االنارة للنظافة، والخصوصية في استخدام دورات المياه، وتعاني من االكتظاظ ا

متكرر للتيار الكهربائي، عالوة على ذلك جرى احت ازهم وتوقي هم في أماكن توقيف أصحاب الق ا ا   وانقطاع
 والسوابق ال نائية  

( أ ام لمطالبتهم بتحسين 3( أعلن م موعة من النشطا   ضرابهم عن الطعام لمدة )21/8/2021بتاريخ ) 
الحد األدنى من معايير السالمة واألمان والصحة بب حالة االكتظاظ في النظارة وافتقارها ظروف االعتقال بس

الخدمات الطبية العسةرية تون بع هم  عاني من أمراض   لىفي ظل انتشار جائحة تورونا، جرى نقلهم 
رى  طالق سراح نظارة رام هللا، وقد ج  لىالقلب، وتان الكشف الطبي ب سلوب السؤال وال واب قبل  عادتهم 

 .43البعض منهم في ذات اليوم 
 

 الجهات المشتكية لمالحقة النشطاء والمدافعين ثالثًا: 
المحةمة  بعد تقد م الئحة   لى(  ناشط ا وناشطة الذين تم تحويل مل اتهم 45عند رصد وتحليل  مل ات الا )

اتهام بحقهم،  تبين أن جميعهم جرى توقي هم واعتقالهم وعرضهم على المحاكم ال لسطينية بنا   على شةوى 
تم توقي ه بموجب   2021/  2743ن ادعا  الحق العام، باستثنا  حالة واحدة تحمل ملف الدعوى رقم )صادرة ع

 
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 3441ملف الدعوى ال زائية رقم )  41
 ( لدى محةمة طولكرم 2020/ 2676)  ملف الدعوى ال زائية رقم 42
  2022/ 1/ 23استقالل، بتاريخ  –ل الق ا  وسيادة القانون الستقال األهليةمقابلة عمر عساف من باحث الهيئة  43
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ى شةوى قدمت من مةتب وزير التنمية االجتماعية، ولدواعي مذترة  ح ار صدرت عن نيابة جنين بنا   عل
ليس الوظيفية ودون الحق العام أخذت المحةمة قرارا  بعدم مالحقته تون المشتكي تقدم بص ته الشخصية و 

اتخاذ ادعا  بالحق الشخصي، ولم  طالب بت مين المتهم التعوي ات عن األضرار الماد ة والمعنوية التي 
، حيث أنه ووفقا  44(2009/120ى ما أوردته محةمة النقض ال لسطينية في قرارها رقم جزا  )لحقت به بنا  عل

 ذا اتخذ ص ة االدعا  الشخصي صراحة في الشةوى ودفن لقرار المحةمة "ال  عد المشتكي مدعيا شخصيا   ال  
ت مين ما لحقه  الرسوم القانونية الالزمة والواجب دفعها وهذا يتطلب أن  طلب المدعي الشخصي صراحة

جّرا  هذا ال عل المشةو منه األضرار الماد ة والمعنوية مقّدر ا بالنقد أي بيان مقدار التعوي ات المطالب بها 
 " القانونية المترتبة على ذلك وبعةس ذلك ال تتوافر شروط المالحقة ودفن الرسوم 

 

( ساعة على 48النيابة العامة لمدة )خ ن  غالبية النشطا  الذين تم  لقا  القبض عليهم للتوقيف من قبل 
ناشط ا وناشطة من ال لسة  28المحةمة،  قررت المحةمة اإلفراج عنهم   لىذمة التحقيق، ثم تم تحويلهم 

% من عدد الحاالت التي رصدتها الدراسة(، بة االت مالية تراوحت قيمتها 62ألولى للمحةمة )أي ما نسبته ا
أشخا  قررت المحةمة  خال  سبيلهم من ال لسة األولى دون ت الة   10( دينار أردني،  و2000-100من )

حقيق من المتهمين قد انتهى وبررت المحةمة قرارها باعتبار الق ية خارج نطاق اختصاصها ما  عني أن الت
وأن  جرا ات المحاكمة لهذا الملف قد تطول ما يلحق ضرر ا في حال استمرار توقيف المتهمين بسبب عدم 

 ان واضح وصريح للمتهمين  قن ضمن اختصا  المحةمة ب مان مةان اقامتهم وجود عنو 
 

قي ه على ذمة التحقيق بنا   على طلب النيابة تمديد تو   تم النشطا  الذين تم اعتقالهم قبل حادثة مقتل نزار    أحد 
التهم الموجهة له، بل بقي ( يوما ، وخالل هذه المدة لم يتم التحقيق معه وسؤاله عن أي من 15العامة لمدة )

 .45في الح ز ينتظر جلسة المحةمة واإلفراج عنه بة الة مالية

 اإلنسانوالمدافعين عن حقوق النشطاء  إلىرابعًا: التهم الموجهة من قبل النيابة العامة  
ما بين الت مهر غير المشروع،   التهم تراوحتوجهت النيابة العامة لغالبية النشطا  الذين تم توقي هم العديد من   

والذم الواقن على السلطة، وإثارة النعرات العنصرية والنعرات المذهبية، ومعاملة موظف بالعنف والشدة، ومخال ة 
من تهمة واحدة لذات الشخص، بل ان بع هم وجهت   أكثر  الطوارئ، وتانت النيابة توجهتعليمات وقانون حالة  

له جمين التهم، وفي حاالت نادرة من الحاالت التي تم رصدها لم توجه سوى تهمة واحدة، وتم رصد ذلك في 
 حالة  45حالتين فقط من أصل 

 
 ( لدى محةمة طولكرم 2021/ 2743ملف الدعوى ال زائية رقم )  44
  2022/ 5/ 25استقالل، بتاريخ  -ة القانون مقابلة أنس الحواري من باحث في الهيئة األهلية الستقالل الق ا  وسياد 45
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 أ.  تهمة التجمهر غير المشروع 

المحةمة من    لىأكثر التهم التي رصدت مدرجة على لوائح االتهام المقدمة  تهمة الت مهر غير المشروع هي  
( من قانون العقوبات رقم 1/164قبل النيابة العامة، فقد وجهت تهمة الت مهر غير المشروع خالفا  للمادة )

ا من أصل )42لاِ ) 1960( لسنة 16) ا ممن تم رصد محا45( شخص  وجهت  أن التهمةكماتهم، أي ( شخص 
 %( من األشخا  الذين حولت مل اتهم للمحةمة وتم رصدها 95)نسبته ا لم
 

يت ح من خالل تحليل فحوى تهمة الت مهر غير المشروع التي وجهت غالبية النشطا  والمدافعين عن حقوق  
ن طبيعة المالبسات والوقائن درجة تبيرة في استخدام هذه التهمة تو   لىأن النيابة العامة تعس ت  اإلنسان

المحةمة ت تي في    لىعلى خل يتها توقيف المتهمين وتحويل مل اتهم   ى المتعلقة باألحداث والت معات التي جر 
بش ن االجتماعات  1998( لسنة 12قانون رقم )سياق مشارتتهم في ت معات سلمية وفقا  لما ينص عليه 

ا لما نصت عليه ال قر األولى   حقيقة وعملت على تكييف التهم لكن النيابة العامة ت اهلت هذه الالعامة،   استناد 
 ( 1960( لسنة )16( من قانون العقوبات )164من المادة )

 

العام ب نه "كل اجتماع عام دعي  ليه خمسون شخصا    االجتماع( عرف  1998قانون االجتماعات العامة لسنة )
، والمتنزهات وما شابه على األقل في مةان عام مةشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، المالعب
"ت مهر سبعة  ( ب نه1/164ذلك"  في حين عرف قانون العقوبات تهمة الت مهر غير المشروع وفقا للمادة )

، وتصرفوا تصرفا  تحقيق غا ة مشترتة فيما بينهمأو تانوا م تمعين بقصد  اب جرم،  بقصد ارتكأشخا  ف كثر  
 العام األمنأنهم سيخّلون ب -ضمن دائرة المعقول -عوا من ش نه أن  حمل من في ذلك ال وار على أن يتوق

 م" العا األمنسيست زون دون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا  آخرين لإلخالل بأو أنهم بت مهرهم هذا 
 

، تبين أن غالبية األشخا  الذين تم مالحقتهم اإلنسانبنا   على خلفية مالحقة النشطا  والمدافعين عن حقوق  
شارتتهم أو نيتهم المشارتة أو بعد مشارتتهم في ت معات سلمية للمطالبة بإجرا  االنتخابات جا ت على  ثر م

ت التي حددت فترة انعقادها، تبعها االحت اجات على العامة واالحت اج على  لغائها، والحقا   لغا  االنتخابا
ج نشاطهم في سياق الحق الذي ت له حادثة مقتل الناشط نزار بنات والمطالبة بتحقيق العدالة له، وبالتالي يندر 

( على الحق باِا "عقد االجتماعات الخاصة 5( التي نصت في البند )26القانون األساسي ال لسطيني في المادة )
 ور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة والمواكب والت معات في حدود القانون" دون ح 
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هي تهم م رمة استنادا  لقانون العقوبات، لكنها في الواقن  ت تقر  النشطا    لىوبذلك تكون التهم التي  وجهت 
الت معات والدالئل  ، فالغا ة منوهو رتن الت من بقصد ارتكاب جرمللرتن المعنوي لتصبح جريمة مةتملة، 

في  هذا الرتن، وبالتالي قد تكون النيابة تعس ت بتوجيه هذه التهمة واستخدمت  لىالتي قدمتها النيابة ت تقر 
تكيي ها القانوني لغير الغا ات التي قصدها المشرع، فكل محاضر التحقيق ومحاضر المحةمة تبين أن هؤال  

إلخالل بالنظام العام، حيث خلت مل اتهم المقدمة للمحةمة من أ ة المت مهرين ال يهدفون الرتكاب جريمة أو ا
 دالئل إلثبات هذا الرتن في التهمة 

 

( بش ن االجتماعات العامة الذي نص 1998( لسنة )12ت في تكيي ها للتهمة قانون رقم )النيابة العامة ت اهل 
("أن للمواطنين الحق في عقد االجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، وال   وز المس 2في المادة رقم )

 .46في هذا القانون"بها أو وضن القيود عليها  ال وفقا  لل وابط المنصو  عليها 

ن تان هناك أ ة اخالالت في تن يذ  جرا ات عقد االجتماعات،  ا توجب على النيابة العامة أن ت حص وهن
على ذلك، فقانون الت معات العامة ينص     لىوفقا  لقانون االجتماعات العامة، وأن تقوم بتكييف تهمتها استنادا   

رين أو بغرامة ال تت اوز خمسين دينارا  لحبس مدة ال تزيد عن شهتل من  خالف أحةام هذا القانون با معاقبة
تم تكييف تهمة   أساسهاعلى    ن قانون العقوبات والتيم  (165)المادةأما  أردنيا  أو ما  عادلها بالعملة المتداولة   

عقوبة االشتراك على تل من اشترك في ت مهر غير مشروع بالحبس مدة ال الت مهر غير المشروع ت رض 
ا   تزيد على سنة أو بغرامة ال تزيد على خمسة عشرين دينارا  أو بةلتا العقوبتين مع 

 

من قانون  168/1ق  ال بالقوة خالفا للمادة وفي الحاالت التي وجه  ليها تهمة االستمرار بالت مهر وعدم الت ر 
أشهر ولغا ة سنتين، وبذلك   رض على   3، فالعقوبة تق ي بحبس من تثبت ادانته من  1960العقوبات لسنة  

