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21/4/2014التاريخ:  

 
 ورقة موقف

 بشأن أحداث مسرح القصبة صادرة عن مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية
 

مجريات وتفاصيؿ األحداث التي وقعت في مسرح القصبة  تابع مجمس منظمات حقوؽ اإلنساف الفمسطينية باىتماـ
خبلؿ الحفؿ الفني الذي قدمتو فرقة "كاتاؾ" اليندية بدعوة مف وزارة الثقافة  12/4/2014مساء يـو السبت الموافؽ 

مية توثيؽ وجمع اإلفادات مف عدد مف المواطنيف ضمف فعاليات معرض فمسطيف الدولي لمكتاب. وبعد استكماؿ عم
المتواجديف داخؿ قاعة العرض ومف ضمنيـ األشخاص الذيف جرى احتجازىـ لدى الشرطة براـ اهلل عمى خمفية 
األحداث، واالطبلع عمى أشرطة الفيديو التي صورتيا بعض وسائؿ اإلعبلـ التي غطت الفعالية وتسجيبلت 

ؿ األحداث التي وقعت وقاموا بتصويرىا مف خبلؿ ىواتفيـ النقالة، والػتككد مف سبلمة ألشخاص كانوا متواجديف خبل
التسجيبلت مف الناحية التقنية وتغطيتيا لذات الحدث في المكاف والزماف، واالطبلع عمى مواقؼ الجيات الرسمية مف 

يانات الرسمية التي صدرت بيذا مجريات أحداث مسرح القصبة، والتي تظير بوضوح في أشرطة الفيدو، ومتابعة الب
 الخصوص، فإف مجمس المنظمات يخمص إلى اآلتي:

 أواًل: خلفية األحداث ومجرياتها:

، وعند الساعة الثامنة مساًء تقريبًا، وىو الموعد المحدد لبدء فعالية الحفؿ 12/4/2014في يـو السبت الموافؽ  .1
ناشطًا ومناصرًا لحممة مقاطعة إسرائيؿ وفرض العقوبات عمييا وسحب  17الفني، توجو إلى مسرح القصبة نحو 

لى قاعة العرض الواقعة في الطابؽ الثاني مف المسرح، ( ودخموا إBDSاالستثمارات منيا والتي تعرؼ اختصارًا بػػػ )
 وجمسوا عمى المقاعد كما باقي الحضور.

بدأ الحفؿ بكممة ترحيبية قدميا عريؼ الحفؿ وىو ممثؿ عف وزارة الثقافة، تبلىا كممة عطوفة محافظ راـ اهلل والبيرة  .2
انتياء كممة األخير، رحب عريؼ الحفؿ د. ليمى غناـ، ومف ثـ كممة السفير اليندي لدى دولة فمسطيف. وبعد 

 بكعضاء الفرقة اليندية وجرى توزيع الورود عمى أعضاء الفرقة.
عامًا( قائبًل  24وبعد ذلؾ، ووفقًا لئلفادات وأشرطة الفيديو، وقؼ منسؽ حممة مقاطعة إسرائيؿ زيد عزت الشعيبي ) .3

ض ىوف والمفروض كانوا يحترموا نداء المقاطعة، حرفيًا " المقاطعة ما تيجي تعرض مبارح في إسرائيؿ واليـو تعر 
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ويوقفوا معنا، إحنا مش ضد العروض، بس العروض الفنية المي بتصير في إسرائيؿ مش الـز تصير عنا ىوف 
عيب إنو ىدي الفرقة تعرض مبارح في تؿ أبيت واليـو تعرض ىوف وعيب إحنا كفمسطينييف نستقبؿ ىدي الفرؽ". 

الشعيبي ومحافظ راـ اهلل وتعميؽ محدود مف بعض المتواجديف في المسرح، وتخمؿ ذلؾ قياـ وىنا بدأ جداؿ بيف زيد 
( وبدؤوا بالخروج مف القاعة بعد أف أوصموا رسالتيـ. وبتدقيؽ مقطع الفيديو في BDSنشطاء الحممة بترديد ىتاؼ )

حدود الجدؿ والنقاش ولـ يشيد أي دقيقة فإف األمر بقي في  20ىذا المشيد تحديدًا والذي لـ يتجاوز بككممو مدة 
 عنؼ أو تجريح مف أي طرؼ تجاه اآلخر وال مف النشطاء تجاه أي مف الحضور.

