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 :من قبل النائب العام"جريمة في رام هللا" إثر صدور قرار ضبط رواية 

 كبت الحريات العامةفرض الوصاية الفكرية و  مجلس املنظمات يحذر من خطر االنزالق نحو 

 

واية ر ضبط كافة نسخ ب يتابع مجلس منظمات حقوق اإلنسان بقلق شديد القرار الصادر عن النائب العام

ات من تبعات املعالجنظمات امليحذر مجلس وتسطير مذكرات إحضار بهذا الخصوص، و  "جريمة في رام هللا"

ما و  على حرية التعبير عن الرأي وحرية الفكر واإلبداع، وخطورتهاالجزائية في التعامل مع املصنفات األدبية 

تها بمعزل عن وزن قيم وذلك الحريات،تحمله من أبعاد خطيرة باتجاه فرض وصاية فكرية وكبت للحقوق و 

   .وتفاعالتها في سياق حرية التعبير النقديةو في مجال املعالجات األدبية  تدخلالتي األدبية 

 

 على موقعها اإلوكانت النيابة العامة قد نشرت خبر 
ً
جاء فيه: "أصدر  06/02/2017بتاريخ  لكتروني الرسميا

  أحمد براكد. النائب العام املستشار 
ً
بضبط كافة نسخ رواية "جريمة في رام هللا" واملعروضة للبيع لدى  قرارا

 ن، والروايات في كافة محافظات الوط املكتبات واملحالت ونقاط بيع الكتب
ً
يقات التي للتحق وذلك استنادا

ق تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية املذكورة والتي ورد فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء واألخال 

 ،نحرافطفال حماية لهم ووقاية من اال ر واأل واآلداب العامة، والتي من شأنها املساس باملواطن وال سيما القص  

 ."....ذات العالقة  الفلسطينية القوانينمنظومة الدولية و  االتفاقياتبما يتنافى مع 

 

 قرار النائب العام يشكل  ويرى مجلس املنظمات، أن
ً
  انتهاكا

ً
في القانون  ةاملكفولالتعبير في حرية  للحقصارخا

األساس ي واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات، والتي ينبغي 

 قراءة أحكامها وضوابطها في ضوء عاملية حقوق اإلنسان ومبدأ عدم التمييز.

 

ها ذكور، كونها تفر  حرية التعبير من مضمونمما ورد من مبررات في الخبر امل صدمتهويبدي مجلس املنظمات 

عايير امل ضوء في وأدوات قياسها ضها للخطر الشديد، وتخرج عن حدود الضوابط الواردة على هذا الحقوتعر  

 مزيد فرضد لمن شأنها أن تمه  و صاية فكرية على األعمال األدبية، و وتنطوي على  الدولية لحقوق اإلنسان،

رائه، وتثير تساؤالت حول قبول اآلخر وآمن القيود والرقابة الذاتية على األعمال املتصلة بالتعبير عن الرأي، 
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ارجة خ األعمال األدبية والفكرية بالنقد والحوار ال بالنفي أو استخدام أدواتوتأتي على حساب التفاعل مع 

 ورة الرقمية.عصر تكنولوجيا املعلومات والثوعن الدولية  عن املعايير

 

مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية إذ يحذر من خطورة تداعيات القرار املذكور، خاصة في ظل 

 ،ووقف تبعاته هعن العدول النائب العام ورود معلومات حول تعرض كاتب الرواية للتهديد، فإنه يدعو 

 للحرية على هذا الصعيدالتدخل وزارة الثقافة ويطالب 
ً
ي، املالزمة بالضرورة لإلبداع األدبي والثقاف، انتصارا

 لسيادة القانون 
ً
 .املعايير الدولية لحقوق اإلنسان باالرتكاز إلى وإعماال

 

 

 -انتهى-
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مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 

 االنسان

 املدير العام -سحر فرنسيس 

 

 مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان

 املدير العام  -هالة القيشاوي جبر

 

 مؤسسة الحق

  املدير العام -شعوان جبارين 

 

 امليزان لحقوق اإلنسان مركز 

  املدير العام -عصام يونس 

 

رع ف -الحركة العاملية للدفاع عن األطفال 

 فلسطين

  املدير العام -خالد قزمار 
 

املركز الفلسطيني ملصادر حقوق  -بديل 

 املواطنة والالجئين

  املدير العام -نضال العزة 

  

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

 حريات - املدنية

  املدير العام -حلمي األعرج 

 

 مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان

  املدير العام -صهيب الشريف 

 

مركز القدس للمساعدة القانونية 

 وحقوق اإلنسان

 املدير العام -عصام عاروري 

 

 املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 املدير العام –راجي الصوراني 
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