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ــام . 1 ــذ ا�نقس ــتمراً من ــاً مس ــادة وتراجع ــة ح ــة أزم ــات العام ــوق والحري ــة الحق ــهدت حال ش
ــاكات التــي طالــت تلــك  الســيا³ الفلســطيني ± العــام 2007، حيــث تعــددت أوجــه ا�نته
الحقــوق، واتخــذت أشــكا�ً مختلفــة ± الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وكان ا�عتقــال التعســفي 
عــ� خلفيــات سياســية الســمة البــارزة حتــى هــذه اللحظــة، كــ« وشــكل ا�عتــداء عــ� حريــة 
الــرأي والتعبــ� والتجمــع الســلمي والتعذيــب وســوء ا�عاملــة العناوين ا¿بــرز لتلــك ا�نتهاكات 
ا�ســتمرة لغايــة اÄن؛ بالرغــم مــن انضــ«م دولــة فلســطÂ للعديــد مــن ا�تفاقيــات ا¿ساســية 
ــÆورة احــÅام  ــاً ب ــاً دولي ــطينية التزام ــة الفلس ــرض عــ� الحكوم ــي تف ــوق ا¡نســان، الت لحق

وإعــ«ل الحقــوق والحريــات الــواردة فيهــا.

أثــر انتشــار جائحــة كوفييــد 19 «كورونــا» بشــكٍل ســلبي عــ� ا¿وضــاع ا�قتصاديــة وا�عيشــية . 2
ــهر آذار  ــذ ش ــتمرة من ــوارئ ا�س ــة الط ــÍن حال ــبب إع ــك بس ــطينيÂ؛ وذل ــÂ الفلس للمواطن
ــكل  ــا بش ــا وتجديده ــري Îديده ــث يج ــر، حي ــذا التقري ــداد ه ــة إع ــام 2020 ولغاي ــن الع م
متتابــع، إضافــة إÏ ا�غÍقــات التــي طالــت كافــة القطاعــات، مــ« تســبب بÅاجــع كبــ� وحــاد 
ــف  ــة �ختل ــة العام ــ� الحال ــا ع ــرت بدوره ــاس، وأث ــش ± ا¿س ــطيني اله ــاد الفلس ± ا�قتص

ــات العامــة خــÍل الجائحــة. مســتوياتها. كذلــك اســتمرار ا�نتهــاكات للحقــوق والحري

ــات . 3 ــة وانتخاب ــات العامــة الرئاســية والت�يعي شــكل صــدور مرســوم الدعــوة ¡جــراء ا�نتخاب
ا�جلــس الوطنــي مــن الرئيــس الفلســطيني بتاريــخ 2021/1/15 إعــادة الحــراك وا¿مــل للجيــل 
ــجيل (36)  ــØّ تس ــة، وع ــات القادم ــة ± ا�نتخاب ــية الفاعل ــاركة السياس ــÆورة ا�ش ــد ب الجدي
قاÚــة انتخابيــة لخــوض ا�نتخابــات الت�يعيــة عــن مســتوى الحاجــة ¡جــراء تلــك ا�نتخابــات 
ــا النظــام الســيا³  ــي �ــر به ــة الخطــ�ة الت ــة ملحــة ± هــذه ا�رحل واعتبارهــا Ûورة وطني
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ــاده  ــم افتق ــاÜ رغ ــره ا¡يج ــة أث ــات العام ــÍق الحري ــوم إط ــدور مرس ــطيني. وكان لص الفلس
¿ي قيمــه قانونيــة؛ باعتبــار أن الحقــوق والحريــات العامــة محميــة بحكــم القانــون ا¿ســا³ 
الفلســطيني «الدســتور» و� حاجــة للتأكيــد عليهــا بقــدر الحاجــة إÏ إرادة سياســية ¡ع«لهــا 
وا�لتــزام بهــا، إ� أن ا�رســوم اعتــØ �ثابــة ا¡رادة السياســية لح«يــة وإعــ«ل هــذه الحقــوق 
ــخ 2021/4/29 ¿جــل غــ� مســمى  ــات#بتاري ــل ا�نتخاب ــاء تأجي ــات، حيــث شــكل الغ والحري
انتكاســة àيعــة عــادت بحالــة ا¡حبــاط وفقــدان ا¿مــل بإجــراء إصÍحــات جذريــة ± النظــام 
الســيا³ الفلســطيني واســتعادة الوحــدة وإنهــاء ا�نقســام إÏ مــا كانــت عليــه قبــل الدعــوة 

¡جــراء ا�نتخابــات.

شــهدت الفــÅة الÍحقــة لقــرار الرئيــس محمــود عبــاس تأجيــل ا�نتخابــات العامــة الفلســطينية . 4
ــد، حــراكاً رافضــاً للتأجيــل، وعــØت مؤسســات  بتاريــخ 2021/4/29، دون تحديــد موعــد جدي
ا�جتمــع ا�ــدâ وغالبيــة القــوى السياســية والقوائــم ا�ســجلة لخــوض ا�نتخابــات عــن 
ــدرت  ــف ص ــات وأوراق موق ــÍل بيان ــن خ ــك م ــا، وذل ــات أو تأجيله ــاء ا�نتخاب ــا ¡لغ رفضه
ــن  ــã م ــلمية ± أك ــات س ــة إÏ خــروج تجمع ــم، إضاف ــوى والقوائ ــك ا�ؤسســات والق عــن تل
محافظــة رفضــاً للتأجيــل. و± تلــك ا¿ثنــاء رصــدت ووثقــت كل مــن الهيئــة ا�ســتقلة لحقــوق 
ا¡نســان ومؤسســة الحــق، ومؤسســات حقوقيــة وإعÍميــة أخــرى، ازديــاداً ملحوظــاً ± حــا�ت 
ا�عتقــال عــ� خلفيــة سياســية، وبخاصــة ± شــهري أيــار وحزيــران، حيــث شــملت ا�عتقــا�ت 
وا�ســتدعاءات مرشــحÂ عــ� قوائــم انتخابيــة ســجلت لخــوض ا�نتخابــات الت�يعيــة، كذلــك 
اعتقــا�ت طالــت نشــطاء وناشــطات عــØوا عــن دعمهــم لبعــض القوائــم ا�نتخابيــة، وآخريــن 

عــØوا عــن رفضهــم ¡لغــاء ا�نتخابــات. 

بعـد صـدور مرسـوم تأجيـل ا�نتخابات العامـة بتاريـخ 2021/4/29 التي كان مـن ا�قرر عقدها . 5
ومـن ضمنهـا الت�يعية ± 2021/5/22، أرسـل الناشـط السـيا³ نزار بنات بتاريـخ 2021/4/30 
رسـالة باسـم قاÚـة «الحريـة والكرامـة» ا�سـجلة لخـوض ا�نتخابـات الت�يعيـة إÏ ا�تحـاد 
ا¿وروÜ يطالـب فيهـا بوقـف الدعـم ا�ـاë للسـلطة الفلسـطينية، وفتح تحقيـق ± آليات éف 
ا�نـح ا�اليـة ا�قدمـة للسـلطة الفلسـطينية مـن ذات ا�تحـاد، مـا أدى إÏ إثـارة غضـب بعـض 
الجهـات ± الحكومـة الفلسـطينية وأجهزتها ا¿منيـة ومناéيها، ك« تعرض هـذا ا�وقف �نتقاد 
مـن أطـراف أخـرى مـن خـارج الحكومـة، و± اليـوم التـاë للرسـالة ا�شـار لهـا، قـام مجهولـون 

بإطـÍق النـار عـ� منـزل الناشـط بنـات ± مدينـة دورا �حافظـة الخليل.

ــه . 6 ــاركاً عائلت ــه ت ــه ± دورا بتاريــخ 2021/5/1، غــادر بنــات منزل ــار عــ� منزل ــذ إطــÍق الن من
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ــه  ــد أن ــث كان يعتق ــتهداف، حي ــرة ا�س ــن دائ ــم م ــه يخرجه ــه بأن ــاً من ــاءه، ظن ــه وأبن زوجت
مســتهدف مــن قبــل أشــخاص محســوبÂ عــ� التنظيــم وبعــض ا¿جهــزة ا¿منيــة الفلســطينية، 
ــة  ــة éصوري ــع ± منطق ــه الواق ــاء عم ــزل أبن ــب من ــتأجر بجان ــزل مس ــة ± من ــأ لíقام ولج
جنــوب جبــل جوهــر (منطقــة الفحــص) �حافظــة الخليــل، وا�صنفــة وفــق اتفاقيــات «أوســلو» 
ــة  ــن الناحي ــة م ــï الكامل ــÍل ا¡àائي ــيطرة ا�حت ــع لس ــة تخض ــي منطق ــمى «H2» وه �س
ــة  ــات با¡قام ــط بن ــتمر الناش ــطينية،1 واس ــة الفلس ــلطة الوطني ــا للس ــع إداري ــة وتخض ا¿مني
ــة  ــاé أمني ــل عن ــن قب ــه م ــاء اعتقال ــه أثن ــن وفات ــÍن ع ــة ا¡ع ــى لحظ ــة حت ــك ا�نطق ± تل

ــطينية. فلس

صبيحــة يــوم الخميــس ا�وافــق 2021/6/24، صــدر بيــان صحفــي عــن محافــظ الخليــل أعلــن . 7
فيــه عــن وفــاة الناشــط الســيا³ نــزار بنــات، وذلــك مــن خــÍل الصفحــة الرســمية �حافظــة 
الخليــل عــ� موقــع التواصــل ا�جت«عــي «فيــس بــوك» و� يجــِر تبليــغ عائلتــه بواقعــة الوفــاة 
بشــكل رســمي مــن أي جهــة رســمية، حيــث اكتفــى بيــان ا�حافــظ با¡شــارة إÏ أن وفاتــه Îــت 

أثنــاء اعتقالــه مــن قبــل قــوة أمنيــة نتيجــة لتدهــور حالتــه الصحيــة.

تعـد ا�نتهـاكات التـي طالـت حقـوق ا�واطنـÂ/ات بغـض النظـر عـن انت«ءاتهم/ن السياسـية، . 8
أو عـن الجهـة التـي ترتكـب تلـك ا�نتهـاكات، محـل اهتـ«م مؤسسـات حقـوق ا¡نسـان، حيث 
شـكل الناشـط السـيا³ نـزار بنـات محور هـذا التقرير، Îاماً كـ« كان هو محـور التحقيق الذي 
أجرتـه كل مـن الهيئـة ا�سـتقلة لحقـوق ا¡نسـان ومؤسسـة الحـق، وأنـه مـن الواجـب إثبـات 
وقائـع مقتـل الناشـط بنـات، كـ« هـو الحـال بالنسـبة لكافة انتهـاكات حقـوق ا¡نسـان، وتأمل 
«الهيئـة والحـق» أن تسـاهم النتائـج التي توصلتا لها ± تعزيز ا�سـاءلة وحـث الجهات ا�ختصة 
عـ� اتخـاذ كافة السـبل وا¡جـراءات الكفيلـة بتحقيـق العدالة، بنزاهـة ومهنية ووفقـاً للقانون، 

واتخـاذ ا�قتـõ الـÍزم لعـدم تكـرار هذه ا¿ôـاط مـن ا�نتهاكات.

منــذ لحظــة ا¡عــÍن عــن وفــاة الناشــط الســيا³ نــزار بنــات قامــت الهيئــة ا�ســتقلة لحقــوق . 9
ا¡نســان ومؤسســة الحــق بالتواصــل مــع النيابــة العامــة لطلــب وجــود أطبــاء مســتقلÂ لحضور 
عمليــة إجــراء الصفــة الت�يحيــة للناشــط بنــات، ووافقــت النيابــة العامــة عــ� انتــداب طبيب 

وفق ما éح به ا�رحوم نزار بنات ¿كã من صديق له، و�دير عام الهيئة ا�ستقلة لحقوق ا¡نسان خÍل اتصال هاتفي جرى معه قبل وفاته بأسبوع.  1
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ــة لحضــور  ــل عــن العائل ــة ا�ســتقلة لحقــوق ا¡نســان، وطبيــب آخــر ممث ــل عــن الهيئ ممث
إجــراءات علميــة الت�يــح، كذلــك تواجــد ممثــل عــن الهيئــة ا�ســتقلة وممثــل عــن مؤسســة 
الحــق ± معهــد الطــب العــدë بجامعــة القــدس- أبــود يــس، �تابعــة كافــة ا¡جــراءات ا�تعلقة 
 Ïتوجــه طواقــم مــن الهيئــة ا�ســتقلة ومؤسســة الحــق إ Ïبإجــراء الصفــة الت�يحيــة. إضافــة إ

مــكان إقامــة الناشــط بنــات والتقــوا بشــهود العيــان واســتمعوا لرواياتهــم.

± مســاء يــوم الخميــس ا�وافــق 2021/6/24 وبعــد انتهــاء إجــراء الصفــة الت�يحيــة، عقــدت . 10
الهيئــة ا�ســتقلة ومؤسســة الحــق مؤÎــراً صحفيــاً بشــأن مقتــل الناشــط نــزار بنــات، وخــÍل 
ا�ؤÎــر الــذي جــرى فيــه توضيــح ا�عطيــات ا¿وليــة ا�توفــرة للمؤسســتÂ وشــهادة الطبيــب 
ال�عــي ا�نتــدب، جــرى ا¡عــÍن عــن قــرار كل مــن الهيئــة ا�ســتقلة ومؤسســة الحــق بإجــراء 
تحقيــق مشــÅك ومســتقل �Íبســات وظــروف مقتــل الناشــط بنــات، ونــ� نتائــج التحقيــق 

بعــد ا�نتهــاء منهــا.

جــرى تشــكيل فريــق مشــÅك مــن الهيئــة ا�ســتقلة ومؤسســة الحــق للقيــام بالتحقيــق، ضــم . 11
ــات  ــات متعــددة تشــمل القانونيــÂ/ات ا�يدانيــÂ/ات وخــØاء ± آلي موظفــÂ/ات مــن خلفي
الرصــد والتوثيــق. حيــث عقــد الفريــق اجت«عــÂ لتحديــد نطــاق العمــل وا�نهجيــة وا�بــادئ 
 Âثلــت با�وضوعيــة ا�هنيــة لتكويــن القناعــات وفــق مــا يتبــÎ الناظمــة لعمــل الفريــق، والتــي
مــن معطيــات ماديــة وحســية وأدلــة مقنعــة للفريــق، كذلــك ا�لتــزام بالøيــة والحفــاظ عــ� 
ــن مــن شــهود  ــع اÄخري ــة م ــة ± العÍق ــ�، وا�صداقي ــÆر للغ ــدم إلحــاق ال ــة وع الخصوصي

ومواطنــÂ/ات وجهــات رســمية بشــأن مهــام الفريــق.

بــدأ الفريــق بالعمــل يــوم ا¡ثنــÂ ا�وافــق 2021/6/28 مــن خــÍل إجــراءه زيــارة أوليــة للمــكان . 12
الــذي كان �كــث فيــه الناشــط بنــات وجــرى اعتقالــه منــه، وتــم لقــاء أقاربــه وبعــض شــهود 
العيــان وا�ســت«ع لشــهاداتهم، وكذلــك معاينــة ا�ــكان الــذي يقيــم فيــه، ومــن ثــم تــم ا�نتقــال 
إÏ منــزل الناشــط بنــات ± مدينــة دورا ولقــاء زوجتــه وعائلتــه، وأقــارب آخريــن لــه وا�ســت«ع 
لهــم وتدويــن إفاداتهــم/ن، كذلــك قــام الفريــق بلقــاء أصدقــاء مقربــÂ مــن الناشــط بنــات، 

والجلــوس مــع مجموعــة مــن ا�واطنــÂ/ات ذي عÍقــة وا�ســت«ع لهــم وتدويــن أقوالهــم/ن.

مــن أجــل تقييــم كافــة ا�دعــاءات ا�تعلقــة �قتــل الناشــط بنــات، وبيــان مصداقيتهــا ومنطقها، . 13
ــات  ــك البيان ــا ± ذل ــادر؛ � ــددة ا�ص ــات متع ــة ا�علوم ــل كاف ــق بتحلي ــق التحقي ــام فري ق
 ،Âا�نتدبــ Âيحــات الرســمية الصــادرة بهــذا الخصــوص، وتقريــر ا¿طبــاء ال�عيــùوالت
ــهود  ــÍت ش ــ�ات ومقاب ــجيÍت الكام ــال، وتس ــت با�عتق ــي قام ــوة الت ــار الق ــل مس وتفاصي
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العيــان والعائلــة وا¿صدقــاء والخــØاء وكافــة مــا نــ� حــول ظــروف ومÍبســات الحادثــة، ســواء 
مــن مــواد مكتوبــة أو مرئيــة أو مســموعة، كذلــك التقاريــر ا¡عÍميــة ســواء ا�كتوبــة أو ا�رئيــة، 

ومــن ثــم تــم العمــل عــ� تحليلهــا.

ــر عــ� عــدم ا¡شــارة إÏ أســ«ء . 14 ــذا التقري اعتمــدت ا�ؤسســتان ± تحقيقهــ« وإعدادهــم له
الشــهود أو العائلــة أو ا¿صدقــاء، واكتفــت بأوصافهــم، وذلــك بنــاء عــ� طلبهــم، حيــث تحتفــظ 
ــق  ــه لفري ــن أدÏ بإفادت ــهود وكل م ــ«ء الش ــق بأس ــة الح ــتقلة ومؤسس ــة ا�س ــن الهيئ كل م

التحقيــق.

واكبــت عمــل فريــق التحقيــق ± مقتــل الناشــط بنــات العديــد مــن التحديــات، ففــي الوقــت . 15
الــذي بــدأ فيــه الفريــق عملــه كان بالفعــل قــد نـُـ� الكثــ� حــول الحادثــة عــØ وســائل ا�عــÍم 
ــة وأخــرى  ــات معلوم ــن جه ــك م ــة، وذل والتواصــل ا�جت«عــي تشــ� إÏ مســؤوليات محتمل
ــة متوافقــة معهــا  ــز لفرضيــات بعينهــا والبحــث عــن أدل غــ� معلومــة، كانــت مخاطــر التحي
مــع تجاهــل فرضيــات أخــرى؛ كبــ�ة جــداً، وهــذا مــن أخطــر التحديــات التــي واجهــت عمــل 

الفريــق.

ــن . 16 ــواء م ــة، س ــات إضافي ــق تحدي ــق التحقي ــع فري ــمية م ــات الرس ــاون الجه ــدم تع ــكل ع ش
حيــث الوصــول إÏ التســجيÍت الخاصــة بكامــ�ات ا¿ماكــن الرســمية مــن قبيــل ا�ستشــفى، أو 
ا�راكــز ا¿منيــة التــي يفــÅض أن تتبــع لهــا القــوة التــي قامــت بتنفيــذ ا�عتقــال، كذلــك عــدم 
ا�وافقــة عــ� إجــراء مقابــÍت مــع ا¿شــخاص ا�عنيــÂ لديهــا، الذيــن لديهــم اطــÍع عــ� بعــض 
التفاصيــل، بالرغــم مــن توجيــه مراســÍت مــن قبــل الهيئــة ا�ســتقلة لحقــوق ا¡نســان لــكل 

مــن وزارة الصحــة ووزارة العــدل والنيابــة العامــة ا�دنيــة والنيابــة العامــة العســكرية.

ــ� . 17 ــر تق ــول تقري ــاون ح ــأن التع ــان بش ــوق ا¡نس ــتقلة لحق ــة ا�س ــÍت الهيئ ــة �راس وإجاب
الحقائــق بشــأن مقتــل الناشــط بنــات، رحبــت النيابــة العامــة ا�دنيــة بلقــاء فريــق التحقيــق، 
وا�جابــة عــ� كافــة ا�ستفســارات التــي طرحــت عــ� النيابــة العامــة دون الســ«ح لفريــق 
ــة  ــة ملــف القضي ــة بســبب إحال ــة العام ــدى النياب ــة ل ــق با�طــÍع عــ� ملــف القضي التحقي

ــة ا�ختصــاص. ــا صاحب ــة العســكرية كونه ــة إÏ النياب التحقيقي

كــ« Îــت إفــادة الهيئــة ا�ســتقلة بشــأن ÎكــÂ فريــق التحقيــق مــن ا�طــÍع عــ� تقريــر لجنة . 18
التحقيــق الرســمية ا�شــكلة مــن قبــل رئيــس الــوزراء برئاســة وزيــر العــدل، أن اللجنــة أنجــزت 
تقريرهــا وتــم رفعــه لســيادة الرئيــس محمــود عبــاس وإحالتــه إÏ النيابــة العســكرية الجهــة 
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ا�ختصــة وأن اللجنــة � Îلــك صÍحيــة تزويــد الهيئــة ا�ســتقلة ومؤسســة الحــق بنســخة عــن 
تقريــر لجنــة التحقيــق الرســمية.2

اعتمــد فريــق التحقيــق نهــج الشــفافية بشــأن ا�همــة التــي يقــوم بهــا، وهــي التحقيــق بحادثــة . 19
مقتــل الناشــط الســيا³ نــزار بنــات، أثنــاء التوجــه لطلــب ا�طــÍع عــ� التســجيÍت الخاصــة 
ــق،  ــق التحقي ــم لفري ــÂ ا�د�ء بإفاداته ــن ا�واطن ــب م ــة، أو الطل ــال التجاري ــ�ات ا�ح بكام
حيــث واجــه الفريــق صعوبــات ± ا�طــÍع عــ� تلــك التســجيÍت ± معظمهــا، وÎَلــك 
الغالبيــة العظمــى ممــن طلــب منهــم ا�طــÍع عــ� كامــ�ات التســجيل خاصتهــم، القلــق مــن 
ــاهدتها،  ــق �ش ــق التحقي ــ«ح لفري ــم الس ــال ت ــة ± ح ــزة ا¿مني ــل ا¿جه ــن قب ــم م مراجعته
حيــث عــØ بعضهــم، وبخاصــة ± مناطــق معينــة، عــن تلقيهــم تحذيــرات مــن قبــل ا¿جهــزة 

ا¿منيــة بــÆورة عــدم اطــÍع أحــد عــ� تســجيÍت كام�اتهــم الخاصــة.

إن هــذا التقريــر التحقيقــي �قتــل الناشــط بنــات � يرقــى إÏ مســتوى تحقيــق جنــاü �كــن . 20
عــرض نتائجــه ± محاكمــة مشــكلة وفــق ا¿صــول والقانــون. ومع ذلــك، � �كن تجاهل ا¿ســئلة 
ا�تعلقــة �ســؤولية الســلطة والحكومــة وا�ســؤولية الفرديــة، ســواء �ــن ارتكــب الفعــل أو �ــن 
هــم ± مســتوى صنــع القــرار وإعطــاء التعليــ«ت وا¿وامــر. � �كــن لنتائــج تقــ� الحقائــق 
التــي تقــوم بهــا ا�ؤسســات الحقوقيــة والهيئــات الوطنيــة لحقــوق ا¡نســان ± عمليــات قتــل 
تطــال ا�دافعــÂ/ات عــن حقــوق ا¡نســان أو الصحفيــÂ/ات أو الناشــطÂ/ات أو ا�عارضــÂ/ات 
السياســيÂ أن تقتــù عــ� مســؤوليات الدولــة أو الحكومــة بشــكل عــام، بــل يجــب أن تســاهم 
± إثبــات ا�ســؤولية الجنائيــة �رتكبــي الجر�ــة وا�ســاهمÂ فيهــا وا�حرضــÂ عــ� ارتكابهــا، 

تعزيــزاً لنهــج ا�ســاءلة وعــدم ا¡فــÍت مــن العقــاب.

بقــي ناظــراً ± عــÂ فريــق التحقيــق تداخــل ا¿طــر القانونيــة بشــأن تحقيــق العدالــة ± حادثــة . 21
مقتــل الناشــط بنــات، مــن حيــث خضــوع ا�تورطــÂ ± مقتلــه إÏ نظــام قضــاü يتبــع هيئــة 
قضــاء قــوى ا¿مــن، ومــدى وجــود تداخــÍت ± ا�ســؤوليات ¿فــراد � يخضعــون لهــذا النظــام 
القضــاü، ومــدى اتخــاذ ا¡جــراءات ســمة الوصــول للحقيقــة، حيــث اتجهــت كافــة ا�«رســات 
الفضــ� وتوجهــات لجــان معاهــدات حقــوق ا¡نســان ± ا¿مــم ا�تحــدة بوجــوب التحقيــق 

مخاطبة وزير العدل بصفته رئيسا للجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء للحصول ع� نسخة عن تقرير ونتائج التحقيق، حيث تلقت الهيئة ردا   2
بتاريخ 2021/7/7 موجه مبا�ة للهيئة يفيد بان قرار اللجنة قد كلفها برفع النتائج التي تتوصل اليها وتوصياتها بهذا الشأن لفخامة الرئيس، وهذا ما 
حصل فعÍ حيث انهت اللجنة اع«لها ورفعت التقرير للسيد الرئيس و� يعد بيدها او سلطتها ýء من ا�مر وانه من ا�تعذر ع� اللجنة تزويد الهيئة 
بالتقرير او النتائج التي توصلت لها كون التقرير � يعد بحوزتها. و± رد اخر موجه من رئيس اللجنة إÏ رئيس الوزراء بتاريخ 2021/7/15، وحصلت 
الهيئة ع� نسخة منه، جاء فيه � تعد الوثائق بحوزة أحد سوى النيابة العسكرية وهي ا�ن تعتØ مستندات مØزة ± ملف الدعوى ا�قامة امامها 

وهي الجهة الوحيدة صاحبة ا�ختصاص بشأنها وان بإمكان الهيئة مخاطبة الجهات القضائية للحصول ع� تلك الوثائق ان كان ذلك ممكنا. 
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والنظــر ± مثــل هــذه القضايــا مــن القضــاء ا�ــدâ وليــس القضــاء العســكري �عتبــارات عديــدة 
أهمهــا إجــراءات وض«نــات محاكمــة عادلــة.3

ــق . 22 ــة تتعل ــون ذات مصداقي ــات يحتمــل أن تك ــة فرضي ــن مجموع ــق م ــق التحقي ــق فري انطل
بالوفــاة غــ� الطبيعيــة للناشــط بنــات: 1) القتــل العمــد مــع ســبق ا¡éار ± ا�وقــع؛ 2) القتــل 
مــع ســبق ا¡éار أثنــاء ا�عتقــال والنقــل �ركــز الجهــاز ا¿منــي؛ 3) القتــل مــع ســبق ا¡éار 
داخــل مركــز ا¿مــن؛ 4) الوفــاة نتيجــة حــادث غــ� إرادي أثنــاء النقــل �ركــز ا¿مــن؛ 5) القتــل 
أثنــاء عمليــة النقــل للمركــز ا¿منــي؛ 6) الوفــاة نتيجــة مضاعفــات الــÆب وا�عتــداءات خــÍل 

القبــض.

ــز . 23 ــات ± مرك ــط بن ــل الناش ــا �قت ــتبه تورطه ــوة ا�ش ــاé الق ــق بعن ــق التحقي ــِق فري � يلت
 ± éاحتجازهــم، لكــن قامــت الهيئــة ا�ســتقلة لحقــوق ا¡نســان بزيــارات عــدة لتلــك العنــا
 Üمــكان احتجازهــا ± الســجن العســكري ± مدينــة أريحــا وذلــك ± إطــار دور الهيئــة الرقــا
ــات القبــض والتوقيــف. عــ� مراكــز ا�حتجــاز، بهــدف ا�طــÍع عــ� ظــروف ا�حتجــاز وض«ن

للوصــول للهــدف ا�نشــود مــن التحقيــق وا�تمثــل ± ا�ســاهمة ± تبيــان الحقيقــة وتحقيــق . 24
العدالــة للناشــط بنــات وعائلتــه، كان عــ� فريــق التحقيــق تحديــد مــا إذا ســيتم ا¡عــÍن عــن 
ــاس ±  ــدم ا�س ــاً لع ــه، وتوخي ــن عدم ــر م ــات ± التقري ــط بن ــل الناش ــÂ �قت ــ«ء ا�تورط أس
التحقيقــات ا�ســتقبلية ونزاهــة ا�حاكــ«ت، وعــدم القيــام بأعــ«ل انتقاميــة، ارتأت ا�ؤسســات 
القاÚــة عــ� التحقيــق لعــدم الكشــف عــن أســ«ء ا�تهمــÂ ± التقريــر، مــع ا�كتفــاء با¡شــارة 

إليهــم بعنــاé أو أفــراد القــوة والجهــات التابعــÂ لهــا.