بينما كاف نشطاء حممة المقاطعة يغادروف قاعة العرض، وقد غادر نصفيـ تقريبًا القاعة بالفعؿ كما ُيظير شريط  .4
تيـ ىواتؼ السمكية وقد بدا لزيد وَمف بقي مف الفيديو، دخؿ بعد ذلؾ مباشرة ثبلثة أشخاص بمباس مدني بحوز 

النشطاء بحسب إفاداتيـ بكنيـ مف عناصر األمف، واتجيوا صوب زيد الشعيبي الذي كاف عمى وشؾ الخروج مف 
القاعة، إذ طمب منو صحفي مف تمفزيوف فمسطيف اليـو إجراء مقابمو داخؿ القاعة فكبمغو بكنو سيغادر القاعة 

خراج وبإمكانو إجراء المق ابمة خارج القاعة، واقترب أحد األشخاص الثبلثة نحو زيد وطمب منو الخروج مف القاعة وا 
 مف معو وقاؿ لزيد إني أعرفؾ مف قبؿ وىدده بالضرب، دوف أف ُيعّرؼ ىذا الشخص بالزي المدني عف ىويتو.

ف القاعة، وحضر في تمؾ في تمؾ األثناء، الحظ زيد وجود أشخاص بمباس مدني يتعرضوف لزمبلئو وىـ خارجوف م .5
المحظة ضابط شرطة بالمباس الرسمي وأمسؾ بزيد مف رقبتو وانضـ إليو األشخاص الثبلثة وبدؤوا بضرب زيد 
بكيدييـ وركمو بكرجميـ في مختمؼ أنحاء جسمو بصورة عنيفة، وسحبوه بعنؼ إلى خارج القاعة مع الضرب المستمر 

ًا ولـ يبِد أية مقاومة لعممية اعتقالو، ثـ قاـ أحدىـ وىو ذات مف الخمؼ، في حيف أنيـ مسيطروف عميو تمام
الشخص الذي ىدد زيد بداية بضربو بقبضة يده عمى وجو فسقطت نظارات زيد عف وجيو وشعر وككنو ليبًا يخرج 
مف عينيو مف شدة الضربة، وعندما وصموا إلى خارج قاعة العرض قاـ الضابط بتسميـ زيد لشرطي آخر وأمسؾ 

زيد بصورة عنيفة، وقاـ بجره عمى الدرج واستمر األشخاص بالزي المدني بضربو بكيدييـ عمى رأسو وظيره  برقبة
وركمو بكرجميـ، ورغـ إببلغ زيد الشرطي بكنو يكاد يختنؽ إال أف الشرطي وَمف معو لـ يكترثوا واستمروا بجره وضربو 

 ئيس لمسرح القصبة.بعنؼ إلى أدخموه بسيارة الشرطة المتوقفة أماـ المدخؿ الر 
خبلؿ عممية الضرب المبرح التي تعرض ليا زيد داخؿ قاعة العرض الواقعة في الطابؽ الثاني ولغاية المدخؿ  .6

عامًا( الذي لـ يكف مشاركًا في االحتجاج الطمب مف عناصر  25الرئيس لمسرح القصبة حاوؿ عبد الجواد حمايؿ )
اـ أحد العناصر بالزي المدني بضرب عبد الجواد بمكمة خمؼ رأسو األمف عدـ استخداـ القوة والعنؼ مع زيد، فق

عاما( الذي لـ يكف مشاركًا أيضًا في  25وتوجيو ركمة لو بيف رجميو وحاوؿ دفعو عف الدرج، فتقدـ فادي قرعاف )
نو جرى االحتجاج وأمسؾ بعبد الجواد قبؿ أف يسقط أرضًا، طالبًا مف العناصر عدـ استخداـ العنؼ والقوة، إال أ

