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ملخص تنفيذي

ــة 	  ــة« خــال عــام مــن الطــوارئ 79 حال تابعــت مجموعــة »محامــون مــن أجــل العدال
اعتقــال مــن خــال أعضــاء المجموعة عن طريــق المتابعــة الحقوقية والتمثيــل القانوني 

بحيــث أن هــذا الرقــم ال يشــمل حــاالت االعتقــال التــي لــم تتابعهــا المجموعــة.

بلغــت عــدد االعتقــاالت التــي ارتبطــت أســبابها بحالــة الطــوارئ 23 حالــة اعتقــال 	 
أي %29.1 مــن مجمــل االعتقــاالت.

تعاملــت المجموعــة مــع 20 حالــة اعتقــال علــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر 	 
بنســبة %25.3 مــن مجمــل االعتقــاالت، وقــد تكــرر اســتخدام تهــم الــذم الواقع 

علــى الســلطة 11 مــرة، وإثــارة النعــرات الطائفيــة 4 مــرات.

وثقــت المجموعــة 17 حالــة اعتقــال علــى خلفيــة العمــل النقابي بنســبة 21.5%، 	 
ــال  ــاالت اعتق ــل«، و4 ح ــح الكي ــام »طف ــة اعتص ــى خلفي ــا عل ــم 12 معتق بينه

علــى خلفيــة اتهامهــم بتوزيــع طــرود غذائيــة.

وتابعــت المجموعــة 23 معتقــا ألســباب سياســية، بنســبة 40.5 بالمئــة، تكــرر 	 
اســتخدام تهــم »حيــازة الســاح« و«جمــع أمــوال« بحــق معظمهــم لهــدف 

ــد توقيفهــم أمــام المحاكــم. تمدي

كما وثقت 6 حاالت اعتقال على ذمة المحافظين بنسبة 7.6%.	 

أثــار 33 معتقــا أي بنســبة %41.7 ادعــاءات أثنــاء االعتقــال و/أو التحقيــق، و/أو 	 
ســوء معاملــة لفظيــة، و/أو حرمــان أو مماطلــة فــي العــاج، و/أو ضغــوط مــن 
أجــل فــك اإلضــراب عــن الطعــام، بينهــم 21 معتقــا أثــاروا ادعــاءات تعرضهــم 

العتــداءات جســدية.

ــف 	  ــرات توقي ــرز مذك ــم تب ــن ل ــزة األم ــبة %51.9، أن أجه ــا بنس ــد 41 معتق أك
ــم. ــد اعتقاله ــم عن بحقه
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اعتقل 18 شخصا بنسبة %22.8 ثم أفرج عنهم دون أي إجراء قضائي.	 

ــد 3 	  ــوى ض ــة س ــة قضائي ــكام إدان ــدر أح ــم يص ــال ل ــاالت االعتق ــن كل ح ــن بي م
معتقليــن، فيمــا حصــل 6 علــى بــراءة، وتــم حفــظ الملفــات التحقيقيــة لـــ12 
معتقــا دون توجيــه لوائــح اتهــام ضدهــم فــي المحاكــم، فيمــا ال يــزال 22 قيــد 

المحاكمــة.

رغــم ان حالــة الطــوارئ أعلنــت لمكافحــة فيــروس كورونــا؛ أفــاد 43 معتقــا فــي 	 
شــهاداتهم بعــدم التــزام األمــن بشــكل كلــي أو جزئــي بالبروتوكــوالت الصحيــة 
أثنــاء عمليــات االعتقــال أو التحقيــق أو التوقيــف، وبلغــت نســبتهم %54.4 مــن 

مجمــل المعتقليــن.

اعتقلــت قــوات االحتــال ســتة بعــد إفــراج األجهــزة األمنيــة عنهــم، وذكــر اثنــان 	 
منهــم بعــد اإلفــراج عنهمــا مــن ســجون االحتــال أن التحقيــق معهمــا دار حــول 

وقائــع متشــابهة.

أفــاد 4 معتقليــن علــى األقــل بتعرضهــم للتحريــض ضــد مجموعــة »محامــون 	 
مــن أجــل العدالــة« أثنــاء التحقيــق لــدى األجهــزة األمنيــة.
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من نحن:
ــذ عــام 2011؛  ــة نشــاطها القانونــي والحقوقــي من ــدأت مجموعــة محامــون مــن أجــل العدال ب
بمبــادرة فرديــة نشــأت وتطــورت فــي أعقــاب تزايــد حــاالت االعتــداء علــى حقــوق اإلنســان فــي 
محافظــات الضفــة الغربيــة المحتلــة، فــي الوقــت الــذي كانــت تتعــرض لــه منظومــة حقــوق 
ــة  ــلطة التنفيذي ــزة الس ــول أجه ــط تغ ــد وس ــكل متزاي ــاع بش ــذة باالتس ــداءات آخ ــان العت اإلنس
علــى صاحيــات وأعمــال الســلطتين التشــريعية والقضائيــة، وغيــاب الرقابــة علــى أداء الســلطة 

التنفيذيــة ومســاءلتها.

تقــدم مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة الدعــم القانونــي للحــاالت التــي تتعــرض النتهاكات 
مــن قبــل األجهــزة األمنيــة علــى خلفيــة ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر، وحريــة ممارســة العمــل 
النقابــي، وحريــة التعدديــة السياســية، مــن خــال أعضــاء المجموعــة فــي مختلــف محافظــات 

الدعــم  هــذا  طبيعــة  وتتمثــل  الضفــة، 
أمام المحاكــم  القانونــي  التمثيــل  فــي 
وتوثيــق  العامــة،  والنيابــات  الفلســطينية، 
إلــى  باإلضافــة  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات 
لحظــة  منــذ  المعتقــل  بحقــوق  التوعيــة 

اإلفــراج. وحتــى  االعتقــال 

اســتطاعت المجموعــة فــي الضفــة الغربيــة 
وخاصــة فــي القضايــا التــي تتابعهــا؛ توثيــق 
التــي  التوصيــات  ومشــاركة  االنتهــاكات، 
تتبناهــا مــع الجهــات الرســمية والحقوقيــة 

للوقــوف علــى االنتهــاكات والحــد منهــا. 
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حالة حقوق اإلنسان في 
ظل إعالن حالة الطوارئ:

ــذ  ــا وحــاالت انتهــاكات حقــوق اإلنســان من دأبــت المجموعــة علــى متابعــة وتوثيــق القضاي
إعــان رئيــس الســلطة الفلســطينية حالــة الطــوارئ بتاريــخ 2020/3/5، والمتجــددة حتــى 
تاريــخ إصــدار هــذا التقريــر؛ علــى ضــوء انتشــار وباء فيــروس كورونا فــي المــدن والمحافظات 

الفلســطينية الخاضعــة لســيطرة الســلطة الفلســطينية. 

التقريــر الضــوء علــى ملــف االعتقــاالت علــى خلفيــة االنتمــاء السياســي،  يســلط هــذا 
وممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر، وحريــة العمــل النقابــي، والتوقيــف علــى ذمــة المحافــظ؛ 
فــي ظــل حالــة الطــوارئ المعلنــة والمتجــددة، ومــدى اســتغال أجهــزة الســلطة التنفيذيــة 
لهــذه الظــروف للتضييــق علــى حقــوق دســتورية مكفولــة بموجــب القانــون األساســي 

ــي. ــاط النقاب ــل والنش ــة العم ــر، وحري ــرأي والتعبي ــة ال ــل حري ــا، مث ــطيني وقمعه الفلس

التقريــر مــدى تطبيــق اإلجــراءات الصحيــة المتخــذة فــي مراكــز التوقيــف،  كمــا يرصــد 
ويتنــاول القضايــا العمليــة الموثقــة لــدى المجموعــة والتــي تمــت متابعتهــا مــن قبــل الطاقم 

ــخ 2021/3/5. ــى تاري ــي 2020/3/5 وحت ــوارئ ف ــة الط ــان حال ــذ إع ــا من ــي له القانون



10



11

مــــدى انســجام اإلجــــراءات والسياسات المتخــــذة 
فــي ظل إعالن حالـة الطـوارئ مع القانون األساسي  
المعــدل، واالتفاقيــات األساســية لحقــوق اإلنســان 

الموقــع عليهــا مــن قبــل دولة فلســطين
ــم  ــي يت ــة« الت ــتثنائية المؤقت ــروف االس ــة الظ ــات »نظري ــدى تطبيق ــوارئ إح ــة الط ــر حال ُتعتب
إعانهــا بالعــادة لمواجهــة خطــر يهــدد أمــن الدولــة واســتقرارها، وبموجبهــا يتــم تقييــد العديــد 
ــطيني  ــرع الفلس ــد المش ــد عم ــتثنائي، وق ــكل اس ــراد بش ــة لألف ــات العام ــوق والحري ــن الحق م
ــون  ــاب الســابع مــن القان ــة الطــوارئ ضمــن الب ــي تحكــم حال ــم القواعــد العامــة الت ــى تنظي إل
األساســي الفلســطيني الُمعــدل لعــام 2003؛ فــي المــواد )110-114( والتــي حــددت الحــاالت 
التــي تســتدعي إعــان حالــة الطــوارئ والضوابــط القانونيــة الشــكلية والموضوعيــة الازمــة 

إلعمالهــا، وحــددت تلــك المــواد الجهــات التــي لهــا االختصــاص فــي إعمالهــا.

الخاضعــة  الفلســطينية  والقــرى  المــدن  فــي  كورونــا  لفيــروس  الواســع  لانتشــار  ونتيجــة 
لســيطرة الســلطة الفلســطينية؛ أعلــن رئيــس الســلطة الفلســطينية حالــة الطــوارئ بتاريــخ 
2020/3/5، لمــدة 30 يومــا، بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم )1( لســنة 2020؛  بهــدف 
مواجهــة خطــر انتشــار فيــروس »كورونــا« ومنــع تفشــيه، بعــد ذلــك أصــدر الرئيــس القــرار 
بقانــون رقــم )7( لســنة 2020 بشــأن حالــة الطــوارئ، واختــص بتنظيــم اإلجــراءات والتدابيــر 
المتخــذة فــي حالــة الطــوارئ المعلنــة والجهــات المختصــة بتنفيذهــا، وبّيــن العقوبــات المترتبــة 
علــى مخالفتهــا، باإلضافــة إلــى بعــض القــرارات والتعليمــات ذات العاقــة، اســتنادًا ألحــكام 

ــون األساســي. ــاب الســابع مــن القان ــواردة فــي الب ــة الطــوارئ ال حال

بتاريــخ 2020/4/3 وفــي ظــل تعطــل أعمــال المجلــس التشــريعي المنحــل بقــرار مــن المحكمــة 
الدســتورية عــام 2018؛ أصــدر الرئيــس الفلســطيني مرســومًا ثانيــًا بتمديد حالة الطــوارئ األولى 
لمــدة 30 يومــا إضافيــا، وتبــع ذلــك أيضــًا إعــان جديــد لحالــة الطــوارئ بإصــدار الرئيــس مرســومًا 
بإعــان حالــة الطــوارئ لمــدة 30 يومــًا بتاريــخ 2020/5/5، ثــم تكــرر التجديــد كل شــهرين بإعــان 

حالــة طــوارئ جديــدة، وتمديــد كل منهــا ثاثيــن يومــا حتــى تاريــخ إصــدار هــذا التقريــر.
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اشــترطت المادة )110( مــــن القانــــون األساســــي والذي يعد بمثابة الدســتور على أنه يتطلب 
إلعان حالــة الطــوارئ؛ صــدور مرســوم رئاســي مــن رئيــس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية 
يتضمن الهـــدف مـــن إعـــانها والمنطقـــة التـــي تشـــملها، والفتـــرة الزمنيـة إلعمالهـــا، علـى أن ال 
تزيـــد مدتهـــا عـــن 30 يومًا، األمر الـــذي تـــم التعبيـــر عنـــه فـــي أحـــكام المـــادة )3( مـــن مرســـوم 
إعـــان حالـــة الطـــوارئ الراهنـــة، والتـــي أفــادت بــأن مـــدة حالــة الطــوارئ المعلــن عنهــا لمواجهة 
ــا؛ 30 يومــًا، كمــا أضافــت المــادة )1( مــن مرســوم إعــان حالــة  خطــر انتشــار فيــروس كورون
الطــوارئ بــأن أحكامــه تســري علــى األرض الفلســطينية لمواجهــة خطــر فيــروس كورونــا ومنــع 

تفشيه. 

وفيمــا يتعلــق بإعــان الرئيــس الفلســطيني بتاريــخ 2020/4/3 تمديــد حالــة الطــوارئ لمــدة 30 
يومــًا إضافيــا، بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم )3( لســنة 2020؛ فقــد اســتند الرئيــس فــي 
ديباجــة هــذا المرســوم إلــى أحــكام القانــون األساســي، ولكــن مضمونــه خالــف فــي جوهــره 
أحــكام القانــون، فقــد اســتند علــى »واجباتــه الدســتورية فــي رعايــة الشــعب الفلســطيني رعايــة 
كاملــة«، ولكــن بالرجــوع إلــى أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )110( مــن القانــون األساســي نجــد 
ــدة  ــوارئ لم ــة الط ــد حال ــى تمدي ــريعي عل ــس التش ــاء المجل ــي أعض ــة ثلث ــب موافق ــا تتطل أنه
30 يومــا أخــرى، ولكــن المجلــس التشــريعي ُمنحــل منــذ ســنوات عــدة وهــذا مــا أكــده القــرار 
التفســيري للمحكمــة الدســتورية العليــا رقــم )10\2018(، وفــي هــذه الحالــة تغيــب الرقابــة 
علــى كافــة اإلجــراءات والتدابيــر التــي تــم اتخاذهــا أثنــاء حالــة الطــوارئ، وعليــه يغــدو قــرار 
الرئيــس بتمديــد حالــة الطــوارئ مخالفــا للقانــون األساســي الفلســطيني وفــق المــادة )110(. 

وفيمــا يتعلــق بتجديــد إعــان حالــة الطــوارئ فــي 2020/5/5 لمــدة 30 يومــًا إضافيــا، بموجــب 
المرســوم الرئاســي رقــم )4( لعــام 2020، فإنــه تــم بــدون مرجعيــة دســتورية محــددة بموجب 
القانــون األساســي، فالقانــون لــم ينظــم إجــراءات إعــادة إعــان حالــة الطــوارئ لألســباب ذاتهــا 
التــي ُأعلنــت مــن أجلهــا فــي المــرة األولــى، وال مبــررات قانونيــة إلعــان الرئيــس لحالــة طــوارئ 

جديدة.

وتــرى مجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« أنــه مــن الممكــن للحكومــة أن تتخــذ اإلجــراءات 
والتدابيــر التــي تمكنهــا مــن القيــام بواجباتهــا فــي ظــل مواجهــة مثــل هــذه الظــروف الصحيــة 
ــة الطــوارئ  ــد حال التــي تمــر بهــا األراضــي الفلســطينية، دون الحاجــة لصــدور مرســوم بتمدي
وإعــادة إعانهــا مــن جديــد، فهنــاك أكثــر مــن قانــون نافــذ يمكــن تطبيقــه للحد مــن انتشــار الوباء، 
مثــل قانــون الصحــة رقــم )20( لســنة 2004، وقانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960، 
ــم )21(  ــتهلك رق ــة المس ــون حماي ــنة 2001، وقان ــم )3( لس ــة رق ــراءات الجزائي ــون اإلج وقان
لســنة 2005، وقانــون الدفــاع المدنــي رقــم )3( لســنة 1998، وغيرهــا مــن القوانيــن التــي مــن 
الممكــن أن تكــون أساســا للتعامــل مــع هــذه الحالــة، وليــس باإلعــان والتمديــد لحالــة الطــوارئ 

عــدة مــرات.
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عــدا عــن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا البعــض خــال فتــرة الطــوارئ، حيــث تــم االعتــداء علــى 
حريــة الــرأي والتعبيــر واحتجــاز العديــد مــن المواطنيــن تعســفيًا علــى خلفيــة المشــاركة بآرائهــم 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، أو مــن خــال االعتقــاالت التــي اســتهدفت نشــطاء ونقابييــن 
علــى خلفيــة المطالبــة بإصاحــات، ومحاربــة الفســاد، وعلــى خلفيــة االنتمــاء السياســي، دون 
وجــود أي اعتبــار إلجــراءات ومعاييــر المحاكمــة العادلــة، فأثــار بعضهــم ادعــاءات تعذيب وضرب 
وســوء معاملــة، وغيرهــا مــن األســاليب المخالفــة للقانــون، وكذلــك االنتهــاكات التــي تعــرض 

لهــا مواطنــون نتيجــة مخالفــة إجــراءات التدابيــر االحترازيــة أثنــاء إعــان حالــة الطــوارئ.

وفــي هــذا الســياق، تــرى مجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« أن تقييــم العملية التشــريعية 
والقضائيــة أثنــاء حالــة الطــوارئ، تثبــت إهدارها لمبدأ ســيادة القانون والفصل بين الســلطات، 
وانتهاكهــا للحقــوق والحريــات العامــة مــن خــال ممارســة الســلطة التنفيذيــة العديــد مــن 

اختصاصــات الســلطتين التشــريعية والقضائيــة دون وجــود أدنــى رقابــة علــى أعمالهــا.

وكل هــذه االنتهــاكات التــي مارســتها الجهــات المكلفــة بإنفــاذ أحـــكام القانـــون ُتشـــكل مخالفة 
صريحة ألحكام التشـــريعات الفلســـطينية المطبقة فـــي الظـــروف العاديـــة وحتى خـــال حالـة 
الطـــوارئ، وبالتحديد تلـــك المنظمـــة بموجب القانـــون األساسـي الفلســـطيني المعـدل لعـام 
2003، و قانـــون اإلجـــراءات الجزائيـــة الفلســـطينية رقـــم )3( لعـــام 2001، وقانــون الصحـــة 
العامـة الفلسـطيني رقـم )20( لعام 2004، وغيرهــا مــن التشـريعات الوطنيــة ذات العاقة، 
وتخالــف كافــة االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــــة فلســــطين والتــي تضمــن مثـــل 

هـذه الحقـوق.

ــون  ــون تشــكل انتهــاكَا للقان مــن جهــة أخــرى، فــإن ممارســات الجهــات المكلفــة بإنفــاذ القان
الدولــي لحقــوق اإلنســان، خاصــة وأنــه يقــع علــى عاتــق دولــة فلســطين التزامــات بموجــب 
ــة  ــوص اتفاقي ــه الخص ــى وج ــا، وعل ــت عليه ــي وقع ــية الت ــان األساس ــوق االنس ــات حق اتفاقي
أو  الاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة 
ــا  ــام لهم ــم االنضم ــن ت ــية الذي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــة والعه المهين
فــي نســيان مــن العــام 2014، بحيــث ينظــم العهــد فــي المــادة 4 )1( منــه أحــكام اإلعــان 
عــن حالــة الطــوارئ والتــي تســتلزم أن يكــون هنــاك: 1( حالــة ضــرورة 2( أن يتــم اإلعــان عــن 
حالــة الطــوارئ بشــكل رســمي 3( أن تتناســب اإلجــراءات مــع الوضــع، بحيــث أال يتــم اســتغال 
حالــة الطــوارئ فــي تقييــد الحقــوق والحريــات 4( عــدم تعــارض التدابيــر المتخــذة مــع أي التــزام 
ــي 5( إعــام األميــن العــام لألمــم المتحــدة  ــة الطــرف بموجــب القانــون الدول يقــع علــى الدول

ــا. ــرف التخاذه ــة الط ــت الدول ــي دفع ــباب الت ــراءات واألس باإلج

أكــدت المــادة نفســها فــي الفــرع )2( علــى عــدم جــواز مخالفــة المــواد 6  و8 )الفقرتيــن 1 و2( 
و11 و15 و16 و18 مــن ذات االتفاقيــة فــي حــال إعــان الطــوارئ، وعلــى وجــه الخصــوص 
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المــادة 7 التــي تؤكــد علــى عــدم جــواز اســتخدام التعذيــب وال ســوء المعاملــة أو العقوبــات 
القاســية والاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة.

إضافــة الــى ذلــك فــإن المــادة 9 مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق تؤكــد علــى عــدم جــواز اعتقــال 
أي انســان تعســفيًا، وينــدرج تحــت مفهــوم االعتقــال التعســفي وفقــَا للفريــق العامــل المعنــي 

باالحتجــاز التعســفي التابــع للجنــة حقــوق اإلنســان كل مــن التالــي: 

أ- إذا كان واضحــَا أن مــن المســتحيل التــذرع بــأي أســاس قانونــي لتبريــر الحرمــان مــن الحريــة 
)كأن يبقــى الشــخص قيــد االحتجــاز بعــد انتهــاء مــدة العقوبــة المحكــوم عليــه بهــا أو علــى الرغم 

مــن صــدور قانــون عفــو ينطبــق عليــه(،

ب- إذا كان الحرمــان مــن الحريــة ناجمــَا عــن ممارســة الحقــوق أو الحريــات التــي تضمنهــا المــواد 
7، 13، 14، 18، 19، 20، 21 مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والمــواد 12 و18 و19 و21 

و22 و25 و26 و27 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية،

ج- إذا كان عــدم االحتــرام التــام والجزئــي للقواعــد الدوليــة المتصلــة بالحــق فــي محاكمــة 
عادلــة، المنصــوص عليــه فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان
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التقرير

تابعــت مجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« 79 حالــة اعتقــال خــالل عــام مــن حالــة الطــوارئ 
مــن خــالل أعضــاء المجموعــة مــن محاميــن ومدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي كافــة مناطــق 
الضفــة الغربيــة؛ عــن طريــق المتابعــة الحقوقيــة والتمثيــل القانونــي أمــام الجهــات المختصــة 
والمحاكــم والنيابــات العامــة، إضافــة إلــى حمــالت المناصــرة والضغــط لمــن تعرضــوا لالعتقال 
السياســية  والتعدديــة  النقابــي،  والعمــل  والتعبيــر،  الــرأي  علــى خلفيــات حريــة  التعســفي 

والحزبيــة.

االعتقاالت المرتبطة بحالة الطوارئ:
تابعــت مجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« 23 حالــة اعتقــال أي %29.1 مــن مجمــل 

االعتقــاالت؛ ارتبطــت أســبابها بإجــراءات حالــة الطــوارئ وتنوعــت طبيعتهــا:

الحكوميــة  اإلجــراءات  بمخالفــة  تتعلــق  ألســباب  اعتقــال  حالتــي  المجموعــة  تابعــت  حيــث 
ــة، حيــث تــم اعتقــال الصحفــي أ.ح  المفروضــة؛ لكنهــا ارتبطــت بإجــراءات تعســفية أو ضبابي
علــى حاجــز أمنــي علــى مدخــل محافظــة طولكــرم؛ وكان برفقــة أقاربــه متجهــا مــن نابلــس إلــى 
بلــدة عنبتــا؛ وأثــار ادعــاءات ســوء معاملــة وتعرضــه للضــرب علــى الحاجــز، والحقــا مســاومته 
ــازل عــن حقــه وعــدم تقديــم شــكوى مقابــل اإلفــراج عنــه، فيمــا اعتقــل اإلمــام ع.ع  علــى التن
بســبب إقامتــه صــاة الجمعــة فــي ســاحة مدرســة فــي محافظــة جنيــن، رغــم ســماح ضابــط 
الشــرطة بإقامتهــا فــي ســاحة عامــة، وترافــق ذلــك مــع إطــاق قنابــل الغــاز أثنــاء عمليــة 

ــال. االعتق
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وســجلت المجموعــة 3 حــاالت اعتقــال علــى خلفيــة تعبيــر أصحابهــا عــن آرائهم حــول اإلجراءات 
المتخــذة، أو تســجيلهم ماحظــات حــول عدالــة توزيــع المســاعدات والطــرود الغذائيــة خــال 

حالــة الطــوارئ.

كمــا تــم رصــد 4 حــاالت اعتقــال بســبب انخــراط المعتقليــن بحمات جمــع وتوزيع طــرود غذائية 
فــي ظــل الوضــع االقتصــادي الذي تســببته جائحة كورونا، بســبب انتماءاتهم السياســية.

ومثلــت المجموعــة قانونيــا 12 معتقــاًل اتهمــوًا بخــرق حالــة الطــوارئ بســبب دعــوة حــراك 
»طفــح الكيــل« العتصــام وســط رام اللــه ضــد الفســاد.

ووثقــت المجموعــة اعتقــال 3 بســبب خــرق اإلغــاق الليلــي، لكــن التحقيــق والتهــم الموجهــة 
إليهــم كانــت مختلفــة، حيــث تركــزت حــول انتمائهــم السياســي.

االعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير:
وثقــت المجموعــة 20 حالــة اعتقــال علــى خلفيــة ممارســة أصحابهــا لحريــة الــرأي والتعبيــر 
أي بنســبة %25.3 مــن مجمــل االعتقــاالت، بينهــا 17 حالــة اعتقــال علــى خلفيــة النشــر علــى 

ــة. ــات إلكتروني ــة بصفح ــول عاق ــق ح ــي أو التحقي ــل االجتماع ــع التواص مواق

وقــد تــم رصــد 12 حالــة اعتقــال علــى خلفيــة نشــر مواقــف أو انتقــادات سياســية واجتماعيــة 
أو قضايــا فســاد، و3 حــاالت بســبب انتقــادات لإلجــراءات المرتبطــة بمحاربــة فيــروس كورونــا 

وحالــة الطــوارئ.

واتســمت االعتقــاالت المرتبطــة بحريــة الــرأي والتعبيــر بتكــرار تهــم يتــم اســتخدامها ضــد 
ــة العامــة  ــر، حيــث وجهــت النياب ــرأي والتعبي ــة ال ــن لماحقــة النشــر وحري النشــطاء والصحفيي
ــة« لـــ4  ــرات الطائفي ــارة النع ــة »إث ــاًل، وتهم ــلطة« لـــ11 معتق ــى الس ــع عل ــذم الواق ــة »ال تهم

معتقليــن.

وقــد تــم اســتخدام قــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة رقــم )10( لســنة 2018 فــي 11 حالــة 
اعتقــال، وتحديــدًا المــادة 45 مــن القانــون؛ التــي تتيــح اســتجاب أي مــادة أخــرى مــن أي قانــون 

آخر. 

ومــن الجديــر اإلشــارة إلــى أن المــادة 19)1( من العهد الدولــي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية 
تضمــن »لــكل شــخص الحــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة«، وتضمــن المــادة 19)2( أن »لــكل 
شــخص الحــق فــي حريــة التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق؛ حريــة نقــل المعلومــات واألفــكار بجميــع 
أنواعهــا«، وتنــص المــادة 19)3( علــى أن ممارســة هــذه الحقــوق »يجــوز أن تكــون خاضعــة لقيــود 
معينــة، ولكــن يجــب أن تكــون فقــط كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون وأن تكــون ضروريــة؛ 
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لحمايــة النظــام العــام«، وأكــدت لجنــة حقــوق اإلنســان المعنيــة بتطبيــق العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فــي تعليقهــا العــام رقــم )34(، بــأن كل قيــد موضــوع علــى 

ممارســة هــذه الحقــوق يجــب أن يتوافــق مــع معيــاري الضــرورة والتناســب الصارميــن.

االعتقال على خلفية العمل النقابي:

ــن  ــبة %21.5 م ــي بنس ــل النقاب ــة العم ــة حري ــى خلفي ــال عل ــة اعتق ــة 17 حال ــت المجموع تابع
االعتقــاالت المرصــودة خــال حالــة الطــوارئ، بينهــا 12 معتقــاًل علــى خلفيــة دعــوة نشــطاء 
ــة الفســاد، كمــا وثقــت  العتصــام »طفــح الكيــل« تحــت عنــوان المطالبــة بإصالحــات ومحارب
4 حــاالت اعتقــال علــى خلفيــة تهــم بتوزيــع طــرود غذائيــة خــال إجــراءات الحجــر، وتــم توثيــق 

ــة اعتقــال واحــدة علــى خلفيــة عمــل نقابــي طالبــي جامعــي. حال

مظاهرة  »طفح الكيل«
تابعــت المجموعــة قانونيــا اعتقــال 12 شــخصًا علــى خلفية دعوة حراكات فلســطينية ونشــطاء 
العتصــام مطالــب بإصاحــات وبمحاربــة الفســاد، عــرف باعتصــام »طفــح الكيــل«، فيمــا كان 

عــدد المعتقليــن علــى تلــك الخلفيــة أكبــر مــن ذلــك.

ــى دوار  ــه عل ــررًا إقامت ــذي كان مق ــام ال ــرض لاعتص ــوم المفت ــي الي ــم ف ــل 11 منه ــد اعتق وق
المنــارة وســط رام اللــه بتاريــخ 2020/7/19، فيمــا تــم اعتقــال ناشــط واحــد مــن مــكان عملــه 

فــي اليــوم التالــي لموعــد االعتصــام.

أفــاد المعتقلــون ال11 فــي شــهاداتهم للمجموعــة؛ بأنــه تــم توقيفهــم واعتقالهــم وهــم فــي 
طريقهــم أو يقفــون بشــكل منفــرد قــرب دوار المنــارة حيــث لــم يكــن التجمــع الســلمي قــد بــدأ 

أصــًا.

أمــا الناشــط الــذي اعتقــل مــن مــكان عملــه فــي اليــوم التالــي فأفــاد فــي شــهادته أنــه لــم يتواجد 
فــي مــكان االعتصــام فــي اليــوم الــذي ســبقه، بســبب التزامــه بالحجــر فــي ظــل مخالطتــه ألحد 
المصابيــن بفيــروس كورونــا، وهــو مــا يتناقــض وأحــد التهــم التــي وجهــت للمعتقليــن، حيــث 
وجهــت النيابــة تهمتــي »االشــتراك فــي تجمهــر غيــر مشــروع« خافــًا للمــادة )165.1( مــن 
قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960، و«مخالفــة التدابيــر واإلجــراءات المتخــذة لتحقيــق 
غايــات إعــان حالــة الطــوارئ« خافــًا للمــادة )1.3( مــن القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2020 

بشــأن حالــة الطــوارئ.
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أفــاد اثنــان مــن المعتقليــن فــي شــهادتهما أنهمــا كانــا يتواجــدان مصادفــة فــي المــكان، وتــم 
اعتقالهمــا بشــكل عشــوائي لوجودهمــا هنــاك وليــس لهمــا عاقــة بالفعاليــة أو النشــطاء الذيــن 

دعــوا إلقامتهــا.

