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التاريخ2019/03/16 :
مجلس املنظمات يطالب سلطة األمرالو اقع في غزة بحماية حق املواطنين األصيل في التجمع السلمي واحترام
عمل الصحفيين واملدافعين عن حقوق اإلنسان
يتابع مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية بقلق بالغ االنتهاكات الخطيرة واملركبة املقترفة من قبل رجال األمن
بمساندة عناصر مدنية بحق املواطنين والصحفيين واملدافعين عن حقوق اإلنسان خالل األيام املاضية .مجلس
املنظمات إذ يطالب بفتح تحقيقات جزائية جدية في تلك االنتهاكات وانصاف ضحاياها ،فإنه يطالب سلطة األمر
ً
ً
الواقع في غزة بحماية املواطنين املجتمعين سلميا واحترام حقهم األصيل في التجمع سلميا والتعبير عن آرائهم ،واحترام
عمل املدافعين عن حقوق اإلنسان والعمل الصحفي.
ً
ووفقا ملتابعة منظمات املجلس األعضاء ،فقد شرعت قوى األمن منذ تاريخ  ،2019/03/10باعتقال حوالي عشرة
مواطنين من منزل املواطن جهاد سالم العرابيد ،في بلدة جباليا شمال قطاع غزة ،واستدعاء مواطنين آخرين ملراجعة
األجهزة األمنية ،إثر إطالق مجموعة من الناشطين وسوم #( :يال_نعمرها# ،الترانس_ يجمعنا# ،يسقط_الغالء) على
ً
مواقع التواصل االجتماعي للتجمع يوم الخميس املوافق  2019/03/14في مفترق الترانس ،في جباليا ،احتجاجا على
الظروف االقتصادية املتردية التي يعيشها قطاع غزة .وقد شكل اقتحام منزل العرابيد واعتقال املواطنين انتهاكا
للقانون ،إذ جرى اقتحامه دون مذكرة صادرة عن النائب العام لتفتيش املنزل ،أو أوامر احضار بحق املواطنين .وقد
تعرض املحتجزون للمعاملة السيةة والحاطة بالررامة ،فيما تعرض أحدهم للضر بسسلو االفلرةا.
وفي ساعات بعد ظهر يوم الخميس املاض ي املوافق  ،2019/03/14استخدمت عناصر األمن ،يساندها مدنيون في زي
موحد ،القوة املفرطة في فض تجمعات شارك فيها مةات املواطنين في مخيم جباليا ،مخيم دير البلح ،مخيم البريج،
ً
ومدينة رفح ،احتجاجا على تردي الظروف االقتصادية في القطاع .فقد تعرض املواطنون لالعتداء بالضر بواسطة
عص ي خشبية (هراوات) وأخرى حديدية ،الرش بغاز الفلفل ،االعتقال ،مصادرة األجهزة النقالة ،وكان من بينهم عدد
من الصحفيين ،في محاولة لعدم توثيق تلك االنتهاكات.
وفي اليوم التالي ،يوم أمس الجمعة املوافق  ،2019/03/15عاودت قوى األمن الى ارتكا املزيد من االنتهاكات بحق
املواطنين والصحفيين واملدافعين عن حقوق اإلنسان على نفس الخلفية ،في مناطق متفرقة في قطاع غزة ،بما فيها
االعتداء بالضر واالعتقال ،إطالق النار في الهواء ،ومداهمة منازل املواطنين دون وضع أدنى اعتبار لحرمتها ،وإطالق
النار في الهواء من قبل عناصر حركة حماس كانوا بزي مدني لتفريق املجتمعين .وقد تعرض الزميالن املحاميان جميل
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سرحان ،مدير الهيةة املستقلة لحقوق اإلنسان في قطاع غزة ،وبرر التركماني ،مسؤول وحدة الشكاوى في الهيةة،
للضر املبرح ،ومصادرة هاتفيهما ،رغم إعالنهما هويتهما .وكان الزميالن في منزل الصحفي أسامة الرحلوت ،بمخيم
ً
دير البلح ،يقومان بتوثيق االنتهاكات ميدانيا عندما اقتحمت عناصر أمنية املنزل وشرعت باالعتداء بالضر املبرح
باستخدام العص ي بعد السؤال عن هوياتهم .وقد أسفر ذلك عن نقل سرحان إلى املستشفى حيث أصيب بجرح
قطعي في الرأس تطلب قطبه ،فيما أصيب التركماني في كدمات ورضوض في جميع أنحاء الجسم.
وفي ضوء ما سبق ،والتوثيقات امليدانية لالنتهاكات الخطيرة واملرتكبة بحق املواطنين والصحفيين واملدافعين عن
حقوق اإلنسان ،والتي تجمعها منظمات املجلس األعضاء ،فإن مجلس املنظمات يؤكد على ما يلي:
ً
 إن قمع املواطنين واالعتداء عليهم بالضر خالل مشاركتهم في تجمعات سلمية ،عقابا لهم على إعمالهم
ً
ً
لحقهم في التعبير عن الرأي والتجمع سلميا يعتبر أحد أشكال التعذيب وفقا لتعريف املادة األولى من اتفاقية
مناهضة التعذيب 1،ورأي اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان2.
ً
ً
 إن الحق في حرية التجمع سلميا والتعبير عن الرأي مرفول دستوريا ،وبموجب قانون رقم  13لسنة 1998