 ي نصو  قانون الت معات العامة في النشطا  والمدافعين عقوبات أشد من تلك المنصو  عليها ت اه مخال
س مدة ال تزيد عن شهرين أو بغرامة ال تت اوز خمسين دينارا  أردنيا  أو ما حال تم ادانتهم بذلك، وهي الحب
  عادلها بالعملة المتداولة   

 
 48لى عقد االجتماعات العامة أبرزها أن يوجه  شعار تتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل أورد القانون عدد من القيود التنظيمية ع 46

المنظمين لالجتماع على أال  قل عددهم عن ثالثة ساعة على األقل من موعد عقد االجتماع، حيث  قدم  شعار تتابي موقعا  من األشخا  
جتماع والغرض منه  في حالة تقد م اإلشعار الكتابي من جهة ذات شخصية اعتبارية  ةت ي فيهما اال مبينين فيه المةان والزمان اللذين سيعقد

 بتوقين من  مثلها  
أو لمدير الشرطة أن   عا ضوابط على مدة  على انه دون المساس بالحق في االجتماع، للمحافظ  1998ونص قانون الت معات العامة لسنة  
ساعة  24( بهدف تنظيم حرتة المرور، على أن يبلغ المنظمون بهذه ال وابط خطيا  بعد 3دة ) ه في الماأو مسار االجتماع المنصو  علي

على األكثر من موعد تسليم اإلشعار  في حال عدم تلقي ال هة المنظمة ألي جواب خطي حسب ما هو منصو  عليه في ال قرة السابقة 
 بقا  لما هو وارد في اإلشعار المحدد ط  حق لل هة المنظمة  جرا  االجتماع العام في الموعد

https://maqam.najah.edu/legislation/33/item/2683/
https://maqam.najah.edu/legislation/33/item/2683/
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 ب. تهمة الذم

فعين عن حقوق تهمة الذم الواقن على السلطة هي ثاني أكثر التهم استخداما  في مالحقة النشطا  والمدا
( 45دعاوى المنظورة في المحاكم ال زائية البالغة )مل ات المن م مل ( شخصا  21)اتهام ، فقد تم اإلنسان

 عدة أشةال، أبرزها:  لىمل ا   توزعت تهم الذم لديهم 

بداللة  2018لسنة  10( من القرار بقانون رقم 45تهمة الذم الواقن على السلطة خالفا  ألحةام المادة )  1
 التهمة على هذه ( ناشطين 5، وقد تم احالة )1960لسنة  16( عقوبات رقم 191المادة )

، وقد 1960لسنة  16( عقوبات رقم 191تهمة الذم الواقن على السلطة العامة خالفا  ألحةام المادة )  2
  ( ناشطين على هذه التهمة9تم احالة ) 

( 188وسائل تكنولوجيا المعلومات خالفا  ألحةام المواد )تهمة الذم باستخدام الشبةة االلكترونية أو  حدى   3
( من القرار بقانون رقم 45بداللة المادة ) 1960( لسنة 16من قانون العقوبات رقم ) (358( و)189و)
  لىحالة ملف شخص واحد فقط على هذه التهمة  لكترونية، وقد تم بش ن ال رائم اإل 2018( لسنة 10)

 المحةمة 
قانون العقوبات رقم (  من  189( والمادة )1/188( بداللة المواد )191وظ ين خالفا  للمادة )تهمة الذم للم  4
 ( ناشطين على هذه التهمة   6، وقد تم احالة ) 1960( لسنة 16)

 2018لسنة  10( من القرار بقانون رقم 45حاالت الذم الواقن على السلطة خالفا  ألحةام المادة ) فإحدى
أن   لى  في  حدى الدعاوى المتعلقة بالنشطا ، أسندت1960لسنة  16( عقوبات رقم 191بداللة المادة )

ية التي األمنة واالجهزة منشوراته على الفيس بوك تحتوي على عبارات ذم واستهزا  ب هاز الشرطة ال لسطيني
قامت باعتقال الحراكيين ضد ال ساد بوصف ذلك )أنه  ن از عظيم(  تم  رفاق صور لمنشوراته على الفيس 

شط والص حات التي يديرها وأعماله   وفي دعوى أخرى بنيت الئحة االتهام على رصد حساب النا47بوك
التل زيونية التي ينت ها، وتم اختراق خصوصيته على شبةات التواصل االجتماعي وجهازه المحمول وجهاز 

ة لدى جهاز الالب توب الخا  به، وتتبن محادثاته الخاصة من عدة أشخا  وتقييدها بمحاضر فنية سري
ثة متهمين اعتقلوا على خلفية هتاف ضد السلطة وذم   وفي ملف دعوى أخرى بحق ثال48الوقائي األمن

السلطة وتتابة منشورات على مواقن التواصل االجتماعي م مونها التحريض على الت مهر غير المشروع، 
 .49ت على الفيس بوكوعززت الئحة االتهام بتقرير مشاهدة واستدالالت لمقاطن فيديو ومنشورا

 

 
 ( لدى محةمة رام هللا 2020/ 2548ملف الدعوى ال زائية رقم )   47
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 2676ملف الدعوى ال زائية )   48
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 2762ملف الدعوى ال زائية )  49
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، فقد وجهت 1960لسنة ( 16( عقوبات رقم )191خالفا  ألحةام المادة )أما الذم الواقن على السلطة العامة 
ا تم التحقيق معهم  12بحق ثمانية متهمين من أصل  50التهمة في أحد المل ات فقد تم توجيه تهمة  ؛شخص 

، ووجهت لهم 1960( لسنة 16( من عقوبات رقم )191/1اطالة اللسان على مقامات عليا خالفا  للمادة )
  وتان 1960( لسنة  16( من قانون عقوبات رقم )195المادة )  ألحةامبةرامة رئيس الدولة خالفا   تهمة المس  

هؤال  النشطا  قد تم اعتقالهم والتحقيق معهم على خلفية الت مهر وحمل مواد اعالنية وصور وشعارات اعتبرتها 
المقدم من النيابة العامة  عداد   ة جريمة ذم الواقن على السلطات العامة، وتم في ملف الدعوى النيابة العام

مواطن ا، تما   12تقرير استدالالت وتقرير مشاهدة لمقاطن فيديو بنيت على أساسه التهم الموجهة لم موعة من  
 .51مواطن ا 24وأعد تقرير  جرا ات ت من 

لى المتواجدين ع األمنت الئحة االتهام بنا  على شهادات عناصر ( بني2676/2020في ملف دعوى رقم )
ية المتواجدة على الحاجز أثنا  األمنوالقوة   األمنب ن المتهم رفض االنصياع ألوامر    اأفادو حاجز عنبتا الذين  

مدينة طولكرم مخال ا التدابير المتخذة ضمن خطة الطوارئ وأنه قام    لىمحاولته المرور من الحاجز للدخول 

 
 ام هللا ( لدى محةمة ر 2021/ 3441ملف الدعوى ال زائية رقم )   50
 :تالتاليتانت  فادة المتهمين الثمانية بهذه التهمة    51
في  أماالنيابة العامة، ورفض المتهم األول التوقين على مح ر التحقيق،  أمامالتزم المتهم األول والثاني بحق الصمت في التحقيق معهم  -

فتوجه لألحد رجال  األشخا رة وشاهد حاالت اعتقال لبعض وار المنالدى المديرية العامة للشرطة ف فاد ب نه تان مارا  بالقرب من د  فادته
 االعتقال بص ته صح ي وجرى اعتقاله   أسبابلسؤالهم عن  األمن

سبب  المنارة دون بلباس مدني في شارع قريب من دوار  أفرادتم االعتدا  عليه من قبل  أنهالمديرية العامة للشرطة  أمام المتهم الثاني أفاد -
 مه بعد سؤاله عن اس

المتهم  أفاد -وتم توقي ه واعتقاله من قبل عناصر الشرطة   األسنانتان في شارع االرسال برفقة ابنه لزيارة طبيب  أنهالمتهم الثالث  أفاد - 
قف ب انب رام هللا وو    لىوبعد االنتها  من الورشة توجه    Reformعمل من مؤسسة  تواجد في رام هللا للمشارتة في ورشة    العزيز ب نهباسل عبد  

 مرتز الشرطة    لىبنك فلسطين على دوار المنارة عندها قامت قوة من الشرطة باعتقاله واقتياده 
هرة من المحافظة ورغبته في التعبير عن ت كده بوجود ترخيص للتظا السلمي بعدشارك في الت من  أنهالنيابة العامة  أمام المتهم الرابن أفاد -

في افادته امام مديرية الشرطة فقال انه لم يتواجد  أماوأنه تم االعتدا  عليه من قبل الشرطة بشةل مباشر ،  طيةد مقرارأ ه وطلبه بانتخابات 
بوك توجه  لى مديرية الشرطة ووقف بالقرب من ورؤيته االعتقاالت على الفيس   األصدقا ب حد   التقائههناك بعد   لىبالت من حينها لكنه توجه  
 م موعة من الشرطة باالعتدا  عليه واعتقاله الت مهر هناك حيث قامت 

تانت تشتري بعض االحتياجات من منطقة المنارة وجرى اعتقال صد قها غسان السعدي  2021/ 8/ 21المتهمة الخامسة أنه بتاريخ  أفادت- 
 مباحث رام هللا    لىمن قبل رجال الشرطة واقتيادها توقي ها جرى  آخرشارع   لىمامها وبعد مرورها أ

تواجدها بالقرب من المةان   أثنا وفحص هات ها     ليهاالشرطة بعد توجه شرطية     لى تم اقتيادها  أنهالنيابة العامة    أمام  السادسةالمتهمة    أفادت -
 المديرية العامة للشرطة   أمامالتي قدمتها  اإلفادةوترتها حتى وصلت  لى شرطي طلب الحديث معها وقام باعتقالها، وهي ذات 

التهم المسندة له  وأنكرمطالب ا بالعدالة لمن قتل نزار بنات  2021/ 8/ 2تان مشارتا  في تظاهرة  أنهالنيابة العامة  أمامالمتهم السابن  أفاد -
 بالذم والهتاف والشتم  

له بالذم والهتاف  المسندةلتهم ا وأنكرلعدالة لنزار بنات با مطالب ا 2021/ 8/ 2افاد للنيابة العامة أنه تان مشارتا في تظاهرة  فقد المتهم أما -
 والشتم 
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ية وضربهم وعند محاولتهم السيطرة األمنمقاومة القوة  بشتم أحد ال باط ب ل اظ نابية ورفض االنصياع ألوامره و 
 عليه قام بتسبب األذى ألحد عناصر القوة 

 

( 16( من قانون العقوبات رقم )189( و)188/1مواد )( بداللة ال191أما تهمة الذم للموظ ين خالفا  للمادة )
ثالث بنا  على مراجعة ملف  حدى الدعاوى قدمت الئحة االتهام بحق الموقوفين ال   ف ي1960لسنة 

فيديوهات مصورة للتظاهرة التي شارتوا فيها ونسبت التهم لهم بسبب الهتاف الذي صنف في الئحة االتهام 
ززت الئحة االتهام بمح ر استدالالت وتقرير مشاهدة ومراجعة لل يديوهات ذم وقدح وإثارة نعرات حيث ع