ــق، مــن هــو الناشــط . 25 ــات صلــب هــذا التحقي ــل الناشــط بن شــكلت ظــروف ومÍبســات مقت
بنــات؛ وكيــف عــاش حياتــه؛ لهــ« ارتبــاط هــام ± ســياق هــذا العمــل، لذلــك، ومــع احــÅام 
خصوصيتــه وخصوصيــة عائلتــه، يقــدم هــذا التقريــر نبــذة عــن حيــاة الناشــط بنــات، بالقــدر 
الــذي يتســق وطبيعــة هــذا التقريــر، وذلــك با�ســتناد إÏ ا�علومــات التــي جــرى جمعهــا مــن 

مصــادر متعــددة.
لجنة حقوق ا¡نسان، الدورة الثانية والستون، 2006/1/13، الحقوق ا�دنية والسياسية، �ا ± ذلك مسألة استقÍل القضاء، وإقامة العدل، وا¡فÍت من   3

العقاب، مسألة إقامة العدل عن طريق ا�حاكم العسكرية، م�وع ا�بادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق ا�حاكم العسكرية
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ــدة . 26 ــد عــام 1978 ، �جــئ ينحــدر مــن بل ــو كفــاح)، مــن موالي ــات (أب ــل محمــد بن ــزار خلي ن
ــة،  ــة الغربي ــل بالضف ــة الخلي ــد ± محافظ ــام 1948، ول ــا ± ع ــه منه ــر أهل ــي هج ــور الت عج
وعــاش طفولتــه بــÂ ا�ملكــة العربيــة الســعودية وا�ملكــة ا¿ردنيــة الهاشــمية. أنهــى تعليمــه 
الجامعــي بتخصــص لغــة عربيــة مــن الجامعــة ا¿ردنيــة، وعــاد إÏ ا¿رض الفلســطينية ا�حتلــة 
ــ«ل  ــل ± ا¿ع ــا للعم ــل بعده ــ�ة، انتق ــدة قص ــس � ــال التدري ــل ± مج ــام 1999، عم ± الع
الحرفيــة، وهــو متــزوج وأب لخمســة أطفــال، أصغرهــم طفلــة حديثــة الــو�دة � يرَعهــا منــذ 

و�دتهــا بســبب مÍحقتــه مــن أجهــزة ا¿مــن الفلســطينية.

27 . Øّوعــ ،Âده الثالــث وا¿ربعــÍوقعــت حادثــة مقتــل الناشــط بنــات قبــل شــهرين مــن عيــد ميــ
مــن عرفــه شــخصياً بأنــه إنســان بســيط، امتهــن مهنــة «النجــارة وا¿عــ«ل الفنيــة الخشــبية»، 
ــا الطابــع الجــريء والجــاد،  ــة انســيابية، وهــو ذو شــخصية يغلــب عليه ــه عÍقــات اجت«عي ل
ــة،  ــة ا�جت«عي ــن الناحي ــه متواضــع م ــ� با�واقــف ا¡نســانية، يوصــف بأن ــر إÏ حــد كب يتأث
ــق  ــه وأن طري ــاداً بعبارات ــه وح ــاً �واقف ــه كان جذري ــه بأن ــرف عن ــة، يع ــب روح فكاه صاح

خلــوده بالكلمــة، فــ«ت بهــا.

ــات . 28 ــل ا�نتخاب ــن تأجي ــÍن ع ــد ا¡ع ــاë 2021 وبع ــام الح ــن الع ــان م ــهر نيس ــة ش ــذ نهاي من
ــار  ــا ± شــهري أي ــاً إقامته ــي كان مزمع ــي، الت ــس الوطن ــية وا�جل ــة والرئاس ــة الت�يعي العام
وÎــوز مــن العــام 2021، اتخــذت حيــاة بنــات منحــًى جديــداً، حيــث اضطــر إÏ تــرك منزلــه 
وا�نتقــال إÏ ا¡قامــة ± منــزل مســتأجر ± منطقــة � تخضــع للســيطرة ا¿منيــة ل{جهــزة ا¿منية 
الفلســطينية، وأصبــح يخــ| عــ� حياتــه وحيــاة أفــراد عائلتــه بســبب التهديــدات التــي طالتــه 
مــن قبــل أفــراد لهــم ارتبــاط بتنظيــم حركــة فتــح ± مدينــة دورا وعنــاé مرتبطــة با¿جهــزة 
ا¿منيــة عــ� خلفيــة نشــاطه الســيا³، كذلــك شــعوره بــأن أمــراً يدبــر لــه بعــد إطــÍق النــار 

عــ� منزلــه.

ــل ± . 29 ــاë ا�تمث ــيا³ الح ــام الس ــيÂ للنظ ــÂ السياس ــرز ا�عارض ــن أب ــات م ــط بن ــد الناش يع
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ويعتــØ مــن أبــرز الناقديــن لسياســات الســلطة ± الســنوات 
ــي،  ــل ا�جت«ع ــع التواص ــ� مواق ــه ع ــÍل كتابات ــن خ ــات م ــط بن ــرز الناش ــث ب ــ�ة، حي ا¿خ
ومقاطــع الفيديــو التــي يتحــدث فيهــا وينتقــد أداء الحكومــة والســلطة التنفيذيــة وشــخوصها، 
ووصــف بعضهــم بالفاســدين وا�تنفذيــن؛ وقــد اختلــف معــه بعــض النشــطاء بســبب اللهجــة 

ــه لنهــج الســلطة الســيا³. التــي يســتخدمها ± معارضت

لــه رأيــه وفكــره الخــاص بشــأن السياســات ا�قتصاديــة التــي تنتهجها الســلطة، ودعــا إÛ Ïورة . 30
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ــكار لكــØى الــ�كات؛ وعÍقــة القطــاع الخــاص  تأميــم ا�ــوارد شــعبياً، مهاجــ«ً سياســة ا�حت
بالســلطة الحاكمــة، وكان لهــذا التحــول ± مســار معارضــة نــزار للســلطة تطــور نوعــي عــ� 
ــة،  ــا ا¿مني ــة وأجهزته ــده يزعــج الســلطة التنفيذي ــح نق ــاه، وأصب ــذي يتبن ــد الخطــاب ال صعي
ــا  ــا واعتباراته ــا تكاليفه ــد؛ له ــن النق ــدة م ــة جدي ــل إÏ مرحل ــد انتق ــات ق ــون بن ــك يك وبذل
ا�ختلفــة، حيــث شــكل العــام 2013 نقطــة تحــول ± مســ�ة هــذا الرجــل، وذلــك عندمــا جــرى 
ــح ± بيــت لحــم، حيــث تناقلــت  ــراد محســوبÂ عــ� حركــة فت ــه مــن قبــل أف ــداء علي ا�عت
ــة،  ــد بصــورة �ذع ــدأ مشــواره الناق ــه، ليب ــن وجه ــيل م ــاء تس ــه والدم ــÍم صورت ــائل ا¡ع وس
ــه. ــة وصــو�ً إÏ وفات ــدات الشــخصية والعائلي ــه ا�عتقــا�ت ا�تكــررة وا�Íحقــة والتهدي كلفت

± ا¿ســابيع التــي ســبقت وفاتــه، وتحديــداً ± 2021/6/4 ، نــ� الناشــط بنــات عــ� موقعــه . 31
ــة» التــي �كــن م«رســتها اتجــاه  ــة ا�جت«عي ــة «التصفي ــوك»، نظري عــ� صفحــة «الفيــس ب
ــن  ــه م ــن قلق ــه ع ــÂ ل ــ�ه للمقرب ــك تعب ــخيصاً، كذل ــو ش ــم ه ــا فيه ــلطة، � ــار} الس مع
اســتخدام هــذا النهــج معــه شــخصياً، وذلــك مــن خــÍل تشــويه صورتــه ± ا�جتمــع وإظهــاره 
�ظهــر الخائــن، وا�رتبــط بأجهــزة خارجيــة، Îهيــداً لتصفيتــه جســدياً، واضعــاً تصــوره الشــخ� 
ــة  ــه حمل ــÂ ل ــه للمقرب ــق وصف ــك وف ــة أن هنال ــر، وبخاص ــذا ا¿م ــل ه ــوع مث ــ«ل وق �حت
تشــه� تتــم بحقــه شــخصياً عــ� خلفيــة رســالته لÍتحــاد ا¿ورÜ بشــأن وقــف دعــم الســلطة 

ــة. ــا ا¿مني الفلســطينية وأجهزته

ــة ا¿خــ�ة، . 32 ــرز نشــطاء الحــراكات ا�جت«عيــة والسياســية ± اÄون يعــد الناشــط بنــات مــن أب
نشــط ســابقاً ± ا�ظاهــرات ا�ناهضــة لسياســات حكومــة الدكتــور ســÍم فيــاض ا�قتصاديــة، 
ــراً ±  ــي، ومؤخ ــون الضــ«ن ا�جت«ع ــارز ± الحــراك العــ«ë ضــد قان ــه نشــاط ب ــ« كان ل ك
ــدد مــن نشــطائه ± رام هللا ± منتصــف  ــل ع ــذي اعتق الحــراك الفلســطيني ضــد الفســاد، ال
شــهر Îــوز 2020، وقبــل نحــو عامــÂ تقــدم الناشــط بنــات مــع عــدد مــن النشــطاء الذيــن 
ــة لتأســيس حــزب ســيا³  ــون الضــ«ن ا�جت«عــي بطلــب إÏ وزارة الداخلي ــوا ضــد قان عمل
حمــل اســم «حــزب العــ«ل الفلســطيني“. وخــÍل مســ�ته نشــط بنــات بإصــدار تســجيÍت 
فيديــو لــه يوضــح فيهــا أفــكاره وقــام بن�هــا عــ� مواقــع التواصــل ا�جت«عــي «الفيــس بــوك» 

وكذلــك «اليوتيــوب». 

ــت . 33 ــث وثق ــ�ة، حي ــنوات ا¿خ ــبة ± الس ــن مناس ــã م ــال ± أك ــات لÍعتق ــط بن ــرض الناش تع
الهيئــة ا�ســتقلة لحقــوق ا¡نســان حــا�ت ا�عتقــال ا�تكــررة، ونفــذت زيــارات للناشــط بنــات 
± داخــل مراكــز ا�حتجــاز، ووجهــت مراســÍت للجهــات الرســمية وأصــدرت بيانــات صحفيــة 
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ــة  ــق بنشــاطه الســيا³ وحري ــات تتعل ــال عــ� خلفي ــات مــن اعتق ــه بن ــا تعــرض ل بشــأن م
الــرأي والتعبــ�.

وقــد كان ± جميــع الحــا�ت يتــم اعتقالــه عــ� خلفيــة كتاباتــه ومقاطــع الفيديــو التــي كان . 34
ــة اللســان  ــة العامــة ومحكمــة الصلــح بتهــم تتعلــق بإطال ين�هــا، ويتــم عرضــه عــ� النياب
ــة، وكانــت الشــكاوى تقــام باســم  ــة والعنùي ــارة النعــرات الطائفي ــا واث وقــدح مقامــات علي
الحــق العــام، دون معرفــة الجهــة ا�حركــة لتنفيــذ تلــك ا�عتقــا�ت.  كــ« تعــرض لÍعتــداء ± 

أكــã مــن مناســبة.

بتاريخ 2015/12/14 جرى توقيفه لدى ا¿من الوقاü وأفرج عنه بتاريخ 2015/12/30.. 35

بتاريخ 2016/9/2 تم توقيفه مرة أخرى وأفرج عنه 2016/9/29.. 36

بتاريــخ 2020/7/27 تــم ا�عتــداء عــ� حرمــة منزلــه مــن قبــل شــخص بلبــاس مــدâ عــرف ع� . 37
نفســه (أبــو وطــن) وقــام بالــùاخ عــ� زوجتــه وترويــع أطفالــه مهــدداً إياهــا بأنــه ســيقتل 
ــا  ــه وطالبته ــة ± حين ــان وزارة الداخلي ــوق ا�نس ــتقلة لحق ــة ا�س ــلت الهيئ ــد راس ــزار. وق ن

بالكشــف عــن الفاعــل وتوفــ� الح«يــة للمواطــن بنــات وعائلتــه.

ــخ 2020/8/26، . 38 ــه بتاري ــرج عن ــاü وأف ــل ا¿مــن الوق ــم توقيفــه مــن قب ــخ 2020/8/23 ت بتاري
ــة ا�ســتقلة لحقــوق ا�نســان خــÍل فــÅة توقيفــه، وقــد زاره ممثــل عــن الهيئ

بتاريــخ 20-11-2020 تــم اعتقــال ا�رحــوم نــزار بنــات وتوقيفــه لــدى ا�باحــث العامــة نقــل . 39
ــة  ــم مــن الهيئ ــام طاق ــة) وق ــة ا¿مني ــة اللجن ــرات ± اريحــا (عــ� ذم ــر ا�خاب بعدهــا اÏ مق
ا�ســتقلة بزيارتــه، وأصــدرت الهيئــة بيانــا صحفيــا طالبــت بإطــÍق àاحــه. وبعــد أن اصــدرت 
ــه،  ــراج عن ــ� با¡ف ــرا للتأخ ــخ 2020/11/23، ونظ ــه بتاري ــراج عن ــرارا با¡ف ــح ق ــة الصل محكم
ــا مشــÅكا بــÆورة ا�فــراج  أصــدرت الهيئــة ا�ســتقلة لحقــوق ا�نســان ومؤسســة الحــق بيان
عنــه، وتــم ا�فــراج عنــه ± اليــوم التــاë بتاريــخ 2020/11/24 أي بعــد صــدور قــرار ا�حكمــة 

بيــوم. 
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بتاريــخ 2021/1/15 أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس مرســوم إجــراء ا�نتخابــات العامــة، عــ� . 40
ــن ذات  ــوز م Î 31 ± ــية ــات الرئاس ــار وا�نتخاب ــة ± 22 أي ــات الت�يعي ــري ا�نتخاب أن تج
العــام. وفــور بــدء ا¡جــراءات التحض�يــة ¡جــراء ا�نتخابــات وصــدور مرســوم إطــÍق الحقــوق 
والحريــات العامــة، شــكل الناشــط نــزار بنــات مــع آخريــن قاÚــة «الحريــة والكرامــة» لخــوض 
ا�نتخابــات الت�يعيــة، وجــرى تســجيلها لــدى لجنــة ا�نتخابــات ا�ركزيــة تحــت الرقــم (30) 

وكان ترتيبــه ± القاÚــة الثــاâ، واتخــذت قاÚتــه ا�نتخابيــة الصفــة ا�ســتقلة.

بعــد انتهــاء مهلــة ا�عــÅاض عــ� القوائــم ا�نتخابيــة وقبــل بــدء مرحلــة الدعايــة لÍنتخابــات . 41
 Ïــات إ ــل ا�نتخاب ــن تأجي ــخ 2021/4/29 ع ــاس بتاري ــود عب ــس محم ــن الرئي ــة أعل الت�يعي
أجــل غــ� مســمى مــØراً ذلــك بعــدم قبــول ا�حتــÍل ا¡àائيــï بإجــراء ا�نتخابــات ± مدينــة 
القــدس، و± اليــوم التــاë ¡عــÍن تأجيــل ا�نتخــاب بتاريــخ 2021/4/30 نــ� الناشــط بنــات 
 Ïــة «الحريــة والكرامــة» إÚعــ� صفحتــه عــ� موقــع فيســبوك رســالة موجهــة مــن قبــل قا
ــØًة  أن  ــات، معت ــل ا�نتخاب ــاء وتأجي ــس الفلســطيني الغ ــÍن الرئي ــاد ا¿وروÜ بشــأن إع ا�تح
ــات  ــاة للمؤسس ــادة الحي ــطيني وÛورة ¡ع ــن فلس ــكل مواط ــتوري ل ــق دس ــات ح ا�نتخاب
الرســمية ا�تهالكــة، وتشــكل مخرجــا لÍنقســام الســيا³ الفلســطيني الداخــï، كــ« تضمنــت 
الرســالة نقــداً لÍتحــاد ا¿ورÜ كونــه يســاهم ± Îويــل «ســلطة سياســية غــ� �عيــة وفاســدة»، 
ــة  ــة والكرامــة» التوجــه للمحكمــة ا¿وروبي ــة قاÚــة «الحري وأفصحــت الرســالة أيضــاً عــن ني
ــطينية  ــلطة الفلس ــم للس ــف الدع ــأن وق ــرارات بش ــتصدار ق ــل اس ــن أج ــان م ــوق ا¡نس لحق
وفتــح تحقيــق ± آليــات éف ا�نــح ا�قدمــة مــن قبــل ا�تحــاد ا¿ورÜ للســلطة الفلســطينية، 
ــواردة ±  ــب ال ــة للمطال ــات الحقوقي ــن ا�ؤسس ــاندة م ــم وا�س ــالة الدع ــت الرس ــ« وطالب ك
متنهــا، محــددة أن ا¡جــراءات الفعليــة لتنفيــذ تلــك ا�طالــب الــواردة ± الرســالة ســتكون مــع 

نهايــة عــام 2021 ± حــال � يتــم تحديــد موعــد جديــد ¡جــراء ا�نتخابــات.

رافــق نــ� الرســالة ا�شــار لهــا ± البنــد الســابق، حالــة جــدل غــ� رســمي واســعة ± الســاحة . 42
الفلســطينية، مــا بــÂ دعــوات �ســاءلة مرشــحي قاÚــة «الحريــة والكرامــة»، وتوجيــه نقــد لهــم 
ووصلــت حــد اتهامهــم بالخيانــة العظمــى، والدعــوة لحبــس الناشــط بنــات، ± حــÂ � يصــدر 

أي تعليــق رســمي مــن الحكومــة الفلســطينية بشــأن تلــك الرســالة.

ــات اتصــا�ً . 43 ــوم الســبت ا�وافــق 2021/5/1 تلقــى الناشــط بن ± ســاعات ا�ســاء ا¿وÏ مــن ي
 Ïهاتفيــاً مــن محاميــه يعلمــه بــأن رئيــس نيابــة دورا �حافظــة الخليــل يطلــب منــه الحضــور إ
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مكتــب النائــب العــام �دينــة رام هللا يــوم ا¿حــد ا�وافــق 2021/5/2، حيــث قــام الناشــط بنــات 
بالــرد عــ� محاميــه بأنــه ســوف يتوجــه ± ا�وعــد ا�حــدد إÏ مكتــب النائــب العــام بــرام هللا، 
وذلــك بعــد تأكيــد رئيــس نيابــة دورا �حامــي الناشــط بنــات بــأن حضــوره بهــدف نقــاش بعــض 
ا¿مــور دون  وجــود أي قــرار بتوقيفــه أو صــدور أي مذكــرات إحضــار بحقــه مــن قبــل النيابــة 

العامــة حتــى ذلــك الوقــت والتاريــخ.

± مســاء يــوم الســبت ا�وافــق 2021/5/1 وقرابــة الســاعة 23:00 قــام شــخص طويــل القامــة . 44
وممتلــئ البنيــة ملثــم الوجــه يرتــدي قفــازات ± يديــه، بســؤال أطفــال الناشــط بنــات 
ــم  ــد إجابته ــه، وبع ــن عدم ــزل م ــم عــن وجــود والدهــم داخــل ا�ن ــام منزله ــن أم ا�تواجدي
بعــدم وجــوده وانتظــاره دخــول ا¿طفــال إÏ ا�نــزل، قــام بكــø نافــذة  احــدى غــرف منــزل 
الناشــط بنــات وإلقــاء قنبلــة غــاز بداخلهــا، وتبعهــا بإطــÍق رصاصتــÂ مــن ســÍح أوتوماتيــ[ 
داخــل الغرفــة، ومــن ثــم إطــÍق مــا يقــارب (20) رصاصــة مــن ســÍح رشــاش ± الهــواء خلــف 
منزلــه وانســحب مطلــق النــار مــن ا�ــكان فــوراً،#� ينتــج اصابــات خطــ�ة عــن الحــادث ســوى 
إصابــة أفــراد العائلــة با�ختنــاق جــراء الغــاز وبحالــة ذعــر كبــ�ة، و± وقــت �حــق حــÆت 
ــن  ــة، و� تعل ــق بالحادث ــ«ل التحقي ــت بأع ــطينية و�ع ــة الفلس ــن ال�ط ــوة م ــكان ق للم

ــة. ــه ± هــذه الحادث ال�طــة عــن التوصــل ¿ي مشــتبه ب

بعــد إطــÍق النــار عــ� منزلــه، éح الناشــط بنــات مــن خــÍل تصويــر فيديــو عــØ صفحتــه . 45
ــ�  ــار ع ــÍق الن ــة إط ــق ± حادث ــام بالتحقي ــب الع ــب النائ ــه يطال ــوك» بأن ــس ب ــ� «الفي ع
ــام النيابــة العامــة بالتحقيــق  ــه، وأنــه لــن يذهــب إÏ مكتــب النائــب العــام إ� بعــد قي منزل

ــه. ــار عــ� منزل وتوقيــف ا¿شــخاص الذيــن أطلقــوا الن

خــÍل ذلــك وبعــد حادثــة إطــÍق النــار عــ� منــزل الناشــط بنــات، نــ�ت صفحــة منطقــة . 46
دورا التنظيميــة التابعــة لحركــة فتــح بيانــاً عــ� موقــع «فيــس بــوك» تــùح فيــه  أن الكلمــة 
ــا با�لحــد  ــه فيه ــات وأتهمت ا¿خــ�ة لحركــة فتــح بشــأن التùفــات التــي نســبتها للناشــط بن
ــه ســيكون  ــح علي ــة فت ــه يســعى لبــث الفــ^ ± ا�جتمــع وأن رد حرك ــارب، وأن ــل اله والعمي
بشــكل مــؤ� جــداً وبشــكل علنــي، وأن حركــة فتــح ســتعمل للوصــول لــه بــكل الســبل ا�تاحــة، 
مــع عــدم الســ«ح لــه بــأي شــكل مــن ا¿شــكال زعزعــة الســلم ا¿هــï، وجــاء ضمــن ذلــك 
البيــان أنهــا ســتجعل بنــات عــØة لــكل مــن يحــاول أو يفكــر ا�ســاس بحركــة فتــح، وحــذرت 
كل مــن يســاعد ± إيوائــه، كــ« نــ�ت مــع نــص البيــان صــورة للناشــط بنــات واضعــة عــ� 
رأســه «قــرن ثــور»، وكُتــب عليهــا العميــل الهــارب نــزار بنــات مطلــوب رقــم (1) لحركــة فتــح 
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± مدينــة دورا. وبعــد مــرور قرابــة أربعــة أيــام عــ� نــ� هــذا البيــان جــرى حذفــه مــن عــ� 
صفحــة منطقــة دورا التنظيمية/فتــح عــ� موقــع التواصــل ا�جت«عــي «فيــس بــوك».

بتاريــخ 2021/5/5 توجــه محامــي الناشــط بنــات إÏ نيابــة دورا لتقديــم شــكوى بشــأن حادثــة . 47
إطــÍق النــار عــ� منــزل بنــات، وأثنــاء ذلــك أخــØ رئيــس نيابــة دورا ا�حامــي بوجــود مذكــرة 
 Ï2-2021/5/4 وأحيلــت إ Âإحضــار بحــق الناشــط بنــات صــدرت مــن النيابــة العامــة مــا بــ

ال�طــة القضائيــة وفــق ا¿صــول القانونيــة ا�تبعــة. 

بتاريــخ 2021/5/2 تلقــت الهيئــة ا�ســتقلة لحقــوق ا�نســان شــكوى مــن زوجــة نــزار بنــات . 48
جيهــان محمــد أحمــد بنــات، أفــادت فيهــا أنــه بتاريــخ 2021/5/1 قــام مجهولــون با�عتــداء 
عــ� منزلهــا الواقــع بالقــرب مــن محكمــة دورا، وذلــك بإطــÍق النــار داخــل ا�نــزل وقنابــل 
الغــاز والصــوت، وبتاريــخ 2021/5/19 قامــت الهيئــة �خاطبــة عطوفــة النائــب العام ا�ستشــار 

أكــرم الخطيــب حــول الشــكوى. و� تتلــق رداً مكتوباًمــن النيابــة العامــة.

قـام ممثـل الهيئـة با�تصـال الهاتفـي مـع رئيـس نيابـة دورا حـول الشـكوى التي قدمتهـا زوجة . 49
نـزار (جيهـان) وأفـاد بأنـه تـم تحويـل الشـكوى إÏ ا�باحـث العامة كـون الشـكوى مقدمة ضد 
مجهـول، كـ« قـام ممثـل الهيئـة با�تصـال الهاتفـي مـع مديـر ا�باحـث العامـة ± الخليل حول 
 Æالشـكوى، حيـث أفـاد أنـه جاري التحقيق وأن هناك أشـخاصاً مشـتبهاً بهم وأنـه يجب أن يح
نـزار حتـى تحـول الشـكوى إÏ النيابـة، وأن نـزار عليـه شـكاوى مـن أشـخاص مـن تنظيـم دورا 
وهـو مطلـوب أيضـاً، وقـام ممثل الهيئـة بإبÍغ نزار الذي رفـض الذهاب إÏ ا�باحـث، وأفاد بأنه 

يجـب اعتقـال ا¿شـخاص الذيـن أطلقـوا الرصاص عـ� منزله أو�.

عــ� ضــوء مقتــل الناشــط نــزار بنــات خاطبــت الهيئــة بتاريــخ 2021/6/28 مديــر عــام ال�طــة . 50
ــك  ــه وذل ــ� منزل ــاص ع ــÍق الرص ــق ± إط ــث ± التحقي ــه ا�باح ــت الي ــا توصل ــا � لتزويده

لغايــات اعــداد تقريــر تقــ� حقائــق حــول مقتلــه.

بتاريـخ 2021/7/3 تلقـت الهيئـة رداً مـن مديـر عـام ال�طـة حـول كتـاب الهيئـة يفيـد بأنـه . 51
«نعلمكـم أنـه بتاريـخ 2021/05/02 وردت إشـارة لـدى عمليـات �طـة محافظـة الخليل حول 
تعـرض منـزل ا�واطـن نـزار بنـات ± بلـدة دورا إÏ إطـÍق نـار ، حيـث تـم تحريـك قـوة مـن 
ال�طـة للمـكان، وبإجـراء الكشـف وا�عاينـة تبÂ وجـود آثار لعيار نـاري ± سـقف غرفة النوم 
ناتجـة عـن إطـÍق النار، وبالبحـث والتحـري ومراجعة تسـجيÍت الكام�ات با�نطقـة تبÂ قيام 
ثÍثـة أشـخاص ملثمـÂ بإطـÍق النـار عـ� ا�نـزل، ومـن ثـم �ذوا بالفـرار بواسـطة مركبـة مـن 
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نـوع هونـداي تحمـل لوحـة أرقـام إàائيلية، علـ«ً أن ا�واطن ا�ذكـور � يتقدم بشـكوى طرفنا 
وقامـت زوجتـه بتقديـم شـكوى لـدى النيابـة العامـة وما زالـت القضيـة قيـد ا�تابعة».

بتاريخ 2021/5/2 ن� محافظ جنÂ من خÍل صفحته ع� موقع «فيس بوك» مقطع فيديو . 52
مجتزأ للناشط بنات عنون بخط احمر «نزار بنات يستهزئ بعبادة الحج»، وأرفق مقطع الفيديو 
للمجلس  مرشح  كان  الذي  بنات  نزار  السيد  هذا  تعليق...  بدون  مقدمات....  بدون  بعبارات « 
وقد  لكم»،  التعليق  أترك  بها....  فتح  وشتم  إ�  وسخة  كلمة  يÅك  و�  الفلسطيني...  الت�يعي 
بالتهديد  واضحة  عبارات  حمل  بعضها  الشتائم،  من  العديد  ا�نشور  ع�  التعليقات  تضمنت 
بالقتل، ± حÂ اعتØ معلقون آخرون أن هذا ا�نشور يحمل ± طياته تحريضا ع� العنف من 

مناصب عليا ± السلطة الفلسطينية ضد الناشط بنات وعائلته.

بتاريــخ 2021/5/4 نــ� الناشــط بنــات مــن خــÍل صفحتــه عــ� موقــع «فيــس بــوك» بيانــاً . 53
توضحيــاً بشــأن رســالة قاÚــة «الحريــة والكرامــة» ا�Åشــحة لÍنتخابــات الت�يعيــة وا�وجهــة 
لÍتحــاد ا¿وروÜ، حــول حالــة الجــدل التــي رافقــت تلــك الرســالة، مؤكــداً أن الهــدف منهــا هــو 
«مقاضــاة ا�تحــاد ا¿وروÜ عــ� دعمــه لÍحتــÍل ا¡àائيــï وللســلطة الفلســطينية الفاســدة» 
ــل  ــن قب ــوة م ــذه الخط ــاه ه ــة اتج ــال متباين ــار ردود أفع ــ« أث ــان، م ــف البي ــد وص ــ� ح ع

الناشــط بنــات و»قاÚــة الحريــة والكرامــة».

