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 ورقة موقف  

 للنشر الفوري 

 

 تنفيذية الالسلطة رئيس  املؤسسات ا�حقوقية واألهلية تحمل 

 املؤسسات الرسمية  ضعاف �ا�ات ا�حقوق وا�حر�ات وا�املسؤولية الوطنية والقانونية عن ان وا�حكومة 

ال��اجع   ساهمت  وا�حر�ات    ا�خط��ة  حالة  ا�حقوق  الرسمية   وضعف��  الرئيسية  ا�ج��ة    اضعاف   ��    املؤسسات 

مواجهة التحديات ا�خارجية ال�ي تواجھ قضيتنا الوطنية،   ��  النظام السيا��ي الفلسطي�ي وقوضت قدرة الداخلية، 

األرض،   ع��  وقائع  فرض  ع��  القائمة  وسياستھ  اإلسرائي��  االحتالل  وممارسات  ان��ا�ات  مقدم��ا  من  وحدت  و�� 

ودور   م�ونا��ا،  فاعلية  ب�افة  الفلسطينية  السيا��ي  وقدرة  السلطة  الدولية    ��النظام  التضامن  حالة  استثمار 

القدس وقطاع غزة لصا�ح القضية  ��  ال�ي ظهرت �ش�ل ج�� إبان اعتداءات االحتالل االسرائي�� األخ��ة    الواسعة

ا�ختلفة،   الدولية  ا�حافل   �� االحتالل  الوطنية  مواجهة   �� ونضالھ  شعبنا  مكتسبات  ع��   
ً
سلبا يؤثر  الذي  األمر 

 بما يتطلب الوقوف ا�جاد امام هذه املرحلة وتجاوز �ل اخطا��ا. واالستعمار، 

 لقد  
ً
من ال��اجع ا�خط�� ل�حقوق وا�حر�ات العامة، حيث ش�ل    شهد ��اية العام املنصرم ومطلع العام ا�حا�� مز�دا

اعتداء السلطة التنفيذية ع�� القضاء من خالل �عديل قانون السلطة القضائية إ�� تقو�ض املرفق القضائي وهدم  

ا�حا الدستور�ة  القانون، م املبادئ  سيادة  واح��ام  السلطات  ب�ن  الفصل  ملبدأ  وثيقة  ية   �� عل��ا  التأكيد    ال�ي جرى 

الفلسطي�ي،   األسا��ي  والقانون  تحت  االستقالل  التشري��  ا�جلس  وحل  �عطيل  �عد  الثالثة  السلطات  يجعل  ما 

سيطرة ووصاية السلطة التنفيذية، وغياب تام ملنظمة التحر�ر الفلسطينية ب�افة م�ونا��ا ومؤسسا��ا، ما يؤسس  

ة التنفيذية دون رقابة أو محاسبة أو مساءلة،  بيد السلط�افة  غ�� ديمقراطي، يركز السلطات  أم�ي  لنظام شمو��  

 لل
ً
 م الن�اهة والشفافية وا�حكم الرشيد.يبادئ الدستور�ة وقمخالفا

مطلع العام ا�حا�� ومع صدور مرسوم اجراء االنتخابات العامة التشريعية والرئاسية، ومرسوم اطالق ا�حر�ات    منذ

،  ح�ى جرى الغاءغالعامة بالر 
ً
،  واطالق العنان لألجهزة  هام من ا�عدام قيمتھ القانونية، لم تلبث ف�حة األمل كث��ا

سياسية وممارسة حر�ة الرأي والتعب��، حيث شهد  ات  ع�� خلفيملمارسة االعتقال التعسفي    ، �غطاء سيا��ي  ،األمنية

وتوقيفهم    قوائم انتخابيةلبما ف��م مر�ح�ن    وأسرى محرر�ن   اعتقال العديد من النشطاء السياسي�ن و�شطاء الرأي 

، ووصلت هذه االن��ا�ات ذرو��ا بمقتل الناشط السيا��ي واملر�ح ع�� قائمة ا�حر�ة والكرامة  وتقديمهم للمحاكمة