وجه بحق متهمين بنيت الئحة االتهام وعززت بتقرير     وفي ملف آخر52وإثبات ما تم توجيهه  ليهم من تهم
  53مشاهدة ل يديو مصور منشور على مواقن التواصل االجتماعي في تظاهرهم ومسيرات مناه ة للسلطة

المتواجدين على حاجز عنبتا الذين أفادوا ب ن المتهم  األمنت الئحة االتهام بنا  على شهادات عناصر وبين
ية المتواجدة على الحاجز أثنا  محاولته المرور من الحاجز للدخول األمنوالقوة    األمنرف وا االنصياع ألوامر  

ه قام بشتم أحد ال باط ب ل اظ نابية ورفض مدينة طولكرم مخال ا التدابير المتخذة ضمن خطة الطوارئ وأن   لى
بتسبب األذى ألحد عناصر   ية وضربهم وعند محاولتهم السيطرة عليه قام األمناالنصياع ألوامره ومقاومة القوة  

  54القوة 
 

ووجهت تهمة الذم باستخدام الشبةة االلكترونية أو  حدى وسائل تكنولوجيا المعلومات خالفا  ألحةام المواد 
( من القرار بقانون 45بداللة المادة )  1960( لسنة  16( من قانون العقوبات رقم )358( و)189)( و188)

قام المتهم بةتابة  6م االلكترونية تبين في الئحة االتهام أنه في شهر بش ن ال رائ 2018( لسنة 10رقم )
مية االجتماعية ومنظمة منشورات عبر ص حته على الفيس بوك تحمل عبارات الشتم والذم والقدح لوزير التن

 .55التحرير

 

 

 

 

 
 (  2021\2856ملف عوى رقم )    52
 ( 2021/ 2828ملف دعوى  رقم )   53
 ( 2020/ 2676في ملف دعوى رقم )   54
 ( 2021/ 2743ملف دعوى رقم )    55
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 ت. إثارة النعرات الطائفية والعنصرية

فية من خالل استعمال الشبةة االلكترونية أو  حدى وسائل النعرات المذهبية أو الطائثارة  وجهت تهمة    
( لسنة 16( من قانون العقوبات رقم )358( و)189( و)188تكنولوجيا المعلومات خالفا  ألحةام المواد )

عوى ( متهمين في ملف الد3بحق ) 2018( لسنة 10( من القرار بقانون رقم )45بداللة المادة ) 1960
 1960( لسنة  16( من قانون العقوبات رقم )150المادة )  ألحةام، أو خالفا  56(2726/2120الجزائية رقم )

  علما  ب ن معظم من اسندت لهم هذه 57( مل ات دعوى جزائية6في )  اإلنسانومدافعا  عن حقوق    ( ناشطا  20)
م على ارع، ومنهم من تم رصد ص حاتهالتهمة قد جرى اعتقالهم من االحت اجات والتظاهرات العامة في الش

شبةات التواصل االجتماعي وتم أخذ مقاطن صورية لهم من فيديوهات ومنشوراتهم بنيت عليهم الئحة االتهام 
 عليها 

 

( التي بنيت الئحة االتهام فيها بحق ثالثة متهمين بنا  2762/2021جا  في ملف الدعوى ال زائية رقم )
أمام محةمة رام هللا، واالعتدا   4/7/2021اريخ بالت مهر غير المشروع حسب الئحة االتهام بتعلى قيامهم 

على م موري ال بط الق ائي، واعاقة حرتة السير أمام م من المحاكم، والهتاف ضد السلطة وذم السلطة 
قرير مشاهدة وتتابة منشورات م مونها التحريض على الت مهر غير المشروع، وعززت الئحة االتهام بت

رات على الفيس بوك، التزم  المتهم في هذه الق ية حق الصمت أثنا  التحقيق  واستدالالت لمقاطن فيديو ومنشو 
معه أمام النيابة العامة، وأعلن  ضرابه عن الطعام وأخذ الدوا  منذ تاريخ توقي ه وجرى نقله لتلقي العالج لدى 

تهم المنسوبة له بالن ي وأفاد المتهم الثالث أمام النيابة العامة حول ال، الخدمات الطبية وم من فلسطين الطبي
 وأنه غير مذنب وأنه تواجد في المةان الذي جرى اعتقاله منه لوجود ق ية له في المحةمة 

 

( تبين أن أ  ا  أن الئحة االتهام وجهت بحق ثالثة 2021\2856وخالل مراجعة ملف الدعوى ال زائية رقم )
توا فيها، ونسبت التهم لهم بسبب الهتاف الذي   على مراجعة فيديوهات مصورة للتظاهرة التي شار متهمين بنا

صنف في الئحة االتهام ذم وقدح وإثارة نعرات حيث عززت الئحة االتهام بمح ر استدالالت وتقرير مشاهدة 
التهم الموجهة  ليهم عند  ومراجعة لل يديوهات وإثبات ما تم توجيهه  ليهم من تهم، أنكر المتهمون الثالث

 
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 2726ملف الدعوى ال زائية رقم )  56
 مل ات الدعوى ال زائية:  57

 رام هللا ( لدى محةمة 2021/ 2856 زائية رقم ) ملف الدعوى ال -
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 2777ملف الدعوى ال زائية رقم )  -
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 3441ملف الدعوى ال زائية رقم )  -
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 2828ملف الدعوى ال زائية رقم )  -
 رام هللا  ( لدى محةمة2021/ 2762ملف الدعوى ال زائية رقم )  -
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يابة العامة، ثم اعترفوا على ما رددوه من هتافات في التظاهرات بعد تثبيت مقاطن ال يديو التحقيق معهم لدى الن
 لدى المديرية العامة للشرطة 

 

ا في2777/2021وفي ملف الدعوى ال زائية رقم )   ( أفاد المتهم أمام المديرية العامة للشرطة أنه تان متواجد 
ا عن مرتز الشرطة ولم  ة ن هناك ت من أو ت مهر وتعرض لالعتدا  من قبل أربعة منطقة البالوع بعيد 

مرتز الشرطة، أنكر المتهم جمين التهم الموجهة له في الئحة االتهام،   لىأشخا  وعصب عينيه واقتياده 
والقيام بالهتاف بإسقاط النظام حيث أسندت له تهمة الت مهر غير المشروع أمام مديرية الشرطة في البالوع 

لشرطة وإرسال الصور ألفراد خارج البالد وتعريض حياتهم للخطر، بعد أن أسندت الئحة وتصوير عناصر ا
 جهات خارجية    لىاالتهام بتقرير  جرا ات تناولت اعتدا  المتهم على عناصر شرطة نسائية وارسال صور 

 

ة لدى النيابة ( بحق متهمين أفاد المتهم األول في هذه الق ي2828/2021وفي ملف الدعوى ال زائية رقم ) 
ف را من قبل الشرطة المشترتة بحوزتهم مذترة  ح ار  3العامة أنه غير مذنب، وأنه جرى اعتقاله الساعة 

، 2/7/2021رام هللا، وأنه لم  ةن في تظاهرة يوم األربعا  بتاريخ     لىوت تيش وقاموا باعتقاله من منزله وترحيله  
ها على دوار المنارة، التزم المتهم حق الصمت أمام النيابة التي تانت حين  11/7/2021بل شارك في تظاهرة  

في تظاهرة منددة باغتيال   2/7/2021العامة وقدم  فادته لدى المديرية العامة للشرطة أنه شارك بتاريخ  
ط آخر من المتظاهرين، وقام بتصوير الناشط نزار بنات، وبعد أن غادر المةان شوهدت عملية اعتقال ناش

تقال، حينها جرى االعتدا  عليه وتدخل ابن الناشط لمنعهم من التعرض له فقاموا باالعتدا  عليه عملية االع
لحظة اعتقالهم بموجب    لىفي تلك اللحظة    األمنوضربه ثم جرى  خالؤهم من المةان دون احت ازهم من قبل  

  مذترة توقيف من منزلهم في جنين
 

بحق ثالثة متهمين، بنيت الئحة االتهام بنا  على قيامهم ( 2762/2021وفي ملف الدعوى ال زائية رقم )
أمام محةمة رام هللا، واالعتدا  على م موري ال بط الق ائي،  4/7/2021بالت مهر غير المشروع بتاريخ 

الكتابة على ص حة جهاد عبدو واعاقة حرتة السير أمام م من المحاكم، والهتاف ضد السلطة وذم السلطة و 
منشورات م مونها التحريض على الت مهر غير المشروع، وعززت الئحة االتهام بتقارير  وعز الدين زعلول

 مشاهدة واستدالالت لمقاطن فيديو ومنشورات على الفيس بوك 
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 ث. معاملة موظف بالعنف ومخالفة أحكام الطوارئ 

مارسته لوظي ة، ومقاومة شدة أو تهديده أو  شهار سالح عليه أثنا  متم نسب تهم معاملة موظف بالعنف أو ال
موظف ب عمال الشدة، وتحقير موظف بحةم ت ديته وظي ته، وتهمة عرقلة أعمال جهات  ن اذ القانون وح ظ 

( 6في ) اإلنسان( ناشطًا ومدافعًا عن حقوق 19بحق )النظام العام والطواقم المختصة خالل حالة الطوارئ 
قرارات والتعليمات والتدابير المتخذة من جهات االختصا  تهمة مخال ة ال   لى  اضافة  58مل ات دعوى جزائية

( نشطا  ومدافعين عن حقوق 7بش ن حالة الطوارئ، بحق )  2020( من القرار بقانون لسنة  3/1خالفا  للمادة )
 ائحة تورونا بما  خص منن الت معات والت مهر  بح ة تنقل وت مهر في حالة الطوارئ المتخذة في ج  اإلنسان

( متهمين أثبت في مح ر التحقيق لدى النيابة العامة 4( بحق )2542/2021دعوى ال زائية رقم )في ملف ال
أن المتهمين األربن قاموا بالت مهر غير المشروع في شارع االرسال ورف وا الت رق واالست ابة ألوامر الشرطة 

اعترف المتهم الرابن بالتهم المنسوبة الح ارة على قوة وسيارات الشرطة،    وإلقائهملطريق العام  وإثارة الشغب في ا
 وتم تثبيتها على جمين المتهمين في الئحة االتهام 

 

( أفاد المتهم في مح ر التحقيق لدى النيابة العامة أنه غير 2676/2020في ملف الدعوى ال زائية رقم ) 
ا على حاجز عنبتا بسبب ضربه ل األمنجل مذنب وأنه قام فقط بشتم ر  وأنه لم  خالف  ،هالذي تان متواجد 

 ،األمنأفراد من  ولم  قاوم أو   رب    األمنقانون الطوارئ تونه عندما طلب منه الرجوع رجن ولم  عرقل عمل  
الحاجز المتواجدين على  األمنجرى تثبيته واالعتدا  عليه بال رب المبرح من قبل م موعة من رجال  وأنه

احونته وهي ذات االفادة التي قدمها المتهم لدى المديرية بالبساطير وأكعاب البنادق وأصيب في وجهه وخلعت ط
المتواجدين على حاجز عنبتا الذين  األمنبنيت الئحة االتهام بنا  على شهادات عناصر   العامة للشرطة

ية المتواجدة على الحاجز أثنا  محاولته المرور من األمنوالقوة    األمنأفادوا ب ن المتهم رفض االنصياع ألوامر  
وأنه قام بشتم أحد ال باط  ،مدينة طولكرم مخال ا التدابير المتخذة ضمن خطة الطوارئ   لىجز للدخول الحا