وفــي حيــن أن منــع التجمــع الســلمي واالعتقــاالت اســتندت إلــى قانــون الطــوارئ وتطبيــق 
اإلجــراءات مــن أجــل الحــد مــن فيــروس كورونــا، فقــد أفــاد 9 مــن المعتقليــن أن أفــراد األمــن لــم 
يلتزمــوا بشــكل كلــي أو جزئــي بالبروتوكــوالت الصحيــة والكمامــات، وقــال 8 منهــم إن عمليــة 
نقلهــم أو احتجازهــم شــهدت اكتظاظــًا يخالــف البروتوكــوالت الصحيــة، وأفــاد أحدهــم أنــه 
تــم توقيفــه مــع باقــي المعتقليــن رغــم فــرض وزارة الصحــة الحجــر المنزلــي عليــه، وتــم وضعه 

مــع الباقيــن قبــل أن تتبيــن نتيجــة الفحــص المخبــري لفيــروس كورونــا.

توزيع الطرود الغذائية
ــول  ــم ح ــد اعتقاله ــن بع ــطاء مجتمعيي ــع 4 نش ــة م ــزة األمني ــق األجه ــة تحقي ــت المجموع تابع
نشــاطات جمــع و/أو توزيــع مــواد عينيــة وطــرود غذائيــة فــي ظــل مــا ســببته إجــراءات اإلغــاق 
ــا مــن توقــف مواطنيــن عــن العمــل، وفيمــا أفــرج عــن اثنيــن منهــم  لمكافحــة فيــروس كورون
التــي وجهــت تهمــة  العامــة  النيابــة  إلــى  اآلخريــن  الناشــطين  إحالــة  تــم  24 ســاعة،  خــال 
»جمــع وتلقــي أمــوال مــن جمعيــات غيــر مشــروعة« لهمــا، وليحصــل أحدهمــا علــى بــراءة مــن 
ــى أن ماحقتهــم كانــت علــى  ــة العامــة حفــظ ملــف اآلخــر، ويشــار إل المحكمــة، ولتقــرر النياب

خلفيــة انتماءاتهــم السياســية.

االعتقال على خلفية التعددية الحزبية والسياسية
تابعــت المجموعــة 32 معتقــاًل لــدى األجهــزة األمنيــة خــال حالــة الطــوارئ ألســباب سياســية 
بمــا يتناقــض مــع الحــق فــي التعدديــة السياســية والحزبيــة، بنســبة %40.5 مــن مجمــل 
االعتقــاالت فــي الفتــرة التــي رصدهــا التقريــر، اتســمت معظمهــا بتكــرار تهــم بعينهــا يتــم 
اســتخدامها ضــد النشــطاء السياســيين وطلبــة الجامعــات، فــي حيــن أن التحقيــق الفعلــي 

لــدى األجهــزة األمنيــة كان ألســباب سياســية.

أفــاد المعتقــل ن.ج فــي جلســة التحقيــق أمــام وكيــل النيابــة العامــة ومحامــي »مجموعــة 
محامــون مــن أجــل العدالــة« وكانــت قــد وجهــت لــه تهمــة »جمــع وتلقــي أمــوال مــن جمعيــات 
غيــر مشــروعة«: »هــذه التهمــة تــم وضعهــا كمخــرج قانونــي لتوقيفــي، أنــا معتقــل سياســي 
ويتــم التحقيــق معــي حــول مشــاركتي فــي اســتقبال صديقــي األســير المحــرر وأنــي قمــت برفــع 
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رايــات، يتــم تحميلــي مســؤولية هــذا العمــل...، مشــاركتي كانــت مشــاركة اجتماعيــة فقــط 
ــا  كــون األســير المحــرر صديقــي وزميلــي باألســر، أمــا بخصــوص األمــوال غيــر المشــروعة فأن

أنفيهــا نفيــًا قاطعــًا«.

تكــرر اســتخدام النيابــة لتهمــة »حيــازة الســالح« 19 مــرة، فيمــا تــم اســتخدام تهمــة »جمــع 
وتلقــي أمــوال مــن جمعيــات غيــر مشــروعة« 6 مــرات، وهمــا التهمتــان األكثــر اســتخدامًا فــي 
االعتقــاالت السياســية بهــدف تمديــد التوقيــف بينمــا التحقيقــات الفعليــة تكــون فــي جوانــب 
مختلفــة، واســتخدمت تهــم أخــرى للمعتقليــن السياســيين مثــل »إثــارة النعــرات الطائفيــة«، 

و«التجمهــر غيــر المشــروع«.

ــي  ــق الفعل ــة« أن التحقي بينمــا ذكــر 26 معتقــاًل فــي شــهاداتهم لـ«محامــون مــن أجــل العدال
بحقهــم تمحــور حــول النشــاط أو االنتمــاء السياســي، إضافــة إلــى 9 أفــادوا بــأن التحقيق معهم 
ــق كان  ــدوا أن التحقي ــن أك ــالل، و5 معتقلي ــدى االحت ــم ل ــباب اعتقاله ــات أو أس ــرق لمجري تط
حــول النشــاطات الطالبيــة فــي الجامعــات، و3 لمشــاركتهم فــي فعاليــات اســتقبال أســرى 
محرريــن، إضافــة لمواضيــع أخــرى مثــل التحقيــق حــول صديــق أو قريــب معتقــل، أو اســتام 

مســتحقات أســير أو غيرهــا.

االعتقال على ذمة المحافظين
ــل  ــن مجم ــن بي ــبة %7.6 م ــن بنس ــة المحافظي ــى ذم ــال عل ــاالت اعتق ــة 6 ح ــت المجموع وثق
االعتقــاالت التــي تابعتهــا، وكان القاســم المشــترك بيــن تلــك االعتقــاالت أن ســبب االعتقــال 

هــو االنتمــاء السياســي أو الخافــات السياســية حســب شــهاداتهم للمجموعــة.

ويعــد االعتقــال علــى ذمــة المحافظيــن توقيفــًا إداريًا دون قــرار أو إذن قضائي، حيــث أكد القانون 
األساســي الفلســطيني فــي المــادة )11.2( بأنــه »ال يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو 
حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد أو منعــه مــن التنقــل إال بأمــر قضائــي وفًقــا ألحــكام القانــون«، 
ومخالفــا للمــواد )8 و10 و11( مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان، والمــواد )3/9( و)3/14( 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي انضمــت إليــه دولة فلســطين.

وقــد كان مــن بيــن تلــك الحــاالت؛ معتقــل تم تحويلــه للتوقيف علــى ذمة المحافــظ بعد رفض 
الجهــاز األمنــي اإلفــراج عنــه إثــر صــدور قــرار قضائــي بإخــاء ســبيله، فيمــا تقدمــت المجموعــة 
بشــكاوى وطعونــات قضائيــة فــي محكمــة العــدل العليــا ضــد قــرارات توقيــف اثنيــن علــى ذمــة 
المحافظيــن، ليتــم اإلفــراج عــن أحدهمــا قبــل أن تصــدر المحكمــة قرارًا بقضيتــه، وإحالــة اآلخــر 

إلــى النيابــة العامــة ومحكمــة الصلــح وتوجيــه الئحــة اتهــام ضــده.
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ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة أثناء االعتقال و/
أو التوقيف

أثــار 33 معتقــال أي بنســبة %41.7 تابعتهــم المجموعــة منــذ إعــان حالــة الطــوارئ إلــى حيــن 
إعــداد التقريــر ادعــاءات تعذيــب أو ضــرب أثنــاء عمليــة االعتقــال و/أو التحقيــق، و/أو ســوء 
معاملــة لفظيــة، و/أو حرمــان أو مماطلــة فــي العــالج، و/أو ضغــوط مــن أجــل دفــع معتقليــن 
لفــك إضرابهــم عــن الطعــام، بمــا يخالــف المــادة )13( مــن القانــون األساســي الفلســطيني، 
واتفاقيــة  مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية 

ــة. أو المهين

ومــن بيــن هــؤالء تعــرض 5 معتقليــن للضــرب أثنــاء عمليــة االعتقــال حســب شــهادتهم بنســبة 
%6.3 مــن مجمــل االعتقــاالت؛ يقــول الصحفــي أ.ح فــي شــهادته: »خــال ثوانــي رمونــي أرًضــا 
وتلقيــت مــن اللكمــات والــركل باألرجــل مــا ال يوصــف مــن عســاكر يتــراوح عددهــم مــن 5-10 ال 
أحصيهــم بالضبــط، حينهــا ُشــج رأســي وعنــد العــاج احتــاج الجــرح لقطبتيــن طبيتيــن، وفقــدت 
ضرســي بلكمــة أحــد العســاكر عــدا عــن الدمــاء التــي مــألت وجهــي ومــا تبقــى مــن بلوزتــي التــي 

تمزقت«.

فيمــا قــال الناشــط ص.ز فــي شــهادته إنــه تعــرض للضــرب أثنــاء االعتقــال برفقــة طفلــه الــذي 
أجهــش بالبــكاء، وطلــب مــن األمــن الســماح لــه بإيصــال طفلــه الصغيــر إلــى المنــزل، إال أن 
القــوة األمنيــة رفضــت ذلــك، وقامــت بنقلــه إلــى مقــر األمــن الوقائــي فــي الخليــل برفقــة طفلــه 
قبــل الســماح لــه بمرافقتهــم إليصالــه إلــى المنــزل، لكــن األمــن تــرك الطفــل فــي الشــارع قــرب 

المنــزل ليعــود وحيــدا.

فيمــا أثــار 16 معتقــال ادعــاءات تعذيــب أثنــاء التحقيــق بنســبة %20.2 مــن مجمــل المعتقليــن 
أثنــاء حالــة الطــوارئ، تنوعــت أشــكاله بيــن الشــبح، والشــبح بمــا تســمى بالخزانــة أو الثاجــة، 
ــس فــي البــرد  ــع الماب ــى خل ــار عل ــج، والفلقــة، واإلجب ــرب بالبربي ــرب، والصفــع، والض والض
القــارس، وتــم توثيــق بعــض تلــك االدعــاءات أمــام المحاكــم أو وكاء النيابــة، ووثقــت الحاالت 
األخــرى فــي شــهادات المعتقليــن للمجموعــة، فيمــا امتنعــت جهــات الضبــط القضائــي عــن 

تنفيــذ قراريــن اثنيــن علــى األقــل مــن المحاكــم بعــرض المعتقليــن علــى الطــب الشــرعي.

وقــد وصــف الطالــب خ.ق، مــا تعــرف بالخزانــة أو الثاجــة التــي تعــرض للشــبح بداخلهــا 
بأنهــا: »تشــبه خزانــة المابــس، يتــم إغــاق بابهــا علــى المعتقــل، وحــول ارتفاعهــا، قــال: »إنــه 

ــم«. ــم*80 س ــة 80 س ــرى قراب ــا األخ ــن أبعاده ــا لك ــوف فيه ــتطيع الوق يس

ــف،  ــز التوقي ــى مرك ــه إل ــاء نقل ــرب أثن ــداء بالض ــرض لاعت ــه تع ــهادته أن ــي ش ــا روى خ.ع ف فيم
ــق معــه،  ــاء التحقي ــة أثن ــه، كمــا تعــرض لإلهان ــة علــى قدمي وتعرضــه للضــرب بعصــا كهربائي
ــاء الضــرب حيــث  ــد بعــض الجمــل أثن ــه أفــراد األمــن تردي ــة شــعوره الدينــي، وطلــب من وإهان
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كانــوا يقولــون لــه حســب شــهادته: »احكــي أبــو مــازن ســيدي وماجــد فــرج ســيدي«، وتعرضــه 
للضــرب واإلهانــة أيضــا خــال فتــرة التحقيــق لمــدة ثمانيــة أيــام بقبضــات األيــدي علــى رأســه 
وعلــى إثــر ذلــك ضعفــت حاســة الســمع لديــه، وتــرك بزنزانــة أبعادهــا 1.5* 1.5 متــر، وأجبــر 
علــى خلــع حذائــه وجواربــه والبقــاء بمابــس خفيفــة، مــع وضــع مــاء بــارد مــكان وقوفــه، وقــام 

بطلــب تحويلــه إلــى الطبيــب لكــن المحققيــن رفضــوا ذلــك.

وذكــر 20 معتقــال فــي شــهادتهم تعرضهــم لإلهانــة وســوء المعاملــة اللفظيــة والتهديــد بنســبة 
%25.3 مــن المعتقليــن، و6 معتقليــن لضغوطــات لحملهــم علــى فــك اإلضــراب عــن الطعــام 

أي بنســبة %7.6، و5 معتقليــن لممطالــة أو منــع مــن العــالج أو توفيــر الــدواء، بنســبة 6.3%.

سالمة اإلجراءات القانونية
القانونيــة وفــق قانــون  العدالــة« برصــد اإلجــراءات  قامــت مجموعــة »محامــون مــن أجــل 

العامــة. والنيابــة  القضائــي  الضبــط  أجهــزة  التــزام  النافــذ ومــدى  الجزائيــة  اإلجــراءات 

وقــد أفــاد 41 معتقــاًل )بنســبة %51.9 مــن مجمــل الحــاالت( فــي شــهادتهم للمجموعــة 
عــدم إبــراز أجهــزة الضبــط القضائــي مذكــرات توقيــف بحقهــم بمــا يخالــف المــادة )30( مــن 
ــراز مذكــرة  ــي وضعــت 3 حــاالت فقــط يجــوز فيهــا القبــض علــى متهــم دون إب ــون، والت القان
توقيــف وهــي: »1.حالــة التلبــس فــي الجنايــات، أو الجنــح التــي تســتوجب عقوبــة الحبــس مــدة 
تزيــد علــى ســتة أشــهر، 2.إذا عــارض مأمــور الضبــط القضائــي أثنــاء قيامــه بواجبــات وظيفتــه 
ــًا  ــب جرم ــف، 3.إذا ارتك ــكان التوقي ــن م ــرار م ــاول الف ــر أو ح ــروع وف ــه مش ــا بوج أو كان موقوف
أو اتهــم أمامــه بارتــكاب جريمــة، ورفــض إعطــاء اســمه أو عنوانــه أو لــم يكــن لــه مــكان ســكن 

معــروف أو ثابــت فــي فلســطين«.

كمــا جــرى اعتقــال 18 شــخصا )بنســبة %22.8( ومــن ثــم اإلفــراج عنهــم دون عرضهــم علــى 
أيــة جهــة قضائيــة بمــا يخالــف المــادة )107.1( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة النافــذ؛ والتــي 

تنــص علــى وجــوب تســليم الموقــوف إلــى النيابــة العامــة للتحقيــق معــه خــال 24 ســاعة.

ووثقــت المجموعــة وفــق شــهادات المعتقليــن 17 حالــة اعتقــال )بنســبة %21.5 مــن مجمــوع 
المعتقليــن( تبعــت اســتدعاءات مــن أجهــزة الضبــط القضائــي، والتــي ال تملــك قانونــًا حــق 
توجيــه االســتدعاء ســواء الهاتفــي أو المكتــوب بــدون إذن توقيــف مــن النيابــة العامــة، ووثقــت 
حالــة تــم فيهــا تأخيــر عــرض الموقــوف علــى النيابــة العامــة ألكثــر مــن 48 ســاعة مــن توقيفــه.

أمــا بخصــوص اإلجــراءات القانونيــة مــا بعــد التوقيــف، فقــد وثقــت 5 حــاالت )بنســبة 6.3% 
مــن مجمــوع المعتقليــن( تأخــرت خاللهــا األجهــزة األمنيــة بتنفيــذ قــرارات المحاكــم بإخــالء 
ســبيل المتهميــن، وفــي هــذا اإلطــار يقــول المعتقــل خ.ع فــي شــهادته: »إن جهــاز المخابــرات 
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العامــة رفــض االمتثــال لقــرار المحكمــة بشــكل فــوري، فيمــا أبلغــه أحــد المحققيــن أن اإلفــراج 
عنــه ســيكون وفــق تقديــر الجهــاز األمنــي وليــس حســب المحكمــة«، كما أكــد أن المحقــق أخبره 
بأنــه »لــن يتــم اإلفــراج عنــه بنفــس اليــوم ليعلــم أن الســلطة التنفيذيــة أعلــى مــن القضــاء« 

حســب وصفــه.

ــر مــن الحــاالت  ــة فــي كثي ــا أن التوقيــف اســتخدم كعقوب وتدلــل طريقــة التعامــل مــع القضاي
وخاصــة فــي حــاالت المعتقليــن الذيــن حصلــوا علــى براءة مــن التهم المســندة إليهــم؛ أو قررت 
النيابــة العامــة حفــظ الملفــات التحقيقيــة الخاصــة بهــم أو إبقائهــا دون إحالــة إلــى المحكمــة، 
حيــث قــررت المحاكــم بــراءة 6 )بنســبة %7.6 مــن المعتقليــن(، وقــررت النيابــة العامــة حفــظ 
12 ملفــًا تحقيقيــا )بنســبة %15.1 مــن حــاالت االعتقــال( لمعتقليــن آخريــن لعــدم كفايــة 
األدلــة أو عــدم وجــود مــا يربــط التهمــة بالمعتقــل، بمــا يدلــل علــى عــدم جديــة التحقيقــات التــي 
أدت إلــى توقيفهــم مــددًا مختلفــة، وبقيــت 3 ملفــات دون إحالــة إلــى المحكمــة ودون حفظهــا 
)بنســبة %3.8(، وال تــزال 22 قضيــة لمعتقليــن خــال حالــة الطــوارئ )بنســبة %27.8( قيــد 
المحاكمــة حيــث تؤجــل المحاكــم لعــدد منهــم تباعــًا، وفــي معظــم األحيــان )19 قضيــة بنســبة 

%24( يتــم تأجيــل جلســاتها لعــدم حضــور أو تأخــر حضــور شــهود النيابــة العامــة.

واقتصــرت قــرارات اإلدانــة مــن المحاكــم علــى 3 معتقليــن فقــط )%3.8( مــن بيــن كل قضايــا 
ــق  ــف يتعل ــم بمل ــوارئ، أحده ــة الط ــال حال ــة خ ــا المجموع ــي تابعته ــفي الت ــال التعس االعتق
بالتعبيــر عــن رأيــه فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتــم إصــدار الحكــم بغيــاب محامــي الدفاع، 
ــرور  ــرعة دون الم ــا بس ــكام بحقهم ــدار األح ــم إص ــية؛ ت ــات سياس ــن بملف ــن اآلخرْي والمعتقلْي

باإلجــراءات الســليمة، وبغيــاب محامــي الدفــاع بســبب إضــراب نقابــة المحاميــن.

التزام األمن بإجراءات السالمة والوقاية من 
فيروس كورونا

رغــم أن الهــدف والمســبب إلعــان حالــة الطــوارئ هــو مكافحــة انتشــار فيــروس كورونــا، 
وبالتالــي جــزء مــن اإلجــراءات االعتقاليــة تــم تبريرهــا بذلــك، ال ســيما التــي ارتبطــت بتهــم خــرق 
ــهاداتهم  ــال ش ــدوا خ ــبة %54.4( أك ــال )بنس ــن 43 معتق ــل ع ــا ال يق ــوارئ، إال أن م ــة الط حال
ــة  ــاء عملي ــراءات أثن ــك اإلج ــي بتل ــي أو جزئ ــزام كل ــدم الت ــة« بع ــل العدال ــن أج ــون م لـــ »محام

االعتقــال أو التحقيــق أو التوقيــف.

منهــم 40 معتقــال )%50.6( أفــادوا بعــدم التــزام كلــي أو جزئــي مــن أفــراد األمــن أو المحققين 
بارتــداء الكمامــات وتطبيــق البروتوكــوالت الصحيــة أثنــاء مراحــل االعتقــال و/أو التحقيــق، و10 
معتقليــن )%12.6( أفــادوا بنقلهــم و/أو احتجازهــم بظــروف اتســمت باكتظــاظ الموقوفيــن 

فــي مركبــات النقــل أو غــرف التوقيــف.
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االعتقال لدى االحتالل

ــة  ــزة األمني ــدى األجه ــن ل ــن المعتقلي ــال 6 م ــال باعتق ــوات االحت ــام ق ــة قي ــدت المجموع رص
الفلســطينية بعــد اإلفــراج عنهــم، وأفــاد اثنــان منهــم بعــد اإلفــراج عنهمــا مــن ســجون االحتــال 

بارتبــاط التحقيــق لــدى االحتــال بالقضايــا التــي اعتقلــوا مــن أجلهــا لــدى األجهــزة األمنيــة.

وذكــر الصحفــي ع.ظ فــي شــهادته لـ«محامــون من أجل العدالــة« » أن التحقيق الذي تعرض له 
لــدى قــوات االحتــال كان يتعلــق بوقائــع تعــرض للتحقيــق حولهــا لــدى جهــاز األمــن الوقائــي«، 
فيمــا حوكــم الناشــط إ.ن لــدى االحتــال علــى تهمــة »تقديــم مســاعدات واالنتمــاء لتنظيــم 

محظــور«، وكان التحقيــق معــه لــدى األجهــزة األمنيــة حــول توزيــع طــرود خــال الجائحــة.

 التحريض على مجموعة »محامون من أجل 
العدالة«

تتعــرض المجموعــة وعلــى مــدار ســنوات لتحريــض األمــن للمعتقليــن عليهــا وعلــى محاميهــا 
وأعضائهــا، وقــد رصــدت خــال عــام مــن حالــة الطــوارئ 4 حــاالت تحريــض جــاءت كالتالــي:

المعتقــل م.ج؛ أفــاد بتحريــض المستشــار القانونــي لجهــاز المخابــرات العامــة ضــد . 1
المحامــي مهنــد كراجــة، حيــث أخبــره أن توكيــل المحامــي المذكــور يؤخــر باإلفــراج عنــه.

المعتقــل ن.ع؛ أفــاد أن جــزءًا مــن التحقيــق معــه كان حــول عاقتــه بمجموعــة »محامــون . 2
مــن أجــل العدالــة« ومصــادر تمويلهــا، وأعيــد اســتدعاؤه الحقــا لتتمحــور األســئلة مــرة 

أخــرى حــول المجموعــة.

المعتقــل م.ز؛ أفــاد بــأن التحريــض علــى المجموعــة تمثــل بقــول المحقــق لــه: »لــو لــم . 3
توكلهــم لمــا تــم تمديــد توقيفــك لخمســة عشــر يومــًا فــي المحكمــة«.

المعتقــل ع.ع؛ أفــاد فــي شــهادته أنــه وبعــد طلــب االتصــال بالمحامــي مهنــد كراجــة . 4
ــك«. ــي حال ــش ف ــت بتخرب ــه: »أن ــال ل ــك وق ــق ذل ــض المحق رف

ــدوا لمجموعــة محامــون مــن أجــل . 5 المعتقليــن علــى خلفيــة مظاهــرة طفــح الكيــل أك
العدالــة بوجــود تحريــض ضــد المجموعــة مــن قبــل مديــر الشــرطة ومديــر الســجن 

وعناصــر الشــرطة أثنــاء توقيفهــم فــي« نظــارة البالــوع. 
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القضايا التي تم متابعتها خالل فترة إعالن 
حالة الطوارئ:

قســمت المجموعــة خــالل إعــداد هــذا التقريــر القضايــا التــي 
تــم متابعتهــا إلــى أربعــة أبــواب، كالتالــي:

االعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير.. 1

االعتقال على خلفية العمل النقابي.. 2

االعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية.. 3

االعتقال على ذمة المحافظ.. 4
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وجاء تفصيل الحاالت على النحو اآلتي:

اواًل:-  االعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير

ز.خ :. 1
ــًا  ــخ 14.4.2020، الحق ــرم ز.خ بتاري ــي طولك ــة ف ــرات العام ــاز المخاب ــل جه اعتق
لذلــك قامــت النيابــة العامــة بالتحقيــق معــه بتهمة »الــذم الواقع على الســلطة«، 
 ،1960 )16( لســنة  العقوبــات رقــم  )191( مــن قانــون  المــادة  لنــص  خافــا 
فــي حيــن أن معظــم التحقيــق معــه تمحــور حــول محادثــة مــع صفحــة إخباريــة 
علــى موقــع  فيســبوك، وحــول مــا اعتبرتــه الجهــات الرســمية »إســاءة للرئيــس 

والســلطة الفلســطينية«.

ــة  ــت النياب ــا أحال ــًا، فيم ــه 15 يوم ــرم توقيف ــح طولك ــة صل ــددت محكم ــًا م الحق
العامــة ملفــه بعــد إقفــال التحقيــق إلــى المحكمــة المختصــة، ووجهــت لــه الئحــة 

االتهــام ومنــذ ذلــك الحيــن تتوالــى جلســات المحاكمــة لدعــوة شــهود النيابــة.
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  م. س: . 2
اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي طولكــرم م.س بتاريــخ 15.4.2020، وحققــت 
معــه النيابــة العامــة بتهمــة »الــذم الواقــع علــى الســلطة« خافــًا ألحــكام المــادة 
)45( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة 
وورد   ،1960 لســنة   )16( رقــم  العقوبــات  قانــون  مــن   )191( المــادة  بداللــة 
ــام  ــرم ق ــي طولك ــي ف ــن الوقائ ــاز األم ــه »أن جه ــة ل ــام الموجه ــة االته ــي الئح ف
باعتقالــه ومــن ثــم إحالتــه للتحقيــق لقيامــه بإشــاعة الفوضــى وزعزعــة االســتقرار 
ــابه  ــال حس ــن خ ــة م ــا األمني ــطينية وأجهزته ــلطة الفلس ــى الس ــض عل والتحري
علــى موقــع فيســبوك«، وقــد تمحــور التحقيــق معــه حــول منشــور انتقــد فيــه أداء 
مؤسســات الســلطة الفلســطينية خــال الحظــر الصحــي، ومــا اعتبــره »توزيعــًا 

غيــر عــادل للطــرود الغذائيــة«.

ُيشــار إلــى أن النيابــة العامــة كانــت قــد أوردت تهمــة »حيــازة ســاح« لغايــات 
ــذم الواقــع  ــح »ال ــه لتصب ــت التهمــة الموجهــة إلي ــد توقيفــه، ومــن ثــم عدل تمدي
علــى الســلطة«، علمــًا بــأن النيابــة العامــة كانــت قــد فوضــت جهــاز األمــن الوقائي 
بالتحقيــق معــه بتاريــخ 19.4.2020، وتــم تمديــد توقيفــه لمــدة 48 ســاعة، فيمــا 
أيــام،  ســبعة   21.4.2020 بتاريــخ  توقيفــه  طولكــرم  صلــح  محكمــة  مــددت 
ــدوق  ــودع فــي صن ــار ت ــة بقيمــة 200 دين ــة نقدي ــه بكفال ليجــري الحقــًا اإلفــراج عن

ــة. المحكم

بتاريــخ 11.6.2020 جــرى إحالــة الملــف إلــى المحكمــة بعــد إقفــال التحقيــق، 
وتــاوة الئحــة االتهــام، فيمــا تأجلــت الجلســة لغايــات تبليــغ شــهود النيابــة، 
وتوالــت جلســات المحكمــة وتأجلــت عــدة مــرات لتبليــغ شــهود النيابــة، وأخيــرًا 

ــة. ــة األدل ــدم كفاي ــه لع ــندة إلي ــم المس ــن الته ــه م ــت براءت أعلن

وكانــت عائلتــه قــد أفــادت لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« عــدم التــزام 
عناصــر األجهــزة األمنيــة عنــد اعتقالــه باإلجــراءات والبرتوكــوالت الصحيــة المقــررة 

بموجــب إعــان حالة الطــوارئ. 
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أ.خ: . 3
اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي رام اللــه أ.خ بتاريــخ 18.4.2020، وُعــرض علــى 
النيابــة العامــة بتاريــخ 20.4.2020 أي بعــد 48 ســاعة، وجــرى التحقيــق معــه 
ــة«  ــبكة االلكتروني ــتخدام الش ــة باس ــة والمذهبي ــرات الطائفي ــارة النع ــة »إث بتهم
اســتنادا لنــص المــادة )45( مــن القــرار بقانــون الجرائــم اإللكترونيــة لعــام 2018، 
بداللــة المــادة )150( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، علــى 
خلفيــة تعليــق لــه علــى منشــور علــى صفحــة محافــظ محافظــة رام اللــه والبيــرة 

علــى الفيــس بــوك.

ــرى  ــا ج ــا، فيم ــه 15 يوم ــح رام الل ــة صل ــدى محكم ــه ل ــد توقيف ــم تمدي ــًا ت الحق
اإلفــراج عنــه بتاريــخ 30.4.2020 بكفالــة شــخصية قيمتهــا 2000 دينــار، ولــم 
يتــم إحالــة ملفــه إلــى المحكمــة المختصــة ولــم يصــدر قــرار بحفظــه حتــى تاريــخ 

ــر. إصــدار التقري

ح.خ: . 4
طالب إعالم في جامعة بيرزيت:

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي طولكــرم طالــب اإلعــام فــي جامعــة بيرزيــت 
ــور. ــاز المذك ــدى الجه ــة ل ــتدعائه للمقابل ــد اس ــخ 30.4.2020، بع ح.خ بتاري

أحيــل الحقــًا إلــى النيابــة العامــة التــي قامــت بالتحقيــق معه بتهمــة »إثــارة النعرات 
الســلطة  علــى  بالتحريــض  اتهامــه  التحقيقــي  ملفــه  فــي  وورد  العنصريــة«، 
الفلســطينية أمــام المواطنيــن، فيمــا تــم التحقيــق معــه حــول تواصلــه مــع 
ــار والمــواد اإلعاميــة لهــا، وحــول نشــاطه  مواقــع إعاميــة محليــة وإرســال األخب

النقابــي والطابــي داخــل الجامعــة.  