سحب كؿ مف عبد الجواد وفادي إلى خارج المسرح وتخمؿ ذلؾ ركؿ وضرب لكؿ منيـ إلى أف دخؿ كؿ منيما إلى 
عاما( الذي كاف بجانب زيد خبلؿ عممية االعتداء عمى األخير  32سيارة الشرطة. كما وحاوؿ فجر أحمد حرب )
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محاواًل ضربو ولكف فجر ابتعد عنو ولـ يصب  تيدئة الشرطي دوف جدوى فقاـ الشرطي برفع سبلحو ووجو نحو فجر
بكذى وجرى اقتياده إلى سيارة الشرطة فكصبح الشباف األربعة بداخؿ السيارة التابعة لمشرطة. ىذا ويظير مقطع 
الفيديو ُصراخًا مف عناصر األمف يطمبوف فيو مف الصحفييف عدـ تصوير األحداث الجارية. وقد استمر برنامج 

 مت الفرقة اليندية عروضيا عمى مسرح القصبة.الحفؿ المقرر وقد
عاما( في إفادتيا الخطية التي أدلت  40اعتداء عمى الطبيبة ديما بركات: أكدت الطبيبة ديما محمد يوسؼ بركات ) .7

بيا بكنيا قد ذىبت برفقة زوجيا وابنتيا لحضور العرض الفني المذكور في مسرح القصبة عند الساعة الثامنة مساًء 
، وأف االحتفاؿ بدأ بكممات لممتحدثيف وبينيـ المحافظ د. ليمى غناـ والسفير اليندي، وبعد انتياء الكممات بدأ تقريباً 

تقديـ الفرقة اليندية لمجميور وتكريميا، وعندىا وقؼ شاب مف الحضور، ال تعرفو مف قبؿ، ووضح أف ىذه الفرقة 
خالؼ معايير المقاطعة، وعندىا خرجت الطبيبة وزوجيا قدمت عرضًا في "تؿ أبيب" وأف عرضيا اليـو براـ اهلل ي

وابنتيا مف القاعة ولكنيا بحسب إفادتيا توقفت عمى باب المسرح لبلطبلع عمى ما سيجري، وكاف عدد مف 
( بصورة سممية كما أوضحت، ولـ يتعرضوا ألي شخص، وقد خرج عدد منيـ إلى خارج BDSاألشخاص ييتفوف )

ذلؾ الحظت الطبيبة أف ىناؾ أشخاصًا بمباس مدني قد دخموا إلى المسرح، وبدؤوا قاعة العرض فعبًل، وبعد 
يحتكوف بمف بقي مف الشباف في المسرح وكانوا يمسكوف بشخصيف أو ثبلثة بتقديرىا وسحبوىـ عمى األدراج إلى 

المدخؿ الرئيس  باب القاعة السفمية، وبدأت تسمع صراخ الشباف، وبدا ليا أنيـ يتعرضوف لمضرب، فخرجت باتجاه
وىنا رأت عناصر الشرطة أماـ المسرح يسحبوف الشباف ويعتدوف عمييـ بالضرب المبرح، وكانوا يضربوىـ الشباف 
عمى رؤوسيـ وأجزائيـ العموية، وكاف ىناؾ عنؼ كبير، وتـ إدخاؿ الشباف إلى داخؿ سيارة الشرطة المتوقفة أماـ 

 مسرح القصبة.
فادتيا الخطية بكنيا قد تقدمت باتجاه سيارة الشرطة، وقالت لمشرطي بكنيا تريد وتضيؼ الطبيبة ديما بركات بإ .8

الدخوؿ إلى سيارة الشرطة مع الشباف، وأنيا ال تحتمؿ رؤية الشباف ُيضربوف بتمؾ الطريقة العنيفة، فدفعيا الشرطي 
ييا" وعندىا تقدمت الشرطية  فاختؿ توازنيا ووقعت عمى األرض، ونادى عمى شرطية وقاؿ ليا بكبلـ واضح "جرِّ

بينما الطبيبة عمى األرض وأمسكت بذراع الطبيبة وقامت بمي ذراعيا بصورة عنيفة ومؤلمة لمدة ال تقؿ عف خمسة 
دقائؽ والدفع بيا باتجاه األرض طواؿ الوقت، وكانت الطبيبة تقوؿ لمشرطية بكف يدىا ستنكسر ولكف الشرطية لـ 

 تكترث.
الطبيبة عمى األرض، وانطمقوا بالسيارة وبداخميا الشباف األربعة باتجاه مركز بعد ذلؾ ترؾ عناصر الشرطة  .9