ــÍل ± . 54 ــة، تصاعــد عنــف ا�حت ــات العام ــل ا�نتخاب عقــب إصــدار مرســوم ا¡عــÍن عــن تأجي
 Âي للســكان واعتــداء عــ� ا�واطنøمدينــة القــدس ا�حتلــة مــن مصــادرة للمنــازل وتهجــ� قــ
± بــاب العامــود وعــ� ا�ســجد ا¿قــ` وا�صلــÂ فيــه، مــ« أدى إÏ تصاعــد وتــ�ة ا¿حــداث 
ــزة  ــداً عــ� قطــاع غ ــاً جدي ــï هجوم ــÍل ا¡àائي ــخ 2021/5/10 حــÂ شــن ا�حت ــى تاري حت
اســتمر �ــدة 11 يومــاً متتابعــاً، خــÍل ذلــك، نشــط نــزار بنــات عــ� مواقــع التواصــل ا�جت«عي 
وبخاصــة مــن خــÍل صفحتــه عــ� موقــع «فيــس بــوك»، حيــث وجــه نقــداً شــديد اللهجــة 
ــود  ــطيني محم ــس الفلس ــكل �ذع الرئي ــد بش ــك انتق ــا، وكذل ــطينية ورموزه ــلطة الفلس للس

.ïائيــà¡ل اÍعبــاس والتنســيق ا¿منــي مــع ا�حتــ

ــه . 55 ــه،4 أن حيات ــه أعــرب الناشــط بنــات لعــدد مــن ا�قربــÂ من ــام معــدودة مــن وفات قبــل أي
أصبحــت بخطــر، «وأن هنــاك قــراراً اتخــذ بتصفيتــه ± غرفــة مظلمــة وأنــه � يســتطيع العــودة 
لحياتــه الطبيعيــة» عــ� حــد تعبــ�ه، وأن تنظيــم حركــة فتــح �ــارس ضغطــه عــ� ا�ســتوى 
ــه قــرر بنــات تــرك ا�نــزل ولجــأ إÏ مــكان آخــر لíقامــة  ــاء علي ــه، وبن الســيا³ للتخلــص من

إفادة موثقة لدى مؤسسة الحق والهيئة ا�ستقلة لحقوق ا¡نسان ¿صدقاء مقربÂ من الناشط نزار بنات، افادة محجوبة عن الن�.  4
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فيــه إÏ حــÂ رؤيــة مــا ســتؤول إليــه ا¿مــور. كــ« وأشــار بنــات أنــه يتعــرض إÏ حملــة تشــه� 
ــا�ً  ــØاً ذلــك اغتي ــة، معت كبــ�ة مــن أفــراد ± تنظيــم حركــة فتــح وعنــاé تتبــع ¿جهــزة أمني
ــوك»  ــس ب ــع «في ــه عــ� موق ــث نــ� عــ� صفحت ــة جســدية، حي ــة لتصفي ــاً كمقدم معنوي
مقــا�ً بعنــوان «حــÂ تَغتــال الســلطة أحــد معارضيهــا تتــùف بالطريقــة التاليــة: 1. التعميــم 
عــ� التنظيــم، ومنتســبي ا¿جهــزة ا¿منيــة بعــدم الــكÍم ± ا�وضــوع نهائيــاً؛ 2. محــاéة حالــة 
ــاً  ــى � يكــون اســتنكار الهجــوم موقف ــق، حت ــة، بفــرض الصمــت ا�طب التعاطــف مــع الضحي
اجت«عيــاً عامــاً؛ 3. بعــد يــوم أو يومــÂ يبــدأون ببــث ا¡شــاعات أن ا�وضــوع ليــس سياســياً؛ 
4. محاولــة إنــكار وقــوع الجر�ــة ذاتهــا، والتشــكيك بالروايــة مــن أساســها؛ 5. اســتخدام دوائــر 
الضغــط ا�جت«عــي ا�تحالفــة مــع الســلطة لطمــر القضيــة»، كــ« وصــل للناشــط العديــد مــن 
التهديــدات تطالبــه بالصمــت، وكانــت تصلــه عــØ تطبيــق «واتــس آب»، ورســائل نصيــة مــن 

أرقــام هواتــف دوليــة، أو اتصــا�ت هاتفيــة غــ� معلومــة الرقــم.

خــÍل ا¿ســابيع القليلــة التــي ســبقت مقتــل الناشــط بنــات، تعرضــت عائلتــه؛ زوجتــه وأبنــاؤه، . 56
ومنزلهــم للعديــد مــن الحــوادث، ســاهمت ± ترويــع العائلــة، وأبرزهــا حادثــة إطــÍق النــار 
عــ� منزلــه، حيــث تعــرض أطفالــه وزوجتــه للخــوف الشــديد وا¿ذى بعــد إلقــاء قنبلــة للغــاز 
ــا�ت  ــك ح ــك، كذل ــة ذل ــي نتيج ــتوصف طب ــه �س ــل أطفال ــتدعى نق ــ« اس ــزل م ــل ا�ن داخ
اعــÅاض ا¿طفــال أثنــاء ذهابهــم وعودتهــم للمنــزل مــن أشــخاص لهــم عÍقــة بتنظيــم حركــة 
فتــح، إضافــة إÏ مراقبــة ا�نــزل بعــد حادثــة إطــÍق النــار وتواجــد مركبــات بالقــرب منــه ± 
أوقــات مختلفــة، ومÍحقــة أطفالــه مــن خــÍل مركبــات مدنيــة يتواجــد فيهــا أشــخاص بــزّي 

مــدâ يقومــون بحــركات غريبــة، وإلقــاء نظــرات مقصــودة اتجاههــم.

ــل جوهــر . 57 ــوب جب ــة جن ــه ± منطقــة éصوري ــارب ل ــدى أق ــات لíقامــة ل انتقــل الناشــط بن
ــك  ــات باللجــوء لتل ــا الناشــط بن ــوم فيه ــي يق ــرة ا¿وÏ الت ــل، وهــي ليســت ا� ــة الخلي �دين
ــة ± العــام 2020، ومكــث  ــاً ¿حــد ا¿جهــزة ا¿مني ــا، حيــث كان مطلوب ا�نطقــة وا¡قامــة فيه
خــارج منزلــه لــدى أقــارب لــه ± ذات ا�نطقــة �ــدة (33) يومــاً، حيــث جــرى خÍلهــا التفــاوض 
مــع أحــد ا¿جهــزة ا¿منيــة وأفضــت بالنتيجــة إÏ اعتقــال نــزار مــن مــكان إقامتــه. وأثنــاء تواجد 
الناشــط بنــات ± مــكان إقامتــه ± جبــل éصوريــة وقبــل أيــام قليلــة مــن اعتقالــه ومقتلــه، 
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جــرت محــاو�ت لوســاطات كــ« ا�ــرة الســابقة؛ بهــدف تقديــم ض«نــات بعــدم ا�عتــداء عــ� 
بنــات أو تعرضــه للتعذيــب مقابــل تســليم نفســه، إ� أن تلــك الوســاطات بــاءت بالفشــل.

بعــد فشــل محــاو�ت الوســاطة مــع أجهــزة ا¿مــن وتحديــداً جهــاز ا¿مــن الوقــاü، قــرر الناشــط . 58
بنــات اســتئجار شــقة بقــرب منــزل أقاربــه ± ذات ا�نطقــة الواقعــة ± منطقــة الùصوريــة، 
وذلــك تقديــراً منــه أن الحالــة الراهنــة قــد تطــول ± ظــل فشــل الوســاطات واســتمرار حالــة 
التحريــض اتجاهــه، وبخاصــة بعــد صــدور بيــان منطقــة دورا التنظيميــة، ووصلــت تهديــدات 

لــه بالقتــل والتعذيــب وإحــداث إعاقــات داÚــة.

ــه فريــق التحقيــق مــن روايــات شــهود ومعلومــات أخــرى، Îــت مراقبــة . 59 وفــق مــا توصــل ل
ــة مختلفــة،  ــات، مــن خــÍل عنــاé تتبــع أجهــزة أمني ــا الناشــط بن ا�نطقــة التــي يقيــم فيه
ركــزت عــ� مراقبــة حركــة الناشــط بنــات خروجــاً ودخــو�ً لتلــك ا�نطقــة، إضافــة إÏ مراقبــة 
 Âا�ــكان الــذي يقيــم فيــه وتفاصيلــه، حيــث كانــت هنــاك تحــركات غــ� طبيعيــة قبــل يومــ
مــن عمليــة اعتقالــه ومقتلــه، ســواء مــن مركبــات مدنيــة غــ� معروفــة ¿هــل ا�نطقــة أو مــن 
خــÍل عنــاé تتبــع ا¿جهــزة ا¿منيــة تقيــم ± ذات ا�نطقــة. وفــرّت ا�تابعــة الحثيثــة والدقيقــة 
للناشــط بنــات معطيــات ومعلومــات هامــة عــن حركتــه، مــ« مّكــن عنــاé ا¿مــن مــن الدخول 

للمــكان ا�تواجــد فيــه بشــكل àيــع ومركــز دون عنــاء البحــث عــن مــكان تواجــده بدقــة. 

ــه . 60 ــن عائلت ــات، أو أي م ــط بن ــة بالناش ــة القضائي ــل ال�ط ــن قب ــال م ــاك أي اتص ــن هن � يك
بــÆورة تســليم نفســه إÏ ال�طــة بنــاء عــ� مذكــرة ا¡حضــار الصــادرة عــن النيابــة العامــة، 
وتركــز موضــوع اعتقالــه بأنــه مطلــوب لجهــاز ا¿مــن الوقــاü دون غــ�ه مــن أجهــزة ا¿مــن، 
وتــوÏ جهــاز ا¿مــن الوقــاü مهمــة متابعــة واعتقــال الناشــط بنــات نيابــة عــن اللجــة ا¿منيــة 

ا�شــÅكة ± محافظــة الخليــل.5

قبــل عــدة أيــام مــن مقتــل الناشــط بنــات، اجتمعــت اللجنــة ا¿منيــة ا�شــÅكة والتــي تضــم . 61
ــ«ء (15)  ــة بأس Úــ� قا ــت ع ــل، واتفق ــة الخلي ــظ ± محافظ ــة وا�حاف ــزة ا¿مني ــة ا¿جه كاف
شــخصاً تعتØهــم ا¿جهــزة ا¿منيــة مطلوبــÂ لهــا عــ� خلفيــات مختلفــة، منهــا جنائيــة وأمنيــة 
ــادل  ــات أول اســم عــ� تلــك القاÚــة، وجــرى ا�تفــاق بتب ــم وضــع الناشــط بن وسياســية، وت
ــك  ــة و�تل ــه معلومــات ميداني ــر لدي ــاز يتوف ا�علومــات بشــأن قاÚــة ا¿شــخاص، وأن أي جه

ــام بذلــك دون الرجــوع لتــك اللجنــة. ــام بتنفيــذ مهــام ا�عتقــال �كنــه القي ــة للقي الجاهزي

وبتواصل الهيئة ا�ستقلة مع رؤساء النيابة العامة ± دورا والخليل حول طلب النيابة العامة من ا�من الوقاü او علمهم عن القبض ع� ا�واطن نزار   5
بنات افادوا بأنهم � يطلبوا من جهاز ا�من الوقاü احضاره ك« انهم � يعلمون شيئا عن عملية اعتقاله.
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تســتند الوقائــع الــواردة ± التقريــر بشــأن تسلســل ا�حــداث التــي وقعــت داخــل الشــقة أثنــاء . 62
ــوا مــع الناشــط بنــات ± الشــقة  ا�عتــداء عــ� الناشــط بنــات إÏ إفــادة الشــهود الذيــن كان
أثنــاء ا�عتــداء عليــه واعتقالــه، و� يتســن لفريــق التحقيــق التحقــق مــن تلــك ا�علومــات مــن 

أيــة جهــات أخــرى وبخاصــة الجهــات الرســمية أو عنــاé القــوة.

أقــام الناشــط نــزار بنــات منــذ تاريــخ 2021/5/1، كــ« أســلفنا، ± شــقة ســكنية بالقــرب مــن . 63
أقــارب لــه ± منطقــة éصوريــة �دينــة الخليــل جنــوب جبــل جوهــر وا�صنفــة (H2) وفــق 
تصنيــف اتفــاق أوســلو، وهــي شــقة مــن مبنــى مكــون مــن طابقــÂ؛ طابــق أول لــه مدخــل 
ــÅاً  ــل «180م ــكل مجم ــاحتها بش ــغ مس ــوية» وتبل ــق أر} «تس ــة، وطاب ــة الغربي ــن الجه م
مربعــاً» تقريبــاً. وهــي غــ� مهيــأة للســكن العائــï، إذ تقــع أســفل الشــارع، باعتبارهــا شــقة 
مفتوحــة كقاعــة، يقتطــع منهــا حــ«م ومطبــخ غــ� مكتمــل، وأرضيتهــا يكســوها بــÍط بلــدي. 
ــذا  ــبي. ه ــوخ خش ــا ك ــد به ــة يوج ــوية أرضي ــة تس ــة ال�قي ــن الجه ــقة م ــة الش ــع قبال وتق
و�كــن الوصــول للشــقة مــن اتجاهــÂ، أحدهــ« تــراÜ «وعــر» مــن الجهــة الشــ«لية، وآخــر 
مــن الجهــة الجنوبيــة يكســوه البــÍط والصبــة ا¿رضيــة مــن الخرســانة ا�لونــة باللــون ا¿حمــر، 
ويوجــد للشــقة بابــان رئيســيان، ا¿ول مــن حديــد مــن دفتــÂ تتوســطه نافــذة مــن الزجــاج 
ــه غطــاء «أبجــور» يقــع ± الجهــة  يقــع ± الجهــة ال�قيــة للشــقة، والثــاâ مــن ا¿�نيــوم ول

الجنوبيــة للشــقة.

أقــام الناشــط بنــات قرابــة (40) يومــاً ± الشــقة ا�وصوفــة، حيــث تتواجــد ± الشــقة ثــÍث . 64
ــة مــن البÍســتيك  ــة إÏ طاول ــÍث وســادات، إضاف ــة وث ــوم مــن ا�ســفنج، وأغطي ــات للن مرتب
مســتطيلة الشــكل، وكرســيÂ مــن البÍســتيك، وأريكــة مــن مقعديــن. وكان الناشــط بنــات يداوم 
عــ� تســجيل الفيديوهــات الخاصــة بــه مــن عــ� الطاولــة مســتخدماً منصــة لتثبيــت هاتفــه 

النقــال للتصويــر، كذلــك جهــاز حاســوبه ا�حمــول.

± مســاء يــوم ا¿ربعــاء ا�وافــق 2021/6/23 بينــ« كانــت عائلــة وأقــارب الناشــط بنــات تجــري . 65
اســتعداداتها ¡قامــة حفــل خطوبــة نجلهــا محمــد، و± ســاعات ا�ســاء ا�تأخــرة، جلس الناشــط 
بنــات وأو�د عمومتــه وتبادلــوا أطــراف الحديــث ± منــزل أبنــاء عمــه الواقــع قــرب الشــقة مــن 
الجهــة الجنوبيــة، ومــن ثــم ذهــب الناشــط بنــات وأبنــاء عمــه محمــد وحســÂ للشــقة، حيــث 
ــغ مــن العمــر 24  ــام كل مــن الناشــط بنــات وأو�د عمــه محمــد مجــدي بنــات والبال كان ين
ــد كل  ــه ± ذات الشــقة، يخل ــاً مع ــر 21 عام ــن العم ــغ م ــات والبال ــاً وحســÂ مجــدي بن عام
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منهــم عــ� مرتبــة مــن ا¡ســفنج تبعــد كل واحــدة عــن ا¿خــرى 50 ســم تقريبــاً، وكان الناشــط 
بنــات يســتلقي عــ� ا�رتبــة ا¡ســفنجية ا¿وÏ باتجــاه الحائــط ال�قــي وبجانبــه يخلــد ابــن 

عمــه حســÂ مجــدي بنــات وبجانبــه شــقيقه محمــد مجــدي بنــات.

فجــر يــوم الخميــس ا�وافــق 2021/6/24 و± Îــام الســاعة 03:17 وصلــت قــوة مكونــة مــن . 66
ــوع  ــن ن ــا م ــة، احداه ــات مدني ــع مركب ــاü بأرب ــن الوق ــاز ا¿م ــن جه ــùاً م ــ� عن ــة ع أربع
«فولزفاجــن بولــو» بيضــاء اللــون؛ ومركبــة مــن نــوع «ســكودا» بيضــاء اللــون ومركبــة مــن نــوع 
«بيجــو» فضيــة اللــون؛ ومركبــة مــن نــوع «هيونــداي» لــون «فــ�اâ» ، ترجــل مــن ا�ركبــات 
ــات، وبقــي  ــزار بن ــاü إÏ مــكان إقامــة الناشــط ن ــاز ا¿مــن الوق ــة عــ� عنــùاً مــن جه ثÍث
عنــù واحــد يقــف بجانــب ا�ركبــات منتظــراً ± الخــارج بالقــرب مــن الشــقة، و± ذات ا¿ثنــاء 
 Âأداة حديديــة توصــف بأنهــا «عتلــة» مــن صنــدوق ســيارة «بولــو» ± حــ éأخــذ أحــد العنــا
ــة  ــن مركب ــه م ــاء نزول ــه أثن ــدة» مع ــة عــ� شــكل «مه ــة ثقيل اصطحــب عنــù آخــر مطرق

«هيونــداي»، با¡ضافــة إÏ حمــل عــدد مــن العنــاé أســلحتهم «مســدس».

ــد . 67 ــة. قائ ــكرية مختلف ــب عس ــاب رت ــاً وأصح ــاً مدني ــدون زي ــوة يرت ــاé الق ــع عن كان جمي
القــوة برتبــة عقيــد؛ وعنــù واحــد آخــر برتبــة نقيــب؛ وعنــùان برتبــة مــÍزم أول؛ وعنــùان 
 ،üبرتبــة جنــدي؛ وجميعهــم مــن مرتــب جهــاز ا¿مــن الوقــا éبرتبــة رقيــب أول؛ و?انيــة عنــا
ظاهــري الوجــه، وكان بعضهــم يرتــدي ســÅات خفيفــة دون أكــ«م « فســت» موســوم عليهــا 
مــن الخلــف شــعار واســم جهــاز ا¿مــن الوقــاü، ± حــÂ كان أحــد العنــاé يحمــل كشــافاً عــ� 
ــر  ــة تصوي ــر، و� يتمكــن فريــق التحقيــق التأكــد مــن وجــود آل ــة تصوي رأســه قــد يكــون آل

مصاحبــة للكشــاف الــذي حملــه أحــد العنــاé عــ� رأســه مــن عدمــه.

دخــل أربعــة عنــاé مــن الجهــة الشــ«لية للشــقة، ذهــب اثنــان منهــم لقطعــة ا¿رض ا�جاورة . 68
لهــا مــن الجهــة ال�قيــة، ± محاولــة منهــم للدخــول إÏ الكــوخ الخشــبي، ± حــÂ اتجــه اثنــان 
مــن العنــاé اÄخريــن باتجــاه مدخــل الشــقة الرئيــ<، ومــن الجهــة الجنوبيــة للشــقة دخــل 
ــذي  ــي للشــقة، وال ــاب الجانب ــح الب ــة» لفت ــاé، حــاول بعضهــم باســتخدام «العتل تســعة عن
يقــع ± الجهــة الجنوبيــة، و� يفلحــوا بذلــك، ± حــÂ قامــت عنــاé أخــرى �حاولــة فتــح أحــد 

الشــبابيك مــن ذات الجهــة و� تتمكــن أيضــاً مــن ذلــك؛ لوجــود «ابجــور» كامــل ا�غــÍق.

± ا¿ثنــاء توجــه عــدد مــن عنــاé القــوة إÏ مدخــل الشــقة ال�قــي حيــث كان بــاب الشــقة . 69
ــذة  ــاء الناف ــع غط ــاé برف ــد العن ــام أح ــاء ق ــك ا¿ثن ــل، و± تل ــن الداخ ــاح م ــÍً با�فت مقف
«ا¿باجــور» ا�جــاور لبــاب الشــقة بيديــه وقــام برفعــه إÏ ا¿عــ� ومــن ثــم Îكــن مــن القفــز 



!"#"$ "%

27

إÏ داخــل الشــقة، وتبعــه عنــù آخــر مــن ذات النافــذة، وكان العنــù ا¿ول يحمــل ± يديــه 
مسدســاً وعبــوة غــاز، والعنــù الثــاâ كان يحمــل عبــوة غــاز وأداة حديديــة «عتلــة»، وفــور 
دخــول الشــقة قــام العنــùان بــرش الغــاز بداخلهــا، وقــام أحدهــم بفتــح البــاب مــن الداخــل 
 éحيــث كان مفتــاح الشــقة موجــوداً بداخــل فتحــة «زرفيــل» البــاب، مــ« أتــاح لكافــة عنــا

القــوة الدخــول إÏ الشــقة.

70 . Ïا¿ول عــ� الفــور إ ùللشــقة مــن النافــذة، توجــه العنــ âا¿ول والثــا ùعنــد دخــول العنــ
ــا اســتفاق  ــاء عمــه، وخــÍل دخــول العنùيــن مــن النافــذة وفتحه ــات وأبن ــزار بن الناشــط ن
 éأبنــاء عــم نــزار عــ� صــوت رفــع غطــاء النافــذة «ا¿باجــور» حيــث شــاهدوا دخــول عنــا
ا¿مــن مــن النافــذة، وللوهلــة ا¿وÏ اعتقــدوا أن هنــاك دخــو�ً لقــوات إàائيليــة عــ� هيئــة 
مســتعربÂ، ليتضــح بعــد لحظــات أنهــا قــوة مــن جهــاز ا¿مــن الوقــاü، وذلــك با�ســتد�ل مــن 
مÍبــس بعــض العنــاé التــي تحتــوي عــ� شــعار واســم جهــاز ا¿مــن الوقــاü والحديــث معهــم 

باللغــة العربيــة.

ــزار وهــو ± فراشــه، عــ� الرغــم مــن أنــه كان ناÚــاً، قــام . 71 بعــد تعــرف العنــù ا¿ول عــ� ن
ــه  ــ� وجه ــاز ع ــزار بالغ ــرش ن ــاز ب ــوة الغ ــة» وعب ــد «عتل ــل أداة الحدي ــذي يحم ــù ال العن
وÛبــه «بالعتلــة» عــ� ا�نطقــة العلويــة مــن جســده، ومــن شــدة الÆبــة اســتفاق الناشــط 
بنــات وهــو ± حالــة عــدم فهــم �ــا يجــري متأثــراً بالغــاز والــÆب، ومــن ثــم وجــه اثنــان مــن 
عنــاé القــوة ســÍحه« اتجــاه أبنــاء عــم نــزار ا�تواجديــن معــه ± الشــقة وطلبــا منهــ« عــدم 

التحــرك أو التدخــل �ــا يجــري.

± هــذه ا¿ثنــاء اجتمــع عــ� الناشــط بنــات عــ�ة عنــاé ســحبوه مــن عــ� الفــراش إÏ ا¿رض . 72
ــ�  ــم ع ــاً أقدامه ــتخدمÂ أيض ــة»، مس ــات و»العتل ــاب ا�سدس ــÆب بأعق ــه بال ــوا علي وانهال
كافــة أنحــاء جســده، وتــم شــتمه بألفــاظ نابيــة، حيــث اســتمر ا�عتــداء بقــوة عــ� الناشــط 

بنــات قرابــة ثــÍث دقائــق بشــكل مســتمر دون توقــف، وفــق إفــادات الشــهود.

ــة جــداً . 73 ــد لحظــات قليل ــه بع ــùاخ، إ� أن ــه وال ــداء علي ــة ا�عت ــات مقاوم حــاول الناشــط بن
 éلوحــظ انخفــاض صوتــه وأصبــح يواجــه صعوبــة ± التنفــس، و± تلــك اللحظــة قامــت عنــا
ــود  ــه للعم ــدة الشــقة ووجه ــزاً عــ� أحــد أعم ــه مرتك ــزار عــن ا¿رض وإيقاف ــع ن ــوة برف الق
ــاء  ــاده إÏ الخــارج، وأثن ــم اقتي ــم ت ــة، ومــن ث ــود حديدي ــده بقي ــه وتقي ــه خلف ووضــع ذراعي
 éــا ــام عن ــزار عــ� مدخــل الشــقة مــن الداخــل؛ حيــث ق ــاده لخــارج الشــقة ســقط ن اقتي
القــوة برفعــه واقتيــاده إÏ ا�ركبــات ســحÍً عــ� ا¿رض مــن الجهــة الجنوبيــة للشــقة، إÏ أن 
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وصــل إÏ بدايــة الشــارع، عندهــا عمــدت عنــاé القــوة إÏ اقتيــاده ورفعــه عــن ا¿رض والســ� 
.éمــن القــوة وهــو مقيــد اليديــن وبســيطرة كاملــة مــن العنــا éبــه بإســناد مــن خمســة عنــا

ــه إÏ أحــد . 74 ــات، جــرى إدخال عنــد وصــول العنــاé مصطحبــة معهــا الناشــط بنــات إÏ ا�ركب
ا�ركبــات ± ا�قعــد الخلفــي وهــي مــن نــوع «بولــو» بيضــاء اللــون، وأثنــاء إدخالــه إÏ ا�ركبــة 

اعتــدى عليــه أكــã مــن عنــù وركلــوه با¿يــدي وا¿قــدام عــ� أنحــاء متفرقــة مــن جســده.

صعــد ± ذات ا�ركبــة عنــù بجانــب الســائق وعنــù آخــر با�قعــد الخلفــي بجانــب الناشــط . 75
ــوزع العنــاé ا¿حــد  ــاé، فيــ« ت ــة عن ــو» ثÍث ــة «بول ــات، ليكــون عــدد العنــاé ± مركب بن
عــ� عــ� ا�ركبــات الثــÍث ا¿خــرى، فصعــد أربعــة عنــاé إÏ ا�ركبــة مــن نــوع «هيونــداي» 
وأربعــة عنــاé إÏ ا�ركبــة مــن نــوع «بيجــو» وثÍثــة عنــاé إÏ ا�ركبــة مــن نــوع «ســكودا». 

± Îــام الســاعة 03:22 غــادرت القــوة بكافــة عناéهــا (14) ا�ــكان متجهــة إÏ مقــر جهــاز . 76
ــن (6-5  ــال م ــام وا�عتق ــة ا�قتح ــتغرقت عملي ــث اس ــل، حي ــة الخلي ــاü ± مدين ــن الوق ا¿م
دقائــق)، وغــادرت القــوة ا�ــكان، وســلكت ا�ركبــات التــي تقــل الناشــط بنــات طريــق الفحــص 
باتجــاه دوار الرحمــة مــروراً بشــارع الســÍم وصــو�ً إÏ منطقــة «قــرن الثــور» صعــوداً باتجــاه 

.üمقــر جهــاز ا¿مــن الوقــا

وصلــت ا�ركبــات ا¿ربــع التــي تقــل الناشــط بنــات وعنــاé القــوة ال (14) إÏ مقــر جهــاز . 77
ا¿مــن الوقــاü �دينــة الخليــل ± Îــام الســاعة 03:42 دقيقــة، حيــث دخلــت إÏ ســاحة مقــر 
ــل  ــت تق ــي كان ــو» والت ــوع «بول ــن ن ــة م ــي ا�ركب ــات، وه ــÍث مركب ــاü ث ــن الوق ــاز ا¿م جه
 ،éوا�ركبــة مــن نــوع «بيجــو» التــي كانــت تقــل أربعــة عنــا ،éثــة عنــاÍالناشــط بنــات وث
ــة  ــت ا�ركب ــÂ بقي ــاé، ± ح ــة عن ــل أربع ــت تق ــي كان ــداي» الت ــوع «هيون ــن ن ــة م وا�ركب
 Ïدخلــوا إ éثــة عنــاÍ؛ وترجــل منهــا ثüمــن نــوع «ســكودا خــارج مقــر جهــاز ا¿مــن الوقــا
ا�قــر، واســتغرقت الطريــق مــن مــكان إقامــة الناشــط بنــات واعتقالــه إÏ مقــر جهــاز ا¿مــن 
الوقــاü قرابــة (20) دقيقــة، وهــو وقــت طبيعــي لوصــول الســيارات ± مثــل هــذا التوقيــت 

.Ïمــن ســاعات الفجــر ا¿و

عنـد دخـول ا�ركبـات الثـÍث إÏ داخـل مقـر جهاز ا¿مـن الوقاü، ترجـل وع� الفور مـن مركبة . 78
«البولـو» ثÍثـة عنـاé وفتحـوا كافة أبواب ا�ركبـة، وبدت عليهـم حالة ا¡رباك الشـديد، كذلك 
ترجـل مـن مركبـة «بيجـو» أربعـة عنـاé، ومركبـة «هيونـداي» أربعـة عنـاé، وبقيـت ا�ركبة 
 Ïإ éث دقائـق، حيـث دخـل عـدد من العنـاÍثـ Ïإ Âبولـو» عـ� هـذا الوضـع قرابـة دقيقتـ»
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 éوجلبـوا ح«لـة إسـعاف. و± تلـك ا¿ثناء قام عـدد آخر مـن العنا üمبنـى جهـاز ا¿مـن الوقـا
بإخـراج الناشـط نـزار بنـات وحملـه مـن يديـه ورجليـه ووضعـه عـ� مقربـة مـن ا�ركبـة، ± 
مدخـل �بنـى الجهـاز وكان ملقـى عـ� ا¿رض، وبـدا أنـه ± حالـة فقـدان تـام للوعـي، حيـث 

�عـت عنـاé مـن القـوة برشـه با�ـاء ± محاولـة منهـم ¡يقاظه.