بشسن االجتماعات العامة ،وإن االعتداء على أي من حقوق وحريات املواطنين ،بما فيها الحق في عدم
التعرض للتعذيب واالكراه يشكل جريمة بموجب املادة ( )32من القانون األساس ي ال تسقط الدعوى
الجنائية وال املدنية الناشةة عنها بالتقادم ،وترفل مالحقة مقترفيها في أي وقت ،حتى بعد انتفاء الصفة
الرسمية عنهم ،وال يمرن التذرع بتنفيذ أوامر مسؤولين أعلى لإلفالت من املالحقة.
 إن زج املدنيين ،منهم مسلحين ،من عناصر حركة حماس ملساندة قوى األمن من شسنه تهديد السلم األهلي
وانزالق املجتمع نحو نزاعات أهلية وعائلية.
 إن مداهمة البيوت ،دون اعتبار لحرمتها ،واالعتداء على الصحفيين واملدافعين عن حقوق اإلنسان تشكل
ً
ً
تطورا خطيرا في نهج االنتهاكات املرتربة من قبل قوى األمن تستدعي محاسبة ومساءلة جدية ،وانصاف
ضحاياها.
ً
ً
ً
( :1ألغراض هذه االتفاقية ،يقصد التعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذا شديد ،جسديا كان أم عقليا ،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول
من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتربه أو يشتبه في انه ارتربه ،هو أو شخص ثالث أو
ً
تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث  -أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذا ألى سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو
يوافق عليه أو يسرت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األلم أو العذا الناش ئ فقط عن عقوبات قانونية
أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها).
 2ملزيد من املعلومات حول رأي اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،راجع :اآلراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة  4من املادة  5من البروتوكول
االختياري ،بشسن البالغ رقم ( )2018/2228رقم)CCPR/C/122/D/22228/2012( :
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 إن سلطة األمر الواقع في قطاع غزة غير معفية من احترام املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،وحماية
الحقوق والحريات األساسية الواردة فيها ،ال سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
ً
واتفاقية مناهضة التعذيب ،باعتبارها أصبحت عقودا دولية شرعية وعرفية ملزمة لكافة السلطات.
 إن كل من حالة الحصار واالعتداءات االسرائيلية املتواصلة على القطاع ،وحالة االنقسام والخالف
السياس ي ال تشكل وال يجوز ان تشكل ذريعة وال مبررا لتخوين املحتجين ،او انتهاك حقوقهم.
وعليه ،فإن مجلس املنظمات يطالب بما يلي:
 .1اإلفراج الفوري عن عشرات املواطنين املحتجزين لدى قوى األمن ،ويؤكد على مخاوفه من تعرضهم
لالعتداء بالضر خالل احتجازهم.
 .2فتح تحقيقات جدية وفعالة في كافة االنتهاكات املقترفة من قبل قوى األمن وعناصر حماس املدنيين
املساندين لهم ،ومالحقة مقترفيها ،وتقديمهم للمحاكمة.
 .3وجو قيام سلطة األمر الواقع بتوفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية للتعبير عن آرائهم بحرية،
خاصة وأنه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة بفعل حصار دولة االحتالل اإلسرائيلي طويل
األمد ،فإن املعتدي والضحية يعانيان ذات الظروف االقتصادية الصعبة.
-

انتهى -
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أعضاء مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية:
مؤسسة الضميرلرعاية األسيروحقوق
االنسان

مؤسسة الضميرلحقوق اإلنسان
هالة القيشاوي جبر -املدير العام

سحر فرنسيس  -املدير العام

مؤسسة الحق

مركزامليزان لحقوق اإلنسان

شعوان جبارين  -املدير العام

عصام يونس  -املدير العام

الحركة العاملية للدفاع عن األطفال  -فرع
فلسطين

بديل  -املركزالفلسطيني ملصادرحقوق
املواطنة والالجئين

خالد قزمار  -املدير العام

نضال العزة  -املدير العام

مركزالدفاع عن الحريات والحقوق
املدنية  -حريات

مركزرام هللا لدراسات حقوق اإلنسان

حلمي األعرج  -املدير العام

مركزالقدس للمساعدة القانونية
وحقوق اإلنسان
عصام عاروري  -املدير العام

صهيب الشريف  -املدير العام

املركزالفلسطيني لحقوق اإلنسان
راجي الصوراني – املدير العام