الحقــًا تــم مــددت محكمــة صلــح طولكــرم توقيفــه 7 أيــام، وجــرى اإلفــراج عنــه 
بتاريــخ 7.5.2020 بكفالــة شــخصية بقيمــة ألــف دينــار أردنــي، قبــل أن يتــم إحالــة 

ملفــه إلــى المحكمــة وتوجيــه الئحــة اتهــام بحقــه. 

بتاريــخ 9.6.2020 قــررت المحكمــة إعــان براءتــه من التهمة المســندة إليه، لعدم 
قيــام الدليــل حــول ارتــكاب أي فعــل يؤلــف جــرم »إثــارة النعــرات العنصريــة«، 
كمــا اعتبــرت المحكمــة نشــاطه مــع المواقــع اإلعاميــة وإرســال األخبــار لهــا مبــرر 

كونــه طالــب إعــام، مؤكــدة أنــه ال يجــوز ماحقتــه بســبب ذلــك.  
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ج. ج:. 5
ناشط نقابي في حراك بكفي يا شركات االتصاالت:

اعتقــل جهــاز المباحــث العامــة التابــع الشــرطة فــي رام اللــه الناشــط النقابــي 
ــخ 30.5.2020، ليجــري  ــا شــركات االتصــاالت« ج.ج بتاري فــي حــراك »بكفــي ي
فــي 31.5.2020 إحالتــه إلــى النيابــة العامــة التــي وجهــت لــه تهمــة »نقــل أخبــار 
مختلقــة ومهينــة عبــر الهاتــف«؛ خافــًا لنــص المــادة )91( فقــرة )أ( مــن قانــون 
االتصــاالت الاســلكية رقــم )3( لســنة 1996، وتمحــور التحقيــق معــه حــول 
تعليقــات لــه علــى صفحــة حــراك »بكفــي يــا شــركات االتصــاالت« علــى الفيــس 
بــوك انتقــد فيــه »الفســاد والغــاء« فــي قطــاع االتصــاالت؛ مطالبــا باإلصــاح. 

بتاريــخ 1.6.2020 أحالــت النيابــة العامــة ملفــه إلــى المحكمة المختصــة، ووجهت 
لــه التهمــة المذكــورة، وفــي الجلســة ذاتهــا أقــر بقيامــه بكتابــة المنشــورات، وأفــاد 
للمحكمــة أنــه يقصــد بذلــك تحريــك قطــاع االتصــاالت؛ في إشــارة إلــى »الغاء«، 
فيمــا ختمــت النيابــة العامــة بينتهــا علــى ضــوء إقــراره بالمنشــورات، وترافــع 
ــان  ــًا بإع ــه مطالب ــة« عن ــل العدال ــن أج ــون م ــة »محام ــل بمجموع ــاع المتمث الدف
براءتــه لعــدم وجــود جــرم يســتوجب الماحقــة، إال أن المحكمــة قــررت إدانتــه 
والحكــم عليــه بالحبــس مــدة ثاثــة أشــهر، وجــرى فــي اليــوم ذاتــه اســتبدالها 

بغرامــة مالية. 

الحقــًا لذلــك بــادر فريــق الدفــاع الســتئناف الحكــم، لتقــرر محكمــة بدايــة رام اللــه 
بصفتهــا االســتئنافية فســخه وإعــادة الملــف إلــى محكمــة الصلــح، التــي عــادت 
بتاريــخ 8.12.2020  إلــى إصــدار قرارهــا بإعــان براءتــه مــن التهمــة؛ كــون الفعــل 
المنســوب إليــه ال يشــكل جرمــًا، وأكــدت المحكمــة فــي قرارهــا علــى أهميــة 
احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر المكفولــة بموجــب القانــون األساســي الفلســطيني.
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ف. ي: . 6
ناشط مجتمعي:

اعتقلــت قــوة أمنيــة مشــتركة الناشــط المجتمعــي ف.ي قبــل أن يتــم إحالتــه 
ــراز مذكــرة  إلــى جهــاز األمــن الوقائــي فــي طولكــرم بتاريــخ 2.6.2020، بــدون إب
ــة مشــاركته فــي اعتصــام  توقيــف مــن جهــات االختصــاص، وذلــك علــى خلفي
بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي فــي طولكــرم، وحــول مشــاركته فــي حملــة 
ــه. ــن منزل ــب م ــادرة كت ــة بمص ــوة األمني ــت الق ــه؛ قام ــال اعتقال ــم، وخ ــر العظي الفج

بتاريــخ 4.6.2020 تــم اإلفــراج عنــه بــدون عرضــه علــى أيــة جهة قضائيــة مختصة، 
بشــكل مخالــف للمــادة )1/107( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة النافــذ؛ والتــي 
تنــص علــى وجــوب تســليم الموقــوف إلــى النيابــة العامــة للتحقيــق معــه خــال 

24 ســاعة.

 س. س: . 7
صحفي وناشط مجتمعي.

اعتقــل األمــن الوقائــي فــي طولكــرم الصحفــي والناشــط المجتمعــي س.س 
العامــة  النيابــة  قامــت  بدورهــا  العامــة،  للمباحــث  وحولــه   9.6.2020 بتاريــخ 
و«التحقيــر  الســلطة«،  علــى  الواقــع  »الــذم  تهــم  علــى  معــه  بالتحقيــق 
باســتخدام الشــبكة اإللكترونيــة أو بإحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات«، 
ــرة أو  ــت مباش ــواء كان ــة س ــة أو مرئي ــجيات صوتي ــور أو تس ــار أو ص ــر أخب و«نش
مســجلة علــى الشــبكة اإللكترونيــة أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات التــي 
تتصــل بالتدخــل غيــر القانونــي فــي الحيــاة الخاصــة أو العائليــة لألفــراد ولــو كانــت 
صحيحــة«، و«تهديــد شــخص أو ابتــزازه لحملــه علــى القيــام بفعــل أو االمتنــاع 
عنــه ولــو كان هــذا الفعــل مشــروعًا باســتخدام الشــبكة اإللكترونيــة أو بإحــدى 

وســائل تكنولوجيــا المعلومــات«.

يذكــر أن معظــم التحقيــق مــع المعتقــل المذكــور دار حــول فيديو ســجله ونشــره؛ 
يتضامــن فيــه مــع مزارعــي األغــوار ويدعــو لشــراء منتجاتهــم خاصــة فــي ظــل 
جائحــة كورونــا، وتــم التحقيــق معــه حــول قيــام صفحــة علــى فيســبوك بنشــره 
علــى شــكل بــث مباشــر، وعاقتــه بتلــك الصفحــة، نافيــا أي عاقــة لــه بهــا أو 

ــو كان مســجًا. قيامــه ببــث مباشــر بواســطتها حيــث أن الفيدي
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 11.6.2020 بتاريــخ  توقيفــه  بتمديــد  طولكــرم  فــي  الصلــح  محكمــة  قامــت 
خمســة عشــر يومــًا، وبتاريــخ 25.6.2020 لمــدة ســبعة أيــام، وفــي 1.7.2020 
ــة العامــة  رفضــت المحكمــة وبعــد االطــاع علــى الملــف التحقيقــي طلــب النياب
تمديــد توقيفــه مــرة أخــرى، وتــم إخــاء ســبيله بكفالــة عدليــة قيمتهــا 5 آالف دينــار 
أردنــي، ولــم يتــم إحالــة ملفــه للمحكمــة ولــم يتــم حفظــه ومــا زال قيــد التحقيــق.

وكان س.س قد تعرض لعديد من االعتقاالت السابقة لدى األجهزة األمنية.

  ع. أ: . 8
ناشط مجتمعي:

اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي نابلــس الناشــط المجتمعــي ع.ع بتاريــخ 
10.6.2020 مــن داخــل مبنــى محكمــة بدايــة نابلــس، فــي أعقــاب مثولــه أمــام 
محكمــة االســتئناف فــي قضيــة أخــرى تعــود إلــى العــام 2018 علــى خلفيــة 

ــلطة«. ــى الس ــع عل ــذم الواق ــه بـ«ال اتهام

ــة  ــاد المعتقــل المذكــور إلــى نظــارة المحكمــة، وٌأعيــد عرضــه علــى النياب تــم اقتي
العامــة للتحقيــق معــه مــرة أخــرى بتهمــة »الــذم الواقــع علــى الســلطة« خافــًا 
لنــص المــادة )45( مــن القــرار بقانــون بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة لعــام 2018؛ 
وأثنــاء   ،1960 )16( لســنة  رقــم  العقوبــات  )191( مــن قانــون  المــادة  بداللــة 
التحقيــق معــه تمــت مواجهتــه بعــدد مــن المنشــورات علــى موقــع فيســبوك 
تتعلــق بــآراء سياســية، باإلضافــة إلــى تعليقــات أخــرى علــى منشــورات علــى 
»إطالــة  فيــه  المذكــور  للمعتقــل  ُيســند  مــا  أن  النيابــة  واعتبــرت  الفيســبوك، 

اللســان علــى الرئيــس«.

بتاريــخ 15.6.2020 مــددت محكمــة صلــح نابلــس توقيفــه 15 يومــا؛ لتمكيــن 
النيابــة العامــة مــن التحقيــق معــه، وفــي 22.6.2020 تــم اإلفــراج عنــه بقــرار مــن 
المحكمــة بكفالــة شــخصية قيمتهــا ثاثــة آالف دينــار، وفــي اليــوم ذاتــه أقفلــت 
النيابــة العامــة التحقيــق معــه، وأحالــت ملفــه إلــى المحكمــة المختصــة، ووجهــت 
ــه الئحــة اتهــام موضوعهــا »الــذم الواقــع علــى الســلطة«، وتتوالــى جلســات  ل
المحاكمــة فــي القضيــة المذكــورة منــذ تاريخــه، حيــث تــم تأجيلهــا أكثــر مــن مــرة 
لعــدم حضــور شــاهد النيابــة الــذي تــم تغريمــه 15 دينــارا أردنيــا لعــدم حضــوره.

ُيذكــر أن ع.ع ُيحاكــم منــذ العــام 2018 علــى قضيــة أخــرى موضوعهــا أيضــا 
»الــذم الواقــع علــى الســلطة«، ومــا زالــت القضيــة منظــورة أمــام المحكمــة 

ــر.  ــخ إعــداد التقري حتــى تاري

أفــاد فــي شــهادته أنــه وبعــد طلــب االتصــال بالمحامــي مهنــد كراجــة رفــض 
المحقــق ذلــك وقــال لــه: »أنــت بتخربــش فــي حالــك«.
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ق. ب:. 9
اعتقــل قرابــة 20 عنصــرًا مقنعــًا مــن جهــاز األمــن الوقائــي فــي طولكــرم ق.ب مــن 
داخــل محلــه التجــاري بتاريــخ 16.6.2020، دون إبــراز مذكــرة توقيــف، وجــرى 
اإلفــراج عنــه بعــد 24 ســاعة مــن توقيفــه دون عرضــه علــى الجهــات القضائيــة 

المختصة. 

المذكــور تمحــور حــول عاقتــه ببعــض  المعتقــل  التحقيــق مــع  فــي حيــن أن 
الصفحــات االجتماعيــة علــى موقــع فيســبوك، وقــد أكد فــي شــهادته لـ»محامون 
مــن أجــل العدالــة«؛ أن عناصــر األمــن الوقائــي والمحققيــن لــم يكونــوا ملتزميــن 

باإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة المعلــن عنهــا بموجــب حالــة الطــوارئ. 

10 .
ناشط ضد الفساد

اعتقــل جهــاز المباحــث العامــة التابــع للشــرطة الناشــط ضــد الفســاد ف.س مــن 
منزلــه الكائــن فــي دورا بمحافظــة الخليــل بتاريــخ 7.7.2020 وأحيــل إلــى النيابــة 
العامــة فــي اليــوم التالــي العتقالــه، وجــرى التحقيــق معــه بتهمــة »الــذم الواقــع 
علــى الســلطة« خافــًا لنــص المــادة )45( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لعــام 
ــات  ــون العقوب ــة المــادة )191( مــن قان ــة، بدالل ــم اإللكتروني 2018 بشــأن الجرائ
رقــم )16( لســنة 1960، وجــرى تمديــد توقيفــه 24 ســاعة، فــي حيــن أن التحقيــق 

مــع المعتقــل المذكــور كان يــدور حــول انتقــاده للفســاد.

بتاريــخ 9.7.2020 تــم عرضــه علــى محكمــة صلــح دورا والتــي قامــت بتمديــد 
توقيفــه خمســة أيــام قبــل أن ُتحيــل النيابــة العامــة ملفه إلــى المحكمــة المختصة 
بتاريــخ 13.7.2020، وفــي الجلســة ذاتهــا تــم توجيــه الئحــة اتهــام بحقــه، وتقــرر 
اإلفــراج عنــه بكفالــة شــخصية قيمتهــا مئــة دينــار أردني، ومنــذ ذلك التاريــخ تتوالى 
جلســات المحاكمــة، حيــث تأجلــت ســت مــرات مــن أجــل حضــور شــهود النيابــة 

العامــة.
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  ي. خ:. 11
ناشط مجتمعي

بتاريــخ  ي.خ  المجتمعــي  الناشــط  نابلــس  فــي  الوقائــي  األمــن  جهــاز  اعتقــل 
11.7.2020 بعــد اســتدعائه للمقابلــة، وتــم احتجــازه دون إبــراز مذكــرة توقيــف 

ــاص.  ــات االختص ــن جه م

أفــرج عنــه فــي اليــوم التالــي دون عرضــه علــى أيــة جهــة قضائيــة، وكان التحقيــق 
معــه يــدور حــول نشــاطه علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي- موقــع فيســبوك 

وتعبيــره عــن رأيــه فــي المنصــات االجتماعيــة.

ــن  ــراد األم ــزام أف ــدم الت ــة«، ع ــل العدال ــن أج ــون م ــهادته لـ«محام ــال ش ــد خ أك
بالبروتوكــوالت الصحيــة أثنــاء التحقيــق معــه، وعنــد نقلــه إلــى الفحــص الطبــي 

لــدى الخدمــات الطبيــة. 

  م. م:. 12

ناشط مجتمعي:

اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي بيــت لحــم الناشــط المجتمعــي م.م بتاريــخ 
12.7.2020 بعــد اســتدعائه للتحقيــق بموجــب مذكــرة غيــر رســمية ال تحمــل أيــة 

ترويســة للجهــاز المذكــور وغيــر مختومــة بختمــه.

وجــرى التحقيــق معــه حــول تضامنــه مــع الناشــط المعتقــل فــي حينــه ف.س، 
مــن خــال نشــر فيديــو علــى موقــع الفيســبوك يســتنكر فيــه االعتقــال، ليتــم 

ــة. ــة قضائي ــة جه ــى أي ــه عل ــي دون عرض ــوم التال ــي الي ــبيله ف ــاء س إخ
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 ع.ر:. 13
ناشط

ــه  ــي رام الل ــه ف ــكان عمل ــن م ــط ع.ر م ــة الناش ــرات العام ــاز المخاب ــل جه اعتق
بتاريــخ 21.7.2020، وجــرى نقلــه إلــى جهــاز المباحــث العامــة التابــع للشــرطة، 
وتمحــور التحقيــق معــه حــول انتســابه للحــراك النقابــي »الحــراك الفلســطيني 

الموحد«. 

ــى  ــع عل ــذم الواق ــة »ال ــة بتهم ــة العام ــه النياب ــت مع ــخ 22.7.2020 حقق بتاري
الســلطة« خافــًا لنــص المــادة )45( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 
2018 بشــأن الجرائــم االلكترونيــة، بداللــة المــادة )191( مــن قانــون العقوبــات 
رقــم )16( لســنة 1960، علــى خلفيــة اتهامــه بكتابــة منشــورات علــى موقــع 

التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«. 

ــه  ــح رام الل ــة صل ــى محكم ــور إل ــط المذك ــف الناش ــة مل ــة العام ــت النياب أحال
بتاريــخ 23.7.2020 ووجهــت لــه الئحــة اتهــام، ومنــذ ذلــك التاريــخ تتوالــى 
جلســات المحاكمــة، حيــث أجلــت عــدة مــرات لدعــوة شــهود النيابــة العامــة، 

ــخصية.  ــة ش ــخ 28.7.2020 بكفال ــه بتاري ــراج عن ــم اإلف ــن ت ــي حي ف

أكــد فــي شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة« عــدم التــزام عناصــر األمــن 
المعلنــة.  الطــوارئ  المقــرة بموجــب حالــة  ببرتوكــوالت وزارة الصحــة  والمحققيــن 

 ص ز: . 14
االعتقال األول: 

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي الناشــط ص.ز بتاريــخ 21.7.2020 أثنــاء خروجــه 
مــن ســوبر ماركــت فــي مدينــة الخليــل برفقــة طفلــه البالــغ مــن العمــر ثــاث 
ســنوات ونصــف، فيمــا قــام عناصــر األمــن باالعتــداء عليــه بالضــرب أثنــاء 

ــه برفقــة طفلــه الــذي أجهــش بالبــكاء.  اعتقال

طلــب الناشــط المذكــور مــن األمــن الســماح لــه بإيصــال طفلــه الصغيــر إلــى 
ــن  ــر األم ــى مق ــه إل ــت بنقل ــك، وقام ــت ذل ــة رفض ــوة األمني ــزل، إال أن الق المن
ــه  الوقائــي فــي الخليــل، الحقــًا وبعــد إصــرار الناشــط المذكــور تــم الســماح ل
ــم  ــن وت ــة األم ــن مركب ــه م ــزال طفل ــم إن ــكنه وت ــة س ــى منطق ــه إل ــل طفل بنق
تركــه وحيــدًا فــي الشــارع العــام، ليعــود إلــى منزلــه بمســاعدة الجيــران، فيمــا 
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ــة نتيجــة هــذا التصــرف.  أكــّد الناشــط أن طفلــه عانــى مــن صدمــة نفســية وعصبي

التحقيــق مــع الناشــط ص. ز. تمحــور حــول مشــاركته منشــورا لناشــط آخــر علــى 
صفحتــه الشــخصية علــى موقــع فيســبوك، الحقــًا تــم نقلــه إلــى اللجنــة االمنيــة 
المشــتركة ومــن ثــم إلــى المباحــث العامــة، قبــل أن يتــم اإلفــراج عنــه دون عرضــه 

علــى أي جهــة قضائية. 

أكــد فــي شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة« عــدم التــزام عناصــر األمــن 
والمحققيــن ببرتوكــوالت وزارة الصحــة المقــرة بموجــب حالــة الطــوارئ المعلنــة. 

االعتقال الثاني: 

اعتقلــت قــوة أمنيــة مشــتركة الناشــط ص.ز مــن منزلــه فــي مدينــة الخليــل بتاريخ 
ــت  ــاص، وتم ــات االختص ــن جه ــف م ــرة توقي ــراز أي مذك 14.12.2020، دون إب
إحالتــه الحقــًا إلــى جهــاز المباحــث العامــة التابــع للشــرطة، والــذي حقــق معــه على 
خلفيــة فيديــو منســوب إليــه، واتهامــه بالتحريــض للنــزول إلــى الشــارع، وفيديــو 

آخــر ينتقــد فيــه الرئيــس.

ــه  ــق مع ــت بالتحقي ــي قام ــة، الت ــة العام ــى النياب ــرض عل ــخ 15.12.2020 ع بتاري
ــوان  ــاع دي ــى اجتم ــارة إل ــي إش ــروع«، ف ــر مش ــر غي ــي تجمه ــاركة ف ــول »المش ح
آل الجعبــري فــي مدينــة الخليــل، وتــم تمديــد توقيفــه لـــ24 ســاعة، رغــم عــدم 

ــور. ــاع المذك ــي االجتم ــاركته ف مش

بتاريــخ 16.12.2020 قامــت النيابــة العامــة بإحالة ملفه إلــى المحكمة المختصة، 
بعــد إقفــال التحقيــق، ووجهــت لــه الئحــة اتهــام تتضمــن »مخالفــة تدابيــر حالــة 
الطــوارئ« و«التجمهــر غيــر المشــروع«، فيمــا قــررت المحكمة المختصــة اإلفراج 
عنــه فــي اليــوم ذاتــه بكفالــة شــخصية بقيمــة خمســمئة دينــار، وتتوالــى جلســات 

المحاكمــة فــي الملــف المذكــور منــذ تاريخــه، لدعــوة شــهود النيابــة.

رفــض جهــاز المباحــث العامــة تنفيــذ قــرار اإلفــراج الصــادر عــن المحكمــة، حيــث 
ــم  ــم ت ــن ث ــل وم ــة الخلي ــي مدين ــة ف ــرات العام ــاز المخاب ــى جه ــه إل ــام بترحيل ق
نقلــه إلــى مقــر المخابــرات العامــة فــي أريحــا واحتجــازه فــي زنزانــة، دون أي مبــرر، 
رغــم صــدور قــرار باإلفــراج عنــه، ليصــار الحقــًا لتنفيــذ قــرار اإلفــراج عنــه فــي اليــوم 

التالــي الواقع فــي 17.12.2020.  

أثــار الناشــط ص. ز فــي شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة« ادعــاءات تعرضه 
لســوء معاملــة وإهانــة، وإجبــاره علــى الوقــوف مــدة 7 ســاعات دون الســماح لــه 
ــث  ــيئة، حي ــث بالس ــاز المباح ــدى جه ــه ل ــروف اعتقال ــف ظ ــا وص ــوس، كم بالجل

أفــاد باحتجــازه فــي مخــازن مفتوحــة للبــرد القــارس ومتســخ وغيــر الئــق صحيــًا. 

وأكــد اكتظــاظ الغــرف بالموقوفيــن دون مراعــاة للبروتوكــوالت الصحيــة المقــررة 
بموجــب حالــة الطوارئ داخــل مقر المباحــث العامة.  
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  م. ب: . 15
طالب جامعي

والناشــط  الجامعــي  الطالــب  طولكــرم  فــي  الوقائــي  األمــن  جهــاز  اعتقــل 
ــر  ــي مق ــه ف ــق مع ــتدعائه للتحقي ــد اس ــخ 28.7.2020 بع ــي م.ب بتاري المجتمع
ــرة  ــًا فت ــادف أيض ــذي ص ــه، وال ــوم اعتقال ــي ي ــده ف ــاة ج ــاة وف ــاز، دون مراع الجه

ــارك.   ــد األضحــى المب إجــازة عي

بدورهــا قامــت النيابــة العامــة بالتحقيــق مــع الناشــط م. ب. بتهمتــي »الــذم 
 )191( للمــواد  خافــًا  العنصريــة«  النعــرات  و«إثــارة  الســلطة«  علــى  الواقــع 
و)150( مــن قانــون العقوبــات النافــذ رقــم )16( لســنة 1960، فــي حيــن مــددت 

ــام. ــرة أي ــه عش ــرم توقيف ــح طولك ــة صل محكم

اعتقــال الناشــط المذكــور جــاء علــى خلفيــة نشــره فيديــو علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي يعبــر فيــه عــن تضامنــه مــع نشــطاء الحــراكات الشــعبية الذيــن جــرى 
اعتقالهــم أثنــاء توجههــم للمشــاركة فــي مظاهــرة »طفــح الكيــل« المنــددة 
بالفســاد وســط رام اللــه بتاريــخ 19.7.2020، وانتقــد خــال الفيديــو المذكــور 

ــا. ــة كورون ــال جائح ــة خ ــات الحكوم ــراءات وسياس إج

بتاريــخ 4.8.2020 أحالــت النيابــة العامــة ملفــه التحقيقــي للمحكمــة ووجهــت 
لــه الئحــة االتهــام، وفــي الجلســة ذاتهــا حكمــت عليــه محكمــة صلــح طولكــرم 
3 أشــهر، وتــم اســتبدال الحبــس بغرامــة ماليــة، دون وجــود  بالحبــس لمــدة 

محــاٍم للدفــاع عنــه. 

 ع.ظ: . 16
إعالمي وناشط

اعتقــل عناصــر مــن جهــاز األمــن الوقائــي بلبــاس مدنــي فــي نابلــس الناشــط 
الســاعة  عملــه  مــكان  مــن  خروجــه  بعــد   17.8.2020 بتاريــخ  ع.ظ  واإلعامــي 
العاشــرة ليــًا، دون إبــراز أي مذكــرة توقيــف، قبــل أن يتــم إحالتــه إلــى النيابــة 
ــى  ــع عل ــذم الواق ــة »ال ــى تهم ــه عل ــت مع ــي حقق ــي والت ــوم التال ــي الي ــة ف العام
ــات رقــم )16( لســنة  ــون العقوب الســلطة« خافــًا لنــص المــادة )150( مــن قان

 .1960



37

وتمحــور التحقيــق مــع الناشــط ع. ظ. حــول وقائــع مرتبطــة بعملــه ونشــاطه 
اإلعامــي بشــكل مباشــر، وحــول برامــج تلفزيونيــة ســاخرة قدمهــا عــام 2016م. 

الحقــًا لذلــك تــم تمديــد توقيفــه بقــرار مــن محكمــة صلــح نابلــس لمــدد مختلفــة، 
قبــل أن يتــم اإلفــراج عنــه بتاريــخ 21.9.2020 بكفالــة عدليــة قيمتهــا خمســة آالف 

ــار أردني. دين

أحالــت النيابــة ملفــه التحقيقــي إلــى محكمــة الصلــح وتليــت عليــه الئحــة االتهــام، 
ومــن ضمــن التهــم الموجهــة لــه؛ »نشــر معلومــات تثيــر النعــرات العنصريــة عــن 
طريــق الشــبكة اإللكترونيــة أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات«، باإلضافــة 
لتهمــة »نقــل أخبــار مختلفــة بــأي وســيلة مــن وســائل االتصــال المختلفــة بقصــد 
إثــارة الفــزع«، وتهمــة »الــذم الواقــع علــى الســلطة«؛ وجميــع التهــم المذكــورة 
فــي الئحــة االتهــام اســتندت إلــى القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن 

الجرائــم اإللكترونيــة.

يتــم  أن  قبــل   ،27.10.2020 تاريــخ  حتــى  المحاكمــة  جلســات  توالــت  فيمــا 
اعتقالــه مــن قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي، وقــد تأجلــت الجلســات أكثــر مــن 
مــرة قبــل اعتقالــه مــن أجــل ســماع شــاهد النيابــة، وبعــد مماطلــة أربــع جلســات 

ــة بينتهــا. ــة لتقديــم شــهادتهم، فيمــا لــم تختــم النياب حضــر شــهود النياب

أكــد الناشــط عــدم إبــراز أي مذكــرة توقيــف عنــد اعتقالــه، كمــا أفــاد فــي شــهادته 
لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة« أن ظــروف التوقيــف كانــت ســيئة مــن حيــث 
المــكان المعــّد للتوقيــف وكذلــك طريقــة التعامــل التــي وصفهــا بالقاســية فــي 
ــزام عناصــر  ــاء االعتقــال، كمــا أفــاد بعــدم الت ــة أثن ظــل تعرضــه النتكاســة صحي
األمــن بضوابــط الصحــة والســامة وفــق بروتوكــوالت وزارة الصحــة المقــرة 
بموجــب حالــة الطــوارئ عنــد اعتقالــه وخــال التحقيــق معــه، باإلضافــة إلــى رفض 
العمــل بتوصيــة المستشــفى الوطنــي فــي نابلــس مــع تــردي وضعــه الصحــي، 

ــة. ــة الطبي ــه للمكــوث فــي المستشــفى تحــت المراقب ســّيما حاجت

ــت  ــش، وتم ــرة تفتي ــراز مذك ــدون إب ــه ب ــه وتفتيش ــى منزل ــاده إل ــم اقتي ــه ت ــد اعتقال بع
مصــادرة أجهــزة حاســوب و أقــراص تخزيــن خاصــة بــه، فيمــا أّكــد أنه تســلم حاســوبه 
ــي  ــه اإلعام ــق بعمل ــي تتعل ــه، وه ــو كل محتويات ــم مح ــد ت ــور، وق ــخصي مكس الش
والهندســي منــذ عــام 2012، وأحــد أقــراص التخزيــن تــم اعطابــه، أمــا الهاتــف النقــال 
فتســلمه يحتــوي علــى برامــج قرصنة، وقد تم إرســال صــور عن محادثات الواتســاب 
والماســنجر الخاصــة بــه إلــى شــخص يدعــى »أبــو أحمــد« مــن جهــاز األمــن الوقائــي، 

فضــا عــن تغييــر كلمــات الســر لحســاباته علــى وســائل التواصــل االجتماعــي. 
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وورد في شهادته:

»فــي إحــدى المــرات دققــت علــى البــاب بســبب شــعوري بضيــق تنفــس وقــدم 
ضابــط يقــول لــي: »بلشــنا حــركات مفكــر أنــه بدنــا نروحــك عامــل فيهــا زلمــة بــرا، 
بدنــا نشــوف زلوميتــك هــون«، بعــد فتــرة دققــت البــاب مــرة أخــرى وعندمــا قــدم 
عنصــر األمــن كنــت مغمــى علــى األرض، وتــم نقلــي لغرفــة الضابــط، وقــال: بدنــا 
نطلعــك مــن هــون علــى ســجن الجنيــد وهنــاك بديــروا بالهــم عليــك علــى اآلخــر«.

»وأنــا فــي غرفــة الضابــط قــدم ضابــط آخر وســأل ما بــي، فأجابه الضابــط »بتدلع 
علينــا« فقلــت لــه أخبرتــك أننــي بحاجــة لطبيــب، فأمرنــي بــأن أتوجــه بوجهــي 
إلــى جــدار الغرفــة وأن أرفــع يــدي لألعلــى، ثــم نقلونــي إلــى الخدمــات الطبيــة 
العســكرية التــي قــررت حاجتــي للمشــفى، وعندمــا تــم نقلــي إلــى المستشــفى 
الوطنــي أظهــرت الفحوصــات وجــود التهــاب حــاد فــي القصبــات الهوائيــة، وتــم 
إعطائــي حقنــة طبيــة، لكــن الضابــط رفــض توصيــة الطبيــب بإبقائــي 24 ســاعة 

تحــت المراقبــة«.