قمع  و   ،�حق �� التجمع السل�يا  بمنع  ؛واالعتداء عل��ا  �حقوق وا�حر�اتخط�� �حالة اوما رافقها من انحدار    نزار بنات،

حر�ة ال�حافة والنشر، من قبل أجهزة األمن وعناصر بزي مد�ي يتبعون السلطة  وتقو�ض    ؛حر�ة الرأي والتعب��

�� الشوارع، واستخدام القوة املفرطة، ومصادرة  التنفيذية، واالعتداء ع�� املشارك�ن/ات ف��ا بالضرب و"ال�حل"  



 للفتيات،  و�شر محتو�ا��ا  الهواتف النقالة،  
ً
وان��اك حر�ة العمل ال�حفي  �� ان��اك ل�حق �� ا�خصوصية وتحديدا

�� تلك    واعتقال اعداد كب��ة من املشارك�ن/ات  صادرة معدات عملهم ال�حفي؛مو   ات/ ع�� ال�حفي�ناالعتداء  ب

 للقانون األسا��ي والتشريعات الناظمة، �� تنكر خط�� ل�افة ا�حقوق الواردة التجمعات
ً
، وتوقيفهم ومحاكم��م خالفا

 لة فلسط�ن.و �ا د�لإ�� االتفاقيات األساسية �حقوق اإل�سان ال�ي انضمت  

ما تقدم العامة،  ظل تردي حالة حقوق  و��    بناء ع��  الفلسطينية �سياسة  و اإل�سان وا�حر�ات  استمرار السلطة 

نتيجة التفرد �� ا�حكم    ؛القمع من خالل أجهز��ا األمنية يظهر بوضوح حجم السقوط نحو االستبداد والسلطو�ة

اختطاف مؤسسات الدولة لصا�ح أفراد متنفذين ف��ا، وتضييق مساحات عمل مؤسسات ا�جتمع املد�ي ومصادرة  و 

�ة الرأي والتعب�� والتنظيم والتجمع �� مخالفة جسيمة ألح�ام القانون األسا��ي الفلسطي�ي وانقالب ع�� نصوص  حر 

ل  ، االستقاللاعالن  وثيقة   والتشريعاتوخرق  لو   الفلسطينية،   لقانون  اإل�سان،  تنكر  �حقوق  الدولية  التفاقيات 

ننا �� مؤسسات ا�جتمع املد�ي والعمل األه��  إ  الداخلية وا�خارجية،وضعف ا�حالة الداخلية �� مواجهة التحديات  

 نؤكد ع�� ما ي��:  

:
ً
املسؤولية الوطنية والقانونية عن االن��ا�ات ا�خط��ة واالعتداءات    وا�ح�ومة  السلطة التنفيذيةرئيس  نحمل    أوال

من  املرتكبة  املواطن�ن/ات  مد�ي،    بحق  بزي  وعناصر  األمن  أجهزة  من  قبل  عل��م  ي��تب  وملا  الوظيفية،  بصف��م 

  تھ و�صفاالستقالل وميثاق منظمة التحر�ر والقانون األسا��ي الفلسطي�ي،  اعالن  مسؤوليات ملزمة بموجب وثيقة  

 الرئيس القائد العام لقوات األمن. واألم�ن ع�� حماية ا�حقوق وا�حر�ات العامة. 

:
ً
رئيس  ثانيا  رئي بصفتھ    ، ا�ح�ومة  احالة 

ً
الوزراء    سا للداخلية،  و �جلس   

ً
عن  وز�را ومحاسبتھ  ملساءلتھ  للمحاكمة 

بمسؤوليا  ا�ح�ومةاخفاق  و   خفاقھا قيامھ  وعدم  املواطن�ن،  حقوق  حماية  األسا��ي    تھ��  القانون  بموجب 

�� التجمع السل�ي وحر�ة الرأي    الفلسطي�ي، و�جزه عن تنفيذ ال��اماتھ �شأن حماية حر�ة العمل ال�حفي وا�حق

