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Ā
ǁȐǗȅȑȌƺȨȚư

 .1شــهدت حالــة الحقــوق والحريــات العامــة أزمــة حــادة وتراجعــاً مســتمرا ً منــذ االنقســام
الســيايس الفلســطيني يف العــام  ،2007حيــث تعــددت أوجــه االنتهــاكات التــي طالــت تلــك
الحقــوق ،واتخــذت أشــكاالً مختلفــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وكان االعتقــال التعســفي
عــىل خلفيــات سياســية الســمة البــارزة حتــى هــذه اللحظــة ،كــام وشــكل االعتــداء عــىل حريــة
الــرأي والتعبــري والتجمــع الســلمي والتعذيــب وســوء املعاملــة العناوين األبــرز لتلــك االنتهاكات
املســتمرة لغايــة اآلن؛ بالرغــم مــن انضــامم دولــة فلســطني للعديــد مــن االتفاقيــات األساســية
لحقــوق اإلنســان ،التــي تفــرض عــىل الحكومــة الفلســطينية التزام ـاً دولي ـاً بــرضورة اح ـرتام
وإعــامل الحقــوق والحريــات الــواردة فيهــا.
 .2أثــر انتشــار جائحــة كوفييــد » 19كورونــا« بشــكلٍ ســلبي عــىل األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية
للمواطنــني الفلســطينيني؛ وذلــك بســبب إعــالن حالــة الطــوارئ املســتمرة منــذ شــهر آذار
مــن العــام  2020ولغايــة إعــداد هــذا التقريــر ،حيــث يجــري متديدهــا وتجديدهــا بشــكل
متتابــع ،إضافــة إىل االغالقــات التــي طالــت كافــة القطاعــات ،مــام تســبب برتاجــع كبــري وحــاد
يف االقتصــاد الفلســطيني الهــش يف األســاس ،وأثــرت بدورهــا عــىل الحالــة العامــة مبختلــف
مســتوياتها .كذلــك اســتمرار االنتهــاكات للحقــوق والحريــات العامــة خــالل الجائحــة.
 .3شــكل صــدور مرســوم الدعــوة إلج ـراء االنتخابــات العامــة الرئاســية والترشيعيــة وانتخابــات
املجلــس الوطنــي مــن الرئيــس الفلســطيني بتاريــخ  2021/1/15إعــادة الحـراك واألمــل للجيــل
وعــرب تســجيل )(36
الجديــد بــرضورة املشــاركة السياســية الفاعلــة يف االنتخابــات القادمــةّ ،
قامئــة انتخابيــة لخــوض االنتخابــات الترشيعيــة عــن مســتوى الحاجــة إلجـراء تلــك االنتخابــات
واعتبارهــا رضورة وطنيــة ملحــة يف هــذه املرحلــة الخطــرية التــي ميــر بهــا النظــام الســيايس
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الفلســطيني .وكان لصــدور مرســوم إطــالق الحريــات العامــة أثــره اإليجــايب رغــم افتقــاده
ألي قيمــه قانونيــة؛ باعتبــار أن الحقــوق والحريــات العامــة محميــة بحكــم القانــون األســايس
الفلســطيني »الدســتور« وال حاجــة للتأكيــد عليهــا بقــدر الحاجــة إىل إرادة سياســية إلعاملهــا
وااللت ـزام بهــا ،إال أن املرســوم اعتــرب مبثابــة اإلرادة السياســية لحاميــة وإعــامل هــذه الحقــوق
والحريــات ،حيــث شــكل الغــاء تأجيــل االنتخابــات#بتاريــخ  2021/4/29ألجــل غــري مســمى
انتكاســة رسيعــة عــادت بحالــة اإلحبــاط وفقــدان األمــل بإجـراء إصالحــات جذريــة يف النظــام
الســيايس الفلســطيني واســتعادة الوحــدة وإنهــاء االنقســام إىل مــا كانــت عليــه قبــل الدعــوة
إلج ـراء االنتخابــات.
 .4شــهدت الفــرتة الالحقــة لقـرار الرئيــس محمــود عبــاس تأجيــل االنتخابــات العامــة الفلســطينية
بتاريــخ  ،2021/4/29دون تحديــد موعــد جديــد ،ح ـراكاً رافض ـاً للتأجيــل ،وعــربت مؤسســات
املجتمــع املــدين وغالبيــة القــوى السياســية والقوائــم املســجلة لخــوض االنتخابــات عــن
رفضهــا إللغــاء االنتخابــات أو تأجيلهــا ،وذلــك مــن خــالل بيانــات وأوراق موقــف صــدرت
عــن تلــك املؤسســات والقــوى والقوائــم ،إضافــة إىل خــروج تجمعــات ســلمية يف أكــرث مــن
محافظــة رفضـاً للتأجيــل .ويف تلــك األثنــاء رصــدت ووثقــت كل مــن الهيئــة املســتقلة لحقــوق
اإلنســان ومؤسســة الحــق ،ومؤسســات حقوقيــة وإعالميــة أخــرى ،ازديــادا ً ملحوظـاً يف حــاالت
االعتقــال عــىل خلفيــة سياســية ،وبخاصــة يف شــهري أيــار وحزيـران ،حيــث شــملت االعتقــاالت
واالســتدعاءات مرشــحني عــىل قوائــم انتخابيــة ســجلت لخــوض االنتخابــات الترشيعيــة ،كذلــك
اعتقــاالت طالــت نشــطاء وناشــطات عــربوا عــن دعمهــم لبعــض القوائــم االنتخابيــة ،وآخريــن
عــربوا عــن رفضهــم إللغــاء االنتخابــات.
 .5بعـد صـدور مرسـوم تأجيـل االنتخابات العامـة بتاريـخ  2021/4/29التي كان مـن املقرر عقدها
ومـن ضمنهـا الترشيعية يف  ،2021/5/22أرسـل الناشـط السـيايس نزار بنات بتاريـخ 2021/4/30
رسـالة باسـم قامئـة »الحريـة والكرامـة« املسـجلة لخـوض االنتخابـات الترشيعيـة إىل االتحـاد
األورويب يطالـب فيهـا بوقـف الدعـم املـايل للسـلطة الفلسـطينية ،وفتح تحقيـق يف آليات رصف
املنـح املاليـة املقدمـة للسـلطة الفلسـطينية مـن ذات االتحـاد ،مـا أدى إىل إثـارة غضـب بعـض
الجهـات يف الحكومـة الفلسـطينية وأجهزتها األمنيـة ومنارصيها ،كام تعرض هـذا املوقف النتقاد
مـن أطـراف أخـرى مـن خـارج الحكومـة ،ويف اليـوم التـايل للرسـالة املشـار لهـا ،قـام مجهولـون
بإطـالق النـار عـىل منـزل الناشـط بنـات يف مدينـة دورا مبحافظـة الخليل.
 .6منــذ إطــالق النــار عــىل منزلــه يف دورا بتاريــخ  ،2021/5/1غــادر بنــات منزلــه تــاركاً عائلتــه
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زوجتــه وأبنــاءه ،ظنــاً منــه بأنــه يخرجهــم مــن دائــرة االســتهداف ،حيــث كان يعتقــد أنــه
مســتهدف مــن قبــل أشــخاص محســوبني عــىل التنظيــم وبعــض األجهــزة األمنيــة الفلســطينية،
ولجــأ لإلقامــة يف منــزل مســتأجر بجانــب منــزل أبنــاء عمــه الواقــع يف منطقــة رصصوريــة
جنــوب جبــل جوهــر )منطقــة الفحــص( مبحافظــة الخليــل ،واملصنفــة وفــق اتفاقيــات »أوســلو«
مبســمى » «H2وهــي منطقــة تخضــع لســيطرة االحتــالل اإلرسائيــيل الكاملــة مــن الناحيــة
األمنيــة وتخضــع إداريــا للســلطة الوطنيــة الفلســطينية 1،واســتمر الناشــط بنــات باإلقامــة
يف تلــك املنطقــة حتــى لحظــة اإلعــالن عــن وفاتــه أثنــاء اعتقالــه مــن قبــل عنــارص أمنيــة
فلســطينية.
 .7صبيحــة يــوم الخميــس املوافــق  ،2021/6/24صــدر بيــان صحفــي عــن محافــظ الخليــل أعلــن
فيــه عــن وفــاة الناشــط الســيايس نـزار بنــات ،وذلــك مــن خــالل الصفحــة الرســمية ملحافظــة
الخليــل عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي »فيــس بــوك« ومل يجـ ِر تبليــغ عائلتــه بواقعــة الوفــاة
بشــكل رســمي مــن أي جهــة رســمية ،حيــث اكتفــى بيــان املحافــظ باإلشــارة إىل أن وفاتــه متــت
أثنــاء اعتقالــه مــن قبــل قــوة أمنيــة نتيجــة لتدهــور حالتــه الصحيــة.
 .8تعـد االنتهـاكات التـي طالـت حقـوق املواطنـني/ات بغـض النظـر عـن انتامءاتهم/ن السياسـية،
أو عـن الجهـة التـي ترتكـب تلـك االنتهـاكات ،محـل اهتـامم مؤسسـات حقـوق اإلنسـان ،حيث
شـكل الناشـط السـيايس نـزار بنـات محور هـذا التقرير ،متاماً كـام كان هو محـور التحقيق الذي
أجرتـه كل مـن الهيئـة املسـتقلة لحقـوق اإلنسـان ومؤسسـة الحـق ،وأنـه مـن الواجـب إثبـات
وقائـع مقتـل الناشـط بنـات ،كـام هـو الحـال بالنسـبة لكافة انتهـاكات حقـوق اإلنسـان ،وتأمل
»الهيئـة والحـق« أن تسـاهم النتائـج التي توصلتا لها يف تعزيز املسـاءلة وحـث الجهات املختصة
عـىل اتخـاذ كافة السـبل واإلجـراءات الكفيلـة بتحقيـق العدالة ،بنزاهـة ومهنية ووفقـاً للقانون،
واتخـاذ املقتـىض الـالزم لعـدم تكـرار هذه األمنـاط مـن االنتهاكات.

Ā
ȃȡȅǑǅȌƺȃʣʷȀȋȑǸȂƻǱȔȚǛʣʷȅǅȌƺǁȡǍșȕȐƻȡȔƻǈ

 .9منــذ لحظــة اإلعــالن عــن وفــاة الناشــط الســيايس نـزار بنــات قامــت الهيئــة املســتقلة لحقــوق
اإلنســان ومؤسســة الحــق بالتواصــل مــع النيابــة العامــة لطلــب وجــود أطبــاء مســتقلني لحضور
عمليــة إجـراء الصفــة الترشيحيــة للناشــط بنــات ،ووافقــت النيابــة العامــة عــىل انتــداب طبيب
1

وفق ما رصح به املرحوم نزار بنات ألكرث من صديق له ،وملدير عام الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان خالل اتصال هاتفي جرى معه قبل وفاته بأسبوع.
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ممثــل عــن الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان ،وطبيــب آخــر ممثــل عــن العائلــة لحضــور
إجـراءات علميــة الترشيــح ،كذلــك تواجــد ممثــل عــن الهيئــة املســتقلة وممثــل عــن مؤسســة
الحــق يف معهــد الطــب العــديل بجامعــة القــدس -أبــود يــس ،ملتابعــة كافــة اإلجـراءات املتعلقة
بإجـراء الصفــة الترشيحيــة .إضافــة إىل توجــه طواقــم مــن الهيئــة املســتقلة ومؤسســة الحــق إىل
مــكان إقامــة الناشــط بنــات والتقــوا بشــهود العيــان واســتمعوا لرواياتهــم.
 .10يف مســاء يــوم الخميــس املوافــق  2021/6/24وبعــد انتهــاء إجـراء الصفــة الترشيحيــة ،عقــدت
الهيئــة املســتقلة ومؤسســة الحــق مؤمت ـرا ً صحفي ـاً بشــأن مقتــل الناشــط ن ـزار بنــات ،وخــالل
املؤمتــر الــذي جــرى فيــه توضيــح املعطيــات األوليــة املتوفــرة للمؤسســتني وشــهادة الطبيــب
الرشعــي املنتــدب ،جــرى اإلعــالن عــن قـرار كل مــن الهيئــة املســتقلة ومؤسســة الحــق بإجـراء
تحقيــق مشــرتك ومســتقل مبالبســات وظــروف مقتــل الناشــط بنــات ،ونــرش نتائــج التحقيــق
بعــد االنتهــاء منهــا.
 .11جــرى تشــكيل فريــق مشــرتك مــن الهيئــة املســتقلة ومؤسســة الحــق للقيــام بالتحقيــق ،ضــم
موظفــني/ات مــن خلفيــات متعــددة تشــمل القانونيــني/ات امليدانيــني/ات وخ ـرباء يف آليــات
الرصــد والتوثيــق .حيــث عقــد الفريــق اجتامعــني لتحديــد نطــاق العمــل واملنهجيــة واملبــادئ
الناظمــة لعمــل الفريــق ،والتــي متثلــت باملوضوعيــة املهنيــة لتكويــن القناعــات وفــق مــا يتبــني
مــن معطيــات ماديــة وحســية وأدلــة مقنعــة للفريــق ،كذلــك االلتـزام بالرسيــة والحفــاظ عــىل
الخصوصيــة وعــدم إلحــاق الــرضر للغــري ،واملصداقيــة يف العالقــة مــع اآلخريــن مــن شــهود
ومواطنــني/ات وجهــات رســمية بشــأن مهــام الفريــق.
 .12بــدأ الفريــق بالعمــل يــوم اإلثنــني املوافــق  2021/6/28مــن خــالل إجـراءه زيــارة أوليــة للمــكان
الــذي كان ميكــث فيــه الناشــط بنــات وجــرى اعتقالــه منــه ،وتــم لقــاء أقاربــه وبعــض شــهود
العيــان واالســتامع لشــهاداتهم ،وكذلــك معاينــة املــكان الــذي يقيــم فيــه ،ومــن ثــم تــم االنتقــال
إىل منــزل الناشــط بنــات يف مدينــة دورا ولقــاء زوجتــه وعائلتــه ،وأقــارب آخريــن لــه واالســتامع
لهــم وتدويــن إفاداتهــم/ن ،كذلــك قــام الفريــق بلقــاء أصدقــاء مقربــني مــن الناشــط بنــات،
والجلــوس مــع مجموعــة مــن املواطنــني/ات ذي عالقــة واالســتامع لهــم وتدويــن أقوالهــم/ن.
 .13مــن أجــل تقييــم كافــة االدعــاءات املتعلقــة مبقتــل الناشــط بنــات ،وبيــان مصداقيتهــا ومنطقها،
قــام فريــق التحقيــق بتحليــل كافــة املعلومــات متعــددة املصــادر؛ مبــا يف ذلــك البيانــات
والترصيحــات الرســمية الصــادرة بهــذا الخصــوص ،وتقريــر األطبــاء الرشعيــني املنتدبــني،
وتفاصيــل مســار القــوة التــي قامــت باالعتقــال ،وتســجيالت الكامــريات ومقابــالت شــهود
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العيــان والعائلــة واألصدقــاء والخـرباء وكافــة مــا نــرش حــول ظــروف ومالبســات الحادثــة ،ســواء
مــن مــواد مكتوبــة أو مرئيــة أو مســموعة ،كذلــك التقاريــر اإلعالميــة ســواء املكتوبــة أو املرئيــة،
ومــن ثــم تــم العمــل عــىل تحليلهــا.
 .14اعتمــدت املؤسســتان يف تحقيقهــام وإعدادهــم لهــذا التقريــر عــىل عــدم اإلشــارة إىل أســامء
الشــهود أو العائلــة أو األصدقــاء ،واكتفــت بأوصافهــم ،وذلــك بنــاء عــىل طلبهــم ،حيــث تحتفــظ
كل مــن الهيئــة املســتقلة ومؤسســة الحــق بأســامء الشــهود وكل مــن أدىل بإفادتــه لفريــق
التحقيــق.
 .15واكبــت عمــل فريــق التحقيــق يف مقتــل الناشــط بنــات العديــد مــن التحديــات ،ففــي الوقــت
الــذي بــدأ فيــه الفريــق عملــه كان بالفعــل قــد نُــرش الكثــري حــول الحادثــة عــرب وســائل االعــالم
والتواصــل االجتامعــي تشــري إىل مســؤوليات محتملــة ،وذلــك مــن جهــات معلومــة وأخــرى
غــري معلومــة ،كانــت مخاطــر التحيــز لفرضيــات بعينهــا والبحــث عــن أدلــة متوافقــة معهــا
مــع تجاهــل فرضيــات أخــرى؛ كبــرية جــدا ً ،وهــذا مــن أخطــر التحديــات التــي واجهــت عمــل
الفريــق.
 .16شــكل عــدم تعــاون الجهــات الرســمية مــع فريــق التحقيــق تحديــات إضافيــة ،ســواء مــن
حيــث الوصــول إىل التســجيالت الخاصــة بكامـريات األماكــن الرســمية مــن قبيــل املستشــفى ،أو
املراكــز األمنيــة التــي يفــرتض أن تتبــع لهــا القــوة التــي قامــت بتنفيــذ االعتقــال ،كذلــك عــدم
املوافقــة عــىل إجـراء مقابــالت مــع األشــخاص املعنيــني لديهــا ،الذيــن لديهــم اطــالع عــىل بعــض
التفاصيــل ،بالرغــم مــن توجيــه مراســالت مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان لــكل
مــن وزارة الصحــة ووزارة العــدل والنيابــة العامــة املدنيــة والنيابــة العامــة العســكرية.
 .17وإجابــة ملراســالت الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بشــأن التعــاون حــول تقريــر تقــيص
الحقائــق بشــأن مقتــل الناشــط بنــات ،رحبــت النيابــة العامــة املدنيــة بلقــاء فريــق التحقيــق،
واالجابــة عــىل كافــة االستفســارات التــي طرحــت عــىل النيابــة العامــة دون الســامح لفريــق
التحقيــق باالطــالع عــىل ملــف القضيــة لــدى النيابــة العامــة بســبب إحالــة ملــف القضيــة
التحقيقيــة إىل النيابــة العســكرية كونهــا صاحبــة االختصــاص.
 .18كــام متــت إفــادة الهيئــة املســتقلة بشــأن متكــني فريــق التحقيــق مــن االطــالع عــىل تقريــر لجنة
التحقيــق الرســمية املشــكلة مــن قبــل رئيــس الــوزراء برئاســة وزيــر العــدل ،أن اللجنــة أنجــزت
تقريرهــا وتــم رفعــه لســيادة الرئيــس محمــود عبــاس وإحالتــه إىل النيابــة العســكرية الجهــة
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املختصــة وأن اللجنــة ال متلــك صالحيــة تزويــد الهيئــة املســتقلة ومؤسســة الحــق بنســخة عــن
2
تقريــر لجنــة التحقيــق الرســمية.
 .19اعتمــد فريــق التحقيــق نهــج الشــفافية بشــأن املهمــة التــي يقــوم بهــا ،وهــي التحقيــق بحادثــة
مقتــل الناشــط الســيايس نـزار بنــات ،أثنــاء التوجــه لطلــب االطــالع عــىل التســجيالت الخاصــة
بكامــريات املحــال التجاريــة ،أو الطلــب مــن املواطنــني االدالء بإفاداتهــم لفريــق التحقيــق،
حيــث واجــه الفريــق صعوبــات يف االطــالع عــىل تلــك التســجيالت يف معظمهــا ،ومتَ لــك
الغالبيــة العظمــى ممــن طلــب منهــم االطــالع عــىل كامـريات التســجيل خاصتهــم ،القلــق مــن
مراجعتهــم مــن قبــل األجهــزة األمنيــة يف حــال تــم الســامح لفريــق التحقيــق مبشــاهدتها،
حيــث عــرب بعضهــم ،وبخاصــة يف مناطــق معينــة ،عــن تلقيهــم تحذي ـرات مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة بــرضورة عــدم اطــالع أحــد عــىل تســجيالت كامرياتهــم الخاصــة.
 .20إن هــذا التقريــر التحقيقــي مبقتــل الناشــط بنــات ال يرقــى إىل مســتوى تحقيــق جنــايئ ميكــن
عــرض نتائجــه يف محاكمــة مشــكلة وفــق األصــول والقانــون .ومع ذلــك ،ال ميكن تجاهل األســئلة
املتعلقــة مبســؤولية الســلطة والحكومــة واملســؤولية الفرديــة ،ســواء ملــن ارتكــب الفعــل أو ملــن
هــم يف مســتوى صنــع الق ـرار وإعطــاء التعليــامت واألوامــر .ال ميكــن لنتائــج تقــيص الحقائــق
التــي تقــوم بهــا املؤسســات الحقوقيــة والهيئــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف عمليــات قتــل
تطــال املدافعــني/ات عــن حقــوق اإلنســان أو الصحفيــني/ات أو الناشــطني/ات أو املعارضــني/ات
السياســيني أن تقتــرص عــىل مســؤوليات الدولــة أو الحكومــة بشــكل عــام ،بــل يجــب أن تســاهم
يف إثبــات املســؤولية الجنائيــة ملرتكبــي الجرميــة واملســاهمني فيهــا واملحرضــني عــىل ارتكابهــا،
تعزيـزا ً لنهــج املســاءلة وعــدم اإلفــالت مــن العقــاب.
 .21بقــي ناظـرا ً يف عــني فريــق التحقيــق تداخــل األطــر القانونيــة بشــأن تحقيــق العدالــة يف حادثــة
مقتــل الناشــط بنــات ،مــن حيــث خضــوع املتورطــني يف مقتلــه إىل نظــام قضــايئ يتبــع هيئــة
قضــاء قــوى األمــن ،ومــدى وجــود تداخــالت يف املســؤوليات ألفـراد ال يخضعــون لهــذا النظــام
القضــايئ ،ومــدى اتخــاذ اإلجـراءات ســمة الوصــول للحقيقــة ،حيــث اتجهــت كافــة املامرســات
الفضــىل وتوجهــات لجــان معاهــدات حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة بوجــوب التحقيــق
2

مخاطبة وزير العدل بصفته رئيسا للجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء للحصول عىل نسخة عن تقرير ونتائج التحقيق ،حيث تلقت الهيئة ردا
بتاريخ  2021/7/7موجه مبارشة للهيئة يفيد بان قرار اللجنة قد كلفها برفع النتائج التي تتوصل اليها وتوصياتها بهذا الشأن لفخامة الرئيس ،وهذا ما
حصل فعال حيث انهت اللجنة اعاملها ورفعت التقرير للسيد الرئيس ومل يعد بيدها او سلطتها يشء من االمر وانه من املتعذر عىل اللجنة تزويد الهيئة
بالتقرير او النتائج التي توصلت لها كون التقرير مل يعد بحوزتها .ويف رد اخر موجه من رئيس اللجنة إىل رئيس الوزراء بتاريخ  ،2021/7/15وحصلت
الهيئة عىل نسخة منه ،جاء فيه مل تعد الوثائق بحوزة أحد سوى النيابة العسكرية وهي االن تعترب مستندات مربزة يف ملف الدعوى املقامة امامها
وهي الجهة الوحيدة صاحبة االختصاص بشأنها وان بإمكان الهيئة مخاطبة الجهات القضائية للحصول عىل تلك الوثائق ان كان ذلك ممكنا.
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والنظــر يف مثــل هــذه القضايــا مــن القضــاء املــدين وليــس القضــاء العســكري العتبــارات عديــدة
3
أهمهــا إجـراءات وضامنــات محاكمــة عادلــة.
 .22انطلــق فريــق التحقيــق مــن مجموعــة فرضيــات يحتمــل أن تكــون ذات مصداقيــة تتعلــق
بالوفــاة غــري الطبيعيــة للناشــط بنــات (1 :القتــل العمــد مــع ســبق اإلرصار يف املوقــع؛  (2القتــل
مــع ســبق اإلرصار أثنــاء االعتقــال والنقــل ملركــز الجهــاز األمنــي؛  (3القتــل مــع ســبق اإلرصار
داخــل مركــز األمــن؛  (4الوفــاة نتيجــة حــادث غــري إرادي أثنــاء النقــل ملركــز األمــن؛  (5القتــل
أثنــاء عمليــة النقــل للمركــز األمنــي؛  (6الوفــاة نتيجــة مضاعفــات الــرضب واالعتــداءات خــالل
القبــض.
 .23مل يلتــقِ فريــق التحقيــق بعنــارص القــوة املشــتبه تورطهــا مبقتــل الناشــط بنــات يف مركــز
احتجازهــم ،لكــن قامــت الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بزيــارات عــدة لتلــك العنــارص يف
مــكان احتجازهــا يف الســجن العســكري يف مدينــة أريحــا وذلــك يف إطــار دور الهيئــة الرقــايب
عــىل مراكــز االحتجــاز ،بهــدف االطــالع عــىل ظــروف االحتجــاز وضامنــات القبــض والتوقيــف.
 .24للوصــول للهــدف املنشــود مــن التحقيــق واملتمثــل يف املســاهمة يف تبيــان الحقيقــة وتحقيــق
العدالــة للناشــط بنــات وعائلتــه ،كان عــىل فريــق التحقيــق تحديــد مــا إذا ســيتم اإلعــالن عــن
أســامء املتورطــني مبقتــل الناشــط بنــات يف التقريــر مــن عدمــه ،وتوخيــاً لعــدم املســاس يف
التحقيقــات املســتقبلية ونزاهــة املحاكــامت ،وعــدم القيــام بأعــامل انتقاميــة ،ارتأت املؤسســات
القامئــة عــىل التحقيــق لعــدم الكشــف عــن أســامء املتهمــني يف التقريــر ،مــع االكتفــاء باإلشــارة
إليهــم بعنــارص أو أفـراد القــوة والجهــات التابعــني لهــا.