ُمنــع الدفــاع مــن زيارتــه أثنــاء توقيفــه لــدى جهــاز األمــن الوقائــي، باســتثناء زيــارة 
واحــدة قبــل اإلفــراج عنــه بثاثــة أيــام. 

أفرجــت عنــه ســلطات االحتــال بتاريــخ 24.11.2020 بعــد قضائــه قرابــة شــهر 
ــه  ــذي تعــرض ل ــق ال فــي الســجون اإلســرائيلية، مؤكــدا فــي شــهادته أن التحقي
ــاز  ــدى جه ــا ل ــق حوله ــرض للتحقي ــع تع ــق بوقائ ــال كان يتعل ــوات االحت ــدى ق ل

ــي. األمــن الوقائ

    ف. أ: . 17
 طالب في جامعة بيرزيت

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي الطالــب فــي جامعــة بيرزيــت ف.أ بتاريــخ 6.9.2020 
مــن داخــل منزلــه فــي جنيــن، وتمــت إحالتــه إلــى النيابــة العامــة فــي اليــوم التالــي 
العتقالــه، وجــرى تمديــد توقيفــه 48 ســاعة، فيمــا حققــت معــه النيابــة بتهمــة 
»جمــع وتلقــي أمــوال لجمعيــة غيــر مشــروعة«، باإلضافــة لتهمــة »الــذم الواقــع 
علــى الســلطة« خافــًا لنــص المــادة )45( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 
ــات  ــون العقوب ــة المــادة )191( مــن قان ــة، بدالل ــم اإللكتروني 2018 بشــأن الجرائ
رقــم )16( لســنة 1960 علــى خلفيــة منشــورات علــى صفحــة منســوبة لــه علــى 
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موقــع فيســبوك ينتقــد فيهــا الســلطة ويتهــم قياداتهــا بالفســاد وفــق النيابــة، 
كمــا ورد فــي الملــف التحقيقــي أنــه »ينتمــي لمنظمــات غيــر مشــروعة داخــل 

الجامعــة« فــي إشــارة إلــى الُكتــل الطابيــة.

بتاريــخ 9.9.2020 أحالــت النيابــة العامــة ملفــه إلــى محكمــة صلــح جنيــن ووجهــت 
بحقــه الئحــة االتهــام، فيمــا قــررت المحكمــة اإلفــراج عنــه بكفالــة عدليــة قيمتهــا 
أربعــة آالف دينــار أردنــي، ومنــذ تاريخــه تتوالــى جلســات المحاكمــة لدعــوة شــهود 

النيابة.

أثــار ادعــاءات تعذيــب وســوء معاملــة وإهانــات، حيــث أكــد تعرضــه للضــرب 
أربــع مــرات متفرقــة مــن قبــل عناصــر األمــن وضبــاط التحقيــق فــي جهــاز األمــن 
الوقائــي، وورد فــي محضــر تحقيــق النيابــة العامــة عنــد اســتجوابه أنــه »بمعاينــة 
جســد المذكــور تبيــن وجــود خــدش علــى رأســه مــن األمــام حيــث أفــاد أنهــا نتيجــة 
تعرضــه للضــرب مــن عناصــر األجهــزة األمنيــة«، فيمــا جــرى اســتدعاؤه أكثــر مــن 

مــرة بعــد اإلفــراج عنــه لمقابلــة الجهــاز األمنــي. 

   م. ع:. 18
 ناشط سياسي ومجتمعي، دكتور صيدلي:

اعتقــل عناصــر مــن جهــاز األمــن الوقائــي بــزي مدنــي فــي مدينــة دورا فــي محافظة 
الخليــل؛ الناشــط السياســي والمجتمعــي م.ع، بتاريــخ 18.10.2020 دون إبــراز 
أي مذكــرة توقيــف مــن جهــات االختصــاص، بعــد رفضــه االســتجابة الســتدعاء 
مــن جهــاز األمــن الوقائــي للمقابلــة، ونشــر ذلــك الرفــض عبــر منشــور لــه علــى 

فيســبوك.

أكــد م.ع أنــه تعــرض لاســتدعاء ثــاث مــرات قبــل االعتقــال، وكان يتــم احتجــازه 
فــي كل مقابلــة مــدة تزيــد عــن عشــر ســاعات، ويتــم التحقيــق خالهــا حــول 

منشــوراته علــى موقــع فيســبوك. 

ــى أي  ــه عل ــازه، دون عرض ــي الحتج ــوم التال ــي الي ــور ف ــط المذك ــن الناش ــرج ع ُأف
ــال  ــه؛ رفضــه االمتث ــم التحقيــق معــه حول ــة مــا ت ــة، وكان مــن جمل جهــة قضائي
لــه ونشــره الرفــض عبــر فيســبوك، وتــم تنبيهــه  لاســتدعاء األخيــر الموجــه 

ــًا.  ــتدعاؤه الحق ــم اس ــال ت ــي ح ــتجابة ف ــرورة االس بض
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أكــد الناشــط م .ع فــي شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة« عــدم التــزام 
عناصــر األمــن الذيــن قامــوا باعتقالــه ببرتوكــوالت وزارة الصحــة المقــررة بموجــب 
ــى  ــد عل ــا أك ــخصية، كم ــة ش ــليمه كمام ــم تس ــا ت ــة، فيم ــوارئ المعلن ــة الط حال

التــزام عناصــر األمــن داخــل المقــر بارتــداء الكمامــات. 

 خ. ع: . 19
أسير محرر

بتاريــخ  خ.ع  المحــرر  األســير  نابلــس  فــي  العامــة  المخابــرات  جهــاز  اعتقــل 
16.12.2020، بعــد قيــام عناصــر أمنيــة باقتحــام منزلــه وتفتيشــه دون إبــراز 
مذكــرة تفتيــش مــن جهــات االختصــاص، ُعــرض بتاريــخ 17.12.2020 علــى 
النيابــة العامــة التــي قامــت بالتحقيــق معــه بتهمــة »الــذم الواقــع علــى الســلطة 
العامــة« خافــًا لقانــون الجرائــم اإللكترونيــة رقــم )10( لســنة 2018، علــى خلفية 

ــطينية.  ــية فلس ــخصيات سياس ــه ش ــد في ــه ينتق ــوب إلي ــور منس منش

ُعــرض فــي اليــوم نفســه علــى محكمــة الصلــح التــي قــررت تمديــد توقيفــه لـــ7 
أيــام، ليجــري اإلفــراج عنــه بتاريــخ 27.12.2020.  

رفــض جهــاز المخابــرات العامــة اإلفــراج عنــه امتثــااًل لقــرار المحكمــة فــي حينــه، فيمــا 
أبلغــه الجهــاز المذكــور أن اإلفــراج عنــه يكــون وفــق مــا يقــرره الجهــاز وليــس المحكمة، 
وجــاء فــي شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة« أن المحقــق أخبــره بأنــه »لــن يتــم 

اإلفــراج عنــه بنفــس اليــوم ليعلــم بــأن الســلطة التنفيذيــة أعلــى مــن القضــاء«.

أثــار ادعــاءات تعذيــب وســوء معاملــة مــن خــال تعرضــه لاعتــداء بالضــرب أثنــاء 
نقلــه إلــى مركــز التوقيــف، وتعرضــه للضــرب بعصــا كهربائيــة علــى قدميــه، كمــا 
ــه  ــة شــعوره الدينــي، كمــا طلــب من ــاء التحقيــق معــه، وإهان ــة أثن تعــرض لإلهان
أفــراد األمــن بترديــد بعــض الجمــل أثنــاء الضــرب حيــث كانــوا يقولــون لــه حســب 

شــهادته: »احكــي أبــو مــازن ســيدي وماجــد فــرج ســيدي«.

ــام،  ــة أي ــرة التحقيــق لمــدة ثماني ــة خــال فت كمــا أفــاد بتعرضــه للضــرب واإلهان
ــر ذلــك ضعفــت  حيــث تعــرض للضــرب بقبضــات األيــدي علــى رأســه وعلــى إث
حاســة الســمع لديــه، وتــرك بزنزانــة أبعادهــا 1.5 متــر* 1.5 متــر، وأجبــر علــى 
خلــع حذائــه وجواربــه والبقــاء بمابــس خفيفــة، مــع وضــع مــاء بــارد مــكان وقوفــه، 

وقــام بطلــب تحويلــه إلــى الطبيــب لكــن المحققيــن رفضــوا ذلــك.

أفــاد للمجموعــة بقيــام أفــراد األمــن بإعطائــه كمامــة أثنــاء اعتقالــه، فــي حيــن لــم 
يتــم االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة داخــل مركــز التوقيــف.
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ثانيًا:-  االعتقال على خلفية حرية العمل النقابي

   إ. ن:. 1
ناشط نقابي ومجتمعي . أسير محرر

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي طولكــرم الناشــط المجتمعــي واألســير المحــرر 
إ.ن بتاريــخ 14.4.2020، وأحيــل إلــى النيابــة العامــة التــي قامــت بالتحقيــق معــه 
علــى تهمــة »جمــع وتلقــي أمــوال مــن جمعيــات غيــر مشــروعة«، وورد فــي 
محضــر االســتدالالت فــي تفاصيــل التهمــة؛ بأنهــا تتعلــق بجمــع تبرعــات مــن 

التجــار والمواطنيــن.

مســاعدات  حــول  يــدور  كان  معــه  والتحقيــق  االعتقــال  بــأن  للمجموعــة  أفــاد 
للعائــات الفقيــرة والمحتاجــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، وجمــع أمــوال لتوزيــع 

طــرود غذائيــة عليهــم.

الحقــًا لذلــك قــررت محكمــة الصلــح تمديــد توقيفه 7 أيــام، وبتاريــخ 21.4.2020 
قــررت المحكمــة تمديــد توقيفــه لثاثــة أيــام إضافيــة لغايــات إحضــار الملــف 

التحقيقي. 

بتاريــخ 23.4.2020 قــررت محكمــة الصلــح إعــان براءتــه، بعــد إحالــة الملــف 
للمحكمة وتوجيه الئحة اتهام بحقه.  

فــي حزيــران 2020 اعتقلتــه قــوات االحتــال وصــدر بحقــه حكــم بالســجن لســتة 
تقديــم مســاعدات  بتهمــة  آالف شــيكل،  ثاثــة  بقيمــة  ماليــة  وغرامــة  أشــهر 
واالنتمــاء لتنظيــم محظــور، ليطلــق ســراحه فــي شــهر تشــرين ثانــي 2020.

  ف. م: . 2
اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي يطــا ف.م بتاريــخ 28.4.2020، وقامــت النيابــة 
العامــة بالتحقيــق معــه حــول »تهمــة جمــع وتلقــي أمــوال مــن جمعيــات غيــر 
مشــروعة«، فيمــا كان التحقيــق معــه يــدور حــول قيامــه بتوزيــع طــرود غذائيــة 
علــى العائــات المســتورة والفقيــرة، خــال فتــرة إغــاق المدينــة علــى خلفيــة 
ــاء كورونا. قامــت النيابــة العامــة بتمديــد توقيفــه لـــ24 ســاعة، والحقــًا  انتشــار وب
قــررت محكمــة صلــح يطــا تمديــد توقيفــه خمســة أيــام، وتــم اإلفــراج عنــه بتاريــخ 

5.4.2020 بكفالة، فيما قررت النيابة العامة حفظ الملف لعدم كفاية األدلة.               
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  أ. د:. 3

توزيع طرود غذائية 

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي طولكــرم أ.د بتاريــخ 10.5.2020 بعــد اســتدعائه 
بطريقــة غيــر قانونيــة لمقابلــة الجهــاز وتــم احتجــازه دون إبــراز مذكــرة توقيــف مــن 
جهــات االختصــاص، فيمــا جــرى إطــاق ســراحه فــي اليــوم التالــي دون عرضــه 

علــى أيــة جهــة قضائيــة.

وأكــد فــي شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة« أن التحقيــق معــه تمحــور حــول 
اتهامــه بتوزيــع طــرود غذائيــة علــى المحتاجيــن، نافيــا ذلــك، مشــيرًا إلــى أن هــذا 

االعتقــال هــو الثالــث لــدى األجهــزة األمنيــة. 

ــن  ــة ضم ــامة المعلن ــة والس ــروط الصح ــن بش ــزام المحققي ــدم الت ــد ع ــا أّك كم
ــق معــه.   ــاء التحقي ــك أثن ــة الطــوارئ وذل بروتوكــوالت وزارة الصحــة بموجــب حال

ع.ع: . 4
طالب جامعي

والناشــط  الجامعــي  الطالــب  اللــه  رام  فــي  العامــة  المخابــرات  جهــاز  اعتقــل 
ــًا برفقــة زمائــه،  ــاء تواجــده فــي الخــارج لي القانونــي ع.ع بتاريــخ 16.5.2020 أثن
وجــرى إطــاق ســراحه فــي اليــوم التالــي دون عرضــه علــى أيــة جهــة قضائيــة.

وقــال فــي شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدالة« إنــه اعتقل أثناء عودتــه مع زماء 
لــه مــن مأدبــة إفطــار فــي شــهر رمضــان المبــارك، فــي ظــل اإلغــاق المفــروض 
بســبب فيــروس كورونــا، لكــن التحقيــق معــه تمحــور حــول توزيــع طــرود غذائيــة 
للمحتاجيــن وحــول انتمائــه السياســي، باإلضافــة للتحقيــق معــه حــول أشــقائه 

المعتقليــن لــدى ســلطات االحتــال.

أثــار ادعــاءات تعذيــب وســوء معاملــة تمثلــت بتعرضــه للضرب والشــبح والضرب 
»بالبربيــج« وتعمــد إهانتــه. كمــا أفــاد باعتقالــه لــدى األجهــزة األمنيــة ســابقًا بمــا 

يزيــد عن ســت مــرات. 



43

أ. خ: . 5
 ناشط نقابي 

اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي رام اللــه الناشــط النقابــي أ.خ أثنــاء تواجــده 
فــي شــارع ركــب وســط مدينــة رام اللــه بتاريــخ 19.7.2020، بــدون إبــراز أي 
مذكــرة توقيــف، ليجــري فــي اليــوم ذاتــه تســليمه لجهــاز المباحــث العامــة التابــع 
للشــرطة فــي رام اللــه، علــى خلفيــة محاولتــه المشــاركة فــي اعتصــام دعــا لــه 

نشــطاء حــراك طفــح الكيــل للمطالبــة باصاحــات ومحاربــة الفســاد. 

فيمــا أكــد المعتقــل فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« بــأن 
اعتقالــه تــم أثنــاء وقوفــه منفــردًا وليــس ضمــن أي تجمــع، وكان فــي حينــه ملتزمــا 
ــب  ــة بموج ــة المعلن ــوالت وزارة الصح ــق بروتوك ــة وف ــازات والكمام ــداء القف بارت
حالــة الطــوارئ، وأضــاف أن المباحــث العامــة قامــت بالتحقيــق معــه حــول ســبب 
تواجــده علــى دوار المنــارة، وفيمــا إذا كان يتبــع ألي حــراك، ومخالفــة قانــون 

الطــوارئ، والتجمهــر الغيــر مشــروع.

ــة  ــول تهم ــخ 20.7.2020 ح ــه بتاري ــق مع ــا بالتحقي ــة بدوره ــة العام ــت النياب قام
قانــون  مــن   )165.1( للمــادة  خافــًا  مشــروع«  غيــر  تجمهــر  فــي  »االشــتراك 
العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960؛ فــي إشــارة إلــى المظاهــرة التــي دعــا لهــا 
نشــطاء للمطالبــة بإصاحــات ومحاربــة الفســاد، كمــا تــم التحقيــق معــه حــول 
حالــة  إعــان  غايــات  لتحقيــق  المتخــذة  واإلجــراءات  التدابيــر  »مخالفــة  تهمــة 
الطــوارئ« خافــا للمــادة )1.3( مــن القــرار بقانــون لســنة 2020 بشــأن حالــة 

الطــوارئ، وقــررت تمديــد توقيفــه 48 ســاعة.

بتاريــخ 22.7.2020 قــررت محكمــة صلــح رام اللــه تمديــد توقيفــه خمســة عشــر 
يومــًا، وبتاريــخ 28.7.2020 قامــت النيابــة العامــة بإقفــال التحقيــق وإحالــة ملفــه 
إلــى المحكمــة المختصــة، وبدورهــا قــررت محكمــة الصلــح اإلفــراج عنــه مقابــل 
كفالــة شــخصية، فيمــا تتوالــى جلســات المحاكمــة منــذ تاريخــه، وتأجلــت عــدة 

مــرات لغايــات إبــاغ شــهود النيابــة. 

وأفــاد المعتقــل المذكــور لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة« عــدم التــزام األمــن 
أو  اعتقالــه  أثنــاء  الطــوارئ  حالــة  بموجــب  المعلنــة  الصحيــة  بالبروتوكــوالت 

معــه. التحقيــق 

ــدواء،  ــًا عــن الطعــام وال ــة ذاتهــا إضراب ــن علــى الخلفي ــن آخري خــاض مــع معتقلي
فيمــا رفــض فــي األيــام األربعــة األخيــرة لتوقيفــه الذهــاب إلــى الخدمــات الطبيــة، 
وأكــد رفــض األمــن فــي األيــام الثاثــة األولــى مــن إضرابــه تزويــده بمســكن آالم، 

وتــم ســحب الدخــان منــه فــي آخــر أربعــة أيــام مــن اإلضــراب.
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  م. ق:. 6
بتاريــخ  م.ق  اللــه  رام  فــي  للشــرطة  التابــع  العامــة  المباحــث  جهــاز  اعتقــل 
19.7.2020، بــدون إبــراز أي مذكــرة توقيــف، أثنــاء مــروره كعابــر ســبيل، بعــد 
قيــام األجهــزة األمنيــة بعــزل منطقــة دوار المنــارة وســط المدينــة؛ بهــدف منــع 
مظاهــرة حــراك »طفــح الكيــل« التــي دعــا لهــا نشــطاء تحــت عنــوان محاربــة 
الفســاد، فيمــا أكــّد فــي شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة« أن اعتقالــه جــاء 

بشــكل عشــوائي مشــيرا إلــى عــدم صلتــه باالعتصــام المذكــور. 

ــة  قامــت الشــرطة بالتحقيــق معــه حــول اتهامــه بعــدم التزامــه بإجــراءات الوقاي
الصحيــة، وعاقتــه بمظاهــرة طفــح الكيــل التــي دعــا لهــا النشــطاء، فيمــا ُعــرض 
علــى النيابــة العامــة بتاريــخ 20.7.2020 وطلــب إمهالــه 24 ســاعة لغايــات توكيــل 
محــام. ُعــرض علــى النيابــة العامــة مــرة أخــرى بتاريــخ 21.7.2020 وتــم التحقيــق 
معــه حــول تهمــة »االشــتراك فــي تجمهــر غيــر مشــروع« خافــا للمــادة )165.1( 
مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960؛ فــي إشــارة إلــى المظاهــرة التــي 
دعــا لهــا نشــطاء للمطالبــة بإصاحــات ومحاربــة الفســاد، كمــا تــم التحقيــق 
ــة  ــر واإلجــراءات المتخــذة لتحقيــق غايــات إعــان حال معــه حــول »مخالفــة التدابي
2020 بشــأن حالــة  القــرار بقانــون لســنة  الطــوارئ خــاف المــادة )1.3( مــن 
الطــوارئ، وتــم اإلفــراج عنــه مــن قبــل النيابــة العامــة فــي اليــوم نفســه مقابــل 

كفالــة شــخصية قيمتهــا 500 دينــار أردنــي.

كمــا أفــاد بعــدم التــزام األمــن باإلجــراءات الصحيــة والوقائيــة خــال مرحلــة 
االعتقــال والتحقيــق، وُيحاكــم أمــام محكمــة الصلــح بعــد إحالــة ملفــه مــن قبــل 
النيابــة العامــة إلــى المحكمــة المذكــورة، وتتوالــى جلســات المحاكمــة منــذ تاريخه 

لعــدم حضــور شــهود النيابــة العامــة. 
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م. ق:. 7
 ناشط نقابي

اعتقــل عناصــر مــن جهــاز األمــن الوقائــي فــي رام اللــه الناشــط النقابــي م.ق أثنــاء 
تواجــده فــي شــارع ركــب وســط مدينــة رام اللــه بتاريــخ 19.7.2020، بــدون إبــراز 
ــة  ــث العام ــاز المباح ــليمه لجه ــه تس ــوم ذات ــي الي ــري ف ــف، ليج ــرة توقي أي مذك
التابــع للشــرطة فــي رام اللــه، علــى خلفيــة محاولتــه المشــاركة فــي اعتصــام دعــا 

لــه نشــطاء حــراك »طفــح الكيــل« للمطالبــة بإصاحــات ومحاربــة الفســاد.

أفــاد فــي شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة« أنــه كان برفقــة طفلــه البالــغ من 
العمــر 12 عامــا أثنــاء تواجدهمــا فــي مطعــم بعــد إلغــاء االعتصــام نتيجــة فضــه 

مــن قبــل األمــن، حيــث تــم متابعتــه واعتقالــه مــن داخــل المطعــم. 

أمــا داخــل مركــز التوقيــف، فأفــاد بتوقيــف 12 شــخصا في مســاحة ال تتجاوز 2.5 
متــر * 3 متــر، وأثــار ادعــاءات ســوء معاملــة تمثلــت بالصــراخ علــى الموقوفين في 
المباحــث ونظــارة المحكمــة، فيمــا أعلــن اإلضــراب عــن الطعــام، وأفــاد بتعرضــه 

للضغــط مــن أجــل وقــف اإلضــراب، وتــم ســحب الدخــان منــه فــي إطــار ذلــك.

ــة  ــول تهم ــخ 20.7.2020 ح ــه بتاري ــق مع ــة بالتحقي ــة العام ــت النياب ــا قام بدوره
قانــون  مــن   )165.1( للمــادة  خافــًا  مشــروع«  غيــر  تجمهــر  فــي  »االشــتراك 
العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960؛ فــي إشــارة إلــى المظاهــرة التــي دعــا لهــا 
نشــطاء للمطالبــة بإصاحــات ومحاربــة الفســاد، كمــا تــم التحقيــق معــه حــول 
ــة الطــوارئ«  »مخالفــة التدابيــر واإلجــراءات المتخــذة لتحقيــق غايــات إعــان حال
خــاف المــادة )1.3( مــن القــرار بقانــون لســنة 2020 بشــأن حالــة الطــوارئ، 

وقــررت تمديــد توقيفــه 48 ســاعة.

بتاريــخ 22.7.2020 قــررت محكمــة صلــح رام اللــه تمديــد توقيفــه خمســة عشــر 
يومــًا، وبتاريــخ 28.7.2020 قامــت النيابــة العامــة بإقفــال التحقيــق وإحالــة ملفــه 
ــة  ــل كفال ــه مقاب ــراج عن ــح اإلف ــة الصل ــررت محكم ــة، وق ــة المختص ــى المحكم إل
شــخصية، فيمــا تتوالــى جلســات المحاكمــة منــذ تاريخــه، وتأجلــت عــدة مــرات 

لعــدم حضــور شــهود النيابــة العامــة.
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ع. أ:. 8
ناشط نقابي

اعتقــل أفــراد أمــن بلبــاس مدنــي الناشــط النقابــي ع.ذ بتاريــخ 19.7.2020، أثنــاء 
تواجــده فــي شــارع ركــب وســط مدينــة رام اللــه؛ للمشــاركة فــي مظاهــرة طفــح 
الكيــل التــي دعــا لهــا نشــطاء للمطالبــة بإصاحــات ومحاربــة الفســاد، وبــدون إبــراز 
مذكــرة توقيــف، ليتــم تســليمه لجهــاز المباحــث العامــة فــي الشــرطة فــي رام 

اللــه فــي اليــوم ذاتــه، علــى خلفيــة محاولتــه المشــاركة فــي االعتصــام.

بدورهــا قامــت النيابــة العامة بالتحقيق مــع المعتقل المذكــور بتاريخ 20.7.2020 
حــول تهمــة »االشــتراك فــي تجمهــر غيــر مشــروع« خافــًا للمــادة )165.1( مــن 
قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م فــي إشــارة إلــى المظاهــرة التــي دعــا 
لهــا النشــطاء، كمــا تــم التحقيــق معــه حــول تهمــة »مخالفــة التدابيــر واإلجــراءات 
المتخــذة لتحقيــق غايــات إعــان حالــة الطــوارئ« خــاف المــادة )1.3( مــن القــرار 

بقانــون لســنة 2020 بشــأن حالــة الطــوارئ، وقــررت تمديــد توقيفــه 48 ســاعة.

بتاريــخ 22.7.2020 قــررت محكمــة صلــح رام اللــه تمديــد توقيفــه 15 يومًا، وفي 
28.7.2020 قامت النيابة بإقفال التحقيق وإحالة ملفه إلى المحكمة المختصة، 
وقررت محكمة الصلح اإلفراج عنه مقابل كفالة شخصية، فيما تتوالى جلسات 
 المحاكمــة منــذ تاريخــه وتأجلــت أكثــر مــن مــرة لدعــوة شــهود النيابــة العامــة.
المعتقــل المذكــور أعلــن بعــد اعتقالــه اإلضــراب عــن الطعــام، وأفــاد فــي شــهادته 
لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« بتعرضــه للضغــط مــن أجــل وقــف 
اإلضــراب، كمــا أكــد وجــود اكتظــاظ داخــل الغرفــة التــي تــم احتجــازه فيهــا، 
باإلضافــة لعــدم التــزام أفــراد األمــن باإلجــراءات الوقائيــة والصحيــة المعلنــة 

ــة الطــوارئ.  بموجــب حال

  م. أ:. 9
ــل  ــخ 19.7.2020 قب ــه بتاري ــة م.ش مــن وســط رام الل اعتقلــت األجهــزة األمني
أن يتــم إحالتــه إلــى جهــاز المباحــث العامــة فــي الشــرطة بــرام اللــه، وبــدون إبــراز 
ــة  ــام األجهــزة االمني ــر ســبيل، بعــد قي ــاء مــروره كعاب ــك أثن مذكــرة توقيــف، وذل
ــل  ــح الكي ــرة طف ــع مظاه ــدف من ــة به ــط المدين ــارة وس ــة دوار المن ــزل منطق بع
التــي دعــا لهــا نشــطاء تحــت عنــوان محاربــة الفســاد، فيمــا أكــّد المعتقــل المذكــور 

أن اعتقالــه جــاء بشــكل عشــوائي مؤكــدًا عــدم صلتــه باالعتصــام المذكــور. 
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تمــت إحالتــه إلــى النيابــة العامــة بتاريــخ 20.7.2020، وتــم التحقيــق معــه حــول 
تهمــة »االشــتراك فــي تجمهــر غيــر مشــروع« خافــا للمــادة )165.1( مــن قانــون 
العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960، فــي إشــارة إلــى المظاهــرة التــي دعــا لهــا 
نشــطاء للمطالبــة بإصاحــات ومحاربــة الفســاد، كمــا تــم التحقيــق معــه حــول 
حالــة  إعــان  غايــات  لتحقيــق  المتخــذة  واإلجــراءات  التدابيــر  »مخالفــة  تهمــة 
الطــوارئ« خــاف المــادة )1.3( مــن القــرار بقانــون لســنة 2020 بشــأن حالــة 
الطــوارئ، وتــم تمديــد توقيفــه 48 ســاعة، قبــل أن يتــم اإلفــراج عنــه بتاريــخ 

21.7.2020 بكفالــة شــخصية. 

  ف.س:. 10
 ناشط نقابي

اعتقــل جهــاز الشــرطة الناشــط النقابــي ف.س بتاريــخ 19.7.2020 أثنــاء توجهــه 
للمشــاركة فــي مظاهــرة طفــح الكيــل التــي دعــا لهــا نشــطاء ونقابيــون للمطالبــة 

بإصاحــات ومحاربة الفســاد. 

وجــرى  العامــة،  النيابــة  إلــى  إحالتــه  تمــت    20.7.2020 وبتاريــخ  لذلــك  الحقــًا 
التحقيــق معــه حــول تهمــة »االشــتراك فــي تجمهــر غيــر مشــروع« خالفــا للمــادة 
)165.1( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960، و«مخالفــة القــرارات 
والتعليمــات والتدابيــر المتخــذة مــن جهــات االختصــاص« خافــا للمــادة )1.3( مــن 
ــاعة.  ــه 48 س ــد توقيف ــم تمدي ــوارئ، وت ــة الط ــأن حال ــنة 2020 بش ــون لس ــرار بقان الق

وبتاريــخ 22.7.2020 قــررت محكمــة صلــح رام اللــه تمديــد توقيفــه 15 يومًا، في 
حيــن تــم إحالــة ملفــه إلــى المحكمــة المختصــة وفــي وفــي جلســة 28.7.2020 
وجهــت لــه النيابــة الئحــة االتهــام، وتقــرر اإلفــراج عنــه بكفالــة شــخصية فــي 
الجلســة ذاتهــا، فيمــا تتوالــى جلســات المحاكمــة منــذ تاريخــه، حيــث أجلــت أكثــر 

مــن مــرة لغايــة دعــوة شــهود النيابــة العامــة.