الشرطة، فتقدـ عدد مف األشخاص ممف تواجدوا بالمكاف باتجاه الطبيبة، ورفعوىا عف األرض، ومع شدة لي الذراع 
وكاف حذاؤىا ممقى والدفع العنيؼ طواؿ الوقت باتجاه األرض لـ تجد الطبيبة نظاراتيا التي وقعت عمى األرض 

عمى مسافة بعيدة مف شدة الدفع، ونّبو المتواجدوف بالمكاف الطبيبة إلى ضرورة تغطية مبلبسيا العموية التي انكشفت 
 مف جراء الدفع المتواصؿ باتجاه األرض.
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عبد اقتياد الشباف األربعة إلى مركز شرطة راـ اهلل: بحسب اإلفادات الخطية لمشباف األربعة زيد الشعيبي و  .10
الجواد حمايؿ وفجر حرب وفادي قرعاف، فقد وصموا إلى مركز شرطة راـ اهلل عند الساعة التاسعة مساء تقريبا، ولـ 
يتعرضوا لمضرب خبلؿ عممية نقميـ إلى المركز الشرطة، ولدى وصوليـ المركز حاولوا بداية االستفسار عف كونيـ 

ا رد مف الشرطة، وعند الساعة العاشرة والنصؼ مساء تقريبًا معتقميف رسميًا أـ ال وسبب اعتقاليـ دوف أف يتمقو 
أبمغيـ نائب مدير المباحث ويدعى صادؽ بكنيـ أماـ خياريف إما اإلفراج الفوري عنيـ مقابؿ التوقيع عمى تعيد 

تيـ لمنيابة باإللتزاـ بالقوانيف السارية وعدـ القياـ بكعماؿ شغب مع غرامة مالية حاؿ إخبلليـ بذلؾ أو أنو سيتـ إحال
والقضاء. فقالوا لو ىؿ ىذا التوقيع ىو إجراء قانوني فقاؿ ليـ بكف ىذا التوقيع مجرد تعيد شكمي وال يترتب عميو 
تبعات قانونية فرفضوا بذلؾ التوقيع عمى ىذا التعيد كونو إجراء غير قانوني حسب إفاداتيـ. وعند الساعة الحادية 

إفادات الشباف األربعة كؿ عمى حدة، وعند الساعة الثانية عشرة والنصؼ جرى عشرة والنصؼ ليبًل تقريبًا جرى أخذ 
إحالتيـ لمخدمات الطبية العسكرية وعادوا إلى مركز الشرطة وأودعوا في نظارة الشرطة، وجرى عرضيـ في اليـو 

 التالي عمى النيابة العامة والقضاء.
صمنا عمييا خبلؿ األحداث تصريحًا رسميًا لمحافظ الموقؼ الرسمي الفمسطيني: ُتظير مقاطع الفيديو التي ح .11

" أيضًا جرى بداخؿ قاعة العرض ترد فيو عمى  راـ اهلل د. ليمى غناـ مف عمى المنصة ولفضائية "فمسطيف اليـو
احتجاج الشباف في حممة المقاطعة وتقوؿ: "نحف سمعناكـ لآلخر وبتمنى تسمعوني ما بدنا أعداء إلسرائيؿ بدنا 

يجب أف نعكس صورة الئقة بالشعب الفمسطيني ونضاالتو" كما وُيظير مقطع الفيديو تعقيبًا مف مراسؿ  أصدقاء إلنا
الفضائية المذكورة لممحافظ بشكف قياـ الشرطة بمصادرة الكاميرا الخاصة بالفضائية فردت عميو المحافظ بكف الكاميرا 

 ؿ الفضائية بجوالو ىي بمثابة تصريح رسمي.سوؼ تعود قريبًا مؤكدة بكف المقابمة التي يجرييا معيا مراس
كما وصدر بياف توضيحي عف وزارة الثقافة نشر عمى الموقع الرسمي لوكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية  .12

جاء فيو أف النشطاء "قاموا باالعتداء عمى عدد مف الحضور بالضرب والشاتـ، ورغـ  13/4/2014بتاريخ 
ر الرسمي وعريؼ الحفؿ بالتزاـ اليدوء وضرورة التعبير عف الرأي بطريقة ديمقراطية المناشدات المتكررة مف الحضو 

وحضارية دوف المجوء إلى التحريض والشتائـ والعنؼ، إال أنيـ استمروا بكيؿ االتيامات جزافًا والمجوء لمعنؼ ضد 
قالت الوزارة في بيانيا الحضور، ما اقتضى إخراجيـ مف قاعة العرض حفاظًا عمى النظاـ وسبلمة الجميور". و 