Ā
ǂƻȕƾǚƺˀȔȟǠƻȡǡȌƺǯǤƻȕȌƺƻǉȌƻǈ

 .25شــكلت ظــروف ومالبســات مقتــل الناشــط بنــات صلــب هــذا التحقيــق ،مــن هــو الناشــط
بنــات؛ وكيــف عــاش حياتــه؛ لهــام ارتبــاط هــام يف ســياق هــذا العمــل ،لذلــك ،ومــع اح ـرتام
خصوصيتــه وخصوصيــة عائلتــه ،يقــدم هــذا التقريــر نبــذة عــن حيــاة الناشــط بنــات ،بالقــدر
الــذي يتســق وطبيعــة هــذا التقريــر ،وذلــك باالســتناد إىل املعلومــات التــي جــرى جمعهــا مــن
مصــادر متعــددة.
3

لجنة حقوق اإلنسان ،الدورة الثانية والستون ،2006/1/13 ،الحقوق املدنية والسياسية ،مبا يف ذلك مسألة استقالل القضاء ،وإقامة العدل ،واإلفالت من
العقاب ،مسألة إقامة العدل عن طريق املحاكم العسكرية ،مرشوع املبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق املحاكم العسكرية
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 .26ن ـزار خليــل محمــد بنــات )أبــو كفــاح( ،مــن مواليــد عــام  ، 1978الجــئ ينحــدر مــن بلــدة
عجــور التــي هجــر أهلــه منهــا يف عــام  ،1948ولــد يف محافظــة الخليــل بالضفــة الغربيــة،
وعــاش طفولتــه بــني اململكــة العربيــة الســعودية واململكــة األردنيــة الهاشــمية .أنهــى تعليمــه
الجامعــي بتخصــص لغــة عربيــة مــن الجامعــة األردنيــة ،وعــاد إىل األرض الفلســطينية املحتلــة
يف العــام  ،1999عمــل يف مجــال التدريــس ملــدة قصــرية ،انتقــل بعدهــا للعمــل يف األعــامل
الحرفيــة ،وهــو متــزوج وأب لخمســة أطفــال ،أصغرهــم طفلــة حديثــة الــوالدة مل ير َعهــا منــذ
والدتهــا بســبب مالحقتــه مــن أجهــزة األمــن الفلســطينية.
 .27وقعــت حادثــة مقتــل الناشــط بنــات قبــل شــهرين مــن عيــد ميــالده الثالــث واألربعــني ،وعـ ّـرب
مــن عرفــه شــخصياً بأنــه إنســان بســيط ،امتهــن مهنــة »النجــارة واألعــامل الفنيــة الخشــبية«،
لــه عالقــات اجتامعيــة انســيابية ،وهــو ذو شــخصية يغلــب عليهــا الطابــع الجــريء والجــاد،
يتأثــر إىل حــد كبــري باملواقــف اإلنســانية ،يوصــف بأنــه متواضــع مــن الناحيــة االجتامعيــة،
صاحــب روح فكاهــة ،يعــرف عنــه بأنــه كان جذريــاً مبواقفــه وحــادا ً بعباراتــه وأن طريــق
خلــوده بالكلمــة ،فــامت بهــا.
 .28منــذ نهايــة شــهر نيســان مــن العــام الحــايل  2021وبعــد اإلعــالن عــن تأجيــل االنتخابــات
العامــة الترشيعيــة والرئاســية واملجلــس الوطنــي ،التــي كان مزمع ـاً إقامتهــا يف شــهري أيــار
ـى جديــدا ً ،حيــث اضطــر إىل تــرك منزلــه
ومتــوز مــن العــام  ،2021اتخــذت حيــاة بنــات منحـ ً
واالنتقــال إىل اإلقامــة يف منــزل مســتأجر يف منطقــة ال تخضــع للســيطرة األمنيــة لألجهــزة األمنية
الفلســطينية ،وأصبــح يخــىش عــىل حياتــه وحيــاة أفـراد عائلتــه بســبب التهديــدات التــي طالتــه
مــن قبــل أف ـراد لهــم ارتبــاط بتنظيــم حركــة فتــح يف مدينــة دورا وعنــارص مرتبطــة باألجهــزة
األمنيــة عــىل خلفيــة نشــاطه الســيايس ،كذلــك شــعوره بــأن أمـرا ً يدبــر لــه بعــد إطــالق النــار
عــىل منزلــه.
 .29يعــد الناشــط بنــات مــن أبــرز املعارضــني السياســيني للنظــام الســيايس الحــايل املتمثــل يف
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،ويعتــرب مــن أبــرز الناقديــن لسياســات الســلطة يف الســنوات
األخــرية ،حيــث بــرز الناشــط بنــات مــن خــالل كتاباتــه عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي،
ومقاطــع الفيديــو التــي يتحــدث فيهــا وينتقــد أداء الحكومــة والســلطة التنفيذيــة وشــخوصها،
ووصــف بعضهــم بالفاســدين واملتنفذيــن؛ وقــد اختلــف معــه بعــض النشــطاء بســبب اللهجــة
التــي يســتخدمها يف معارضتــه لنهــج الســلطة الســيايس.
 .30لــه رأيــه وفكــره الخــاص بشــأن السياســات االقتصاديــة التــي تنتهجها الســلطة ،ودعــا إىل رضورة
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تأميــم املــوارد شــعبياً ،مهاج ـامً سياســة االحتــكار لكــربى الــرشكات؛ وعالقــة القطــاع الخــاص
بالســلطة الحاكمــة ،وكان لهــذا التحــول يف مســار معارضــة ن ـزار للســلطة تطــور نوعــي عــىل
صعيــد الخطــاب الــذي يتبنــاه ،وأصبــح نقــده يزعــج الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا األمنيــة،
وبذلــك يكــون بنــات قــد انتقــل إىل مرحلــة جديــدة مــن النقــد؛ لهــا تكاليفهــا واعتباراتهــا
املختلفــة ،حيــث شــكل العــام  2013نقطــة تحــول يف مســرية هــذا الرجــل ،وذلــك عندمــا جــرى
االعتــداء عليــه مــن قبــل أف ـراد محســوبني عــىل حركــة فتــح يف بيــت لحــم ،حيــث تناقلــت
وســائل اإلعــالم صورتــه والدمــاء تســيل مــن وجهــه ،ليبــدأ مشــواره الناقــد بصــورة الذعــة،
كلفتــه االعتقــاالت املتكــررة واملالحقــة والتهديــدات الشــخصية والعائليــة وصــوالً إىل وفاتــه.
 .31يف األســابيع التــي ســبقت وفاتــه ،وتحديــدا ً يف  ، 2021/6/4نــرش الناشــط بنــات عــىل موقعــه
عــىل صفحــة »الفيــس بــوك« ،نظريــة »التصفيــة االجتامعيــة« التــي ميكــن مامرســتها اتجــاه
معــاريض الســلطة ،مبــا فيهــم هــو شــخيصاً ،كذلــك تعبــريه للمقربــني لــه عــن قلقــه مــن
اســتخدام هــذا النهــج معــه شــخصياً ،وذلــك مــن خــالل تشــويه صورتــه يف املجتمــع وإظهــاره
مبظهــر الخائــن ،واملرتبــط بأجهــزة خارجيــة ،متهيــدا ً لتصفيتــه جســدياً ،واضعـاً تصــوره الشــخيص
الحتــامل وقــوع مثــل هــذا األمــر ،وبخاصــة أن هنالــك وفــق وصفــه للمقربــني لــه حملــة
تشــهري تتــم بحقــه شــخصياً عــىل خلفيــة رســالته لالتحــاد األوريب بشــأن وقــف دعــم الســلطة
الفلســطينية وأجهزتهــا األمنيــة.
 .32يعــد الناشــط بنــات مــن أبــرز نشــطاء الح ـراكات االجتامعيــة والسياســية يف اآلونــة األخــرية،
نشــط ســابقاً يف املظاه ـرات املناهضــة لسياســات حكومــة الدكتــور ســالم فيــاض االقتصاديــة،
كــام كان لــه نشــاط بــارز يف الح ـراك العــاميل ضــد قانــون الضــامن االجتامعــي ،ومؤخ ـرا ً يف
الح ـراك الفلســطيني ضــد الفســاد ،الــذي اعتقــل عــدد مــن نشــطائه يف رام ﷲ يف منتصــف
شــهر متــوز  ،2020وقبــل نحــو عامــني تقــدم الناشــط بنــات مــع عــدد مــن النشــطاء الذيــن
عملــوا ضــد قانــون الضــامن االجتامعــي بطلــب إىل وزارة الداخليــة لتأســيس حــزب ســيايس
حمــل اســم »حــزب العــامل الفلســطيني“ .وخــالل مســريته نشــط بنــات بإصــدار تســجيالت
فيديــو لــه يوضــح فيهــا أفــكاره وقــام بنرشهــا عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي »الفيــس بــوك«
وكذلــك »اليوتيــوب«.
 .33تعــرض الناشــط بنــات لالعتقــال يف أكــرث مــن مناســبة يف الســنوات األخــرية ،حيــث وثقــت
الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان حــاالت االعتقــال املتكــررة ،ونفــذت زيــارات للناشــط بنــات
يف داخــل مراكــز االحتجــاز ،ووجهــت مراســالت للجهــات الرســمية وأصــدرت بيانــات صحفيــة
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بشــأن مــا تعــرض لــه بنــات مــن اعتقــال عــىل خلفيــات تتعلــق بنشــاطه الســيايس وحريــة
الــرأي والتعبــري.
 .34وقــد كان يف جميــع الحــاالت يتــم اعتقالــه عــىل خلفيــة كتاباتــه ومقاطــع الفيديــو التــي كان
ينرشهــا ،ويتــم عرضــه عــىل النيابــة العامــة ومحكمــة الصلــح بتهــم تتعلــق بإطالــة اللســان
وقــدح مقامــات عليــا واثــارة النع ـرات الطائفيــة والعنرصيــة ،وكانــت الشــكاوى تقــام باســم
الحــق العــام ،دون معرفــة الجهــة املحركــة لتنفيــذ تلــك االعتقــاالت .كــام تعــرض لالعتــداء يف
أكــرث مــن مناســبة.
 .35بتاريخ  2015/12/14جرى توقيفه لدى األمن الوقايئ وأفرج عنه بتاريخ .2015/12/30
 .36بتاريخ  2016/9/2تم توقيفه مرة أخرى وأفرج عنه .2016/9/29
 .37بتاريــخ  2020/7/27تــم االعتــداء عــىل حرمــة منزلــه مــن قبــل شــخص بلبــاس مــدين عــرف عىل
نفســه )أبــو وطــن( وقــام بال ـرصاخ عــىل زوجتــه وترويــع أطفالــه مهــددا ً إياهــا بأنــه ســيقتل
نــزار .وقــد راســلت الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان وزارة الداخليــة يف حينــه وطالبتهــا
بالكشــف عــن الفاعــل وتوفــري الحاميــة للمواطــن بنــات وعائلتــه.
 .38بتاريــخ  2020/8/23تــم توقيفــه مــن قبــل األمــن الوقــايئ وأفــرج عنــه بتاريــخ ،2020/8/26
وقــد زاره ممثــل عــن الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان خــالل فــرتة توقيفــه،
 .39بتاريــخ  2020-11-20تــم اعتقــال املرحــوم ن ـزار بنــات وتوقيفــه لــدى املباحــث العامــة نقــل
بعدهــا اىل مقــر املخاب ـرات يف اريحــا )عــىل ذمــة اللجنــة األمنيــة( وقــام طاقــم مــن الهيئــة
املســتقلة بزيارتــه ،وأصــدرت الهيئــة بيانــا صحفيــا طالبــت بإطــالق رساحــه .وبعــد أن اصــدرت
محكمــة الصلــح قــرارا باإلفــراج عنــه بتاريــخ  ،2020/11/23ونظــرا للتأخــري باإلفــراج عنــه،
أصــدرت الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان ومؤسســة الحــق بيانــا مشــرتكا بــرضورة االف ـراج
عنــه ،وتــم االفـراج عنــه يف اليــوم التــايل بتاريــخ  2020/11/24أي بعــد صــدور قـرار املحكمــة
بيــوم.
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Ā
ǂƻȕƾǚƺˀȔȋǅȅȑȌǁȅƾƻǠǁǸǚƻǡǅȐǆƺǗǐưƻǹƾƺʻ

 .40بتاريــخ  2021/1/15أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس مرســوم إج ـراء االنتخابــات العامــة ،عــىل
أن تجــري االنتخابــات الترشيعيــة يف  22أيــار واالنتخابــات الرئاســية يف  31متــوز مــن ذات
العــام .وفــور بــدء اإلجـراءات التحضرييــة إلجـراء االنتخابــات وصــدور مرســوم إطــالق الحقــوق
والحريــات العامــة ،شــكل الناشــط نـزار بنــات مــع آخريــن قامئــة »الحريــة والكرامــة« لخــوض
االنتخابــات الترشيعيــة ،وجــرى تســجيلها لــدى لجنــة االنتخابــات املركزيــة تحــت الرقــم )(30
وكان ترتيبــه يف القامئــة الثــاين ،واتخــذت قامئتــه االنتخابيــة الصفــة املســتقلة.
 .41بعــد انتهــاء مهلــة االعـرتاض عــىل القوائــم االنتخابيــة وقبــل بــدء مرحلــة الدعايــة لالنتخابــات
الترشيعيــة أعلــن الرئيــس محمــود عبــاس بتاريــخ  2021/4/29عــن تأجيــل االنتخابــات إىل
أجــل غــري مســمى مــربرا ً ذلــك بعــدم قبــول االحتــالل اإلرسائيــيل بإجـراء االنتخابــات يف مدينــة
القــدس ،ويف اليــوم التــايل إلعــالن تأجيــل االنتخــاب بتاريــخ  2021/4/30نــرش الناشــط بنــات
عــىل صفحتــه عــىل موقــع فيســبوك رســالة موجهــة مــن قبــل قامئــة »الحريــة والكرامــة« إىل
االتحــاد األورويب بشــأن إعــالن الرئيــس الفلســطيني الغــاء وتأجيــل االنتخابــات ،معتــرب ًة أن
االنتخابــات حــق دســتوري لــكل مواطــن فلســطيني ورضورة إلعــادة الحيــاة للمؤسســات
الرســمية املتهالكــة ،وتشــكل مخرجــا لالنقســام الســيايس الفلســطيني الداخــيل ،كــام تضمنــت
الرســالة نقــدا ً لالتحــاد األوريب كونــه يســاهم يف متويــل »ســلطة سياســية غــري رشعيــة وفاســدة«،
وأفصحــت الرســالة أيض ـاً عــن نيــة قامئــة »الحريــة والكرامــة« التوجــه للمحكمــة األوروبيــة
لحقــوق اإلنســان مــن أجــل اســتصدار قــرارات بشــأن وقــف الدعــم للســلطة الفلســطينية
وفتــح تحقيــق يف آليــات رصف املنــح املقدمــة مــن قبــل االتحــاد األوريب للســلطة الفلســطينية،
كــام وطالبــت الرســالة الدعــم واملســاندة مــن املؤسســات الحقوقيــة للمطالــب الــواردة يف
متنهــا ،محــددة أن اإلجـراءات الفعليــة لتنفيــذ تلــك املطالــب الــواردة يف الرســالة ســتكون مــع
نهايــة عــام  2021يف حــال مل يتــم تحديــد موعــد جديــد إلج ـراء االنتخابــات.
 .42رافــق نــرش الرســالة املشــار لهــا يف البنــد الســابق ،حالــة جــدل غــري رســمي واســعة يف الســاحة
الفلســطينية ،مــا بــني دعــوات ملســاءلة مرشــحي قامئــة »الحريــة والكرامــة« ،وتوجيــه نقــد لهــم
ووصلــت حــد اتهامهــم بالخيانــة العظمــى ،والدعــوة لحبــس الناشــط بنــات ،يف حــني مل يصــدر
أي تعليــق رســمي مــن الحكومــة الفلســطينية بشــأن تلــك الرســالة.
 .43يف ســاعات املســاء األوىل مــن يــوم الســبت املوافــق  2021/5/1تلقــى الناشــط بنــات اتصــاالً
هاتفيـاً مــن محاميــه يعلمــه بــأن رئيــس نيابــة دورا مبحافظــة الخليــل يطلــب منــه الحضــور إىل
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مكتــب النائــب العــام مبدينــة رام ﷲ يــوم األحــد املوافــق  ،2021/5/2حيــث قــام الناشــط بنــات
بالــرد عــىل محاميــه بأنــه ســوف يتوجــه يف املوعــد املحــدد إىل مكتــب النائــب العــام بـرام ﷲ،
وذلــك بعــد تأكيــد رئيــس نيابــة دورا ملحامــي الناشــط بنــات بــأن حضــوره بهــدف نقــاش بعــض
األمــور دون وجــود أي قـرار بتوقيفــه أو صــدور أي مذكـرات إحضــار بحقــه مــن قبــل النيابــة
العامــة حتــى ذلــك الوقــت والتاريــخ.
 .44يف مســاء يــوم الســبت املوافــق  2021/5/1وقرابــة الســاعة  23:00قــام شــخص طويــل القامــة
وممتلــئ البنيــة ملثــم الوجــه يرتــدي قفــازات يف يديــه ،بســؤال أطفــال الناشــط بنــات
املتواجديــن أمــام منزلهــم عــن وجــود والدهــم داخــل املنــزل مــن عدمــه ،وبعــد إجابتهــم
بعــدم وجــوده وانتظــاره دخــول األطفــال إىل املنــزل ،قــام بكــرس نافــذة احــدى غــرف منــزل
الناشــط بنــات وإلقــاء قنبلــة غــاز بداخلهــا ،وتبعهــا بإطــالق رصاصتــني مــن ســالح أوتوماتيــيك
داخــل الغرفــة ،ومــن ثــم إطــالق مــا يقــارب ) (20رصاصــة مــن ســالح رشــاش يف الهــواء خلــف
منزلــه وانســحب مطلــق النــار مــن املــكان فــورا ً#،مل ينتــج اصابــات خطــرية عــن الحــادث ســوى
إصابــة أف ـراد العائلــة باالختنــاق ج ـراء الغــاز وبحالــة ذعــر كبــرية ،ويف وقــت الحــق حــرضت
للمــكان قــوة مــن الرشطــة الفلســطينية ورشعــت بأعــامل التحقيــق بالحادثــة ،ومل تعلــن
الرشطــة عــن التوصــل ألي مشــتبه بــه يف هــذه الحادثــة.
 .45بعــد إطــالق النــار عــىل منزلــه ،رصح الناشــط بنــات مــن خــالل تصويــر فيديــو عــرب صفحتــه
عــىل »الفيــس بــوك« بأنــه يطالــب النائــب العــام بالتحقيــق يف حادثــة إطــالق النــار عــىل
منزلــه ،وأنــه لــن يذهــب إىل مكتــب النائــب العــام إال بعــد قيــام النيابــة العامــة بالتحقيــق
وتوقيــف األشــخاص الذيــن أطلقــوا النــار عــىل منزلــه.
 .46خــالل ذلــك وبعــد حادثــة إطــالق النــار عــىل منــزل الناشــط بنــات ،نــرشت صفحــة منطقــة
دورا التنظيميــة التابعــة لحركــة فتــح بيانـاً عــىل موقــع »فيــس بــوك« تــرصح فيــه أن الكلمــة
األخــرية لحركــة فتــح بشــأن الترصفــات التــي نســبتها للناشــط بنــات وأتهمتــه فيهــا بامللحــد
والعميــل الهــارب ،وأنــه يســعى لبــث الفــنت يف املجتمــع وأن رد حركــة فتــح عليــه ســيكون
بشــكل مــؤمل جــدا ً وبشــكل علنــي ،وأن حركــة فتــح ســتعمل للوصــول لــه بــكل الســبل املتاحــة،
مــع عــدم الســامح لــه بــأي شــكل مــن األشــكال زعزعــة الســلم األهــيل ،وجــاء ضمــن ذلــك
البيــان أنهــا ســتجعل بنــات عــربة لــكل مــن يحــاول أو يفكــر املســاس بحركــة فتــح ،وحــذرت
كل مــن يســاعد يف إيوائــه ،كــام نــرشت مــع نــص البيــان صــورة للناشــط بنــات واضعــة عــىل
رأســه »قــرن ثــور« ،وكُتــب عليهــا العميــل الهــارب نـزار بنــات مطلــوب رقــم ) (1لحركــة فتــح
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يف مدينــة دورا .وبعــد مــرور قرابــة أربعــة أيــام عــىل نــرش هــذا البيــان جــرى حذفــه مــن عــىل
صفحــة منطقــة دورا التنظيمية/فتــح عــىل موقــع التواصــل االجتامعــي »فيــس بــوك«.
 .47بتاريــخ  2021/5/5توجــه محامــي الناشــط بنــات إىل نيابــة دورا لتقديــم شــكوى بشــأن حادثــة
إطــالق النــار عــىل منــزل بنــات ،وأثنــاء ذلــك أخــرب رئيــس نيابــة دورا املحامــي بوجــود مذكــرة
إحضــار بحــق الناشــط بنــات صــدرت مــن النيابــة العامــة مــا بــني  2021/5/4-2وأحيلــت إىل
الرشطــة القضائيــة وفــق األصــول القانونيــة املتبعــة.
 .48بتاريــخ  2021/5/2تلقــت الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان شــكوى مــن زوجــة ن ـزار بنــات
جيهــان محمــد أحمــد بنــات ،أفــادت فيهــا أنــه بتاريــخ  2021/5/1قــام مجهولــون باالعتــداء
عــىل منزلهــا الواقــع بالقــرب مــن محكمــة دورا ،وذلــك بإطــالق النــار داخــل املنــزل وقنابــل
الغــاز والصــوت ،وبتاريــخ  2021/5/19قامــت الهيئــة مبخاطبــة عطوفــة النائــب العام املستشــار
أكــرم الخطيــب حــول الشــكوى .ومل تتلــق ردا ً مكتوباًمــن النيابــة العامــة.
 .49قـام ممثـل الهيئـة باالتصـال الهاتفـي مـع رئيـس نيابـة دورا حـول الشـكوى التي قدمتهـا زوجة
نـزار )جيهـان( وأفـاد بأنـه تـم تحويـل الشـكوى إىل املباحـث العامة كـون الشـكوى مقدمة ضد
مجهـول ،كـام قـام ممثـل الهيئـة باالتصـال الهاتفـي مـع مديـر املباحـث العامـة يف الخليل حول
الشـكوى ،حيـث أفـاد أنـه جاري التحقيق وأن هناك أشـخاصاً مشـتبهاً بهم وأنـه يجب أن يحرض
نـزار حتـى تحـول الشـكوى إىل النيابـة ،وأن نـزار عليـه شـكاوى مـن أشـخاص مـن تنظيـم دورا
وهـو مطلـوب أيضـاً ،وقـام ممثل الهيئـة بإبالغ نزار الذي رفـض الذهاب إىل املباحـث ،وأفاد بأنه
يجـب اعتقـال األشـخاص الذيـن أطلقـوا الرصاص عـىل منزله أوال.
 .50عــىل ضــوء مقتــل الناشــط نـزار بنــات خاطبــت الهيئــة بتاريــخ  2021/6/28مديــر عــام الرشطــة
لتزويدهــا مبــا توصلــت اليــه املباحــث يف التحقيــق يف إطــالق الرصــاص عــىل منزلــه وذلــك
لغايــات اعــداد تقريــر تقــيص حقائــق حــول مقتلــه.
 .51بتاريـخ  2021/7/3تلقـت الهيئـة ردا ً مـن مديـر عـام الرشطـة حـول كتـاب الهيئـة يفيـد بأنـه
»نعلمكـم أنـه بتاريـخ  2021/05/02وردت إشـارة لـدى عمليـات رشطـة محافظـة الخليل حول
تعـرض منـزل املواطـن نـزار بنـات يف بلـدة دورا إىل إطـالق نـار  ،حيـث تـم تحريـك قـوة مـن
الرشطـة للمـكان ،وبإجـراء الكشـف واملعاينـة تبني وجـود آثار لعيار نـاري يف سـقف غرفة النوم
ناتجـة عـن إطـالق النار ،وبالبحـث والتحـري ومراجعة تسـجيالت الكامريات باملنطقـة تبني قيام
ثالثـة أشـخاص ملثمـني بإطـالق النـار عـىل املنـزل ،ومـن ثـم الذوا بالفـرار بواسـطة مركبـة مـن
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نـوع هونـداي تحمـل لوحـة أرقـام إرسائيلية ،علـامً أن املواطن املذكـور مل يتقدم بشـكوى طرفنا
وقامـت زوجتـه بتقديـم شـكوى لـدى النيابـة العامـة وما زالـت القضيـة قيـد املتابعة«.
 .52بتاريخ  2021/5/2نرش محافظ جنني من خالل صفحته عىل موقع »فيس بوك« مقطع فيديو
مجتزأ للناشط بنات عنون بخط احمر »نزار بنات يستهزئ بعبادة الحج« ،وأرفق مقطع الفيديو
بعبارات » بدون مقدمات ....بدون تعليق ...هذا السيد نزار بنات الذي كان مرشح للمجلس
الترشيعي الفلسطيني ...ومل يرتك كلمة وسخة إال وشتم فتح بها ....أترك التعليق لكم« ،وقد
تضمنت التعليقات عىل املنشور العديد من الشتائم ،بعضها حمل عبارات واضحة بالتهديد
بالقتل ،يف حني اعترب معلقون آخرون أن هذا املنشور يحمل يف طياته تحريضا عىل العنف من
مناصب عليا يف السلطة الفلسطينية ضد الناشط بنات وعائلته.
 .53بتاريــخ  2021/5/4نــرش الناشــط بنــات مــن خــالل صفحتــه عــىل موقــع »فيــس بــوك« بيان ـاً
توضحيـاً بشــأن رســالة قامئــة »الحريــة والكرامــة« املرتشــحة لالنتخابــات الترشيعيــة واملوجهــة
لالتحــاد األورويب ،حــول حالــة الجــدل التــي رافقــت تلــك الرســالة ،مؤكــدا ً أن الهــدف منهــا هــو
»مقاضــاة االتحــاد األورويب عــىل دعمــه لالحتــالل اإلرسائيــيل وللســلطة الفلســطينية الفاســدة«
عــىل حــد وصــف البيــان ،مــام أثــار ردود أفعــال متباينــة اتجــاه هــذه الخطــوة مــن قبــل
الناشــط بنــات و«قامئــة الحريــة والكرامــة«.
 .54عقــب إصــدار مرســوم اإلعــالن عــن تأجيــل االنتخابــات العامــة ،تصاعــد عنــف االحتــالل يف
مدينــة القــدس املحتلــة مــن مصــادرة للمنــازل وتهجــري قــرسي للســكان واعتــداء عــىل املواطنني
يف بــاب العامــود وعــىل املســجد األقــىص واملصلــني فيــه ،مــام أدى إىل تصاعــد وتــرية األحــداث
حتــى تاريــخ  2021/5/10حــني شــن االحتــالل اإلرسائيــيل هجوم ـاً جديــدا ً عــىل قطــاع غــزة
اســتمر ملــدة  11يومـاً متتابعـاً ،خــالل ذلــك ،نشــط نـزار بنــات عــىل مواقــع التواصــل االجتامعي
وبخاصــة مــن خــالل صفحتــه عــىل موقــع »فيــس بــوك« ،حيــث وجــه نقــدا ً شــديد اللهجــة
للســلطة الفلســطينية ورموزهــا ،وكذلــك انتقــد بشــكل الذع الرئيــس الفلســطيني محمــود
عبــاس والتنســيق األمنــي مــع االحتــالل اإلرسائيــيل.
 .55قبــل أيــام معــدودة مــن وفاتــه أعــرب الناشــط بنــات لعــدد مــن املقربــني منــه 4،أن حياتــه
أصبحــت بخطــر» ،وأن هنــاك قـرارا ً اتخــذ بتصفيتــه يف غرفــة مظلمــة وأنــه ال يســتطيع العــودة
لحياتــه الطبيعيــة« عــىل حــد تعبــريه ،وأن تنظيــم حركــة فتــح ميــارس ضغطــه عــىل املســتوى
الســيايس للتخلــص منــه ،وبنــاء عليــه قــرر بنــات تــرك املنــزل ولجــأ إىل مــكان آخــر لإلقامــة
4

إفادة موثقة لدى مؤسسة الحق والهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان ألصدقاء مقربني من الناشط نزار بنات ،افادة محجوبة عن النرش.
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فيــه إىل حــني رؤيــة مــا ســتؤول إليــه األمــور .كــام وأشــار بنــات أنــه يتعــرض إىل حملــة تشــهري
كبــرية مــن أف ـراد يف تنظيــم حركــة فتــح وعنــارص تتبــع ألجهــزة أمنيــة ،معت ـربا ً ذلــك اغتيــاالً
معنوي ـاً كمقدمــة لتصفيــة جســدية ،حيــث نــرش عــىل صفحتــه عــىل موقــع »فيــس بــوك«
مقــاالً بعنــوان »حــني ت َغتــال الســلطة أحــد معارضيهــا تتــرصف بالطريقــة التاليــة .1 :التعميــم
عــىل التنظيــم ،ومنتســبي األجهــزة األمنيــة بعــدم الــكالم يف املوضــوع نهائيـاً؛  .2محــارصة حالــة
التعاطــف مــع الضحيــة ،بفــرض الصمــت املطبــق ،حتــى ال يكــون اســتنكار الهجــوم موقف ـاً
اجتامعي ـاً عام ـاً؛  .3بعــد يــوم أو يومــني يبــدأون ببــث اإلشــاعات أن املوضــوع ليــس سياســياً؛
 .4محاولــة إنــكار وقــوع الجرميــة ذاتهــا ،والتشــكيك بالروايــة مــن أساســها؛  .5اســتخدام دوائــر
الضغــط االجتامعــي املتحالفــة مــع الســلطة لطمــر القضيــة« ،كــام وصــل للناشــط العديــد مــن
التهديــدات تطالبــه بالصمــت ،وكانــت تصلــه عــرب تطبيــق »واتــس آب« ،ورســائل نصيــة مــن
أرقــام هواتــف دوليــة ،أو اتصــاالت هاتفيــة غــري معلومــة الرقــم.
 .56خــالل األســابيع القليلــة التــي ســبقت مقتــل الناشــط بنــات ،تعرضــت عائلتــه؛ زوجتــه وأبنــاؤه،
ومنزلهــم للعديــد مــن الحــوادث ،ســاهمت يف ترويــع العائلــة ،وأبرزهــا حادثــة إطــالق النــار
عــىل منزلــه ،حيــث تعــرض أطفالــه وزوجتــه للخــوف الشــديد واألذى بعــد إلقــاء قنبلــة للغــاز
داخــل املنــزل مــام اســتدعى نقــل أطفالــه ملســتوصف طبــي نتيجــة ذلــك ،كذلــك حــاالت
اع ـرتاض األطفــال أثنــاء ذهابهــم وعودتهــم للمنــزل مــن أشــخاص لهــم عالقــة بتنظيــم حركــة
فتــح ،إضافــة إىل مراقبــة املنــزل بعــد حادثــة إطــالق النــار وتواجــد مركبــات بالقــرب منــه يف
أوقــات مختلفــة ،ومالحقــة أطفالــه مــن خــالل مركبــات مدنيــة يتواجــد فيهــا أشــخاص ب ـ ّزي
مــدين يقومــون بحــركات غريبــة ،وإلقــاء نظ ـرات مقصــودة اتجاههــم.