المعتقــل المذكــور أعلــن أثنــاء توقيفــه اإلضــراب عــن الطعــام والمــاء حســب 
إفادتــه احتجاجــًا علــى اعتقالــه وهــو يعانــي مــن أمــراض القلــب والبروســتات، 
ــر،  ــر* 7 مت ــه احُتجــز داخــل غرفــة مســاحتها 6 مت والروماتيــزم، وأفــاد كذلــك بأن
مــع ثمانيــة وعشــرين موقوفــًا، دون إجــراءات التباعــد، فيمــا  أكــّد على عــدم التزام 
ــة،  ــة الطــوارئ المعلن عناصــر األمــن ببرتوكــوالت الصحــة المقــررة بموجــب حال

باإلضافــة إلــى عــدم توافــر الشــروط الصحيــة الازمــة فــي مــكان التوقيــف. 
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  ج. ا:. 11
ناشط نقابي

اعتقــل عناصــر أمــن بلبــاس مدنــي مــن جهــاز المخابــرات العامــة الناشــط النقابــي 
ج.ك بتاريــخ 19.7.2020 أثنــاء تواجــده منفــردًا وســط مدينــة رام اللــه للمشــاركة 
فــي مظاهــرة طفــح الكيــل التــي دعــا لهــا نشــطاء ونقابيــون للمطالبــة باصاحــات 
ومحاربــة الفســاد، ودون إبــراز مذكــرة توقيــف قانونيــة، فيمــا أفــاد المعتقــل 
حافلــة  بواســطة  بنقلــه  العدالــة«  أجــل  مــن  »محامــون  لمجموعــة  بشــهادته 
للشــرطة الخاصــة برفقــة آخريــن، دون االلتــزام بإجــراءات الصحــة والســامة 
ــااًل  ــة امتث ــراءات الوقاي ــوه بإج ــن اعتقل ــن الذي ــر األم ــزام عناص ــة، ودون الت الوقائي

ــة الطــوارئ.  ــة بموجــب حال لبروتوكــوالت الصحــة والســامة المعلن

ــق  ــرى التحقي ــة، وج ــة العام ــى النياب ــه إل ــت إحالت ــخ 20.7.2020 تم ــًا وبتاري الحق
معــه حــول تهــم »االشــتراك فــي تجمهــر غيــر مشــروع« خافــا للمــادة )165.1( 
مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960، و«مخالفــة القــرارات والتعليمــات 
والتدابيــر المتخــذة مــن جهــات االختصــاص« خافــا للمــادة )1.3( مــن القــرار 

بقانــون لســنة 2020 بشــأن حالــة الطــوارئ، وتــم تمديــد توقيفــه 48 ســاعة. 

قــررت محكمــة صلــح رام اللــه بتاريــخ 22.7.2020 تمديــد توقيفــه 15 يومــا، 
وتــم إحالــة ملفــه إلــى المحكمــة المختصــة فــي جلســة 28.7.2020 ووجهــت لــه 
النيابــة الئحــة االتهــام، ليتقــرر اإلفــراج عنــه بكفالــة شــخصية فــي الجلســة ذاتهــا، 
فيمــا تتوالــى جلســات المحاكمــة منــذ تاريخــه، وتأجلــت الجلســات لغايــات دعــوة 

شــهود النيابــة.

أعلــن اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام، وتــم نقلــه إلــى المشــفى مرتيــن نتيجــة 
مضاعفــات اإلضــراب، فيمــا أفــاد بشــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة«؛ 
قيــام محققيــن مــن جهــاز المباحــث العامــة بفتــح هاتفــه الشــخصي والتفتيــش 

بمحتوياتــه.
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  ع.ح:. 12
ناشط نقابي 

بتاريــخ  ع.ح  النقابــي  الناشــط  الشــرطة  جهــاز  مــن  أمنيــة  عناصــر  اعتقلــت 
19.7.2020 أثنــاء تواجــده منفــردًا فــي محيــط دوار المنــارة وســط مدينــة رام 
ــا لهــا نشــطاء  ــي دع ــل الت ــاء توجهــه للمشــاركة فــي مظاهــرة طفــح الكي ــه أثن الل
ــف  ــرة توقي ــراز مذك ــاد، ودون إب ــة الفس ــات ومحارب ــة بإصاح ــون للمطالب ونقابي
قانونيــة، فيمــا أكــد فــي شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة« أنــه كان ملتزمــًا 
بارتــداء الكمامــة والقفــازات وتــم نقلــه بواســطة مركبــة أمنيــة تابعــة لجهــاز األمــن 
الوطنــي، كمــا أكــد تعرّضــه إلســاءة لفظيــة مــن أحــد أفــراد األمــن أثنــاء نقلــه إلــى 

ــف. ــز التوقي مرك

وأفــاد بتعرضــه لإلســاءة اللفظيــة مــرة أخــرى أثنــاء التحقيــق معــه مــن قبــل عناصــر 
المباحــث العامــة، وقــال إنــه احتجــز فــي غرفــة برفقــة 23 موقوفــًا ودون مراعــاة 

اإلجــراءات الصحيــة بموجــب حالــة الطــوارئ المعلنــة. 

ــق  ــرى التحقي ــة، وج ــة العام ــى النياب ــه إل ــت إحالت ــخ 20.7.2020 تم ــًا وبتاري الحق
معــه بتهــم؛ »االشــتراك فــي تجمهــر غيــر مشــروع« خافــا للمــادة )165.1( مــن 
قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960، و«مخالفــة القــرارات والتعليمــات 
والتدابيــر المتخــذة مــن جهــات االختصــاص« خافــا للمــادة )1.3( مــن القــرار 

ــاعة. ــه 48 س ــد توقيف ــم تمدي ــوارئ، وت ــة الط ــأن حال ــنة 2020 بش ــون لس بقان

ــًا،  ــه 15 يوم ــد توقيف ــخ 22.7.2020؛ تمدي ــه بتاري ــح رام الل ــة صل ــررت محكم ق
وأحالــت النيابــة ملفــه إلــى المحكمــة المختصــة فــي جلســة 28.7.2020 ووجهت 
لــه الئحــة االتهــام، وتقــرر االفــراج عنــه بكفالــة شــخصية فــي الجلســة ذاتهــا، فيمــا 
تتوالــى جلســات المحاكمــة منــذ تاريخــه، وتأجلــت جلســات المحكمــة عــدة مرات 

لغايــات دعــوة شــهود النيابــة.

المعتقــل المذكــور أعلــن أثنــاء توقيفــه إضرابــًا مفتوحــًا عــن الطعام، وتــم الضغط 
عليــه من أجل تعليــق االضراب. 
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  ج. ع:. 13

 ناشط نقابي 

اعتقــل عناصــر مــن جهــاز الشــرطة الناشــط النقابــي ج.ع بتاريــخ 19.7.2020، 
أثنــاء تواجــده منفــردًا فــي محيــط دوار المنــارة وســط مدينــة رام اللــه أثنــاء توجهــه 
للمشــاركة فــي مظاهــرة طفــح الكيــل التــي دعــا لهــا نشــطاء ونقابيــون للمطالبــة 
بإصاحــات ومحاربــة الفســاد، ودون إبــراز مذكــرة توقيــف قانونيــة، فيمــا أكــد 
المعتقــل المذكــور للمجموعــة بــأن القــوة الشــرطية التــي قامــت باعتقالــه لــم 
الموقوفيــن  نقــل  خــال  أو  اعتقالــه،  أثنــاء  الوقائيــة  باإلجــراءات  ملتزمــة  تكــن 
إلــى الخدمــات الطبيــة، حيــث تــم نقلهــم جميعــًا فــي ســيارة واحــدة مكتظــة 
ــن، كمــا أكــد وجــود اكتظــاظ فــي نظــارة التوقيــف، ونظــارة المحكمــة.  بالموقوفي

الحقــًا وبتاريــخ 20.7.2020 تمــت إحالــة المعتقــل إلــى النيابــة العامــة، وجــرى 
التحقيــق معــه بتهــم؛ »االشــتراك فــي تجمهــر غيــر مشــروع« خافــًا للمــادة 
ــرارات  ــة الق ــنة 1960، و«مخالف ــم )16( لس ــات رق ــون العقوب ــن قان )165.1( م
ــر المتخــذة مــن جهــات االختصــاص« خافــا للمــادة )1.3(  والتعليمــات والتدابي
مــن القــرار بقانــون لســنة 2020 بشــأن حالــة الطــوارئ، وتــم تمديــد توقيفــه 48 

ساعة. 

قــررت محكمــة صلــح رام اللــه بتاريــخ 22.7.2020 تمديــد توقيفــه 15 يومــًا، 
وأحالــت النيابــة ملفــه إلــى المحكمــة المختصــة فــي جلســة 28.7.2020 ووجهت 
لــه الئحــة االتهــام، وتقــرر اإلفــراج عنــه بكفالــة شــخصية فــي الجلســة ذاتهــا، فيمــا 
تتوالــى جلســات المحاكمــة منــذ تاريخــه، وتــم تأجيــل الجلســات عــدة مــرات 

لغايــة دعــوة شــهود النيابــة.

أعلــن المعتقــل المذكــور اإلضــراب عــن الطعــام وتــم نقلــه للمشــفى بعــد تراجــع 
ــراب  ــي اإلض ــتمراره ف ــة اس ــرير، ونتيج ــه بالس ــد يدي ــم تقيي ــي، وت ــه الصح وضع
ــراج  ــودات باإلف ــر وع ــي، وإث ــه الصح ــع وضع ــدواء تراج ــاج وال ــي الع ــه تلق ورفض
عنــه قــام أطبــاء المستشــفى بإجــراء عمليــة قســطرة عاجلــة لــه، وكان أكــد فــي 
ــه تعــرض للضغــط مــن أجــل وقــف  ــة« أن شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدال
ــن  ــفى م ــي المستش ــه ف ــم ل ــاء زيارته ــه أثن ــى أبنائ ــط عل ــك الضغ ــه، وكذل إضراب

أجــل إقناعــه بذلــك. 
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  م.ع:. 14
ناشط نقابي

اعتقــل عناصــر مــن جهــاز المخابــرات العامــة وســط مدينــة رام اللــه الناشــط 
أثنــاء  وذلــك  توقيــف،  مذكــرة  إبــراز  بــدون   ،19.7.2020 بتاريــخ  م.ع  النقابــي 
قيامــه بالتصويــر باســتخدام هاتفــه الشــخصي، حيــث أفــاد بشــهادته لمجموعــة 
ــدس  ــع مس ــور بوض ــاز المذك ــر الجه ــام عناص ــة« قي ــل العدال ــن أج ــون م »محام
علــى ظهــره والطلــب منــه إغــاق هاتفــه وســؤاله بصيغــة اتهــام عــن الجهــة التــي 
يعمــل لديهــا »كجاســوس«، فيمــا حقــق معــه جهــاز المباحــث العامــة حــول الجهة 
التــي يعمــل لصالحهــا، عــدا عــن اتهامــه بالتجســس والتحقيــق حــول نشــاط حــراك 
»طفــح الكيــل«، وقــد أكــّد للمجموعــة أن األفــراد الذيــن قامــوا باعتقالــه كانــوا 
ملتزميــن نســبيًا بإجــراءات الوقايــة الصحيــة، فيمــا لــم يكــن األمــر كذلــك بالنســبة 

لعناصــر األمــن داخــل مركــز التحقيــق التابــع لجهــاز المباحــث العامــة. 

الحقــًا وبتاريــخ 20.7.2020 أحيــل إلــى النيابــة العامــة، وجــرى التحقيــق معــه 
بتهــم: »االشــتراك فــي تجمهــر غيــر مشــروع« خافــا للمــادة )165.1( مــن قانــون 
العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960، و«مخالفــة القــرارات والتعليمــات والتدابيــر 
المتخــذة مــن جهــات االختصــاص« خافــا للمــادة )1.3( مــن القــرار بقانــون لســنة 

2020 بشــأن حالــة الطــوارئ، وتــم تمديــد توقيفــه 48 ســاعة. 

بتاريــخ 22.7.2020 قــررت محكمــة صلــح رام اللــه تمديــد توقيفــه 15 يومــًا، 
وتــم إحالــة ملفــه إلــى المحكمــة المختصــة بتاريــخ 28.7.2020 ووجهــت لــه 
الئحــة االتهــام، وفــي الجلســة ذاتهــا قــررت اإلفــراج عنــه بكفالــة شــخصية، فيمــا 
تتوالــى جلســات المحاكمــة منــذ تاريخــه، وتأجلــت الجلســات عــدة مــرات لدعــوة 

ــة العامــة. شــهود النياب
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  ف. ب:. 15
ناشط نقابي

اعتقلــت عناصــر األجهــزة األمنيــة الناشــط النقابــي ف.ب بتاريــخ 19.7.2020 
أثنــاء تواجــده منفــردًا فــي محيــط دوار المنــارة وســط مدينــة رام اللــه أثنــاء توجهــه 
للمشــاركة فــي مظاهــرة حــراك »طفــح الكيــل« التــي دعــا لهــا نشــطاء ونقابيــون 
قانونيــة،  توقيــف  إبــراز مذكــرة  الفســاد، دون  بإصاحــات ومحاربــة  للمطالبــة 
ــداء القفــازات  ــه كان ملتزمــا بارت فيمــا أكــد المعتقــل فــي شــهادته للمجموعــة بأن
والكمامــة، فيمــا القــوة الُشــرطية التــي قامت باعتقاله لــم تكن ملتزمــة باإلجراءات 
الوقائيــة أثنــاء اعتقالــه، وخــال نقــل الموقوفيــن إلــى الخدمــات الطبيــة، حيــث 
ــه كان  تــم نقلهــم جميعــًا فــي ســيارة واحــدة مكتظــة بالموقوفيــن، فيمــا أكــد ان
ملتــزم بجميــع التدابيــر الصحيــة المعلنــة، وأن عناصــر األمــن قامــوا بدفعــه باتجــاه 
حافلــة الموقوفيــن عنــد اعتقالــه. كمــا أّكــد أنــه تعــرض لســوء معاملــة فــي نظــارة 
التوقيــف باإلضافــة للصــراخ عليــه وعلــى الموقوفيــن االخريــن، والتعامــل معهــم 
بشــكل غيــر الئــق، كمــا أفــاد باحتجــازه فــي غرفــة مســاحتها متريــن ونصــف * 
خمســة أمتــار، برفقــة 8 موقوفيــن آخريــن، دون وجــود مســافات للتباعــد أو مراعــاة 

األوضــاع الصحيــة لهــم.

الحقــًا وبتاريــخ 20.7.2020  تــم إحالــة المعتقــل المذكــور إلــى النيابــة العامــة، 
وجــرى التحقيــق معــه بتهــم: »االشــتراك فــي تجمهر غير مشــروع« خافــا للمادة 
ــرارات  ــة الق ــنة 1960، و«مخالف ــم )16( لس ــات رق ــون العقوب ــن قان )165.1( م
ــر المتخــذة مــن جهــات االختصــاص« خافــا للمــادة )1.3(  والتعليمــات والتدابي
مــن القــرار بقانــون لســنة 2020 بشــأن حالــة الطــوارئ، وتــم تمديــد توقيفــه 48 

ساعة. 

بتاريــخ 22.7.2020 قــررت محكمــة صلــح رام اللــه تمديــد توقيفــه 15 يومــا، وأحالت 
الئحــة  لــه  ووجهــت   28.7.2020 بتاريــخ  المختصــة  المحكمــة  إلــى  ملفــه  النيابــة 
ــة شــخصية، فيمــا تتوالــى  االتهــام، وفــي الجلســة ذاتهــا قــررت اإلفــراج عنــه بكفال

ــة. ــر مــن مــرة لدعــوة شــهود النياب ــذ تاريخــه، وتأجلــت أكث جلســات المحاكمــة من

ــل  ــن أج ــط م ــه للضغ ــد تعرض ــا أّك ــام، فيم ــن الطع ــراب ع ــن االض ــد أعل وكان ق
تعليــق اإلضــراب، بمــا فــي ذلــك تــرك الطعــام أمامــه لســاعات رغــم علــم 
ــى  ــه إل ــاد بنقل ــد أف ــك، وق ــه لذل ــم رفض ــرب ورغ ــه مض ــف بأن ــز التوقي إدارة مرك
المستشــفى نتيجــة تراجــع وضعــه الصحــي ورفضــه أخــذ اي مدعمــات، كمــا أفــاد 
بعــدم توفيــر أدويــة أعصــاب يتناولهــا دوريــًا بســبب نوبــات وتشــنجات نتيجــة 

إصابتــه بمــرض عصبــي ومشــاكل صحيــة أخــرى فــي العمــود الفقــري.  
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  م. م:. 16
ناشط نقابي

بتاريــخ  م.ق  النقابــي  الناشــط  العامــة  المخابــرات  جهــاز  مــن  عناصــر  اعتقــل 
20.7.2020 أثنــاء مغادرتــه مــكان عملــه فــي البيــرة، وتــم تحويلــه للمباحــث 

الشــرطة. العامــة فــي 

بدورهــا حققــت المباحــث العامــة معــه حــول مظاهــرة حــراك »طفــح الكيــل« 
واتهامــه بالمشــاركة فيهــا، رغــم أنــه كان مخالطــًا ألحــد المصابيــن بفيــروس 
كورونــا وكان يتواجــد فــي مــكان عملــه ألخــذ بعــض األغــراض للتوجــه للحجــر 

الصحــي، ولــم يتوجــه لــدوار المنــارة بســبب وجــوده بالحجــر.

كان قــد أجــرى فحــص فيــروس كورونــا وينتظــر النتيجــة، لكــن األمــن قــام بإيداعــه 
مــع باقــي الموقوفيــن دون التثبــت مــن نتيجــة فحصــه.

أفــاد فــي شــهادته بــأن الزنزانــة التــي أودع فيهــا كانت مكتظــة، وفيها 12 شــخصًا، 
فــي مســاحة ال تتجــاوز 2*3 متــر، وفيهــا 5 فرشــات فقــط وال يوجــد مــا يكفــي مــن 

األغطيــة والوســائد، واصفــة ظــروف التهوية فــي الزنزانة بالســيئة.

أمــا عــن ظــروف النقــل فأفــاد بنقــل 35 موقوفــا إلــى المحكمــة فــي حافلــة ال 
تتســع ســوى لـــ18 شــخصا، فيمــا وصــف نظــارة المحكمــة بأنهــا مكتظــة جــدا، 

كمــا أفــاد بإعانــه اإلضــراب عــن الطعــام منــذ اليــوم األول العتقالــه.

تهــم؛  حــول  معــه  حققــت  والتــي   ،21.7.2020 بتاريــخ  النيابــة  علــى  عــرض 
قانــون  مــن   )165.1( للمــادة  خافــًا  مشــروع«  غيــر  تجمهــر  فــي  »االشــتراك 
العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960، و«مخالفــة القــرارات والتعليمــات والتدابيــر 
المتخــذة مــن جهــات االختصــاص« خافــا للمــادة )1.3( مــن القــرار بقانــون لســنة 

2020 بشــأن حالــة الطــوارئ، وتــم تمديــد توقيفــه 24 ســاعة.

قــررت محكمــة الصلــح بتاريــخ 22.7.2020 تمديــد توقيفــه لـــ15 يومــا، وفــي 
28.7.2020 أحالــت النيابــة ملفــه إلــى المحكمــة المختصــة، ووجهــت لــه الئحــة 
االتهــام، لتقــرر المحكمــة إخــاء ســبيله بكفالــة شــخصية، وترفــع الجلســة لتاريــخ 
17.8.2020 لغايــات دعــوة شــاهد النيابــة العامــة، وتأجلــت المحكمــة عــدة مــرات 

للســبب نفســه.
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  م. ك: . 17
اعتقــل عناصــر مدنيــة تتبــع جهــاز المخابــرات العامــة فــي نابلــس م.ك بتاريــخ 
 24 الجنيــد مــدة  30.12.2020 مــن مــكان عملــه، وتــم احتجــازه فــي ســجن 
ســاعة، قبــل أن يتــم عرضــه علــى النيابــة العامــة بتاريــخ 31.12.2020، والتــي 
قامــت بدورهــا بتمديــد توقيفــه مــدة 48 ســاعة لغايــات التحقيــق معــه بتهمــة 

»إثــارة النعــرات الطائفيــة والمذهبيــة«. 

فيمــا أفــاد الناشــط المذكــور بقيــام جهــاز المخابــرات العامــة بالتحقيــق معــه حول 
نشــاطه النقابــي داخــل الجامعــة وعــن حيثيات اعتقالــه لدى قــوات االحتال. 

تــم اإلفــراج عــن المعتقــل المذكــور بتاريــخ 3.1.2021 بكفالــة نقديــة قيمتهــا 
ــه،  ــوم ذات ــي الي ــس ف ــح نابل ــة صل ــه لمحكم ــة ملف ــم إحال ــا، وت ــارا أردني 300 دين
فيمــا جــرى تــاوة الئحــة االتهــام الصــادرة بحقــه، ومنــذ تاريخــه تتوالــى جلســات 

ــي مــن ضعــف فــي نظــره بنســبة 80%.  المحاكمــة، علمــًا أن المذكــور يعان

المحققيــن  بقيــام  تمثلــت  معاملــة،  لســوء  تعرضــه  المذكــور  المعتقــل  افــاد 
بالصــراخ عليــه، باالضافــة لعــدم التــزام عناصــر األمــن باإلجــراءات الوقائيــة أثنــاء 

عمليــة االعتقــال.
 

االعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية

م. ح: . 1
اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة م. ح بتاريــخ 11.3.2020 بتهمــة »حيــازة ذخائــر 
ناريــة«، فيمــا أكــد فــي شــهادته للمجموعــة أن التحقيــق الفعلــي معــه كان يــدور 
حــول نشــاط سياســي فــي العــام 2016 واعتقالــه لــدى قــوات االحتــال، واعتقالــه 
جــرى بعــد اســتدعائه للمقابلــة، وكانــت محكمة صلــح رام الله قد مــددت توقيفه 
مــدة 15 يومــًا، قبــل أن يتــم اإلفــراج عنــه الحقــًا بتاريــخ 18.3.2020 بكفالــة ماليــة. 

أعــاد جهــاز المخابــرات العامــة اعتقالــه بتاريــخ 21.3.2020 وأفــرج عنــه بشــكل 
نهائــي بتاريــخ 23.3.2020.  
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قامــت النيابــة العامــة بحفــظ ملــف المعتقــل المذكــور لعــدم وجــود أدلــة تربطــه 
بالتهمــة التــي جــرى توقيفــه عليهــا، فيمــا لــم يعــرض عنــد اعتقالــه الثانــي علــى أيــة 

جهــة قضائيــة.

ــار المعتقــل المذكــور فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة«،  أث
ادعــاءات تعذيــب وســوء معاملــة؛ تمثلــت فــي احتجــازه داخــل زنزانــة تعــرف 
ــان باألصفــاد مــن الخلــف،  ــه مقيدت بالثاجــة، لكونهــا ضيقــه جــدًا، مــع إبقــاء يدي
باإلضافــة لوضــع غطــاء علــى رأســه وحرمانــه مــن النــوم، وتعرضــه للشــبح، 

والضــرب باســتخدام الفلقــة، واإلهانــة والتحقيــر الــذي رافــق التعذيــب.

خاض المعتقل المذكور إضرابا عن الطعام أثناء احتجازه؛ لمدة ثاثة أيام. 

م. خ: . 2
اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي طولكــرم م.خ بتاريــخ 16.4.2020 مــن منزلــه 
الواقــع فــي بلــدة قفيــن فــي طولكــرم، بعــد منتصــف الليــل، قبــل أن يتــم اإلفــراج 

عنــه فــي اليــوم التالــي دون عرضــه علــى أي جهــة قضائيــة. 

التحقيــق مــع المعتقــل المذكــور وفــق إفادتــه لمجموعــة »محامــون مــن أجــل 
ــام 2012،  ــي الع ــي ف ــاطه السياس ــة بنش ــع مرتبط ــول وقائ ــور ح ــة« تمح العدال
وأشــار إلــى تعرضــه لاعتقــال ســبع مــرات لــدى األجهــزة األمنيــة منــذ العــام 

 .2012

أكــد المعتقــل المذكــور فــي إفادتــه للمجموعــة عــدم التــزام عناصــر األمــن الذيــن 
قامــوا باعتقالــه أو المحققيــن بارتــداء الكمامــات انســجامًا مــع القــرارات ذات 

الشــأن المتعلقــة بإعــان حالــة الطــوارئ.  
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 م. ج: . 3
طالب في جامعة بيرزيت.

اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي رام اللــه الطالــب الجامعــي م.ج بتاريــخ 
9.6.2020 بــدون إبــراز مذكــرة توقيــف، بتاريــخ 11.6.2020 تــم عرضــه علــى 
النيابــة العامــة وجــرى التحقيــق معــه بتهمــة »حيــازة ســاح بــدون ترخيــص« 
خافــا للمــادة )25.2( مــن قانــون األســلحة والذخائــر لســنة 1998، فيمــا ذكــر 
المعتقــل المذكــور لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« أن اعتقالــه كان علــى 

خلفيــة انتمائــه السياســي.

أثــار المعتقــل المذكــور ادعــاءات تعذيــب وســوء معاملــة أمــام وكيــل النيابــة 
وبحضــور ممثــل عــن »محامــون مــن أجــل العدالــة«، وقــد قــرر وكيــل النيابــة 
تمديــد توقيفــه مــدة 24 ســاعة، فيمــا قــررت محكمــة صلــح رام اللــه الحقــا تمديــد 

ــة العامــة.  ــاًء علــى طلــب النياب توقيفــه 15 يومــا  بن

بدورهــا وافقــت المحكمــة علــى طلــب »محامــون مــن أجــل العدالــة« بعرضــه 
علــى طبيــب شــرعي بســبب إثارتــه ادعــاءات التعذيــب أمــام المحكمــة، وأفرجــت 
عنــه بتاريــخ 21.6.2020  بكفالــة شــخصية قيمتهــا ألــف دينــار أردنــي، دون عرضــه 
علــى الطبيــب الشــرعي امتثــااًل لقــرار المحكمــة، فيمــا تــم حفــظ الملــف مــن قبــل 

النيابــة العامــة لعــدم توافــر أدلــة تدينــه.

حصــل علــى تقريــر طبــي عقــب اإلفــراج عنــه يوضــح حالتــه الصحيــة؛ وكان أفــاد 
فــي شــهادته للمجموعــة بتعرضــه للشــبح، واالحتجــاز داخــل زنزانــة صغيــرة 
ــي  ــط النفس ــة الضغ ــة لممارس ــة« باإلضاف ــة، أو الثاج ــم »الخزان ــة باس معروف
عليــه مــن خــال ســماع صــوت صديقــه أثنــاء تعرضــه للضــرب والشــبح، كمــا أفــاد 
باحتجــازه داخــل زنزانــة انفراديــة لمــدة 13 يومــا، وقــد اعتقــل عــدة مــرات لــدى 

ــة. ــنوات الماضي ــال الس ــة خ ــزة األمني األجه

المعتقــل المذكــور فــي شــهادته للمجموعــة  أكــد وجــود تحريــض ضــد المحامــي 
ــث  ــة، حي ــرات العام ــاز المخاب ــي لجه ــار القانون ــل المستش ــن قب ــة  م ــد كراج مهن

أخبــره أن توكيــل المحامــي المذكــور يؤخــر االفــراج عنــه.
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خ. ق:. 4
طالب في جامعة بيرزيت

اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي رام اللــه الناشــط والطالــب الجامعــي خ. 
ــف  ــرة توقي ــراز مذك ــخ 9.6.2020 دون إب ــاز بتاري ــة الجه ــتدعائه لمقابل ــد اس ق بع
مــن الجهــات المختصــة، وُعــرض علــى النيابــة العامــة بتاريــخ 11.6.2020، والتــي 
قامــت بالتحقيــق معــه بتهمــة »حيــازة ســاح نــاري«، فيمــا أكــد المعتقــل المذكــور 
لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« أن اعتقالــه جــاء علــى خلفيــة انتمائــه 

السياســي.

تــم تمديــد توقيــف المعتقــل المذكــور مــدة 24 ســاعة والحقــًا لذلــك جــرى تمديــد 
توقيفــه لمــدة 12 يــوم أمــام محكمــة صلــح رام اللــه، قبــل أن يتــم اإلفــراج عنــه 

بتاريخ 21.6.2020. 

ــة أمــام قاضــي محكمــة  ــار المعتقــل المذكــور ادعــاءات تعذيــب وســوء معامل أث
الصلــح بحضــور ممثــل عــن مجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة«، الــذي طلــب 
مــن المحكمــة إحالــة المعتقــل علــى طبيــب شــرعي، ووافقــت المحكمــة علــى 
ذلــك، إال أنــه صــدر قــرار باإلفــراج عنــه قبــل امتثــال جهــاز المخابــرات العامــة لقــرار 
ــه  ــراج عن ــد اإلف ــًا وبع ــرعي، الحق ــب الش ــى الطبي ــل عل ــرض المعتق ــة بع المحكم
اســتصدر خ.ق تقريــرًا طبيــًا يفيــد بوضعــه الصحــي الناجــم عــن تعرضــه للتعذيــب. 

أفــاد فــي شــهادته للمجموعــة تعرضــه للشــبح علــى الشــباك، والضــرب بالبربيــج 
أثنــاء الشــبح، واحتجــازه فــي زنزانــة  تعــرف )بالخزانــة أو الثاجــة(، كمــا أفــاد 
المعتقــل المذكــور تعرضــه للشــتم بألفــاظ بذيئــة، وقــد نتــج عــن تعذيبــه تمــزق 
عضلــي فــي الكتــف األيســر وندبــات فــي رســغ يــده اليســرى وتمــزق فــي مفصــل 

يــده اليمنى. 

ــة« بأنهــا  ــة أو الثاجــة خــال شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدال وصــف الخزان
أشــبه بخزانــة المابــس، يتــم إغــاق بابهــا علــى المعتقــل، وحــول ارتفاعهــا، قــال: 
»إنــه يســتطيع الوقــوف فيهــا لكــن أبعادهــا األخــرى قرابــة 80 ســم*80 ســم«.

قــررت النيابــة العامــة الحقــا حفــظ ملــف الدعــوى لعــدم كفايــة األدلــة، وكان المذكــور 
قــد تعــرض لاعتقــال عــدة مــرات لــدى األجهــزة األمنيــة خــال الســنوات الماضيــة.
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 غ. ن:. 5
ناشط شبابي.