بب ية وضربهم وعند محاولتهم السيطرة عليه قام بتساألمنب ل اظ نابية ورفض االنصياع ألوامره ومقاومة القوة 
 األذى ألحد عناصر القوة 

 

ة متهمين أنكر المتهمون الثالث التهم الموجهة  ليهم عند ( بحق ثالث2021\2856في ملف الدعوى رقم )
التحقيق معهم لدى النيابة العامة، ثم اعترفوا على ما رددوه من هتافات في التظاهرات بعد تثبيت مقاطن ال يديو 

 
 ة:مل ات الدعوى ال زائي 58

 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 2542ملف الدعوى ال زائية رقم )  -
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 2546ملف الدعوى ال زائية رقم )  -
 ( لدى محةمة رام هللا 2021/ 282ملف الدعوى ال زائية رقم )  -
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ة بنا  على مراجعة فيديوهات مصور  ةالئحة االتهام بحق الموقوفين الثالثلدى المديرية العامة للشرطة، قدمت 
للتظاهرة التي شارتوا فيها وانسبت التهم لهم بسبب الهتاف الذي صنف في الئحة االتهام ذم وقدح وإثارة نعرات 

جيهه  ليهم حيث عززت الئحة االتهام بمح ر استدالالت وتقرير مشاهدة ومراجعة لل يديوهات وإثبات ما تم تو 
 من تهم 

 

 اكمة خامسًا: طول أمد التقاضي وبطء سير إجراءات المح 
من  اإلنسانمن النشطا  والمدافعين عن حقوق  ا( شخص45متابعة سير  جرا ات جلسات محاكمة ) تتم  

خالل ح ور ال لسات أو مراجعة مل ات الدعاوى ال زائية المتعلقة بالذين يالحقون عليها بتهم مختل ة تما 
المحاكم في النظر بها، وسعيها ذتر سابقا ، وتم تحليل سير الدعاوى في هذه الق ا ا ل حص مدى فاعلية 

 لتحقيق العدالة 
 

ضو   ي فتطول أكثر من الالزم،  اإلنسانفعات عن حقوق يبدو أن أمد التقاضي في مل ات المدافعين والمدا
تبين ان عدد المل ات التي تراوحت   ( ناشطا  ومدافعا  45( ملف دعوى لق ا ا مقيدة بحق )17وتحليل )  مراجعة

جميعهم   اإلنسان( ناشطا  ومدافعا  عن حقوق  36( مل  ا بحق )11جلسات( )  5  -2ا من )جلسات المحاكمة فيه
 6  وبلغت عدد المل ات التي تراوحت جلسات المحاكمة فيها من )2021الدعوى فيها عام  كانت سنة ورود

  2020ملف واحد فقط تان ورود الدعوى فيها عام  جلسات( يوجد 9 -
 

( من النشطا  8( مل ات دعوى طالت )5( جلسات في )10كثر من )ت اوز عدد جلسات المحاكمة أل 
( 2676/2020  ف ي ملف دعوى رقم )2020ود الدعوى فيهم عام تان ور  اإلنسانوالمدافعين عن حقوق 

( بلغت عدد 2411/2020( جلسة، وفي ملف الدعوى رقم )17بلغ عدد جلسات محاكمة أحد المتهمين )
( بلغت عدد جلسات محاكمة اثنين 2635/2020سة، وفي ملف دعوى رقم )( جل15جلسات محاكمة المتهم )

( بحق ثالثة متهمين بلغ 2548/2020( ودعوى رقم )2633/2020عوى (، وفي مل ين د10من المتهمين )
 ( جلسة محاكمة 12عدد جلسات المحاكمة )

 

، وتداول ن س الملف أكثر طول أمد التقاضي حال دون استقرار الهيئات الق ائية التي تنظر هذه المل ات 
( من النشطا  والمدافعين عن 6( مل ات بحق )3من هيئة ق ائية  بلغ عدد المل ات التي تسلمها قاٍض واحد )

غ عدد المل ات التي تداول من   بل2021، جميعها تان تاريخ ورود الدعوى فيها شهر تموز اإلنسانحقوق 
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تاريخ ورود  ، تاناإلنسان( ناشطا  ومدافعا  عن حقوق 23( مل ات دعوى طالت )5( هيئات ق ائية )6-10)
، في االعتقاالت التي تمت على خلفية المطالبة بإجرا  2020( متهمين عام  5( مل ات منها بحق )3الدعوى )

، وذلك على خلفية مقتل 2021ن تاريخ ورود الدعوى فيها عام تا ا  ( متهم18بحق ) ينانتخابات عامة، مل 
( ناشطا  ومدافعا  عن حقوق 12( مل ات دعوى بحق )6( هيئات ق ائية في )5-2وب من )نزار بنات  وتنا

 .2021و 2020وردت في عامي  اإلنسان
 

برزت العديد من األسباب التي أثرت على جلسات المحاكمة وت جيلها، منها  غالق المحاكم في فترة جائحة 
رز في جمين الق ا ا التي جرى متابعتها ورصدها كورونا، غياب الق اة، وغياب الشهود، وتعد المشةلة األب

%( 85فقد بلغ معدل ت جيل ال لسات )أن غياب الشهود شةل العائق األكبر أمام  تمام ال لسات والنظر فيها،  
ال لسطيني، وفي تل جلسة   األمنمن رجال    فيهام مل الق ا ا المنظور  جمين الشهود في  من م مل الق ا ا،  
لمحةمة قرارا  بإعادة تبليغ الشهود لح ور ال لسات وتقد م شهاداتهم في ظل التزام تام   ري ت جيلها تصدر ا

 سات وح ورها من قبل المتهمين بمتابعة ال ل
 

، اإلنسان( نشطا  ومدافعين عن حقوق 4بلغ عدد الق ا ا التي صدر بها حةم من الق ا ا التي تم رصدها )
( حيث جرى تبرئته من تهمة " نشر معلومات 2411/2020) حداها بحق أحد المتهمين في ملف دعوى رقم 

 المعلومات كنولوجيا تثير النعرات العنصرية على الشبةة االلكترونية أو احدى وسائل ت
 

( من قانون 1/165كما وجرى تبرئة متهمين من التهم المنسوبة وهي "الت مهر غير المشروع خالفا  للمادة )
همة "معاملة موظف بالعنف أو الشدة أو تهديده أو  شهار سالح عليه " وت1960( لسنة 16العقوبات رقم )

( من القرار بقانون رقم 1/6وظي ة خالفا  ألحةام المادة )أثنا  ممارسته لوظي ة أو من أجل ما أجراه بحةم ال
لسنة ( 16( من قانون العقوبات رقم )150" وتهمة " ثارة النعرات العنصرية خالفا  للمادة )2020( لسنة 26)

1960  " 
 

( لسنة 10( من القرار بقانون رقم )45وتمت ادانة متهم بتهمة " الذم الواقن على السلطة خالفا ألحةام المادة )
 دينار أردني بدل ن قات ومصاريف محاكمة  100( أشهر وإلزامه بدفن مبلغ 3وحةم عليه بالحبس ) ،2018

  



46 
 

 سادسًا: االستنتاجات والتوصيات 

 :االستنتاجات .أ
زد اد عدد حاالت الناشطين/ات والمدافعين/ات عن ا   1

الذين تتم مالحقتهم وتحويل مل اتهم  لى  اإلنسانحقوق 
% عن 400أروقة المحاكم بعد حادثة مقتل نزار بنات خاصة خالل الشهر األول بعد الحادثة بنسبة تزيد عن  

 الحاالت التي تم مالحقتها في ال ترات السابقة 
شخصية، مما  وليس شةاوى تم تحويلهم  لى المحةمة تم بنا  على الحق العام  نغالبية األشخا  الذي  2

 عني وجود سياسة ممنه ة لدى السلطات الرسمية بمالحقة النشطا ، وليس بنا  على شةاوى تم التحقيق بها 
 وبنا  دعاوى حولها 

القانون األساسي  يجمين التهم التي وجهت  لى النشطا  جا ت توصي  ا لوقائن مة ول حق ممارستها ف  3
، جرى التعسف في توصي ها القانوني تي يتم ت ريمها، وتم اإلنسانال لسطيني وفي المعايير الدولية لحقوق 

توجيه تهمتين  لى ثالثة تهم لغالبية النشطا  الذين ت ري محاكمتهم على خلفية أنشطة تندرج في  طار حرية 
 ت العامة، والتهم التي تم التعسف في استخدامها تانت تدري يا  االتعبير عن الرأي، تالت من السلمي ونقد السلط

قل: الت مهر غير المشروع، ذم السلطات العامة، اثارة النعرات الطائفية والعنصرية، واستخدام كثر  لى األمن األ
ة قالقوة ضد قوى األمن، وهي تهم ف  اضة   ري عادة الل و   ليها في الم تمعات غير الد مقراطية لمالح

  اإلنسانالمدافعين عن حقوق 
وسيلة تستخدم لمعاقبة  اإلنسان طالة أمد التقاضي في مل ات المدافعين والمدافعات عن حقوق   4

وتحليل مل ات الدعاوى تبين أن المحاكم  ضو  مراجعةف ي  ؛اإلنسانالناشطين/ات والمدافعين/ات عن حقوق 
جلسات وغالبيتها يتم ت جيلها بسبب غياب  10عن  دتستغرق جلسات عديدة للنظر في هذه الدعاوى قد تزي

جهزة األمنية، مما  عني أن غالبية جلسات النشطا  هي في مرحلة االستماع لشهود فراد األأشهود النيابة من 
  النيابة رغم مرور قرابة عاٍم أو أكثر على بد  النظر فيها دون أي تقدم في البت في هذه الدعاوى 

 
 ب. التوصيات:

السلطة التن يذ ة عن الهيمنة على ال  ا  العام ومنن الحق الت من السلمي، والتوقف عن مالحقة    توقف1
 على أساس ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي    اإلنسانالمدافعين عن حقوق 

من    على السلطات الق ائية ممارسة صالحياتها في حما ة الحريات العامة ومالحقة مرتكبي االنتهاكات2
  اإلنساناملين في السلطة التن يذ ة وباألخص من المؤسسات األمنية لحقوق المدافعين عن حقوق الع

 ي ملف على خلفية الرأي ال يتم تقد م شةوى شخصية فيه أضرورة توقف النيابة العامة عن تحويل   3

محاكمات المدافعين عن حقوق  
 اإلنسان تحقيٌق للعدالة أم عقاٌب لهم؟
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لقة بهم، والكف عن م المتعضرورة اسراع المحاكم في البت في المل ات المنظورة أمامها، وإصدار األحةا  4
 تحويل جلسات المحاكمات  لى وسيلة لعقاب النشطا  من خالل  طالة أمد ال لسات المنظورة في المحاكم 

على ذمة التحقيق   اإلنسان  توقف أجهزة الدولة وبخاصة األمنية عن استخدام التوقيف للمدافعين عن حقوق  5
تهم تتعلق "بال رائم" المنافية لحرية التعبير والت من ةن لهم كعقوبة لهم، والتوقف عن الحبس االحتياطي مم

 السلمي 

اإلسراع في  قامة أجسام تنسيقية بين منظمات الم تمن المدني وم موعات الناشطين في الدفاع هم حقوق    6
 ذ ة التن ي  بهدف توفير الحما ة والمساندة القانونية في حال وقوع انتهاكات بحقهم من قبل أجهزة الدولة  اإلنسان
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تعّدياٌت جسيمة في ظل مساءلة ومحاسبة  ....الصحفيات والصحفيون  (3)
 .مفقودة