Ā
ǚƺˀȔȝȌƴȃʣʷǱȌƺƻǡȐƻǔ

 .57انتقــل الناشــط بنــات لإلقامــة لــدى أقــارب لــه يف منطقــة رصصوريــة جنــوب جبــل جوهــر
مبدينــة الخليــل ،وهــي ليســت املــرة األوىل التــي يقــوم فيهــا الناشــط بنــات باللجــوء لتلــك
املنطقــة واإلقامــة فيهــا ،حيــث كان مطلوب ـاً ألحــد األجهــزة األمنيــة يف العــام  ،2020ومكــث
خــارج منزلــه لــدى أقــارب لــه يف ذات املنطقــة ملــدة ) (33يومـاً ،حيــث جــرى خاللهــا التفــاوض
مــع أحــد األجهــزة األمنيــة وأفضــت بالنتيجــة إىل اعتقــال نـزار مــن مــكان إقامتــه .وأثنــاء تواجد
الناشــط بنــات يف مــكان إقامتــه يف جبــل رصصوريــة وقبــل أيــام قليلــة مــن اعتقالــه ومقتلــه،
23
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جــرت محــاوالت لوســاطات كــام املــرة الســابقة؛ بهــدف تقديــم ضامنــات بعــدم االعتــداء عــىل
بنــات أو تعرضــه للتعذيــب مقابــل تســليم نفســه ،إال أن تلــك الوســاطات بــاءت بالفشــل.
 .58بعــد فشــل محــاوالت الوســاطة مــع أجهــزة األمــن وتحديــدا ً جهــاز األمــن الوقــايئ ،قــرر الناشــط
بنــات اســتئجار شــقة بقــرب منــزل أقاربــه يف ذات املنطقــة الواقعــة يف منطقــة الرصصوريــة،
وذلــك تقدي ـرا ً منــه أن الحالــة الراهنــة قــد تطــول يف ظــل فشــل الوســاطات واســتمرار حالــة
التحريــض اتجاهــه ،وبخاصــة بعــد صــدور بيــان منطقــة دورا التنظيميــة ،ووصلــت تهديــدات
لــه بالقتــل والتعذيــب وإحــداث إعاقــات دامئــة.
 .59وفــق مــا توصــل لــه فريــق التحقيــق مــن روايــات شــهود ومعلومــات أخــرى ،متــت مراقبــة
املنطقــة التــي يقيــم فيهــا الناشــط بنــات ،مــن خــالل عنــارص تتبــع أجهــزة أمنيــة مختلفــة،
ركــزت عــىل مراقبــة حركــة الناشــط بنــات خروجـاً ودخــوالً لتلــك املنطقــة ،إضافــة إىل مراقبــة
املــكان الــذي يقيــم فيــه وتفاصيلــه ،حيــث كانــت هنــاك تحــركات غــري طبيعيــة قبــل يومــني
مــن عمليــة اعتقالــه ومقتلــه ،ســواء مــن مركبــات مدنيــة غــري معروفــة ألهــل املنطقــة أو مــن
خــالل عنــارص تتبــع األجهــزة األمنيــة تقيــم يف ذات املنطقــة .وفـ ّرت املتابعــة الحثيثــة والدقيقــة
للناشــط بنــات معطيــات ومعلومــات هامــة عــن حركتــه ،مــام م ّكــن عنــارص األمــن مــن الدخول
للمــكان املتواجــد فيــه بشــكل رسيــع ومركــز دون عنــاء البحــث عــن مــكان تواجــده بدقــة.
 .60مل يكــن هنــاك أي اتصــال مــن قبــل الرشطــة القضائيــة بالناشــط بنــات ،أو أي مــن عائلتــه
بــرضورة تســليم نفســه إىل الرشطــة بنــاء عــىل مذكــرة اإلحضــار الصــادرة عــن النيابــة العامــة،
وتركــز موضــوع اعتقالــه بأنــه مطلــوب لجهــاز األمــن الوقــايئ دون غــريه مــن أجهــزة األمــن،
وتــوىل جهــاز األمــن الوقــايئ مهمــة متابعــة واعتقــال الناشــط بنــات نيابــة عــن اللجــة األمنيــة
5
املشــرتكة يف محافظــة الخليــل.
 .61قبــل عــدة أيــام مــن مقتــل الناشــط بنــات ،اجتمعــت اللجنــة األمنيــة املشــرتكة والتــي تضــم
كافــة األجهــزة األمنيــة واملحافــظ يف محافظــة الخليــل ،واتفقــت عــىل قامئــة بأســامء )(15
شــخصاً تعتربهــم األجهــزة األمنيــة مطلوبــني لهــا عــىل خلفيــات مختلفــة ،منهــا جنائيــة وأمنيــة
وسياســية ،وتــم وضــع الناشــط بنــات أول اســم عــىل تلــك القامئــة ،وجــرى االتفــاق بتبــادل
املعلومــات بشــأن قامئــة األشــخاص ،وأن أي جهــاز يتوفــر لديــه معلومــات ميدانيــة وميتلــك
الجاهزيــة للقيــام بتنفيــذ مهــام االعتقــال ميكنــه القيــام بذلــك دون الرجــوع لتــك اللجنــة.
5

وبتواصل الهيئة املستقلة مع رؤساء النيابة العامة يف دورا والخليل حول طلب النيابة العامة من االمن الوقايئ او علمهم عن القبض عىل املواطن نزار
بنات افادوا بأنهم مل يطلبوا من جهاز االمن الوقايئ احضاره كام انهم ال يعلمون شيئا عن عملية اعتقاله.

24

!"#"$țȡȔțʁȒƺʿʠʸǐ"%ǓʠʳƻǅƾǂƻȕƾǚƺˀȔȟǠƻȡǡȌƺǯǤƻȕȌƺȋǅȅȐȒƱǥƾ

Ā
ǂƻȕƾǯǤƻȕȌƺȋǅȅȐȚȊƻȅǅǸƺƻǠǖƻǠ

 .62تســتند الوقائــع الــواردة يف التقريــر بشــأن تسلســل االحــداث التــي وقعــت داخــل الشــقة أثنــاء
االعتــداء عــىل الناشــط بنــات إىل إفــادة الشــهود الذيــن كانــوا مــع الناشــط بنــات يف الشــقة
أثنــاء االعتــداء عليــه واعتقالــه ،ومل يتســن لفريــق التحقيــق التحقــق مــن تلــك املعلومــات مــن
أيــة جهــات أخــرى وبخاصــة الجهــات الرســمية أو عنــارص القــوة.
 .63أقــام الناشــط ن ـزار بنــات منــذ تاريــخ  ،2021/5/1كــام أســلفنا ،يف شــقة ســكنية بالقــرب مــن
أقــارب لــه يف منطقــة رصصوريــة مبدينــة الخليــل جنــوب جبــل جوهــر واملصنفــة ) (H2وفــق
تصنيــف اتفــاق أوســلو ،وهــي شــقة مــن مبنــى مكــون مــن طابقــني؛ طابــق أول لــه مدخــل
مــن الجهــة الغربيــة ،وطابــق أريض »تســوية« وتبلــغ مســاحتها بشــكل مجمــل »180مــرتا ً
مربع ـاً« تقريب ـاً .وهــي غــري مهيــأة للســكن العائــيل ،إذ تقــع أســفل الشــارع ،باعتبارهــا شــقة
مفتوحــة كقاعــة ،يقتطــع منهــا حــامم ومطبــخ غــري مكتمــل ،وأرضيتهــا يكســوها بــالط بلــدي.
وتقــع قبالــة الشــقة مــن الجهــة الرشقيــة تســوية أرضيــة يوجــد بهــا كــوخ خشــبي .هــذا
وميكــن الوصــول للشــقة مــن اتجاهــني ،أحدهــام ت ـرايب »وعــر« مــن الجهــة الشــاملية ،وآخــر
مــن الجهــة الجنوبيــة يكســوه البــالط والصبــة األرضيــة مــن الخرســانة امللونــة باللــون األحمــر،
ويوجــد للشــقة بابــان رئيســيان ،األول مــن حديــد مــن دفتــني تتوســطه نافــذة مــن الزجــاج
يقــع يف الجهــة الرشقيــة للشــقة ،والثــاين مــن األملنيــوم ولــه غطــاء »أبجــور« يقــع يف الجهــة
الجنوبيــة للشــقة.
 .64أقــام الناشــط بنــات قرابــة ) (40يوم ـاً يف الشــقة املوصوفــة ،حيــث تتواجــد يف الشــقة ثــالث
مرتبــات للنــوم مــن االســفنج ،وأغطيــة وثــالث وســادات ،إضافــة إىل طاولــة مــن البالســتيك
مســتطيلة الشــكل ،وكرســيني مــن البالســتيك ،وأريكــة مــن مقعديــن .وكان الناشــط بنــات يداوم
عــىل تســجيل الفيديوهــات الخاصــة بــه مــن عــىل الطاولــة مســتخدماً منصــة لتثبيــت هاتفــه
النقــال للتصويــر ،كذلــك جهــاز حاســوبه املحمــول.
 .65يف مســاء يــوم األربعــاء املوافــق  2021/6/23بينــام كانــت عائلــة وأقــارب الناشــط بنــات تجــري
اســتعداداتها إلقامــة حفــل خطوبــة نجلهــا محمــد ،ويف ســاعات املســاء املتأخــرة ،جلس الناشــط
بنــات وأوالد عمومتــه وتبادلــوا أطـراف الحديــث يف منــزل أبنــاء عمــه الواقــع قــرب الشــقة مــن
الجهــة الجنوبيــة ،ومــن ثــم ذهــب الناشــط بنــات وأبنــاء عمــه محمــد وحســني للشــقة ،حيــث
كان ينــام كل مــن الناشــط بنــات وأوالد عمــه محمــد مجــدي بنــات والبالــغ مــن العمــر 24
عام ـاً وحســني مجــدي بنــات والبالــغ مــن العمــر  21عام ـاً معــه يف ذات الشــقة ،يخلــد كل
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منهــم عــىل مرتبــة مــن اإلســفنج تبعــد كل واحــدة عــن األخــرى  50ســم تقريبـاً ،وكان الناشــط
بنــات يســتلقي عــىل املرتبــة اإلســفنجية األوىل باتجــاه الحائــط الرشقــي وبجانبــه يخلــد ابــن
عمــه حســني مجــدي بنــات وبجانبــه شــقيقه محمــد مجــدي بنــات.
 .66فجــر يــوم الخميــس املوافــق  2021/6/24ويف متــام الســاعة  03:17وصلــت قــوة مكونــة مــن
أربعــة عــرش عنــرصا ً مــن جهــاز األمــن الوقــايئ بأربــع مركبــات مدنيــة ،احداهــا مــن نــوع
»فولزفاجــن بولــو« بيضــاء اللــون؛ ومركبــة مــن نــوع »ســكودا« بيضــاء اللــون ومركبــة مــن نــوع
»بيجــو« فضيــة اللــون؛ ومركبــة مــن نــوع »هيونــداي« لــون »ف ـرياين«  ،ترجــل مــن املركبــات
ثالثــة عــرش عن ـرصا ً مــن جهــاز األمــن الوقــايئ إىل مــكان إقامــة الناشــط ن ـزار بنــات ،وبقــي
عنــرص واحــد يقــف بجانــب املركبــات منتظـرا ً يف الخــارج بالقــرب مــن الشــقة ،ويف ذات األثنــاء
أخــذ أحــد العنــارص أداة حديديــة توصــف بأنهــا »عتلــة« مــن صنــدوق ســيارة »بولــو« يف حــني
اصطحــب عنــرص آخــر مطرقــة ثقيلــة عــىل شــكل »مهــدة« معــه أثنــاء نزولــه مــن مركبــة
»هيونــداي« ،باإلضافــة إىل حمــل عــدد مــن العنــارص أســلحتهم »مســدس«.
 .67كان جميــع عنــارص القــوة يرتــدون زيــاً مدنيــاً وأصحــاب رتــب عســكرية مختلفــة .قائــد
القــوة برتبــة عقيــد؛ وعنــرص واحــد آخــر برتبــة نقيــب؛ وعنـرصان برتبــة مــالزم أول؛ وعنـرصان
برتبــة رقيــب أول؛ ومثانيــة عنــارص برتبــة جنــدي؛ وجميعهــم مــن مرتــب جهــاز األمــن الوقــايئ،
ظاهــري الوجــه ،وكان بعضهــم يرتــدي س ـرتات خفيفــة دون أكــامم » فســت« موســوم عليهــا
مــن الخلــف شــعار واســم جهــاز األمــن الوقــايئ ،يف حــني كان أحــد العنــارص يحمــل كشــافاً عــىل
رأســه قــد يكــون آلــة تصويــر ،ومل يتمكــن فريــق التحقيــق التأكــد مــن وجــود آلــة تصويــر
مصاحبــة للكشــاف الــذي حملــه أحــد العنــارص عــىل رأســه مــن عدمــه.
 .68دخــل أربعــة عنــارص مــن الجهــة الشــاملية للشــقة ،ذهــب اثنــان منهــم لقطعــة األرض املجاورة
لهــا مــن الجهــة الرشقيــة ،يف محاولــة منهــم للدخــول إىل الكــوخ الخشــبي ،يف حــني اتجــه اثنــان
مــن العنــارص اآلخريــن باتجــاه مدخــل الشــقة الرئيــيس ،ومــن الجهــة الجنوبيــة للشــقة دخــل
تســعة عنــارص ،حــاول بعضهــم باســتخدام »العتلــة« لفتــح البــاب الجانبــي للشــقة ،والــذي
يقــع يف الجهــة الجنوبيــة ،ومل يفلحــوا بذلــك ،يف حــني قامــت عنــارص أخــرى مبحاولــة فتــح أحــد
الشــبابيك مــن ذات الجهــة ومل تتمكــن أيضـاً مــن ذلــك؛ لوجــود »ابجــور« كامــل االغــالق.
 .69يف األثنــاء توجــه عــدد مــن عنــارص القــوة إىل مدخــل الشــقة الرشقــي حيــث كان بــاب الشــقة
مقفــالً باملفتــاح مــن الداخــل ،ويف تلــك األثنــاء قــام أحــد العنــارص برفــع غطــاء النافــذة
»األباجــور« املجــاور لبــاب الشــقة بيديــه وقــام برفعــه إىل األعــىل ومــن ثــم متكــن مــن القفــز
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إىل داخــل الشــقة ،وتبعــه عنــرص آخــر مــن ذات النافــذة ،وكان العنــرص األول يحمــل يف يديــه
مسدس ـاً وعبــوة غــاز ،والعنــرص الثــاين كان يحمــل عبــوة غــاز وأداة حديديــة »عتلــة« ،وفــور
دخــول الشــقة قــام العنـرصان بــرش الغــاز بداخلهــا ،وقــام أحدهــم بفتــح البــاب مــن الداخــل
حيــث كان مفتــاح الشــقة موجــودا ً بداخــل فتحــة »زرفيــل« البــاب ،مــام أتــاح لكافــة عنــارص
القــوة الدخــول إىل الشــقة.
 .70عنــد دخــول العنــرص األول والثــاين للشــقة مــن النافــذة ،توجــه العنــرص األول عــىل الفــور إىل
الناشــط ن ـزار بنــات وأبنــاء عمــه ،وخــالل دخــول العنرصيــن مــن النافــذة وفتحهــا اســتفاق
أبنــاء عــم ن ـزار عــىل صــوت رفــع غطــاء النافــذة »األباجــور« حيــث شــاهدوا دخــول عنــارص
األمــن مــن النافــذة ،وللوهلــة األوىل اعتقــدوا أن هنــاك دخــوالً لقــوات إرسائيليــة عــىل هيئــة
مســتعربني ،ليتضــح بعــد لحظــات أنهــا قــوة مــن جهــاز األمــن الوقــايئ ،وذلــك باالســتدالل مــن
مالبــس بعــض العنــارص التــي تحتــوي عــىل شــعار واســم جهــاز األمــن الوقــايئ والحديــث معهــم
باللغــة العربيــة.
 .71بعــد تعــرف العنــرص األول عــىل ن ـزار وهــو يف فراشــه ،عــىل الرغــم مــن أنــه كان نامئ ـاً ،قــام
العنــرص الــذي يحمــل أداة الحديــد »عتلــة« وعبــوة الغــاز بــرش نــزار بالغــاز عــىل وجهــه
ورضبــه »بالعتلــة« عــىل املنطقــة العلويــة مــن جســده ،ومــن شــدة الرضبــة اســتفاق الناشــط
بنــات وهــو يف حالــة عــدم فهــم ملــا يجــري متأثـرا ً بالغــاز والــرضب ،ومــن ثــم وجــه اثنــان مــن
عنــارص القــوة ســالحهام اتجــاه أبنــاء عــم نـزار املتواجديــن معــه يف الشــقة وطلبــا منهــام عــدم
التحــرك أو التدخــل مبــا يجــري.
 .72يف هــذه األثنــاء اجتمــع عــىل الناشــط بنــات عــرشة عنــارص ســحبوه مــن عــىل الفـراش إىل األرض
وانهالــوا عليــه بالــرضب بأعقــاب املسدســات و«العتلــة« ،مســتخدمني أيضــاً أقدامهــم عــىل
كافــة أنحــاء جســده ،وتــم شــتمه بألفــاظ نابيــة ،حيــث اســتمر االعتــداء بقــوة عــىل الناشــط
بنــات قرابــة ثــالث دقائــق بشــكل مســتمر دون توقــف ،وفــق إفــادات الشــهود.
 .73حــاول الناشــط بنــات مقاومــة االعتــداء عليــه وال ـرصاخ ،إال أنــه بعــد لحظــات قليلــة جــدا ً
لوحــظ انخفــاض صوتــه وأصبــح يواجــه صعوبــة يف التنفــس ،ويف تلــك اللحظــة قامــت عنــارص
القــوة برفــع ن ـزار عــن األرض وإيقافــه مرتك ـزا ً عــىل أحــد أعمــدة الشــقة ووجهــه للعمــود
ووضــع ذراعيــه خلفــه وتقيــده بقيــود حديديــة ،ومــن ثــم تــم اقتيــاده إىل الخــارج ،وأثنــاء
اقتيــاده لخــارج الشــقة ســقط ن ـزار عــىل مدخــل الشــقة مــن الداخــل؛ حيــث قــام عنــارص
القــوة برفعــه واقتيــاده إىل املركبــات ســحالً عــىل األرض مــن الجهــة الجنوبيــة للشــقة ،إىل أن
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وصــل إىل بدايــة الشــارع ،عندهــا عمــدت عنــارص القــوة إىل اقتيــاده ورفعــه عــن األرض والســري
بــه بإســناد مــن خمســة عنــارص مــن القــوة وهــو مقيــد اليديــن وبســيطرة كاملــة مــن العنــارص.
 .74عنــد وصــول العنــارص مصطحبــة معهــا الناشــط بنــات إىل املركبــات ،جــرى إدخالــه إىل أحــد
املركبــات يف املقعــد الخلفــي وهــي مــن نــوع »بولــو« بيضــاء اللــون ،وأثنــاء إدخالــه إىل املركبــة
اعتــدى عليــه أكــرث مــن عنــرص وركلــوه باأليــدي واألقــدام عــىل أنحــاء متفرقــة مــن جســده.
 .75صعــد يف ذات املركبــة عنــرص بجانــب الســائق وعنــرص آخــر باملقعــد الخلفــي بجانــب الناشــط
بنــات ،ليكــون عــدد العنــارص يف مركبــة »بولــو« ثالثــة عنــارص ،فيــام تــوزع العنــارص األحــد
عــرش عــىل املركبــات الثــالث األخــرى ،فصعــد أربعــة عنــارص إىل املركبــة مــن نــوع »هيونــداي«
وأربعــة عنــارص إىل املركبــة مــن نــوع »بيجــو« وثالثــة عنــارص إىل املركبــة مــن نــوع »ســكودا«.
 .76يف متــام الســاعة  03:22غــادرت القــوة بكافــة عنارصهــا ) (14املــكان متجهــة إىل مقــر جهــاز
األمــن الوقــايئ يف مدينــة الخليــل ،حيــث اســتغرقت عمليــة االقتحــام واالعتقــال مــن )6-5
دقائــق( ،وغــادرت القــوة املــكان ،وســلكت املركبــات التــي تقــل الناشــط بنــات طريــق الفحــص
باتجــاه دوار الرحمــة مــرورا ً بشــارع الســالم وصــوالً إىل منطقــة »قــرن الثــور« صعــودا ً باتجــاه
مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ.
 .77وصلــت املركبــات األربــع التــي تقــل الناشــط بنــات وعنــارص القــوة ال ) (14إىل مقــر جهــاز
األمــن الوقــايئ مبدينــة الخليــل يف متــام الســاعة  03:42دقيقــة ،حيــث دخلــت إىل ســاحة مقــر
جهــاز األمــن الوقــايئ ثــالث مركبــات ،وهــي املركبــة مــن نــوع »بولــو« والتــي كانــت تقــل
الناشــط بنــات وثالثــة عنــارص ،واملركبــة مــن نــوع »بيجــو« التــي كانــت تقــل أربعــة عنــارص،
واملركبــة مــن نــوع »هيونــداي« التــي كانــت تقــل أربعــة عنــارص ،يف حــني بقيــت املركبــة
مــن نــوع »ســكودا خــارج مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ؛ وترجــل منهــا ثالثــة عنــارص دخلــوا إىل
املقــر ،واســتغرقت الطريــق مــن مــكان إقامــة الناشــط بنــات واعتقالــه إىل مقــر جهــاز األمــن
الوقــايئ قرابــة ) (20دقيقــة ،وهــو وقــت طبيعــي لوصــول الســيارات يف مثــل هــذا التوقيــت
مــن ســاعات الفجــر األوىل.
 .78عنـد دخـول املركبـات الثـالث إىل داخـل مقـر جهاز األمـن الوقايئ ،ترجـل وعىل الفور مـن مركبة
»البولـو« ثالثـة عنـارص وفتحـوا كافة أبواب املركبـة ،وبدت عليهـم حالة اإلرباك الشـديد ،كذلك
ترجـل مـن مركبـة »بيجـو« أربعـة عنـارص ،ومركبـة »هيونـداي« أربعـة عنـارص ،وبقيـت املركبة
»بولـو« عـىل هـذا الوضـع قرابـة دقيقتـني إىل ثـالث دقائـق ،حيـث دخـل عـدد من العنـارص إىل
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مبنـى جهـاز األمـن الوقـايئ وجلبـوا حاملـة إسـعاف .ويف تلـك األثناء قام عـدد آخر مـن العنارص
بإخـراج الناشـط نـزار بنـات وحملـه مـن يديـه ورجليـه ووضعـه عـىل مقربـة مـن املركبـة ،يف
مدخـل ملبنـى الجهـاز وكان ملقـى عـىل األرض ،وبـدا أنـه يف حالـة فقـدان تـام للوعـي ،حيـث
رشعـت عنـارص مـن القـوة برشـه باملـاء يف محاولـة منهـم إليقاظه.
 .79بعـد فشـل كافـة املحـاوالت السـتعادة وعـي الناشـط بنـات قامـت عنـارص مـن القـوة وعنـارص
أخـرى بإحضـار مركبتـني مـن نـوع »فولزفاجـن كرافيـل« لونهـا أبيـض ،جـرى نقل الناشـط بنات
إلحداهـام ،ويف األثنـاء قامـت عنـارص القوة بالدخـول إىل مبنـى الجهاز واصطحاب أسـلحتها من
نـوع كالشـنكوف والصعـود باملركبتـني املذكورتني ،حيث توجهـت املركبتان إىل مستشـفى الخليل
الحكومـي يف مدينـة الخليل.
 .80قرابــة الســاعة  3:52وصلــت تلــك املركبــات إىل مستشــفى الخليــل الحكومــي ،حيــث تواجــدت
عنــد مدخــل مستشــفى قــوات أمــن أخــرى تتبــع ألجهــزة أمنيــة مختلفــة ،وكان يف انتظــار
املركبــة التــي تقــل الناشــط بنــات طبيــب وعامــالن يف قســم الطــوارئ يف مستشــفى الخليــل
الحكومــي ،وجــرى عــىل الفــور إنـزال الناشــط بنــات عــىل حاملــة مــن إحــدى املركبتــني وهــو
مغطــى بالكامــل بقــامش »رششــف« مبــا يف ذلــك وجهــه.
 .81عنــد وصــول الناشــط بنــات إىل مستشــفى الخليــل الحكومــي فاقــدا ً للوعــي ،لونــه أزرق وال
تبــدو عليــه عالمــات الحيــاة ،حيــث ال يوجــد نبــض و«بؤبــؤ« العــني متســع ،قــام طبيــب
الطــوارئ بإجـراء محــاوالت اإلنعــاش األويل ،إال أن الناشــط بنــات مل يســتجب لتلــك اإلســعافات،
وجــرى اســتمرار عمليــات اإلنعــاش للقلــب قرابــة ) (40دقيقــة ومل ِ
تــأت مثارهــا ،ليتبــني أن
الناشــط بنــات قــد فــارق الحيــاة قبــل وصولــه إىل املستشــفى.
 .82قرابـة السـاعة  05:00فجـرا ً تبلـغ رئيـس نيابـة الخليـل بوصـول الناشـط بنـات إىل مستشـفى
الخليـل الحكومـي متـوىف ،حيـث حـرض رئيـس النيابة إىل مستشـفى الخليـل الحكومـي ،واتصل
مبديـر الطـب العـديل وطلـب منـه الحضـور إىل املستشـفى ،واسـتمع رئيـس النيابـة إىل شـهادة
طبيـب الطـوارئ الـذي اسـتلم جثامن الناشـط بنات ،وطاقـم التمريض ،وطلب مـن مدير الطب
العـديل إجـراء الكشـف الظاهري ،وبعد إجـراء التصوير الطبقي للرأس والصـدر والبطن وتصوير
إشـعاعي للـرأس والصـدر ،والتـي أظهـرت كسـورا ً يف األضـالع الصدريـة ووجود كدمـات ظاهرة،
قـرر رئيـس النيابـة إحالـة جثـامن الناشـط بنـات إىل معهـد الطـب العـديل يف جامعـة القـدس
إلجـراء الصفـة الترشيحيـة ،وجـرى نقـل الجثـامن إىل ثالجـة خاصـة بالنيابـة العامـة مبستشـفى
الخليـل الحكومـي ،متهيـدا ً لنقلهـا إىل معهـد الطـب العـديل يف جامعـة القدس.
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 .83بعــد قرابــة ســاعة مــن اعتقــال الناشــط بنــات مــن مــكان إقامتــه ،تلقــى أقــارب ن ـزار عــرب
اتصــاالت هاتفيــة مــن أشــخاص تربطهــم بهــم عالقــات صداقــة نبــأ وفــاة نـزار بنــات ،وأن هــذه
األنبــاء يجــري تداولهــا عــرب مجموعــات عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي »واتــس آب« تتبــع
لعنــارص مــن األجهــزة األمنيــة.
 .84يف متــام الســاعة  07:19مــن صبــاح يــوم الخميــس املوافــق  2021/6/24نُــرش عــىل صفحــة
محافظــة الخليــل » 6«governorate Hebronيف موقــع »فيــس بــوك« منشــور بعنــوان بيــان
صــادر عــن محافــظ الخليــل اللــواء جربيــل البكــري جــاء فيــه مــا يــيل» :عــىل أثــر صــدور
مذكــرة إحضــار مــن النيابــة العامــة العتقــال املواطــن نـزار خليــل محمــد بنــات قامــت فجــر
اليــوم قــوة مــن األجهــزة األمنيــة باعتقالــه وخــالل ذلــك تدهــورت حالتــه الصحيــة وفــورا ً
جــرى تحويلــه إىل مستشــفى الخليــل الحكومــي وجــرت معاينتــه مــن قبــل األطبــاء حيــث تبــني
أن املواطــن املذكــور متــوىف وعــىل الفــور تــم إبــالغ النيابــة العامــة التــي حــرضت وبــارشت
إجراءاتهــا وفــق األصــول« .ويتضــح مــن البيــان املنشــور عــىل صفحــة محافظــة الخليــل أنــه
جــرى طباعتــه يف متــام الســاعة  05:52فج ـرا ً قبــل نــرشه بســاعة وخمســة وعرشيــن دقيقــة.
Ā
ǁȡǑʠʷǥǅȌƺǁȁǩȌƺǛʣʷȅǄȚƭƺʿǌƴƻǹƾƻǠ