79 . éمـن القـوة وعنـا éبعـد فشـل كافـة ا�حـاو�ت �سـتعادة وعـي الناشـط بنـات قامـت عنـا
أخـرى بإحضـار مركبتـÂ مـن نـوع «فولزفاجـن كرافيـل» لونهـا أبيـض، جـرى نقل الناشـط بنات 
¡حداهـ«، و± ا¿ثنـاء قامـت عنـاé القوة بالدخـول إÏ مبنـى الجهاز واصطحاب أسـلحتها من 
نـوع كÍشـنكوف والصعـود با�ركبتـÂ ا�ذكورتÂ، حيث توجهـت ا�ركبتان إÏ مستشـفى الخليل 

الحكومـي ± مدينـة الخليل.

قرابــة الســاعة 3:52 وصلــت تلــك ا�ركبــات إÏ مستشــفى الخليــل الحكومــي، حيــث تواجــدت . 80
ــار  ــة، وكان ± انتظ ــة مختلف ــزة أمني ــع ¿جه ــرى تتب ــن أخ ــوات أم ــفى ق ــل مستش ــد مدخ عن
ا�ركبــة التــي تقــل الناشــط بنــات طبيــب وعامــÍن ± قســم الطــوارئ ± مستشــفى الخليــل 
الحكومــي، وجــرى عــ� الفــور إنــزال الناشــط بنــات عــ� ح«لــة مــن إحــدى ا�ركبتــÂ وهــو 

مغطــى بالكامــل بقــ«ش «�شــف» �ــا ± ذلــك وجهــه.

ــه أزرق و� . 81 ــداً للوعــي، لون ــات إÏ مستشــفى الخليــل الحكومــي فاق ــد وصــول الناشــط بن عن
ــب  ــام طبي ــع، ق ــÂ متس ــؤ» الع ــض و»بؤب ــد نب ــث � يوج ــاة، حي ــات الحي ــه عÍم ــدو علي تب
الطــوارئ بإجــراء محــاو�ت ا¡نعــاش ا¿وë، إ� أن الناشــط بنــات � يســتجب لتلــك ا¡ســعافات، 
ــÂ أن  ــا، ليتب ــأِت ?اره ــة و� ت ــة (40) دقيق ــب قراب ــاش للقل ــات ا¡نع ــتمرار عملي ــرى اس وج

ــه إÏ ا�ستشــفى. ــاة قبــل وصول الناشــط بنــات قــد فــارق الحي

قرابـة السـاعة 05:00 فجـراً تبلـغ رئيـس نيابـة الخليـل بوصـول الناشـط بنـات إÏ مستشـفى . 82
الخليـل الحكومـي متـو=، حيـث حـÆ رئيـس النيابة إÏ مستشـفى الخليـل الحكومـي،  واتصل 
�ديـر الطـب العـدë وطلـب منـه الحضـور إÏ ا�ستشـفى، واسـتمع رئيـس النيابـة إÏ شـهادة 
طبيـب الطـوارئ الـذي اسـتلم جث«ن الناشـط بنات، وطاقـم التمريض، وطلب مـن مدير الطب 
العـدë  إجـراء الكشـف الظاهري، وبعد إجـراء التصوير الطبقي للرأس والصـدر والبطن وتصوير 
إشـعاعي للـرأس والصـدر، والتـي أظهـرت كسـوراً ± ا¿ضـÍع الصدريـة ووجود كدمـات ظاهرة، 
قـرر رئيـس النيابـة إحالـة جثـ«ن الناشـط بنـات إÏ معهـد الطـب العـدë ± جامعـة القـدس 
¡جـراء الصفـة الت�يحيـة، وجـرى نقـل الجثـ«ن إÏ ثÍجـة خاصـة بالنيابـة العامـة �ستشـفى 

الخليـل الحكومـي، Îهيـداً لنقلهـا إÏ معهـد الطـب العـدë ± جامعـة القدس.
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83 . Øــزار عــ ــارب ن ــه، تلقــى أق ــات مــن مــكان إقامت ــة ســاعة مــن اعتقــال الناشــط بن بعــد قراب
اتصــا�ت هاتفيــة مــن أشــخاص تربطهــم بهــم عÍقــات صداقــة نبــأ وفــاة نــزار بنــات، وأن هــذه 
ا¿نبــاء يجــري تداولهــا عــØ مجموعــات عــ� مواقــع التواصــل ا�جت«عــي «واتــس آب» تتبــع 

لعنــاé مــن ا¿جهــزة ا¿منيــة.

ــة . 84 ــ� صفح ــ� ع ــق 2021/6/24 نُ ــس ا�واف ــوم الخمي ــاح ي ــن صب ــاعة 07:19 م ــام الس Î ±
ــان  ــوان بي ــوك» منشــور بعن محافظــة الخليــل «governorate Hebron»6 ± موقــع «فيــس ب
ــر صــدور  ــï: «عــ� أث ــا ي ــه م ــل البكــري جــاء في ــواء جØي ــل الل صــادر عــن محافــظ الخلي
مذكــرة إحضــار مــن النيابــة العامــة �عتقــال ا�واطــن نــزار خليــل محمــد بنــات قامــت فجــر 
ــوراً  ــة وف ــه الصحي ــورت حالت ــك تده ــÍل ذل ــه وخ ــة باعتقال ــزة ا¿مني ــن ا¿جه ــوة م ــوم ق الي
 Âمستشــفى الخليــل الحكومــي وجــرت معاينتــه مــن قبــل ا¿طبــاء حيــث تبــ Ïجــرى تحويلــه إ
ــا�ت  ــي حــÆت وب ــة الت ــة العام ــÍغ النياب ــم إب ــور ت ــو= وعــ� الف ــور مت أن ا�واطــن ا�ذك
إجراءاتهــا وفــق ا¿صــول». ويتضــح مــن البيــان ا�نشــور عــ� صفحــة محافظــة الخليــل أنــه 
ــه ± Îــام الســاعة 05:52 فجــراً قبــل نــ�ه بســاعة وخمســة وع�يــن دقيقــة. جــرى طباعت

بعـد قـرار رئيـس نيابـة الخليـل إجـراء الصفـة الت�يحيـة لجثـ«ن الناشـط بنـات، جـرى نقـل . 85
جث«نـه إÏ مقـر معهـد الطـب العـدë ± جامعـة القـدس «أبـو ديـس»، وعنـد وصـول ممثـل 
الهيئـة ا�سـتقلة لحقـوق ا¡نسـان وممثـل مؤسسـة الحـق قرابـة السـاعة 10:00 صباحـاً، كان 
جثـ«ن الناشـط بنـات قـد وصل إÏ معهد الطـب العدë �بنـى الجامعة ± بلـدة أبوديس قضاء 
مدينـة القـدس ا�حتلـة. و± Îـام السـاعة 13:05 ظهـراً دخـل فريـق الطـب العـدë إÏ غرفـة 
الت�يـح، وا�كـون مـن مديـر عـام الطـب العـدë ± وزارة العـدل؛ ودكتـور اختصـا> ت�يـح؛ 
وطبيـب آخـر مقيـم بالطـب العـدë؛ وثـÍث طبيبـات مقيـ«ت ± الطـب العـدë؛ و�شـاركة 
طبيـب اختصـا> ت�يـح منتـدب مـن قبـل الهيئـة ا�سـتقلة لحقـوق ا¡نسـان؛ وطبيـب آخـر 
مختـص باطنـي منتـدب مـن قبـل العائلـة، كـ« سـمح �مثـل عـن الهيئـة ا�سـتقلة وممثـل عن 
مؤسسـة الحـق بالدخـول إÏ غرفـة الت�يـح ومعاينـة وجـه جث«ن الناشـط بنات فقـط، وباقي 
الجسـد كان مغطـى و� يتمكـن ممثـÍ ا�ؤسسـتÂ معاينتـه، حيـث طلـب منهـم مغـادرة غرفـة 

الت�يـح قبـل البـدء ± إجـراء الصفـة الت�يحيـة للناشـط بنـات.
 https://www.facebook.com/hebron.governorat33  6
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نتائج . 86  Ïإ والعائلة،  ا�ستقلة  الهيئة  من   Âا�نتدب ا¿طباء  من  أُعد  الذي  الت�يح7  تقرير  توصل 
رئيسية بعد إجراء الصفة الت�يحية لجث«ن الناشط بنات، حيث أظهر التقرير بناًء ع� ا�شاهدة 
الكدمات؛8   ± ا�تمثلة  ا¡صابات  من  العديد  عليه  ظهرت  أنه  بنات،  الناشط  لجث«ن  ا¿ولية 
والسحجات؛9 والجروح الرضية؛10 حيث كان  الجث«ن ± بداية التيبس الرمي؛11 والزرقة الرمية 
كانت تظهر بلون بنفسجي باهت؛12 وأشار التقرير بأنه � يÍحظ أي إشارة إÏ وجود كدمات 
طبيعية Îثل الصدمات الكهربائية ( الصدمة الكهربائية ¿غراض طبية)، ك« � يÍحظ أية آثار 
 � كذلك  التخطيط،  أسÍك  تشكل  ماصة  كدمات   ± يتمثل  وهذا  لبنات،  للقلب  تخطيط  لعمل 
يلحظ وجود لصقات تثبت عليها أسÍك ¡جراء عملية تخطيط للقلب، وما لحظه التقرير من 

مشاهدة وجود آثار بلون أزرق كآثار ¡بر من الناحية الداخلية للمرفق ا¿�ن.

�حـظ تقريـر الصفـة الت�يحيـة وجود كسـور ل{ضـÍع الصدريـة مـن الناحية اليمنـى واليøى . 87
عددهـا (5) أضـÍع ± كل ناحيـة، قريبـة مـن نقطـة اتصـال ا¿ضـÍع بعظمـة «القـص»،13 كـ« 
لوحـظ وجـود احتقـان شـديد ± الوجـه بشـكل �فـت للنظـر؛ واحتقان شـديد أيضـاً ± الجفون، 
وكذلـك كميـات كبـ�ة من سـوائل مدممة داخل النسـيج الرئوي والشـعبتÂ الرئيسـيتÂ ومجرى 

التنفـس السـفï والعلوي.
تقرير الصفة الت�يحية الذي اعد من قبل ا¿طباء ا�نتدبÂ من الهيئة ا�ستقلة لحقوق ا¡نسان عائلة الناشط نزار بنات، وا�حفوظ لدى كل من الهيئة   7

ا�ستقلة لحقوق ا¡نسان ومؤسسة الحق.
تحدث نتيجة صدمات بأي جسم صلب كالع` أو الركل نتيجة ضغط آلة أو سقوطها ع� الجسم، وهي تحدث نتيجة Îزق ± ا¿وعية الدموية ±   8
مكان ا¡صابة فيحدث تفريق اتصال النسيج الخلوي تحت الجلد دون تأثر الجلد نفسه، وعندما تصاحبها تورمات تؤدي إÏ تجمع دموي تحت الجلد 

وتأخذ الكدمة شكل اÄلة التي أحدثتها فمثÛ Íبة الركل تكون مقوسة، الع� طويلة الشكل.
9  هي الجروح السطحية نتيجة احتكاك جسم صلب راض خشن بالجلد ويحدث التئام وهي أنواع: خدوش، وسحجات احتكاكية، وطبعية، وضغطية، 
وعضية، وتكمن ا¿همية الطبية ال�عية للسحجات ± كونها عÍمة ع� استخدام العنف أو التعرض للعنف ك« �كن أن يستدل منها ع� نوع الجر�ة 

ونوع السÍح ا�ستخدم. 
10  تهتك أو Îزق بالجلد نتيجة ا¡صابة بآلة حادة كالحديد أو الرمي بالحجارة، وكذلك نتيجة حوادث السيارات، وكث�ا ما تصاحب هذا النوع من الجروح 

كسور العظام وتهتك ا¿حشاء الداخلية.
11  $#يعني مصطلح التيبس الرمي: تصلب العضÍت، الذي يحدث ± أوقات مختلفة، بعد الوفاة بطريقة مميزة. ويبدأ ± الرأس والجفون، ويس� حتى 
بخمس  الوفاة  بعد  التيبس  ويبدأ  الدموية.  الدورة  انقطاع  بعد  العضÍت،   ± ا�واد  من  وغ�ه  اللبنيك،  حمض  تجمع  من  ويحدث  السف�،  ا¿طراف 

ساعات، أو ست، ويزول بعد ست وثÍثÂ ساعة تقريباً.
12  الزرقة الرمية هي استقرار الدم ± الجزء السفï (ا�تدë) من الجسد وهو ما يؤدي إÏ تبدل لون الجلد إÏ اللون ا¿حمر ا¿رجواâ: عندما يتوقف 
القلب عن ضخ الدم تغوص خÍيا الدم الحمراء الثقيلة ± ا�صل بفعل الجاذبية. وتتوقف كثافة اللون ع� مقدار الهيموجلوبÂ ا�ُختزَل ± الدم. و� 
يحدث تبدل ± اللون ± أجزاء الجسم ا�تصلة با¿رض أو أي ýء آخر ¿ن الشع�ات الدموية تكون مضغوطة. وعندما تسمح جدران ا¿وعية الدموية 

بالنفوذ بسبب تفككها يتøب منها الدم ويغ� من لون ا¿نسجة. وهذا هو سبب تثبيت ركود الدوران، 

قد يعتمد قضاة الوفيات ± استنتاج الوقت التقريبي للوفاة عن طريق وجود الزرقة الرمية أو عدم وجودها. ووجود الزرقة الرمية دليل ع� أن ا¡نعاش 
القلبي الرئوي لن يجدي نفًعا أو أن استمراره لن يغ� من ا¿مر شيئًا. وقد يستفيد أيًضا ا�حققون ال�عيون من هذه العÍمات ±#تحديد ما إذا كانت 
الجثة نُقلت من مكانها أم � (فمثÍً العثور ع� الجثة مطروحة ع� وجهها مع ظهور التجميعات ع� ظهر ا�تو=، قد يعني للمحققÂ أن الجسد كان 
± ا¿صل وجهه ¿ع�، وتبدأ الزرقة الرمية ± الظهور بعد مرور ع�ين دقيقة وحتى ثÍث ساعات من الوفاة ويتجمد ± الشع�ات ± غضون أربع أو 

خمس ساعات. وتصل الزرقة إÏ أق` درجاتها بعد 6 أو 12 ساعة. ويتجمع الدم ± الخÍيا الخÍلية من جسم ا¡نسان.#
13  موجودة ± منتصف الصدر ع� ا¿مام عند ا¡نسان، ويتصل با¿ضÍع السبعة العليا بواسطة الغضاريف الضلعية ويكّون مع ا¿ضÍع والفقرات الصدرية 

القفص الصدري الذي يحمي القلب والرئتÂ و�نح مواقع �تصال عضÍت الصدر والبطن والظهر وا¿طراف العليا،
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ــث � . 88 ــ«، حي ــي له ــم الطبيع ــن الحج ــØ م ــÂ أك ــأن الرئت ــة ب ــة الت�يحي ــر الصف ــظ تقري �ح
 Âأو بعــد، مــ« يعنــي أن الرئتــ Âيلحــظ أي ســوائل رغويــة داخلهــ«، ســواء قبــل تعصــ� الرئتــ
ــات  ــة تجلط ــظ أي ــÍً و� يلح ــ«ً قلي ــب كان متضخ ــأن القل ــر ب ــظ التقري ــÂ، �ح ــ� متوذمت غ
 Âــ ــر وجــود دم متخــã ± ال�اي ــب،14 كــ« � يلحــظ التقري ــة القل ــة أو قد�ــة ± عضل حديث
ــادة  ــف � ــود أي نزي ــح، دون وج ــكل واض ــاً بش ــاغ متورم ــ« كان الدم ــب. بين ــة للقل التاجي
الدمــاغ؛ ويعلــل التقريــر ذلــك بوجــود اعتــÍل وخلــل ± نقــل ووصــول ا¿وكســجÂ إÏ مــادة 
الدمــاغ نتيجــة فشــل الرئتــÂ بذلــك، لوجــود كميــة كبــ�ة مــن الســوائل وا¡فــرازات ا�خاطيــة 
ا�دممــة داخــل النســيج الرئــوي والشــعبتÂ الرئيســيتÂ ومجــرى التنفــس الســفï والعلــوي، 

ــار لجــروح طعنيــة. هــذا و� يلحــظ التقريــر أيــة آث

يعــزو التقريــر ســبب وفــاة الناشــط نــزار بنــات إÏ تعرضــه �عتــداء شــديد شــمل مســاحات . 89
ومناطــق عديــدة مــن الجســم، وبالتحديــد ± منطقــة الصــدر؛ حيــث أن وجــود الســائل ا�دمــم 
ــاق، وبــرزت عÍماتــه عــ� جســد بنــات مــن خــÍل  داخــل النســيج الرئــوي يــؤدي إÏ ا�ختن
ــة  ــة عــ� ســطح الرئتــÂ ا¿مامي ا�حتقــان الشــديد ± الوجــه والجفــون ووجــود البقــع النزفي
 Âــ ــÍء الرئت ــاق �مت ــل با�ختن ــاة تتمث ــة الوف ــر أن نتيج ــل التقري ــك يعل ــكل ذل ــة، ول والخلفي
بالســوائل وا�فــرازات ا�دممــة. كــ« تــم أخــذ عينــات نســيجية مــن جميــع ا¿عضــاء الداخليــة 
وســوائل الجســم «الــدم، والبــول، والعصــارة ا�راريــة» ¡جــراء الفحوصــات النســيجية وا�خØيــة 

.ëمــن قبــل معهــد الطــب العــد

ســبقت عمليــة اعتقــال ومقتــل الناشــط بنــات حملــة تحريــض كبــ�ة ضــده، ســواء مــن خــÍل . 90
نــ� مســؤولÂ رســميÂ عــ� صفحاتهــم عــ� مواقــع التواصــل ا�جت«عــي؛ منشــورات تحــرض 
عــ� الناشــط بنــات وتتهمــه بالخيانــة، والتعامــل مــع جهــات خارجيــة، أو مــن خــÍل تنظيــم 
حركــة فتــح ± مدينــة دورا، ســواء بنــ� بيانــات تتهمــه بالع«لــة وأنهــا ســوف تقتــص منــه، 
ونَ�ِهــا صــوراً لــه تظهــره �ظهــر الخائــن. أو مــن خــÍل توجيــه تهديــدات مبــا�ه لــه و¿فــراد 
ــÍل  ــن خ ــة أو م ــائل نصي ــØ رس ــات ع ــط بن ــا الناش ــي تلقاه ــدات الت ــك التهدي ــه، كذل عائلت
ــه، بالرغــم مــن  ــار عــ� منزل ــي Îثلــت بإطــÍق الن ــك الت ــع التواصــل ا�جت«عــي، أو تل مواق
علــم مطلقــي النــار بعــدم تواجــده ± ا�نــزل، كل ذلــك شــكل مقدمــات يراهــا فريــق التحقيــق 

14  عدم وجود آثار لجلطات قلبية.
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منطقيــه للنتيجــة التــي آل إليهــا اعتقــال ومقتــل الناشــط بنــات، و� تقــم أجهــزة انفــاذ القانــون 
بتوفــ� الح«يــة للناشــط بنــات ± مواجهــة حملــة التحريــض الكبــ�ة التــي كان يتعــرض لهــا، 
كــ« � يتــم الكشــف عــن مطلقــي النــار عــ� منــزل الناشــط بنــات أو متابعــة ا�وضــوع بشــكل 

جــدي مــن قبــل ا¿جهــزة ا¿منيــة.

ــة ا¿خطــر . 91 ــزة ا¿مــن الرســمية، الحلق ــم ســيا³ وأجه ــح كتنظي ــة فت ــÂ حرك يعــد التداخــل ب
ــاء  ــد أس ــات ق ــح أن الناشــط بن ــة فت ــار حرك ــات، واعتب ــل الناشــط بن ــال ومقت ± مســار اعتق
للحركــة وكوادرهــا وتاريخهــا النضــاë وتســتوجب ا�ســاءلة وا�حاســبة بحــق الناشــط بنــات. 
وهــذا شــكل عامــل ضغــط عــ� ا¿جهــزة ا¿منيــة بــÆورة وضــع حــد للناشــط بنــات وانتقاداته 
لحركــة فتــح والســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حيــث يعتــØ غالبيــة منتســبي ا¿جهــزة ا¿منيــة 
مــن ا�نتمــÂ لحركــة فتــح وذلــك �عتبــارات لهــا عÍقــة بنشــأة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

منــذ العــام 1994.

ــات . 92 ــا الناشــط بن يظهــر الوقــت ا�ســتغرق لوصــول القــوة واقتحــام الشــقة التــي مكــث فيه
واعتقالــه ومغــادرة ا�ــكان مــن (5-6 دقائــق)، بــأن هنالــك عمليــة رصــد ومتابعــة دقيقــة قــام 
بهــا جهــاز ا¿مــن الوقــاü للناشــط بنــات ومــكان إقامتــه ومعرفــة التفاصيــل الكاملــة الخاصــة 
�ــكان ا¡قامــة؛ مــن حيــث ا�داخــل وطبيعــة ا�ــكان وطريقــة الدخــول ومتطلباتــه مــن أدوات 
ــن التقاهــم  ــاد بعــض ا¿شــخاص الذي ــث أف ــزات لوجســتية عــ� ا¿رض، حي ــدات وتجهي ومع
ــان  ــات إب ــط بن ــة الناش ــكان إقام ــط م ــت ± محي ــركات كان ــاك تح ــأن هن ــق ب ــق التحقي فري
ليلــة ا�عتقــال، � تكــن اعتياديــة ســواء مــن حركــة مركبــات أو أشــخاص لهــم عÍقــة با¿جهــزة 

ا¿منيــة.

كــ« تشــ� àعــة إنجــاز ا�همــة مــن قبــل عنــاé القــوة إÏ أخذهــم بعــÂ ا�عتبــار مجموعــة . 93
ــم  ــة ا�قي ــة ا�نطق ــار ا¿ول بطبيع ــل ا�عتب ــة، يتمث ــذ ا�هم ــاء تنفي ــة أثن ــاé الهام ــن العن م
فيهــا الناشــط بنــات، وكونهــا منطقــة تخضــع لســيطرة ا�حتــÍل ا¡àائيــï بالكامــل، وأن أي 
نشــاط ل{جهــزة ا¿منيــة الفلســطينية ± تلــك ا�نطقــة يتطلــب وجــود تنســيق أمنــي مســبق مع 
ا�حتــÍل ا¡àائيــï، حيــث يعتقــد فريــق التحقيــق أن القــوة � يكــن لديهــا هــذا التنســيق، 
ــخصية  ــة ش ــيارات مدني ــوة بس ــدوم الق ــا ق ــواهد منه ــدة ش ــ� ع ــاد ع ــذا ا�عتق ــتند ه ويس
ــا�  ــع ومع ــة ذات طاب ــات أمني ــتخدام مركب ــدم اس ــاë ع ــوة، وبالت ــن الق ــاé م ــة لعن مملوك
ــا  ــود ملكيته ــن تع ــدâ ولك ــع م ــات ذات طاب ــة أو مركب ــات أمني ــا مركب ــ� بأنه ــات تش ولوح
ل{جهــزة ا¿منيــة، كذلــك لبــاس العــدد ا¿كــØ مــن عنــاé القــوة لــزي مــدâ كامــل � يحمــل 
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أي د��ت لÍنتــ«ء ل{جهــزة ا¿منيــة باســتثناء عنــù إÏ ثÍثــة عنــاé ارتــدوا شــارات خفيفــة 
تــدل عــ� انت«ئهــم لجهــاز ا¿مــن الوقــاü، كذلــك طبيعــة تســليح القــوة، والتــي ظهــرت بســÍح 
خفيــف مــن مسدســات وعبــوات غــاز و� تتســلح بــأي ســÍح آخــر مــن طبيعــة تســليح أجهــزة 

ا¿مــن الفلســطينية.

ــات، . 94 ــد اقتحــام مقــر إقامــة الناشــط بن ــا عن ــا القــوة معه تشــ� طبيعــة ا¿دوات التــي حملته
أن القــوة كان لديهــا قــرار مســبق باقتحــام àيــع ومبــا� وتنفيــذ ا�عتقــال ± أقــù وقــت 
ممكــن، حيــث حملــت القــوة عبــوات غــاز ومسدســات وأدوات حديديــة «عتلــة» ومطرقة ع� 
ــام عنــاé القــوة �حــاو�ت àيعــة لفتــح النوافــذ وا¿بــواب باســتخدام  شــكل «مهــدة» وقي
أداة الحديــد «العتلــة» والدخــول مــن أحــد النوافــذ بهــذه الøعــة، ورش الغــاز والســيطرة عــ� 
الناشــط بنــات وا�عتــداء عليــه بقــوة وهــو نائــم، ومــن ثــم اســتخدام العنــف ا�فــرط للســيطرة 
عليــه وتقييــده �حقــاً والقبــض عليــه ± فــÅة زمنيــة قياســية، كل ذلــك يشــ� إÏ طبيعــة ا�همــة 
التــي جــاءت لهــا القــوة وهــي القبــض عــ� الناشــط بنــات واعتقالــه بــأي ?ــن وبــأàع وقــت، 
دون أي اعتبــار لíجــراءات القانونيــة وض«نــات القبــض والتوقيــف ومدونــات قواعــد الســلوك 

أو أيــة حقــوق أو حريــات فرديــة أو شــخصية أو حرمــة للمســاكن.

95 . Ïــه إ ــض علي ــاء القب ــات وأثن ــط بن ــة الناش ــكان إقام ــل م ــت داخ ــي حدث ــع الت ــ� الوقائ تش
اســتخدام قــوة كبــ�ة وهائلــة للســيطرة عليــه، حيــث أظهــر تقريــر الصفــة الت�يحيــة تعــرض 
ــات  ــن الكدم ــد م ــود العدي ــر وج ــة، وأظه ــة صلب ــأدوات راض ــداء ب ــات إÏ ا�عت ــط بن الناش
والجــروح والتســحجات ± أنحــاء متفرقــة مــن جســده، �ــا يؤكــد اســتخدام العنــاé للقــوة 
ــات قواعــد  ــة ومدون ــات، ويخالــف الض«نــات الدســتورية والقانوني ا�فرطــة ضــد الناشــط بن
ــوة  ــاé الق ــلوك عن ــكل س ــث ش ــون، حي ــاذ القان ــÂ بإنف ــل ا�كلف ــم عم ــي تحك ــلوك الت الس
انتهــاكات جســيمة �دونــة ا¿خÍقيــات وقواعــد الســلوك العامــة �نتســبي قــوى ا¿مــن 
الفلســطينية،15 وبخاصــة ا�ــادة (5) مــن ا�دونــة والتــي تضمنــت ± الفقــرة (6) منهــا وجــوب 
التــزام ا�كلفــÂ بإنفــاذ القانــون بعــدم اســتخدام القــوة إ� كإجــراء اســتثناü ± جميــع الحــا�ت، 
و� يجــوز ا¡تيــان بــه إ� ± الحــا�ت التــي تقتضيهــا الظــروف؛ بغيــة تحقيــق أهــداف م�وعــة 
ودون تعســف، مــع ا¿خــذ التــام والدائــم �بــادئ الــÆورة والتكافــؤ والتــدرج عنــد اســتخدام 
ــ�  ــدت ع ــي أك ــة، والت ــن ا�دون ــرة (8) م ــة الفق ــوة ا¿مني ــاé الق ــت عن ــ« انتهك ــوة، ك الق
وجــوب التــزام ا�كلفــÂ بإنفــاذ القانــون عنــد تنفيــذ القبــض والتوقيــف والتفتيــش با�لتــزام 
ــف  ــض والتوقي ــات والقب ــد الحري ــة بتقيي ــح ذات العÍق ــات واللوائ ــÂ والت�يع ــة القوان بكاف

مدونة ا�خÍقيات وقواعد السلوك العامة �نتسبي قوى ا¿من الفلسطيني، والنافذة بتاريخ 20218/5/1  15
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والتفتيــش، �ــا يضمــن الحــق بالخصوصيــة وحيــاة ا�واطنــÂ وحرماتهــم وكرامتهــم؛ كــ« يعــد 
ــون الصــادرة عــن  ــاذ القان ــÂ بإنف ــÂ ا�كلف ــد ســلوك ا�وظف ــة وقواع ــاكاً �دون ــلوكهم انته س
ا¿مــم ا�تحــدة والتــي أكــدت ± ا�ــادة (3) منهــا عــ� عــدم جــواز اســتع«ل ا�كلفــÂ بإنفــاذ 
ــدم  ــم، وع ــة ¿داء واجباته ــدود الÍزم ــوى و± الح ــÆورة القص ــة ال ــوة إ� ± حال ــون الق القان
إتيــان أي عمــل مــن أعــ«ل التعذيــب أو غــ�ه مــن Ûوب ا�عاملــة القاســية أو الÍإنســانية 

ــة.16 أو ا�هين

تؤكــد الصــور التــي نــ�ت لعمليــة القبــض عــ� الناشــط بنــات، وا�عتــداء عليــه أثنــاء إدخالــه . 96
أحــد ا�ركبــات إÏ طبيعــة ا�همــة التــي أوكلــت لعنــاé القــوة، وهــي Ûورة إنجــاز ا�همــة 
 Ïعــة ممكنــة وهــذا مــا تحقــق، كــ« تشــ� الصــور إàواعتقــال الناشــط بنــات بأقــل وقــت و
اســتمرار ا�عتــداء عليــه عنــد إدخالــه ا�ركبــة ووضعــه فيهــا بطريقــة النــوم عــ� الجنــب مــع 
وجــود عنــù آخــر بجانبــه داخــل ا�ركبــة مــن نــوع «بولــو» وهــي مــن ا�ركبــات ا�عروفــة 
بصغــر مســاحتها الداخليــة، حيــث بقــي الناشــط بنــات ± وضعيــة الجنــب والســيطرة عليــه 
مــن قبــل عنــù القــوة ا¿منيــة الــذي يجلــس بجانبــه، و� يتســَن لفريــق التحقيــق معرفــة مــا 

إذا تعــرض الناشــط بنــات لÍعتــداء أثنــاء نقلــه وهــو داخــل ا�ركبــة.