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي نابلــس الناشــط الشــبابي غ. ن بعــد اســتدعائه 
للمقابلــة بتاريــخ 14.6.2020، دون إبــراز مذكــرة توقيــف مــن الجهــات المختصة، 
بدورهــا قامــت النيابــة العامــة بتوقيــف المعتقــل المذكــور مــدة 48 ســاعة، بتهمــة 
ــون  ــن قان ــادة )25.2( م ــص الم ــًا لن ــص« خاف ــدون ترخي ــاري ب ــاح ن ــازة س »حي
1998، فــي حيــن أن التحقيــق الفعلــي معــه وفــق  األســلحة والذخائــر لســنة 
شــهادته للمجموعــة كان يــدور حــول شــقيقه األســير فــي ســجون االحتــال، 
وشــقيق آخــر ناشــط يقطــن فــي الخــارج، وتحويــل مبلــغ مالــي مــن شــقيقه، 

ونشــاط عائلتــه السياســي. 

بتاريــخ 17.6.2020 تــم تمديــد توقيفــه أمــام محكمــة صلــح نابلــس مــدة 10 
أيــام، قبــل أن يتــم اإلفــراج عنــه بتاريــخ 24.6.2020 لقــاء تقديــم كفالــة شــخصية 
بقيمــة 500 دينــار، فيمــا قــررت النيابــة العامــة حفــظ الملــف لعــدم وجــود أدلــة 

ضده. 

أثــار المعتقــل المذكــور ادعــاءات تعذيــب وســوء معاملــة، حيــث ورد فــي شــهادته 
بإجبــاره علــى  أنــه تعــرض للشــبح  العدالــة«  أجــل  لمجموعــة »محامــون مــن 
ــاعات. ــدة 4 س ــف لم ــه للخل ــع يدي ــم ووض ــة 70س ــه لقراب ــح رجلي ــوف وفت الوق

كمــا أكــد فــي شــهادته بعــدم التــزام معظــم المحققيــن بإجــراءات الســامة 
والوقايــة انســجامًا مــع القــرارات ذات الشــأن المتعلقــة بإعــان حالــة الطــوارئ. 

ح. ف: . 6
ناشــط سياســي يبلــغ مــن العمــر 53 عامــا ويعانــي مــن عــدة أمــراض كالضغــط 

والســكري والقلــب.

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي طولكــرم الناشــط السياســي ح.ف مــن داخــل 
جهــات  مــن  توقيــف  مذكــرة  إبــراز  دون   15.6.2020 بتاريــخ  التجــاري  محلــه 
التــي  العامــة  النيابــة  التالــي العتقالــه علــى  اليــوم  االختصــاص، وعــرض فــي 
قامــت بالتحقيــق معــه علــى تهمــة إدخــال أمــوال إلــى األراضــي الفلســطينية دون 

اإلفصــاح عنهــا؛ وجــرى توقيفــه مــدة 48 ســاعة.

المعتقــل المذكــور أفــاد لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« بــأن التحقيــق 
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االحتــال  جيــش  قــام  آخــر  بشــخص  عاقتــه  حــول  يــدور  كان  معــه  الفعلــي 
باعتقالــه صبــاح اليــوم ذاتــه الــذي اعتقــل فيــه، وتــم التحقيــق معــه حــول نشــاطه 

السياســي.

ــة  ــة نقدي ــخ 18.6.2020 بكفال ــح بتاري ــة الصل ــن محكم ــرار م ــه بق ــراج عن ــم اإلف ت
قيمتهــا 100 دينــار أردنــي، وأحالــت النيابــة العامــة ملفــه إلــى محكمــة صلــح 

طولكــرم بتاريــخ 2.7.2020، والتــي أعلنــت براءتــه فــي الجلســة ذاتهــا.

كمــا أفــاد المعتقــل المذكــور للمجموعــة بعــدم التــزام األمــن بارتــداء الكمامــات 
أثنــاء اعتقالــه أو التحقيــق معــه انســجامًا مــع القــرارات ذات الشــأن المتعلقــة 

بإعــان حالــة الطــوارئ.  

أ. ب: . 7
ناشط سياسي.

بتاريــخ  ب  أ.  السياســي  الناشــط  جنيــن  فــي  الوقائــي  األمــن  جهــاز  اعتقــل 
ــه  ــت ل ــة، ووجه ــات المختص ــن الجه ــف م ــرة توقي ــراز مذك ــدون إب 13.7.2020 ب
النيابــة العامــة تهمــة »حيــازة ســاح بــدون ترخيــص«، فيمــا أكــد خــال شــهادته 
نشــاطه  خلفيــة  علــى  اعتقــل  أنــه  العدالــة«  أجــل  مــن  »محامــون  لمجموعــة 
ــه وبيــن تاجــر  ــة بين السياســي، متهمــا جهــاز األمــن بالتدخــل فــي منافســة تجاري

ــي.  ــن الوقائ ــاز األم ــي جه ــل ف ــر يعم آخ

وقــررت محكمــة صلــح جنيــن تمديــد توقيفــه بتاريــخ 2020/7/16 لمــدة 15 يومًا، 
قبــل أن تصــدر قــرارًا باإلفــراج عنــه بتاريــخ 2020/7/19 بنــاًء علــى طلــب اإلفــراج 
المقــدم مــن المجموعــة، فيمــا قــررت النيابــة العامــة حفــظ ملــف الدعــوى لعــدم 

وجــود أي دليــل يربطــه بالتهمــة المســندة إليــه.

أفــاد أيضــًا خــال شــهادته للمجموعــة بإجــراء فحــص كورونــا لــه، لكن فــي المقابل 
ــه أو التحقيــق معــه  ــاء اعتقال أكــد عــدم التــزام أفــراد األمــن بارتــداء الكمامــات أثن

انســجامًا مــع القــرارات ذات الشــأن المتعلقــة بإعــان حالــة الطــوارئ.  
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ي. ح: . 8
ــه  ــخ 18.8.2020، ليتــم إحالت ــي فــي جنيــن ي.ح بتاري اعتقــل جهــاز األمــن الوقائ
فــور اعتقالــه لمــا يعــرف باللجنــة األمنيــة فــي ســجن الجنيــد فــي مدينــة نابلــس

وقامــت النيابــة العامــة بالتحقيــق مــع المعتقــل المذكــور بتهمــة »حيــازة وبيــع 
ــه  ــة أن اعتقال ــهادته للمجموع ــي ش ــاد ف ــا أف ــص«، فيم ــدون ترخي ــاري ب ــاح ن س

ــي. ــه السياس ــة انتمائ ــى خلفي ــاء عل ج

ــل أن  ــة قب ــدد متفاوت ــرة ولم ــن م ــر م ــه أكث ــس توقيف ــح نابل ــة صل ــددت محكم م
تصــدر قــرارًا بإخــاء ســبيله بتاريــخ 15.9.2020 بكفالــة نقديــة بقيمــة 1000 دينــار 
أردنــي، الحقــًا لذلــك تــم إحالتــه الــى اللجنــة األمنيــة فــي أريحــا رغــم وجــود قــرار 
يقضــي باإلفــراج عنــه، ليتــم عرضــه فــي اليــوم التالــي علــى محكمــة صلــح أريحــا، 
بالوقائــع ذاتهــا، وقدمــت النيابــة العامــة طلبــا لتمديــد توقيفــه، إال أن محكمــة 

صلــح أريحــا قــررت اإلفــراج عنــه.

 م. ز:. 9
موظف في هيئة مكافحة الفساد، أسير محرر، ومعتقل سياسي سابق.

بتاريــخ  ز  م.  المحــرر  األســير  اللــه  رام  فــي  العامــة   المخابــرات  جهــاز  اعتقــل 
18.8.2020، وعــرض فــي اليــوم التالــي علــى النيابــة العامــة وتــم التحقيــق معــه 
بتهمــة »جمــع وتلقــي أمــوال لجمعيــة غيــر مشــروعة مــن أجــل اإلخــال بالنظــام 
العــام«، فــي حيــن أن القضيــة متعلقــة بمســتحقاته كأســير محــرر أمضــى فــي 

ــهرا. ــال 40 ش ــجون االحت س

قــررت محكمــة صلــح رام اللــه بعــد عرضــه عليهــا؛ تمديــد توقيفــه 15 يومــا، فيمــا 
صــدر قــرار باإلفــراج عنــه فــي اليــوم التالــي لتمديــد توقيفه. 

وأحالــت النيابــة العامــة ملفــه التحقيقــي إلــى المحكمــة ووجهت له الئحــة االتهام، 
لتعقــد أول جلســة محاكمــة لــه بتاريــخ 6.9.2020، ومنــذ تاريخــه تتوالــى جلســات 

المحاكمــة لغايــات لتبليــغ شــاهد النيابــة وهــو المستشــار القانونــي للمخابرات.

بتاريــخ 12.1.2021 تــم اعتقالــه مــن قبــل قــوات االحتــال وتــم تحويلــه إلــى 
اإلداري. االعتقــال 
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  م. ر:. 10
اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي طولكــرم م.ر بتاريــخ 26.8.2020، بــدون إبــراز 
مذكــرة توقيــف مــن جهــات االختصــاص، واســتمر اعتقالــه لمــدة ثاثــة أيــام دون 

عرضــه علــى أيــة جهــة قضائيــة.

أفــاد فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« بــأن التحقيــق معــه 
ــره  ــه السياســي، وذكــر فــي شــهادته أن جهــاز األمــن أخب ــة انتمائ كان علــى خلفي
بأنــه موقــوف علــى ذمــة الرئيــس دون أي توضيحــات عمــا يعنيــه هــذا المصطلح، 
ــًا مــن حيــث ســوء وضــع الفــراش  ــر الئــق صحي ــأن مــكان احتجــازه غي كمــا أفــاد ب
والوســائد، فيمــا أكــد عــدم التــزام األمن داخــل المقر بإجــراءات الســامة والوقاية 

انســجامًا مــع مقتضيــات إعــان حالــة الطــوارئ.

 م. ف:. 11
طالب ثانوية عامة

 اعتقــل جهــاز االســتخبارات العســكرية فــي طولكــرم طالــب الثانويــة العامــة م. 
ف؛ فجــر يــوم 10.9.2020، وأفــرج عنــه بعــد ســاعات دون تســليمه بطاقتــه 
الشــخصية، وتكــرر احتجــازه لــدى نفــس الجهــاز فــي اليــوم التالــي لثــاث ســاعات 

متواصلــة، فيمــا ُأبلــغ بضــرورة مراجعــة جهــاز األمــن الوقائــي الحقــًا.

ــاًء علــى  ــى مقــر األمــن الوقائــي بطولكــرم بن ــخ 17.9.2020 توجــه م.ف إل بتاري
ــراز مذكــرة توقيــف مــن جهــات  االســتدعاء، ليتــم احتجــازه لليــوم التالــي دون إب

ــة. ــة جهــة قضائي االختصــاص ودون عرضــه علــى أي

المعتقــل المذكــور أفــاد  لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« بــأن تحقيــق الجهــاز 
األمنــي معــه كان علــى خلفيــة نشــاطه السياســي، وحــول أســير فــي ســجون االحتــال. 

كمــا أكــد فــي شــهادته أن رجــال األمــن فــي جهــاز االســتخبارات لــم يلتزمــوا 
بارتــداء الكمامــات والبروتوكــوالت الصحيــة، فيمــا اقتصــر االلتــزام فــي جهــاز 
األمــن الوقائــي علــى بوابــات المقــر، أمــا فــي الداخــل فــكان المحققــون يضعــون 
الكمامــات علــى منطقــة الذقــن، فيمــا التــزم رجــال األمــن بارتدائهــا حيــن تــم نقله 

ــي. ــص الطب ــة للفح ــادة الطبي للعي

ويعتبــر هــذا االعتقــال السياســي الثالــث لــه منــذ عــام 2018، علمــا بأنــه مــن 
.2002 العــام  مواليــد 
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   ن. ع:. 12
ناشط مجتمعي.

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي نابلــس الناشــط المجتمعــي ن. ع بعــد اســتدعائه 
جهــات  مــن  توقيــف  مذكــرة  إبــراز  ودون   ،24.11.2020 بتاريــخ  للمقابلــة 
االختصــاص، وعــرض المعتقــل المذكــور فــي اليــوم التالــي علــى النيابــة العامــة 
التــي قامــت بالتحقيــق معــه علــى تهمــة »جمــع وتلقــي أمــوال مــن جمعيــات غيــر 

مشــروعة«، ومــددت توقيفــه مــدة 24 ســاعة. 

بتاريــخ 26.11.2020 عــرض الُمعتقــل المذكــور علــى محكمــة صلــح نابلــس 
ومــددت توقيفــه 15 يومــا، وبتاريــخ 2.12.2020 قــررت المحكمــة إخــاء ســبيله 
ــة  ــى كفال ــي إل ــوم التال ــي الي ــا ف ــم تحويله ــار ليت ــا 300 دين ــة قيمته ــة نقدي بكفال
ــه.  ــة تدين ــة العامــة الحقــا حفــظ الملــف لعــدم وجــود أدل شــخصية. وقــررت النياب

أفــاد المعتقــل المذكــور فــي التحقيــق لــدى النيابــة العامــة »أنــه غيــر مذنــب، وأن 
ــا  ــة: »أن ــه للنياب ــي لتوقيفــه، وقــال فــي إفادت التهمــة تــم وضعهــا كمخــرج قانون
معتقــل سياســي ويتــم التحقيــق معــي علــى مشــاركتي فــي إســتقبال أســير 
ــة  ــي عاق ــس ل ــا لي ــل وأن ــذا العم ــؤولية ه ــي مس ــم تحميل ــي، يت ــق ل ــرر صدي مح
بذلــك، مشــاركتي كانــت مشــاركة اجتماعيــة فقــط كــون األســير المحــرر صديقــي 
وزميلــي باألســر، أمــا بخصــوص األمــوال غيــر المشــروعة فإننــي أنفيهــا نفيــًا 

ــًا«. قاطع

ــن  ــاز األم ــأن جه ــة« ب ــل العدال ــن أج ــون م ــة »محام ــهادته لمجموع ــي ش ــاد ف وأف
الوقائــي حقــق معــه حــول جلســات تعليميــة للقــرآن والحديــث فــي المســجد 
ومحاولــة ربطهــا بنشــاط تنظيمــي، وكذلــك التحقيــق عــن المشــاركة باســتقبال 
اســير، والمشــاركة فــي جنــازة والــد الشــهيد يحيــى عيــاش، وعــن نشــاطه النقابــي 

فــي الجامعــة، علمــا بأنــه معتقــل سياســي ســابق ألربــع مــرات.

وحــول االلتــزام باإلجــراءات الصحيــة أفــاد بــأن االلتــزام لــم يتجــاوز %60 وأشــار 
إلــى مخالطتــه موقوفــا تبينــت إصابتــه الحقــًا بفيــروس كورونــا وكان أجــري لذلــك 
الموقــوف فحــص كورونــا، وأبلــغ ن.ع بأنــه ســليم، فيمــا تبيــن الحقــا علــى موقــع 

وزارة الصحــة أنــه مصــاب.

أفــاد المعتقــل المذكــور أن جــزءا مــن التحقيــق معــه كان حــول عاقتــه بمجموعــة 
»محامــون مــن أجــل العدالــة« وحــول مصــادر تمويلهــا، وأهيــد اســتدعاؤه بتاريــخ 
20.12.2020 وكانــت جميــع األســئلة فــي ذلــك التاريــخ تتمحــور حــول المجموعــة.



63

  أ. ع:. 13
طالب في جامعة النجاح الوطنية، ناشط نقابي.

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي نابلــس أ. ع  بتاريــخ 24.11.2020، بــدون إبــراز 
مذكــرة توقيــف مــن جهــات االختصــاص، وعــرض فــي اليــوم التالــي علــى النيابــة 
العامــة وحققــت معــه علــى تهمــة »جمــع وتلقــي أمــوال مــن جمعيــات غيــر 

مشــروعة«.

مــددت محكمــة صلــح نابلــس توقيفــه 7 أيــام، ويعــد هــذا االعتقــال الرابــع بحقــه 
لــدى األجهــزة األمنيــة، وكان التحقيــق الفعلــي مــع المعتقــل المذكــور يــدور حــول 

تجارتــه اإللكترونيــة، ونشــاطه السياســي والنقابــي الســابق.

بتاريــخ 2.12.2020 قــررت المحكمــة اإلفــراج عنــه بكفالــة نقديــة قيمتهــا 300 
دينــار، تعــذ علــى ذويــه دفــع قيمتهــا ليتــم عرضــه مجــددًا علــى المحكمة فــي اليوم 
التالــي رغــم وجــود قــرار قضائــي باإلفــراج عنــه، ولتقــرر النيابــة العامــة الحقــا حفــظ 

ملفــه لعــدم وجــود أدلــة تدينــه.

ــة«  المعتقــل المذكــور أفــاد فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدال
عــدم التــزام معظــم عناصــر األمــن  بارتــداء الكمامــات أثنــاء اعتقالــه، وتــم إجــراء 

فحــص لــه فــور وصولــه للتأكــد مــن عــدم إصابتــه بفيــروس كورونــا.

وصــف االلتــزام داخــل المقــر األمنــي بأنــه ال يتجــاوز %40، فيمــا لــم يلتــزم 
ــة  ــان حال ــات إع ــع مقتضي ــجامًا م ــة انس ــامة والوقاي ــراءات الس ــون بإج المحقق
الطــوارئ، كمــا أكــد وجــود اكتظــاظ أثنــاء نقــل الموقوفيــن إلــى المحكمــة، وأفــاد 
بمصــادرة األمــن هاتفيــن خلوييــن لــه؛ األمــر الــذي ألحــق ضــررًا كبيــرًا بتجارتــه 
اإللكترونيــة، كمــا أشــار إلــى حرمانــه مــن تقديــم امتحانــات الجامعــة إلكترونيــًا 

ــف. ــاء التوقي أثن
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   إ. ق:. 14
اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي رام اللــه إ. ق بتاريــخ 13.12.2020 بعــد 
اســتدعائه للمقابلــة هاتفيــًا، وتم عرضــه على النيابة العامــة بتاريخ 15.12.2020 
ــرى  ــا ج ــص«، فيم ــدون ترخي ــر ب ــاح أو ذخائ ــل س ــل أو نق ــازة أو حم ــة »حي بتهم
تمديــد توقيفــه بقــرار مــن محكمــة صلــح رام اللــه فــي نفــس اليــوم لـــ15 يومــا 

لغايــات اســتكمال التحقيــق. 

حــول  العامــة  المخابــرات  جهــاز  لــدى  المذكــور  المعتقــل  مــع  التحقيــق  تركــز 
انتمائــه السياســي، ومشــاركته فــي اســتقبال أحــد األســرى المحرريــن، ورفــع 
رايــات إحــدى الفصائــل الفلســطينية، وســؤاله حــول معلومــات عــن أســرى فــي 
ســجون االحتــال، وأســرى محرريــن، وعــن شــاب آخــر معتقــل فــي نفــس الفتــرة 
لــدى المخابــرات العامــة، وكذلــك عــن مشــاركة بعــض األشــخاص بفعاليــات فــي 

بلدتــه قريــة أبــو شــخيدم.

ــراج  ــي باإلف ــه يقض ــح رام الل ــة صل ــن محكم ــرار ع ــدر ق ــخ 29.12.2020 ص بتاري
ــق  ــد التحقي ــه قي ــى ملف ــار، وليبق ــة 200 دين ــة بقيم ــة نقدي ــل دفــع كفال ــه مقاب عن
دون إحالتــه إلــى المحكمــة أو حفظــه، وليصــار الحقــًا اعتقالــه لــدى قــوات االحتــال 

بتاريــخ 7.1.2021.

ــق مــع شــقيقته بســبب  ــة« قامــت بالتوثي مجموعــة »محامــون مــن أجــل العدال
اعتقالــه لــدى قــوات االحتــال، حيــث ورد علــى لســانها بأنــه أثــار ادعــاءات تعذيــب 
ــى األعلــى،  ــان إل ــداه مربوطت ــة وي وســوء معاملــة حيــث تــم شــبحه بداخــل زنزان
ــك للصفــع  ــاء ذل ــاع، وتعــرض أثن فيمــا وضــع فــي غرفــة أخــرى وعلــى وجهــه قن

علــى وجهــه والضــرب علــى الفــم والظهــر.

  ق. ع:. 15
ناشط، أسير محرر، معتقل سياسي سابق

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي نابلــس الناشــط ق. ع بتاريــخ 14.12.2020 بعــد 
اســتدعائه للمقابلــة عبــر الهاتــف بــدون مذكــرة توقيــف مــن جهــات االختصــاص، 
ورفــض االمتثــال لاســتدعاء الهاتفــي كونــه يتعــذر وصولــه لمقــر الجهــاز فــي ظــل 

اإلغــاق المفــروض بســبب جائحــة كورونــا.
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بعــد رفضــه االمتثــال لاتصــال الهاتفــي تــم اعتقالــه مــن منزلــه بواســطة ضابــط 
يتبــع الجهــاز المذكــور وبمركبــة مدنيــة، ودون إبــراز أي مذكــرة توقيــف، ليتــم 
عرضــه علــى النيابــة العامــة بتاريــخ 15.12.2020، التــي حققــت معــه علــى تهمــة 
»جمــع وتلقــي أمــوال مــن جمعيــات غيــر مشــروعة«، فيمــا قــرر وكيــل النيابــة 

العامــة تمديــد توقيفــه 48 ســاعة. 

تــم عرضــه بتاريــخ 17.12.2020 علــى محكمــة صلــح نابلــس، وتقــرر تمديــد 
توقيفــه مــدة 5 أيــام، ليصــار لإلفــراج عنــه مقابــل كفالــة نقديــة قيمتهــا 300 دينــار 
أردنــي بتاريــخ 20.12.2021، قبــل أن تقــرر المحكمــة تخفيــض قيمــة الكفالــة 

لمئتــي دينــار بتاريــخ 21.12.2020.

أكــد المعتقــل المذكــور فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« أن 
التحقيــق معــه كان علــى قضايــا ســابقة، وعلــى خلفيــة انتمائــه السياســي. كمــا 
ــه وحســاباته علــى فيســبوك  أكــد فــي شــهادته أن المحققيــن قامــوا بفتــح جوال

وإنســتغرام وواتســاب دون اســتئذانه.

أثــار ادعــاءات تعذيــب وســوء معاملــة حيــث تــم شــبحه مــن الســاعة 1 ظهــرًا 
وحتــى الســاعة 9 مســاء، ويــداه مقيدتــان إلــى الخلــف بأصفــاد مــن حديــد وســط 

ــرة مــن الزمــن. ــه لفت ــداء حذائ ــه بارت ــم يتــم الســماح ل ــرد القــارس، ول الب

وحــول ظــروف االحتجــاز وصــف الزنزانــة بأنهــا ال تصلــح للعيــش، بســبب درجــة 
الحــرارة المنخفضــة، واتســاخ الفــراش والوســادة، فيمــا أفــاد بإجــراء فحــص 

كورونــا لــه بعــد اعتقالــه. 

  أ. ظ:. 16
أسير محرر

ــه األســير  ــرات العامــة فــي رام الل ــي مــن جهــاز المخاب اعتقــل أفــراد بلبــاس مدن
بتاريــخ  اللــه؛  رام  قضــاء  شــخيدم  أبــو  قريــة  فــي  منزلــه  مــن  ظ  أ.  المحــرر 
ــه بــدون إبــراز مذكــرة توقيــف أو تفتيــش مــن  17.12.2020، وتــم تفتيــش منزل

االختصــاص. جهــات 

اللــه، وجــرى  العامــة فــي رام  النيابــة  تــم عرضــه علــى   20.12.2020 بتاريــخ 
التحقيــق معــه بتهمــة »حيــازة أو حمــل أو نقــل ســاح أو ذخائــر بــدون ترخيــص«، 
ومــددت توقيفــه 24 ســاعة، فــي حيــن أن التحقيــق معه لدى جهــاز األمن كان يدور 
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حــول انتمائــه السياســي، واعتقالــه لــدى قــوات االحتــال، ومشــاركته فــي حفــل 
اســتقبال أســير محــرر، وامتاكــه أعامــًا ورايــات إلحــدى الفصائــل الفلســطينية. 

ــد توقيفــه 15 يومــا،  ــه تمدي ــح رام الل ــخ 21.12.2020 قــررت محكمــة صل بتاري
وصــدر قــرار باإلفــراج عنــه بتاريــخ 30.12.2020 مقابــل كفالــة شــخصية مقدارهــا 
2000 دينــار، والحقــًا لذلــك قــررت النيابــة العامــة حفــظ ملفــه لعــدم وجــود أدلــة 

تدينه. 

ــة«  أفــاد المعتقــل المذكــور فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدال
أن أفــراد القــوة األمنيــة فتحــوا بأنفســهم بوابــة المنــزل وطلبــوا منــه بــأن يكــون 
جاهــزًا خــال خمــس دقائــق، كمــا أفــاد بتعرضــه للســب والشــتم أثنــاء التحقيــق 
ــأنزع  ــرف س ــم تعت ــه: »إن ل ــال ل ــق ق ــر أن المحق ــرب، وذك ــده بالض ــه، وتهدي مع
قلبــك مــن مكانــه«، كمــا أكــد حصــول مشــكلة صحيــة فــي معدتــه خــال فتــرة 
االعتقــال ورفــض المحقــق تحويلــه للخدمــات الطبيــة وبــداًل مــن ذلــك قــال لــه: 

»فــي حكــي جــوا بطنــك بــس تحكيــه بترتــاح«.

  ع. ل:. 17
صحفي، أسير محرر

اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة في رام الله الصحفــي ع. ل بتاريخ 21.12.2020، 
ولــم توجــه لــه أي تهمــة بدايــة التحقيق كمــا جاء في شــهادته لمجموعــة »محامون 
ــوع؛  ــد الموض ــث دون تحدي ــق الحدي ــه المحق ــب من ــد طل ــة«، فق ــل العدال ــن أج م
»أنــت قــول إيــش عنــدك«، ليتــم اإلفــراج عنــه الحقــًا بعــد توقيــف اســتمر لمــدة 
ــي  ــي ف ــا بق ــام،  فيم ــة أي ــتمر لثاث ــه اس ــق مع ــاد أن التحقي ــا أف ــام، كم ــة أي ثماني

الزنزانــة دون تحقيــق أو أي حديــث مــع أي شــخص حتــى تاريــخ اإلفــراج عنــه.

بتاريــخ  23.12.2020 حققــت معــه النيابــة العامــة علــى تهمة »حيازة ســاح بدون 
ترخيــص« وقــررت تمديــد توقيفــه مــدة 24 ســاعة، فيمــا كان التحقيــق الفعلــي 
لــدى المخابــرات حــول نشــاطاته الســابقة فــي الجامعــة، وانتمائــه السياســي كمــا 

روى لوكيــل النيابــة بحضــور »محامــون مــن أجــل العدالــة«.

الحقــًا لذلــك تــم تمديــد توقيفــه لمــدة خمســة أيــام بقــرار مــن محكمــة الصلح قبل 
أن يتــم اإلفــراج عنــه بتاريــخ 28.12.2020 مقابــل كفالــة شــخصية قيمتهــا 2000 
دينــار. كمــا أفــاد المعتقــل المذكــور بــأن األمــن خــال فتــرة اعتقالــه لــم يكــن ملتزمــًا 

بإجــراءات الوقايــة والســامة انســجامًا مــع مقتضيــات إعان حالــة الطوارئ. 
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  أ. أ. 18
طالب علوم سياسية

اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي رام اللــه الطالــب الجامعــي أ. ي بتاريــخ 
23.1.2021 مــن الســكن الطابــي بعــد إبــراز مذكــرة تفتيــش، ودون إبــراز مذكــرة 
توقيــف مــن جهــات االختصــاص، وقــد ُأفــرج عنــه فــي اليــوم التالــي دون عرضــه 

علــى أي جهــة قضائيــة.

ــة«  أفــاد المعتقــل المذكــور فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدال
أن التحقيــق معــه لــدى جهــاز المخابــرات العامــة علــى خلفيــة نشــاطات طابيــة 
وعلــى خلفيــة انتمائــه السياســي، وتــم ســؤاله عــن ســبب اعتقالــه الســابق لــدى 

االحتــال.

أثــار ادعــاءات تعذيــب وســوء معاملــة تمثلــت بتعرضــه للضــرب أثنــاء االعتقــال، 
حيــث ضربــه أحــد أفــراد األمــن بقبضــة يــده حســب شــهادته، وتعــرض للصــراخ، 
وظــل معصــوب العينيــن ومكبــل اليديــن علــى مــدار اليــوم، وأثنــاء التحقيــق 
ــى أريحــا، وتعمــد أحــد أفــراد األمــن بضــرب أحــد  ــه إل ــد بنقل معــه تعــرض للتهدي
ــدور«. ــك ال ــول: »جايي ــدره والق ــى ص ــه عل ــام بضرب ــم القي ــه، ث ــن أمام المعتقلي

أفــاد المعتقــل المذكــور بعــدم التــزام األمن باجراءات الســامة والوقاية انســجامًا 
مــع مقتضيات اعــان حالة الطوارئ. 

  أ. ر. 19
طالب جامعي

بتاريــخ  ر  أ.  الجامعــي  الطالــب  اللــه  رام  فــي  الوقائــي  األمــن  جهــاز  اعتقــل 
25.12.2020 بحــدود الســاعة الحاديــة عشــرة ليــًا مــن مقهــى شــعبي فــي بلــدة 
دورا القــرع قضــاء رام اللــه، دون إبــراز مذكــرة توقيــف مــن جهــات االختصــاص، 

فيمــا أحُتجــز المعتقــل المذكــور فــي مقــر الشــرطة فــي البالــوع.

بدورهــا قامــت النيابــة العامــة بتفويض جهــاز األمن الوقائي بتاريــخ 26.12.2020 
بالتحقيــق مــع المعتقــل المذكــور بتهمــة »حيــازة أو حمــل أو نقــل ســاح أو ذخائــر 

بدون ترخيص«. 
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وبتاريــخ 27.12.2020 قــررت محكمــة صلــح رام اللــه تمديــد توقيفــه لعشــرة 
أيــام، قبــل أن يتــم اإلفــراج عنــه الحقــًا بكفالــة شــخصية. 