م صلي ا فيما ا حدث   2021حزيران  24شّةل حادث مقتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات بتاريخ    
ية األمنمن قبل األجهزة  ال لسطينياتيتعلق بح م المالحقة التي تعّرض لها الصح يون والصحفيات 

 من ح م هذه االعتدا ات  األكبر والتي تمثلت ب شةاٍل مختل ة وتان للصحفيات نصيب  ،ال لسطينية
 

، على وجه الخصو  منذ حادث مقتل 2021األخير من شهر حزيران عام  األسبوعللمعطيات شِهد   اوفق  
  لىال  ة الغربية  الناشط نزار بنات، تعرُّض الصحفيات والصح يون ال لسطينيون العامالت والعاملون في

نقل ما   ري في الشارع ال لسطيني من احت اجٍات سياسية  منعالم عملية مالحقٍة واسعة لمنن وسائل اإل
  فقد رصدت مراكز حقوقية فلسطينية خالل شهر حزيران همنّددة بحادثِة مقتل نزار ُومطالبة بتحقيق العدالة ل

  لقد تان ح م االنتهاكات صادم ا بعددها 59منية فلسطينيةأٌت ارتكبتها جها ومالحقة      اعتدا 69ما يزيد عن 
 التي شملتو التي تم رصدها في ذلك الشهر    % من معّدل االنتهاكات56وشدتها حين بلغت نسبة االعتدا ات  

 للصحفيات والصح يين  اإلسرائيليةاالنتهاكات أ  ا  
 

الصحفية أّن االعتدا ات استهدفت وبشةٍل  لوحظ خالل هذه الموجة من المالحقة والت ييق على الحرّيات 
مختل ة من ضمنها االعتدا  بال رب ومصادرة  أشةاال  الصحفيات ال لسطينيات حيث اّتخذ  ٌيبدو أنه ممنهج

وذلك بهدف  نّ  بخصوصيتهجهزة الهاتف الخاصة بهّن وتعريض بع هّن لحمالِت تحريٍض وتشويه والمّسِ أ
ين والحقوقيين يلل مهور أو الناشطات والناشطين السياستوّجه لمّس ب ي عن التواجد في الميدان ل  بعادهنّ 

 بالحقوق والحريات  مناه ة للمس ٍو ت ّمعاتأبإقامة أ ة ت مهرات 
 

السلطِة ال لسطينية أجهزة مالحظاٌت غا ة في الخطورة تثبت مسؤولية  ُوجدت خالل موجة االعتدا ات هذه  
 من لعناصرٍ   مةّثفٍ ولى تمّثلت بح وٍر  الصحفية وسالمة الصح يين  األ  عن وقوع انتهاكاٍت جسيمٍة للحرّيات

والثانية في امتناع الشرطة   شارتوا بقمن الصحفيات والصح يين ي الرسمي أو المدنيية بالزّ األمناألجهزة 
ين تعّرضوا الذ  اإلنسانو باقي المدافعين عن حقوق  أنواع الحما ة للصح يين  أال لسطينية عن توفيِر أّي نوٍع من  

نهم طلبوا الحما ة من عناصر الشرطة ب  ات أفادواّن العديد من الصحافيين/ االعتدا ، بل  أوللمالحقة 
 ال حا ا والشهود   فاداتتما سيت ح الحقا من خالل )الرسمية( لكنها ت اهلت طلباتهم 

 
، ومنشور 2021التي تم رصدها في شهر حزيران  الصح يين انتهاكات عنى مرتز الحريات االعالمية مد أصدرالتقرير الشهري الذي   59

 /https://www.madacenter.org/article/1741على الرابط التالي: 
 

https://www.madacenter.org/article/1741/
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قرارات   وت نّ  ابد   ذمصدرة للقرارات، مرتزّية علنّية ُ   ٍغياب وجوِد جهة المالحظة الثالثة التي تم رصدها هوأّما  
ّ ِة أ  لىوالصح يين وباقي ال مهور ال  ستنُد  والصحفياتاستخدام العنف الم رط ت اه الناشطين والناشطات 

من   أكثر   أنّ   والرابعة  قراراتهابتن يذ    األمنقوى     لزام تراتبية وظيفية بل  صدُر من جهاٍت خفّية لديها قدرة على  
ل خالل مدة عام من حادثة مقتل نزار بنات  مائة انتهاكٍ   لٍة ّ ة حالِة مساأرصد  تُ ، ومن ذلك لم  60واعتدا  قد ُس ِّ

 جهزة العدالة في تحقيق العدالة  أحقيقية على خلفية االعتدا  مما  عني قصور 
  

 المالحقة المنظمة وخنق فضاءات عمل الصحفيات في الميدانأوال: 
نصيب  الصحفيات علىول للمالحقة والت ييق، وحصلت النسا  لهدف األشةلت الصحفيات ال لسطينيات ا 

ذى ال سدي والن سي، فقد تعرضت على سبيل المثال األ وإلحاقتال رب الشديد  االعتدا ات مناألعلى 
ها ضربها بعنٍف بعصا على تت ها وذراعها اليسرى،  أكثرالصحافية ن ال  زيتون لالعتدا   من مرة، تان أشدُّ

طلقت نحوها ما تسبب لها أُ صيبت الصحفية شذى حّماد بشظا ا قنبلٍة ألها برضوض شديدة، فيما  ما تسبب
من خالل سم، وتم االعتدا  على الصحافية س ى العلمي لالستيال  على هات ها  2س ل العين بطول أب رٍح 
حدى  الختبا  نحو ساعة في  مدني، ما اضُطّرها ل  ٍحد البنا ات من ِقبل عناصر أمنية بزيّ أداخل     لىتها  مالحق

 دورات المياه لإلفالت منهم 
 

 أسمائهنّ كما رصدت حوادث تشهير وتحريض على الصحفيات نائلة خليل وفاتن علوان وجيهان عوض ونشر  
ب هاٍت  ن  اهم بارتباطهعليها "قائمة العار" متهمة  أطلقتمن قبل ص حة م هولة نشرت قائمة تحري ية 

عن مصادرِة هواتِف العديِد من الصحفيات والصح يين وما  ٍت خارجية، هذا ف ال  جنداأ لهن   خرى، وأنّ أ
في  األحداثبالمساس بهّن خالل محاولتهّن تغطية تلك  وتهديدٍ تعرضت له الصحفيات من شتائم وترهيب 

 الميدان 
 :األولىالشهادة 

تواجدي لتغطية  وأثنا لرابعة ، ما  قارب الساعة ا25/6/2021بتاريخ أنه  61زيتون  ن ال تقول الصحفية   
وبعد فترة وجيزة   أنه  الوق ة احت اجية في مدينة رام هللا تعرضت العتدا  بال رب من قبل شرطي فلسطيني،  

أخط  ولم  ةن  قصد االعتدا  علي، وبعد ذلك ح ر رجل  أنهمن الوقت ح ر الشرطي واعتذر لي وأبلغني 
بطاقة   عطا ه في جهاز المخابرات العامة وطلب مّني   ابطض  ب نهث عرف عن ن سه  يرتدي مالبس مدنية حي

أعاد لي  دقيقة 15وبعد ما  قارب  أنه  النقابة الصح يين وهات ي المحمول )ال وال(، وقمت بتسليم ما طلب 

 
 تقارير الشهرية الصادرة من مرتز مدى للحريات االعالمية الباحث وفقا  لما تم رصده في ال أعدهاالعدد المذتور  عتمد على احصائية   60
  2022شباط  10من الصحفية ن ال  زيتون وسيادة القانون "استقالل" باحث الهيئة األهلية الستقالل الق ا   أجراهامقابلة     61
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تغطية  وواصلترف ت طلبه  أننيال  البطاقة والهاتف )ال وال( وأخبرني ب رورة مغادرة الموقن )المةان(، 
 الوق ة االحت اجية و  األحداث

 

ثر جريمة مقتل نزار بنات توجهت  ، تانت هناك وق ة احت اجية  26/6/2021في صباح اليوم التالي الموافق  
مةان الوق ة بص تي صحفية وتنت مرتد ة زي الصحافة الكامل لتغطية الوق ة االحت اجية، توجهت من   لى
ال لسطينية حاولت قدر  األمنأجهزة  حما ةادة تحت هناك مسيرة م  رسال، وتاناإلشارع  المنارة  لىدوار 

ثنا  ت اج ت بوجود أكون في منطقة الحياد بين الطرفين لتغطية تلتا المظاهرتين  وفي هذه األ أناإلمةان 
وانهال علّي   اإلمام    لىبدفعي    آخرشخص مدني خل ي  حاول سرقة هات ي المحمول وبعدها قام شخص مدني  

قمت برفن مت رقة من جسدي، و  وأنحا  األ سرخشبية وقام ب ربي على تت ي عصى  ابال رب مستخدم  
م موعة  تذلك ح ر   ثرقاموا ب ربي دون توقف، وعلى  أنهمال  صحفية  أننيخبرتهم أبطاقتي الصحفية و 

بعادي للخلف وهنا قام شخص بزي مدني بسرقة هات ي من يدي وقمت إو  لحمايتيمن الصح يين والشباب 
  لىوصوال     آخرشخص     لى، ثم  آخرشخٍص     لىالشخص،  ثم قام هذا الشخص بتسليم الهاتف    بمالحقة هذا

الزي  يرتدون وتانوا  األمنأجهزة  أفراد  خبرنيالشرطة لالست سار عن هات ي ف  لىالشرطة المتواجدة، ذهبت 
بزي  أشخا ي صحي ة، ثم ح ر أننخبرته أالعسةري )انصرفي من هون واحةي وانتي بعيدة عنا متر(، و 

 م موعة من الصور وال يديوهات ، وهذا تله مثبت خالل بتصويري مدني قاموا 
 

نا وعدد من أفي مدينة رام هللا وتم محاصرتي  بمالحقتيبزّي مدني  أشخا تقول ن ال  بعد ذلك قام 
 وأخبرنية  جنسي  وإ حا اتل اظ ا بذيئة  أالصحفيات، وقام هؤال  األشخا  باالعتدا  الل ظي علينا مستخدمين 

  لىنا وم موعة من الصحفيات من الهروب، وتوجهنا أّةنا سي تحت الكندرة، وبعد ذلك تمرأنه سي ن ب 
تقريٍر طّبي يبيُن   لىبحاجة  ب ننيخبرت الطبيب أتواجدي في المش ى،  وأثنا مستش ى رام هللا لتلّقي العالج 

 أعرفُ  أننيألشخا  الذين تعّرضوا لي حيث عالم الطبيب ب سما  اإاالعتدا ات التي تعرضت لها وقمت ب
 أشخا التقرير سيصدر بوقوع اعتدا  علي من    أنخبرني  أالطبيب رفض ذلك و   أن  الهم ومةان عملهم   أسما

حصل على تقرير من مستش ى رام هللا وبعد ذلك قام المستش ى بإبالغ الشرطة أ ت ذلك ولم فرفم هولين 
 وأخبرتهم  اإلنسانالهيئة المستقلة لحقوق     لى  بعد ذلك بعدة أ ام توجهت  ررت المستش ى على ال و غاد  وأناعنا  