 .85بعـد قـرار رئيـس نيابـة الخليـل إجـراء الصفـة الترشيحيـة لجثـامن الناشـط بنـات ،جـرى نقـل
جثامنـه إىل مقـر معهـد الطـب العـديل يف جامعـة القـدس »أبـو ديـس« ،وعنـد وصـول ممثـل
الهيئـة املسـتقلة لحقـوق اإلنسـان وممثـل مؤسسـة الحـق قرابـة السـاعة  10:00صباحـاً ،كان
جثـامن الناشـط بنـات قـد وصل إىل معهد الطـب العديل مببنـى الجامعة يف بلـدة أبوديس قضاء
مدينـة القـدس املحتلـة .ويف متـام السـاعة  13:05ظهـرا ً دخـل فريـق الطـب العـديل إىل غرفـة
الترشيـح ،واملكـون مـن مديـر عـام الطـب العـديل يف وزارة العـدل؛ ودكتـور اختصـايص ترشيـح؛
وطبيـب آخـر مقيـم بالطـب العـديل؛ وثـالث طبيبـات مقيـامت يف الطـب العـديل؛ ومبشـاركة
طبيـب اختصـايص ترشيـح منتـدب مـن قبـل الهيئـة املسـتقلة لحقـوق اإلنسـان؛ وطبيـب آخـر
مختـص باطنـي منتـدب مـن قبـل العائلـة ،كـام سـمح ملمثـل عـن الهيئـة املسـتقلة وممثـل عن
مؤسسـة الحـق بالدخـول إىل غرفـة الترشيـح ومعاينـة وجـه جثامن الناشـط بنات فقـط ،وباقي
الجسـد كان مغطـى ومل يتمكـن ممثـال املؤسسـتني معاينتـه ،حيـث طلـب منهـم مغـادرة غرفـة
الترشيـح قبـل البـدء يف إجـراء الصفـة الترشيحيـة للناشـط بنـات.
6
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 .86توصل تقرير الترشيح 7الذي أُعد من األطباء املنتدبني من الهيئة املستقلة والعائلة ،إىل نتائج
رئيسية بعد إجراء الصفة الترشيحية لجثامن الناشط بنات ،حيث أظهر التقرير بنا ًء عىل املشاهدة
8
األولية لجثامن الناشط بنات ،أنه ظهرت عليه العديد من اإلصابات املتمثلة يف الكدمات؛
والسحجات؛ 9والجروح الرضية؛ 10حيث كان الجثامن يف بداية التيبس الرمي؛ 11والزرقة الرمية
كانت تظهر بلون بنفسجي باهت؛ 12وأشار التقرير بأنه مل يالحظ أي إشارة إىل وجود كدمات
طبيعية متثل الصدمات الكهربائية ) الصدمة الكهربائية ألغراض طبية( ،كام مل يالحظ أية آثار
لعمل تخطيط للقلب لبنات ،وهذا يتمثل يف كدمات ماصة تشكل أسالك التخطيط ،كذلك مل
يلحظ وجود لصقات تثبت عليها أسالك إلجراء عملية تخطيط للقلب ،وما لحظه التقرير من
مشاهدة وجود آثار بلون أزرق كآثار إلبر من الناحية الداخلية للمرفق األمين.
 .87الحـظ تقريـر الصفـة الترشيحيـة وجود كسـور لألضـالع الصدريـة مـن الناحية اليمنـى واليرسى
عددهـا ) (5أضـالع يف كل ناحيـة ،قريبـة مـن نقطـة اتصـال األضـالع بعظمـة »القـص« 13،كـام
لوحـظ وجـود احتقـان شـديد يف الوجـه بشـكل الفـت للنظـر؛ واحتقان شـديد أيضـاً يف الجفون،
وكذلـك كميـات كبـرية من سـوائل مدممة داخل النسـيج الرئوي والشـعبتني الرئيسـيتني ومجرى
التنفـس السـفيل والعلوي.
7
8
9
10
11
12

13

تقرير الصفة الترشيحية الذي اعد من قبل األطباء املنتدبني من الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان عائلة الناشط نزار بنات ،واملحفوظ لدى كل من الهيئة
املستقلة لحقوق اإلنسان ومؤسسة الحق.
تحدث نتيجة صدمات بأي جسم صلب كالعىص أو الركل نتيجة ضغط آلة أو سقوطها عىل الجسم ،وهي تحدث نتيجة متزق يف األوعية الدموية يف
مكان اإلصابة فيحدث تفريق اتصال النسيج الخلوي تحت الجلد دون تأثر الجلد نفسه ،وعندما تصاحبها تورمات تؤدي إىل تجمع دموي تحت الجلد
وتأخذ الكدمة شكل اآللة التي أحدثتها فمثال رضبة الركل تكون مقوسة ،العيص طويلة الشكل.
هي الجروح السطحية نتيجة احتكاك جسم صلب راض خشن بالجلد ويحدث التئام وهي أنواع :خدوش ،وسحجات احتكاكية ،وطبعية ،وضغطية،
وعضية ،وتكمن األهمية الطبية الرشعية للسحجات يف كونها عالمة عىل استخدام العنف أو التعرض للعنف كام ميكن أن يستدل منها عىل نوع الجرمية
ونوع السالح املستخدم.
تهتك أو متزق بالجلد نتيجة اإلصابة بآلة حادة كالحديد أو الرمي بالحجارة ،وكذلك نتيجة حوادث السيارات ،وكثريا ما تصاحب هذا النوع من الجروح
كسور العظام وتهتك األحشاء الداخلية.
#$يعني مصطلح التيبس الرمي :تصلب العضالت ،الذي يحدث يف أوقات مختلفة ،بعد الوفاة بطريقة مميزة .ويبدأ يف الرأس والجفون ،ويسري حتى
األطراف السفىل ،ويحدث من تجمع حمض اللبنيك ،وغريه من املواد يف العضالت ،بعد انقطاع الدورة الدموية .ويبدأ التيبس بعد الوفاة بخمس
ساعات ،أو ست ،ويزول بعد ست وثالثني ساعة تقريباً.
الزرقة الرمية هي استقرار الدم يف الجزء السفيل )املتديل( من الجسد وهو ما يؤدي إىل تبدل لون الجلد إىل اللون األحمر األرجواين :عندما يتوقف
القلب عن ضخ الدم تغوص خاليا الدم الحمراء الثقيلة يف املصل بفعل الجاذبية .وتتوقف كثافة اللون عىل مقدار الهيموجلوبني امل ُخت َزل يف الدم .وال
يحدث تبدل يف اللون يف أجزاء الجسم املتصلة باألرض أو أي يشء آخر ألن الشعريات الدموية تكون مضغوطة .وعندما تسمح جدران األوعية الدموية
بالنفوذ بسبب تفككها يترسب منها الدم ويغري من لون األنسجة .وهذا هو سبب تثبيت ركود الدوران،
قد يعتمد قضاة الوفيات يف استنتاج الوقت التقريبي للوفاة عن طريق وجود الزرقة الرمية أو عدم وجودها .ووجود الزرقة الرمية دليل عىل أن اإلنعاش
القلبي الرئوي لن يجدي نف ًعا أو أن استمراره لن يغري من األمر شيئًا .وقد يستفيد أيضً ا املحققون الرشعيون من هذه العالمات يف#تحديد ما إذا كانت
الجثة نُقلت من مكانها أم ال )فمثالً العثور عىل الجثة مطروحة عىل وجهها مع ظهور التجميعات عىل ظهر املتوىف ،قد يعني للمحققني أن الجسد كان
يف األصل وجهه ألعىل ،وتبدأ الزرقة الرمية يف الظهور بعد مرور عرشين دقيقة وحتى ثالث ساعات من الوفاة ويتجمد يف الشعريات يف غضون أربع أو
خمس ساعات .وتصل الزرقة إىل أقىص درجاتها بعد  6أو  12ساعة .ويتجمع الدم يف الخاليا الخاللية من جسم اإلنسان#.
موجودة يف منتصف الصدر عىل األمام عند اإلنسان ،ويتصل باألضالع السبعة العليا بواسطة الغضاريف الضلعية ويك ّون مع األضالع والفقرات الصدرية
القفص الصدري الذي يحمي القلب والرئتني ومينح مواقع التصال عضالت الصدر والبطن والظهر واألطراف العليا،
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 .88الحــظ تقريــر الصفــة الترشيحيــة بــأن الرئتــني أكــرب مــن الحجــم الطبيعــي لهــام ،حيــث مل
يلحــظ أي ســوائل رغويــة داخلهــام ،ســواء قبــل تعصــري الرئتــني أو بعــد ،مــام يعنــي أن الرئتــني
غــري متوذمتــني ،الحــظ التقريــر بــأن القلــب كان متضخــامً قليــالً ومل يلحــظ أيــة تجلطــات
حديثــة أو قدميــة يف عضلــة القلــب 14،كــام مل يلحــظ التقريــر وجــود دم متخــرث يف الرشايــني
التاجيــة للقلــب .بينــام كان الدمــاغ متورمــاً بشــكل واضــح ،دون وجــود أي نزيــف مبــادة
الدمــاغ؛ ويعلــل التقريــر ذلــك بوجــود اعتــالل وخلــل يف نقــل ووصــول األوكســجني إىل مــادة
الدمــاغ نتيجــة فشــل الرئتــني بذلــك ،لوجــود كميــة كبــرية مــن الســوائل واإلفـرازات املخاطيــة
املدممــة داخــل النســيج الرئــوي والشــعبتني الرئيســيتني ومجــرى التنفــس الســفيل والعلــوي،
هــذا ومل يلحــظ التقريــر أيــة آثــار لجــروح طعنيــة.
 .89يعــزو التقريــر ســبب وفــاة الناشــط ن ـزار بنــات إىل تعرضــه العتــداء شــديد شــمل مســاحات
ومناطــق عديــدة مــن الجســم ،وبالتحديــد يف منطقــة الصــدر؛ حيــث أن وجــود الســائل املدمــم
داخــل النســيج الرئــوي يــؤدي إىل االختنــاق ،وبــرزت عالماتــه عــىل جســد بنــات مــن خــالل
االحتقــان الشــديد يف الوجــه والجفــون ووجــود البقــع النزفيــة عــىل ســطح الرئتــني األماميــة
والخلفيــة ،ولــكل ذلــك يعلــل التقريــر أن نتيجــة الوفــاة تتمثــل باالختنــاق المتــالء الرئتــني
بالســوائل واالفـرازات املدممــة .كــام تــم أخــذ عينــات نســيجية مــن جميــع األعضــاء الداخليــة
وســوائل الجســم »الــدم ،والبــول ،والعصــارة املراريــة« إلجـراء الفحوصــات النســيجية واملخربيــة
مــن قبــل معهــد الطــب العــديل.
Ā
ǷƸƻȄțȌƺȋȡȍǑǄƻȕȐƻǈ

 .90ســبقت عمليــة اعتقــال ومقتــل الناشــط بنــات حملــة تحريــض كبــرية ضــده ،ســواء مــن خــالل
نــرش مســؤولني رســميني عــىل صفحاتهــم عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي؛ منشــورات تحــرض
عــىل الناشــط بنــات وتتهمــه بالخيانــة ،والتعامــل مــع جهــات خارجيــة ،أو مــن خــالل تنظيــم
حركــة فتــح يف مدينــة دورا ،ســواء بنــرش بيانــات تتهمــه بالعاملــة وأنهــا ســوف تقتــص منــه،
ونَرشِهــا صــورا ً لــه تظهــره مبظهــر الخائــن .أو مــن خــالل توجيــه تهديــدات مبــارشه لــه وألفـراد
عائلتــه ،كذلــك التهديــدات التــي تلقاهــا الناشــط بنــات عــرب رســائل نصيــة أو مــن خــالل
مواقــع التواصــل االجتامعــي ،أو تلــك التــي متثلــت بإطــالق النــار عــىل منزلــه ،بالرغــم مــن
علــم مطلقــي النــار بعــدم تواجــده يف املنــزل ،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 ،ومل تقــم أجهــزة انفــاذ القانــون
بتوفــري الحاميــة للناشــط بنــات يف مواجهــة حملــة التحريــض الكبــرية التــي كان يتعــرض لهــا،
كــام مل يتــم الكشــف عــن مطلقــي النــار عــىل منــزل الناشــط بنــات أو متابعــة املوضــوع بشــكل
جــدي مــن قبــل األجهــزة األمنيــة.
 .91يعــد التداخــل بــني حركــة فتــح كتنظيــم ســيايس وأجهــزة األمــن الرســمية ،الحلقــة األخطــر
يف مســار اعتقــال ومقتــل الناشــط بنــات ،واعتبــار حركــة فتــح أن الناشــط بنــات قــد أســاء
للحركــة وكوادرهــا وتاريخهــا النضــايل وتســتوجب املســاءلة واملحاســبة بحــق الناشــط بنــات.
وهــذا شــكل عامــل ضغــط عــىل األجهــزة األمنيــة بــرضورة وضــع حــد للناشــط بنــات وانتقاداته
لحركــة فتــح والســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،حيــث يعتــرب غالبيــة منتســبي األجهــزة األمنيــة
مــن املنتمــني لحركــة فتــح وذلــك العتبــارات لهــا عالقــة بنشــأة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
منــذ العــام .1994
 .92يظهــر الوقــت املســتغرق لوصــول القــوة واقتحــام الشــقة التــي مكــث فيهــا الناشــط بنــات
واعتقالــه ومغــادرة املــكان مــن ) 6-5دقائــق( ،بــأن هنالــك عمليــة رصــد ومتابعــة دقيقــة قــام
بهــا جهــاز األمــن الوقــايئ للناشــط بنــات ومــكان إقامتــه ومعرفــة التفاصيــل الكاملــة الخاصــة
مبــكان اإلقامــة؛ مــن حيــث املداخــل وطبيعــة املــكان وطريقــة الدخــول ومتطلباتــه مــن أدوات
ومعــدات وتجهي ـزات لوجســتية عــىل األرض ،حيــث أفــاد بعــض األشــخاص الذيــن التقاهــم
فريــق التحقيــق بــأن هنــاك تحــركات كانــت يف محيــط مــكان إقامــة الناشــط بنــات إبــان
ليلــة االعتقــال ،مل تكــن اعتياديــة ســواء مــن حركــة مركبــات أو أشــخاص لهــم عالقــة باألجهــزة
األمنيــة.
 .93كــام تشــري رسعــة إنجــاز املهمــة مــن قبــل عنــارص القــوة إىل أخذهــم بعــني االعتبــار مجموعــة
مــن العنــارص الهامــة أثنــاء تنفيــذ املهمــة ،يتمثــل االعتبــار األول بطبيعــة املنطقــة املقيــم
فيهــا الناشــط بنــات ،وكونهــا منطقــة تخضــع لســيطرة االحتــالل اإلرسائيــيل بالكامــل ،وأن أي
نشــاط لألجهــزة األمنيــة الفلســطينية يف تلــك املنطقــة يتطلــب وجــود تنســيق أمنــي مســبق مع
االحتــالل اإلرسائيــيل ،حيــث يعتقــد فريــق التحقيــق أن القــوة مل يكــن لديهــا هــذا التنســيق،
ويســتند هــذا االعتقــاد عــىل عــدة شــواهد منهــا قــدوم القــوة بســيارات مدنيــة شــخصية
مملوكــة لعنــارص مــن القــوة ،وبالتــايل عــدم اســتخدام مركبــات أمنيــة ذات طابــع ومعــامل
ولوحــات تشــري بأنهــا مركبــات أمنيــة أو مركبــات ذات طابــع مــدين ولكــن تعــود ملكيتهــا
لألجهــزة األمنيــة ،كذلــك لبــاس العــدد األكــرب مــن عنــارص القــوة لــزي مــدين كامــل ال يحمــل
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أي دالالت لالنتــامء لألجهــزة األمنيــة باســتثناء عنــرص إىل ثالثــة عنــارص ارتــدوا شــارات خفيفــة
تــدل عــىل انتامئهــم لجهــاز األمــن الوقــايئ ،كذلــك طبيعــة تســليح القــوة ،والتــي ظهــرت بســالح
خفيــف مــن مسدســات وعبــوات غــاز ومل تتســلح بــأي ســالح آخــر مــن طبيعــة تســليح أجهــزة
األمــن الفلســطينية.
 .94تشــري طبيعــة األدوات التــي حملتهــا القــوة معهــا عنــد اقتحــام مقــر إقامــة الناشــط بنــات،
أن القــوة كان لديهــا ق ـرار مســبق باقتحــام رسيــع ومبــارش وتنفيــذ االعتقــال يف أقــرص وقــت
ممكــن ،حيــث حملــت القــوة عبــوات غــاز ومسدســات وأدوات حديديــة »عتلــة« ومطرقة عىل
شــكل »مهــدة« وقيــام عنــارص القــوة مبحــاوالت رسيعــة لفتــح النوافــذ واألبــواب باســتخدام
أداة الحديــد »العتلــة« والدخــول مــن أحــد النوافــذ بهــذه الرسعــة ،ورش الغــاز والســيطرة عــىل
الناشــط بنــات واالعتــداء عليــه بقــوة وهــو نائــم ،ومــن ثــم اســتخدام العنــف املفــرط للســيطرة
عليــه وتقييــده الحقـاً والقبــض عليــه يف فــرتة زمنيــة قياســية ،كل ذلــك يشــري إىل طبيعــة املهمــة
التــي جــاءت لهــا القــوة وهــي القبــض عــىل الناشــط بنــات واعتقالــه بــأي مثــن وبــأرسع وقــت،
دون أي اعتبــار لإلجـراءات القانونيــة وضامنــات القبــض والتوقيــف ومدونــات قواعــد الســلوك
أو أيــة حقــوق أو حريــات فرديــة أو شــخصية أو حرمــة للمســاكن.
 .95تشــري الوقائــع التــي حدثــت داخــل مــكان إقامــة الناشــط بنــات وأثنــاء القبــض عليــه إىل
اســتخدام قــوة كبــرية وهائلــة للســيطرة عليــه ،حيــث أظهــر تقريــر الصفــة الترشيحيــة تعــرض
الناشــط بنــات إىل االعتــداء بــأدوات راضــة صلبــة ،وأظهــر وجــود العديــد مــن الكدمــات
والجــروح والتســحجات يف أنحــاء متفرقــة مــن جســده ،مبــا يؤكــد اســتخدام العنــارص للقــوة
املفرطــة ضــد الناشــط بنــات ،ويخالــف الضامنــات الدســتورية والقانونيــة ومدونــات قواعــد
الســلوك التــي تحكــم عمــل املكلفــني بإنفــاذ القانــون ،حيــث شــكل ســلوك عنــارص القــوة
انتهــاكات جســيمة ملدونــة األخالقيــات وقواعــد الســلوك العامــة ملنتســبي قــوى األمــن
الفلســطينية 15،وبخاصــة املــادة ) (5مــن املدونــة والتــي تضمنــت يف الفقــرة ) (6منهــا وجــوب
التـزام املكلفــني بإنفــاذ القانــون بعــدم اســتخدام القــوة إال كإجـراء اســتثنايئ يف جميــع الحــاالت،
وال يجــوز اإلتيــان بــه إال يف الحــاالت التــي تقتضيهــا الظــروف؛ بغيــة تحقيــق أهــداف مرشوعــة
ودون تعســف ،مــع األخــذ التــام والدائــم مببــادئ الــرضورة والتكافــؤ والتــدرج عنــد اســتخدام
القــوة ،كــام انتهكــت عنــارص القــوة األمنيــة الفقــرة ) (8مــن املدونــة ،والتــي أكــدت عــىل
وجــوب الت ـزام املكلفــني بإنفــاذ القانــون عنــد تنفيــذ القبــض والتوقيــف والتفتيــش بااللت ـزام
بكافــة القوانــني والترشيعــات واللوائــح ذات العالقــة بتقييــد الحريــات والقبــض والتوقيــف
15
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والتفتيــش ،مبــا يضمــن الحــق بالخصوصيــة وحيــاة املواطنــني وحرماتهــم وكرامتهــم؛ كــام يعــد
ســلوكهم انتهــاكاً ملدونــة وقواعــد ســلوك املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القانــون الصــادرة عــن
األمــم املتحــدة والتــي أكــدت يف املــادة ) (3منهــا عــىل عــدم جــواز اســتعامل املكلفــني بإنفــاذ
القانــون القــوة إال يف حالــة الــرضورة القصــوى ويف الحــدود الالزمــة ألداء واجباتهــم ،وعــدم
إتيــان أي عمــل مــن أعــامل التعذيــب أو غــريه مــن رضوب املعاملــة القاســية أو الالإنســانية
16
أو املهينــة.
 .96تؤكــد الصــور التــي نــرشت لعمليــة القبــض عــىل الناشــط بنــات ،واالعتــداء عليــه أثنــاء إدخالــه
أحــد املركبــات إىل طبيعــة املهمــة التــي أوكلــت لعنــارص القــوة ،وهــي رضورة إنجــاز املهمــة
واعتقــال الناشــط بنــات بأقــل وقــت ورسعــة ممكنــة وهــذا مــا تحقــق ،كــام تشــري الصــور إىل
اســتمرار االعتــداء عليــه عنــد إدخالــه املركبــة ووضعــه فيهــا بطريقــة النــوم عــىل الجنــب مــع
وجــود عنــرص آخــر بجانبــه داخــل املركبــة مــن نــوع »بولــو« وهــي مــن املركبــات املعروفــة
بصغــر مســاحتها الداخليــة ،حيــث بقــي الناشــط بنــات يف وضعيــة الجنــب والســيطرة عليــه
مــن قبــل عنــرص القــوة األمنيــة الــذي يجلــس بجانبــه ،ومل يتسـ َن لفريــق التحقيــق معرفــة مــا
إذا تعــرض الناشــط بنــات لالعتــداء أثنــاء نقلــه وهــو داخــل املركبــة.
 .97تشــري الوقائــع التــي جــرت داخــل مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ عنــد وصــول عنــارص القــوة
واملركبــات التــي كانــت تقلهــم وتقــل الناشــط بنــات ،وقيــام عنــارص القــوة يف املركبــة التــي
تقــل الناشــط بنــات بفتــح جميــع أبــواب املركبــة لــيك تتدفــق كميــات هــواء أكــرث إىل داخــل
املركبــة ومــن ثــم إخـراج الناشــط بنــات منهــا ،ووضعــه ممــددا ً عــىل ظهــره أرضـاً أمــام املقــر
وإجــراء محــاوالت انعــاش لــه مــن ســكب املــاء ،إال أن الناشــط بنــات فقــد حياتــه داخــل
املركبــة التــي كانــت تقلــه ،حيــث ظهــر الناشــط بنــات يف تســجيالت ألحــد الكامـريات مــن أمــام
مــكان إقامتــه بأنــه أثنــاء إدخالــه املركبــة كان يســري عــىل قدميــه بإســناد مــن عنــارص القــوة،
التــي رافقهــا اعتــداء أحــد عنــارص القــوة عليــه وإدخالــه إىل املركبــة جـربا ً ،مبــا يؤكــد أن بنــات
كان عــىل قيــد الحيــاة قبــل دخولــه املركبــة .ومبتابعــة مســار ســري القــوة التــي قامــت باملهمــة
وتقديــر الوقــت املســتغرق ملســارها مــن مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ إىل مــكان إقامــة الناشــط
بنــات ،والوقــت املســتغرق ملســار عــودة القــوة مــن مــكان إقامــة الناشــط بنــات إىل مقــر جهــاز
االمــن الوقــايئ ،والــذي قــدر مــا بــني ) (20-18دقيقــة ،يشــري إىل عــدم توقــف لتلــك املركبــات يف
الطريــق أثنــاء عودتهــا مــن مــكان إقامــة واعتقــال الناشــط بنــات إىل مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ.
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 .98ووفــق تلــك الوقائــع التــي تؤيــد فرضيــة وفــاة الناشــط بنــات يف املركبــة أثنــاء نقلــه ،تثــور لــدى
فريــق التحقيــق العديــد مــن األســئلة املرتبطــة بعــدم قيــام عنــارص القــوة طلــب املســاعدة
الطبيــة أثنــاء نقلــه ،كذلــك إىل عــدم قيــام عنــارص القــوة بالتوجــه مبــارشة إىل املستشــفى
ملحاولــة إنقــاذ حياتــه قبــل التوجــه إىل مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ .ومــن ذلــك يــرى فريــق
التحقيــق أن هنــاك فرضيــات عــدة باإلمــكان النظــر إليهــا لتفســري ســلوك عنــارص القــوة ،منهــا
إبــالغ املســؤولني عــن وفــاة الناشــط بنــات أثنــاء نقلــه وتلقــي تعليــامت بالقــدوم ملقــر جهــاز
األمــن الوقــايئ وعــدم الذهــاب مبــارشة إىل املستشــفى ،أو تقديــر عنــارص القــوة بــأن الناشــط
بنــات يقــوم بالتمثيــل عــىل عنــارص القــوة حتــى ال يتــم نقلــه ملقــر جهــاز األمــن الوقــايئ،
وغريهــا مــن الفرضيــات ،ومل يتس ـ َن لفريــق التحقيــق التوصــل إىل نتائــج قاطعــة بشــأن هــذه
الجزئيــة ،أو التوصــل إلجابــات دقيقــة وحقيقيــة لهــذه التســاؤالت.
 .99حدد القانون األسـايس الفلسـطيني الضامنات الدسـتورية للقبض والتوقيف ،حيث أكد يف املادة
) (12منـه عـىل »يبلـغ كل مـن يقبـض عليـه أو يوقـف بأسـباب القبض عليـه أو إيقافـه ،ويجب
إعالمـه رسيعـاً بلغـة يفهمهـا باالتهـام املوجـه إليـه ،وأن ميكـن مـن االتصـال مبحـام ،وأن يقـدم
للمحاكمـة دون تأخـري« .كذلـك حـدد قانـون اإلجـراءات الجزائيـة الضامنـات املقررة لألشـخاص
املقبـوض عليهـم أو األشـخاص املنـوي القبـض عليهـم يف املـادة ) (112/1/بوجوب قيـام مأموري
الضبـط القضـايئ بالتـايل »يجـب عـىل القائـم بتنفيـذ املذكـرة أن يبلـغ مضمونهـا للشـخص الذي
قبـض عليـه ،وأن يطلعـه عليهـا« ،ووفق الوقائـع التي توصل لهـا فريق التحقيق فـإن القوة التي
قامـت باعتقـال الناشـط بنـات مل تقـم باحـرتام أي مـن اإلجـراء ات الـواردة يف القانـون األسـايس
وقانـون اإلجـراءات الجزائيـة الناظـم لتنفيـذ مذكـرات اإلحضـار ،مبـا يعـزز لـدى فريـق التحقيق
بـأن القـوة التـي قامـت بتنفيـذ االعتقـال ومقتـل الناشـط بنـات مل يكـن بحوزتهـا أي مذكـرات
صـادرة عـن النيابـة العامـة أو القضـاء بشـأن إحضار الناشـط بنـات يف لحظـة اعتقاله.
 .100باإلضافــة إىل ضامنــات القبــض والتوقيــف الــواردة يف الترشيعــات املحليــة ،أوردت االتفاقيــات
الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطني وأصبحــت ملزمــة بتطبيقهــا
وإعاملهــا ومســاءلة عنهــا يف حــال عــدم احرتامهــا ،معايــري خاصــة بضامنــات القبــض والتوقيــف،
حيــث أكــد العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية عــىل جملــة مــن هــذه
الضامنــات الــواردة يف املــادة ) (9بعــدم جــواز حرمــان أي شــخص مــن حريتــه إال ألســباب
ينــص عليهــا القانــون وطبقـاً لإلجـراء املقــرر فيــه 17،كــام أكــدت عــىل وجــوب اســتيفاء رشطــني
17