ــة«  أفــاد المعتقــل المذكــور فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدال
بتعرضــه للصــراخ، وقــد أكــد أن التحقيــق معــه تركــز حــول انتمائــه السياســي 
داخــل  النقابــي  ونشــاطه  الفلســطينية،  الفصائــل  إلحــدى  رايــات  وتعليــق 
الجامعــة، باإلضافــة للتحقيــق معــه حــول اعتقالــه لــدى قــوات االحتــال، كمــا أفــاد 
بالتــزام األمــن بإجــراءات الوقايــة والســامة انســجامًا مــع مقتضيــات إعــان حالــة 

الطوارئ. 

   ق. ح: . 20
أسير محرر

اعتقل جهاز األمن الوقائي في رام الله األسير المحرر ق. ح بتاريخ 25.12.2020 
بحــدود الســاعة الحاديــة عشــرة ليــًا مــن مقهــى شــعبي داخــل بلدتــه دورا القــرع 
ــراز مذكــرة توقيــف مــن جهــات االختصــاص، وقامــت  قضــاء رام اللــه، بــدون إب
ــق  ــخ 26.12.2020 بالتحقي ــي بتاري ــن الوقائ ــاز األم ــض جه ــة بتفوي ــة العام النياب
مــع المعتقــل المذكــور بتهمــة »حيــازة أو حمــل أو نقــل ســاح أو ذخائــر بــدون 

ترخيص«. 

بتاريــخ 27.12.2020 قــررت محكمــة صلــح رام اللــه تمديــد توقيفــه لعشــرة 
ــخصية.  ــة ش ــًا بكفال ــه الحق ــراج عن ــم اإلف ــل أن يت ــام، قب أي

أفــاد المعتقــل المذكــور فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجل العدالــة« بأن 
قــوة أمنيــة ملثمــة قامــت باعتقالــه، كمــا أفــاد بتعرضــه للشــتم والتلفــظ بألفــاظ 
بذيئــة، باإلضافــة للصــراخ أثنــاء عمليــة االعتقــال، وطرحــه أرضــًا وإلقــاء رأســه علــى 
ــق معــه تمثلــت  ــاء التحقي ــة أثن ــار ادعــاءات تعذيــب وســوء معامل األرض، كمــا أث
بالضــرب، هــذا فضــًا عــن إجبــاره علــى خلــع مابســه ومــن ثــم فتــح النوافــذ فــي 
ظــل البــرد القــارس، كمــا أفــاد بقيــام المحققيــن بشــتم الــذات اإللهيــة، وتهديــده 

باإلســاءة لســمعته فــي بلدتــه.

وأفــاد ق.ح للمجموعــة بعــد التــزام المحققيــن بإجــراءات الســامة والوقايــة وفــق 
مقتضيــات إعــان حالــة الطوارئ. 
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  أ .ك:. 21
أسير محرر

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي رام اللــه األســير المحــرر أ. ك مــن منزلــه الواقــع فــي 
بلــدة بيتونيــا عنــد الســاعة العاشــرة والنصــف ليــًا بتاريــخ 28.12.2020 دون 
إبــراز مذكــرة توقيــف مــن جهــات االختصــاص، وبتاريــخ 30.12.2020 عــرض 
المعتقــل المذكــور علــى النيابــة العامــة ومــددت توقيفــه 24 ســاعة بعــد التحقيــق 
ــه أفــاد فــي شــهادته   ــازة ســاح بــدون ترخيــص«، فــي حيــن أن معــه بتهمــة »حي
ــدى  ــه ل ــول اعتقال ــي، وح ــه السياس ــول انتمائ ــه كان ح ــي مع ــق الفعل ــأن التحقي ب

قــوات االحتــال. 

علــى  عرضــه  ودون  مفاجــئ،  بشــكل  عنــه  اإلفــراج  تــم   31.12.2020 بتاريــخ 
المختصــة. المحكمــة 

أفــاد بالتــزام القــوة األمنيــة التــي اعتقلتــه بإجــراءات الســامة  والوقايــة، وكذلــك 
المحققيــن، مــع العلــم أنــه معتقــل سياســي ســابق لمرتيــن.

  أ. ي:. 22
طالب جامعي

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي رام اللــه الطالــب الجامعــي أ. ي بعــد أن ســلم 
ــي  ــه ف ــور لمنزل ــاز المذك ــام الجه ــاب اقتح ــي أعق ــخ 25.12.2020 ف ــه بتاري نفس

ــراز مذكــرة تفتيــش. ــه دون إب ــة دورا القــرع قضــاء رام اللــه وتفتيــش منزل قري

النيابــة العامــة وبتاريــخ 26.12.2020 كلفــت جهــاز األمــن الوقائــي التحقيــق معــه 
بتهمــة »حيــازة أو حمــل أو نقــل ســاح أو ذخائــر ناريــة بــدون ترخيــص«، فيمــا 
ــاًء علــى  مــددت محكمــة صلــح رام اللــه توقيفــه 5 أيــام علــى ذمــة التحقيــق؛ بن
ــم تمديــد توقيفــه  طلــب النيابــة العامــة، الحقــًا لذلــك وبتاريــخ 31.12.2020 ت
ــة  ــر النياب ــق وفــق تبري ــة؛ الســتكمال إجــراءات التحقي خمســة عشــر يومــًا إضافي

العامــة.
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أفــاد فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« أن التحقيــق معــه كان 
يــدور حــول انتمائــه السياســي، كمــا أثــار ادعــاءات ســوء معاملــة وإهانــة تمثلــت 
ــس،  ــدون ماب ــرة ب ــة البي ــي مدين ــاز ف ــر الجه ــاحة مق ــي س ــاء ف ــى البق ــاره عل بإجب
ــن  ــه م ــاز، ومنع ــر الجه ــل عناص ــن قب ــة م ــذات اإللهي ــب ال ــتم وس ــه للش وتعرض
الذهــاب لقضــاء حاجتــه، باإلضافــة لمنعــه مــن الذهــاب إلــى الطبيــب، حيــث قــال 

لــه المحقــق: »بتتعالــج بعديــن«.

بتاريــخ 5.1.2021 قــررت محكمــة صلــح رام اللــه اإلفــراج عنــه بكفالــة شــخصية، 
لغايــات  المختصــة  المحكمــة  إلــى  ملفــه  بإحالــة  العامــة  النيابــة  قامــت  فيمــا 

محاكمتــه فيمــا ُأســند إليــه. 

أفــاد المعتقــل المذكــور بعــدم التــزام عناصــر األمــن بإجــراءات الســامة والوقايــة 
انســجامًا مــع مقتضيــات إعــان حالــة الطــوارئ، ووصــف مســاحة الزنزانــة التــي 

كان يحتجــز بداخلهــا انهــا كانــت متــر* متــر فقــط. 

     ص.ز:. 23
بتاريــخ  ز  ص.  المحــرر  األســير  اللــه  رام  فــي  العامــة  المباحــث  جهــاز  اعتقــل 
25.12.2020 مــن داخــل مجمــع فلســطين الطبــي فــي رام اللــه بــدون إبــراز 
مذكــرة توقيــف مــن جهــات االختصــاص، حيــث كان مرافقــًا ألحــد أقربائــه الــذي 
أصيــب خــال أحــداث شــهدتها بلدتــه قريــة ديــر أبــو مشــعل  قضــاء رام اللــه، بعــد 

ــة. ــل القري ــن داخ ــن م ــال مواط ــرطة اعتق ــة الش محاول

ــخ 27.12.2020 بتهمــة »إتــاف  أحيــل ملفــه إلــى محكمــة صلــح رام اللــه بتاري
أمــاك الغيــر«، و«التجمهــر غير المشــروع«، و«خرق حالة الطــوارئ«، و«معاملة 
ــدى المباحــث العامــة  ــن أن التحقيــق الفعلــي معــه ل موظــف بالعنــف«، فــي حي

تطــرق إلــى انتمائــه السياســي، وأســباب اعتقالــه لــدى قــوات االحتــال. 

ــة  ــة نقدي ــه بكفال ــح رام الل ــخ 6.1.2021  بقــرار مــن محكمــة صل ــه بتاري ُأفــرج عن
ــار أردنــي. قيمتهــا مئتــي دين

ــار المعتقــل المذكــور ادعــاءات تعذيــب وســوء معاملــة تمثلــت وفــق شــهادته  أث
لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« بالضــرب، باإلضافــة إلجبــاره علــى 
الوقــوف علــى أطرافــه األربعــة وضربــه علــى الجــزء الخلفــي مــن جســده، كمــا 
تعــرض للســب والشــتم وســب الــذات اإللهيــة، كمــا تــم تقييــد يديــه باألصفــاد 

ــه. ــة اعتقال ــاء عملي ــه أثن ــة عيني وتغطي
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ــه  ــاء اعتقال ــن أثن ــن والمحققي ــر األم ــزام عناص ــدم الت ــاد بع ــور أف ــل المذك المعتق
وخــال التحقيــق معــه بإجــراءات الســامة والوقايــة انســجامًا مــع مقتضيــات 

إعــان حالــة الطــوارئ. 

  أ.ح:. 24
طالب جامعي

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي رام اللــه الطالــب الجامعــي أ. ح بعد تســليم نفســه 
للجهــاز بتاريــخ 25.12.2020 فــي أعقــاب اقتحــام الجهــاز المذكــور منزلــه وتفتيشــه 
ومصــادرة أجهــزة حاســوب وهواتــف نقالــة دون إبــراز مذكــرة تفتيــش وتوقيــف مــن 
جهــات االختصــاص، وتــم إبــاغ ذويــه بضــرورة قيــام المعتقــل المذكــور باالمتثــال 

لمقابلــة الجهــاز، حيــث لــم يكــن متواجــدًا فــي المنــزل أثنــاء اقتحامــه.

قــام أ.ح بتســليم نفســه فــي التاريــخ المذكــور لمقــر الجهــاز الواقــع فــي مدينــة 
ــه.  ــرب رام الل ــا غ ــي بيتوني ــاز ف ــر الجه ــى مق ــن إل ــد يومي ــه بع ــم نقل ــل أن يت ــرة، قب البي

وبتاريــخ 26.12.2020 قامــت النيابــة العامة بتكليف جهاز األمــن الوقائي التحقيق 
معــه بتهمــة »حيــازة أو حمــل أو نقــل ســاح أو ذخائــر ناريــة بــدون ترخيــص، فيمــا 

تــم تمديــد توقيفــه لخمســة أيــام بقــرار مــن محكمــة صلــح رام الله. 

ــًا؛  قــررت محكمــة الصلــح بتاريــخ 31.12.2020 تمديــد توقيفــه 15 يومــًا إضافي
علــى ذمــة التحقيــق بنــاًء علــى طلــب النيابــة العامــة، فيمــا تــم اإلفــراج عنــه بتاريــخ 
5.1.2021 بكفالــة شــخصية، بعــد إحالــة ملفــه إلــى المحكمــة المختصــة و توجيــه 

الئحــة اتهــام بحقه. 

أفــاد المعتقــل المذكــور لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« أن التحقيــق 
الفعلــي معــه كان يــدور حــول انتمائــه السياســي. كمــا أثــار ادعــاءات تعذيب وســوء 
ــا،  معاملــة تعــرض لهــا فــي مقــر الجهــاز فــي البيــرة قبــل نقلــه إلــى مركــز بيتوني
حيــث تعــرض للشــبح، وتــم إجبــاره علــى خلــع مابســه وربــط يديــه فــي النافــذة 
وهــي مشــرعة فــي ظــل البــرد القــارس، وتــم إلقــاؤه علــى األرض وســكب ميــاه 

بــاردة عليــه، كمــا أفــاد بتعرضــه للســب والشــتم وســب الــذات اإللهيــة.

وحــول البروتوكــول الصحــي أفــاد بالتــزام جزئــي بإجــراءات الســامة والوقايــة 
ــة الطــوارئ.  ــات إعــان حال انســجامًا مــع مقتضي
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  م. ز:. 25
أسير محرر

اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي رام اللــه األســير المحــرر م.ز مــن منزلــه 
بتاريــخ 3.1.2021 بــدون إبــراز مذكــرة توقيــف مــن جهــات االختصــاص، وبتاريــخ 
5.1.2021 تــم إحالتــه إلــى النيابــة العامــة وحققــت معــه بتهمــة »حيــازة أو حمــل 
ــاري بــدون ترخيــص«، وفــي اليــوم ذاتــه قــررت محكمــة صلــح  أو نقــل ســاح ن

رام اللــه بتمديــد توقيفــه 15 يومــًا علــى ذمــة التحقيــق.

تركــز التحقيــق مــع المعتقــل المذكــور لــدى جهــاز المخابــرات العامــة حــول االنتماء 
السياســي، واالعتقــال لــدى قــوات االحتــال، ونشــاطات نقابيــة أثنــاء دراســته 

الجامعيــة رغــم أنــه قــد تخــرج قبــل ســت ســنوات.

قــررت محكمــة الصلــح اإلفــراج عنــه بتاريــخ 6.1.2021 مقابــل كفالــة شــخصية 
قيمتهــا 3000 دينــار.

أفــاد فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« بخوضــه إضرابــًا 
ــة  ــار ادعــاءات تعذيــب وســوء معامل ــه، وأث عــن الطعــام مــن اليــوم األول العتقال
تمثلــت بإجبــاره علــى الدخــول فــي الزنزانــة المعروفــة بـ«الخزانــة أو الثاجــة« 
معظــم الوقــت خــال أيــام احتجــازه، حيــث كان مجبــرًا علــى الجلــوس بوضعيــة 

القرفصــاء.

كمــا أفــاد بتحريــض المحققيــن علــى مجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« 
حيــث قــال لــه المحقــق: »لــو لــم تقــم بتوكيلهــم لمــا تم تمديــد توقيفك خمســة 

عشــر يومــًا فــي المحكمــة«. 

المحكمــة  علــى  إحالتــه  وعــدم  الملــف  حفــظ  الحقــًا  العامــة  النيابــة  وقــررت 
ضــده. أدلــة  وجــود  لعــدم  المختصــة 

كمــا أكــد فــي شــهادته بعــدم التــزام األمــن بإجــراءات الســامة والوقايــة انســجامًا 
مــع مقتضيــات إعــان حالــة الطــوارئ أثنــاء عمليــة االعتقــال والتحقيــق، فيــكا أكــد 
أنــه اعتقــل مرتيــن لــدى قــوات االحتــال، ومــرة لــدى األجهــزة األمنية الفلســطينية 

. سابقًا
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  ع.ش:. 26
 أسير محرر

اعتقــل  جهــاز المخابــرات العامــة فــي محافظــة نابلــس األســير المحــرر ع. ش 
بتاريــخ 18.1.2021 بعــد اســتدعائه للمقابلــة، وكان قــد ســبق اعتقــال المذكــور 
أن تــم اســتدعاؤه لمقابلــة األجهــزة األمنيــة مــا يزيــد عــن خمــس مــرات منــذ بدايــة 
شــهر 12.2020، فيمــا تــم إباغــه بأنــه محتجــز بعــد مــرور ســاعة ونصــف علــى 

مثولــه للمقابلــة أمــام الجهــاز المذكــور.

ــه  ــور وصول ــه وف ــة« أن ــل العدال ــن أج ــون م ــة »محام ــهادته لمجموع ــي ش ــاد ف أف
إلــى مقــر المخابــرات العامــة بــدأ المحققــون بشــتم القانــون كونــه محــام متــدرب 
والقــول: »هــل تعتقــد أنــك ســتفلت مــن أيدنــا ألنــك محامــي، القانــون عندكــم 

فــي المحكمــة، انظــر كيــف ســتفيدك المحكمــة«.

بتاريــخ 19.1.2021 عــرض علــى النيابــة العامــة وقامــت باســتجوابه حــول تهمــة 
»الــذم الواقــع علــى الســلطة العامــة« اســتنادًا لقانــون الجرائــم اإللكترونيــة، 

ــارة النعــرات الطائفيــة«، وقــررت تمديــد توقيفــه مــدة 48 ســاعة.  و«إث

بتاريــخ 21.1.2021 قــررت محكمــة صلــح نابلــس اإلفــراج عنــه مقابــل كفالــة 
نقديــة بقيمــة 500 دينــار أردنــي؛ وقــد جــرى التحقيــق معــه لــدى المخابــرات العامة 
حــول منشــور منســوب لــه علــى فيســبوك يتعلــق باســتدعائه المتكــرر لمقابلــة 
لــدى االحتــال،  اعتقالــه  العامــة، وحــول  الوقائــي والمخابــرات  جهــازي األمــن 

ــي. ــه السياس وانتمائ

أن  العامــة  النيابــة  أثنــاء جلســة اســتجوابه مــن قبــل  المذكــور  المعتقــل  أفــاد 
المخابــرات لــم تحقــق معــه حــول التهــم المنســوبة إليــه، وإنمــا حققــوا معــه 

انتمائــه السياســي. لــدى قــوات االحتــال  حــول اعتقاالتــه 

ــل الجهــاز المذكــور بعــدم  ــده مــن قب ــم تهدي ــه ت ــل اإلفــراج عن ــه وقب كمــا أفــاد أن
ــه المحقــق: »ســنفرج عنــك ولكــن ننتظــر  تطبيــق قــرار المحكمــة، حيــث قــال ل
هاتــف مــن المحافظــة، إذا أرادوا أن تبقــى هنــا ســيتم اإلفــراج عنــك وثــم إعــادة 
ــا »شــوربة« ونحــن  اعتقالــك علــى بــاب الســجن، وأنــت تعلــم أن القوانيــن عندن

مــن يعمــل القوانيــن«.

كمــا أفــاد بعــدم التــزام عناصــر األمــن والمحققيــن بإجــراءات الســامة والوقايــة، 
انســجامًا مــع مقتضيــات إعــان حالــة الطــوارئ. 
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  إ. ع:. 27
طالب جامعي

اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي محافظــة نابلــس الطالــب الجامعــي إ. ع  
بتاريــخ 1.2.2021، دون إبــراز مذكــرة توقيــف مــن جهــات االختصــاص، وفــي 
ــة  ــة العام ــى النياب ــور عل ــل المذك ــرض المعتق ــخ 2.2.2021 ع ــي بتاري ــوم التال الي
بــدون  ذخائــر  أو  نقــل ســاح  أو  أو حمــل  بتهمــة »حيــازة  والتــي حققــت معــه 

ترخيــص«.

أنكــر إ.ع أمــام النيابــة العامــة التهمــة المنســوبة إليــه، فيمــا أكــد أن التحقيــق معــه  
لــدى جهــاز المخابــرات العامــة كان حــول صديــق لــه كان معتقــًا لــدى ذات الجهــاز.

بتاريــخ 10.1.2021 قــررت محكمــة صلــح نابلــس توقيفــه قبــل أن يتــم نقلــه إلــى 
ســجن المخابــرات فــي محافظــة أريحــا، ليجــري تمديــد توقيفــه مــدة خمســة أيــام 

بقــرار مــن محكمــة صلــح أريحــا.

عنــه مقابــل كفالــة  اإلفــراج  أريحــا  قــررت محكمــة صلــح   14.1.2021 بتاريــخ 
شــخصية قيمتهــا 1000 دينــار أردنــي، إال أنــه لــم يتــم تنفيــذ قــرار اإلفــراج، حيــث 
تــم إحالــة ملــف فــي اليــوم التالــي إلــى محكمــة صلــح نابلــس واســتصدار حكــم 
ــي  ــة، ف ــة مالي ــتبدالها بغرام ــم اس ــل أن يت ــهور قب ــة ش ــدة ثاث ــس م ــه بالحب بحق
ظــل حرمانــه مــن حــق الدفــاع بســبب تعليــق العمــل مــن قبــل نقابــة المحاميــن 

فــي ذلــك التاريــخ. 

  ح. ا:. 28
طالب جامعي

اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي محافظــة نابلــس الطالــب الجامعــي ح.أ 
بتاريــخ 29.1.2021 بعــد تفتيــش منزلــه، وبتاريــخ 31.1.2021 عــرض المعتقــل 
المذكــور علــى النيابــة العامــة التــي حققــت معــه بتهمــة »حيــازة أو حمــل أو نقــل 

ــدون ترخيــص«. ــر ب ســاح أو ذخائ

فيمــا تمحــور التحقيــق معــه حــول نشــاطات داخــل الجامعــة وحــول انتمائــه 
السياســي.
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بتاريــخ 31.1.2021 قــررت محكمــة صلــح نابلــس تمديــد توقيفــه، فيمــا أحالــت 
النيابــة العامــة ملفــه إلــى المحكمــة المختصــة بتاريــخ 15.2.2021 وتليــت عليــه 
الئحــة االتهــام، وفــي الجلســة ذاتهــا قــررت المحكمــة الحكــم عليــه بالحبــس مــدة 
ــه مــن حــق  3 شــهور قبــل أن تقــرر اســتبدال الحبــس بالغرامــة، فــي ظــل حرمان

الدفــاع بســبب تعليــق العمــل مــن قبــل نقابــة المحاميــن فــي ذلــك التاريــخ.

ــه قــوات االحتــال  ــخ 24.2.2021 اعتقلت ــه، وبتاري الحقــًا لذلــك وبعــد اإلفــراج عن
اإلسرائيلي. 

  ب. ا:. 29
طالب جامعي

ــي ب.أ  ــب الجامع ــس الطال ــة نابل ــي محافظ ــة ف ــرات العام ــاز المخاب ــل جه اعتق
بتاريــخ 9.2.2021، فيمــا عــرض علــى النيابــة العامــة بتاريــخ  10.2.2021 لتقــوم 
بالتحقيــق معــه واســتجوابه بتهمــة »حيــازة أو حمــل أو نقــل ســاح أو ذخائــر ناريــة 
بــدون ترخيــص«، قبــل أن تقــرر  تمديــد توقيفــه لـــ24 ســاعة، الحقــًا وبتاريــخ 
11.2.2021 قــررت محكمــة الصلــح تمديــد توقيفــه مــدة 15 يومــًا علــى ذمــة 

ــة العامــة. ــاًء علــى طلــب النياب التحقيــق، بن

فيمــا تمحــور التحقيــق معــه حــول نشــاطات داخــل الجامعــة وحــول انتمائــه 
السياســي.

بتاريــخ 14.2.2021 أحالــت النيابــة العامــة ملفــه إلــى المحكمــة المختصــة وقامت 
بتــاوة الئحــة االتهــام عليــه، وتقــرر فــي الجلســة ذاتهــا اإلفــراج عنــه مقابــل كفالــة 
شــخصية وأخــرى عدليــة، ليتــم اإلفــراج عنــه فــي اليــوم التالــي بعــد قيــام ذويــه 

بتوفيــر الكفــاالت المطلوبــة.

اعتقلته قوات االحتال الحقًا بعد إفراج األجهزة األمنية عنه. 



76

  خ. ع:. 30
أسير محرر ومعتقل سياسي سابق

ــخ  ــرر خ. ع  بتاري ــير المح ــن األس ــة جني ــي محافظ ــي ف ــن الوقائ ــاز األم ــل جه اعتق
9.1.2021 فــي حــدود الســاعة الثالثــة فجــرًا بعــد تفتيــش منزلــه، وقــد تــم إبــراز 

ــاص. ــات االختص ــن جه ــف م ــرة توقي ــراز مذك ــزل، دون إب ــش للمن ــرة تفتي مذك

بتاريــخ 10.1.2021 تــم إحالــة المعتقــل المذكــور إلــى النيابــة العامــة، لتقــوم 
ــازة أو حمــل أو نقــل  ــد توقيفــه 48 ســاعة، بعــد التحقيــق معــه بتهمــة »حي بتمدي
بتاريــخ  تــم اإلفــراج عنــه الحقــًا  ناريــة دون ترخيــص«، فيمــا  أو ذخائــر  ســاح 

.11.1.2021

دار التحقيــق معــه لــدى جهــاز األمــن الوقائــي حــول قضايــا متصلــة باعتقالــه 
الســابق لــدى قــوات االحتــال. 

أفــاد فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« أن رجــال األمــن داخــل 
مركــز التوقيــف كانــوا دائمــي الصــراخ عليــه، وكذلــك لحظــة االعتقــال، حيــث أفــاد 
ــى  ــه إل ــا بنقل ــده الحق ــم تهدي ــا ت ــه، فيم ــى ذوي ــه وعل ــراخ علي ــوا بالص ــم قام بأنه

ســجن أريحا. 

أثنــاء عمليــة  بــأن االلتــزام بإجــراءات الســامة والوقايــة كان جزئيــًا  أفــاد  كمــا 
االعتقــال، فيمــا لــم يتــم االلتــزام بهــذه اإلجــراءات داخــل مركــز التوقيف انســجامًا 
مــع مقتضيــات إعــان حالــة الطــوارئ، فضــًا عــن نقــل 12 موقوفــًا إلــى النيابــة 

ــة تتســع لســبعة أشــخاص فقــط. بمركب

  أ. د:. 31
طالب جامعي، أسير محرر

ــب الجامعــي واألســير  ــي فــي محافظــة نابلــس الطال اعتقــل جهــاز األمــن الوقائ
المحــرر أ. د بتاريــخ 16.12.2020 بعــد اســتدعائه هاتفيــا لمقابلــة الجهــاز، حيــث 
ــه كان يعانــي مــن  ــة« أن أفــاد فــي شــهادته لمجموعــة :محامــون مــن أجــل العدال
ــات  ــب تعليم ــبوعين بحس ــدة أس ــة لم ــه الحرك ــوع علي ــة وممن ــي األربط ــزق ف تم
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الطبيــب، لكــن األمــن قــام بتهديــد والــده بضــرورة االلتــزام بالحضــور للمقابلــة، 
تحــت طائلــة اعتقالــه مــن المنــزل عنــوة فــي حــال عــدم االمتثــال.

عــرض المعتقــل المذكــور علــى النيابــة العامــة وقــررت تمديــد توقيفــه 24 ســاعة 
بعــد التحقيــق معــه بتهمــة »جمــع وتلقــي أمــوال مــن جمعيــات غيــر مشــروعة«، 
قبــل أن تقــرر محكمــة صلــح نابلــس تمديــد توقيفــه لخمســة أيــام للمــرة األولــى 
وثاثــة أيــام للمــرة الثانيــة، قبــل أن يتــم اإلفــراج عنــه بتاريــخ 21.12.2020 مقابــل 
ــظ  ــًا حف ــة الحق ــة العام ــرر النياب ــي، ولتق ــار أردن ــف دين ــة أل ــخصية بقيم ــة ش كفال

الملــف لعــدم وجــود أدلــة ضــده. 

احتجــز المعتقــل المذكــور فــي مقــر الجهــاز فــي مدينــة نابلــس لمــدة ســتة أيــام 
داخــل زنزانــة أبعادهــا متــر* 2 متــر، وصفهــا بأنهــا بــاردة جــدًا ممــا كان يســبب 
لــه ألــم شــديد فــي القدميــن، واســتمر التحقيــق بحســب شــهادته طيلــة األيــام 
ــية  ــة نفس ــي حال ــش ف ــت أعي ــاد: »كن ــث أف ــبت حي ــة والس ــدا الجمع ــا ع ــتة م الس
ســيئة حيــث أن الزنزانــة ال تصلــح للعيــش اآلدمــي، مليئــة بأعقــاب الســجائر، 

وكان الطعــام بأدنــى المســتويات واألغطيــة فــي حالــة مزريــة«.

كمــا أفــاد فــي شــهادته لـ«محامــون مــن أجــل العدالــة« أن التحقيــق معــه فــي مقــر 
األمــن الوقائــي كان يــدور حــول انتمائــه السياســي، باإلضافــة للتحقيــق حــول 
اعتقالــه لــدى قــوات االحتــال، كمــا أفــاد بعــدم التــزام األمــن بإجــراءات الســامة 

والوقايــة انســجامًا مــع مقتضيــات إعــان حالــة الطــوارئ. 

  أ. د: . 32
أسير محرر

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي محافظــة نابلــس األســير المحــرر أ. د بعــد 
اســتدعائه للمقابلــة بتاريــخ 9.2.2021، بــدون إبــراز مذكــرة توقيــف مــن جهــات 
االختصــاص، فيمــا جــرى اإلفــراج عنــه فــي اليــوم التالــي بتاريــخ 10.2.2021 دون 

ــة. عرضــه علــى جهــات قضائي

ــل  ــه اعتق ــة« بأن ــل العدال ــن »ج ــون م ــة »محام ــور لمجموع ــل المذك ــاد المعتق أف
لــدى األجهــزة األمنيــة مــا يزيــد عــن خمســة عشــرة مــرة، بمــا مجموعــه ثمانيــة 
أشــهر، فيمــا اعتقــل لــدى قــوات االحتــال بمــا يقــارب 26 شــهرًا، وأفــاد بالتــزام 

األمــن بإجــراءات الســامة والوقايــة. 
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ــول  ــدور ح ــي كان ي ــن الوقائ ــاز األم ــدى جه ــه ل ــق مع ــهادته أن التحقي ــي ش ــد ف أك
أمــوال اســتلمها كمســتحقات لــه كاعــب كــرة قــدم، باإلضافــة للتحقيــق معــه 
حــول أنشــطته النقابيــة أثنــاء دراســته الجامعيــة، علمــًا أن أعتقالــه هــذا جــاء بعــد 

تســعة أشــهر مــن تخرجــه مــن الجامعــة.

االعتقال على ذمة المحافظ

م. ع: . 1
طالب ثانوية عامة.