 ، وحماية ا�حقوق وا�حر�ات.ع�� إدارة األزمة ا�حالية ا�ح�ومةة والتعب�� وا�حر�ة ال�خصية، وعدم قدر 

:
ً
والب��ة    احالة   ثالثا هللا  رام  محافظة  شرطة  ومدير  الشرطة،  عام  ومحاسب��م ؛  للمحاكمةمدير  عن    ملساءل��م 

ا�خط��ة   املواطن�ن/ات،  االن��ا�ات  لهم  �حقوق  تتبع  ال�ي  الفلسطينية  الشرطة  عناصر  قبل  من  ارت�ا��ا  جرى  ال�ي 

الوظيفية،   ع��    الرت�ا��م بصفا��م  واالعتداء  للقانون،   
ً
خالفا السلمية  التجمعات  إقامة  بمنع  تمثلت  ان��ا�ات 

واستخدام  م��م/ن  عدد  واعتقال  بالضرب،  ف��ا  السلوك.،    املشارك�ن/ات  ومدونات  للقانون  خالفا  املفرطة  القوة 

املعاملة وسوء  التعذيب  إطار   �� تندرج  أفعال  بواج��   موتخل��،  وممارسة  القيام  وحماية    معن  ا�حر�ات  صون   ��

  .املواطن�ن "ا�حتج�ن" بمنع االعتداء عل��م من أ�خاص بلباس مد�ي

:
ً
توقيف املشارك�ن/ات �� التجمعات السلمية وتقديمهم للمحاكمات ع��  حمل النائب العام املد�ي مسؤولية  ن  را�عا

االحتجاز   صفة  التوقيف  هذا  ع��  يضفي  بما  األسا��ي  القانون   �� الواردة  الدستور�ة  �حقوقهم  ممارس��م  خلفية 

امة  حملھ املسؤولية �شأن تقص�� النيابة العنكذلك  دولة فلسط�ن،  لحقوق اإل�سان امللزمة    بادئالتعسفي وفق م

،  من املؤسسات �شأن ان��اك حقوق املواطن�ن  1/7/2021للنائب العام بتار�خ  بفتح تحقيق بالبالغ ا�جزائي املقدم  



تمي��    �� رأي  سياسي�ن و�شطاء  لنشطاء  ملفات تحقيقية  بتقديم  األمنية  لألجهزة  العامة  النيابة  استجابة  وسرعة 

 . وتخليھ عن وظيفتھ بموجب القانون �ونھ وكيل ا�جتمع ك�ل األمنية وا�ح إرضاء للسلطة التنفيذية وأجهز��ا 

:
ً
تؤكد ع�� أن العدالة للناشط السيا��ي نزار بنات تكمن �� اجراء تحقيقات جزائية شفافة ونز�ھ، وتقديم    خامسا

ا�حا إجراءات وضمانات  أو مسؤول�ن �حاكمة عادلة تضمن ف��ا �افة  يثبت تورطھ سواء من عناصر  كمة  �ل من 

العدالة، وتحقق سبل االنتصاف لھ ولعائلتھ، واجراء محاكمة املشتبھ ��م �� الوقت املناسب �ي ال تفقد السياسة  

 العقابية فلسف��ا من تحقيق للردع.

:
ً
جزائية    سادسا تحقيقات  وفتح  وا�حاسبة،  املساءلة  مبدأ  ع��  النجدية  التأكيد  قبل  املدنية  يمن  العامة  ابة 

يكفل   بما  األسا��ي،  القانون   �� واملكفولة  ا�حمية  املواطن�ن/ات  حقوق  طالت  ال�ي  االن��ا�ات  �افة   �� والعسكر�ة 

 تحقيق سبل االنتصاف لل�حايا ويعزز من الردع العام والردع ا�خاص للم�لف�ن بإنفاذ القانون، ورؤسا��م. 