أيضًا بكنيا " اعتذرت في البداية عف استضافة الفرقة اليندية بسبب إقامتيا احتفااًل لمجالية اليندية في تؿ أبيب مف 
قبؿ السفارة اليندية، وأنو بعد توضيح الممثمية اليندية في راـ اهلل أف ىذا العرض الفني في تؿ أبيب لـ يكف 

كومية أو غير حكومية إسرائيمية راجعت وزارة الثقافة موقفيا وتبيف ليا أف دور الفرقة الفني بالتنسيؽ مع أية جية ح
قامة العرض".  في جولتيا ال يندرج في إطار التعريؼ الوطني والثقافي لمتطبيع ما دعا الستئناؼ البرنامج الفني وا 

 ثانيًا: التوصيف القانوني ألحداث القصبة
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مجموع اإلفادات الخطية التي قامت مؤسسات مجمس منظمات حقوؽ اإلنساف يتضح مف خبلؿ االطبلع عمى 
الفمسطينية بتوثيقيا، واالطبلع عمى أشرطة الفيديو التي سجمت مجريات األحداث، واالطبلع عمى البيانات الرسمية 

 الصادرة بيذا الخصوص ما يمي:

موقع الرسمي لوكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية ورد في البياف الرسمي الصادر عف وزارة الثقافة والمنشور عمى ال .1
( قاموا باالعتداء عمى عدد مف الحضور بالضرب والشتائـ BDSبكف نشطاء ومناصري حممة مقاطعة إسرائيؿ )

واستخداـ العنؼ ما اقتضى إخراجيـ مف قاعة العرض حفاظًا عمى النظاـ وسبلمة الجميور. وفي المقابؿ فإف 
يذكر تعرض أي مف النشطاء لبلعتداء مف قبؿ عناصر األمف الذي أكده الشباف األربعة الذيف  البياف المذكور لـ

جرى احتجازىـ وأكده شيود العياف. كما أف محافظ راـ اهلل والبيرة د. ليمى غناـ لـ تشر في تصريحاتيا بكف النشطاء 
ف أشرطة الفيديو التي سجمت األحداث قد قاموا باالعتداء عمى الحضور وشتميـ والمجوء إلى العنؼ. وكذلؾ، فإ

 تدحض ما ورد في البياف الصادر عف الوزارة مف قياـ المذكوريف بتمؾ األفعاؿ.
يظير بوضوح مف خبلؿ االطبلع عمى أشرطة الفيديو التي سجمت مجريات األحداث بكف ما قاـ بو نشطاء  .2

( في قاعة العرض لـ يتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير المكفولة في BDSومناصري حممة مقاطعة إسرائيؿ )
يد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية ( والتشريعات ذات الصمة والمكفولة أيضًا في الع19القانوف األساسي )المادة 

والسياسية التي انضمت إليو دولة فمسطيف مؤخرًا. كما أف مبدأ االعتراض أو االحتجاج السممي عمى القياـ بكنشطة 
 وفعاليات ال يشكؿ بحد ذاتو جرمًا جزائيًا.

ف لـ يكف مبررًا، وبخاصة إف استخداـ القوة مف قبؿ الشرطة وأشخاص بالمباس المدني ُيعتقد بكنيـ مف عناصر األم .3
أف النشطاء بدؤوا بالخروج مف قاعة العرض وخرج عدد منيـ فعبًل مف قاعة العرض قبؿ تدخؿ الشرطة وعنصر 
ف استخداـ القوة المفرطة تجاه النشطاء لـ يكف لو أّي مبرر عمى اإلطبلؽ، خاصة وأف أفراد األمف قد  األمف، وا 

ـ انصياع الشباف ألفراد األمف وعدـ إبدائيـ ألية مقاومة خبلؿ عممية استمروا في استخداـ القوة العنيفة رغ
 احتجازىـ.