ــوة . 97 ــاé الق ــول عن ــد وص ــاü عن ــن الوق ــاز ا¿م ــر جه ــل مق ــرت داخ ــي ج ــع الت ــ� الوقائ تش
ــة التــي  ــام عنــاé القــوة ± ا�ركب ــات، وقي ــات التــي كانــت تقلهــم وتقــل الناشــط بن وا�ركب
تقــل الناشــط بنــات بفتــح جميــع أبــواب ا�ركبــة لــ[ تتدفــق كميــات هــواء أكــã إÏ داخــل 
ا�ركبــة ومــن ثــم إخــراج الناشــط بنــات منهــا، ووضعــه ممــدداً عــ� ظهــره أرضــاً أمــام ا�قــر 
ــل  ــه داخ ــد حيات ــات فق ــط بن ــاء، إ� أن الناش ــكب ا� ــن س ــه م ــاش ل ــاو�ت انع ــراء مح وإج
ا�ركبــة التــي كانــت تقلــه، حيــث ظهــر الناشــط بنــات ± تســجيÍت ¿حــد الكامــ�ات مــن أمــام 
مــكان إقامتــه بأنــه أثنــاء إدخالــه ا�ركبــة كان يســ� عــ� قدميــه بإســناد مــن عنــاé القــوة، 
التــي رافقهــا اعتــداء أحــد عنــاé القــوة عليــه وإدخالــه إÏ ا�ركبــة جــØاً، �ــا يؤكــد أن بنــات 
كان عــ� قيــد الحيــاة قبــل دخولــه ا�ركبــة. و�تابعــة مســار ســ� القــوة التــي قامــت با�همــة 
وتقديــر الوقــت ا�ســتغرق �ســارها مــن مقــر جهــاز ا¿مــن الوقــاü إÏ مــكان إقامــة الناشــط 
بنــات، والوقــت ا�ســتغرق �ســار عــودة القــوة مــن مــكان إقامــة الناشــط بنــات إÏ مقــر جهــاز 
ا�مــن الوقــاü، والــذي قــدر مــا بــÂ (18-20) دقيقــة، يشــ� إÏ عــدم توقــف لتلــك ا�ركبــات ± 
.üمقــر جهــاز ا¿مــن الوقــا Ïالطريــق أثنــاء عودتهــا مــن مــكان إقامــة واعتقــال الناشــط بنــات إ

مدونة لقواعد سلوك ا�وظفÂ ا�كلفÂ بإنفاذ القوانÂ، اعتمدت ون�ت ع� ا�{ �وجب قرار الجمعية العامة ل{مم ا�تحدة 4/169 ا�ؤرخ ± 17   16
.1979 Øكانون ا¿ول/ديسم



36

ووفــق تلــك الوقائــع التــي تؤيــد فرضيــة وفــاة الناشــط بنــات ± ا�ركبــة أثنــاء نقلــه، تثــور لــدى . 98
ــام عنــاé القــوة طلــب ا�ســاعدة  فريــق التحقيــق العديــد مــن ا¿ســئلة ا�رتبطــة بعــدم قي
ــفى  ــا�ة إÏ ا�ستش ــه مب ــوة بالتوج ــاé الق ــام عن ــدم قي ــك إÏ ع ــه، كذل ــاء نقل ــة أثن الطبي
ــة إنقــاذ حياتــه  قبــل التوجــه إÏ مقــر جهــاز ا¿مــن الوقــاü. ومــن ذلــك يــرى فريــق  �حاول
التحقيــق أن هنــاك فرضيــات عــدة با¡مــكان النظــر إليهــا لتفســ� ســلوك عنــاé القــوة، منهــا 
إبــÍغ ا�ســؤولÂ عــن وفــاة الناشــط بنــات أثنــاء نقلــه وتلقــي تعليــ«ت بالقــدوم �قــر جهــاز 
ا¿مــن الوقــاü وعــدم الذهــاب مبــا�ة إÏ ا�ستشــفى، أو تقديــر عنــاé القــوة بــأن الناشــط 
 ،üــا ــن الوق ــاز ا¿م ــر جه ــه �ق ــم نقل ــى � يت ــوة حت ــاé الق ــ� عن ــل ع ــوم بالتمثي ــات يق بن
وغ�هــا مــن الفرضيــات، و� يتســَن لفريــق التحقيــق التوصــل إÏ نتائــج قاطعــة بشــأن هــذه 

الجزئيــة، أو التوصــل ¡جابــات دقيقــة وحقيقيــة لهــذه التســاؤ�ت.

حدد القانون ا¿سـا³ الفلسـطيني الض«نات الدسـتورية للقبض والتوقيف، حيث أكد ± ا�ادة . 99
(12) منـه عـ� «يبلـغ كل مـن يقبـض عليـه أو يوقـف بأسـباب القبض عليـه أو إيقافـه، ويجب 
إعÍمـه àيعـاً بلغـة يفهمهـا با�تهـام ا�وجـه إليـه، وأن �كـن مـن ا�تصـال �حـام، وأن يقـدم 
للمحاكمـة دون تأخـ�». كذلـك حـدد قانـون ا¡جـراءات الجزائيـة الض«نـات ا�قررة ل{شـخاص 
ا�قبـوض عليهـم أو ا¿شـخاص ا�نـوي القبـض عليهـم ± ا�ـادة (/112/1) بوجوب قيـام مأموري 
الضبـط القضـاü بالتـاë «يجـب عـ� القائـم بتنفيـذ ا�ذكـرة أن يبلـغ مضمونهـا للشـخص الذي 
قبـض عليـه، وأن يطلعـه عليهـا»، ووفق الوقائـع التي توصل لهـا فريق التحقيق فـإن القوة التي 
قامـت باعتقـال الناشـط بنـات � تقـم باحـÅام أي مـن ا¡جـراء ات الـواردة ± القانـون ا¿سـا³ 
وقانـون ا¡جـراءات الجزائيـة الناظـم لتنفيـذ مذكـرات ا¡حضـار، �ـا يعـزز لـدى فريـق التحقيق 
بـأن القـوة التـي قامـت بتنفيـذ ا�عتقـال ومقتـل الناشـط بنـات � يكـن بحوزتهـا أي مذكـرات 

صـادرة عـن النيابـة العامـة أو القضـاء بشـأن إحضار الناشـط بنـات ± لحظـة اعتقاله.

با¡ضافــة إÏ ض«نــات القبــض والتوقيــف الــواردة ± الت�يعــات ا�حليــة، أوردت ا�تفاقيــات . 100
ــا  ــة بتطبيقه ــت ملزم ــطÂ وأصبح ــة فلس ــا دول ــت له ــي انضم ــان الت ــوق ا¡نس ــة لحق الدولي
وإع«لهــا ومســاءلة عنهــا ± حــال عــدم احÅامهــا، معايــ� خاصــة بض«نــات القبــض والتوقيــف، 
ــذه  ــن ه ــة م ــ� جمل ــية ع ــة والسياس ــوق ا�دني ــاص بالحق ــدوë الخ ــد ال ــد العه ــث أك حي
ــباب  ــه إ� ¿س ــن حريت ــخص م ــان أي ش ــواز حرم ــدم ج ــادة (9) بع ــواردة ± ا� ــات ال الض«ن
 Âجــراء ا�قــرر فيــه،17 كــ« أكــدت عــ� وجــوب اســتيفاء �طــíينــص عليهــا القانــون وطبقــاً ل

17  العهد الدوë الخاص بالحقوق ا�دنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق وا�نض«م �وجب قرار الجمعية العامة، ل{مم ا�تحدة 2200 ألف 
(د-21) ا�ؤرخ ± 16 كانون/ديسم1966Ø، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا ¿حكام ا�ادة 49 
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لصالــح ا¿شــخاص الذيــن تســلب حريتهــم؛ يتمثــل ا¿ول بإخطارهــم، ± وقــت القبــض عليهــم، 
با¿ســباب التــي أدت إÏ اعتقالهــم. وثانيهــ«، بإخطارهــم دون إبطــاء بأيــة تهمــة توجــه لهــم. 
 Ïفهــا. ونظــراً إÍوينطبــق الــ�ط ا¿ول عــ� نطــاق واســع مــن أســباب ســلب الحريــة عــ� اخت
أن «ا�عتقــال» يعنــي بــدء ســلب الحريــة، فــإن هــذا الــ�ط ينطبــق بغــض النظــر عــن اتبــاع 
ــة الســبب  ــال، وبغــض النظــر عــن قانوني ــة ا�عتق ــا ± عملي الطــرق الرســمية أو عــدم اتباعه
ــذي  ــه،18 وبذلــك يكــون ا�عتقــال والقبــض ال ــه ا�عتقــال أو عــدم م�وعيت ــذي يســتند إلي ال
قامــت بــه عنــاé القــوة مخالفــاً ل{صــول القانونيــة ا�رعيــة ± قانــون ا¡جــراءات الجزائيــة، 
ــة  ــ� الدولي ــطيني، وا�عاي ــا³ الفلس ــون ا¿س ــواردة ± القان ــتورية ال ــات الدس ــاً للض«ن وخÍف

.Âالتــي وردت ± ا�تفاقيــات الدوليــة لحقــوق ا¡نســان التــي انضمــت لهــا دولــة فلســط

�حقــاً للبيــان الصــادر عــن محافــظ الخليــل بتاريــخ 2021/6/24 بشــأن وفــاة الناشــط نــزار . 101
ــزة  ــم ا¿جه ــدث باس ــام وا�تح ــيا³ الع ــوض الس ــكات ا�ف ــÍل دوي ــواء ط ــات، éح الل بن
ا¿منيــة عــØ وكالــة ا�نبــاء الفلســطينية «وفــا»؛19 أن رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة الدكتــور 
محمــد اشــتيه أوعــز بتشــكيل لجنــة تحقيــق فوريــة ومحايــدة بخصــوص وفــاة الناشــط نــزار 
بنــات بعــد اعتقالــه مــن قبــل قــوى ا¿مــن تنفيــذاً لقــرار النيابــة العامــة؛ وأضــاف أنــه � مانــع 
مــن مشــاركة مؤسســات حقوقيــة ± لجنــة التحقيــق، وأشــار أن لجنــة التحقيــق مشــكلة مــن 
ــل عــن  ــة ا�ســتقلة لحقــوق ا¡نســان، وممث ــل عــن الهيئ ــة وممث ــر العــدل رئيســاً للجن وزي
العائلــة، وعضويــة اللــواء ماهــر فــارس ممثــÍً عــن جهــاز ا�ســتخبارات العســكرية، ومشــ�اً 
أن اللجنــة ســتبدأ عملهــا فــوراً، ومؤكــداً عــ� تقديــم كافــة الدعــم للجنــة وتزويدهــا بكافــة 

ا�عطيــات والتفاصيــل التــي Îكنهــا مــن القيــام بعملهــا عــ� أكمــل وجــه.

�حقــاً لتùيــح ا�تحــدث باســم ا¿جهــزة ا¿منيــة حــول تشــكيل لجنــة تحقيــق بأحــداث وفــاة . 102
الناشــط بنــات، أعلنــت الهيئــة ا�ســتقلة لحقــوق ا¡نســان عــن اعتذارهــا ا�شــاركة ± لجنــة 
التحقيــق الرســمية، وéحــت أنهــا ســتقوم بتحقيــق مســتقل بال�اكــة مــع مؤسســة الحــق، 
ــد  ــوم ا¿ح ــÍم ي ــائل ا¡ع ــ� وس ــ� ع ــاً نُ ــطينيÂ بيان ــÂ الفلس ــة ا�حام ــدرت نقاب ــ« أص ك
اللجنة ا�عنية بحقوق ا¡نسان، التعليق العام رقم (35) بشأن ا�ادة (9) حق الفرد بالحرية وا¿مان ع� شخصه، اعتمدته اللجنة ± دورتها 112 (7 - 31   18

ت�ين ا¿ول/أكتوبر 2014).
:ëل دويكات، ا�نشور ع� وكالة ا�نباء الفلسطينية وفا بتاريخ 2021/6/24 ع� الرابط التاÍيح ا�فوض السيا³ العام اللواء طùت  19

  https://www.wafa.ps/Pages/Details/26779
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ــة التحقيــق الرســمية،  ــه عــن اعتذارهــا ا�شــاركة ± لجن ا�وافــق 2021/6/27 أعلنــت �وجب
وذلــك انســجاماً مــع موقفهــا ا�علــن بــÆورة تشــكيل لجنــة تحقيــق محايــدة بعيــدة عــن 
الصفــات الرســمية بالتــوازي مــع مســار التحقيــق الجنــاü ± الواقعــة والــذي يفــÅض أن تقــوم 

بــه النيابــة العامــة بشــكل فــوري.20

بـدأت لجنـة التحقيق الرسـمية ممثلة بوزير العدل وممثل عن جهاز ا�سـتخبارات العسـكرية، . 103
وطبيـب ممثـل عـن العائلـة، عملهـا يـوم السـبت ا�وافـق 2021/6/26 بلقاء محافـظ محافظة 
الخليـل، ولقـاء كل مـن الطبيـب الـذي عايـن جث«ن الناشـط بنات، وشـهود العيان مـن أقارب 
بنـات، كذلـك لقـاء مديـري ا¿جهـزة ا¿منيـة ± محافظـة الخليـل، وعند مسـاء اليـوم الثاâ من 
عمـل اللجنـة قـدم ممثـل العائلـة اعتـذاره عـن عضويتـه ± لجنـة التحقيق الرسـمية بنـاًء ع� 

طلـب العائلـة بعـدم رغبتها با�سـتمرار ± عضويـة اللجنة.

104 . Øع بثه  جرى  بيان   Øع الرسمية،  التحقيق  لجنة  رئيس  العدل  وزير  أعلن  بتاريخ 2021/6/29 
تلفزيون فلسطÂ الرسمي، عن انتهاء التحقيق ± قضية مقتل الناشط نزار بنات، وأن اللجنة 
أعدت تقريرها الذي ستقدمه إÏ رئيس مجلس الوزراء لتقد�ه للرئيس الفلسطيني. وأضاف 
الخليل،  مدينة   ± الشهود  كافة   Ïإ واستمعت  أيام  ثÍثة  مدار  ع�  عملت  التحقيق  لجنة  أن 
وجمعت البيانات وا¿دلة التي تساعدها ± التوصل للحقيقة، وأوصت بإحالة تقريرها للجهات 
القضائية ا�ختصة �تخاذ ا�جراء القانوâ، و� يتم ن� تقرير لجنة التحقيق الرسمية بأحداث 

ومÍبسات مقتل الناشط نزار بنات، حتى وقت إعداد هذا التقرير.

ــزار بنــات ومقتلــه ردود فعــل مســتنكرة . 105 أثــارت عمليــة ا�عتقــال وا�عتــداء عــ� الناشــط ن
وُمدينــة للحــادث، حيــث أصــدرت كافــة فصائــل العمــل الوطنــي والحــركات السياســة 
والوطنيــة، والحــراكات ا�ختلفــة، بيانــات وتùيحــات اعÍميــة تديــن اعتقــال ومقتــل بنــات، 
كــ« عــØت مؤسســات ا�جتمــع ا�ــدâ والعمــل ا¿هــï عــن إدانتهــا للحادثــة، وطالبــت كافــة 
 üورة إجــراء تحقيــق مســتقل ومحايــد بالتــوازي مــع تحقيــق جنــاÆالقــوى والفعاليــات بــ
ــة وانعكاســاتها الســلبية عــ�  ــة العامــة، محــذرة مــن مخاطــر هــذه الحادث مــن قبــل النياب
حالــة حقــوق ا¡نســان، وبخاصــة ± ظــل الÅاجــع عــن ح«يــة الحقــوق والحريــات، وتصاعــد 

:ëوا�نشور ع� الرابط التا Â20  بيان صادر عن نقابة ا�حام
  https://web.archive.org/web/20210627085209/https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/06/27/1420987.html
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حــا�ت ا�حتجــاز التعســفي عــ� خلفيــة م«رســة حريــة الــرأي والتعبــ� والتجمــع الســلمي 
وبخاصــة بعــد ا¡عــÍن عــن تأجيــل ا�نتخابــات العامــة.21

أثــارت الحادثــة الــرأي العــام ا�حــï والعــرÜ والــدوë، حيــث عــØت العديــد مــن الشــخصيات . 106
ــا حــدث يشــكل جر�ــة  ــØ بعضهــم أن م ــة، واعت ــة عــن ادانتهــم للحادث الفلســطينية العام
ــق  ــن طري ــس ع ــدة ولي ــتقلة ومحاي ــة مس ــل لجن ــن قب ــق م ــراء تحقي ــوا بإج ــرة، وطالب مدب
ا�ســؤولÂ عــن انتهــاكات حقــوق ا¡نســان، كــ« عــØت قوائــم انتخابيــة ترشــحت لÍنتخابــات 
 Âتهــا جر�ــة توجــب مســاءلة ا�ســؤولØالتــي جــرى تأجيلهــا عــن اســتنكارها للحادثــة واعت

22.Âوقــادة سياســي éعنهــا مــن عنــا

أثار حادث مقتل الناشط نزار بنات غضب الشارع الفلسطيني، حيث خرجت مس�ات غاضبة . 107
عن رفضهم/ن �ا حدث، ومطالبÂ/ات �حاسبة  منذ اليوم ا¿ول للحدث، ± عدة مدن، تعب�اً 
وكذلك  ومقتله،  بنات  الناشط  اعتقال   ± شاركت   éعنا من  الحادثة  عن   Âا�سؤول ومساءلة 

والقادة ا¿منيÂ والسياسيÂ ا�سؤولÂ عن انتهاكات حقوق ا¡نسان. 

أثــارت حادثــة اعتقــال ومقتــل النشــاط نــزار بنــات ردود فعــل دوليــة كبــ�ة، حيــث نــ�ت . 108
ــاً صــادراً عــن ا�تحــدث  وزارة الخارجيــة ا¿مريكيــة عــ� موقعهــا عــ� شــبكة ا�نÅنــت بيان
باســم وزارة الخارجيــة «نيــد برايــس» بتاريــخ 2021/6/24؛ قــال فيــه «نشــعر بقلــق عميــق 
لوفــاة الناشــط الفلســطيني نــزار بنــات وا�علومــات الــواردة حــول مÍبســات وفاتــه. وبينــ« 
ــراء  ــ� إج ــطينية ع ــلطة الفلس ــّث الس ــا نح ــه، فإنن ــه ومجتمع ــازي ¿àت ــّر التع ــّدم بأح نتق
تحقيــق شــامل وشــفاف وضــ«ن ا�ســاءلة الكاملــة ± هــذه القضيــة». وأضاف «لدينــا مخاوف 
ــا الســلطة الفلســطينية عــ� م«رســة الفلســطينيÂ/ات  ــي تفرضه ــود الت ــة بشــأن القي جدي

23.«âلحريــة التعبــ� ومضايقــة نشطاء/ناشــطات ومنظــ«ت ا�جتمــع ا�ــد

كــ« طالــب ا�نســق الخــاص ل{مــم ا�تحــدة لعمليــة الســÍم «تــور ونســÍند» خــÍل بيــان لــه . 109

21  توثيق تùيحات ا¿حزاب 
22  توثيق الشخصيات الوطنية

:ë23  بيان صادر عن ا�تحدث باسم وزارة الخارجية ا�مريكية، وا�نشور ع� ا�وقع الرسمي للوزارة، ع� الرابط التا
  https://www.state.gov/translations/arabic
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 Âا�تحــدث باســم ا¿مــ Øبإجــراء تحقيــق فــوري وشــفاف ± وفــاة الناشــط نــزار بنــات، وعــ
العــام ل{مــم ا�تحــدة عــن قلقــه مــن تùفــات قــوات ا¿مــن الفلســطينية إبــان مقتــل الناشــط 
ــا  ــا وحزنه ــن صدمته ــطينية ع ــاد ا¿ورÜ ± ا¿رض الفلس ــة ا�تح ــØت بعث ــÂ ع ــات، ± ح بن
ــاد  ــة، وأف ــوري وكامــل ومســتقل بالحادث ــق ف ــات، وطالبــت بإجــراء تحقي ــاة الناشــط بن لوف
القنصــل الØيطــاâ العــام ± القــدس ا�حتلــة أن هنــاك حاجــة إÏ تحقيــق àيــع وشــفاف ± 

مقتــل نــزار بنــات.24

ــلطة . 110 ــو الس ــة، وطالب ــم/ن للحادث ــن إدانته ــات ع ــاء بر�ان ــون وأعض ــيون دولي ــØ دبلوماس ع
الفلســطينية بــÆورة إجــراء تحقيــق شــفاف ونزيــه، وتقديــم ا�ســؤولÂ للعدالــة. كــ« علقــت 
ــة،  ــة دولي ــة، إضافــة إÏ منظــ«ت حقوقي ــة العديــد مــن وســائل ا�عــÍم الدولي عــ� الحادث
ــا ± منظمــة  ــرة ا�كتــب ا¡قليمــي للــ�ق ا¿وســط وشــ«ل أفريقي حيــث éح نائــب مدي
العفــو الدوليــة: «إن حقيقــة وفــاة نــزار بنــات بعــد فــÅة وجيــزة مــن اعتقالــه الوحــ: ا�ــروع 
تثــ� قلقــاً شــديداً. يجــب عــ� الســلطات الفلســطينية أن تتعهــد بالتحقيــق ± ظــروف وفاتــه، 
�ــا ± ذلــك مــا إذا كان قــد تعــرض للتعذيــب ± الحجــز، بطريقــة مســتقلة وحياديــة وشــفافة. 

ويجــب إجــراء ت�يــح مســتقل للجثــة».25

ــان ± ا¿رض . 111 ــوق ا¡نس ــة حق ــي بحال ــاص ا�عن ــرر الخ ــك»، ا�ق ــكل لين ــن «ماي ــØ كل م ع
ــي  ــاص ا�عن ــرر الخ ــز»، ا�ق ــال بين ــس تيدب ــام 1967؛ و«موري ــذ ع ــة من ــطينية ا�حتل الفلس
بحــا�ت ا¡عــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً؛ و«أيريــن خــان»، ا�قــررة 
الخاصــة لتعزيــز وح«يــة الحــق ± الــرأي والتعبــ�، ± بيــان مشــÅك لهــم بتاريــخ 6 /2021/7 
عــن Ûورة إجــراء التحقيــق ± وفــاة الناشــط نــزار بنــات بطريقــة محايــدة وشــفافة حقــاً، 
ــة غــ�  ــاة ا�حتمل ــل «لØوتوكــول مينيســوتا» بشــأن التحقيــق ± حــا�ت الوف وبطريقــة Îتث
القانونيــة. وإذا بــÂّ التحقيــق أن وفاتــه كانــت جر�ــة قتــل، يجــب محاســبة ا�ســؤولÂ عنهــا 
بالكامــل، بــùف النظــر عــن الرتبــة أو القيــادة، ويجــب منــح تعويضــات كاملــة لعائلة الســيد 
بنــات.» داعــÂ إÏ نــ� نتائــج التحقيــق كاملــة �ــا ± ذلــك نتائــج ت�يــح جثــ«ن بنــات.26

 :ëالرابط التا Øم محلية مختلفة، با¡مكان الوصل لها عÍوسائل اع Ø24  ردود فعل دولية ع� اعتقال ومقتل الناشط بنات ن�ت ع
 https://www.maannews.net/news/2043525.html

 :ëنظمة العفو الدولية ع� الرابط التا� âوÅيح منظمة العفو الدولية بشأن حادثة مقتل الناشط نزار بنات، منشور ع� ا�وقع ا�لكùت  25
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/06/palestine-investigation-into-death-in-custody-of-palestinian-activ-

 ist-must-be-transparent-effective/

 :ëمنشور ع� صفحة اخبار ا¿مم ا�تحدة، بتاريخ 2021/7/6 ع� الرابط التا ،Âاء حقوقيØبيان صادر عن خ  26
 https://news.un.org/ar/story/2021/07/1079182
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بتاريــخ 2021/7/2 أعــن ا�تحــدث باســم ا¿جهــزة ا¿منيــة اللــواء طــÍل دويــكات عــن تســلم . 112
رئيــس هيئــة قضــاء قــوى ا¿مــن لتقريــر لجنــة التحقيــق الرســمية �قتــل الناشــط نــزار بنــات، 
وكذلــك إحالــة النيابــة ا�دنيــة �لــف تحقيقاتهــا بــذات القضيــة لهيئــة قضــاء قــوى ا¿مــن، 
وأن النيابــة العســكرية �عــت بإجــراء تحقيقاتهــا وفــق القانــون، مؤكــداً أنــه جــرى توقيــف 
(14) عنــùاً مــن عنــاé القــوة التــي قامــت �همــة اعتقــال وقتــل الناشــط بنــات، وأضــاف 
بأنــه يجــري اســتجوابهم وفــق ا¿صــول القانونيــة، Îهيــداً لتقد�هــم للقضــاء، وصــو�ً إÏ إجــراء 

محاكمــة عادلــة التزامــاً با�بــادئ وا¿ســس ا�عمــول بهــا دوليــاً.27

ــواء . 113 ــة الل بتاريــخ é 2021/9/5ح ا�فــوض الســيا³ العــام، ا�تحــدث باســم ا¿جهــزة ا¿مني
ــات،  ــزار بن ــن ن ــة ا�واط ــات ± قضي ــت التحقيق ــكرية أنه ــة العس ــكات أن النياب ــÍل دوي ط
والتــي تحمــل الرقــم (1) لســنة 2021، وتقــرر توجيــه ا�تهــام لجميــع ضبــاط وعنــاé القــوة 
التــي شــاركت بتنفيــذ مهمــة إلقــاء القبــض عــ� ا�واطــن نــزار بنــات والبالــغ عددهــم (14)، 
ــد  ــام لقائ ــه ا�ته ــم توجي ــل، كــ« ت ــاü ± الخلي ــاز ا¿مــن الوق وجميعهــم مــن منتســبي جه
ا�همــة والعنــاé اÄخريــن بالــÆب ا�فــ/ إÏ ا�ــوت با�شــÅاك، ســنداً للــ«دة (384/ب) 
بد�لــة ا�ــواد (377/ز - 82/ب) مــن قانــون العقوبــات العســكري لعــام 1979. وأشــار إÏ أنــه 
تــم توجيــه ا�تهــام بإســاءة اســتع«ل الســلطة ســندا للــ«دة (228/ح) ومخالفــة التعليــ«ت 
العســكرية ســنداً للــ«دة (204/أ) مــن ذات القانــون لجميــع ا�تهمــÂ، وأضــاف أمــا بخصــوص 
ا�قــدم أبــو حــÍوة نائــب مديــر الوقــاü ± الخليــل، أثبتــت التحقيقــات عــدم تورطــه ± هــذه 
ــي  ــرى الت ــات ا¿خ ــات، والتحقيق ــزار بن ــة ن ــن عائل ــهود م ــهادة الش ــÍل ش ــن خ ــة م الواقع
أجراهــا القضــاء العســكري. ولفــت إÏ أنــه وفــق نــص ا�ــادة (105/ب) مــن قانــون أصــول 
ــة  ــكرية ا�ختص ــة العس ــي إÏ ا�حكم ــف التحقيق ــة ا�ل ــيتم إحال ــكرية س ــ«ت العس ا�حاك

¡جــراء ا�حاكمــة وفــق ا¿صــول القانونيــة خــÍل 48 ســاعة.28

عقــدت محكمــة قضــاء قــوى ا¿مــن بــرام هللا أوÏ جلســاتها �حاكمــة ا�تهمــÂ �قتــل . 114
الناشــط بنــات بتاريــخ 2021/9/4، حيــث تجــري جلســات ا�حاكمــة بصــورة علنيــه، وســمح 
للمؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية والهيئــات الدوليــة والبعثــات الدبلوماســية بحضــور 

 :ëيح ا�تحدث باسم ا¿جهزة ا¿منية لوكالة ا�نباء الرسمية طوفا» بتاريخ 2021/7/2 وا�نشور ع� الرابط التاùت  27
 https://wafa.ps/Pages/Details/27157

 :ëيح ا�تحدث باسم ا¿جهزة ا¿منية لوكالة ا�نباء الرسمية طوفا» بتاريخ 2021/9/5 وا�نشور ع� الرابط التاùت  28
 http://www.wafa.ps/Pages/Details/31196
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ــرر  ــث تق ــر، حي ــذا التقري ــداد ه ــة اع ــتمرة لغاي ــت مس ــا زال ــي م ــة، والت ــات ا�حاكم جلس
ــكل دوري. ــبوع بش ــة كل أس ــات ا�حكم ــري جلس ــوة، وتج ــاé الق ــع عن ــام لجمي ــه ا�ته توجي

115 . Âــ ــ� ا�تهم ــم ع ــÍوة الته ــت ت Î ــا ــة وفيه ــة الثاني ــد الجلس ــم عق ــخ 2021/9/27 ت بتاري
ــوا ب ”غــ� مذنــب» وعليــه قــررت ا�حكمــة ا�ســتمرار ± ا�حاكمــة،  جميعــا، والذيــن اجاب
ومــن ذلــك الوقــت وا�حكمــة تعقــد جلســة كل أســبوع تقريبــا، وبحضــور محــام ممثــل عــن 

ــة.  ــة ودولي ــة محلي ــة، وبرقاب العائل

أثـار مقتـل الناشـط نـزار بنـات حالـة مـن الغضـب ± ا�جتمـع الفلسـطيني، حيـث خرجـت . 116
العديـد مـن التجمعـات السـلمية ± مـدن مختلفـة مـن الضفـة الغربيـة، تعبـ�اً عـن رفـض 
ا�شـاركÂ/ات فيهـا وإدانتهـم/ن للحادثـة، وفـور انتشـار نبأ مقتل الناشـط بنـات، دعت عديد 
مـن ا�ؤسسـات الحقوقيـة إà Ïعـة اجـراء تحقيقـات محايـدة ونزيهـة ± الحادثـة وتقديـم 
ا�سـؤولÂ عنهـا للعدالـة، محذرة مـن تداعيات الحدث وانعكاسـاته الخط�ة عـ� حالة حقوق 
ا¡نسـان التـي هـي ± ا¿سـاس تعـاâ مـن انتكاسـة حقيقيـة، ± ظـل حالـة التوتـر السـائدة ± 

الشـارع الفلسـطيني عـ� خلفيـة تأجيـل ا�نتخابـات العامـة الت�يعيـة والرئاسـية.