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة ،لألمم املتحدة  2200ألف
)د (21-املؤرخ يف  16كانون/ديسمرب ،1966تاريخ بدء النفاذ 23 :آذار/مارس  ،1976وفقا ألحكام املادة 49
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لصالــح األشــخاص الذيــن تســلب حريتهــم؛ يتمثــل األول بإخطارهــم ،يف وقــت القبــض عليهــم،
باألســباب التــي أدت إىل اعتقالهــم .وثانيهــام ،بإخطارهــم دون إبطــاء بأيــة تهمــة توجــه لهــم.
وينطبــق الــرشط األول عــىل نطــاق واســع مــن أســباب ســلب الحريــة عــىل اختالفهــا .ونظـرا ً إىل
أن »االعتقــال« يعنــي بــدء ســلب الحريــة ،فــإن هــذا الــرشط ينطبــق بغــض النظــر عــن اتبــاع
الطــرق الرســمية أو عــدم اتباعهــا يف عمليــة االعتقــال ،وبغــض النظــر عــن قانونيــة الســبب
الــذي يســتند إليــه االعتقــال أو عــدم مرشوعيتــه 18،وبذلــك يكــون االعتقــال والقبــض الــذي
قامــت بــه عنــارص القــوة مخالف ـاً لألصــول القانونيــة املرعيــة يف قانــون اإلج ـراءات الجزائيــة،
وخالف ـاً للضامنــات الدســتورية الــواردة يف القانــون األســايس الفلســطيني ،واملعايــري الدوليــة
التــي وردت يف االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطني.

Ā
ȃȡȅǑǄǁȕǍȌȋȡȉǥǄȚȟȌȚȤƺȟȑǠǛȌƺȋǹȁȌƺǖǚƻǹǠƻǄ

 .101الحق ـاً للبيــان الصــادر عــن محافــظ الخليــل بتاريــخ  2021/6/24بشــأن وفــاة الناشــط ن ـزار
بنــات ،رصح اللــواء طــالل دويــكات املفــوض الســيايس العــام واملتحــدث باســم األجهــزة
األمنيــة عــرب وكالــة االنبــاء الفلســطينية »وفــا«؛ 19أن رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة الدكتــور
محمــد اشــتيه أوعــز بتشــكيل لجنــة تحقيــق فوريــة ومحايــدة بخصــوص وفــاة الناشــط نـزار
بنــات بعــد اعتقالــه مــن قبــل قــوى األمــن تنفيــذا ً لقـرار النيابــة العامــة؛ وأضــاف أنــه ال مانــع
مــن مشــاركة مؤسســات حقوقيــة يف لجنــة التحقيــق ،وأشــار أن لجنــة التحقيــق مشــكلة مــن
وزيــر العــدل رئيس ـاً للجنــة وممثــل عــن الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان ،وممثــل عــن
العائلــة ،وعضويــة اللــواء ماهــر فــارس ممث ـالً عــن جهــاز االســتخبارات العســكرية ،ومش ـريا ً
أن اللجنــة ســتبدأ عملهــا فــورا ً ،ومؤكــدا ً عــىل تقديــم كافــة الدعــم للجنــة وتزويدهــا بكافــة
املعطيــات والتفاصيــل التــي متكنهــا مــن القيــام بعملهــا عــىل أكمــل وجــه.
 .102الحقـاً لترصيــح املتحــدث باســم األجهــزة األمنيــة حــول تشــكيل لجنــة تحقيــق بأحــداث وفــاة
الناشــط بنــات ،أعلنــت الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان عــن اعتذارهــا املشــاركة يف لجنــة
التحقيــق الرســمية ،ورصحــت أنهــا ســتقوم بتحقيــق مســتقل بالرشاكــة مــع مؤسســة الحــق،
كــام أصــدرت نقابــة املحامــني الفلســطينيني بيانــاً نُــرش عــىل وســائل اإلعــالم يــوم األحــد
18
19

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم ) (35بشأن املادة ) (9حق الفرد بالحرية واألمان عىل شخصه ،اعتمدته اللجنة يف دورتها 31 - 7) 112
ترشين األول/أكتوبر .(2014
ترصيح املفوض السيايس العام اللواء طالل دويكات ،املنشور عىل وكالة االنباء الفلسطينية وفا بتاريخ  2021/6/24عىل الرابط التايل:
https://www.wafa.ps/Pages/Details/26779
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املوافــق  2021/6/27أعلنــت مبوجبــه عــن اعتذارهــا املشــاركة يف لجنــة التحقيــق الرســمية،
وذلــك انســجاماً مــع موقفهــا املعلــن بــرضورة تشــكيل لجنــة تحقيــق محايــدة بعيــدة عــن
الصفــات الرســمية بالتــوازي مــع مســار التحقيــق الجنــايئ يف الواقعــة والــذي يفــرتض أن تقــوم
20
بــه النيابــة العامــة بشــكل فــوري.
 .103بـدأت لجنـة التحقيق الرسـمية ممثلة بوزير العدل وممثل عن جهاز االسـتخبارات العسـكرية،
وطبيـب ممثـل عـن العائلـة ،عملهـا يـوم السـبت املوافـق  2021/6/26بلقاء محافـظ محافظة
الخليـل ،ولقـاء كل مـن الطبيـب الـذي عايـن جثامن الناشـط بنات ،وشـهود العيان مـن أقارب
بنـات ،كذلـك لقـاء مديـري األجهـزة األمنيـة يف محافظـة الخليـل ،وعند مسـاء اليـوم الثاين من
عمـل اللجنـة قـدم ممثـل العائلـة اعتـذاره عـن عضويتـه يف لجنـة التحقيق الرسـمية بنـا ًء عىل
طلـب العائلـة بعـدم رغبتها باالسـتمرار يف عضويـة اللجنة.
 .104بتاريخ  2021/6/29أعلن وزير العدل رئيس لجنة التحقيق الرسمية ،عرب بيان جرى بثه عرب
تلفزيون فلسطني الرسمي ،عن انتهاء التحقيق يف قضية مقتل الناشط نزار بنات ،وأن اللجنة
أعدت تقريرها الذي ستقدمه إىل رئيس مجلس الوزراء لتقدميه للرئيس الفلسطيني .وأضاف
أن لجنة التحقيق عملت عىل مدار ثالثة أيام واستمعت إىل كافة الشهود يف مدينة الخليل،
وجمعت البيانات واألدلة التي تساعدها يف التوصل للحقيقة ،وأوصت بإحالة تقريرها للجهات
القضائية املختصة التخاذ االجراء القانوين ،ومل يتم نرش تقرير لجنة التحقيق الرسمية بأحداث
ومالبسات مقتل الناشط نزار بنات ،حتى وقت إعداد هذا التقرير.

Ā
ǁȡȕǰțȌƺȚǁȡȍǑȑȌƺȋǹȁȌƺǖȚǖǚƺʿǤƻǸ

 .105أثــارت عمليــة االعتقــال واالعتــداء عــىل الناشــط ن ـزار بنــات ومقتلــه ردود فعــل مســتنكرة
و ُمدينــة للحــادث ،حيــث أصــدرت كافــة فصائــل العمــل الوطنــي والحــركات السياســة
والوطنيــة ،والحـراكات املختلفــة ،بيانــات وترصيحــات اعالميــة تديــن اعتقــال ومقتــل بنــات،
كــام عــربت مؤسســات املجتمــع املــدين والعمــل األهــيل عــن إدانتهــا للحادثــة ،وطالبــت كافــة
القــوى والفعاليــات بــرضورة إج ـراء تحقيــق مســتقل ومحايــد بالتــوازي مــع تحقيــق جنــايئ
مــن قبــل النيابــة العامــة ،محــذرة مــن مخاطــر هــذه الحادثــة وانعكاســاتها الســلبية عــىل
حالــة حقــوق اإلنســان ،وبخاصــة يف ظــل الرتاجــع عــن حاميــة الحقــوق والحريــات ،وتصاعــد
20

بيان صادر عن نقابة املحامني واملنشور عىل الرابط التايل:

https://web.archive.org/web/20210627085209/https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/06/27/1420987.html
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حــاالت االحتجــاز التعســفي عــىل خلفيــة مامرســة حريــة الــرأي والتعبــري والتجمــع الســلمي
21
وبخاصــة بعــد اإلعــالن عــن تأجيــل االنتخابــات العامــة.
 .106أثــارت الحادثــة الــرأي العــام املحــيل والعــريب والــدويل ،حيــث عــربت العديــد مــن الشــخصيات
الفلســطينية العامــة عــن ادانتهــم للحادثــة ،واعتــرب بعضهــم أن مــا حــدث يشــكل جرميــة
مدبــرة ،وطالبــوا بإجــراء تحقيــق مــن قبــل لجنــة مســتقلة ومحايــدة وليــس عــن طريــق
املســؤولني عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،كــام عــربت قوائــم انتخابيــة ترشــحت لالنتخابــات
التــي جــرى تأجيلهــا عــن اســتنكارها للحادثــة واعتربتهــا جرميــة توجــب مســاءلة املســؤولني
22
عنهــا مــن عنــارص وقــادة سياســيني.
 .107أثار حادث مقتل الناشط نزار بنات غضب الشارع الفلسطيني ،حيث خرجت مسريات غاضبة
منذ اليوم األول للحدث ،يف عدة مدن ،تعبريا ً عن رفضهم/ن ملا حدث ،ومطالبني/ات مبحاسبة
ومساءلة املسؤولني عن الحادثة من عنارص شاركت يف اعتقال الناشط بنات ومقتله ،وكذلك
والقادة األمنيني والسياسيني املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان.

ǁȡȌȚǗȌƺȋǹȁȌƺǖȚǖǚǛǥǸǗǐư

 .108أثــارت حادثــة اعتقــال ومقتــل النشــاط ن ـزار بنــات ردود فعــل دوليــة كبــرية ،حيــث نــرشت
وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــىل موقعهــا عــىل شــبكة االنرتنــت بيان ـاً صــادرا ً عــن املتحــدث
باســم وزارة الخارجيــة »نيــد برايــس« بتاريــخ 2021/6/24؛ قــال فيــه »نشــعر بقلــق عميــق
لوفــاة الناشــط الفلســطيني نـزار بنــات واملعلومــات الــواردة حــول مالبســات وفاتــه .وبينــام
نتقــ ّدم بأحــ ّر التعــازي ألرستــه ومجتمعــه ،فإننــا نحــثّ الســلطة الفلســطينية عــىل إجــراء
تحقيــق شــامل وشــفاف وضــامن املســاءلة الكاملــة يف هــذه القضيــة« .وأضاف »لدينــا مخاوف
جديــة بشــأن القيــود التــي تفرضهــا الســلطة الفلســطينية عــىل مامرســة الفلســطينيني/ات
23
لحريــة التعبــري ومضايقــة نشطاء/ناشــطات ومنظــامت املجتمــع املــدين«.
 .109كــام طالــب املنســق الخــاص لألمــم املتحــدة لعمليــة الســالم »تــور ونســالند« خــالل بيــان لــه
21
22
23

توثيق ترصيحات األحزاب
توثيق الشخصيات الوطنية
بيان صادر عن املتحدث باسم وزارة الخارجية االمريكية ،واملنشور عىل املوقع الرسمي للوزارة ،عىل الرابط التايل:

https://www.state.gov/translations/arabic
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بإج ـراء تحقيــق فــوري وشــفاف يف وفــاة الناشــط ن ـزار بنــات ،وعــرب املتحــدث باســم األمــني
العــام لألمــم املتحــدة عــن قلقــه مــن ترصفــات قــوات األمــن الفلســطينية إبــان مقتــل الناشــط
بنــات ،يف حــني عــربت بعثــة االتحــاد األوريب يف األرض الفلســطينية عــن صدمتهــا وحزنهــا
لوفــاة الناشــط بنــات ،وطالبــت بإج ـراء تحقيــق فــوري وكامــل ومســتقل بالحادثــة ،وأفــاد
القنصــل الربيطــاين العــام يف القــدس املحتلــة أن هنــاك حاجــة إىل تحقيــق رسيــع وشــفاف يف
24
مقتــل ن ـزار بنــات.
 .110عــرب دبلوماســيون دوليــون وأعضــاء برملانــات عــن إدانتهــم/ن للحادثــة ،وطالبــو الســلطة
الفلســطينية بــرضورة إجـراء تحقيــق شــفاف ونزيــه ،وتقديــم املســؤولني للعدالــة .كــام علقــت
عــىل الحادثــة العديــد مــن وســائل االعــالم الدوليــة ،إضافــة إىل منظــامت حقوقيــة دوليــة،
حيــث رصح نائــب مديــرة املكتــب اإلقليمــي للــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا يف منظمــة
العفــو الدوليــة» :إن حقيقــة وفــاة نـزار بنــات بعــد فــرتة وجيــزة مــن اعتقالــه الوحــيش املــروع
تثــري قلقـاً شــديدا ً .يجــب عــىل الســلطات الفلســطينية أن تتعهــد بالتحقيــق يف ظــروف وفاتــه،
مبــا يف ذلــك مــا إذا كان قــد تعــرض للتعذيــب يف الحجــز ،بطريقــة مســتقلة وحياديــة وشــفافة.
25
ويجــب إجـراء ترشيــح مســتقل للجثــة«.
 .111عــرب كل مــن »مايــكل لينــك« ،املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان يف األرض
الفلســطينية املحتلــة منــذ عــام 1967؛ و»موريــس تيدبــال بينــز« ،املقــرر الخــاص املعنــي
بحــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإج ـراءات موجــزة أو تعســفاً؛ و»أيريــن خــان« ،املقــررة
الخاصــة لتعزيــز وحاميــة الحــق يف الــرأي والتعبــري ،يف بيــان مشــرتك لهــم بتاريــخ 2021/7/ 6
عــن رضورة إج ـراء التحقيــق يف وفــاة الناشــط ن ـزار بنــات بطريقــة محايــدة وشــفافة حق ـاً،
وبطريقــة متتثــل »لربوتوكــول مينيســوتا« بشــأن التحقيــق يف حــاالت الوفــاة املحتملــة غــري
القانونيــة .وإذا بـ ّـني التحقيــق أن وفاتــه كانــت جرميــة قتــل ،يجــب محاســبة املســؤولني عنهــا
بالكامــل ،بــرصف النظــر عــن الرتبــة أو القيــادة ،ويجــب منــح تعويضــات كاملــة لعائلة الســيد
26
بنــات «.داعــني إىل نــرش نتائــج التحقيــق كاملــة مبــا يف ذلــك نتائــج ترشيــح جثــامن بنــات.

24

ردود فعل دولية عىل اعتقال ومقتل الناشط بنات نرشت عرب وسائل اعالم محلية مختلفة ،باإلمكان الوصل لها عرب الرابط التايل:

25

ترصيح منظمة العفو الدولية بشأن حادثة مقتل الناشط نزار بنات ،منشور عىل املوقع االلكرتوين ملنظمة العفو الدولية عىل الرابط التايل:

26

بيان صادر عن خرباء حقوقيني ،منشور عىل صفحة اخبار األمم املتحدة ،بتاريخ  2021/7/6عىل الرابط التايل:

https://www.maannews.net/news/2043525.html

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/06/palestine-investigation-into-death-in-custody-of-palestinian-activist-must-be-transparent-effective/
https://news.un.org/ar/story/2021/07/1079182
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ȟƸƻȕǌȃȡȅǑǄǏǅȀȚȏșƾȗƿǅǥȑȌƺǿȡȄțǄȓǸȒȩǸȦƺǛǥǸƻȕˑƺ

 .112بتاريــخ  2021/7/2أعــن املتحــدث باســم األجهــزة األمنيــة اللــواء طــالل دويــكات عــن تســلم
رئيــس هيئــة قضــاء قــوى األمــن لتقريــر لجنــة التحقيــق الرســمية مبقتــل الناشــط نـزار بنــات،
وكذلــك إحالــة النيابــة املدنيــة مللــف تحقيقاتهــا بــذات القضيــة لهيئــة قضــاء قــوى األمــن،
وأن النيابــة العســكرية رشعــت بإجـراء تحقيقاتهــا وفــق القانــون ،مؤكــدا ً أنــه جــرى توقيــف
) (14عنـرصا ً مــن عنــارص القــوة التــي قامــت مبهمــة اعتقــال وقتــل الناشــط بنــات ،وأضــاف
بأنــه يجــري اســتجوابهم وفــق األصــول القانونيــة ،متهيــدا ً لتقدميهــم للقضــاء ،وصــوالً إىل إجـراء
27
محاكمــة عادلــة التزامـاً باملبــادئ واألســس املعمــول بهــا دوليـاً.
 .113بتاريــخ  2021/9/5رصح املفــوض الســيايس العــام ،املتحــدث باســم األجهــزة األمنيــة اللــواء
طــالل دويــكات أن النيابــة العســكرية أنهــت التحقيقــات يف قضيــة املواطــن نــزار بنــات،
والتــي تحمــل الرقــم ) (1لســنة  ،2021وتقــرر توجيــه االتهــام لجميــع ضبــاط وعنــارص القــوة
التــي شــاركت بتنفيــذ مهمــة إلقــاء القبــض عــىل املواطــن نـزار بنــات والبالــغ عددهــم )،(14
وجميعهــم مــن منتســبي جهــاز األمــن الوقــايئ يف الخليــل ،كــام تــم توجيــه االتهــام لقائــد
املهمــة والعنــارص اآلخريــن بالــرضب املفــيض إىل املــوت باالش ـرتاك ،ســندا ً للــامدة )/384ب(
بداللــة املــواد )/377ز /82 -ب( مــن قانــون العقوبــات العســكري لعــام  .1979وأشــار إىل أنــه
تــم توجيــه االتهــام بإســاءة اســتعامل الســلطة ســندا للــامدة )/228ح( ومخالفــة التعليــامت
العســكرية ســندا ً للــامدة )/204أ( مــن ذات القانــون لجميــع املتهمــني ،وأضــاف أمــا بخصــوص
املقــدم أبــو حــالوة نائــب مديــر الوقــايئ يف الخليــل ،أثبتــت التحقيقــات عــدم تورطــه يف هــذه
الواقعــة مــن خــالل شــهادة الشــهود مــن عائلــة نــزار بنــات ،والتحقيقــات األخــرى التــي
أجراهــا القضــاء العســكري .ولفــت إىل أنــه وفــق نــص املــادة )/105ب( مــن قانــون أصــول
املحاكــامت العســكرية ســيتم إحالــة امللــف التحقيقــي إىل املحكمــة العســكرية املختصــة
28
إلج ـراء املحاكمــة وفــق األصــول القانونيــة خــالل  48ســاعة.
 .114عقــدت محكمــة قضــاء قــوى األمــن بــرام ﷲ أوىل جلســاتها ملحاكمــة املتهمــني مبقتــل
الناشــط بنــات بتاريــخ  ،2021/9/4حيــث تجــري جلســات املحاكمــة بصــورة علنيــه ،وســمح
للمؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية والهيئــات الدوليــة والبعثــات الدبلوماســية بحضــور
27

ترصيح املتحدث باسم األجهزة األمنية لوكالة االنباء الرسمية طوفا« بتاريخ  2021/7/2واملنشور عىل الرابط التايل:

28

ترصيح املتحدث باسم األجهزة األمنية لوكالة االنباء الرسمية طوفا« بتاريخ  2021/9/5واملنشور عىل الرابط التايل:

https://wafa.ps/Pages/Details/27157

http://www.wafa.ps/Pages/Details/31196
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جلســات املحاكمــة ،والتــي مــا زالــت مســتمرة لغايــة اعــداد هــذا التقريــر ،حيــث تقــرر
توجيــه االتهــام لجميــع عنــارص القــوة ،وتجــري جلســات املحكمــة كل أســبوع بشــكل دوري.
 .115بتاريــخ  2021/9/27تــم عقــد الجلســة الثانيــة وفيهــا متــت تــالوة التهــم عــىل املتهمــني
جميعــا ،والذيــن اجابــوا ب ”غــري مذنــب« وعليــه قــررت املحكمــة االســتمرار يف املحاكمــة،
ومــن ذلــك الوقــت واملحكمــة تعقــد جلســة كل أســبوع تقريبــا ،وبحضــور محــام ممثــل عــن
العائلــة ،وبرقابــة محليــة ودوليــة.
ǂƻȈƻșǅʄƺȓȐǗʠʸȐȚǂƻȕƾǯǤƻȕȌƺȋǅȅȐǂƻȡǸƺǗǄǛǥǸǇȌƻǈ
ȒƻǡȔȦƺȂțȅǐ

 .116أثـار مقتـل الناشـط نـزار بنـات حالـة مـن الغضـب يف املجتمـع الفلسـطيني ،حيـث خرجـت
العديـد مـن التجمعـات السـلمية يف مـدن مختلفـة مـن الضفـة الغربيـة ،تعبـريا ً عـن رفـض
املشـاركني/ات فيهـا وإدانتهـم/ن للحادثـة ،وفـور انتشـار نبأ مقتل الناشـط بنـات ،دعت عديد
مـن املؤسسـات الحقوقيـة إىل رسعـة اجـراء تحقيقـات محايـدة ونزيهـة يف الحادثـة وتقديـم
املسـؤولني عنهـا للعدالـة ،محذرة مـن تداعيات الحدث وانعكاسـاته الخطرية عـىل حالة حقوق
اإلنسـان التـي هـي يف األسـاس تعـاين مـن انتكاسـة حقيقيـة ،يف ظـل حالـة التوتـر السـائدة يف
الشـارع الفلسـطيني عـىل خلفيـة تأجيـل االنتخابـات العامـة الترشيعيـة والرئاسـية.
 .117ظهر جلياً االرباك يف املوقف الرسمي من الحادثة ،وشكل إعالن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة
تحقيق رسمية أول ردود الفعل ،دون اتخاذ أية إجراءات عىل األرض ،سواء من قبيل توقيف
عنارص القوة أو أية إجراءات أخرى تخفف من حدة التوتر الحاصل ،وعىل خالف ما كان يفرتض
التعامل به ،عمدت السلطة الفلسطينية إىل تحشيد الرأي العام وعنارص حركة فتح يف مواجهة
املحتجني/ات عىل الحادثة ،وتعزيزا ً لنهج الخلط ما بني حركة فتح وأجهزة السلطة الرسمية،
وعرب العديد من املسؤولني يف السلطة الفلسطينية محافظني ومسؤولني أمنيني وأعضاء يف اللجنة
املركزية لحركة فتح ،يف أكرث من مناسبة وعرب مواقع التواصل االجتامعي ،عن أن هذه الحراكات
والتجمعات تستهدف النيل من حركة فتح وسوف يتم التعامل معها بالقوة سواء من قبل رجال
األمن أو من قبل عنارص من حركة فتح.
 .118شكلت حالة التحريض تلك مقدمة ملنع الحق يف التجمع السلمي ،وقمع حرية الرأي والتعبري؛
وتقويض حرية الصحافة والنرش ،من قبل أجهزة األمن وعنارص ب ّزي مدين تابعة للسلطة
42
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التنفيذية ،واالعتداء عىل املشاركني/ات فيها بالرضب و«السحل« يف الشوارع ،واستخدام القوة
املفرطة ،ومصادرة الهواتف النقالة ،ونرش محتوياتها يف انتهاك للحق يف الخصوصية وتحديدا ً
للفتيات ،وانتهاك حرية العمل الصحفي باالعتداء عىل الصحفيني/ات ومصادرة معدات
عملهم/ن الصحفي؛ واعتقال أعداد كبرية من املشاركني/ات يف تلك التجمعات ،وتوقيفهم
ومحاكمتهم خالفاً للقانون األسايس والترشيعات الناظمة ،يف تنكر خطري لكافة الحقوق الواردة
يف االتفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان التي انضمت إليها دولة فلسطني.
 .119وعــىل ضــوء ذلــك تقدمــت مجموعــة مــن املؤسســات الحقوقيــة والنســوية ببــالغ جــزايئ
للنائــب العــام بشــأن فتــح تحقيــق جــزايئ يف االنتهــاكات التــي طالــت الحــق يف التجمــع
الســلمي ،واالعتــداء عــىل املشــاركات واملشــاركني فيهــا ،حيــث مل تقــم النيابــة العامــة بأيــة
إجــراءات عــىل صعيــد فتــح تحقيقــات جزائيــة بحــق العنــارص بــ ّزي مــدين ،كــام وجهــت
املؤسســات خطابــات عاجلــة لرئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة ومديــر عــام الرشطــة بشــأن
فتــح تحقيقــات حــول تلــك االنتهــاكات ،ومل تســتجب تلــك الجهــات لتلــك النــداءات.