إف اإلدعاء بكف الشباف النشطاء في حممة المقاطعة قد قاموا بكعماؿ "شغب" داخؿ قاعة العرض ىو ادعاء غير  .4
غب يعني البدء بتنفيذ ( فإف الش164/2مقبوؿ، إذ بالرجوع إلى نصوص قانوف العقوبات النافذ وتحديدًا نص المادة )

غاية تجمير غير مشروع مف أجؿ اإلخبلؿ باألمف وبصورة مرعبة لؤلىالي، وبالتالي فإف تعريؼ "الشغب" الوارد في 
قانوف العقوبات ال ينطبؽ عمى األحداث التي وقعت في قاعة العرض، كما وال يظير ذلؾ إطبلقًا في أشرطة الفيديو 

 التي سجمت مجريات األحداث.
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العتداء الذي تعرضت لو الطبيبة ديما محمد يوسؼ بركات عمى يد عناصر الشرطة لـ يكف مبررًا عمى إف ا .5
اإلطبلؽ، عممًا بكنيا لـ تكف ضمف نشطاء حممة المقاطعة، بما يدلؿ عمى تعمد استخداـ القوة المفرطة مف قبؿ 

 الشرطة وعناصر األمف المتواجديف في أحداث مسرح القصبة.
ناصر األمف مف مصادرة كاميرا مراسؿ فضائية فمسطيف اليـو والتي كانت تغطي الفعالية وتغطي إف ما قاـ بو ع .6

بذات الوقت األحداث التي وقعت يشكؿ اعتداء عمى حرية الصحافة المكفولة في القانوف األساسي والتشريعات ذات 
تخداـ القوة المفرطة مف الشرطة الصمة والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، ويعزز مف نتيجة اس

 وعناصر األمف في التعامؿ مع األحداث.
إف االستخداـ المفرط لمقوة مف قبؿ الشرطة وعناصر األمف الذيف تواجدو في مسرح القصبة يشكؿ انتياكًا واضحًا  .7

القوة مف قبؿ بشكف قواعد استخداـ  2011( لسنة 211وصريحًا لمقرار الصادر عف وزير الداخمية الفمسطيني رقـ )
منتسبي األجيزة األمنية، والذي أكد صراحة عمى أف استخداـ القوة ىو إجراء استثنائي، وأنو يتوجب اعتماد الوسائؿ 
غير العنيفة كخيار أساسي في التعامؿ مع المواطنيف، وأنو يتوجب المجوء إلى استخداـ الوسائؿ غير العنيفة قدر 

وة، وأنو ال يجوز استخداـ القوة إال عندما تكوف الوسائؿ غير العنيفة غير اإلمكاف وكخطوة أولى قبؿ المجوء لمق
فعالة، وأف استخداـ القوة يكوف لتحقيؽ أىداؼ مشروعة، وأنو يتوجب االمتثاؿ لمبادىء الضرورة والتناسب والتدرج 

وب لتحقيؽ اليدؼ في استخداـ القوة، وأنو يتوجب أف تكوف القوة المستخدمة متكافئة وضرورية وبالقدر المطم
المشروع، وأنو يتوجب الحفاظ عمى حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية. كما أف االستخداـ المفرط لمقوة مف قبؿ 
الشرطة وعناصر األمف مخالؼ لمدونة قواعد سموؾ الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القوانيف الصادرة بقرار الجمعية العامة 

 .1979لؤلمـ المتحدة في العاـ 
مجوء إلى احتجاز الشباف األربعة مف قبؿ عناصر "بالزي المدني" ودوف التعريؼ عف ىوياتيـ الرسمية يشكؿ إف ال .8

 2011( لسنة 211إخبلاًل بقواعد السموؾ في األداء الوظيفي وبالتعميمات الصادرة عف وزير الداخمية وبالقرار رقـ )
 الصادر عف وزير الداخمية بشكف قواعد استخداـ القوة.

رض الشرطة عمى الشباف األربعة اإلفراج عنيـ بمجرد التوقيع عمى تعيد بااللتزاـ بالقوانيف النافذة مع غرامة إف ع .9
مالية حاؿ اإلخبلؿ يدلؿ عمى عدـ جدية االتيامات الموجية إلييـ، وعمى أف استخداـ القوة المفرطة في مواجيتيـ 

ف مثؿ تمؾ التعيدات الخطية بمضمونيا  ال تندرج ضمف اختصاص جياز الشرطة وصبلحياتيا لـ تكف مبررة، وا 
القانونية، وبالتالي فإف اإلصرار عمى إحالة النشطاء األربعة لمنيابة العامة والقضاء رغـ تككيد الشرطة عمى أف ىذا 
اإلجراء ىو مجرد إجراء شكمي، ولمجرد رفض التوقيع عميو، يشير لوجود تعسؼ مف قبؿ الشرطة في استخداـ 

 الصبلحيات.