ظهر جلياً ا�رباك ± ا�وقف الرسمي من الحادثة، وشكل إعÍن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة . 117
تحقيق رسمية أول ردود الفعل، دون اتخاذ أية إجراءات ع� ا¿رض، سواء من قبيل توقيف 
عناé القوة أو أية إجراءات أخرى تخفف من حدة التوتر الحاصل، وع� خÍف ما كان يفÅض 
التعامل به، عمدت السلطة الفلسطينية إÏ تحشيد الرأي العام وعناé حركة فتح ± مواجهة 
الرسمية،  السلطة  وأجهزة  فتح  حركة   Âب ما  الخلط  لنهج  وتعزيزاً  الحادثة،  ع�  ا�حتجÂ/ات 
وعØ العديد من ا�سؤولÂ ± السلطة الفلسطينية محافظÂ ومسؤولÂ أمنيÂ وأعضاء ± اللجنة 
ا�ركزية لحركة فتح، ± أكã من مناسبة وعØ مواقع التواصل ا�جت«عي، عن أن هذه الحراكات 
والتجمعات تستهدف النيل من حركة فتح وسوف يتم التعامل معها بالقوة سواء من قبل رجال 

ا¿من أو من قبل عناé من حركة فتح.

شكلت حالة التحريض تلك مقدمة �نع الحق ± التجمع السلمي، وقمع حرية الرأي والتعب�؛ . 118
للسلطة  تابعة   âمد بزّي   éوعنا ا¿من  أجهزة  قبل  من  والن�،  الصحافة  حرية  وتقويض 
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التنفيذية، وا�عتداء ع� ا�شاركÂ/ات فيها بالÆب و»السحل» ± الشوارع، واستخدام القوة 
ا�فرطة، ومصادرة الهواتف النقالة، ون� محتوياتها ± انتهاك للحق ± الخصوصية وتحديداً 
معدات  ومصادرة  الصحفيÂ/ات  ع�  با�عتداء  الصحفي  العمل  حرية  وانتهاك  للفتيات، 
وتوقيفهم  التجمعات،  تلك   ± ا�شاركÂ/ات  من  كب�ة  أعداد  واعتقال  الصحفي؛  عملهم/ن 
ومحاكمتهم خÍفاً للقانون ا¿سا³ والت�يعات الناظمة، ± تنكر خط� لكافة الحقوق الواردة 

.Âا�تفاقيات ا¿ساسية لحقوق ا¡نسان التي انضمت إليها دولة فلسط ±

119 . üــزا ــÍغ ج ــوية بب ــة والنس ــات الحقوقي ــن ا�ؤسس ــة م ــت مجموع ــك تقدم ــوء ذل ــ� ض وع
ــع  ــق ± التجم ــت الح ــي طال ــاكات الت ــزاü ± ا�نته ــق ج ــح تحقي ــأن فت ــام بش ــب الع للنائ
ــة  ــة العامــة بأي ــا، حيــث � تقــم النياب ــداء عــ� ا�شــاركات وا�شــاركÂ فيه الســلمي، وا�عت
ــت  ــ« وجه ــدâ، ك ــزّي م ــاé ب ــق العن ــة بح ــات جزائي ــح تحقيق ــد فت ــ� صعي ــراءات ع إج
ــر عــام ال�طــة بشــأن  ــة ومدي ــر الداخلي ــوزراء وزي ــة لرئيــس ال ــات عاجل ا�ؤسســات خطاب

ــداءات. ــك الن ــات لتل ــك الجه ــتجب تل ــاكات، و� تس ــك ا�نته ــول تل ــات ح ــح تحقيق فت

120 . Âبحقوق ا¡نسـان وب Âا�هتمـ Âف بـÍيثـ� ا�ختصـاص ا�وضوعـي للمحاكـم العسـكرية الخـ
 Âبالشـأن العسـكري والخلفيات العسـكرية، تحديداً حول مسـألة محاكمة العسـكري Âا�ختص
ا�تهمـÂ بارتـكاب جرائم تشـمل انتهاكات جسـيمة لحقوق ا¡نسـان، فقد وردت هذه ا�سـألة 
وبـدأت تأخـذ حيـزاً مـن ا�هتـ«م ± صكـوك دوليـة لهـا عÍقـة بتعزيـز ح«يـة حقق ا¡نسـان 
والحـد مـن ا¡فـÍت مـن العقـاب، حيـث تضمنـت ا�جموعـة ا�سـتوفاة مـن ا�بـادئ ا�تعلقة 
بح«يـة حقـوق ا¡نسـان وتعزيزهـا مـن خـÍل اتخـاذ إجـراءات �كافحـة ا¡فÍت مـن العقاب 
± ا�بـدأ رقـم (29) عـ� وجـوب أن يقتـù اختصـاص ا�حاكـم العسـكرية عـ� الجرائـم ذات 
الطبيعـة العسـكرية البحتـة، التي يرتكبها أفراد عسـكريون، باسـتثناء انتهاكات حقوق ا¡نسـان 
التـي تنـدرج ± دائـرة اختصـاص ا�حاكم ا�حلية العادية، أو حسـب ا�قتضـاء، ± حالة الجرائم 

الخطـ�ة وفقـاً للقانـون الـدوë، اختصـاص محكمـة جنائية دوليـة أو ذات سـمة دولية.29

كــ« Îــت ا¡شــارة إÏ هــذه ا�ســألة ± مــ�وع ا�بــادئ التــي تحكــم إقامــة العدل عــن طريق . 121

29  لجنة حقوق ا¡نسان، الدورة الحادية والستون، تعزيز حقوق ا¡نسان وح«يتها، ا�نعقدة بتاريخ 2005/2/8، ا�جموعة ا�ستوفاة من ا�بادئ ا�تعلقة 
 :ëل الرابط التاÍت من العقاب، ا�بدأ رقم (29)، با¡مكان الوصول لها من خÍل اتخاذ إجراءات �كافحة ا¡فÍبح«ية حقوق ا¡نسان وتعزيزها من خ

 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/CN.4/2005/102/Add.1
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ا�حاكــم العســكرية، وذلــك بشــأن محاكمــة ا�تهمــÂ بارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق 
ا¡نســان، مــن خــÍل النــص ± ا�بــدأ رقــم (9) عــ� أنــه ± جميــع الظــروف، ينبغــي أن يحــل 
ــات ±  ــراء تحقيق ــق بإج ــ« يتعل ــكرية في ــم العس ــل ا�حاك ــة مح ــم العادي ــاص ا�حاك اختص
ا�نتهــاكات الجســيمة لحقــوق ا¡نســان مثــل حــا�ت ا¡عــدام خــارج نطــاق القضــاء وا�ختفــاء 

القــøي والتعذيــب ومÍحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم ومحاكمتهــم.30

ــات ± ا¿مــم ا�تحــدة هــذا التوجــه، وتجــدر ا¡شــارة . 122 لقــد دعــم  عــدد مــن لجــان ا�تفاقي
بشــكل خــاص إÏ ســوابق وثقتهــا اللجنــة ا�عنيــة بحقــوق ا¡نســان ولجنــة مناهضــة التعذيــب 
ــة  ــة ولجن ــعوب ومحكم ــان والش ــوق ا¡نس ــة لحق ــة ا¿فريقي ــل واللجن ــوق الطف ــة حق ولجن
البلــدان ا¿مريكيــة لحقــوق ا¡نســان، حيــث أجمعــت كلهــا بهــذا الخصــوص عــ� أن ا�حاكــم 
ــيمة  ــاكات الجس ــن ا�نته ــكريÂ ع ــؤولÂ العس ــة ا�س ــة �حاكم ــت مختص ــكرية ليس العس
لحقــوق ا¡نســان ا�رتكبــة ضــد ا�دنيــÂ.31 وعــ� ســبيل ا�ثــال، فقــد أحاطــت اللجنــة ا�عنيــة 
ــأن نظــام  ــا، ب ــة كولومبي ــة لدول ــا الختامي ــق، ± مÍحظاته ــع القل ــ«ً، م ــوق ا¡نســان عل بحق
ــا ا¡عــدام خــارج نطــاق القضــاء التــي  القضــاء العســكري مــا زال �ــارس اختصاصــاً ± قضاي
ــا أن  ــة كولومبي ــة إÏ حكوم ــت اللجن ــن، وطلب ــوات ا¿م ــراد ق ــن أف ــا م ــى أن مرتكبيه يُدع
تكفــل إجــراء تحقيقــات نزيهــة ± ا�نتهــاكات الخطــ�ة لحقــوق ا¡نســان عــن طريــق نظــام 
القضــاء العــادي، وتكفــل بقــاء تلــك الجرائــم بصــورة واضحــة وفعليــة خــارج نطــاق اختصــاص 
 Âل القضــاة وا�حامــÍا�حاكــم العســكرية، كــ« أشــار ا�قــرر الخــاص الســابق ا�عنــي باســتق
إÏ أن م«رســة اختصــاص ا�حاكــم العســكرية عــ� الجرائــم التــي تشــمل ادعــاءات بارتــكاب 
انتهــاكات لحقــوق ا¡نســان تشــكل حاجــزاً خطــ�اً أمــام العديــد مــن ضحايــا انتهــاكات حقــوق 

ا¡نســان ± ســعيهم ¡حقــاق العدالــة.&%

ــأن . 123 ومــع ذلــك يقــول العاملــون ± ا�جــال العســكري أنــه عــ� الرغــم مــن صحــة القــول ب
ــإن  ــكريÂ، ف ــراد العس ــات ا¿ف ــاق واجب ــاً ± نط ــل Îام ــان � تدخ ــوق ا¡نس ــاكات حق انته
ارتــكاب جرائــم عاديــة، مثــل القتــل أو ا�غتصــاب أو ا�حتيــال أو الøقــة، � يدخــل كذلــك 
عــي هــؤ�ء أن الجرائــم ا�تعلقــة با�نتهــاكات الجســيمة  ± نطــاق الواجبــات العســكرية. ويد.
لحقــوق ا¡نســان تشــكل ± ذات الوقــت جرائــم ومخالفــات تتعلــق با�نضبــاط، ويتعــÂ أن 

لجنة حقوق ا¡نسان، الدورة الثانية والستون، 2006/1/13، الحقوق ا�دنية والسياسية، �ا ± ذلك مسألة استقÍل القضاء، وإقامة العدل، وا¡فÍت من   30
العقاب، مسألة إقامة العدل عن طريق ا�حاكم العسكرية، م�وع ا�بادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق ا�حاكم العسكرية.

ا�رجع السابق  31
لجنة حقوق ا¡نسان، الدورة الحادية والستون، تعزيز حقوق ا¡نسان وح«يتها، ا�نعقدة بتاريخ 2005/2/8، ا�جموعة ا�ستوفاة من ا�بادئ ا�تعلقة   32

بح«ية حقوق ا¡نسان وتعزيزها من خÍل اتخاذ إجراءات �كافحة ا¡فÍت من العقاب، مرجع سابق.
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تكــون قابلــة للنظــر فيهــا أمــام ا�حاكــم العســكرية، حيــث أن علــة وجــود القضــاء العســكري 
هــي تطبيــق معايــ� ا�نضبــاط ± الجيــش.33

بالنظـر إÏ الت�يعـات ا�طبقـة أمـام ا�حاكـم العسـكرية ا�شـكلة �وجـب قـرار بقانـون رقم . 124
(2) لسـنة 2018 بشـأن الهيئـة القضائيـة لقوى ا¿مـن، تجري ا¡جراءات أمام تلـك ا�حاكم وفق 
قانـون أصـول ا�حاكـ«ت الجزائيـة الثـوري لسـنة 1979، حيـث تضمـن مـواد قانونيـة ± غاية 
ا¿هميـة فيـ« يتعلـق بإقامـة العـدل من خـÍل ا�حاكم العسـكرية، فقـد نص ± ا�ـادة (250) 
منـه عـ�:»أ. يكـون للجهـة التـي تصـدق ا¿حـكام الصÍحيـات التاليـة: 1. تخفيـض العقوبـات 
ا�حكـوم بهـا؛ 2. إلغـاء كل العقوبـات أو بعضهـا أصليـة كانـت أم تبعيـة؛ 3. إيقـاف تنفيـذ 
العقوبـات كلهـا أو بعضهـا؛ 4. إعـادة ا�حاكمـة بقـرار مسـبب؛ ب. إذا صدر الحكـم بعد إعادة 
ا�حاكمـة قاضيـاً بالـØاءة وجـب التصديـق عليـه ± جميـع ا¿حـوال، وإذا كان با¡دانـة جـاز 
تخفيـف العقوبـة أو توقيـف تنفيذهـا أو إلغائهـا مـن الجهـة ا�صدقـة»، مـ« يجعـل موقـف 
الصكـوك الدوليـة لعـدم اختصـاص القضاء العسـكري ± ا�نتهاكات الجسـيمة لحقوق ا¡نسـان 
± محلـه، كونـه ± هـذه الحالـة وباسـتخدام هذه الصÍحيـات التي هي من صÍحيـات الرئيس 
الفلسـطيني، القائـد ا¿عـ� لقـوى ا¿مـن، ورئيـس هيئة قضاء قـوى ا¿من تكون كافـة إجراءات 
ا�حاكمـة وصـو�ً إÏ صـدور الحكـم غـ� ذات معنـى ± حـال جـرى اسـتخدام هـذه الصÍحية 
التـي هـي سـلطة تقديريـة للرئيـس ورئيـس هيئـة قضـاء قـوى ا¿مـن لـه اسـتخدامها أو عـدم 
اسـتخدامها، و± حـال تـم اسـتخدام هـذه الصÍحية، سـواء بإلغـاء العقوبـة أو تخفيضها، نكون 
أمـام تطبيـق فعـï وعمـï لíفـÍت مـن العقـاب، وبذلـك تكـون كافـة ا¿حـكام الصـادرة عن 
ا�حاكـم العسـكرية خاضعـة لهذه الصÍحيات �ا فيهـا ا¿حكام الصادرة بحـق متهمÂ بارتكاب 

جرائـم جسـيمة لحقوق ا¡نسـان. 

�ا . 125 والظروف،  ا¿وقات  جميع   ± ويøي  عا�ياً،  به  ومعÅف  أسا³  حق  هو  الحياة   ± الحق 
± ذلك أثناء النزاع ا�سلح وحا�ت الطوارئ العامة ا¿خرى، وهذا الحق قاعدة آمرة تحميها 
ا�عاهدات الدولية وا¡قليمية والقانون الدوë العر± وا¿نظمة القانونية الوطنية، ويعد الحفاظ 
ض«نات  الوطنية  الت�يعات  من  العديد  تتضمن  حيث  للدول،  ا¿ساسية  الوظائف  من  عليه 
دستورية تضمن ح«ية الحق ± الحياة من ا�نتهاك، والذي له مكونان رئيسيان، ا¿ول مادي؛ 
لجنة حقوق ا¡نسان، الدورة الثانية والستون، 2006/1/13، الحقوق ا�دنية والسياسية، �ا ± ذلك مسألة استقÍل القضاء، وإقامة العدل، وا¡فÍت من   33

العقاب، مسألة إقامة العدل عن طريق ا�حاكم العسكرية، م�وع ا�بادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق ا�حاكم العسكرية.
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وهو أن لكل شخص الحق ± التحرر من الحرمان التعسفي من الحياة، فهو يضع قيوداً معينة 
التي  الحا�ت   ±  Âا�ناسب وا�ساءلة  التحقيق  �ط  وهو  إجراü؛   âوالثا القوة،  استخدام  ع� 

يعتقد بأن حدوث الحرمان من الحياة كان بشكل تعسفي.34

تشــ� لجنــة حقــوق ا¡نســان ± ا¿مــم ا�تحــدة ± تعليقهــا العــام رقــم (36) بشــأن التزامــات . 126
ــة  ــدوë الخــاص بالحقــوق ا�دني ــذ وإعــ«ل ا�ــادة (6) مــن العهــد ال ــدول الخاصــة بتنفي ال
والسياســية أنــه يُتوقــع مــن الــدول ا¿طــراف أن تتخــذ جميــع التدابــ� الÍزمــة �نــع مــا ينجــم 
ــاة مــن خــÍل ســلوك ا�وظفــÂ ا�كلفــÂ بإنفــاذ  مــن حــا�ت الحرمــان التعســفي مــن الحي
ــة اســتخدام  ــا، وتشــمل هــذه التدابــ� وضــع ت�يعــات مناســبة �راقب ــون التابعــÂ له القان
ا�وظفــÂ ا�كلفــÂ بإنفــاذ القانــون للقــوة ا�فرطــة، وإجــراءات لضــ«ن التخطيــط ا�ناســب 
لعمليــات إنفــاذ القوانــÂ عــ� نحــو يتوافــق وÛورة التقليــل إÏ أد- حــد ممكــن مــن الخطر 
الــذي تشــكله عــ� الحيــاة، وا¡لــزام با¡بــÍغ عــن الحــوادث ا�ميتــة وغ�هــا مــن الحــوادث 
التــي تشــكل خطــراً عــ� الحيــاة وباســتعراضها والتحقيــق فيهــا، وتزويــد القــوات ا�ســؤولة 
ــادي Ûورة  ــبة لتف ــة مناس ــدات وقائي ــكاً ومع ــل فت ــة أق ــائل فعال ــام بوس ــظ النظ ــن حف ع
ــل  ــي، عــ� وجــه الخصــوص، أن Îتث ــة. وينبغ ــوة ا�فرطــة وا�ميت ــا إÏ اســتخدام الق لجوئه
جميــع عمليــات موظفــي إنفــاذ القوانــÂ للمعايــ� الدوليــة ذات الصلــة، �ــا ± ذلــك مدونــة 
ــادئ ا¿ساســية بشــأن اســتخدام  ــÂ، وا�ب ــاذ القوان قواعــد الســلوك للموظفــÂ ا�كلفــÂ بإنف
القــوة وا¿ســلحة الناريــة مــن جانــب ا�وظفــÂ ا�كلفــÂ بإنفــاذ القوانــÂ، ويجــب أن يخضــع 
ا�وظفــون ا�كلفــون بإنفــاذ القانــون للتدريــب ا�ناســب لÅســيخ هــذه ا�عايــ�، بغيــة ضــ«ن 

مراعــاة الحــق ± الحيــاة عــ� أكمــل وجــه ± جميــع الظــروف.

لقــد اعتــØت لجنــة الحقوقيــÂ الدوليــة أن إســاءة اســتخدام الســلطة، وتجاهــل مبــدأ . 127
ســيادة القانــون، وعــدم ا�لتــزام بالت�يعــات ا�حليــة، ومدونــات وقواعــد الســلوك الخاصــة 
با�كلفــÂ بإنفــاذ القانــون، ¡حــداث قتــل تعســفي ± مواجهــة مجموعــة أو فــرد معــÂ هــو 
تجاهــل �لتزامــات الدولــة بضــ«ن ا¡جــراءات القانونيــة، ويشــكل انتهــاكاً للحــق ا¿ســا³ ± 
الحيــاة وكذلــك انتهــاكاً لســيادة القانــون، ونتيجــة ¡ســاءة اســتخدام الســلطة وتجاهــل ســيادة 
القانــون، فــإن كافــة عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون تشــكل انتهــاكاً جســي«ً لحقــوق 

ا¡نســان يرتــب مســؤولية عــ� الدولــة.35

34  اللجنة ا�عنية بحقوق ا¡نسان، العهد الدوë الخاص بالحقوق وا�دنية والسياسية، التعليق العام رقم (36)
:ëوا�نشور ع� الرابط التا Âي وا¡عدام خارج نطاق القضاء: التحقيق والعقوبات دليل ا�«رسøالدولية، ا�ختفاء الق Â35  لجنة الحقوقي

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/12/Universal-Enforced-Disappearance-and-Extrajudicial-Execu-
 tion-PGNo9-Publications-Practitioners-guide-series-2015-ENG.pdf
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يرى فريق التحقيق أن مسؤولية السلطة الفلسطينية تنبع من مرجعيات دستورية نص عليها . 128
القانون ا¿سا³ الفلسطيني ± ا�ادة (32) والتي أكدت ع� «كل اعتداء ع� أي من الحريات 
الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لíنسان وغ�ها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها 
القانون ا¿سا³ أو القانون، جر�ة � تسقط الدعوى الجنائية و� ا�دنية الناشئة عنها بالتقادم، 
وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عاد�ً �ن وقع عليه الÆر»، وبذلك يكون قد حدد ا�سؤولية 
للسلطة عن انتهاكات الحقوق والحريات ± اتجاهÂ رئيسيÂ، ا¿ول باعتبار كافة ا�نتهاكات 
 âالواقعة ع� الحقوق والحريات هي جر�ة � تسقط بالتقادم وهذه مسؤولية جزائية، والثا

مسؤولية مدنية تتعلق بجØ الÆر والتعويض عن ذلك ا�نتهاك.

ويــرى كذلــك أن ا�ســؤولية للســلطة الفلســطينية تنبــع مــن التزامهــا الــدوë، وبخاصــة بعــد . 129
انض«مهــا للمواثيــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق ا¡نســان، حيــث ألــزم العهــد الــدوë الخــاص 
ــي  ــا�ت الت ــال ± الح ــق فع ــراء تحقي ــوم بإج ــأن تق ــدول ب ــية ال ــة والسياس ــوق ا�دني بالحق
يظهــر فيهــا قتــل غــ� مــ�وع، وتكفــل توفــ� نظــام فعــال للتظلــم �وجــب ا�ــادة (2) حتــى 
ــن  ــد م ــرت العدي ــد أق ــمية، فق ــم الرس ــون بصفته ــخاص يتùف ــن أش ــاك م ــدر ا�نته ــو ص ل
ــت  ــ« نجم ــدول كل ــ� ال ــب ع ــزام ا�Åت ــاً با�لت ــية أيض ــان الرئيس ــوق ا¡نس ــدات حق معاه
ــزام  ــل ا�لت ــاة، ويتمث ــق ± الحي ــات الح ــد مكون ــه أح ــوة، بوصف ــتخدام الق ــن اس ــاة ع الوف
ــه  ــمي تجري ــق رس ــح تحقي ــدول بفت ــام ال ــÆورة قي ــدة ب ــة ومحاي ــات وافي ــراء تحقيق بإج
ــة، عــ� أن يكــون ا�نخرطــون ± هــذا التحقيــق مســتقلÂ وقادريــن عــ� تحديــد مــا  الدول
إذا كانــت القــوة ا�ســتخدمة مــØرة ± ظــروف اســتخدامها، وكذلــك اشــÅطت مســتوى مــن 

ــة العامــة.36 ــة، ومســتوى مــن الرقاب ــة بالøعــة ا�عقول ا�عالجــة الفوري

ــم (182/63) عــ� . 130 ــا رق ــم ا�تحــدة ± قراراه ــة ل{م ــة العام ــدت الجمعي ± ذات الســياق أك
 ëزمــة وا�مكنــة، وفقـــاً للقانــون الــدوÍورة التــزام كافــة الــدول باتخــاذ كافــة التدابــ� الÛ
لحقــوق ا¡نســان والقانــون ا¡نســاâ الــدوë، �نـــع إزهــاق ا¿رواح، وأن تكفــل إلــزام ال�طــة 
وا�وظفــÂ ا�كلفــÂ بإنفــاذ القوانــÂ والقــوات ا�ســلحة وغ�هــم مــن العاملــÂ باســم الدولــة 
ــوق  ــدوë لحق ــون ال ــاً للقان ــط النفــس والعمــل وفق ــي بضب ــا الضمن ــا أو بقبوله أو �وافقته
ــÆورة، وأن تكفــل ±  ــدآ التناســب وال ــك مب ــا ± ذل � ،ëــدو ــون ا¡نســاâ ال ا¡نســان والقان
 Âبقواعــد ســلوك ا�وظفــ Âبإنفــاذ القوانــ Âا�كلفــ Âشــاد ال�طــة وا�وظفــÅهــذا الصــدد اس
ا�كلفــÂ بإنفــاذ القوانــÂ وبا�بــادئ ا¿ساســية ا�تعلقــة باســتخدام القــوة وا¿ســلحة الناريــة 
مجلس حقوق ا¡نسان، الدورة السادسة والع�ون، 2014/4/1، البند 3 من جدول ا¿ع«ل، تعزيز وح«ية جميع حقوق ا¡نسان، ا�دنية والسياسية   36
وا�قتصادية وا�جت«عية والثقافية، �ا ± ذلك الحق ± التنمية، تقرير ا�قرر الخاص ا�عني بحا�ت ا¡عدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة 

أو تعسفاً، السيد كريستوف هاين ز. 
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مــن جانــب ا�وظفــÂ ا�كلفــÂ بإنفــاذ القوانــÂ، وأن تكفــل الــدول الح«يــة الفعليــة لحــق 
ــة  ــات عاجل ــري تحقيق ــاة، وأن تج ــة ± الحي ــا القضائي ــÂ لو�يته ــخاص الخاضع ــع ا¿ش جمي
ــل  ــباب تتص ــخاص ¿س ــل ا¿ش ــات قت ــا عملي ــا فيه ــل، � ــات القت ــع عملي ــاملة ± جمي وش
ــÂ/ات  ــÂ/ات أو صحفي ــان أو محام ــوق ا¡نس ــن حق ــÂ/ات ع ــم مدافع ــطتهم بصفته بأنش
أو متظاهريــن/ات وكذلــك جميــع الحــا�ت ا¿خــرى التــي يكــون قــد انتهــك فيهــا حــق أي 
شــخص ± الحيــاة، وأن تقــدم ا�ســؤولÂ عــن تلــك ا¿فعــال إÏ العدالــة للمثــول أمــام هيئــة 
قضائيــة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة عــ� الصعيــد الوطنــي أو عــ� الصعيــد الــدوë، عنــد 
ا�قتضــاء، وأن تضمــن عــدم تغــا} ا�ســؤولÂ أو ا�وظفــÂ الحكومييـــن عــن حــا�ت القتــل 
ــاذ  ــن وال�طــة وا�وظفــÂ ا�كلفــÂ بإنف ــوات ا¿م ــد ق ــل عــ� يــ ــا القت ــا فيه ــورة، � ا�ذك

ــÂ أو الج«عــات شــبه العســكرية أو القــوات الخاصــة.37 القوان

أن التـزام السـلطة الفلسـطينية بإتاحـة إمكانيـة إجـراء التحقيقـات وا�سـاءلة وتوفـ� سـبل . 131
والت�يعـات  وا�دونـات  القواعـد  كافـة  إعـ«ل  يتطلـب  وعائلتـه،  بنـات  للناشـط  ا¡نصـاف 
النافـذة، �ـا فيهـا سـعي التحقيقـات إÏ تحديـد مسـؤولية القيـادة الهرميـة عن تلـك الحادثة، 
ويشـمل هـذا ا¡طـار العقوبـات الجنائيـة وا¡داريـة والتأديبيـة، ك« يجب أن تشـمل ا�سـاءلة 
الجنائيـة مسـؤولية القيـادة أو الرؤسـاء الهرميـة الذين ع� علـم ودراية بالحادثـة، وهل منحوا 
تعليـ«ت لعنـاé القـوة باسـتخدام القـوة مـن عدمـه، ومـدى معرفتهـم ا�سـبقة بتوجهـات 
العنـاé أو علمهـم ا�سـبق بوجـود حالـة مـن ا�وقـف الشـخ� للعنـاé اتجـاه الشـخص 
ا�نـوي اعتقالـه و� يتخـذوا أي مـن ا¡جـراءات أو إصـدار التعليـ«ت بـÆورة ا�لتـزام الكامـل 
بالقوانـÂ ومدونـات قواعـد السـلوك الناظمـة لعملهـم، أو اتخـاذ إجـراءات �نـع وقـوع تجاوز 

للقانـون، وعـدم ا�كتفـاء بتوجيـه التحقيقـات اتجـاه العنـاé ا�نفـذة فقـط.