ǁʠʷȉǡǹȌƺȏȈƻǑȑȌƺȃʣʷǰȓǸȊǗǹȌƺǁȐƻȄƴǛǥǸǷƾƺʻ

 .120يثـري االختصـاص املوضوعـي للمحاكـم العسـكرية الخـالف بـني املهتمـني بحقوق اإلنسـان وبني
املختصني بالشـأن العسـكري والخلفيات العسـكرية ،تحديدا ً حول مسـألة محاكمة العسـكريني
املتهمـني بارتـكاب جرائم تشـمل انتهاكات جسـيمة لحقوق اإلنسـان ،فقد وردت هذه املسـألة
وبـدأت تأخـذ حيـزا ً مـن االهتـامم يف صكـوك دوليـة لهـا عالقـة بتعزيـز حاميـة حقق اإلنسـان
والحـد مـن اإلفـالت مـن العقـاب ،حيـث تضمنـت املجموعـة املسـتوفاة مـن املبـادئ املتعلقة
بحاميـة حقـوق اإلنسـان وتعزيزهـا مـن خـالل اتخـاذ إجـراءات ملكافحـة اإلفالت مـن العقاب
يف املبـدأ رقـم ) (29عـىل وجـوب أن يقتـرص اختصـاص املحاكـم العسـكرية عـىل الجرائـم ذات
الطبيعـة العسـكرية البحتـة ،التي يرتكبها أفراد عسـكريون ،باسـتثناء انتهاكات حقوق اإلنسـان
التـي تنـدرج يف دائـرة اختصـاص املحاكم املحلية العادية ،أو حسـب االقتضـاء ،يف حالة الجرائم
29
الخطـرية وفقـاً للقانـون الـدويل ،اختصـاص محكمـة جنائية دوليـة أو ذات سـمة دولية.
 .121كــام متــت اإلشــارة إىل هــذه املســألة يف مــرشوع املبــادئ التــي تحكــم إقامــة العدل عــن طريق
29
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https://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/CN.4/2005/102/Add.1
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املحاكــم العســكرية ،وذلــك بشــأن محاكمــة املتهمــني بارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق
اإلنســان ،مــن خــالل النــص يف املبــدأ رقــم ) (9عــىل أنــه يف جميــع الظــروف ،ينبغــي أن يحــل
اختصــاص املحاكــم العاديــة محــل املحاكــم العســكرية فيــام يتعلــق بإجــراء تحقيقــات يف
االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان مثــل حــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء واالختفــاء
30
القــرسي والتعذيــب ومالحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم ومحاكمتهــم.
 .122لقــد دعــم عــدد مــن لجــان االتفاقيــات يف األمــم املتحــدة هــذا التوجــه ،وتجــدر اإلشــارة
بشــكل خــاص إىل ســوابق وثقتهــا اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ولجنــة مناهضــة التعذيــب
ولجنــة حقــوق الطفــل واللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب ومحكمــة ولجنــة
البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان ،حيــث أجمعــت كلهــا بهــذا الخصــوص عــىل أن املحاكــم
العســكرية ليســت مختصــة مبحاكمــة املســؤولني العســكريني عــن االنتهــاكات الجســيمة
لحقــوق اإلنســان املرتكبــة ضــد املدنيــني 31.وعــىل ســبيل املثــال ،فقــد أحاطــت اللجنــة املعنيــة
بحقــوق اإلنســان عل ـامً ،مــع القلــق ،يف مالحظاتهــا الختاميــة لدولــة كولومبيــا ،بــأن نظــام
القضــاء العســكري مــا زال ميــارس اختصاص ـاً يف قضايــا اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء التــي
يُدعــى أن مرتكبيهــا مــن أفــراد قــوات األمــن ،وطلبــت اللجنــة إىل حكومــة كولومبيــا أن
تكفــل إج ـراء تحقيقــات نزيهــة يف االنتهــاكات الخطــرية لحقــوق اإلنســان عــن طريــق نظــام
القضــاء العــادي ،وتكفــل بقــاء تلــك الجرائــم بصــورة واضحــة وفعليــة خــارج نطــاق اختصــاص
املحاكــم العســكرية ،كــام أشــار املقــرر الخــاص الســابق املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــني
إىل أن مامرســة اختصــاص املحاكــم العســكرية عــىل الجرائــم التــي تشــمل ادعــاءات بارتــكاب
انتهــاكات لحقــوق اإلنســان تشــكل حاجـزا ً خطـريا ً أمــام العديــد مــن ضحايــا انتهــاكات حقــوق
&%
اإلنســان يف ســعيهم إلحقــاق العدالــة.
 .123ومــع ذلــك يقــول العاملــون يف املجــال العســكري أنــه عــىل الرغــم مــن صحــة القــول بــأن
انتهــاكات حقــوق اإلنســان ال تدخــل متامــاً يف نطــاق واجبــات األفــراد العســكريني ،فــإن
ارتــكاب جرائــم عاديــة ،مثــل القتــل أو االغتصــاب أو االحتيــال أو الرسقــة ،ال يدخــل كذلــك
يف نطــاق الواجبــات العســكرية .وي َّدعــي هــؤالء أن الجرائــم املتعلقــة باالنتهــاكات الجســيمة
لحقــوق اإلنســان تشــكل يف ذات الوقــت جرائــم ومخالفــات تتعلــق باالنضبــاط ،ويتعــني أن
30
31
32
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تكــون قابلــة للنظــر فيهــا أمــام املحاكــم العســكرية ،حيــث أن علــة وجــود القضــاء العســكري
33
هــي تطبيــق معايــري االنضبــاط يف الجيــش.
 .124بالنظـر إىل الترشيعـات املطبقـة أمـام املحاكـم العسـكرية املشـكلة مبوجـب قـرار بقانـون رقم
) (2لسـنة  2018بشـأن الهيئـة القضائيـة لقوى األمـن ،تجري اإلجراءات أمام تلـك املحاكم وفق
قانـون أصـول املحاكـامت الجزائيـة الثـوري لسـنة  ،1979حيـث تضمـن مـواد قانونيـة يف غاية
األهميـة فيـام يتعلـق بإقامـة العـدل من خـالل املحاكم العسـكرية ،فقـد نص يف املـادة )(250
منـه عـىل«:أ .يكـون للجهـة التـي تصـدق األحـكام الصالحيـات التاليـة .1 :تخفيـض العقوبـات
املحكـوم بهـا؛  .2إلغـاء كل العقوبـات أو بعضهـا أصليـة كانـت أم تبعيـة؛  .3إيقـاف تنفيـذ
العقوبـات كلهـا أو بعضهـا؛  .4إعـادة املحاكمـة بقـرار مسـبب؛ ب .إذا صدر الحكـم بعد إعادة
املحاكمـة قاضيـاً بالـرباءة وجـب التصديـق عليـه يف جميـع األحـوال ،وإذا كان باإلدانـة جـاز
تخفيـف العقوبـة أو توقيـف تنفيذهـا أو إلغائهـا مـن الجهـة املصدقـة« ،مـام يجعـل موقـف
الصكـوك الدوليـة لعـدم اختصـاص القضاء العسـكري يف االنتهاكات الجسـيمة لحقوق اإلنسـان
يف محلـه ،كونـه يف هـذه الحالـة وباسـتخدام هذه الصالحيـات التي هي من صالحيـات الرئيس
الفلسـطيني ،القائـد األعـىل لقـوى األمـن ،ورئيـس هيئة قضاء قـوى األمن تكون كافـة إجراءات
املحاكمـة وصـوالً إىل صـدور الحكـم غـري ذات معنـى يف حـال جـرى اسـتخدام هـذه الصالحية
التـي هـي سـلطة تقديريـة للرئيـس ورئيـس هيئـة قضـاء قـوى األمـن لـه اسـتخدامها أو عـدم
اسـتخدامها ،ويف حـال تـم اسـتخدام هـذه الصالحية ،سـواء بإلغـاء العقوبـة أو تخفيضها ،نكون
أمـام تطبيـق فعـيل وعمـيل لإلفـالت مـن العقـاب ،وبذلـك تكـون كافـة األحـكام الصـادرة عن
املحاكـم العسـكرية خاضعـة لهذه الصالحيات مبا فيهـا األحكام الصادرة بحـق متهمني بارتكاب
جرائـم جسـيمة لحقوق اإلنسـان.
ǁȡƸƺˀǍȌƺǁȡȌȚƳǡȑȌƺȚǁȡȔțȔƻȅȌƺǁǱȍǡȌƺǂƻȐƺˀǅȌƺǛǥǸǟȐƻǔ

 .125الحق يف الحياة هو حق أسايس ومعرتف به عاملياً ،ويرسي يف جميع األوقات والظروف ،مبا
يف ذلك أثناء النزاع املسلح وحاالت الطوارئ العامة األخرى ،وهذا الحق قاعدة آمرة تحميها
املعاهدات الدولية واإلقليمية والقانون الدويل العريف واألنظمة القانونية الوطنية ،ويعد الحفاظ
عليه من الوظائف األساسية للدول ،حيث تتضمن العديد من الترشيعات الوطنية ضامنات
دستورية تضمن حامية الحق يف الحياة من االنتهاك ،والذي له مكونان رئيسيان ،األول مادي؛
33
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وهو أن لكل شخص الحق يف التحرر من الحرمان التعسفي من الحياة ،فهو يضع قيودا ً معينة
عىل استخدام القوة ،والثاين إجرايئ؛ وهو رشط التحقيق واملساءلة املناسبني يف الحاالت التي
34
يعتقد بأن حدوث الحرمان من الحياة كان بشكل تعسفي.
 .126تشــري لجنــة حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة يف تعليقهــا العــام رقــم ) (36بشــأن التزامــات
الــدول الخاصــة بتنفيــذ وإعــامل املــادة ) (6مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية أنــه يُتوقــع مــن الــدول األطـراف أن تتخــذ جميــع التدابــري الالزمــة ملنــع مــا ينجــم
مــن حــاالت الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة مــن خــالل ســلوك املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ
القانــون التابعــني لهــا ،وتشــمل هــذه التدابــري وضــع ترشيعــات مناســبة ملراقبــة اســتخدام
املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القانــون للقــوة املفرطــة ،وإج ـراءات لضــامن التخطيــط املناســب
لعمليــات إنفــاذ القوانــني عــىل نحــو يتوافــق ورضورة التقليــل إىل أدىن حــد ممكــن مــن الخطر
الــذي تشــكله عــىل الحيــاة ،واإللـزام باإلبــالغ عــن الحــوادث املميتــة وغريهــا مــن الحــوادث
التــي تشــكل خط ـرا ً عــىل الحيــاة وباســتعراضها والتحقيــق فيهــا ،وتزويــد القــوات املســؤولة
عــن حفــظ النظــام بوســائل فعالــة أقــل فتــكاً ومعــدات وقائيــة مناســبة لتفــادي رضورة
لجوئهــا إىل اســتخدام القــوة املفرطــة واملميتــة .وينبغــي ،عــىل وجــه الخصــوص ،أن متتثــل
جميــع عمليــات موظفــي إنفــاذ القوانــني للمعايــري الدوليــة ذات الصلــة ،مبــا يف ذلــك مدونــة
قواعــد الســلوك للموظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني ،واملبــادئ األساســية بشــأن اســتخدام
القــوة واألســلحة الناريــة مــن جانــب املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني ،ويجــب أن يخضــع
املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القانــون للتدريــب املناســب لرتســيخ هــذه املعايــري ،بغيــة ضــامن
مراعــاة الحــق يف الحيــاة عــىل أكمــل وجــه يف جميــع الظــروف.
 .127لقــد اعتــربت لجنــة الحقوقيــني الدوليــة أن إســاءة اســتخدام الســلطة ،وتجاهــل مبــدأ
ســيادة القانــون ،وعــدم االلتـزام بالترشيعــات املحليــة ،ومدونــات وقواعــد الســلوك الخاصــة
باملكلفــني بإنفــاذ القانــون ،إلحــداث قتــل تعســفي يف مواجهــة مجموعــة أو فــرد معــني هــو
تجاهــل اللتزامــات الدولــة بضــامن اإلجـراءات القانونيــة ،ويشــكل انتهــاكاً للحــق األســايس يف
الحيــاة وكذلــك انتهــاكاً لســيادة القانــون ،ونتيجــة إلســاءة اســتخدام الســلطة وتجاهــل ســيادة
القانــون ،فــإن كافــة عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون تشــكل انتهــاكاً جســيامً لحقــوق
35
اإلنســان يرتــب مســؤولية عــىل الدولــة.
34
35

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،العهد الدويل الخاص بالحقوق واملدنية والسياسية ،التعليق العام رقم )(36
لجنة الحقوقيني الدولية ،االختفاء القرسي واإلعدام خارج نطاق القضاء :التحقيق والعقوبات دليل املامرسني واملنشور عىل الرابط التايل:

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/12/Universal-Enforced-Disappearance-and-Extrajudicial-Execution-PGNo9-Publications-Practitioners-guide-series-2015-ENG.pdf

46

!"#"$țȡȔțʁȒƺʿʠʸǐ"%ǓʠʳƻǅƾǂƻȕƾǚƺˀȔȟǠƻȡǡȌƺǯǤƻȕȌƺȋǅȅȐȒƱǥƾ

 .128يرى فريق التحقيق أن مسؤولية السلطة الفلسطينية تنبع من مرجعيات دستورية نص عليها
القانون األسايس الفلسطيني يف املادة ) (32والتي أكدت عىل »كل اعتداء عىل أي من الحريات
الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغريها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها
القانون األسايس أو القانون ،جرمية ال تسقط الدعوى الجنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم،
وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادالً ملن وقع عليه الرضر« ،وبذلك يكون قد حدد املسؤولية
للسلطة عن انتهاكات الحقوق والحريات يف اتجاهني رئيسيني ،األول باعتبار كافة االنتهاكات
الواقعة عىل الحقوق والحريات هي جرمية ال تسقط بالتقادم وهذه مسؤولية جزائية ،والثاين
مسؤولية مدنية تتعلق بجرب الرضر والتعويض عن ذلك االنتهاك.
 .129ويــرى كذلــك أن املســؤولية للســلطة الفلســطينية تنبــع مــن التزامهــا الــدويل ،وبخاصــة بعــد
انضاممهــا للمواثيــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان ،حيــث ألــزم العهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق املدنيــة والسياســية الــدول بــأن تقــوم بإج ـراء تحقيــق فعــال يف الحــاالت التــي
يظهــر فيهــا قتــل غــري مــرشوع ،وتكفــل توفــري نظــام فعــال للتظلــم مبوجــب املــادة ) (2حتــى
لــو صــدر االنتهــاك مــن أشــخاص يترصفــون بصفتهــم الرســمية ،فقــد أقــرت العديــد مــن
معاهــدات حقــوق اإلنســان الرئيســية أيضــاً بااللتــزام املرتتــب عــىل الــدول كلــام نجمــت
الوفــاة عــن اســتخدام القــوة ،بوصفــه أحــد مكونــات الحــق يف الحيــاة ،ويتمثــل االلتــزام
بإجــراء تحقيقــات وافيــة ومحايــدة بــرضورة قيــام الــدول بفتــح تحقيــق رســمي تجريــه
الدولــة ،عــىل أن يكــون املنخرطــون يف هــذا التحقيــق مســتقلني وقادريــن عــىل تحديــد مــا
إذا كانــت القــوة املســتخدمة مــربرة يف ظــروف اســتخدامها ،وكذلــك اشــرتطت مســتوى مــن
36
املعالجــة الفوريــة بالرسعــة املعقولــة ،ومســتوى مــن الرقابــة العامــة.
 .130يف ذات الســياق أكــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف قراراهــا رقــم ) (182/63عــىل
رضورة الت ـزام كافــة الــدول باتخــاذ كافــة التدابــري الالزمــة واملمكنــة ،وفقـ ـاً للقانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل ،ملنـــع إزهــاق األرواح ،وأن تكفــل إلـزام الرشطــة
واملوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني والقــوات املســلحة وغريهــم مــن العاملــني باســم الدولــة
أو مبوافقتهــا أو بقبولهــا الضمنــي بضبــط النفــس والعمــل وفق ـاً للقانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل ،مبــا يف ذلــك مبــدآ التناســب والــرضورة ،وأن تكفــل يف
هــذا الصــدد اسرتشــاد الرشطــة واملوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني بقواعــد ســلوك املوظفــني
املكلفــني بإنفــاذ القوانــني وباملبــادئ األساســية املتعلقــة باســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة
36

مجلس حقوق اإلنسان ،الدورة السادسة والعرشون ،2014/4/1 ،البند  3من جدول األعامل ،تعزيز وحامية جميع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،مبا يف ذلك الحق يف التنمية ،تقرير املقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة
أو تعسفاً ،السيد كريستوف هاينز.
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مــن جانــب املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني ،وأن تكفــل الــدول الحاميــة الفعليــة لحــق
جميــع األشــخاص الخاضعــني لواليتهــا القضائيــة يف الحيــاة ،وأن تجــري تحقيقــات عاجلــة
وشــاملة يف جميــع عمليــات القتــل ،مبــا فيهــا عمليــات قتــل األشــخاص ألســباب تتصــل
بأنشــطتهم بصفتهــم مدافعــني/ات عــن حقــوق اإلنســان أو محامــني/ات أو صحفيــني/ات
أو متظاهريــن/ات وكذلــك جميــع الحــاالت األخــرى التــي يكــون قــد انتهــك فيهــا حــق أي
شــخص يف الحيــاة ،وأن تقــدم املســؤولني عــن تلــك األفعــال إىل العدالــة للمثــول أمــام هيئــة
قضائيــة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة عــىل الصعيــد الوطنــي أو عــىل الصعيــد الــدويل ،عنــد
االقتضــاء ،وأن تضمــن عــدم تغــايض املســؤولني أو املوظفــني الحكومييـــن عــن حــاالت القتــل
املذكــورة ،مبــا فيهــا القتــل عــىل يــــد قــوات األمــن والرشطــة واملوظفــني املكلفــني بإنفــاذ
37
القوانــني أو الجامعــات شــبه العســكرية أو القــوات الخاصــة.
 .131أن التـزام السـلطة الفلسـطينية بإتاحـة إمكانيـة إجـراء التحقيقـات واملسـاءلة وتوفـري سـبل
اإلنصـاف للناشـط بنـات وعائلتـه ،يتطلـب إعـامل كافـة القواعـد واملدونـات والترشيعـات
النافـذة ،مبـا فيهـا سـعي التحقيقـات إىل تحديـد مسـؤولية القيـادة الهرميـة عن تلـك الحادثة،
ويشـمل هـذا اإلطـار العقوبـات الجنائيـة واإلداريـة والتأديبيـة ،كام يجب أن تشـمل املسـاءلة
الجنائيـة مسـؤولية القيـادة أو الرؤسـاء الهرميـة الذين عىل علـم ودراية بالحادثـة ،وهل منحوا
تعليـامت لعنـارص القـوة باسـتخدام القـوة مـن عدمـه ،ومـدى معرفتهـم املسـبقة بتوجهـات
العنـارص أو علمهـم املسـبق بوجـود حالـة مـن املوقـف الشـخيص للعنـارص اتجـاه الشـخص
املنـوي اعتقالـه ومل يتخـذوا أي مـن اإلجـراءات أو إصـدار التعليـامت بـرضورة االلتـزام الكامـل
بالقوانـني ومدونـات قواعـد السـلوك الناظمـة لعملهـم ،أو اتخـاذ إجـراءات ملنـع وقـوع تجاوز
للقانـون ،وعـدم االكتفـاء بتوجيـه التحقيقـات اتجـاه العنـارص املنفـذة فقـط.
 .132ويـرى فريـق التحقيـق أن مسـألة املسـاءلة الجنائية للمسـؤولني رفيعي املسـتوى والذيـن غالباً
مـا يكونـون أكرث مسـؤولية بصفتهم صناع القرار ومصـدري التعليامت واألوامـر رضورة قصوى،
حيـث تتطلـب العدالـة واملسـاءلة عـن انتهـاكات حقوق اإلنسـان تحديـد أولئك الذين أسـاءوا
اسـتخدام السـلطة ،أو امتنعـوا عـن اتخـاذ إجـراءات متنـع حـدوث انتهـاكات لحقـوق اإلنسـان
يف قلـة تقديـر مـن قبلهـم لعواقـب األمـر ،ويجـد فريـق التحقيق املرجعية ملسـاءلة املسـؤولني
رفيعـي املسـتوى يف الترشيعـات الوطنيـة النافـذة والتـي ترتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بالحالـة محـل
التقريـر ،وإن مل تكـن بـذات الشـمولية التـي تضمنتهـا االتفاقيـات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان
37

قرار اتخذته الجمعية العامة يف  18كانون األول/ديسمرب  ،2008بناء عىل تقرير اللجنة الثالثة ) - 182/63 ،(2.Add/63/430/Aاإلعدام خارج القضاء
أو بإجراءات موجزة أو تعسفا
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واملامرسـات القضائيـة الدوليـة ،سـواء التـي أقرتهـا املحكمـة الجنائيـة الدوليـة أو تلـك التـي
أقرتهـا املحاكـم الدوليـة الخاصـة ،حيث تضمـن قانون الخدمـة يف قوى األمن الفلسـطينية رقم
) (8لسـنة  2005اإلشـارة إىل مسـؤولية الرؤسـاء عىل مرؤوسـيهم ،وبخاصة ما نصت عليه املادة
) ،(94التـي جـاء فيهـا .1» :كل ضابـط يخالـف الواجبـات املنصوص عليها يف هـذا القانون أو يف
القـرارات الصـادرة مـن الوزيـر املختـص ،أو يخـرج عـىل مقتضيات الواجب يف أعـامل وظيفته،
أو يسـلك سـلوكاً ،أو يظهـر مبظهـر مـن شـأنه اإلخـالل بكرامـة الوظيفة يعاقـب تأديبيـاً ،وذلك
مـع عـدم اإلخـالل بإقامـة الدعـوى املدنيـة أو الجنائيـة عنـد االقتضـاء ،وال يعفـى الضابـط من
العقوبـة اسـتناد ألمـر .2 .ال يعفـي الضابط مـن العقوبة اسـتنادا ً ألمر قائده أو مسـؤوله إال إذا
أثبـت أن ارتكابـه املخالفـة كان تنفيـذا ألمـر صادر إليه من هـذا القائد أو املسـؤول بالرغم من
تنبيهـه إىل املخالفـة ،ويف هـذه الحالـة تكـون املسـؤولية عـىل مصـدر األمـر وحده .3 .ال يسـأل
الضابـط مدنيـاً إال عـن خطئه الشـخيص« 38،كام تجد املسـؤولية الجزائية للمسـؤولني مرجعيتها
يف الترشيعـات العقابيـة النافـذة ،حتـى وإن اقتـرصت عـىل التدخـل بشـكل محـدد مـن قبيـل
39
التدخـل والتحريض واالشـرتاك.
 .133أكـدت االتفاقيـة الدوليـة لالختفـاء القـرسي إىل جانـب املحكمـة الجنائيـة الدوليـة واملحاكـم
الدوليـة الخاصـة ،عـىل أن املسـؤولني ميكـن أن يكونـوا مسـؤولني جنائيـاً إذا كان هنـاك وجـود
عالقـة مـا بـني الرئيـس واملـرؤوس ،وسـواء كانـوا عـىل علـم أو تجاهلوا بوعـي املعلومـات التي
تشـري بوضـوح أن العنـارص أو املرؤوسـني عـىل وشـك ارتـكاب أو ارتكبـوا انتهـاكات لحقـوق
اإلنسـان ،ومل يتخـذوا اإلجـراءات الالزمـة والرضورية ملنـع هذه األفعال أو اتخـاذ إجراءات بحق
مرتكبيهـا ،وميكـن أن يتحمـل الضباط األعىل مسـؤولية مرؤوسـيهم ،من اللحظـة التي علموا بها
أو كان لديهـم سـبب ملعرفتهـم باالنتهـاكات املرتكبـة ،كـام أن املسـاءلة الجزائية عـن انتهاكات
حقـوق اإلنسـان بعـد وقوعهـا ال تلغـي املسـؤولية الجزائيـة عـن أي تقصـري سـابق يف منع تلك
االنتهـاكات ،بحيـث يجـب أن تكـون االسـتجابة من قبـل املسـؤولني رضورية ومعقولـة ،وما اذا
40
كان فعـالً هنـاك إجـراءات متخـذة مـن قبـل املسـؤولني ملنع تلـك االنتهـاكات أم ال.