 ثالثًا: االستنتاجات
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 بعد عرض خمفية األحداث وتوصيفيا القانوني نخرج إلى االستنتاجات التالية:

إف استخداـ القوة المفرطة مف قبؿ عناصر الشرطة واألمف في أحداث مسرح القصبة تجاه الشباف األربعة لـ يكف 
خمية بشكف قواعد استخداـ القوة ومبرراتيا، مبررًا، وىو مخالؼ لقواعد السموؾ في األداء، ومخالؼ لقرار وزير الدا

 ويشكؿ جرمًا في القانوف األساسي وقانوف العقوبات النافذ.

إف استخداـ القوة المفرطة مف قبؿ عناصر الشرطة واألمف في أحداث مسرح القصبة تجاه الطبيبة ديما محمد  .1
اـ القوة المفرطة بما يخالؼ قواعد يوسؼ بركات، وىي ليست ضمف نشطاء حممة المقاطعة، يدلؿ عمى نية استخد

السموؾ في األداء ويخالؼ قرار وزير الداخمية بشكف قواعد استخداـ القوة ومبرراتيا، ويشكؿ جرمًا في القانوف 
 األساسي وقانوف العقوبات النافذ.

ي مسرح إف مصادرة كاميرا مراسؿ فضائية فمسطيف اليـو والتي كانت تغطي الفعالية وغطت مجريات األحداث ف .2
القصبة مف قبؿ عناصر الشرطة واألمف يشكؿ اعتداء عمى الحريات الصحفية، ويشكؿ جرمًا في القانوف األساسي 

 وقانوف العقوبات النافذ.

 التوصيات:

 عطفًا عمى االستنتاجات الواردة وما سبقيا مف عرض لؤلحداث وتوصيفيا نخرج بالتوصيات التالية:

وجوب مساءلة ومحاسبة عناصر الشرطة واألمف الذيف استخدموا القوة المفرطة تجاه الشباف األربعة في حممة  .1
المقاطعة، وتجاه الطبيبة ديما بركات، بدوف مبرر قانوني، وخبلفًا ألحكاـ القانوف ولمتعميمات الصادرة عف وزير 

تكاب ىذا الجـر وفقًا لقواعد اإلشتراؾ الجرمي الداخمية بيذا الخصوص. ومساءلة ومحاسبة كؿ مف اشترؾ في ار 
 الواردة في قانوف العقوبات النافذ.

وجوب احتراـ حرية الرأي والتعبير والحريات اإلعبلمية المكفولة في القانوف األساسي والتشريعات ذات الصمة والعيد  .2
واالختبلؼ أيًا كانت طبيعة تمؾ  الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، واحتراـ الحؽ في النقد واالحتجاج

اآلراء، طالما أنيا تمارس بسممية، وال تشكؿ جرمًا يعاقب عميو القانوف، وذلؾ احترامًا لحقوؽ المواطنيف وحرياتيـ 
 المكفولة في التشريعات المحمية والمواثيؽ الدولية.

خداـ القوة المفرطة مف قبؿ جياز يعّبر مجمس منظمات حقوؽ اإلنساف الفمسطينية عف قمقو العميؽ مف تكرار است .3
الشرطة الفمسطينية، ويؤكد عمى أىمية وضرورة أخذ عممية االنضماـ لبلتفاقيات الدولية وما يترتب عمييا مف 

 التزامات قانونية بجدية في التطبيؽ عمى األرض.



 القانون من أجل اإلنسان –مؤسسة الحق 
 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
 مركز إنسان للديمقراطية وحقوق اإلنسان

 انـــــــــوق اإلنســـــــــــزان لحقـــــــمركز المي
 انـــــــــوق اإلنســــــــمؤسسة الضمير لحق

 انــــــــوق اإلنســـــالمركز الفلسطيني لحق
 

 

 فرع فلسطين - الـــــالحركة العالمية للدفاع عن األطف
 مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان

 اإلنسانمؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 
 مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان

 بديل -المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين 
 مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"

 

 

 

 