بتاريــخ  الطالــب م. ع   العامــة فــي محافظــة جنيــن  المخابــرات  اعتقــل جهــاز 
وجــرى  العامــة،  الثانويــة  امتحــان  تقديــم  مشــارف  علــى  وهــو   12.4.2020
توقيفــه حتــى تاريــخ 19.4.2020 دون عرضــه علــى أي جهــة قضائيــة مختصــة، 
ــة« أن التحقيــق  وأفــاد المعتقــل المذكــور لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدال
معــه كان يــدور علــى خلفيــة انتمائــه السياســي، كمــا أفــاد »أن الموقوفيــن لــدى 
جهــاز المخابــرات العامــة اضطــروا للنــوم علــى األرض بــدون فراش لمدة خمســة 

ــر إحــراق الفــراش«. ــن االنتحــار عب ــة أحــد الموقوفي ــام بعــد محاول أي

و. ب: . 2
اعتقــل جهــاز المخابــرات العامة فــي محافظة طولكــرم و. ب بتاريخ 15.6.2020 
جهــات  مــن  قانونيــة  توقيــف  مذكــرة  إبــراز  دون  التجــاري  محلــه  داخــل  مــن 

ــظ«.  ــة المحاف ــى »ذم ــف عل ــه للتوقي ــم إحالت ــل أن يت ــاص، قب االختص

المعتقــل المذكــور والــذي يبلــغ مــن العمــر 56 عامــا، ويعانــي مــن نســبة عجز تصل 
إلــى %65، وديســك، ومشــاكل فــي المفاصــل ومشــاكل بالبصــر والســمع، أفــاد 
لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« أن المحققيــن أخبــروه بــأن اعتقالــه جــاء 
علــى خلفيــة االنقســام السياســي »ووجــود مشــاكل فــي قطــاع غــزة«، كمــا تــم 
التحقيــق معــه حــول مبلــغ مالــي تلقــاه مــن شــقيقه فــي الخــارج لعــاج شــقيقته، 

كمــا أفــاد بتعرضــه للتهديــد بالضرب. 
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الحقــًا لذلــك تــم اإلفــراج عــن المعتقــل المذكــور، بعــد أن تقدمــت المجموعــة 
بطعــن إداري فــي قــرار توقيفــه علــى ذمــة المحافــظ للمحكمــة المختصــة، غيــر أن 
جهــاز المخابــرات العامــة أفــرج عنــه قبــل صــدور قــرار مــن المحكمــة حــول توقيفــه 

بصــورة غيــر قانونيــة دون عرضــه علــى الجهــات المختصــة. 

ش. ع: . 3
اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي محافظــة جنيــن ش. ع بتاريــخ 9.8.2020، قبــل 
أن يتــم إحالتــه إلــى مقــر اللجنــة األمنيــة فــي ســجن الجنيــد بنابلــس.  عــرض 
المعتقــل المذكــور علــى النيابــة العامــة وحققــت معــه حــول »تهمــة حيــازة ســاح 
نــاري دون ترخيــص« خافــًا للمــادة 25.2 مــن قانــون األســلحة والذخائــر لســنة 

1998، علمــًا بــأن اعتقالــه جــاء نتيجــة خــاف سياســي.

محكمــة صلــح نابلــس قــررت تمديــد توقيفــه لمــدة 15 يــوم للمــرة األولــى، ثــم 
وافقــت علــى تمديــد توقيفــه للمــرة الثانيــة لمــدة مماثلــة، إال أنهــا قــررت اإلفــراج 
عنــه بتاريــخ 1.9.2020 مقابــل كفالــة شــخصية بقيمــة 2000 دينار أردنــي، وكفالة 

نقديــة قيمتهــا 1000 دينــار.

ورغــم صــدور قــرار اإلفــراج، إال أن األمــن رفــض تنفيــذه، وتــم إبــاغ المعتقــل 
 ،9.9.2020 تاريــخ  نابلــس حتــى  بأنــه موقــوف علــى ذمــة محافــظ  المذكــور 
ليتــم نقلــه فيمــا بعــد إلــى مركــز التوقيــف التابــع لجهــاز األمــن الوقائــي فــي جنيــن 

ــن. ــظ جني ــة محاف ــى ذم ــخ 17.9.2020 عل ــة تاري ــه لغاي ــم توقيف ــاك ت وهن

بتاريــخ 17.9.2020 تــم إحالــة ملفــه إلــى محكمــة صلــح جنيــن، حيــث قــررت 
المحكمــة إعــان براءتــه لعــدم كفايــة األدلــة.
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ق.ج:. 4
أسير محرر

اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي محافظــة قلقيليــة األســير المحــرر ق. ج 
ــس،  ــي نابل ــرات ف ــاز المخاب ــى جه ــه إل ــم إحالت ــل أن يت ــخ 30.11.2020، قب بتاري

ــه موقــوف علــى »ذمــة المحافــظ«.  ليجــري الحقــًا إباغــه بأن

تقدمــت مجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« بشــكوى لمكتــب النائــب العــام، 
وشــكوى أخــرى للنائــب العــام العســكري، على خلفيــة توقيف المعتقــل المذكور 
علــى »ذمــة المحافــظ«، باإلضافــة لتقديــم طعــن لمحكمــة العــدل للطعــن فــي 

قــرار توقيفــه بصــورة غيــر قانونية. 

المعتقــل المذكــور بقــي موقوفــًا علــى ذمــة المحافــظ حتــى تاريــخ 15.12.2020، 
حيــث تــم إحالــة ملفــه للنيابــة العامــة التــي حققــت معــه حــول تهمــة »جمــع 
وتلقــي أمــوال مــن جمعيــات غيــر مشــروعة« خافــًا ألحــكام المــادة )162( مــن 
قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960، وعلــى إثــر ذلــك تــم تمديــد توقيفــه 
15 يومــا بقــرار مــن محكمــة الصلــح، وبتاريــخ 29.12.2020 تــم تمديــد توقيفــه 

لـــ15 يومــا إضافيــا.

5.1.2021 قــررت محكمــة الصلــح اإلفــراج عنــه مقابــل كفالــة نقديــة  بتاريــخ 
200 دينــار، وكفالــة شــخصية  إلــى  500 دينــار أردنــي تــم تخفيضهــا  قيمتهــا 
بقيمــة 2000 دينــار، الحقــًا لذلــك وبتاريــخ 12.1.2021 أحيــل ملفــه للمحكمــة 

المختصــة، وتتوالــى جلســات المحاكمــة منــذ تاريخــه. 

ر.ف:. 5
معلم مدرسي، أسير محرر

اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي محافظــة طولكــرم المعلــم المدرســي 
ــة بواســطة  ــخ 29.12.2020 بعــد اســتدعائه للمقابل واألســير المحــرر ر.ف بتاري
ــوف  ــه موق ــه أن ــم اباغ ــور، وت ــل المذك ــا المعتق ــل به ــي يعم ــة الت ــر المدرس مدي

علــى »ذمــة المحافــظ«. 

ــة«  أفــاد المعتقــل المذكــور فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدال
أن المخابــرات قامــت باســتدعاء زوجتــه أثنــاء اعتقالــه، والتحقيــق معهــا، علمــًا بــأن 
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التحقيــق معــه اســتمر لمــدة ســتة أيــام بشــكل متقطــع، وكان محــور التحقيــق 
معــه: انتمائــه السياســي، وملــف اعتقالــه لــدى قــوات االحتــال.

وصــف الزنزانــة التــي احتجــز فيهــا بأنهــا »قبــر« واعتبــر أنهــا جــزء مــن تعذيــب 
ــجن  ــى س ــه إل ــة ونقل ــن الوظيف ــه م ــد بفصل ــه للتهدي ــن تعرض ــًا ع ــي، فض نفس
أريحــا، حيــث قالــوا لــه )بنوديــك وراء الشــمس(، فضــًا عــن تهديــده باعتقــال 

زوجتــه.

مــع  انســجامًا  والوقايــة  الســامة  بإجــراءات  االمــن  التــزام  بعــدم  أفــاد  كمــا 
الطــوارئ.   حالــة  إعــان  مقتضيــات 

أفــرج عنــه الحقــًا بتاريــخ 3.1.2021 دون المــرور باإلجــراءات القانونيــة وعرضــه 
علــى الجهــات القضائيــة المختصــة، ولــم يســمح للمحامــي بالحصــول علــى 

ــاء توقيفــه.  توكيــل قانونــي أثن

أ. خ:. 6
صحفي

ــخ  ــي أ. خ بتاري ــاس الصحف ــة طوب ــي محافظ ــة ف ــرات العام ــاز المخاب ــل جه اعتق
30.12.2020، بعــد أن قــام بتســليم نفســه للجهــاز فــي أعقــاب محاولــة األمــن 
ــام الجهــاز  ــراز مذكــرة تفتيــش، وقي ــه وتفتيــش مركبتــه دون إب ــه مــن منزل اعتقال
المذكــور بإبــاغ ذويــه بنيــة الجهــاز مصــادرة ســيارته مــن أجــل الضغــط عليــه 

لتســليم نفســه. 

ــة«  أفــاد المعتقــل المذكــور فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدال
بعــدم إبــراز مذكــرة توقيــف مــن جهــات االختصــاص تجيــز توقيفــه بعــد أن قــام 
بتســليم نفســه، ليجــري الحقــًا ترحيلــه إلى ســجن أريحا بعــد الســاعة 1:30 فجرًا، 
تــم توقيــف احتجــاز المعتقــل المذكــور علــى ذمــة محافــظ طوبــاس، وتــم إخــاء 
ــة مختصــة، فيمــا  ــخ 3.1.2021؛ دون عرضــه علــى أي جهــة قضائي ســبيله بتاري
لــم يســمح للمحامــي بالحصــول علــى توكيــل منــه لمتابعــة اإلجــراءات القانونيــة. 

بالشــبح  تمثلــت  معاملــة  وســوء  تعذيــب  ادعــاءات  المذكــور  المعتقــل  أثــار 
للســب  باالضافــة  الفجــر،  لســاعات  معــه  التحقيــق  ومواصلــة  واإلهانــات، 

والشــتم.
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التحقيــق معــه حســب شــهادته لمجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة كان يــدور 
حــول انتمائــه السياســي وعاقاتــه السياســية، فيمــا أكــد للمجموعــة أن أعتقالــه 

هــذا هــو االعتقــال الخامــس عشــر مــن قبــل األجهــزة االمنيــة.

معــه   والتحقيــق  اعتقالــه  أثنــاء  االمــن  التــزام  بعــدم  أفــاد  المذكــور  المعتقــل 
بإجــراءات الســامة والوقايــة انســجامًا مــع مقتضيــات إعــان حالــة الطــوارئ، 
وأكــد أنــه تــم احتجــازه بزنزانــة بأبعــاد متــر واحــد* متــر ونصــف، فيمــا تــم إجــراء 

فحــص كورونــا لــه بعــد ترحيلــه لســجن المخابــرات فــي محافظــة أريحــا. 

اعتقاالت على خلفيات أخرى:

أ.ح: . 7
صحفي

ــت  ــز كان ــى حاج ــخ 15.5.2020 عل ــي أ. ح بتاري ــة الصحف ــزة األمني ــت األجه اعتقل
تــم إحالــة  تقيمــه فــي عنبتــا علــى مدخــل محافظــة طولكــرم، الحقــًا لذلــك 
ــة العامــة التــي قامــت بالتحقيــق معــه علــى بتهمــة  المعتقــل المذكــور إلــى النياب
للموظفيــن«،  الــذم  و»توجيــه  وظيفتــه«،  تأديــة  بحكــم  موظــف  »تحقيــر 
والتعليمــات  القــرارات  و»مخالفــة  العامــة«،  الســلطة  علــى  الواقــع  و»الــذم 
ــان  ــات إع ــق غاي ــاص لتحقي ــات االختص ــن جه ــذة م ــراءات المتخ ــر واإلج والتدابي
حالــة الطــوارئ«، و»عرقلــة أعمــال جهــات إنفــاذ القانــون وحفــظ النظــام العــام 

المختصــة«. والطواقــم 

بتاريــخ 18.5.2020 قــررت محكمــة صلــح طولكــرم تمديــد توقيفــه مــدة 15 
يــوم، فيمــا قــررت ذات المحكمــة اإلفــراج عنــه بتاريــخ 21.5.2020 مقابــل كفالــة 
ــة  ــة المختص ــى المحكم ــه إل ــة ملف ــة بإحال ــة العام ــت النياب ــًا قام ــخصية، الحق ش

فيمــا أســند إليــه مــن تهــم، ومنــذ تاريخــه تتوالــى جلســات المحاكمــة.

ــة«  أفــاد المعتقــل المذكــور فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدال
أنــه  كان متجهــا مــع عــدد مــن أفــراد عائلتــه إلــى مشــغل للخياطــة فــي عنبتــا فــي 
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طولكــرم لجلــب قمــاش لغــرض العمــل فــي ظــل اإلغــاق المفــروض علــى 
ــا. ــاء كورون ــار وب ــبب انتش ــات بس المحافظ

ــوى  ــم ق ــث منعته ــه، حي ــاء اعتقال ــة أثن ــوء معامل ــب وس ــاءات تعذي ــار ادع ــا أث كم
األمــن مــن المــرور، رغــم مــرور العديــد مــن المركبــات األخــرى دون أي اشــكالية، 
ــه،  ــى وجه ــه عل ــن بضرب ــل أم ــام رج ــز، ق ــن الحاج ــن أم ــه وبي ــوار بين ــر ح ــى إث وعل
ومــن ثــم قــام أحــد عناصــر األمــن بضربــه بقــارورة ميــاه باإلضافــة لقيــام عناصــر 

ــادق، وطرحــه أرضــًا. ــه بأعقــاب البن أمــن آخريــن بضرب

»خــال ثوانــي رمونــي أرًضــا وتلقيــت مــن اللكمــات والــركل باألرجــل مــا ال يوصــف 
مــن عســاكر يتــراوح عددهــم مــن 5-10 ال أحصيهــا بالضبــط، حينهــا ُشــج رأســي 
وعنــد العــاج احتــاج الجــرح لقطبتيــن طبيتيــن، وفقــدت ضرســي بلكمــة أحــد 
العســاكر عــدا عــن الدمــاء التــي مــألت وجهــي وبلوزتــي الممزقــة بفعــل االعتــداء«. 

وضعــت يــداي علــى رأســي ورقبتــي حتــى أتحاشــى أي ضربــة مؤذيــة بشــكل 
خطيــر، وحينهــا حــاول مــازم أول مــن مرتبــات الشــرطة الدفــاع عنــي ولألســف 
تلقــى ضربــة أســفل عينــه، لكــن تــم تقديــم تقريــر طبــي بضربــة المــازم ونســبت 
الضربــة لــي، هــل يمكــن أن أضــرب العنصــر الوحيــد الــذي رأيتــه يدافــع عنــي؟ ومن 

شــهد بذلــك العســكري الــذي صفعنــي بدايــة الحــادث.

فــي مركــز الشــرطة تــم توجيــه كام واضــح لــي: تنــازل عــن حقــك ونحــن نتابــع 
الموضــوع وعــد إلــى بيتــك واســكت، وافقــت علــى االقتــراح بشــرط أن اّطلــع علــى 
نتائــج التحقيــق قبــل التنــازل عــن حقــي بتقديــم شــكوى ضــد األمــن، لكــن كامــي 
لــم يــرق لهــم، وقــرروا حبســي منــذ ذلــك الحيــن ألتفاجــأ بتهــٍم لــم أحفظهــا 

لكثرتهــا«.

وذكــر فــي شــهادته عــدم التــزام األمــن بإجــراءات الســامة والوقايــة انســجامًا مــع 
مقتضيــات إعــان حالــة الطــوارئ، حيــث كان يحتجــز 15 موقوفــا فــي عــدة أمتــار 

تتضمــن مرحاًضــا داخــل الغرفــة.
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إ.ب:. 8
ناشط مجتمعي.

ــخ  ــط إ. ب بتاري ــرم الناش ــة طولك ــي محافظ ــة ف ــرات العام ــاز المخاب ــل جه اعتق
3.6.2020 فــي ســاعات الفجــر، فيمــا تــم اإلفــراج عنــه فــي صبــاح اليــوم التالــي 
بعــد متابعــة حثيثــة مــن محامــي مجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« دون 

المــرور بــأي إجــراء قانونــي أو عرضــه علــى أيــة جهــة قضائيــة.

أفــاد فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة« أن التحقيــق معــه كان 
يــدور حــول ســبب وجــود كاميــرات فــي البنايــة التــي يقطــن فيهــا، وعــن مصــدر 
تمويــل محلــه التجــاري، وكلمــة المــرور الخاصــة بحســابه علــى موقــع فيســبوك، 
ــن  ــة م ــزة األمني ــدى األجه ــرات ل ــدة م ــل ع ــه اعتق ــور أن ــل المذك ــر المعتق ــا ذك كم

الســابق.

ب.ح: . 9
طالب في جامعة النجاح الوطنية.

اعتقــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي محافظــة نابلــس الطالــب الجامعــي ب. ح 
بتاريــخ 27.10.2020، والحقــًا لذلــك وبتاريــخ 29.10.2020 قامــت النيابــة العامة 
ــوال  ــي األم ــع وتلق ــة »جم ــه بتهم ــق مع ــي بالتحقي ــن الوقائ ــاز األم ــض جه بتفوي
مــن جمعيــات غيــر مشــروعة«، وقــد نفــى التهمــة أو أي عاقــة لــه بجمعيــات 
غيــر مشــروعة، فــي حيــن أنــه ذكــر فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل 
ــي  ــدرس ف ــذي ي ــقيقه ال ــول ش ــدور ح ــه كان ي ــي مع ــق الفعل ــة« أن التحقي العدال
ــة  ــرق لقضي ــم التط ــا ت ــول، فيم ــه المحم ــى هاتف ــات عل ــول معلوم ــارج، وح الخ
األمــوال فــي اليــوم الخامــس العتقالــه والتــي أنكرهــا، وأفــاد بأنــه يعمــل مــع والــده 

ــاء وأن األمــوال خاصــة بالعائلــة. فــي محــل مــواد بن

أيــام   5 توقيفــه  تمديــد  نابلــس  صلــح  محكمــة  قــررت   1.11.2020 بتاريــخ 
الســتكمال إجــراءات التحقيــق وطلبــت تزويدهــا بالملــف التحقيقــي، وبتاريــخ 
4.11.2020 قــررت المحكمــة تمديــد توقيفــه لـــ9 أيــام رغــم أن النيابــة لــم تمتثــل 

ــق.  ــف التحقي ــار مل ــة بإحض ــب المحكم لطل

ــة  ــة نقدي ــه مقابــل كفال ــخ 10.11.2020 قــررت محكمــة الصلــح اإلفــراج عن بتاري
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قيمتهــا 300 دينارأردنــي، فيمــا قــررت النيابــة العامــة حفــظ الملــف لعــدم كفايــة 
األدلــة.

ــة«  ــل العدال ــن أج ــون م ــة »محام ــهادته لمجموع ــي ش ــور ف ــل المذك ــار المعتق أث
ادعــاءات تعذيــب وســوء معاملــة، وأفــاد بتعرضــه للدفــع أثنــاء عمليــة االعتقــال، 
ــف،  ــن الخل ــاد م ــه باألصف ــد يدي ــرض لتقيي ــق تع ــات التحقي ــدى جلس ــال إح وخ
وكذلــك الضــرب علــى وجهــه أثنــاء تغطيــة عينيــه. كمــا أفــاد المعتقــل المذكــور أنــه 
تعــرض لاعتقــال أربــع مــرات لــدى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، فيمــا تعــرض 

لاعتقــال مرتيــن لــدى قــوات االحتــال. 

  ع. ع: . 10
اعتقــل جهــاز الشــرطة فــي محافظــة جنيــن الشــيخ ع. ع  بتاريــخ 24.7.2020، 
علــى خلفيــة إقامتــه صــاة الجمعــة فــي ســاحة عامــة فــي بلــدة برقيــن قضــاء 
جنيــن، وفــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدالــة«، أفــاد أنــه وبعــد 
قــدوم قــوة أمنيــة إلــى البلــدة وتأكيدهــا منــع إقامــة الصــاة أعلــن عبــر ســماعات 
المســجد عــدم إقامــة صــاة الجمعــة، وبعــد ذلــك ســمحت الشــرطة لــه بإقامــة 
الصــاة فــي ســاحة عامــة مــع الحفــاظ علــى التباعــد، وعلــى إثــر ذلــك أعــاد النــداء 
للصــاة، وبعــد مــدة ال تتجــاوز 7 دقائــق مــن انتهــاء الصــاة، وبنــاًء علــى تعليمــات 
ضابــط الشــرطة، تــم إباغــه بضــرورة مرافقــة القــوة األمنيــة، ومــا لبــث أن تحــول 
المشــهد إلــى مشــادات مــع المصليــن، وتبــع ذلــك إطــاق الشــرطة لقنابــل الغــاز 

المســيل للدمــوع علــى جمــوع المصليــن. 

بحســب شــهادة المعتقــل المذكــور فقــد طــرح علــى الشــرطة أن يلحــق بهــم إلــى 
ــة إشــكالية بيــن الشــرطة وجمهــور  المقــر بعــد خمســة دقائــق وذلــك لتفــادي أي
المصليــن، لكــن الشــرطة رفضــت ذلــك وأصــّرت علــى اقتيــاده إلــى المركــز وتــم 
إرغامــه علــى التوقيــع علــى تعهــد بعــدم إقامــة الصــاة ومــن ثــم تــم نقلــه إلــى 
ــة؛  ــهادته للمجموع ــب ش ــل، حس ــه معتق ــه بأن ــه، وإباغ ــذ إفادت ــد أخ ــجن بع الس
رغــم وجــود اتفــاق مســبق مــع الشــرطة بــأن يتــم اإلفــراج عنــه  فــور التوقيــع علــى 
التعهــد بعــدم إقامــة الصــاة بالنــاس مــرة أخــرى، فقــد تــم تأخيــر إخــاء ســبيله 

حتــى المســاء، دون عرضــه علــى أيــة جهــات قضائيــة.

مركبــات  فــي  نقلــه  أثنــاء  فــي  األمــن  التــزام  بعــدم  المذكــور  المعتقــل  أفــاد 
الشــرطة واألمــن الوطنــي بإجــراءات الســامة والوقايــة انســجامًا مــع مقتضيــات 
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إعــان حالــة الطــوارئ، وأنــه قــد تــم نقلــه مباشــرة إلــى غرفــة صغيــرة مخصصــة 
لاحتجــاز دون إجــراء فحــص لــه، ســّيما وأنــه رجــل كبيــر فــي الســن، ووصــف غرفة 
ــرة، فيمــا كان يحتجــز ثاثــة موقوفيــن آخريــن معــه. االحتجــاز المذكــورة بأنهــا صغي

   م. ج:. 11
ــخ 3.12.2020   ــة م. ج بتاري ــي فــي محافظــة قلقيلي اعتقــل جهــاز األمــن الوقائ
بعــد اعتقــال شــقيقه بعــدة أيــام، قبــل أن يتــم  نقلــه إلــى ســجن الجنيــد فــي مدينة 

نابلــس.

التحقيــق مــع المعتقــل المذكــور كان يــدور حــول شــقيقه المعتقــل أيضــًا فــي تلك 
ــاز  ــه الجه ــا وصف ــق بم ــات تتعل ــذ معلوم ــاد ألخ ــا أف ــه كم ــظ علي ــرة، والضغ الفت

المذكــور »نشــاط أخيــه«. 

بتاريــخ 5.12.2020 قامــت النيابــة العامة بتفويض جهــاز األمن الوقائي بالتحقيق 
مــع المذكــور بتهمــة »جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشــروعة«. 

ــل  ــام، قب ــدة 7 أي ــه م ــد توقيف ــح تمدي ــة الصل ــررت محكم ــخ 6.12.2020 ق بتاري
أن يتــم اإلفــراج عنــه بتاريــخ 12.12.2020 مقابــل كفالــة شــخصية بقيمــة 1000 

دينــار أردنــي.

ــة«  أفــاد المعتقــل المذكــور فــي شــهادته لمجموعــة »محامــون مــن أجــل العدال
بعــدم التــزام المحققيــن فــي جهــاز األمــن الوقائــي بإجــراءات الســامة والوقايــة 
انســجامًا مــع مقتضيــات إعــان حالــة الطــوارئ، كمــا أفــاد بســوء وضــع االحتجــاز 
داخــل الزنزانــة األولــى التــي تــم توقيفــه فيهــا، حيــث ال تحــوي ســوى علــى فتحــة 
صغيــرة للتهويــة، قبــل أن يتــم  نقلــه لغرفــة أخــرى بحالــة أفضــل مــن ســابقتها، 

لكنــه وصــف وضــع الفــراش فيهــا بأنــه غيــر الئــق صحيــًا.
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النتائج والتوصيات:

النتائج:

تؤكــد المجموعــة ابتــداًء رفضهــا المطلــق لكافــة القــرارات بقوانيــن الصــادرة عــن رئيــس . 1
الســلطة الفلســطينية ومنهــا القــرارات بقوانيــن المتعلقــة بتقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر 
التــي تقيــد حقــوق دســتورية منصــوص عليهــا فــي القانــون األساســي الفلســطيني، 

ومنهــا قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة. 

ــوارئ، . 2 ــة الط ــد حال ــة بتمدي ــن المتعلق ــرارات بقواني ــة الق ــا لكاف ــة رفضه ــد المجموع تؤك
لعــدم دســتوريتها، وتــرى المجموعــة أن إعــان حالــة الطــوارئ وتمديدهــا تــم اســتغاله 

مــن قبــل أجهــزة الســلطة التنفيذيــة فــي ســياق مختلــف عــن دواعــي إعانهــا. 

التشــريعية . 3 الســلطتين  أعمــال  علــى  التنفيذيــة  الســلطة  أجهــزة  تغــول  اســتمرار 
والقضائيــة، بمــا يهــدم مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ومــن صــور هــذا التغــول؛ اســتمرار 
إصــدار القــرارات بقوانيــن بمــا يعــزز ســيطرة الســلطة التنفيذيــة على الســلطات األخرى، 

باإلضافــة للســيطرة علــى عمــل القضــاء والنيابــة العامــة. 

اتســاع حجــم االعتقــاالت التعســفية، بمــا فــي ذلــك التوقيــف علــى ذمــة المحافــظ، دون . 4
مراعــاة اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، وذلــك علــى خلفيــة ممارســة حقــوق دســتورية 
مكفولــة بموجــب القانــون األساســي الفلســطيني، مثــل حريــة الــرأي والتعبيــر، وحريــة 

العمــل والنشــاط النقابــي، وحريــة التعدديــة السياســية والحزبيــة. 

استغال حالة الطوارئ لتبرير انتهاكات جسيمة ُترتكب ضد حقوق اإلنسان. . 5
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المحافظــات . 6 مختلــف  فــي  الطــوارئ  حالــة  إعــان  فتــرة  خــال  االعتقــاالت  توزعــت 
المحتلــة، مــع تركزهــا فــي محافظــات الشــمال، فيمــا ُأعيــد اعتقــال العديــد من النشــطاء 

أكثــر مــن مــرة خــال هــذه الفتــرة. 

قيــام النيابــة العامــة بحفــظ عــدد كبيــر مــن القضايــا دون إحالتهــا إلــى المحكمــة، وإصــدار . 7
المحاكــم لقــرارات بــراءة فــي قضايــا أخــرى، وغيــاب أي إجــراء قضائــي فــي بعــض 
ــة التحقيقــات أو  ــة وعلــى عــدم جدي الملفــات، يدلــل علــى اســتخدام التوقيــف كعقوب

عــدم ارتباطهــا بالتهــم المســندة إلــى المعتقليــن.

 تأكيــد أكثــر مــن %50 مــن المعتقليــن علــى عــدم االلتــزام الكلــي أو الجزئــي بإجــراءات . 8
الســامة والوقايــة منــذ لحظــة االعتقــال وحتــى اإلفــراج، يدلــل علــى اســتغال حالــة 
الطــوارئ المعلنــة لتنفيــذ االعتقــاالت علــى خلفيــات حريــة الــرأي والتعبيــر والعمــل 

النقابــي والتعدديــة الحزبيــة.

لم يتم االلتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة. . 9

 تؤكد المجموعة رصد وتوثيق ادعاءات تعذيب وسوء معاملة. . 10

غياب الرقابة والمساءلة على عمل األجهزة األمنية، يضعف النيابة العامة والقضاء. . 11

تحريض األجهزة األمنية على مجموعة »محامون من أجل العدالة«، وعرقلة عملها.. 12

الحاالت المشمولة بالتقرير تشمل الحاالت التي تم متابعتها من قبل المجموعة. . 13
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التوصيات:-

تؤكــد المجموعــة علــى ضــرورة إلغــاء كافــة القــرارات بقوانيــن المقيــدة لحقــوق اإلنســان  . 1
وضــرورة  الرجــوع عنهــا.

تقييد إعان و/أو تمديد حالة الطوارئ، بما يضمن عدم التعسف في إعانها. . 2

وقــف كافــة أشــكال االعتقــال التعســفي علــى خلفية ممارســة حقــوق دســتورية مكفولة . 3
بموجب القانون األساســي الفلسطيني. 

وقــف تدخــل أجهــزة الســلطة التنفيذيــة فــي أعمــال الســلطة القضائيــة، ومنــع تدخــل . 4
ــة  ــف سياس ــة، ووق ــة العام ــاء والنياب ــل القض ــى عم ــر عل ــد التأثي ــة بقص ــزة األمني األجه

االعتقــال علــى ذمــة المحافــظ )بصفتــه اعتقــاال إداريــا(. 

تفعيل الرقابة والمحاسبة على أعمال السلطة التنفيذية واألجهزة االمنية. . 5

احتــرام وتطبيــق النصــوص القانونيــة التــي وردت في القانون األساســي الفلســطيني، . 6
وقانــون اإلجــراءات الجزائيــة، والقوانيــن الناظمــة ذات العاقــة، وكذلــك المعاييــر الدولية 
واحتــرام  التوقيــف،  إجــراءات  فــي  التعســف  عــدم  لضمــان  العادلــة؛  للمحاكمــات 

ضمانــات المحاكمــة العادلــة.

وقف كافة أشكال التحريض الممارس ضد مجموعة »محامون من أجل العدالة«.. 7

االدعــاءات . 8 فــي  جديــة  تحقيقــات  بفتــح  العــام  النائــب  عطوفــة  المجموعــة  تطالــب 
المعتقليــن. شــهادات  فــي  وردت  التــي  المعاملــة  وســوء  بالتعذيــب 
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