38
39
40

املادة ) (94من قانون الخدمة يف قوى األمن الفلسطيني رقم ) (8لسنة 2005
قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطيينة1979
مجلس حقوق اإلنسان ،الدورة الحادية واألربعون 24 ،يونيو  12 -يوليو  ،2019البند  3من جدول األعامل ،تعزيز وحامية جميع حقوق اإلنسان،
الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،مبا يف ذلك الحق يف التنمية ،مرفق بتقرير املقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً :التحقيق يف الوفاة غري القانونية للسيد جامل خاشقجي.
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ǛʁǙǑǅȌƺȚǁȠƻȑǑȌƺƽǌƺȚǛǥǸǞǖƻǠ

 .134شكل التزام الدول بوجوب احرتام حقوق اإلنسان وإعاملها مبوجب االلتزام بالحامية أحد ركائز
عنارص التزامات الدول بشأن حقوق اإلنسان ،مبا يفرض عىل الدول أن تترصف بالعناية الواجبة
لحامية حقوق املواطنني/ات املكفولة يف الدستور والترشيعات الوطنية واالتفاقيات الدولية
من االنتهاكات التي ميكن أن ترتكب من قبل أطراف أخرى غري الدولة أو من قبل املكلفني/
ات بإنفاذ القانون أو جهات فاعلة يف الدولة ،مبا يف ذلك حقهم/ن يف الحياة ،وقد تتحمل الدول
املسؤولية الدولية عن عدم القيام بذلك ،وتعد مسؤولية الحامية موضع تركيز خاص من قبل
هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واملقررين الخواص يف األمم املتحدة ومجلس حقوق اإلنسان،
41
إضافة إىل اهتامم املحاكم اإلقليمية والوطنية يف جميع انحاء العامل.
 .135ينبــع واجــب الــدول باتخــاذ تدابــري إيجابيــة لحاميــة الحــق يف الحيــاة مــن الواجــب العــام
املتمثــل يف كفالــة الحقــوق املعــرتف بهــا يف العهــد املــدين والســيايس ،ويقــع عــىل الــدول
األطــراف بالتــايل التــزام بــأن تتخــذ إجــراءات وقائيــة وتدابــري إيجابيــة معقولــة ال تفــرض
عليهــا أعبــاء غــري متناســبة للتصــدي ملــا ميكــن توقعــه بشــكل معقــول ،مــن أخطــار تهــدد
األرواح مصدرهــا ســلوك أشــخاص مســتقلني وكيانــات خاصــة غــري الدولــة ،وبالتــايل ،فــإن
الــدول األط ـراف ملزمــة باتخــاذ التدابــري الوقائيــة املناســبة لحاميــة األشــخاص مــام ميكــن
توقعــه بشــكل معقــول مــن خطــر التعــرض للقتــل وحــوادث الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة
42
وللتحقيــق فيهــا ومعاقبــة املســؤولني عنهــا وتوفــري ســبل اإلنصــاف لضحاياهــا.
 .136تبنـت لجنـة حقـوق اإلنسـان يف تعليقهـا العـام رقـم ) (36بشـأن املـادة ) (6مـن العهـد املدين
والسـيايس جملـة مـن التدابـري التـي يجـب عـىل الـدول االلتـزام بهـا لحاميـة الحـق يف الحياة،
ويقتـيض واجـب حاميـة الحـق يف الحيـاة مـن الـدول األطـراف أن تتخـذ تدابري خاصـة لحامية
األشـخاص املعرضـني/ات للخطـر والذيـن تعرضـت حياتهـم لخطـر محـدد بسـبب تهديـدات
معينـة ،أو أمنـاط عنـف موجـودة مـن قبل .ومـن هـؤالء األشـخاص املدافعون/ات عـن حقوق
اإلنسـان ،واملسـؤولون/ات عـن مكافحـة الفسـاد والجرميـة املنظمـة والعاملـون/ات يف املجـال
اإلنسـاين والصحفيـون/ات والشـخصيات العامـة البـارزة والشـهود عـىل الجرميـة ،ويجـب عـىل
الـدول األطـراف أن تتخـذ إجـراءات عاجلـة وفعالـة لحاميـة األفـراد الذيـن يواجهـون خطـرا ً
محـددا ً ،باعتـامد تدابـري خاصـة مثـل توفـري حاميـة الرشطة عـىل مدار السـاعة ،وإصـدار أوامر
وقائيـة تقييديـة ضـد املعتديـن/ات املحتملـني ،ووضـع الشـخص املهـدد ،يف حـاالت اسـتثنائية
41
42

املرجع السابق
التعليق العام رقم  36مرجع سابق

50

!"#"$țȡȔțʁȒƺʿʠʸǐ"%ǓʠʳƻǅƾǂƻȕƾǚƺˀȔȟǠƻȡǡȌƺǯǤƻȕȌƺȋǅȅȐȒƱǥƾ

ومبوافقتـه الحـرة واملسـتنرية فقـط ،قيـد االحتجـاز بغـرض حاميتـه .وتعـزز املـادة ) (6مـن
العهـد أيضـاً التزامـات الـدول األطـراف مبوجـب العهـد والربوتوكـول االختيـاري فيـام يتعلـق
بحاميـة األشـخاص مـن األعـامل االنتقاميـة بسـبب عملهـم/ن من أجـل تعزيز حقوق اإلنسـان
وسـعيهم/ن إىل حاميتهـا وإعاملهـا ،ويجـب عـىل الـدول األطـراف أن تتخـذ التدابـري الالزمـة
للتصـدي ملـا يسـتهدف املدافعـني/ات عن حقوق اإلنسـان مـن تهديدات بالقتـل ولحاميتهم/ن
43
بالقـدر الـكايف بوسـائل منهـا تهيئـة وصـون بيئـة آمنـة ومواتيـة للدفـاع عن حقـوق اإلنسـان.
 .137ويـرى فريـق التحقيـق أن االلتـزام بالحاميـة ومفهـوم التحذيـر ينطبـق يف حالة اعتقـال ومقتل
الناشـط بنـات ،وبخاصـة أن كافـة األحداث السـابقة للحدث تؤكد وجود تهديـدات عىل حياته،
سـواء مـن خـالل التحريـض الكبري الـذي وجه ضده من خـالل نرش بيانات من جهـات معلومة،
أو التحريـض مـن قبـل مسـؤولني كبار يف السـلطة الفلسـطينية أو من خالل حادثـة اطالق النار
عـىل منزلـه ،وكذلـك التهديدات التـي وصلت إليه من خالل وسـائل متعـددة ،ومعرفة الجهات
الرسـمية املختصـة بكافـة هـذه الحـوادث والتفاصيـل التـي كانـت تتطلب حاميته مـن أطراف
ثالثـة ،واالستشـفاف مـن حالـة التحريض إمكانية اسـتخدام العنـارص القوة املميتـة ،مام يحمل
السـلطة الفلسـطينية مسـؤولية عـدم اتخاذ إجـراءات وقائية وسـبل الحامية الالزمـة والتحذير
للتهديـدات التي أحاطت بالناشـط بنات.

ǚʿǭȌƺǛƿǌȚǾƻǩȔȨƺȋƿǠȚǀƻǬƻȅȑȌƺǛǥǸǷƾƻǠ

 .138تفرض أهمية حامية الحق يف الحياة ،التزاماً عىل الدول مبقاضاة عمليات القتل خارج القضاء
والقانون وفقاً للمعايري الدولية ،واالمتناع عن معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان ،ويف مقدمتها
انتهاك الحق يف الحياة ،من خالل تدابري إدارية أو تأديبية فقط ،بل يجب باإلضافة لتلك
التدابري إجراء تحقيقات جنائية ،وصوالً إىل محاكامت جزائية ،كام أن الحصانات وقرارات العفو
املمنوحة ملرتكبي انتهاكات حقق اإلنسان والقتل خارج نطاق القضاء والتدابري املامثلة ،تؤدي
إىل اإلفالت من العقاب بحكم األمر الواقع أو بحكم القانون ،فاملساءلة الجنائية ليست إجرا ًء
شكلياً ،كام أنها ليست مسألة انتقام ،بل تهدف إىل إجراء محاكامت عادلة تتضمن إيقاع العقاب
بصورة مناسبة مع حجم االنتهاكات ،مبا يؤدي إىل املساهمة يف تعزيز سيادة القانون وعدم
44
التكرار ،وتحقيق ردع خاص وردع عام يف آن ،مبا يحقق ضامن عدم اإلفالت من العقاب.
43
44
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 .139يشــمل حــق الضحايــا يف اإلنصــاف الوصــول املتســاوي والفعــال للعدالــة ،ويشــمل التعويــض
املناســب والفعــال والفــوري عــن الــرضر املــادي الــذي لحــق بهــم ،والوصــول إىل املعلومــات
ذات الصلــة باالنتهــاكات وآليــات الجــرب يف حــاالت الوفــاة غــري القانونيــة ،وقــد يشــمل الجــرب
التعويــض والرتضيــة وضامنــات عــدم التكــرار ،كــام أن كل شــكل مــن أشــكال التعويــض
والجــرب يســتجيب لجانــب معــني مــن الــرضر الناجــم عــن االنتهــاك .كــام تشــمل التدابــري
الخاصــة باإلنصــاف والجــرب حســب االقتضــاء تدابــري فعالــة تهــدف إىل وقــف االنتهــاكات
املســتمرة ،والتحقــق مــن الحقائــق والكشــف الكامــل والعلنــي عــن الحقيقــة إىل الحــد الــذي
ال يتســبب فيــه هــذا الكشــف يف مزيــد مــن الــرضر أو يهــدد ســالمة ومصالــح الضحيــة ،كذلــك
اإلعــالن الرســمي أو الق ـرارات القضائيــة التــي تعيــد إىل الضحايــا كرامتهــم/ن وســمعتهم/ن
وحقوقهــم/ن .كــام أن جــرب الــرضر يقتــيض تقديــم اعتــذار عــام مــن قبــل الدولــة عــن تلــك
االنتهــاكات ،وتقديــم املســؤولني عنهــا للمحاكــامت العادلــة املحايــدة والنزيهــة ،كذلــك إحيــاء
45
ذكــرى الضحايــا وتخليدهــم/ن.
 .140يجــب أن يشــتمل التعويــض عــىل توفــري تدابــري خاصــة لتقييــم وتقديــم التعويضــات التــي
ميكــن تقديرهــا اقتصادي ـاً ،ومبــا يتناســب مــع خطــورة االنتهــاك ،وظــروف كل حالــة ،مــن
حيــث الــرضر الجســدي أو العقــيل ،والفــرص الضائعــة ،مبــا يف ذلــك التوظيــف والتعليــم
واملزايــا االجتامعيــة ،واالرضار املاديــة وخســارة األربــاح ،لتشــمل خســارة الكســب املحتمــل،
كذلــك الــرضر املعنــوي ،وتكاليــف املســاعدة القانونيــة يف حــال كانــت غــري مجانيــة ،أو
46
مســاعدة الخــرباء ،واألدويــة والخدمــات الطبيــة والخدمــات النفســية واالجتامعيــة.
 .141إن التعامــل بجديــة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية يف قضيــة اعتقــال ومقتــل الناشــط بنــات
تتطلــب منهــا قبــول املســؤولية القانونيــة والوطنيــة عــن الحادثــة ،وتقديــم اعــرتاف عــام
باملســؤولية واعتــذار ألرسة الناشــط بنــات عــن مقتلــه ،وتقديــم ضامنــات بعــدم التكــرار،
مــن خــالل الجــرب والرتضيــة ،والعمــل بشــكل دؤوب عــىل اســتخالص العــرب مــام حــدث،
ورفــع كفــاءة األجهــزة األمنيــة مــن خــالل ضــامن الســيطرة الفعالــة عــىل ســلوك عنارصهــا،
وتوفــر اإلرادة الجــادة والحقيقيــة لضــامن أن كافــة اإلجـراءات التــي تقــوم بهــا هــذه العنــارص
متســقة مــع القانــون املحــيل واملعايــري الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان.
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ǂƻǨȩǕǅǠȨƺǛǥǸȓȐƻǈ

 .142تعـرض الناشـط نـزار بنـات لحالة تحريـض كبرية ضده ،قبـل وقت قصري من مقتلـه ،من عنارص
محسـوبة عـىل حركـة فتـح يف مدينة دورا ،كذلـك صدور بيانات باسـم منطقـة دورا التنظيمية،
تحـرض عـىل القصـاص تجاهـه ،ونرش مسـؤولون يف السـلطة الفلسـطينية منشـورات تحريضية
ضـده .ويف ظـل ارتفـاع وتـرية التحريـض إىل مامرسـات عـىل األرض مـن خـالل إطـالق النـار
عـىل منزلـه ،وتلقيـه تهديـدات بالقتـل عـرب وسـائل مختلفـة مـن جهـات معلومـة وأخـرى غري
معلومـة .وقـد تصاعـدت هـذه التهديـدات ولغـة التحريـض بعد قيام الناشـط بنـات من خالل
قامئـة »الحريـة والكرامـة« بتوجيـه رسـالة لالتحـاد األورويب يطالـب بوقف الدعم عن السـلطة
الفلسـطينية واتهامهـا بالفسـاد ،وقـد شـكلت ذلـك حالـة من الضغـط الكبري عىل أجهـزة األمن
الفلسـطينية لـرضورة وضـع حد للناشـط بنات ،من خـالل اعتقاله بالدرجـة األوىل ووضعه عىل
قامئـة املطلوبـني ألجهزة األمـن يف مدينـة الخليل.
 .143التهمــة املوجهــة اىل الناشــط ن ـزار بنــات والــواردة يف مذكــرة االحضــار الصــادرة عــن النيابــة
العامــة بتاريــخ  2021/5/4-2هــي »ذم الســلطات العامــة« وهــي تهمــة تتعلــق بالــرأي
والتعبــري وتصنــف جنحــة حســب قانــون العقوبــات الســاري املفعــول ،ومــن املســتغرب أن
األجهــزة األمنيــة يف اجتامعهــا املشــرتك املنعقــد بتاريــخ  2021/6/23اعتــربت الناشــط ن ـزار
بنــات مــن أخطــر املطلوبــني لهــا ،بــل اعتربتــه األخطــر ،حيــث تــم وضعــه عــىل رأس قامئــة
مــن  15شــخصاً مطلوبــني لألجهــزة األمنيــة عــىل تهــم مختلفــة .بالرغــم مــن أن الناشــط بنــات
مل يشــكل خطـرا ً عــىل النظــام العــام ومل يحمــل الســالح أو يهــدد األمــن والســلم مبــا يســتدعي
وضعــه عــىل قامئــة املطلوبــني الخطريــن ،وهــذا مــؤرش أن األجهــزة األمنيــة رضخــت لحالــة
التحريــض التــي تعــرض لهــا الناشــط بنــات.
 .144اتســمت طبيعــة املهمــة التــي قامــت بهــا عنــارص القــوة مــن جهــاز األمــن الوقــايئ ،والطريقــة
التــي متــت بهــا بالدقــة العاليــة والرسعــة يف التنفيــذ ،وتشــري ضمــن حيثياتهــا إىل وجــود
عمــل اســتخبارايت عــىل األرض وتقنيــات لوجســتية ومعرفــة بــأدق التفاصيــل ملــكان تواجــد
الناشــط بنــات ،واملواعيــد املحــددة ملــكان تواجــد الناشــط بنــات وأوقاتهــا .وأن اســتخدام
أدوات حــادة وســالح خفيــف مــن عبــوات غــاز ومسدســات والتمكــن مــن اعتقــال الناشــط
بنــات واالنســحاب مــن املــكان وتنفيــذ املهمــة يف وقــت قصــري مل يتجــاوز ) (6دقائــق ،ومــن
ذلــك يســتنتج بوجــود ق ـرار بتنفيــذ عمليــة اعتقــال للناشــط بنــات بأقــرص وقــت ممكــن
وبــأي مثــن ،حتــى لــو أدى ذلــك إىل اســتخدام القــوة املفرطــة.
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 .145إن مامرســة العنــف والقــوة املفرطــة ضــد الناشــط بنــات باســتخدام أدوات حديديــة والــرضب
بهــا عــىل الجــزء العلــوي مــن جســده ،وهــو نائــم غــري قــادر عــىل مقاومــة عنــارص القــوة،
ورش وجهــه بالغــاز ،والســحل وتجمــع أكــرث مــن  9عنــارص حولــه والقيــام باالعتــداء عليــه
بالــرضب بكعــب املسدســات ،وأداة حــادة عــىل أنحــاء متفرقــة مــن جســده ،مــن املفــرتض أنــه
تشــكل لعنــارص القــوة األمنيــة احتامليــة الوفــاة للناشــط بنــات نتيجــة اســتخدام ذلــك العنــف
والقــوة املفرطــة .وبالرغــم مــن هــذه االحتامليــة املفرتضــة ،إال أن عنــارص القــوة اســتمرت
بالقيــام باالعتــداء وباســتخدام تلــك األدوات وقبولهــا بنتيجــة تلــك االحتامليــة وأثرهــا ،بالنظــر
لــرضورة تنفيــذ املهمــة يف أرسع وقــت وبــأي مثــن.
 .146يعـرب اسـتخدام كل هـذا العنـف والقـوة املفرطـة ،وطريقـة اقتحام مـكان إقامة الناشـط بنات،
والنتيجـة التـي حدثـت ،عـن مـدى التأثـر الواضح لعنـارص القوة بحالـة التحريض التي سـبقت
عمليـة اعتقـال ومقتل الناشـط بنـات ،باإلضافـة إىل الجهد املبـذول يف عملية املراقبـة واملتابعة
للناشـط بنـات ،وفشـل الوسـاطات مـا بـني أقـارب الناشـط وجهـاز األمـن الوقـايئ ،التـي كانت
تهـدف إىل تقديـم ضامنـات لعـدم تعـرض الناشـط بنـات للتعذيـب وسـوء املعاملـة مقابـل
تسـليم الناشـط بنـات نفسـه لجهـاز األمـن الوقـايئ كام حـدث يف مرات سـابقة.
 .147قــدوم عنــارص القــوة ،وجميعهــم مــن جهــاز األمــن الوقــايئ ،لتنفيــذ مهمــة أمنيــة يف منطقــة
تعتــرب تحــت ســيطرة االحتــالل اإلرسائيــيل ،تتطلــب وجــود تنســيق أمنــي للقيــام بتلــك املهمــة
مــع االحتــالل اإلرسائيــيل ،وقــدوم القــوة بالـ ّزي املــدين واســتخدام مركباتهــم الشــخصية ،وهــم
ظاهــرو الوجــه ،وعــدم حمــل ســالح الطويــل مــن قبيــل الكالشــنكوف املســتخدم عــادة لــدى
األجهــزة األمنيــة ،واالكتفــاء بســالح نــاري خفيــف مــن قبيــل املسدســات ،يرجــح امكانيــة
عــدم وجــود تنســيق أمنــي لتنفيــذ تلــك املهمــة.
 .148قيــام عنــارص القــوة مــن جهــاز األمــن الوقــايئ بالدخــول ملــكان إقامــة الناشــط بنــات عــن
طريــق خلــع النافــذة واســتخدام القــوة املفرطــة ،يف ظــل عــدم وجــود أيــة مقاومــة لهــا مــن
قبــل الناشــط بنــات أو أبنــاء عمــه املتواجديــن معــه يف ذات املــكان ،يعــد انتهــاكاً للقوانــني
والترشيعــات النافــذة ذات العالقــة ،ســواء قانــون اإلج ـراءات الجزائيــة لعــام  2001املنظــم
ألحــكام إجــراءات القبــض والتوقيــف أو مدونــة األخــالق وقواعــد الســلوك ملنتســبي قــوة
األمــن الفلســطينية والتــي حــددت إج ـراءات اســتخدام القــوة.
 .149تشــري كافــة املتابعــات التــي قــام بهــا فريــق التحقيــق ملســار القــوة والوقــت املســتغرق،
والتأكــد مــن خــروج الناشــط بنــات عــىل قيــد الحيــاة مــن مــكان إقامتــه حتــى لحظــة إدخالــه
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للمركبــة التــي أقلتــه ،ووصولــه إىل مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ مبدينــة الخيــل فاقــدا ً للوعــي
ومــن ثــم وصولــه للمستشــفى مغطــى واالعــالن عــن وفاتــه ،أن الناشــط بنــات قــد فــارق
الحيــاة أثنــاء نقلــه مــن مــكان اعتقالــه إىل مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ داخــل املركبــة.
 .150يثــري عــدم قيــام عنــارص القــوة بطلــب املســاعدة الطبيــة أثنــاء النقــل ،وعــدم التوجــه إىل
املستشــفى مبــارشة قبــل الذهــاب إىل مقــر جهــاز األمــن الوقــايئ ،مجموعــة مــن التســاؤالت
بشــأن عــدم اتخــاذ الق ـرار بشــأنها ،حــول مــا إذا قامــت القــوة باإلبــالغ عــن فقــدان الوعــي
للناشــط بنــات إىل مســتويات أعــىل ومــاذا كان قرارهــا؟ أم كان القـرار ميدانيـاً لعنــارص القــوة
للتــرصف بهــذه الطريقــة.
 .151كافــة اإلج ـراءات التــي قــام بهــا عنــارص القــوة مــن جهــاز األمــن الوقــايئ انتهكــت القواعــد
الدســتورية الــواردة يف القانــون األســايس املعــدل لعــام  ، 2003وبخاصــة الحــق يف الحريــة
الشــخصية والحــق يف عــدم التعــرض للتعذيــب واملعاملــة الالإنســانية والحاطــة بالكرامــة،
وتشــكل جرائــم موصوفــة يف القانــون األســايس الفلســطيني والترشيعــات ذات العالقــة،
وتوجــب املســاءلة الجزائيــة والتأديبيــة واإلداريــة ،كــام توجــب التعويــض عــن الــرضر الــذي
لحــق بالضحيــة وعائلتــه.
 .152بالرغــم مــن افتقــاد لجنــة التحقيــق الرســمية للمرجــع القانــوين الخــاص بتنظيــم لجــان
التحقيــق الرســمية ،إال انهــا مل تتبــع يف عملهــا منهجيــة واضحــة بشــأن التحقيــق يف الحادثــة،
كذلــك عــدم نــرش التقريــر ومشــاركته مــع العائلــة بشــكل رســمي ،حيــث تتطلــب لجــان
التحقيــق يف حــاالت القتــل خــارج القانــون اعتــامد املبــادئ التوجيهيــة الدولية بهــذا الخصوص،
أو منهجيــات عمــل معلومــة مســبقاً يف عمــل تلــك اللجــان ،والقيمــة القانونيــة للتوصيــات
الصــادرة عنهــا ،كــام هــو الحــال يف املامرســات الدوليــة الفضــىل يف حــاالت مشــابهة ،والتــي
تســتند إىل منهجيــات عمــل الربوتوكــول النموذجــي املتعلــق بالتحقيــق القانــوين يف عمليــات
اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام التعســفي واإلعــدام دون محاكمــة» ،بروتوكــول
47
مينوســوتا«.
 .153اإلعــالن عــن قيــام النيابــة العســكرية بفتــح تحقيــق جــزايئ بالحادثــة بعــد انتهــاء لجنــة
التحقيــق الرســمية مــن عملهــا ،يشــري إىل حالــة إربــاك يف األطــر ذات املســؤولية القانونيــة التي
كلفهــا القانــون يف متابعــة الجرائــم وإج ـراء التحقيقــات الجزائيــة بشــأنها ،كذلــك اســتعجال
النيابــة العامــة املدنيــة بوقــف إجراءاتهــا بالتحقيــق يف الحادثــة وإحالــة امللــف التحقيقــي
47
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للنيابــة العســكرية باالســتناد إىل شــهادة الشــهود ،كــون عنــارص القــوة مــن العســكريني،
بالرغــم مــن عــدم معرفــة الشــهود لخلفيــات جميــع عنــارص القــوة إذا مــا كانــوا جميعهــم
مــن مراتــب عســكرية أم ال ،وعــدم توســع النيابــة يف التحقيــق ليشــمل التحريــض الســابق
عــىل الناشــط بنــات
 .154إعــالن املتحــدث الرســمي باســم األجهــزة األمنيــة عــن انتهــاء النيابــة العســكرية للتحقيــق يف
جرميــة مقتــل الناشــط بنــات ،وتوجيــه االتهــام إىل عنــارص القــوة التــي شــاركت يف اعتقــال
ومقتــل الناشــط بنــات دون غريهــم مــن املســؤولني ،واإلشــارة إىل عــدم توجيــه اتهــام إىل نائــب
مديــر جهــاز األمــن الوقــايئ يف الخليــل لعــدم وجــوده يف املــكان ،أو ايــة إشــارة إىل إجـراءات
اســتجواب قامــت بهــا النيابــة العســكرية أو النيابــة املدنيــة ملســؤولني يف مراكــز صنــع القـرار
األمنــي والســيايس ،يشــري بوضــوح إىل اســتبعاد املســاءلة ملســؤولني رفيعــي املســتوى ،ســواء
مــن أعطــى التعليــامت أو مــن هــم يف مواقــع صنــع القـرار ،أو مــن كان يفــرتض بهــم مامرســة
اإلرشاف عــىل القــوة ،إعــامالً لقانــون الخدمــة يف قــوى األمــن ،واملعايــري الدوليــة ذات الشــأن.
كذلــك عــدم اســتجوابهم حــول الحادثــة وغريهــا مــن معلومــات لهــا عالقــة مبعرفتهــم املســبقة
لســلوك القــوة وعــدم اتخاذهــم إجــراءات تحــول دون ذلــك الســلوك ،أو عــدم معرفتهــم
بشــكل أو آخــر بــأي معطيــات بذلــك الســلوك.
 .155تدلــل الظــروف الســابقة العتقــال ومقتــل الناشــط بنــات إىل عــدم اتخــاذ أيــة إج ـراءات أو
تدابــري تتعلــق بحاميــة الناشــط بنــات أو تحذيــره مــن املخاطــر التــي كانــت محدقــة بــه
وبعائلتــه ،مبــا يرتــب مســؤولية عــىل الســلطة الفلســطينية عــن عــدم تنفيــذ التزاماتهــا الــواردة
يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية وبخاصــة االلت ـزام بالحاميــة الــوارد
يف املــادة ) (6مــن العهــد ،حيــث أن كافــة املعطيــات التــي توفــرت لــدى الجهــات األمنيــة،
وبخاصــة حادثــة اطــالق النــار عــىل منــزل الناشــط بنــات والقــاء قنبلــة غــاز عــىل منزلــه أثنــاء
تواجــد أف ـراد ارستــه داخــل املنــزل ومــا رافقهــا مــن حالــة تحريــض عليــه ،كانــت تســتدعي
اتخــاذ إج ـراءات وتدابــري للحاميــة والتحذيــر مــن مخاطــر تتهــدد الناشــط بنــات وعائلتــه.
 .156إن اســتخدام العنــف والقــوة ،وإن كانــت بشــكل أخــف يف بعــض الحــاالت ،تشــكل نهج ـاً
متبعـاً لــدى بعــض عنــارص األجهــزة األمنيــة خــالل عمليــات القبــض والتوقيــف ،حيــث وثقــت
الهيئــة املســتقلة ومؤسســة الحــق عــرب ســنوات العديــد مــن انتهــاكات ضامنــات القبــض
والتوقيــف واســتخدام العنــف بصــوره املختلفــة ،وخاطبــت العديــد مــن األجهــزة األمنيــة
والنيابــة العامــة والنيابــة العســكرية بشــأن تلــك الحــاالت ،وكــون عــدد مــن تلــك الحــوادث
56
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والحــاالت املوثقــة واملخاطــب بهــا الجهــات الرســمية مل تجــ ِر بشــأنها تحقيقــات محايــدة
وفعالــة ،يؤكــد غيــاب املســاءلة الحقيقيــة عــن تلــك االنتهــاكات ،مبــا يــؤرش إىل اســتمرار تلــك
املامرســات التــي تتطلــب معالجــة جذريــة مــن خــالل توفــر إرادة جــادة إلعــامل املســاءلة
عــىل كافــة املســتويات.
 .157هنـاك العديـد مـن النصوص القانونيـة الـواردة يف قانون العقوبات الثوري »العسـكري« لسـنة
 48،1979التـي متنـح القائـد العـام لقـوى األمـن صالحيـات إصـدار عفـو خـاص ،كذلـك نصوص
قانونيـة واردة يف قانـون أصـول املحاكـامت الجزائيـة الثـوري ملنظمـة التحريـر الفلسـطينية
»العسـكري« 49متنـح القائـد العـام لقـوى األمـن ورئيـس هيئـة قضـاء قـوى األمـن 50صالحيـات
وسـلطات تقديريـة واسـعة يف إلغـاء أو تخفيـض ،أو وقـف تنفيـذ العقوبـات الصـادرة عـن
املحاكـم العسـكرية  ،ويف حـال اسـتخدام هـذه الصالحيـات يـؤدي إىل اإلفـالت مـن العقـاب،
وهـذا مـا جعـل كافـة هيئات معاهـدات والصكوك الدوليـة ،باإلضافة إىل أمور أخـرى ،ميكن أن
تأخـذ منحـى باتجـاه مطالبـة الـدول بعدم اختصـاص القضـاء العسـكري بالنظـر يف االنتهاكات
الجسـيمة لحقـوق اإلنسـان املرتكبـة مـن قبـل عنـارص قـوات األمن.
 .158شــكلت األحــداث التاليــة ملقتــل الناشــط نـزار بنــات مــن تجمعــات ســلمية رافضــة للحادثــة
ومطالبــة مبســاءلة املســؤولني عنهــا واالعتــداء عــىل املشــاركات واملشــاركني فيهــا ،واالعتــداء
عــىل الطواقــم الصحفيــة ،واســتخدام عنــارص بالـ ّزي املــدين  ،واالســتدعاءات األمنيــة واالحتجــاز
التعســفي عــىل خلفيــات النشــاط الســيايس وحريــة الــرأي والتعبــري ،اســتمرارا ً لــذات الســلوك
الــذي تنتهجــه قــوى األمــن يف التعامــل مــع التجمعــات الســلمية ومامرســة حريــة الــرأي
والتعبــري ،والــذي يؤكــد مجــددا ً عــىل غيــاب املســاءلة الجــادة والحقيقيــة والفاعلــة ،مبــا
يشــكل إفالتــاً مــن العقــاب ،مينــح عنــارص قــوات األمــن الشــعور بالحصانــة إزاء ارتــكاب
انتهــاكات لحقــوق اإلنســان تضــع الســلطة الفلســطينية أمــام املســاءلة الدوليــة بعــد االنضامم
لالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان واملحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
 .159تعــد ظاهــرة اســتخدام عنــارص بالــ ّزي املــدين ســواء كانــت تتبــع أجهــزة األمــن أو تتبــع
تنظيــامت سياســية ومــا مارســته مــن انتهــاكات بحــق املشــاركني واملشــاركات تحديــدا ً االنــاث
48
49
50

املواد ) (42،46من قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لسنة .1979
املادة ) (250من قانون أصول املحاكامت الجزائية الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية ”العسكري«.
قرار بقانون رقم ) (31لسنة 2016م ،بشأن تعديل قانون أصول املحاكامت الجزائية الثوري لسنة 1979م ،تعدل املادة ) (249من القانون األصيل لتصبح
عىل النحو اآليت:
أ .يصادق القائد األعىل عىل األحكام النهائية الصادرة عن املحاكم العسكرية القاضية بعقوبة السجن من ثالث سنوات فأكرث.
ب .يصادق رئيس هيئة القضاء العسكري عىل األحكام النهائية الصادرة عن املحاكم العسكرية القاضية بعقوبة الحبس حتى ثالث سنوات.
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منهــن ،مــن أخطــر الظواهــر التــي تهــدد الســلم األهــيل واملجتمعــي ،وتظهــر الســلطة
الفلســطينية ومؤسســاتها الرســمية بعــدم قدرتهــا عــىل إدارة الشــأن العــام ،وعــدم احتكامهــا
لســيادة القانــون كمبــدأ ناظــم للعالقــة مــا بــني املواطنــني/ات والســلطة التنفيذيــة مبختلــف
مكوناتهــا ،األمــر الــذي تكــرر يف أكــرث مــن مناســبة.
 .160أظهــرت الظــروف التــي أحاطــت بالناشــط بنــات قبــل مقتلــه ،وتداعيــات الحادثــة ،حالــة
التداخــل والعالقــة غــري الصحيــة مــا بــني التنظيــم واملؤسســة الرســمية ،والــذي ظهــر جلي ـاً
مــن خــالل ترصيحــات بعــض السياســني اتجــاه تداعيــات مقتــل الناشــط بنــات ،وزج عنــارص
تنظيميــة يف مواجهــة املحتجــني/ات ســلمياً واالعتــداء عليهــم/ن يف الســاحات العامــة،
واســتخدام اإلعــالم الرســمي بشــكل منحــاز غــري محايــد اتجــاه تغطيــة األحــداث.