ما تعّرضت له من اعتدا  وذلك في تقرير   إثباتبما حصل معي وقاموا بإح ار طبيب شرعي من قبلهم وقام ب
 م صل 
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 :الشهادة الثانية 

ن االعتدا  أ" Middle East Eye ىلدعاما ، وهي تعمل  33أفادت الصحفية شذى عبد الرحمن حّماد،  
من  يعمل وأثنا  2016حادثة مقتل نزار ليس االعتدا  الوحيد الذي تعرضت له، ف ي عام   بان نيالذي طال

الوقائي على خلفية حوالة مالية من غزة صادرة  األمنشبةة قدس اإلخبارية اسُتدعيت للتحقيق لدى جهاز 
على خلفية عملي الصح ي ولم يتم  ييق تم است وابلشرتة  عالمية مرخصة باسم شبةة القدس، وفي التحق

  .62بعدها اتخاذ أي  جرا "
 

للكثير من الم ا قات االجتماعية والعائلية  2016وبدا ات العام  2015ضافت "تعّرضُت في أواخر العام أو 
لم ا قات تثيرة من  2015واالحت اجات على  ثر نشاطي وعملي في م ال الصحافة، تما وتعرضت عام 

قوات االحتالل اإلسرائيلي على خلفية نشاطي وعملي، فقد تم استخدامي في العديد من المرات تدرع بشري   قبل
ممارستي  أثنا بالرصا  المطاطي  أصبتُ الل، واالحت از في خ ّم االشتباكات والمواجهات، و ل نود االحت

 " لعملي في الميدان وموقن المواجهة
 

في  26/6/2021تي رافقت حادثة مقتل نزار قالت "توجهت بتاريخ ال األحداثحول ما جرى معها في  أما
التي تبعت مقتل الناشط نزار بنات لتغطية التظاهرات االحت اجية على ميدان المنارة برفقة  األحداثخ م 

 مؤشرات للقمن حينها، اتخذنا مةانا  للتغطية بشةل  أومعلومات  ة  عدد من الصح يين الزمال ، ولم تكن لدينا أ 
األشخا  سرقة هات ي  أحداعي، هوجمنا بشةل جماعي من قبل عناصر ترتدي الزي المدني، حاول جم

المحمول وقام بةسره رغم تعري نا ب ننا صحافة ونحمل بطاقات الصح يين، وتان هناك استهداف للطواقم 
 الصحفية بالح ارة" 

 

بشظا ا   ثرهاصبت على أت والغاز لصو بال رب المةثف لقنابل ا وبدأواوتقول "تقدم عناصر بلباس عسةري 
قريبة   سعافوجهي، تم نقلي لسيارة في ، وتعرضت لنزيف األعصابفي وجهي في محيط العين ومنطقة 

وأخرى بحالة  الظهرفي   حداهالمستش ى رام هللا الحةومي لتلقي العالج برفقة ثالث  صابات أخرى  أخذتني
 اختناق شديد" 

 

لمش ى الطبي، وتقول "في مستش ى رام هللا الحةومي مورس اإلهمال الطبي ي اوتشةو شذى من سو  معاملة ف
ن نشتري أمعاملة  نسانية، ورف وا تس يل دخولنا وخروجنا من المستش ى، وطلبوا منا  سعافنا ولم نتلق   في 

 
  2022-5-30باحث استقالل من الصحفية شذى حماد بتاريخ  أجراهامقابلة    62
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لكن ة، ح ر المستلزمات الطبيأالصق ال روح والقطن الطبي من الصيدلية القريبة من المةان، أحد الزمال  
نا أتقريرا  طبيا  لما تعرضت له   عطا نا الطبيب رفض تقد م الخدمة الطبية لنا وتغطية ال روح، تما رفض

 ممن نقلوا للمش ى"  وآخرون 
 

نا وزميالتي الصحفيات بتقد م شةوى لوزارة الصحة ال لسطينية حول سو  التعامل أفادتها قمت   تقول شذى في  
التي انتدبت طبيبا  للكشف   اإلنسانصح يين، وتوجهنا للهيئة المستقلة لحقوق  واإلهمال الطبي الذي تعرضنا له ت

صحفيات، أصدرت   3وأربعة زمال  منهم    أناعلينا وطبيب شرعي لكتابة تقرير الطب الشرعي بعد الكشف علينا  
 بالنسخة االصلية"  اإلنساننسخة لنا من التقرير واحت ظت الهيئة المستقلة لحقوق 

 

توجهنا بالزي الصح ي لمنطقة الحدث على دوار المنارة مرة أخرى لتغطية  27/6/2021وت يف بتاريخ 
رة والخوذة عليها شعار ية على أننا صحافة مرتدين الستاألمنوضوحا  للعناصر    أكثرصبحنا  أالتظاهرات، حيث  

ية على مةان بعيد باللباس العسةري، وبقيت الشرطة ال لسطين األمنالصحافة، الحظنا انسحابا  تاما  لعناصر 
من منطقة التظاهرات، بعدها هوجمت التظاهرة من عناصر بلباس مدني وقاموا باالعتدا  علينا ومحاولة سرقة 

الزمال  وهو صح ي لل رب واالعتدا   أحدالتصوير، وقتها تعرض  جهزتنا وتاميراتنا وتكسيرها، ومنعنا منأ
منها والتغطية في ظل استمرار التهديدات، ولم نستمر ، وتم محاصرتنا في منطقة لم نستطن التحرك وحشيال

 ثر ذلك قمنا باالنسحاب من المةان لخطورة الوضن"  بالتغطية على 

 

 وكرامتهن مس خصوصية الصحفيات ثانيًا: 
، بل اّتسعت لتشمل العديد من امن الحاالت التي ذترت سابق   أوسناالعتدا ات على الصحفيات تانت 

حّرة )فري  و صحفيةعام ا(، مراسلة شبةة فلسطين بوست،  28ى شاكر العلمي )الصحفيات   الصحفية س 
ت في ذات التاريخ والمناسبة تعّرض أنها 63بها أدلت  فادةالنس( من ألترا فلسطين وفلسطينيات قالت في 

البها ط األمنرجال  أحدن أاعتدا  ل ظي ومالحقة تتهمها بالخيانة وأنهم سبب ال تنة، و   لىعاله أ المذتورة 
أن  قوم باعتقالها، فدخلت  األمنبتسليم هات ها، وبدأ بمالحقتها حين رف ت ذلك، فطلب من أحد عناصر 
بزي مدني واصلوا مالحقتها   األشخا بسرعة لعمارة "الن مة مول" واختب ت في أحد الطوابق، لكن م موعة من  

ظهرت له بطاقتها الصحفية وأخبرته ب نها أ  ليها، وحين طلب هات ها داخل البنا ة، وتمةن أحدهم من الوصول 

 
الصادرة عن مرتز مدى للحريات  2021بشهر حزيران  الشهرية المتعلقةلمرتز مدى للحريات اإلعالمية  راجن النشرة   فادة أدلت بها  63

 /https://www.madacenter.org/article/1741االعالمية ومنشور على الرابط التالي: 
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منهم والهرب  اإلفالتبمهمة صحفية، لكنه لم يهتم وخيرها بين تسليم هات ها أو اعتقالها، لكنها تمةنت من 
ا، واختب ت في دورة مياه للنسا  )حمام(، و  حدى الح رات، وبعد لحظات اقتحم أحدهم  غلقت عليها أ م دد 

أخريات صرخن عليه ما اضطره للمغادرة، ومةثت مختبئة هناك نحو ساعة )حتى    الحمام الذي تانت فيه نسا
ن خلعت بّزة الصحافة أحدى زميالتها وغادرت بعدها المةان، بعد  حوالي الثامنة مسا ( تواصلت معها 

ووضعتها بةيس حصلت عليه من مت ر م اور تي تتمةن من الخروج من تلك المنطقة دون أن تتعرض 
ا للم  .64ىذو األأحقة الم دد 

 

ا لتوثيقات مؤسسة مدى  عاما(   41فقد اعتدى عناصر أمن فلسطينيون على فاتن عارف علوان )  65ووفقا  أ   
ثنا  توثيقها قيام عناصر أمن بزي مدني بسحل أحد المتظاهرين في رام هللا يوم أوتعمل تصحفية حرة، 

نتزاع هات ها وشدها من حقيبتها محاوال  دفعها ية حاول ااألمن  وأفادت علوان أن عناصر األجهزة  26/6/2021
ناعمة" - تعرضت لتهديدات "مبطنة وأضافت أنهانحو المتظاهرين وهو ما قاومته ون حت في اإلفالت منه  

كما وص تها، وصلتها عبر أصدقا ، فحواها معرفة من أي طرف تقف "حتى نعرف تيف نشتغل فيك"  وصباح 
ريض وتهديد غير مباشر لها عبر نشر اسمها ضمن ما اسماه القائمون فوجئت بعملية تح 30/7/2021يوم 

نهم أ  ل هات معاد ة ل لسطين و صحافيين/ات، بتهمة الوال  7  أسما على هذا ال عل "قائمة العار" التي ضمت  
 ريةان( وقد نشرت هذه القائمة عبر ص حة تحمل اسم منها من جماعة األ  قومون بإثارة ال تنة، )اتهمت فاتن ب

 الرد السرين" ما ينطوي على تحريض خطير على هؤال  الصحافيين/ات  -"أبنا  حرتة فتح
 
 

( 26/6/2021بعملها الصح ي عصر يوم السبت ) عام ا تانت تقوم  32الصحافية ثروت عبد الرحيم شقرا 
ا فريق ّن م موعة من األشخا  بزي مدني هاجمو ألمرتز مدى     فادتهافي تغطية مباشرة لألحداث، قالت في  

القناة التي تعمل بها وصرخوا عليهم وهم يرفعون العصي بوجوههم مطالبين بمسح المواد التي صوروها، وقالوا 
(، وبينما تان فريق قناة 27/6/2021" ن نزلتم من السيارة سنكسرتم"   وفي عصر اليوم التالي األحد )لل ريق  

سيارة البث بدأ   لى، ولدى توجه مراسلة القناة ثروت الحرة  غطي مسيرة نظمت عند دوار الساعة وسط رام هللا
ثنا  اقترب أحد الشبان منها وفي األ  ها بذلك، بقمن المتظاهرين ودفعهم وضربهم، ف بلغت زمال  األمنعناصر  

أشخا  ملثمين وطلبوا من  6ودفن الكاميرا من يد المصور سعيد، لكن ثروت أكملت عملها، وبعد ذلك جا  
تم االعتدا    ب نهن التصوير وطلبوا بطاقاتهم، وعندما قالت ثروت وال ريق عبر البث المباشرة  المصور التوقف ع

 
 بق المصدر السا   64
 المصدر السابق     65
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 الميةروفون الميةروفون منها، لكنها تمسةت به فقام بثني ذراعها بقوة وانتزع  على فريق القناة، سحب أحدهم 
 .66منها 

 

دني خالل تغطيتها تظاهرة في رام تعرضت الصحفية بتول توسا لالعتدا  مرتين من قبل أشخا  بزي مفيما  
 50ر نحو تقدم شخص يبلغ من العم األحداثوأفادت ب نه وبينما تانت تصور تلك  27/6/2021هللا يوم 

عاما منها، وحاول االستيال  على هات ها بعد ان س لها من من تعمل، وبعد ذلك وبينما تانت تنتقل وم موعة 
، وحين اقتربت م موعة الصحفيات اللواتي تحرتن معا من موقن دوار المنارة وسط رام هللا  لىمن زمالئها 