:�عسا
ً
 من قبل ا�ح�ومة  ن أش�ال ا�حوار  �علن املؤسسات املوقعة أدناه عن �عليقها ألي ش�ل م  ا

ً
املعلن عنھ مؤخرا

 مع ا�جهات الرسمية لم �عدوا  ن�شأن حالة حقوق اإل�سامع املؤسسات  
ً
، وترى أن �افة ا�حوارات ال�ي جرت مؤخرا

  عن �و��ا عالقات عامة، لم يتخذ �شأن مخرجا��ا من مراجعات لسلوك امل�لف�ن بإنفاذ القانون أو إجراء تحقيقات 

رتبط بإجراءات جدية وضمانات ع��  يحوار يجب أن  أي  وترى أن  ،  أو مساءلة حول ان��ا�ات حقوق املواطن�ن  جدية

 صعيد املساءلة واح��م ا�حقوق وا�حر�ات العامة. 

 
ً
السياسية    :ثامنا القوى  ��ا مجتمعنا،    لالضطالعدعوة  بدورها الوط�ي وا�جتم�� �� هذه املرحلة ا�خط��ة ال�ي يمر 

ذلك،   تتطلب  ال�ي  ال�جاعة  املواقف  و�عز�ز  واتخاذ  حماية  �شأن  املبادرات  واتخاذ  ا�جتم��،  وجودها  وتفعيل 

 الوقوف �� مواجهة ان��اكها، وتحمل مسؤوليا��ا ع�� هذا الصعيد.و ا�حقوق وا�حر�ات، 

:
ً
والتشريعية اص  تاسعا الرئاسية  العامة  االنتخابات  بإجراء  فوري  مرسوم  التحر�ر  دار  ملنظمة  الوط�ي  ،  وا�جلس 

ا�جاري،   العام  ��اية  يتجاوز  ال  بما  موعدها  القدس وتحديد  مدينة   �� اجرا��ا  لضمان  املناسبة  ا�حلول    واج��اح 

بما �عيد األمل ل�جيل الشاب، ويعزز من  ئي��،  ، وعدم رهن اجرا��ا بموافقة االحتالل اإلسراومشاركة املقدسي�ن ف��ا

بناء   �عيد  بما  االنقسام، و�ؤسس �حوار وط�ي جامع  الوحدة وا��اء  السياسية، و�مهد الستعادة  املشاركة   �� ا�حق 

مؤسسا��ا وفاعلية  الفلسطينية  التحر�ر  بالقضية  منظمة  ا�حدقة  ا�خاطر  مواجهة   �� الداخلية  ا�ج��ة  وتمت�ن   ،

عادة البوصلة ملسارها ال�حيح واملتمثل بت�اتف ا�جهود الرسمية واألهلية �� مواجهة ان��ا�ات االحتالل  الوطنية، و�

 ع�� �افة الصعد واملستو�ات. 

 انت�ى 

 شبكة املنظمات األهلية 

 مؤسسة ا�حق  

 مركز القدس للمساعدة القانونية



 مؤسسة الضم�� لرعاية األس�� وحقوق اإل�سان 

 �حقوق اإل�سان مركز امل��ان  

 ا�حركة العاملية للدفاع عن األطفال 

 مركز الدفاع عن ا�حر�ات وا�حقوق املدنية "حر�ات" 

 املركز الفلسطي�ي �حقوق اإل�سان

 نتخابات مرصد العالم العر�ي للديمقراطية واال 

 الهيئة األهلية الستقالل القضاء وسيادة القانون "استقالل"

 املركز الفلسطي�ي الستقالل ا�حاماة والقضاء "مساواة" 

 ة واملساءلة "أمان" االئتالف من أجل الن�اه

 مؤسسة مفتاح  

 "شمس"مركز إعالم حقوق اإل�سان 

 جمعية النجدة  

 مؤسسة �جان العمل الص��

 "ر�فورم" مؤسسة 

 ء مركز بيسان للبحوث واإلنما

 للتنمية   جمعية املراة العاملة الفلسطينية

 مركز املرأة لالرشاد القانو�ي واالجتما��  

 مركز الدراسات النسو�ة

 مركز عالج وتاهيل �حايا التعذيب

 جمعية مدرسة األمهات  

 اتحاد �جان اإلغاثة الزراعية 

 

 