ǂƻȡǨțǅȌƺǛǥǸǷǠƻǄ

 .161إصــدار الســلطة الفلســطينية اعرتاف ـاً كام ـالً باملســؤولية بشــكل رســمي عــن مقتــل الناشــط
بنــات ،وتقديــم اعتــذار رســمي لعائلتــه وأصدقائــه ،وتوفــري ســبل اإلنصــاف وجــرب الــرضر
لعائلتــه ،مبــا يشــمل تقديــم التعويضــات املاديــة ،ومعرفــة الحقيقــة ،وتقديــم كافــة املســؤولني
عــن الحادثــة للمحاكمــة العادلــة والنزيهــة ،وتوفــري ضامنــات محاكمــة عادلــة للمتهمــني.
 .162مراجعــة كافــة اإلجـراءات والتدابــري املتخــذة بشــأن مالبســات وظــروف مقتــل الناشــط بنــات،
مبــا فيهــا عــدم توفــري الحاميــة والتحذيــر ،وعــدم القيــام بالواجبــات القانونيــة امللقــاة عــىل
عاتــق الجهــات املســؤولة اتجــاه حاميــة الحــق يف الحيــاة ،والتقاعــس عــن اتخــاذ اإلجـراءات
القانونيــة مبــا يكفــل الكشــف عــن مالبســات إطــالق النــار عــىل منــزل الناشــط بنــات قبــل
مقتلــه ،والتحريــض عــىل القصــاص منــه ،وتوســيع دائــرة املســاءلة مبــا يشــمل املســؤولني
وصنــاع الق ـرار ،وتقديــم كل مــن يثبــت تورطــه بذلــك للمحاكمــة العادلــة.
 .163تقديــم الســلطة الفلســطينية ضامنــات بعــدم التك ـرار ،واح ـرتام الحــق يف التجمــع الســلمي
وحريــة الــرأي والتعبــري ،واح ـرتام الحــق يف إقامــة التجمعــات الســلمية وعــدم التعــرض لهــا
بــأي شــكل مــن األشــكال ،وفتــح تحقيقــات جزائيــة باالنتهــاكات التــي طالــت املشــاركات
واملشــاركني فيهــا ،وعــدم اســتخدام عنــارص بالـ ّزي املــدين يف التعامــل مــع التجمعــات الســلمية
يف أي ظــرف كان.
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 .164تقديــم اعتــذار للطواقــم الحقوقيــة والصحفيــة مــن صحفيــات وصحفيــني مبختلــف مجــاالت
عملهــم/ن ،باعتبارهــم/ن عــني الحقيقــة يف كافة الســاحات ،واحرتاماً لدورهم/ن وشــجاعتهم/ن
يف امليــدان إبــان تغطيــة انتهــاكات االحتــالل اإلرسائيــيل يف كافــة املواقــع واملياديــن ،والتعهــد
بعــدم االعتــداء عليهــم/ن تحــت أي ظــرف كان ،وتوفــري الحاميــة لتلــك الطواقــم كلــام تطلبــت
الحاجــة ذلــك ،وتعويضهــم/ن عــن االرضار التــي لحقــت بهــم/ن ومبعداتهــم.
 .165قيــام النيابــة العامــة املدنيــة مبتابعــة البــالغ الج ـزايئ املقــدم مــن قبــل املؤسســات األهليــة،
وفتــح تحقيــق ج ـزايئ بحــق العنــارص بال ـ ّزي املــدين الذيــن تعرضــوا للمشــاركني واملشــاركات
يف التجمعــات الســلمية ،واالعتــداءات التــي طالــت الصحفيــات والصحفيــني يف امليــدان،
وتقدميهــم للمحاكمــة.
 .166قيــام النيابــة العامــة املدنيــة بصفتهــا املــرشف عــىل مأمــوري الضبــط القضــايئ مبتابعــة كافــة
اإلجـراءات املتخــذة مــن قبلهــم ومراجعتهــا للتأكــد مــن التزامهــا بالضوابــط واملعايــري الــواردة
يف القانــون ،وتفعيــل الصالحيــات املمنوحــة لهــا إزاء املخالفــات املرتكبــة مــن قبلهــم.
 .167غيــاب املســاءلة املســتمر مــن قبــل األجهــزة املختلفــة ،مــا هــو إال نتيجــة غيــاب إرادة
سياســية جــادة تجــاه إعــامل مبــدأ املســاءلة وفــق مبــدأ ســيادة القانــون ،ويف الوقــت الــذي
تتوفــر اإلرادة السياســية إلعــامل مبــدأ املســاءلة ال تحتــاج فيــه إال لقـرار ســيايس يؤكــد التـزام
الســلطة الفلســطينية مبــا هــو وراد يف القانــون األســايس الفلســطيني والترشيعــات ذات الصلة،
واإليفــاء بالتزاماتهــا تجــاه االتفاقيــات الدوليــة مبوجــب انضاممهــا لتــك االتفاقيــات.
 .168وقــف حالــة التداخــل مــا بــني التنظيــامت السياســية واملؤسســات األمنيــة والرســمية ،مــن
خــالل التأكيــد عــىل مرجعيــات املؤسســات الرســمية السياســية منهــا واألمنيــة ملبــدأ ســيادة
القانــون ،واالحتــكام إىل القانــون األســايس والترشيعــات يف العالقــة مــا بــني املواطنــني والســلطة
التنفيذيــة بكافــة مكوناتهــا ،ووقــف كافــة ظواهــر التحريــض املتبــادل ،نحــو خطــاب وحــدوي
وطنــي يســاهم يف متتــني الجبهــة الداخليــة يف مواجهــة املخاطــر التــي تحــدق بالقضيــة
الوطنيــة.
 .169قيــام وزارة الداخليــة بإصــدار التعميــامت الصارمــة تجــاه رضورة االلتــزام واالحتــكام إىل
الترشيعــات الناظمــة للتجمعــات الســلمية ،وحاميــة املشــاركات واملشــاركني فيهــا ،واعتبــار
مشــاركة النســاء يف تلــك التجمعــات مكســباً وطني ـاً وحضاري ـاً يعتــز بــه ،ويشــكل مفخــرة
للشــعب الفلســطيني يف كافــة املحافــل.
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 .170وقــف مالحقــات املواطنــني عــىل خلفيــة الــرأي والتعبــري واســقاط التهــم املوجهــة لبعــض
النشــطاء عــىل خلفيــة مشــاركاتهم الســلمية يف التجمعــات او عــىل خلفيــات الــرأي والتعبــري.
وتعديــل الترشيعــات الســارية ،خاصــة قانــون الجرائــم االلكرتونيــة وقوانــني العقوبــات ،مــن
خــالل إلغــاء النصــوص التــي تجــرم بعبــارات فضفاضــة وواســعة ايــة انتقــادات موجهــة
للمســؤولني او للســلطات العامــة.
انتهى
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ȃǐȩȐ
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20/11/2020
20205/

ﺗﴫﻳﺢ ﺻﺤﺎﰲ
اﻟﻬﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳌﻮاﻃﻦ ﻧﺰار ﺑﻨﺎت وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻔﻮري ﻋﻨﻪ
تتابــع اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن »دﻳــﻮان اﳌﻈــﺎمل« توقيــف املواطــن نـزار بنــات يــوم أمــس
مــن قبــل قــوة أمنيــة مشــرتكة مــن منزلــه الكائــن يف مدينــة دورا مبحافظــة الخليــل ،وذلــك عــىل
خلفيــة قيامــه بنــرش فيديــو ينتقــد مواقــف للســلطة ،ومبتابعــة اﻟﻬﻴﺌــﺔ فــإن بنــات موقــوف لــدى
املباحــث العامــة يف رشطــة الخليــل وســيعرض غــدا ً عــىل النيابــة العامــة ،تــرى اﻟﻬﻴﺌــﺔ ان توقيفــه
جــاء عــىل خلفيــة تهــم تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبــري وتطالــب اﻟﻬﻴﺌــﺔ باإلف ـراج الفــوري عنــه.
اﻧﺘﻬﻰ
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2020/11/23

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻖ ﺗﺘﺎﺑﻌﺎن
اﺣﺘﺠﺎز اﳌﻮاﻃﻦ ﻧﺰار ﺑﻨﺎت وﺗﻄﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﺣﱰام ﻗﺮارات اﻟﻘﻀﺎء
تابعــت الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان »ديــوان املظــامل« ومؤسســة الحــق اعتقــال املواطــن نـزار
بنــات والــذي جــرى احتجــازه فجــر يــوم الجمعــة املــايض مــن منزلــه مبدينــة دورا .فقــد زارت الهيئــة
والحــق املواطــن بنــات يف مركــز احتجــازه مبدينــة أريحــا واطلعتــا عــىل ظــروف االحتجــاز .كــام
تابعــت الهيئــة والحــق مجريــات جلســة متديــد توقيــف بنــات اليــوم االثنــني أمــام قــايض صلــح
أريحــا ،الــذي أصــدر ق ـراره بإخــالء ســبيل بنــات بكفالــة محــل اقامتــه.
وحيــث ال زال املواطــن بنــات محتجــز ومل يخــىل ســبيله رغــم صــدور ق ـرار قضــايئ بإخــالء ســبيله.
تتابــع الهيئــة املســتقلة ومؤسســة الحــق تنفيــذ القـرار القضــايئ مــع رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة
الــذي تعهــد باحــرتام القانــون وأحــكام القضــاء .تأمــل الهيئــة املســتقلة ومؤسســة الحــق مــن
الجهــات املكلفــة بإنفــاذ القانــون احـرتام قـرارات القضــاء واالفـراج الفــوري عــن املواطــن نـزار ينــات
احرتامــا ملبــدأ ســيادة القانــون واحــكام املحاكــم.
اﻧﺘﻬﻰ
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2021/5/2
2021/19

اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺨﻄﻮرة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺤﺎدﺛﺔ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﲆ ﻣﻨﺰل اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺤﺮايك ﻧﺰار ﺑﻨﺎت
وﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ مبﻼﺣﻘﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎة
تنظر اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن »دﻳﻮان اﳌﻈﺎمل« بخطورة وقلق بالغني لحادثة إطالق النار عىل
منزل املواطن نزار بنات مساء يوم السبت املوافق  2021/5/1والذي كان أحد املرشحني عن قامئة
الحرية والكرامة يف االنتخابات الترشيعية التي كان من املقرر عقدها بتاريخ  2021/5/22والتي جرى
أول أمس تأجيلها إىل أجل غري مسمى.
ووفق توثيقات اﻟﻬﻴﺌﺔ فقد أطلق أمس مجهولون ويف حوايل الساعة الحادية عرشة مساء ،النار والرصاص
الحي وقنابل الغاز عىل منزله الواقع بالقرب من محكمة صلح دورا وترويع ساكنيه خاصة أطفاله
وزوجته علامً أنه مل يكن داخل املنزل يف تلك األثناء.
وأفاد املواطن نزار بنات ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وقبل االعتداء عىل منزله بوجود مذكرة استدعاء بحقه صادرة عن
مكتب النائب العام للمثول طرفهم هذا اليوم املوافق  ،2021/5/2وفق ما أبلغه به أحد املحامني.
وإذ تستنكر اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن هذه الحادثة فإنها تطالب مبا ييل:
 .١التحقيق الجاد والعاجل من قبل النيابة العامة والرشطة يف حادثة إطالق النار وقنابل الغاز داخل
منزله ومالحقة مرتكبي الجناة وضامن عدم افالت الجناة من العقاب.
 .٢أن أمن وسالمة جميع املواطنني مسؤولية السلطة التنفيذية واجهزة إنفاذ القانون.
 .٣وقف مالحقة أي مواطن عىل خلفية الرأي والتعبري وإطالق الحقوق والحريات العامة خاصة يف
ظل حالة االحباط العامة نتيجة قرار تأجيل االنتخابات.
اﻧﺘﻬﻰ
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2021/6/24
2021/6

ﺗﴫﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ
تنظــر الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان »ديــوان املظــامل« بخطــورة بالغــة لحادثــة وفــاة الناشــط
نـزار بنــات املرشــح الســابق عــن قامئــة الحريــة والكرامــة النتخابــات املجلــس الترشيعــي ) 44عامـاً(
والــذي أعلــن خــرب وفاتــه بعــد وقــت قصــري مــن اعتقالــه مــن قبــل قــوة أمنيــة كبــرية عنــد الســاعة
الثالثــة فجــر اليــوم املوافــق  24حزيــران الجــاري يف املنطقــة الجنوبيــة مــن الخليــل .وحســب
افــادات شــهود عيــان واف ـراد مــن العائلــة كانــوا مــع املرحــوم فقــد تــم االعتــداء عليــه بالــرضب
والــرش بالغــاز اثنــاء اعتقالــه.
وقــد بــارشت الهيئــة بالتحقيــق وجمــع املعلومات حــول حادثــة الوفاة وستشــارك يف ترشيــح الجثامن
مــن خــالل طبيــب رشعــي منتــدب مــن قبــل الهيئــة ،وســتعلن نتائــج التحقيــق التــي تتوصــل اليهــا
فــورا ً .كــام تــم االتفــاق مــع مؤسســة الحــق بتنســيق جهــود التحقيــق يف الحادثــة والعمــل بشــكل
مشرتك.
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Ȅȱ٭ڈɬȯɜȗɱ#!(()ɬȆɐɨɦ ' ɯɛȲ#ȓʊǾȄȵݍݨȄȔȄǴȄȳȡׁȄɰɽɱȆɛɵɭ !& ȒȮȆםȄɬȆɢȧǸȉֺɮɏɼȓʊɛɽɜݍݰȄȔȆȸȷǺםȄʏࢭȆɳɱǻ
ɤɽȿֿȄɝɗɼɯɺɜȨȉɬȴֺɦȄʎɲɽɱȆɜɦȄغۜܢȗɜםȄȰȆȬȕȄɼ֗ȒȲɽɠȱםȄɯǾȄȳݍݨȄ#ȑɡȕȲȄɵɭɪɠɝȨȉʎǿȄȵȡɝʊɜȨȕȩȗɘɦɒֺȍɦȄ
#ɰɽɱȆɜɦȄɼ
!ȳʆȯɜȗɦȄɼɬȄفȧַȄɝǾȆɗȄɽɨȍɜȕɼ
# ȔȆɜɗȳםȄ
#ȒȲɽȿ &( ȆɸȮȯɏ֗ȔȆɐɮȣȗɦȄʏࢭȔȄɰ؈ɟȲȆȼםȄʄڴɏǴȄȯȗɏַȆȉɰɽɇȲɽȗםȄȲɽɀȉəɨɭ

"

!ɒ ֺȍɨɦȓɭȯɜםȄȔȆȸȷǺםȄ
#ɝݍݰȄ#ȓ ȸȷǺɭ# $)
#ɰ ȆȸɲׁȄɚɽɜȧɼف؈ȷֿȄȓʆȆɏȳɦف؈ɮɄɦȄȓȸȷǺɭ $!
#ɤ ȆɘɇֿȄɵɏɎȆɗȯɨɦȓʊםȆɐɦȄȓɟȳݍݰȄ $'
# ȔȆʈȳȧȓʊɱȯםȄɚɽɜݍݰȄɼȔȆʈȳݍݰȄɵɏɎȆɗȯɦȄȵɟȳɭ $&
#ɰ ȆȸɲׁȄɚɽɜȧȔȆȷȄȲȯɦדɬȄȲȵɟȳɭ $*
#ɰȆȸɲׁȄɚɽɜݍݰɰȄق؈םȄȵɟȳɭ $+
#ɤֺɜȗȷȄɰɽɱȆɜɦȄȒȮȆʊȷɼǴȆɄɜɦȄɤֺɜȗȷַȓʊɨɸֿȄȓȀʊɺɦȄ $,
#Ǵ ȆɮɱׁȄɼȚɽȨȍɨɦɰȆȸʋȉȵɟȳɭ $#####ȒȄɼȆȸɭǴȆɄɜɦȄɼȒȆɭȆݝݰȄɤֺɜȗȷַۚܣʊɈȸɨɘɦȄȵɟȳםȄ $.
#ȓʊɱɽɱȆɜɦȄȒȯɏȆȸɮɨɦȶȯɜɦȄ#ȵɟȳɭ# $)(
# ɰȆɭǷȓɦǴȆȸםȄɼȓɸȄق؇ɦȄɪȡǷɵɭɖֺȗǾַȄ $))
#Ȓ ȯȣɳɦȄȓʊɐɮȡ $)!
#%ȦȆȗɘɭ%ȓʊɇȄȳɜɮʆȯɦȄɼʎםȆɐɦȄȲȄɽݍݰȄɝʊɮɐȗɦȓʊɴʊɈȸɨɘɦȄȒȲȮȆȍםȄ $)'
"

!"
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!"#"$țȡȔțʁȒƺʿʠʸǐ"%ǓʠʳƻǅƾǂƻȕƾǚƺˀȔȟǠƻȡǡȌƺǯǤƻȕȌƺȋǅȅȐȒƱǥƾ

$ȑʆȱɐȗɦȄȆʆȆܷݰɪʊɸǸȕɼȠֺɏȵɟȳɭ #!"
$ɰȆȸɲׁȄɚɽɜۚܣݍݰʊɈȸɨɘɦȄȵɟȳםȄ #!%
$ȓ ʊɴʊɈȸɨɘɦȄȓʊɨɸֿȄȔȆɮɌɳםȄȓɡȍȻ #!&
$($ ɬȲɽɘʈȲȓʊɨݝݰȄȓʊɮɳȗɦȄɼɰ؈ɡɮȗɨɦȓʊɴʊɈȸɨɘɦȄȓȸȷǺםȄ #!'
$ȒǷȳםȄȯɃəɳɐɦȄȓɄɸȆɳɭɾȯȗɳɭ #!)
$$ȓʊɮɳȗɨɦȓʊɴʊɈȸɨɘɦȄȓɨɭȆɐɦȄȒǷȳםȄȓʊɐɮȡ #!*
$$ʏڤȆɮȗȡַȄɼʎɲɽɱȆɜɦȄȮȆȻȲׂɦȒǷȳםȄȵɟȳɭ #+,
$Ȓ ǷȳםȄɰɼǺȻɯɛȆɇ #+!
$ȮȆȻȲׂɦۚܣʊɈȸɨɘɦȄȵɟȳםȄ #++
$ȒȳȷֿȄɵɏɎȆɗȯɦȄȓʊɐɮȡ #+$ȓʈɽȸɴɦȄȔȆȷȄȲȯɦȄȵɟȳɭ #+"
$ȄɽȷȓȸȷǺɭ #+%
$ɰ؈ɈȸɨɗʏࢭȓʊȨʊȸםȄȔȆȉȆȼɦȄ$ȓʊɐɮȡ #+&
$ȓ ʊɴʊɈȸɨɘɦȄȒȳȷֿȄȓʆȆɮȧɼɯʊɌɳȕȓʊɐɮȡ #+'
$ȓ ʊɘʈȳɦȄȒǷȳםȄȓʊɮɳȕȓʊɐɮȡ

#+)
$ȒǷȳɮɨɦʏڤȆɮȗȡַȄ

ɼ ؠۜܣɘɳɦȄȮȆȻȲׁȄȵɟȳɭ #+*
$ʏڍɀɦȄɪɮɐɦȄɰȆݍݨȓȸȷǺɭ #-,
$ȓɛȆɏׁȄȔȄɼȰǴȆȸɴɦȄɰ؈ɡɮȗɦɪɭֿȄɬɽȣɱȓʊɐɮȡ #-!
$ȓ ʊɐɮȗݝݨȄȓʊɮɳȗɨɦ$ȲȮȆɛȓȸȷǺɭ #-+
$Ȕ
 Ȇɺɭֿ ȄȓȷȲȯɭȓʊɐɮȡ #-$Ȕ
 ȆȉȆȬȗɱַȄɼȓʊɇȄȳɜɮʆȯɨɦʎȌȳɐɦȄɯɦȆɐɦȄȯȿȳɭ #-"
$

"
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!ǁȡȁʠʷǹǄǀǙƿȔ
Ìb7 SS4Ò EC:' E R8ê± E=: R± E=; b± E @ê± d w_C3ê± Ð±b¹ ÐC± Ìb7' E97ê± E=<±
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E9*±E=;=296±dh±»M±ýC<±R±ÒÐC±Ìb7ÐbjÒSS4ÒÐbC7±³¹C= P
E8/± Eb1Ò ³Pê± óM± ý dC:± Ô¹C07±± T9ê± ÓP E»C/ ± E60C w\'± Z:
E=ÒP±E8/±Eb1c¯EChCÐC±Ìb7'E=ÒP±E=±»P6±Eb1ÒÐC±Ìb7'E=2 bÒ»ÒM±
 E=ÒP± õ=b7'± E;&Ò DQ4± E1C;ê E=ÒP± E:3;ê±Ò E=C7±Ò E=C:±Ò E¹C0± Ìb79
E=R6±E»b<:&±³SgC\'±F79E=;=296±E=9M±´C:3;ê±E8 ÒE=;=296±ÐC±Ìb7´C:3;T9b1Òwû=;
(&"#ÏC4ÎC:M±ÒÐC±Ìb7³SgCÒ(&"*ÏC4ÐC±Ìb7'
C<4CÒ"#+)ÏC4±Q;E9*±E=;=296±ÀR±ýE=C:&±ÒE¹R6±ÐC±Ìb7´CC<±\=bÒPj»c9w\'±^:D0;
«C17±ÏCE=ÒP±_g±R&±d8RîP7c9^:4±ÒC»C¬ÒCR CðE=b±\R `_g±R&±Ò´CC<±ÑQ<PZhÒËP<
À»M±ýÐC±Ìb7ÃChÒ?E794ê±E=bC7±´ ±Pê±Ò´C ±»P±ÒµCM±¹±PAw\'±Ïb7ÒdÒP±Òa;d; b±«±b
ÐC±Ìb7'dÒP±ÐbC7±ÒdÒP±dC±ÐbC7±c¯¹C; CE9*±E=;=296±
ÏPÒE69E=9ÒE=:=9¯ÒE=Ò¹´C=<^0ÒÐC±Ìb7´CC<±ÒCC17EjC E=êCÒE=9FC:w\'±_3;
E7C4±´±ºEÒP±´C:3;Òd;=296±dPê±Z:ê±´C:3;ZÐÒC4CÒw\'±Ïb7C:Ð?/±±Q<EjC(±³Pê±óM±´C=¬
ÐbC79C=Õ 7=2±ÕSRw\'±F ÒE=;=296±´C C=±Ò´C4R/±Òõ±b7±ýE=ÒP±ÐC±Ìb7R=C4¶C¹¯c9^:4C
HCRÒd:=9±Òd9*±õbê±c9´±õ=C*±Ò´±õ=60±ÒÐC±Ìb7´C2 CÒ«C2/´±»P«C;ý_C=dÒP±
õ=9*±õ=ñ¹CM±«C2/;±õZ:%E69ê±C< Ò»¹ÒC<C7=2C Õ C»±E=bC7±ER4ê±Ò´±R(±Î¹CËP<dÒP±P4±ý^:
E00E=bCE8\'±ÓPdÒP±dbC7±a76±ýR=?±ýE:C:9E00ê±¾C7;±´C79c¯ECh¯õ=ÒP±õÒ
ÐC±Ìb7ÒdÒP±ÐbC7±ÎCý_<ê±»b<:9ÒõC9EP(±Rb