ا وهدد بتحطيمه، وهاجمها محاوال  االستيال  ه هات هيمأحدهما ملثم وطلب تسل شخصانالحدث، اقترب منها 
 عليه 

 

 اعتداءات ومالحقات طالت الصحفيينًا: لثثا
ا فئة الصح يين لتطالم تقتصر المالحقة واالعتدا  والت ييق على الصحفيات بل   ورصدت  الذتور أ   

حزيران من   26أكثر من حادثة من هذا القبيل،  مثل االعتدا  الذي تم بتاريخ    ال لسطينيةالمؤسسات الحقوقية  
ميرتية األ ABCال لسطيني على الصح ي ناصر عبد ال واد صالح، ويعمل منت ا في شبةة  األمنعناصر 

مرتز المباحث العامة في منطقة    لىرسال، ونقل  ي األحداث في شارع اإلبال رب وتم اعتقاله بينما تان  غط
البالوع بمدينة البيرة وتم احت ازه لنحو ثالث ساعات تقريب ا، وتم خالل االعتدا  مصادرة هات ه، واالعتدا  على 

منعه من تغطيته تظاهرة في رام هللا، وهددوه وحاولوا  أثنا عاما( بال رب  27الصح ي أحمد طلعت حسن )
عاما(، ومداهمة قوة من جهاز  45) تريم أسعد خض CNNمصور وتالة التغطية أكثر من مرة، وعلى  

عاما( مصور  35الوقائي ال لسطيني منزال تان  سةن فيه الصح ي طارق يوسف سرت ي في نابلس ) األمن
عقب   5/7/2021الثنين     تذلك تم اعتقال الصح ي عميد شحادة مسا  يوم ا  J-Mediaومونتير لدى وتالة  
ا على جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات     مسيرة تانت نظمت  في رام هللا احت اج 

 

عاما(  33تان من أشد االعتدا ات التي تعرض لها الصح يون ما تعرض له محمد أمير عبد هللا/حمايل ) 
ة أمام مرتز شرطة البيرة، حيث تانا  ف  م عقيل عواود 24وزميله مراسل  Jerusalem 24وهو مراسل 

 
ونشرت في تقرير شهر حزيران  عالمية، اإلبها الصحفية ثروت لصالح مرتز مدى للحريات  أدلت  فادةالمعلومات المذتورة وردت في    66

 المنشور على موقن مدى  2021
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(  لتغطية االعتصام هناك بالبث المباشر، تقدم نحوهما 5/7/2021من مسا  )  9:30حوالي الساعة    تواجداني
مترا من المتظاهرين  15أحد ال باط وطلب منهما عدم التصوير، فاست ابا لطلبه وجلسا على مسافة نحو 

ين  خال  المةان خالل قوات مةافحة الشغب وطلبوا من المعتصمالمعتصمين في المةان، ولكن حين جا ت 
 دقائق، لم  مهلوهم دقيقتين وبدأوا باالعتدا  على ال مين  10
 

تعرض في ذات الوقت لالعتدا  واالعتقال أنه  ف  م،  24عاما( مراسل  31 قول الصح ي عقيل عواودة )
مقر الشرطة    لىه وصدره عدة مرات، وتم  دخاله  بهراوة على رأس  أحدهم من قبل عناصر الشرطة، حيث ضربه  

ب انب دورة المياه وهو  حاول بصعوبة أن يلتقط أن اسه بسبب  ي  دون أن يتوقف االعتدا  عليه بالهراوة، وُألق
ا والتقط بطاقة الصحافة التي تان  حملها وخرج قائال "هذ قوية على صدره، وحينها شاهده أحد العناصر  ةضرب

غرفة االنتظار وهناك تم استدعا  ضابط  سعاف لمعال ته   لىتم نقل الصح ي عواودة  صح ي"، وعندها
م من فلسطين الطبي، حيث تبين   لىن فحص نب ه بانخ اض ال غط، ما دفعهم لنقله أحيث تبين بعد 

شرطة، ليوقن مرتز ال  لى صابته برضوض شديدة في الصدر، ولكن بعد ساعات أُعيد نقل الصح ي عقيل 
ورقة، أخبره ال ابط ب نها ت يد با "عدم حصوله على أي أموال من مصادر مشبوهة"، وعند حوالي الساعة   على
سبيله، وقد ظّل عواودة  عاني بصورة شديدة ألكثر من أسبوعين   ُأخلي(  6/7/2021من ف ر الثالثا  )  2:30

عالمية دارة شبةة وطن اإل تلك ع و م لس    الحقين جرا  ما تعرض له من ضرب  وطالت موجة االعتدا ات
معّمر عرابي، حيث هاجمه عناصر من الشرطة ال لسطينية أثنا  تواجده أمام مرتز شرطة البيرة، مسا  يوم 

مرتز الشرطة على اعتقال زوجها الناشط  أمامتانت تحتّج  شريدة التي، والصحافية هند 5/7/2021االثنين 
 .67ط مدينة رام هللاعابودي من ت مهر تم وس ُأبيّ 

 
 

المخابرات ال لسطينية في مدينة دورا بالخليل الصح ي عال  عيسى محمود ربعي، بعد أن   ا   أاعتقلت  
س ن   لىاستدعته وحققت معه حول ما ينشره بش ن جريمة قتل الناشط الحقوقي والسياسي نزار بنات ونقلته 

نات، بحةم أن مقتل الناشط نزار بأريحا  وقام ضابط على مدار ساعة ونصف تقريب ا باست وابه حول ق ية 
ية ال لسطينية الصح ي األمنالصح ي عال  ربعي صديق للراحل بنات  تذلك اعتقلت قوة مشترتة من األجهزة  

يوم  21مدة  04/11عاما( الساعة الواحد والنصف من ف ر يوم الخميس  26الحر نسيم علي نسيم معال )
دى قال الصح ي نسيم أن قوة مشترتة من في  فادته لمرتز لم  و 25/11قبل أن ت رج عنه مسا  يوم الخميس  

 
، 2021الشهري للمرتز عن شهر تموز  التي قدمت  لى مرتز الحريات االعالمية )مدى( وتم نشر في التقرير اإلفاداتتما وردت في   67
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 واقتادوهية ال لسطينية اقتحمت منزله في قرية بيتا جنوب مدينة نابلس، وصادروا هات ه النّقال األمناألجهزة 
 الوقائي في س ن ال نيد، حيث تم  يداعه داخل زنزانة صغيرة وفي ظروف سيئة  األمنلمقر 

 

ض الصح ي نسيم على ضابط الس ن الذي وجه له تهمة حيازة السالح، ليتم عرضه على وفي ذات اليوم، ُعر 
النيابة العامة التي قررت تمديد اعتقاله خمسة أ ام، ولكن بعد عرضه على القاضي تقرر اإلفراج عنه بة الة 

اب الس ن ليغادره، ندما وصل الصح ي لبدينار،  ال أنه وبعد  تمام دفن الك الة وع  500مالية مدفوعة مقدارها  
اعتقاله مرة أخرى وإدخاله لمقر المخابرات العامة داخل الس ن، وتم  عادة احت ازه  األمنعاودت عناصر 

ا حيث ال يوجد بها ما  وال تهربا  وال "تواليت"   داخل زنزانة ظروفها سيئة جد 
 
 

ة وهناك حقق معه أحد المسؤولين مخابرات في المقاطعأرسل نسيم لمقر جهاز ال  -أي ال معة–في اليوم التالي  
وعندما س ل عن تهمته وسبب اعتقاله أجابه "جمن وتلقي أموال من جهات غير  -لم  عرف ص ته بال بط–

ساعة من قبل النائب العام الذي قرر تحويله لا "مرتز الت هيل واإلصالح" في   24مشروعة"، وتم تمديد اعتقاله  
 أريحا 

 

يوم ا، تعرض الصح ي نسيم للتعذيب حيث قّيدت يداه  16ث بقي هناك مدة ده في س ن أريحا حيخالل تواج
ساعة، تما وّجهوا له تهمة االنتما  لحرتة حماس وتلقي  19، وبقي في حالة "الشبح" مدة عينيهوتم تعصيب 

نظير   -لحرتة حماسينتمي  –األموال منها، بنا  على فيديوهات تان الصح ي قد أعّدها وباعها لصح ي آخر  
 شيةل، وهو المبلغ الذي اعتبرته السلطات أمواال  غير شرعية  500بلغ م
 

غرف الس ن  وبقي هناك   لىبقي نسيم في الزنازين في س ن أريحا حيث انتهى التحقيق، ليتم نقله بعد ذلك 
 لمخابرات العامة فيحتى موعد المحةمة حيث مدد القاضي اعتقاله لثالثة أ ام وتقرر أن  ق يها في س ن ا

س ن جنيد في نابلس حيث أفرج عنه القاضي من هناك دون ت الة بتاريخ   لىأريحا، وبعد ذلك أعيد نقله 
25/11  
 

 إفالت المعتدين على الصحفيين من العقاب: رابعاً 
ال هات الق ائية ال لسطينية تتعلق باالعتدا ات   لىمن الصحفيات والصح يين بشةاوى وبالغات  عددٌ تقدم 

م، لكن هذه البالغات وبعد مرور قرابة عام على تقد مها قوبلت بت اهل من قبل السلطات التي تمت عليه
 مرتكبي ال ريمة من العقاب   فالت حول دون   جرا  أيالمختصة، ولم  س ل حتى هذه اللحظة 
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شةل ال لسطينية ب  اإلنسانقامت به مؤسسات حقوق    ا  جماعيطابعا     :ولاأل؛  الشةاوى والبالغات اخذت طابعين
قام به بعض ضحا ا االعتدا ات  الشةوى ال ماعية قامت بها ثماني عشرة  ا  فرد طابعا   :والثاني  جماعي

النائب العام وتان عنوانه بالغ جزائي بش ن ارتكاب جرائم    لى   1/7/2021مؤسسة حقوقية فلسطينية بتاريخ   
( 16( من قانون العقوبات رقم )158ادة )( من القانون األساسي وأحةام الم32دستورية موصوفة في المادة )

 24/6/2021أنها رصدت ووثقت يوم الخميس الموافق المؤسسات الحقوقية هذه  أشارت، وفيه 1960لسنة 
خالل الت معات السلمية التي جرت في   27/6/2021ويوم األحد الموافق    26/6/2021ويوم السبت الموافق  

ن الطرق في وسط مدينة خا  بالزي المدني ذتور وإناث   وبو أش 3وسط مدينة رام هللا، جماعة أكثر من 
دوار المنارة ودوار الشهيد  اسر عرفات،   لىرسال ب انب قصر الحمرا وصوال  رام هللا وبالتحديد في شارع اإل

باالعتدا  على المشارتين/ات في الت معات السلمية وضربهم بالح ارة والهراوات وال رب على مناطق مت رقة 
نقالة، تما قامت هذه الم موعة باالعتدا  على عدد من ل سد، عالوة على مصادرة هوات هم المن ا

 األمنمن الشرطة و   األمنالصح يين/ات ومصادرة معداتهم وتكسير جز  منها، وتان ذلك أمام وبح ور قوات  
معات السلمية، بل ، دون أي تدخل من قبلها لحما ة المشارتين/ات في  الت األمنالوطني وغيرها من أجهزة 