ويـرى فريـق التحقيـق أن مسـألة ا�سـاءلة الجنائية للمسـؤولÂ رفيعي ا�سـتوى والذيـن غالباً . 132
مـا يكونـون أكã مسـؤولية بصفتهم صناع القرار ومصـدري التعلي«ت وا¿وامـر Ûورة قصوى، 
حيـث تتطلـب العدالـة وا�سـاءلة عـن انتهـاكات حقوق ا¡نسـان تحديـد أولئك الذين أسـاءوا 
اسـتخدام السـلطة، أو امتنعـوا عـن اتخـاذ إجـراءات Îنـع حـدوث انتهـاكات لحقـوق ا¡نسـان 
 Âقلـة تقديـر مـن قبلهـم لعواقـب ا¿مـر، ويجـد فريـق التحقيق ا�رجعية �سـاءلة ا�سـؤول ±
رفيعـي ا�سـتوى ± الت�يعـات الوطنيـة النافـذة والتـي ترتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بالحالـة محـل 
التقريـر، وإن � تكـن بـذات الشـمولية التـي تضمنتهـا ا�تفاقيـات الدوليـة لحقـوق ا¡نسـان 

قرار اتخذته الجمعية العامة ± 18 كانون ا¿ول/ديسمØ 2008، بناء ع� تقرير اللجنة الثالثة (Add/63/430/A.2)، 182/63 - ا¡عدام خارج القضاء   37
أو بإجراءات موجزة أو تعسفا
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وا�«رسـات القضائيـة الدوليـة، سـواء التـي أقرتهـا ا�حكمـة الجنائيـة الدوليـة أو تلـك التـي 
أقرتهـا ا�حاكـم الدوليـة الخاصـة، حيث تضمـن قانون الخدمـة ± قوى ا¿من الفلسـطينية رقم 
(8) لسـنة 2005 ا¡شـارة إÏ مسـؤولية الرؤسـاء ع� مرؤوسـيهم، وبخاصة ما نصت عليه ا�ادة 
(94)، التـي جـاء فيهـا: «1. كل ضابـط يخالـف الواجبـات ا�نصوص عليها ± هـذا القانون أو ± 
القـرارات الصـادرة مـن الوزيـر ا�ختـص، أو يخـرج عـ� مقتضيات الواجب ± أعـ«ل وظيفته، 
أو يسـلك سـلوكاً، أو يظهـر �ظهـر مـن شـأنه ا¡خـÍل بكرامـة الوظيفة يعاقـب تأديبيـاً، وذلك 
مـع عـدم ا¡خـÍل بإقامـة الدعـوى ا�دنيـة أو الجنائيـة عنـد ا�قتضـاء، و� يعفـى الضابـط من 
العقوبـة اسـتناد ¿مـر. 2. � يعفـي الضابط مـن العقوبة اسـتناداً ¿مر قائده أو مسـؤوله إ� إذا 
أثبـت أن ارتكابـه ا�خالفـة كان تنفيـذا ¿مـر صادر إليه من هـذا القائد أو ا�سـؤول بالرغم من 
تنبيهـه إÏ ا�خالفـة، و± هـذه الحالـة تكـون ا�سـؤولية عـ� مصـدر ا¿مـر وحده. 3. � يسـأل 
الضابـط مدنيـاً إ� عـن خطئه الشـخ�»،38 ك« تجد ا�سـؤولية الجزائية للمسـؤولÂ مرجعيتها 
± الت�يعـات العقابيـة النافـذة، حتـى وإن اقتـùت عـ� التدخـل بشـكل محـدد مـن قبيـل 

التدخـل والتحريض وا�شـÅاك.39

أكـدت ا�تفاقيـة الدوليـة لÍختفـاء القـøي إÏ جانـب ا�حكمـة الجنائيـة الدوليـة وا�حاكـم . 133
الدوليـة الخاصـة، عـ� أن ا�سـؤولÂ �كـن أن يكونـوا مسـؤولÂ جنائيـاً إذا كان هنـاك وجـود 
عÍقـة مـا بـÂ الرئيـس وا�ـرؤوس، وسـواء كانـوا عـ� علـم أو تجاهلوا بوعـي ا�علومـات التي 
تشـ� بوضـوح أن العنـاé أو ا�رؤوسـÂ عـ� وشـك ارتـكاب أو ارتكبـوا انتهـاكات لحقـوق 
ا¡نسـان، و� يتخـذوا ا¡جـراءات الÍزمـة والÆورية �نـع هذه ا¿فعال أو اتخـاذ إجراءات بحق 
مرتكبيهـا، و�كـن أن يتحمـل الضباط ا¿ع� مسـؤولية مرؤوسـيهم، من اللحظـة التي علموا بها 
أو كان لديهـم سـبب �عرفتهـم با�نتهـاكات ا�رتكبـة، كـ« أن ا�سـاءلة الجزائية عـن انتهاكات 
حقـوق ا¡نسـان بعـد وقوعهـا � تلغـي ا�سـؤولية الجزائيـة عـن أي تقصـ� سـابق ± منع تلك 
ا�نتهـاكات، بحيـث يجـب أن تكـون ا�سـتجابة من قبـل ا�سـؤولÛ Âورية ومعقولـة، وما اذا 

كان فعـÍً هنـاك إجـراءات متخـذة مـن قبـل ا�سـؤولÂ �نع تلـك ا�نتهـاكات أم �.40

ا�ادة (94) من قانون الخدمة ± قوى ا¿من الفلسطيني رقم (8) لسنة 2005  38
قانون العقوبات الثوري �نظمة التحرير الفلسطيينة1979   39

مجلس حقوق ا¡نسان، الدورة الحادية وا¿ربعون، 24 يونيو - 12 يوليو 2019، البند 3 من جدول ا¿ع«ل، تعزيز وح«ية جميع حقوق ا¡نسان،   40
الحقوق ا�دنية والسياسية وا�قتصادية وا�جت«عية والثقافية، �ا ± ذلك الحق ± التنمية، مرفق بتقرير ا�قرر الخاص ا�عني بحا�ت ا¡عدام خارج 

القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً: التحقيق ± الوفاة غ� القانونية للسيد ج«ل خاشقجي.
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شكل التزام الدول بوجوب احÅام حقوق ا¡نسان وإع«لها �وجب ا�لتزام بالح«ية أحد ركائز . 134
عناé التزامات الدول بشأن حقوق ا¡نسان، �ا يفرض ع� الدول أن تتùف بالعناية الواجبة 
الدولية  وا�تفاقيات  الوطنية  والت�يعات  الدستور   ± ا�كفولة  ا�واطنÂ/ات  حقوق  لح«ية 
/Âمن ا�نتهاكات التي �كن أن ترتكب من قبل أطراف أخرى غ� الدولة أو من قبل ا�كلف
ات بإنفاذ القانون أو جهات فاعلة ± الدولة، �ا ± ذلك حقهم/ن ± الحياة، وقد تتحمل الدول 
ا�سؤولية الدولية عن عدم القيام بذلك، وتعد مسؤولية الح«ية موضع تركيز خاص من قبل 
هيئات معاهدات حقوق ا¡نسان وا�قررين الخواص ± ا¿مم ا�تحدة ومجلس حقوق ا¡نسان، 

إضافة إÏ اهت«م ا�حاكم ا¡قليمية والوطنية ± جميع انحاء العا�.41

ينبــع واجــب الــدول باتخــاذ تدابــ� إيجابيــة لح«يــة الحــق ± الحيــاة مــن الواجــب العــام . 135
ــدول  ــ� ال ــع ع ــيا³، ويق ــدâ والس ــد ا� ــا ± العه ــÅف به ــوق ا�ع ــة الحق ــل ± كفال ا�تمث
ــرض  ــة � تف ــة معقول ــ� إيجابي ــة وتداب ــراءات وقائي ــذ إج ــأن تتخ ــزام ب ــاë الت ــراف بالت ا¿ط
ــاء غــ� متناســبة للتصــدي �ــا �كــن توقعــه بشــكل معقــول، مــن أخطــار تهــدد  عليهــا أعب
ــإن  ــاë، ف ــة، وبالت ــ� الدول ــة غ ــات خاص ــتقلÂ وكيان ــخاص مس ــلوك أش ــا س ا¿رواح مصدره
ــ« �كــن  ــة ا¿شــخاص م ــبة لح«ي ــة ا�ناس ــ� الوقائي ــاذ التداب ــة باتخ ــدول ا¿طــراف ملزم ال
توقعــه بشــكل معقــول مــن خطــر التعــرض للقتــل وحــوادث الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة 

ــ� ســبل ا¡نصــاف لضحاياهــا.42 ــا وتوف ــة ا�ســؤولÂ عنه ــا ومعاقب ــق فيه وللتحقي

136 . âتبنـت لجنـة حقـوق ا¡نسـان ± تعليقهـا العـام رقـم (36) بشـأن ا�ـادة (6) مـن العهـد ا�د
والسـيا³ جملـة مـن التدابـ� التـي يجـب عـ� الـدول ا�لتـزام بهـا لح«يـة الحـق ± الحياة، 
ويقتـ/ واجـب ح«يـة الحـق ± الحيـاة مـن الـدول ا¿طـراف أن تتخـذ تداب� خاصـة لح«ية 
ا¿شـخاص ا�عرضـÂ/ات للخطـر والذيـن تعرضـت حياتهـم لخطـر محـدد بسـبب تهديـدات 
معينـة، أو أôـاط عنـف موجـودة مـن قبل. ومـن هـؤ�ء ا¿شـخاص ا�دافعون/ات عـن حقوق 
ا¡نسـان، وا�سـؤولون/ات عـن مكافحـة الفسـاد والجر�ـة ا�نظمـة والعاملـون/ات ± ا�جـال 
ا¡نسـاâ والصحفيـون/ات والشـخصيات العامـة البـارزة والشـهود عـ� الجر�ـة، ويجـب عـ� 
الـدول ا¿طـراف أن تتخـذ إجـراءات عاجلـة وفعالـة لح«يـة ا¿فـراد الذيـن يواجهـون خطـراً 
محـدداً، باعتـ«د تدابـ� خاصـة مثـل توفـ� ح«يـة ال�طة عـ� مدار السـاعة، وإصـدار أوامر 
وقائيـة تقييديـة ضـد ا�عتديـن/ات ا�حتملـÂ، ووضـع الشـخص ا�هـدد، ± حـا�ت اسـتثنائية 

ا�رجع السابق  41
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و�وافقتـه الحـرة وا�سـتن�ة فقـط، قيـد ا�حتجـاز بغـرض ح«يتـه. وتعـزز ا�ـادة (6) مـن 
العهـد أيضـاً التزامـات الـدول ا¿طـراف �وجـب العهـد والØوتوكـول ا�ختيـاري فيـ« يتعلـق 
بح«يـة ا¿شـخاص مـن ا¿عـ«ل ا�نتقاميـة بسـبب عملهـم/ن من أجـل تعزيز حقوق ا¡نسـان 
وسـعيهم/ن إÏ ح«يتهـا وإع«لهـا، ويجـب عـ� الـدول ا¿طـراف أن تتخـذ التدابـ� الÍزمـة 
للتصـدي �ـا يسـتهدف ا�دافعـÂ/ات عن حقوق ا¡نسـان مـن تهديدات بالقتـل ولح«يتهم/ن 
بالقـدر الـكا± بوسـائل منهـا تهيئـة وصـون بيئـة آمنـة ومواتيـة للدفـاع عن حقـوق ا¡نسـان.43

ويـرى فريـق التحقيـق أن ا�لتـزام بالح«يـة ومفهـوم التحذيـر ينطبـق ± حالة اعتقـال ومقتل . 137
الناشـط بنـات، وبخاصـة أن كافـة ا¿حداث السـابقة للحدث تؤكد وجود تهديـدات ع� حياته، 
سـواء مـن خـÍل التحريـض الكب� الـذي وجه ضده من خـÍل ن� بيانات من جهـات معلومة، 
أو التحريـض مـن قبـل مسـؤولÂ كبار ± السـلطة الفلسـطينية أو من خÍل حادثـة اطÍق النار 
عـ� منزلـه، وكذلـك التهديدات التـي وصلت إليه من خÍل وسـائل متعـددة، ومعرفة الجهات 
الرسـمية ا�ختصـة بكافـة هـذه الحـوادث والتفاصيـل التـي كانـت تتطلب ح«يته مـن أطراف 
ثالثـة، وا�ستشـفاف مـن حالـة التحريض إمكانية اسـتخدام العنـاé القوة ا�ميتـة، م« يحمل 
السـلطة الفلسـطينية مسـؤولية عـدم اتخاذ إجـراءات وقائية وسـبل الح«ية الÍزمـة والتحذير 

للتهديـدات التي أحاطت بالناشـط بنات.

ع� الدول �قاضاة عمليات القتل خارج القضاء . 138 تفرض أهمية ح«ية الحق ± الحياة، التزاماً 
للمعاي� الدولية، وا�متناع عن معالجة انتهاكات حقوق ا¡نسان، و± مقدمتها  والقانون وفقاً 
لتلك  با¡ضافة  يجب  بل  فقط،  تأديبية  أو  إدارية  تداب�  خÍل  من  الحياة،   ± الحق  انتهاك 
التداب� إجراء تحقيقات جنائية، وصو�ً إÏ محاك«ت جزائية، ك« أن الحصانات وقرارات العفو 
ا�منوحة �رتكبي انتهاكات حقق ا¡نسان والقتل خارج نطاق القضاء والتداب� ا�«ثلة، تؤدي 
إÏ ا¡فÍت من العقاب بحكم ا¿مر الواقع أو بحكم القانون، فا�ساءلة الجنائية ليست إجراًء 
شكلياً، ك« أنها ليست مسألة انتقام، بل تهدف إÏ إجراء محاك«ت عادلة تتضمن إيقاع العقاب 
وعدم  القانون  سيادة  تعزيز   ± ا�ساهمة   Ïإ يؤدي  �ا  ا�نتهاكات،  حجم  مع  مناسبة  بصورة 

التكرار، وتحقيق ردع خاص وردع عام ± آن، �ا يحقق ض«ن عدم ا¡فÍت من العقاب.44

43  ا�رجع السابق
44  التعليق العام 36 مرجع سابق
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يشــمل حــق الضحايــا ± ا¡نصــاف الوصــول ا�تســاوي والفعــال للعدالــة، ويشــمل التعويــض . 139
ا�ناســب والفعــال والفــوري عــن الــÆر ا�ــادي الــذي لحــق بهــم، والوصــول إÏ ا�علومــات 
 Øحــا�ت الوفــاة غــ� القانونيــة، وقــد يشــمل الجــ ± Øذات الصلــة با�نتهــاكات وآليــات الجــ
ــض  ــكال التعوي ــن أش ــكل م ــ« أن كل ش ــرار، ك ــدم التك ــات ع ــة وض«ن ــض والÅضي التعوي
ــ�  ــاك. كــ« تشــمل التداب ــÆر الناجــم عــن ا�نته ــب معــÂ مــن ال والجــØ يســتجيب لجان
ــاكات  ــف ا�نته ــدف إÏ وق ــة ته ــ� فعال ــاء تداب ــب ا�قتض ــØ حس ــاف والج ــة با¡نص الخاص
ا�ســتمرة، والتحقــق مــن الحقائــق والكشــف الكامــل والعلنــي عــن الحقيقــة إÏ الحــد الــذي 
� يتســبب فيــه هــذا الكشــف ± مزيــد مــن الــÆر أو يهــدد ســÍمة ومصالــح الضحيــة، كذلــك 
ــا كرامتهــم/ن وســمعتهم/ن  ــة التــي تعيــد إÏ الضحاي ا¡عــÍن الرســمي أو القــرارات القضائي
وحقوقهــم/ن. كــ« أن جــØ الــÆر يقتــ/ تقديــم اعتــذار عــام مــن قبــل الدولــة عــن تلــك 
ا�نتهــاكات، وتقديــم ا�ســؤولÂ عنهــا للمحاكــ«ت العادلــة ا�حايــدة والنزيهــة، كذلــك إحيــاء 

ــا وتخليدهــم/ن.45 ذكــرى الضحاي

يجــب أن يشــتمل التعويــض عــ� توفــ� تدابــ� خاصــة لتقييــم وتقديــم التعويضــات التــي . 140
ــن  ــة، م ــروف كل حال ــاك، وظ ــورة ا�نته ــع خط ــب م ــا يتناس ــاً، و� ــا اقتصادي ــن تقديره �ك
ــم  ــف والتعلي ــك التوظي ــا ± ذل ــة، � ــرص الضائع ــï، والف ــدي أو العق ــÆر الجس ــث ال حي
وا�زايــا ا�جت«عيــة، وا�Ûار ا�اديــة وخســارة ا¿ربــاح، لتشــمل خســارة الكســب ا�حتمــل، 
ــة، أو  ــ� مجاني ــت غ ــال كان ــة ± ح ــاعدة القانوني ــف ا�س ــوي، وتكالي ــÆر ا�عن ــك ال كذل

ــة.46 ــية وا�جت«عي ــات النفس ــة والخدم ــات الطبي ــة والخدم ــØاء، وا¿دوي ــاعدة الخ مس

إن التعامــل بجديــة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية ± قضيــة اعتقــال ومقتــل الناشــط بنــات . 141
ــام  ــÅاف ع ــم اع ــة، وتقدي ــن الحادث ــة ع ــة والوطني ــؤولية القانوني ــول ا�س ــا قب ــب منه تتطل
ــرار،  ــدم التك ــات بع ــم ض«ن ــه، وتقدي ــن مقتل ــات ع ــط بن ــذار ¿àة الناش ــؤولية واعت با�س
ــدث،  ــ« ح ــØ م ــتخÍص الع ــ� اس ــكل دؤوب ع ــل بش ــة، والعم ــØ والÅضي ــÍل الج ــن خ م
ورفــع كفــاءة ا¿جهــزة ا¿منيــة مــن خــÍل ضــ«ن الســيطرة الفعالــة عــ� ســلوك عناéهــا، 
 éوتوفــر ا¡رادة الجــادة والحقيقيــة لضــ«ن أن كافــة ا¡جــراءات التــي تقــوم بهــا هــذه العنــا

متســقة مــع القانــون ا�حــï وا�عايــ� الدوليــة الخاصــة بحقــوق ا¡نســان.

45  تقرير ا�قررة الخاصة بشأن مقتل الصحفي ج«ل خاشقجي، مرجع سابق
46  ا�رجع السابق
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142 . éتعـرض الناشـط نـزار بنـات لحالة تحريـض كب�ة ضده، قبـل وقت قص� من مقتلـه، من عنا
محسـوبة عـ� حركـة فتـح ± مدينة دورا، كذلـك صدور بيانات باسـم منطقـة دورا التنظيمية، 
تحـرض عـ� القصـاص تجاهـه، ون� مسـؤولون ± السـلطة الفلسـطينية منشـورات تحريضية 
ضـده. و± ظـل ارتفـاع وتـ�ة التحريـض إÏ م«رسـات عـ� ا¿رض مـن خـÍل إطـÍق النـار 
عـ� منزلـه، وتلقيـه تهديـدات بالقتـل عـØ وسـائل مختلفـة مـن جهـات معلومـة وأخـرى غ� 
معلومـة. وقـد تصاعـدت هـذه التهديـدات ولغـة التحريـض بعد قيام الناشـط بنـات من خÍل 
قاÚـة «الحريـة والكرامـة» بتوجيـه رسـالة لÍتحـاد ا¿وروÜ يطالـب بوقف الدعم عن السـلطة 
الفلسـطينية واتهامهـا بالفسـاد، وقـد شـكلت ذلـك حالـة من الضغـط الكب� ع� أجهـزة ا¿من 
الفلسـطينية لـÆورة وضـع حد للناشـط بنات، من خـÍل اعتقاله بالدرجـة ا¿وÏ ووضعه ع� 

قاÚـة ا�طلوبـÂ ¿جهزة ا¿مـن ± مدينـة الخليل.

التهمــة ا�وجهــة اÏ الناشــط نــزار بنــات والــواردة ± مذكــرة ا�حضــار الصــادرة عــن النيابــة . 143
ــرأي  ــق بال ــي تهمــة تتعل ــة» وه ــلطات العام ــي «ذم الس ــخ 2-2021/5/4 ه ــة بتاري العام
والتعبــ� وتصنــف جنحــة حســب قانــون العقوبــات الســاري ا�فعــول، ومــن ا�ســتغرب أن 
ــزار  ــØت الناشــط ن ــخ 2021/6/23 اعت ــد بتاري ــا ا�شــÅك ا�نعق ــة ± اجت«عه ــزة ا¿مني ا¿جه
بنــات مــن أخطــر ا�طلوبــÂ لهــا، بــل اعتØتــه ا¿خطــر، حيــث تــم وضعــه عــ� رأس قاÚــة 
مــن 15 شــخصاً مطلوبــÂ ل{جهــزة ا¿منيــة عــ� تهــم مختلفــة. بالرغــم مــن أن الناشــط بنــات 
� يشــكل خطــراً عــ� النظــام العــام و� يحمــل الســÍح أو يهــدد ا¿مــن والســلم �ــا يســتدعي 
وضعــه عــ� قاÚــة ا�طلوبــÂ الخطريــن، وهــذا مــؤ� أن ا¿جهــزة ا¿منيــة رضخــت لحالــة 

التحريــض التــي تعــرض لهــا الناشــط بنــات. 

اتســمت طبيعــة ا�همــة التــي قامــت بهــا عنــاé القــوة مــن جهــاز ا¿مــن الوقــاü، والطريقــة . 144
ــود  ــا إÏ وج ــن حيثياته ــ� ضم ــذ، وتش ــة ± التنفي ــة والøع ــة العالي ــا بالدق ــت به Î ــي الت
عمــل اســتخبارا, عــ� ا¿رض وتقنيــات لوجســتية ومعرفــة بــأدق التفاصيــل �ــكان تواجــد 
ــتخدام  ــا. وأن اس ــات وأوقاته ــط بن ــد الناش ــكان تواج ــددة � ــد ا�ح ــات، وا�واعي ــط بن الناش
أدوات حــادة وســÍح خفيــف مــن عبــوات غــاز ومسدســات والتمكــن مــن اعتقــال الناشــط 
بنــات وا�نســحاب مــن ا�ــكان وتنفيــذ ا�همــة ± وقــت قصــ� � يتجــاوز (6) دقائــق، ومــن 
ــات بأقــù وقــت ممكــن  ــال للناشــط بن ــة اعتق ــذ عملي ــرار بتنفي ــك يســتنتج بوجــود ق ذل

وبــأي ?ــن، حتــى لــو أدى ذلــك إÏ اســتخدام القــوة ا�فرطــة.
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إن م«رســة العنــف والقــوة ا�فرطــة ضــد الناشــط بنــات باســتخدام أدوات حديديــة والــÆب . 145
بهــا عــ� الجــزء العلــوي مــن جســده، وهــو نائــم غــ� قــادر عــ� مقاومــة عنــاé القــوة، 
ــه  ــداء علي ــام با�عت ــه والقي ورش وجهــه بالغــاز، والســحل وتجمــع أكــã مــن 9 عنــاé حول
بالــÆب بكعــب ا�سدســات، وأداة حــادة عــ� أنحــاء متفرقــة مــن جســده، مــن ا�فــÅض أنــه 
تشــكل لعنــاé القــوة ا¿منيــة احت«ليــة الوفــاة للناشــط بنــات نتيجــة اســتخدام ذلــك العنــف 
ــوة اســتمرت  ــاé الق ــة ا�فÅضــة، إ� أن عن ــوة ا�فرطــة. وبالرغــم مــن هــذه ا�حت«لي والق
بالقيــام با�عتــداء وباســتخدام تلــك ا¿دوات وقبولهــا بنتيجــة تلــك ا�حت«ليــة وأثرهــا، بالنظــر 

لــÆورة تنفيــذ ا�همــة ± أàع وقــت وبــأي ?ــن.

يعـØ اسـتخدام كل هـذا العنـف والقـوة ا�فرطـة، وطريقـة اقتحام مـكان إقامة الناشـط بنات، . 146
والنتيجـة التـي حدثـت، عـن مـدى التأثـر الواضح لعنـاé القوة بحالـة التحريض التي سـبقت 
عمليـة اعتقـال ومقتل الناشـط بنـات، با¡ضافـة إÏ الجهد ا�بـذول ± عملية ا�راقبـة وا�تابعة 
للناشـط بنـات، وفشـل الوسـاطات مـا بـÂ أقـارب الناشـط وجهـاز ا¿مـن الوقـاü، التـي كانت 
تهـدف إÏ تقديـم ض«نـات لعـدم تعـرض الناشـط بنـات للتعذيـب وسـوء ا�عاملـة مقابـل 

تسـليم الناشـط بنـات نفسـه لجهـاز ا¿مـن الوقـاü ك« حـدث ± مرات سـابقة.

قــدوم عنــاé القــوة، وجميعهــم مــن جهــاز ا¿مــن الوقــاü، لتنفيــذ مهمــة أمنيــة ± منطقــة . 147
تعتــØ تحــت ســيطرة ا�حتــÍل ا¡àائيــï، تتطلــب وجــود تنســيق أمنــي للقيــام بتلــك ا�همــة 
مــع ا�حتــÍل ا¡àائيــï، وقــدوم القــوة بالــزّي ا�ــدâ واســتخدام مركباتهــم الشــخصية، وهــم 
ظاهــرو الوجــه، وعــدم حمــل ســÍح الطويــل مــن قبيــل الكÍشــنكوف ا�ســتخدم عــادة لــدى 
ــة  ــل ا�سدســات، يرجــح امكاني ــاري خفيــف مــن قبي ــاء بســÍح ن ــة، وا�كتف ــزة ا¿مني ا¿جه

عــدم وجــود تنســيق أمنــي لتنفيــذ تلــك ا�همــة.

ــام عنــاé القــوة مــن جهــاز ا¿مــن الوقــاü بالدخــول �ــكان إقامــة الناشــط بنــات عــن . 148 قي
طريــق خلــع النافــذة واســتخدام القــوة ا�فرطــة، ± ظــل عــدم وجــود أيــة مقاومــة لهــا مــن 
 Âقبــل الناشــط بنــات أو أبنــاء عمــه ا�تواجديــن معــه ± ذات ا�ــكان، يعــد انتهــاكاً للقوانــ
ــة لعــام 2001 ا�نظــم  ــون ا¡جــراءات الجزائي ــة، ســواء قان ــذة ذات العÍق والت�يعــات الناف
ــوة  ــبي ق ــلوك �نتس ــد الس ــÍق وقواع ــة ا¿خ ــف أو مدون ــض والتوقي ــراءات القب ــكام إج ¿ح

ا¿مــن الفلســطينية والتــي حــددت إجــراءات اســتخدام القــوة. 

ــتغرق، . 149 ــت ا�س ــوة والوق ــار الق ــق �س ــق التحقي ــا فري ــام به ــي ق ــات الت ــة ا�تابع ــ� كاف تش
والتأكــد مــن خــروج الناشــط بنــات عــ� قيــد الحيــاة مــن مــكان إقامتــه حتــى لحظــة إدخالــه 
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للمركبــة التــي أقلتــه، ووصولــه إÏ مقــر جهــاز ا¿مــن الوقــاü �دينــة الخيــل فاقــداً للوعــي 
ــارق  ــات قــد ف ــه، أن الناشــط بن ــه للمستشــفى مغطــى وا�عــÍن عــن وفات ــم وصول ومــن ث

الحيــاة أثنــاء نقلــه مــن مــكان اعتقالــه إÏ مقــر جهــاز ا¿مــن الوقــاü داخــل ا�ركبــة.

150 . Ïــل، وعــدم التوجــه إ ــاء النق ــة أثن ــوة بطلــب ا�ســاعدة الطبي ــاé الق ــام عن ــ� عــدم قي يث
ا�ستشــفى مبــا�ة قبــل الذهــاب إÏ مقــر جهــاز ا¿مــن الوقــاü، مجموعــة مــن التســاؤ�ت 
بشــأن عــدم اتخــاذ القــرار بشــأنها، حــول مــا إذا قامــت القــوة با¡بــÍغ عــن فقــدان الوعــي 
للناشــط بنــات إÏ مســتويات أعــ� ومــاذا كان قرارهــا؟ أم كان القــرار ميدانيــاً لعنــاé القــوة 

للتــùف بهــذه الطريقــة.

كافــة ا¡جــراءات التــي قــام بهــا عنــاé القــوة مــن جهــاز ا¿مــن الوقــاü انتهكــت القواعــد . 151
ــة  ــة الحــق ± الحري ــام 2003 ، وبخاص ــدل لع ــا³ ا�ع ــون ا¿س ــواردة ± القان ــتورية ال الدس
ــة،  ــة بالكرام ــانية والحاط ــة الÍإنس ــب وا�عامل ــرض للتعذي ــدم التع ــق ± ع ــخصية والح الش
وتشــكل جرائــم موصوفــة ± القانــون ا¿ســا³ الفلســطيني والت�يعــات ذات العÍقــة، 
وتوجــب ا�ســاءلة الجزائيــة والتأديبيــة وا¡داريــة، كــ« توجــب التعويــض عــن الــÆر الــذي 

ــه. ــة وعائلت لحــق بالضحي

ــان . 152 ــم لج ــاص بتنظي ــوâ الخ ــع القان ــمية للمرج ــق الرس ــة التحقي ــاد لجن ــن افتق ــم م بالرغ
التحقيــق الرســمية، إ� انهــا � تتبــع ± عملهــا منهجيــة واضحــة بشــأن التحقيــق ± الحادثــة، 
ــب لجــان  ــث تتطل ــة بشــكل رســمي، حي ــع العائل ــر ومشــاركته م ــدم نــ� التقري ــك ع كذل
التحقيــق ± حــا�ت القتــل خــارج القانــون اعتــ«د ا�بــادئ التوجيهيــة الدولية بهــذا الخصوص، 
ــات  ــة للتوصي ــات عمــل معلومــة مســبقاً ± عمــل تلــك اللجــان، والقيمــة القانوني أو منهجي
الصــادرة عنهــا، كــ« هــو الحــال ± ا�«رســات الدوليــة الفضــ� ± حــا�ت مشــابهة، والتــي 
تســتند إÏ منهجيــات عمــل الØوتوكــول النموذجــي ا�تعلــق بالتحقيــق القانــوâ ± عمليــات 
ــول  ــة، «بروتوك ــدام دون محاكم ــفي وا¡ع ــدام التعس ــون وا¡ع ــاق القان ــارج نط ــدام خ ا¡ع

مينوســوتا».47

ــة . 153 ــاء لجن ــد انته ــة بع ــزاü بالحادث ــق ج ــح تحقي ــكرية بفت ــة العس ــام النياب ــن قي ــÍن ع ا¡ع
التحقيــق الرســمية مــن عملهــا، يشــ� إÏ حالــة إربــاك ± ا¿طــر ذات ا�ســؤولية القانونيــة التي 
كلفهــا القانــون ± متابعــة الجرائــم وإجــراء التحقيقــات الجزائيــة بشــأنها، كذلــك اســتعجال 
ــة ا�لــف التحقيقــي  ــة وإحال ــا بالتحقيــق ± الحادث ــة بوقــف إجراءاته ــة العامــة ا�دني النياب

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b0151.html  47
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 ،Âــكري ــن العس ــوة م ــاé الق ــون عن ــهود، ك ــهادة الش ــتناد إÏ ش ــكرية با�س ــة العس للنياب
بالرغــم مــن عــدم معرفــة الشــهود لخلفيــات جميــع عنــاé القــوة إذا مــا كانــوا جميعهــم 
ــة ± التحقيــق ليشــمل التحريــض الســابق  مــن مراتــب عســكرية أم �، وعــدم توســع النياب

عــ� الناشــط بنــات

إعــÍن ا�تحــدث الرســمي باســم ا¿جهــزة ا¿منيــة عــن انتهــاء النيابــة العســكرية للتحقيــق ± . 154
ــه ا�تهــام إÏ عنــاé القــوة التــي شــاركت ± اعتقــال  ــات، وتوجي جر�ــة مقتــل الناشــط بن
ومقتــل الناشــط بنــات دون غ�هــم مــن ا�ســؤولÂ، وا¡شــارة إÏ عــدم توجيــه اتهــام إÏ نائــب 
مديــر جهــاز ا¿مــن الوقــاü ± الخليــل لعــدم وجــوده ± ا�ــكان، أو ايــة إشــارة إÏ إجــراءات 
اســتجواب قامــت بهــا النيابــة العســكرية أو النيابــة ا�دنيــة �ســؤولÂ ± مراكــز صنــع القــرار 
ا¿منــي والســيا³، يشــ� بوضــوح إÏ اســتبعاد ا�ســاءلة �ســؤولÂ رفيعــي ا�ســتوى، ســواء 
مــن أعطــى التعليــ«ت أو مــن هــم ± مواقــع صنــع القــرار، أو مــن كان يفــÅض بهــم م«رســة 
ا¡�اف عــ� القــوة، إعــ«�ً لقانــون الخدمــة ± قــوى ا¿مــن، وا�عايــ� الدوليــة ذات الشــأن. 
كذلــك عــدم اســتجوابهم حــول الحادثــة وغ�هــا مــن معلومــات لهــا عÍقــة �عرفتهــم ا�ســبقة 
ــم  ــدم معرفته ــلوك، أو ع ــك الس ــول دون ذل ــراءات تح ــم إج ــدم اتخاذه ــوة وع ــلوك الق لس

بشــكل أو آخــر بــأي معطيــات بذلــك الســلوك.

تدلــل الظــروف الســابقة �عتقــال ومقتــل الناشــط بنــات إÏ عــدم اتخــاذ أيــة إجــراءات أو . 155
ــه  ــة ب ــت محدق ــي كان ــن ا�خاطــر الت ــره م ــات أو تحذي ــة الناشــط بن ــق بح«ي ــ� تتعل تداب
وبعائلتــه، �ــا يرتــب مســؤولية عــ� الســلطة الفلســطينية عــن عــدم تنفيــذ التزاماتهــا الــواردة 
ــوارد  ± العهــد الــدوë الخــاص بالحقــوق ا�دنيــة والسياســية وبخاصــة ا�لتــزام بالح«يــة ال
± ا�ــادة (6) مــن العهــد، حيــث أن كافــة ا�عطيــات التــي توفــرت لــدى الجهــات ا¿منيــة، 
وبخاصــة حادثــة اطــÍق النــار عــ� منــزل الناشــط بنــات والقــاء قنبلــة غــاز عــ� منزلــه أثنــاء 
تواجــد أفــراد اàتــه داخــل ا�نــزل ومــا رافقهــا مــن حالــة تحريــض عليــه، كانــت تســتدعي 

اتخــاذ إجــراءات وتدابــ� للح«يــة والتحذيــر مــن مخاطــر تتهــدد الناشــط بنــات وعائلتــه.

ــاً . 156 ــا�ت، تشــكل نهج ــف ± بعــض الح ــت بشــكل أخ ــوة، وإن كان ــف والق ــتخدام العن إن اس
متبعــاً لــدى بعــض عنــاé ا¿جهــزة ا¿منيــة خــÍل عمليــات القبــض والتوقيــف، حيــث وثقــت 
ــض  ــات القب ــاكات ض«ن ــن انته ــد م ــنوات العدي ــØ س ــق ع ــة الح ــتقلة ومؤسس ــة ا�س الهيئ
ــة  ــزة ا¿مني ــن ا¿جه ــد م ــت العدي ــة، وخاطب ــوره ا�ختلف ــف بص ــتخدام العن ــف واس والتوقي
والنيابــة العامــة والنيابــة العســكرية بشــأن تلــك الحــا�ت، وكــون عــدد مــن تلــك الحــوادث 
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ــدة  ــات محاي ــأنها تحقيق ــِر بش ــمية � تج ــات الرس ــا الجه ــب به ــة وا�خاط ــا�ت ا�وثق والح
وفعالــة، يؤكــد غيــاب ا�ســاءلة الحقيقيــة عــن تلــك ا�نتهــاكات، �ــا يــؤ� إÏ اســتمرار تلــك 
ا�«رســات التــي تتطلــب معالجــة جذريــة مــن خــÍل توفــر إرادة جــادة ¡عــ«ل ا�ســاءلة 

عــ� كافــة ا�ســتويات.

هنـاك العديـد مـن النصوص القانونيـة الـواردة ± قانون العقوبات الثوري «العسـكري» لسـنة . 157
48،1979 التـي Îنـح القائـد العـام لقـوى ا¿مـن صÍحيـات إصـدار عفـو خـاص، كذلـك نصوص 
قانونيـة واردة ± قانـون أصـول ا�حاكـ«ت الجزائيـة الثـوري �نظمـة التحريـر الفلسـطينية 
«العسـكري»Î 49نـح القائـد العـام لقـوى ا¿مـن ورئيـس هيئـة قضـاء قـوى ا¿مـن50 صÍحيـات 
وسـلطات تقديريـة واسـعة ± إلغـاء أو تخفيـض، أو وقـف تنفيـذ العقوبـات الصـادرة عـن 
ا�حاكـم العسـكرية ، و± حـال اسـتخدام هـذه الصÍحيـات يـؤدي إÏ ا¡فـÍت مـن العقـاب، 
وهـذا مـا جعـل كافـة هيئات معاهـدات والصكوك الدوليـة، با¡ضافة إÏ أمور أخـرى، �كن أن 
تأخـذ منحـى باتجـاه مطالبـة الـدول بعدم اختصـاص القضـاء العسـكري بالنظـر ± ا�نتهاكات 

الجسـيمة لحقـوق ا¡نسـان ا�رتكبـة مـن قبـل عنـاé قـوات ا¿من.

شــكلت ا¿حــداث التاليــة �قتــل الناشــط نــزار بنــات مــن تجمعــات ســلمية رافضــة للحادثــة . 158
ومطالبــة �ســاءلة ا�ســؤولÂ عنهــا وا�عتــداء عــ� ا�شــاركات وا�شــاركÂ فيهــا، وا�عتــداء 
عــ� الطواقــم الصحفيــة، واســتخدام عنــاé بالــزّي ا�ــدâ ، وا�ســتدعاءات ا¿منيــة وا�حتجــاز 
التعســفي عــ� خلفيــات النشــاط الســيا³ وحريــة الــرأي والتعبــ�، اســتمراراً لــذات الســلوك 
ــرأي  ــة ال ــة حري ــلمية وم«رس ــات الس ــع التجمع ــل م ــن ± التعام ــوى ا¿م ــه ق ــذي تنتهج ال
ــا  ــة، � ــة والفاعل ــادة والحقيقي ــاءلة الج ــاب ا�س ــ� غي ــدداً ع ــد مج ــذي يؤك ــ�، وال والتعب
ــكاب  ــة إزاء ارت ــعور بالحصان ــن الش ــوات ا¿م ــاé ق ــح عن ــاب، �ن ــن العق ــاً م ــكل إفÍت يش
انتهــاكات لحقــوق ا¡نســان تضــع الســلطة الفلســطينية أمــام ا�ســاءلة الدوليــة بعــد ا�نض«م 

لÍتفاقيــات الدوليــة لحقــوق ا¡نســان وا�حكمــة الجنائيــة الدوليــة.

ــع . 159 ــن أو تتب ــزة ا¿م ــع أجه ــت تتب ــواء كان ــدâ س ــزّي ا� ــاé بال ــتخدام عن ــرة اس ــد ظاه تع
تنظيــ«ت سياســية ومــا مارســته مــن انتهــاكات بحــق ا�شــاركÂ وا�شــاركات تحديــداً ا�نــاث 

ا�واد (42،46) من قانون العقوبات الثوري �نظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979.  48
ا�ادة (250) من قانون أصول ا�حاك«ت الجزائية الثوري �نظمة التحرير الفلسطينية ”العسكري».  49

قرار بقانون رقم (31) لسنة 2016م،  بشأن تعديل قانون أصول ا�حاك«ت الجزائية الثوري لسنة 1979م، تعدل ا�ادة (249) من القانون ا¿صï لتصبح   50
:,Äع� النحو ا

.ãث سنوات فأكÍأ. يصادق القائد ا¿ع� ع� ا¿حكام النهائية الصادرة عن ا�حاكم العسكرية القاضية بعقوبة السجن من ث
ب. يصادق رئيس هيئة القضاء العسكري ع� ا¿حكام النهائية الصادرة عن ا�حاكم العسكرية القاضية بعقوبة الحبس حتى ثÍث سنوات.
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ــلطة  ــر الس ــي، وتظه ــï وا�جتمع ــلم ا¿ه ــدد الس ــي ته ــر الت ــر الظواه ــن أخط ــن، م منه
الفلســطينية ومؤسســاتها الرســمية بعــدم قدرتهــا عــ� إدارة الشــأن العــام، وعــدم احتكامهــا 
لســيادة القانــون كمبــدأ ناظــم للعÍقــة مــا بــÂ ا�واطنــÂ/ات والســلطة التنفيذيــة �ختلــف 

مكوناتهــا، ا¿مــر الــذي تكــرر ± أكــã مــن مناســبة.

ــة . 160 ــة، حال ــات الحادث ــه، وتداعي ــل مقتل ــات قب ــي أحاطــت بالناشــط بن أظهــرت الظــروف الت
ــاً  التداخــل والعÍقــة غــ� الصحيــة مــا بــÂ التنظيــم وا�ؤسســة الرســمية، والــذي ظهــر جلي
 éاتجــاه تداعيــات مقتــل الناشــط بنــات، وزج عنــا Âيحــات بعــض السياســùل تÍمــن خــ
وا�عتــداء عليهــم/ن ± الســاحات العامــة،  تنظيميــة ± مواجهــة ا�حتجــÂ/ات ســلمياً 

ــداث. ــة ا¿ح ــاه تغطي ــد اتج ــ� محاي ــاز غ ــكل منح ــمي بش ــÍم الرس ــتخدام ا¡ع واس

 إصــدار الســلطة الفلســطينية اعÅافــاً كامــÍً با�ســؤولية بشــكل رســمي عــن مقتــل الناشــط 161. 
ــÆر  ــØ ال ــاف وج ــبل ا¡نص ــ� س ــه، وتوف ــه وأصدقائ ــمي لعائلت ــذار رس ــم اعت ــات، وتقدي بن
 Âلعائلتــه، �ــا يشــمل تقديــم التعويضــات ا�اديــة، ومعرفــة الحقيقــة، وتقديــم كافــة ا�ســؤول

.Âعــن الحادثــة للمحاكمــة العادلــة والنزيهــة، وتوفــ� ض«نــات محاكمــة عادلــة للمتهمــ

مراجعــة كافــة ا¡جــراءات والتدابــ� ا�تخــذة بشــأن مÍبســات وظــروف مقتــل الناشــط بنــات، . 162
�ــا فيهــا عــدم توفــ� الح«يــة والتحذيــر، وعــدم القيــام بالواجبــات القانونيــة ا�لقــاة عــ� 
عاتــق الجهــات ا�ســؤولة اتجــاه ح«يــة الحــق ± الحيــاة، والتقاعــس عــن اتخــاذ ا¡جــراءات 
القانونيــة �ــا يكفــل الكشــف عــن مÍبســات إطــÍق النــار عــ� منــزل الناشــط بنــات قبــل 
 Âــؤول ــمل ا�س ــا يش ــاءلة � ــرة ا�س ــيع دائ ــه، وتوس ــاص من ــ� القص ــض ع ــه، والتحري مقتل

وصنــاع القــرار، وتقديــم كل مــن يثبــت تورطــه بذلــك للمحاكمــة العادلــة.

تقديــم الســلطة الفلســطينية ض«نــات بعــدم التكــرار، واحــÅام الحــق ± التجمــع الســلمي . 163
وحريــة الــرأي والتعبــ�، واحــÅام الحــق ± إقامــة التجمعــات الســلمية وعــدم التعــرض لهــا 
ــت ا�شــاركات  ــي طال ــاكات الت ــة با�نته ــات جزائي ــح تحقيق ــن ا¿شــكال، وفت ــأي شــكل م ب
وا�شــاركÂ فيهــا، وعــدم اســتخدام عنــاé بالــزّي ا�ــدâ ± التعامــل مــع التجمعــات الســلمية 

ــرف كان. ± أي ظ
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تقديــم اعتــذار للطواقــم الحقوقيــة والصحفيــة مــن صحفيــات وصحفيــÂ �ختلــف مجــا�ت . 164
عملهــم/ن، باعتبارهــم/ن عــÂ الحقيقــة ± كافة الســاحات، واحÅاماً لدورهم/ن وشــجاعتهم/ن 
± ا�يــدان إبــان تغطيــة انتهــاكات ا�حتــÍل ا¡àائيــï ± كافــة ا�واقــع وا�ياديــن، والتعهــد 
بعــدم ا�عتــداء عليهــم/ن تحــت أي ظــرف كان، وتوفــ� الح«يــة لتلــك الطواقــم كلــ« تطلبــت 

الحاجــة ذلــك، وتعويضهــم/ن عــن ا�Ûار التــي لحقــت بهــم/ن و�عداتهــم.

قيــام النيابــة العامــة ا�دنيــة �تابعــة البــÍغ الجــزاü ا�قــدم مــن قبــل ا�ؤسســات ا¿هليــة، . 165
وفتــح تحقيــق جــزاü بحــق العنــاé بالــزّي ا�ــدâ الذيــن تعرضــوا للمشــاركÂ وا�شــاركات 
± التجمعــات الســلمية، وا�عتــداءات التــي طالــت الصحفيــات والصحفيــÂ ± ا�يــدان، 

ــة. ــم للمحاكم وتقد�ه

قيــام النيابــة العامــة ا�دنيــة بصفتهــا ا�ــ�ف عــ� مأمــوري الضبــط القضــاü �تابعــة كافــة . 166
ا¡جــراءات ا�تخــذة مــن قبلهــم ومراجعتهــا للتأكــد مــن التزامهــا بالضوابــط وا�عايــ� الــواردة 

± القانــون، وتفعيــل الصÍحيــات ا�منوحــة لهــا إزاء ا�خالفــات ا�رتكبــة مــن قبلهــم.

ــاب إرادة . 167 ــة غي ــو إ� نتيج ــا ه ــة، م ــزة ا�ختلف ــل ا¿جه ــن قب ــتمر م ــاءلة ا�س ــاب ا�س غي
سياســية جــادة تجــاه إعــ«ل مبــدأ ا�ســاءلة وفــق مبــدأ ســيادة القانــون، و± الوقــت الــذي 
تتوفــر ا¡رادة السياســية ¡عــ«ل مبــدأ ا�ســاءلة � تحتــاج فيــه إ� لقــرار ســيا³ يؤكــد التــزام 
الســلطة الفلســطينية �ــا هــو وراد ± القانــون ا¿ســا³ الفلســطيني والت�يعــات ذات الصلة، 

وا¡يفــاء بالتزاماتهــا تجــاه ا�تفاقيــات الدوليــة �وجــب انض«مهــا لتــك ا�تفاقيــات.

ــة والرســمية، مــن . 168 ــا بــÂ التنظيــ«ت السياســية وا�ؤسســات ا¿مني ــة التداخــل م وقــف حال
خــÍل التأكيــد عــ� مرجعيــات ا�ؤسســات الرســمية السياســية منهــا وا¿منيــة �بــدأ ســيادة 
القانــون، وا�حتــكام إÏ القانــون ا¿ســا³ والت�يعــات ± العÍقــة مــا بــÂ ا�واطنــÂ والســلطة 
التنفيذيــة بكافــة مكوناتهــا، ووقــف كافــة ظواهــر التحريــض ا�تبــادل، نحــو خطــاب وحــدوي 
ــة  ــدق بالقضي ــي تح ــر الت ــة ا�خاط ــة ± مواجه ــة الداخلي ــÂ الجبه ــاهم ± Îت ــي يس وطن

الوطنيــة.

169 . Ïورة ا�لتــزام وا�حتــكام إÛ قيــام وزارة الداخليــة بإصــدار التعميــ«ت الصارمــة تجــاه
ــار  ــا، واعتب ــة ا�شــاركات وا�شــاركÂ فيه الت�يعــات الناظمــة للتجمعــات الســلمية، وح«ي
ــه، ويشــكل مفخــرة  ــز ب ــاً يعت ــاً وحضاري ــك التجمعــات مكســباً وطني مشــاركة النســاء ± تل

ــل. ــة ا�حاف ــطيني ± كاف ــعب الفلس للش
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ــة لبعــض . 170 ــم ا�وجه ــ� واســقاط الته ــرأي والتعب ــة ال ــÂ عــ� خلفي ــات ا�واطن وقــف مÍحق
النشــطاء عــ� خلفيــة مشــاركاتهم الســلمية ± التجمعــات او عــ� خلفيــات الــرأي والتعبــ�. 
وتعديــل الت�يعــات الســارية، خاصــة قانــون الجرائــم ا�لكÅونيــة وقوانــÂ العقوبــات، مــن 
ــة  ــادات موجه ــة انتق ــعة اي ــة وواس ــارات فضفاض ــرم بعب ــي تج ــوص الت ــاء النص ــÍل إلغ خ

ــة. ــلطات العام ــؤولÂ او  للس للمس

انتهى 
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20/11/2020

20205/

 

ترصيح صحايف

الهية املستقلة تتابع توقيف املواطن نزار بنات وتطالب باإلفراج الفوري عنه

تتابــع الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان «ديــوان املظــا¦» توقيــف ا�واطــن نــزار بنــات يــوم أمــس 
مــن قبــل قــوة أمنيــة مشــÅكة مــن منزلــه الكائــن ± مدينــة دورا �حافظــة الخليــل، وذلــك عــ� 
خلفيــة قيامــه بنــ� فيديــو ينتقــد مواقــف للســلطة، و�تابعــة الهيئــة فــإن بنــات موقــوف لــدى 
ا�باحــث العامــة ± �طــة الخليــل وســيعرض غــداً عــ� النيابــة العامــة، تــرى الهيئــة ان توقيفــه 

جــاء عــ� خلفيــة تهــم تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبــ� وتطالــب الهيئــة با¡فــراج الفــوري عنــه.

انتهى
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2020/11/23

الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان ومؤسسة الحق تتابعان
احتجاز املواطن نزار بنات وتطالبان باحرتام قرارات القضاء

تابعــت الهيئــة ا�ســتقلة لحقــوق ا�نســان «ديــوان ا�ظــا�» ومؤسســة الحــق اعتقــال ا�واطــن نــزار 
بنــات والــذي جــرى احتجــازه فجــر يــوم الجمعــة ا�ــا} مــن منزلــه �دينــة دورا. فقــد زارت الهيئــة 
ــ«  ــاز. ك ــروف ا�حتج ــ� ظ ــا ع ــا واطلعت ــة أريح ــازه �دين ــز احتج ــات ± مرك ــن بن ــق ا�واط والح
ــح  ــام قــا} صل ــوم ا�ثنــÂ أم ــات الي ــد توقيــف بن ــات جلســة Îدي ــة والحــق مجري تابعــت الهيئ

أريحــا، الــذي أصــدر قــراره بإخــÍء ســبيل بنــات بكفالــة محــل اقامتــه. 

وحيــث � زال ا�واطــن بنــات محتجــز و� يخــ� ســبيله رغــم صــدور قــرار قضــاü بإخــÍء ســبيله. 
تتابــع الهيئــة ا�ســتقلة ومؤسســة الحــق تنفيــذ القــرار القضــاü مــع رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 
ــن  ــق م ــة الح ــتقلة ومؤسس ــة ا�س ــل الهيئ ــاء. تأم ــكام القض ــون وأح ــÅام القان ــد باح ــذي تعه ال
الجهــات ا�كلفــة بإنفــاذ القانــون احــÅام قــرارات القضــاء وا�فــراج الفــوري عــن ا�واطــن نــزار ينــات 

احÅامــا �بــدأ ســيادة القانــون واحــكام ا�حاكــم.

انتهى
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2021/5/2

2021/19

الهيئة تنظر بخطورة بالغة لحادثة إطالق النار عىل منزل الناشط الحرا® نزار بنات

وتطالب الجهات الرسمية ·الحقة ومعاقبة الجناة

تنظر الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان «ديوان املظا¦» بخطورة وقلق بالغÂ لحادثة إطÍق النار ع� 
قاÚة  عن   Âا�رشح أحد  كان  والذي  ا�وافق 2021/5/1  السبت  يوم  مساء  بنات  نزار  ا�واطن  منزل 
الحرية والكرامة ± ا�نتخابات الت�يعية التي كان من ا�قرر عقدها بتاريخ 2021/5/22 والتي جرى 

أول أمس تأجيلها إÏ أجل غ� مسمى.

ووفق توثيقات الهيئة فقد أطلق أمس مجهولون و± حواë الساعة الحادية ع�ة مساء، النار والرصاص 
أطفاله  خاصة  ساكنيه  وترويع  دورا  صلح  محكمة  من  بالقرب  الواقع  منزله  ع�  الغاز  وقنابل  الحي 

وزوجته عل«ً أنه � يكن داخل ا�نزل ± تلك ا¿ثناء.

عن  صادرة  بحقه  استدعاء  مذكرة  بوجود  منزله  ع�  ا�عتداء  وقبل  للهيئة  بنات  نزار  ا�واطن  وأفاد 
.Âمكتب النائب العام للمثول طرفهم هذا اليوم ا�وافق 2021/5/2، وفق ما أبلغه به أحد ا�حام

:ïوإذ تستنكر الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان هذه الحادثة فإنها تطالب �ا ي  

التحقيق الجاد والعاجل من قبل النيابة العامة وال�طة ± حادثة إطÍق النار وقنابل الغاز داخل . ١
منزله ومÍحقة مرتكبي الجناة وض«ن عدم افÍت الجناة من العقاب. 

أن أمن وسÍمة جميع ا�واطنÂ مسؤولية السلطة التنفيذية واجهزة إنفاذ القانون.. ٢
وقف مÍحقة أي مواطن ع� خلفية الرأي والتعب� وإطÍق الحقوق والحريات العامة خاصة ± . ٣

ظل حالة ا�حباط العامة نتيجة قرار تأجيل ا�نتخابات.
                                         انتهى
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2021/6/24

2021/6

ترصيح صحفي

تنظــر الهيئــة ا�ســتقلة لحقــوق ا¡نســان «ديــوان ا�ظــا�» بخطــورة بالغــة لحادثــة وفــاة الناشــط 
نــزار بنــات ا�رشــح الســابق عــن قاÚــة الحريــة والكرامــة �نتخابــات ا�جلــس الت�يعــي (44 عامــاً) 
والــذي أعلــن خــØ وفاتــه بعــد وقــت قصــ� مــن اعتقالــه مــن قبــل قــوة أمنيــة كبــ�ة عنــد الســاعة 
ــب  ــل. وحس ــن الخلي ــة م ــة الجنوبي ــاري ± ا�نطق ــران الج ــق 24 حزي ــوم ا�واف ــر الي ــة فج الثالث
ــه بالــÆب  ــداء علي ــوا مــع ا�رحــوم فقــد تــم ا�عت ــة كان ــان وافــراد مــن العائل ــادات شــهود عي اف

والــرش بالغــاز اثنــاء اعتقالــه.

وقــد بــا�ت الهيئــة بالتحقيــق وجمــع ا�علومات حــول حادثــة الوفاة وستشــارك ± ت�يــح الجث«ن 
مــن خــÍل طبيــب �عــي منتــدب مــن قبــل الهيئــة، وســتعلن نتائــج التحقيــق التــي تتوصــل اليهــا 
فــوراً. كــ« تــم ا�تفــاق مــع مؤسســة الحــق بتنســيق جهــود التحقيــق ± الحادثــة والعمــل بشــكل 

مشÅك.
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