قامت تلك األجهزة باعتقال المشارتين/ات الذين تان يتم االعتدا  عليهم من قبل تلك الم موعات ونقلهم 
ية، وجمن الهواتف المصادرة من قبل المواطنين وبقا  هواتف مصادرة من قبل تلك األمنلمقرات األجهزة 

 الم موعات غير معروف مةان تواجدها 
 

لحقوقية  في بالغها ال زائي من استمرار االعتدا  على الحقوق والحريات العامة من قبل وحذرت المؤسسات ا 
، في انتهاك األمن، ودخول م موعات مسّلحة لتروين المشارتين/ات واالعتدا  عليهم بحما ة قوى  األمنأجهزة  

اطنين بالتمتن في حقوقهم صوفة في القانون األساسي ال لسطيني، والتمييز ضد المو جسيم للحقوق الدستورية المو 
( من القانون األساسي طالت الحق في الت من 32المتساوية، بما  شةل جريمة دستورية موصوفة في  المادة )

(، 9يز المادة )(، والحق في المساواة وعدم التمي11(، والحق في الحرية الشخصية المادة )26السلمي المادة )
(، والحق في حرية 12(، وانتهاك ضمانات القبض والتوقيف المادة )13وحظر التعذيب وسو  المعاملة المادة)

( منه 158( تما تشةل جرائم موصوفة في قانون العقوبات النافذ وبخاصة المادة )19الرأي والتعبير المادة )
تل جماعة من ثالثة أشخا  أو أكثر   وبون الطرق   -1بش ن ت ليف العصابات المسلحة، والتي تنص على "

واألرياف على شةل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على األشخا  أو األموال أو ارتكاب   العامة
 -2أي عمل آخر من أعمال اللصوصية،  عاقبون باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن سبن سنوات، 

 " المؤبدة  ذا اقترفوا أحد األفعال السابق ذترها ويق ى عليهم باألشغال الشاقة

 



58 
 

الت المؤسسات أن ما تم رصده  شةل انتهاكات جسيمة اللتزامات دولة فلسطين المترتبة على ان مامها وق 
، وبخاصة العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية اإلنساناالت اقيات الدولية األساسية لحقوق   لى

ا الحقوق المتعلقة   التعذيب والبروتوتول الخا  باآلليات الوطنية للوقا ة  وات اقية مناه ة من التعذيب، وتحديد 
بحرية الرأي والتعبير والت من السلمي وحظر التعذيب والحرية الشخصية وضمانات القبض والتوقيف  وبذلك 

ل تح تحقيق جزائي بحق تل من ( من قانون اإلجرا ات ال زائية تقدمت بهذا البالغ 24وعمال  ب حةام المادة )
واّتخاذ المقت ى القانوني بحقهم وفق األصول والقانون، وأرفقت المؤسسات ملف ارتكب ال رائم المذتورة، 

  68صور لالعتدا ات التي قام بها المتورطين باالعتدا  على المشارتين/ات في الت معات السلمية
 

 النيابة العسةرية برام هللا لغا ات تقد م شةوى ضد  لىمن جانبها قالت الصحفية ن ال  زيتون أنها توجهت 
األشخا  الذين قاموا باالعتدا  عليها، وقامت بدفن الرسوم القانونية وقدمت اّدعا  بالحّق المدني للمطالبة 

في النيابة  تواجدي أثنا " ش وّية الستقاللفادتها ال التي لحقت بها  وأضافت في  األضراربالتعوي ات عن 
فادتي، ثم خرج وتيل  ية والكاتب، وقد سمعا ن وتيل النيابة العسةر االعسةرية في رام هللا، تان هناك شخص
باإلفادة  دال أقوم باإل أنيتوجب علي  ب نهخر أبلغني آها وجا  وتيل فيالنيابة من الغرفة التي تنت متواجدة  

ن اإلفادة األولى مس لة ألتها مرة أخرى، ت اج ت من حديث وتيل النيابة العسةرية خاصة و قوال التي قواأل
نني على استعداد أأي حرف و  َ ال أنسى ولم أنس  أننيوتيل النيابة العسةرية    بإخباروتر وقمت  على جهاز الكمبي

 تام إلعادة اإلفادة مرة أخرى وهذا ما حصل" 
 

ومؤسسة  اإلنسانشهاداتنا للهيئة المستقلة لحقوق  1/7/2021أّما الصحفية شذى حماد تقول "قدمنا بتاريخ  
ذ قرار بالشةاوى ال زائية بنا   على الشهادات التي قدمت من الصح يين ال مير ومؤسسة الحق وقاموا باّتخا

يوم ال علم لدينا ولم نحصل على أ ة معلومات الذين تعرضوا النتهاكات وتم تقد مها للنائب العام، وحتى تاريخ ال
 " حول اإلجرا ات وسير الشةوى أو أي  جرا  قد اّتخذ بنا  على هذه الشةاوى 

 
العالمية للدفاع عن األط ال، مرتز  مؤسسة الحق ، مؤسسة ال مير لرعا ة األسير وحقوق اإلنسان، الحرتةالمؤسسات المقدمة للبالغ:   68

ز الميزان لحقوق اإلنسان ، الهيئة األهلية الستقالل الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، مرتز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان، مرت
حاماة والق ا  "مساواة"، مرتز القدس للمساعدة لمرتز ال لسطيني الستقالل الماالق ا  وسيادة القانون "استقالل"، مرتز بيسان للبحوث واإلنما ،  

ل لسطينية القانونية، االئتالف من أجل النزاهة والمسا لة "أمان"، مرتز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، جميية الن دة، المبادرة ا
 لسطيني لحقوق اإلنسان، شبةة المنظمات األهلية، هيل ضحا ا التعذيب، المرتز الم تاح، مرتز عالج وت  –لتعميق الحوار والد مقراطية 

  Reformمؤسسة 
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السلطات الق ائية عن  جرا  تحقيقات في البالغات التي تتعلق بحما ة الصح يين والمدافعين ال  قتصر امتناع  
م، بل تشتكي مدافعات أخريات من عدم قيام السلطات على النشطا  الذين تم مالحقته اإلنسانعن حقوق 

، انطالق ا من الرسمية بتوفير أ ة حما ة لهن حتى حين يتعرضن لمالحقات وتهديدات من قبل فئات م تميية
، بل ضمان حما ة اإلنسانأن مسؤولية الدولة ليس فقط عدم ارتكاب انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق 

 ت قد يتعرضون لها من قبل المدنيين وفئات الم تمن  المدافعين من أي اعتدا ا
 

عرضت لله وم من أنها ت 69مديرة مرتز الدراسات النسوية، في  فادة قدمتهاعاما،  63 عوي ة، تقول ساما 
قبل  حدى الص حات النشيطة على منصات التواصل االجتماعي وتحمل عنوان "الحراك ال ماهيري إلسقاط 

ص حة بحملة شيطنة وتشويه وتشهير ضدي بسبب نشاطي تمدافعة عن حقوق سيداو"  وتقول "قامت ال
اّتهمتني بتش ين القاصرات على ، ونسبت لي الص حة اتهامات بال وسسة لصالح االحتالل وأجندته، و اإلنسان

ناقشة الزنا والمثلية ال نسية"  وجا ت الحملة على ساما بعد است افتها في ندوة اليوم السابن والذي جرى فيها م
 حدى القصص التي تستهدف األط ال والتي تنت ها ساما بهدف التوعية، حيث تحمل القصة عنوان "سلمى 

طالب في ق ا ا التحرش ال نسي واالبتزاز، وبرنامج تعزيز حقوق الط ل الذتية" ضمن برنامج أمان لتوعية ال
تدريب المرشدين والمرشدات ضمن دليل  بالشراكة من وزارة التربية والتعليم ال لسطينية والذي يت من أ  ا  

 قصة من قصص األط ال في جانب التوعية والتثقيف  14وأدوات، حيث قام المرتز بإنتاج 
 

بالعديد من الشةاوى لنيابة ال رائم اإللكترونية ولم يتم تحريك هذه  2021تقدمت في عام تقول ساما أنها  
واألشخا   اإلنسانا وم موعة من المدافعين عن حقوق الق ا ا حتى يوم توثيق الواقعة  وعليه قامت سام

بسبب تدّخل مدير الذين تعرضوا لمثل هذه االنتهاكات للقيام بحمالت احت اجية وتظاهرات  ال أنها تراجعت 
د  عمار دويك ونصحها بتقد م شةوى لمةتب النائب العام، وبال عل ات هت   اإلنسانعام الهيئة المستقلة لحقوق  

برفقة محامي ود  عمار دويك واإلعالمية ناهد طييمة وهي  حدى المتعرضات  2022 ة أ ار ساما في بدا
وتقد م شةوى ولم يتم الرد عليهم حتى تاريخ  جرا   مةتب النائب العام   لىلن س االنتهاك من ذات الص حة 

المقابلة  وتصف ساما الحملة التي تعرضت لها بحملة تشويه وشيطنة  لكترونية في المنشورات والتعليقات على 
 هذه الص حات 

 

  

 
بها المدافعات عن حقوق  تحظىحول الحما ة التي  2022نيسان  25الستقالل الق ا  بتاريخ  األهليةالهيئة   لىمس لة قدمتها   فادة  69

 من السلطات الرسمية  اإلنسان
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 توصيات الو االستنتاجات : رابعاً 
 :االستنتاجات .أ

 خاصة الناشطات في تغطية  شةلت الصحفيات ال لسطينيات  1
أخبار ال عاليات المتعلقة باالحت اج على حادثة مقتل الناشط نزار بنات الهدف األول للمالحقة والت ييق، تما 

أجنداٍت  اتأخرى، وأّنهم ذو تم رصد حوادث تشهير وتحريض على صحفيات واتهامهّن باالرتباط ب هاٍت 
هّن خالل محاولتهّن تغطية تلك خارجية، وما تعرضت له الصحفيات من شتائم وترهيب وتهديٍد بالمساس ب
هذا ف ال  عن مصادرِة هواتِف   األحداث في الميدان، وطالت ا  ا هذه المالحقة عدد من الصح يين الذتور 

  العديِد من الصحفيات والصح يين
ال هات الق ائية ال لسطينية تتعلق   لىالصحفيات والصح يين بشةاوى وبالغات  تقدم عدد من  2

تمت عليهم، لكن هذه البالغات وبعد مرور قرابة عام على تقد مها قوبلت بت اهل من قبل باالعتدا ات التي 
 اب السلطات المختصة، ولم  س ل حتى هذه اللحظة أي  جرا   حول دون  فالت مرتكبي ال ريمة من العق

 
  التوصيات:. ب

البالغات التي تلّقتها فيما ضرورة قيام ال هات الرسمية ال لسطينية بإجرا  تحقيقات جنائية جادة في تل   1
   يتعلق باالعتدا  على الصحفيات والصح يين

التحقيق في تل االّدعا ات واألحداث التي انتهةت فيها خصوصية الصحفيات والصح يين، والتوقف عن   2
 حمالت للتحريض والكراهية ضد الصحفيات والصح يين أ ة 

النظامية  المحاكم   لىتدوا على الصحفيات بمن فيهم الذين اع اإلنسان حالة جمين منتهةي حقوق   3
  ال لسطينية لمنن افالتهم من العقاب

السياسية المثيرة الالزمة لحما ة الصحفيات والصح يين أثنا  تغطية األحداث  ال ماناتضرورة توفير   4
  لل دل

 تعّدياٌت جسيمة
 في ظل مساءلة ومحاسبة مفقودة

 


