
 

 بيان بخصوص 
  في وقفة احتجاجيةراكيين ضد الفساد( ح  )المشاركين توقيف عدد من 

 
 االئتالفتابع ، فقد النقد والمساءلةو والتجمع الرأي والتعبير بحرية مان ائتالف أنطالقا من اهتمام إ

ينة رام مد في أمسأول احتجاجية  ةوقفحراكيين ضد الفساد( في )المشاركين عدد من بحق  المتخذةاالجراءات 
 هللا.  

وبغض النظر عن ، القائمين عليها كات واألشخاصار نوايا هذه الح  ما قد يثار بشأن عن  بغض النظرو 
والذي كان من واجب  ،ها بعضهم على وسائل التواصل االجتماعيثار أو صحة شبهات الفساد التي أمدى دقة 

شفافية والخضوع للمساءلة المجتمعية وحق بة للستجامن باب اال ،الرد عليهاالتحقيق فيها و الجهات الرسمية 
ن حتى وإ- ينالمذكور  ينن توقيف المواطنأمان يرى أائتالف فإن  ؛مواطن في الحصول على المعلومات العامةال

 -وفقا لقانون االجتماعات العامة وحالة الطوارئ المعلنة القانونية المطلوبة لإلجراءاتكان هنالك مخالفة من قبلهم 
وال ينسجم مع  ،ساسي الفلسطينيالتي كفلها القانون األوالحقوق والحريات العامة قامية ال تتفق نتإوبة يمثل عق

المعايير واالتفاقيات الدولية التي تؤكد تبني قيم الديمقراطية واالنفتاح وااللتزام ببالمصالح الوطنية التي تقتضي 
الرأي وحرية التعبير عنه من قبل جهات التحري على عدم جواز اتخاذ االجراءات السالبة للحرية في قضايا 

من يمارس حقه في الرأي والتعبير تجاوز ذا كان إألة للمحاكم والقضاة لتقرر فيما ن تترك هذه المسألتحقيق، و وا
 م ال.أيستحق العقوبة القانون وبالتالي 
 بالغ عن الفسادالحق في اإل على ذلكثر أو  ،الضابطة لهواالجراءات الحق في النقد والمساءلة  وألهمية

خاصة على بو  ؛الواسع في قضايا الفسادنشر الراكات المجتمعية و الح  بروز ظاهرة وفي ظل  وحماية المبلغين عنه،
، ويؤكد فراج الفوري عن الموقوفين في هذه القضيةيدعو الى اإل  مانائتالف أفإن  ؛مواقع التواصل االجتماعي

معمقة عقد ورشة عمل  إلى ،الكوروناانتشار فيروس ة الطوارئ المعلنة بسبب فور انتهاء حالو  نه سيدعوعلى أ
 ،والشرطة ،واإلداريةوديوان الرقابة المالية  ،وهيئة مكافحة الفساد ،النيابة العامة ؛ خاصةع الجهات ذات العالقةمجت

والمؤسسات  ، وبعض الناشطين والناشطات،مانة العامة لمجلس الوزراءواأل ،ومؤسسة الرئاسة ،منيةجهزة األواأل
والتجمع ا بما يضمن الحق في حرية الرأي والتعبير قضايهكذا مثل للتعامل مع مثل بحث في الكيفية األلل ،الحقوقية
ويحفظ سالمة  ،بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة العامةو  ،سليمةقانونية بصورة هذا الحق  ةمارسوم ،السلمي

تطلب توحيد يما  ،الفلسطينية ، وخصوصا في ظل الوضع السياسي الحساس الذي تمر به القضيةاالجراءات
 .االسرائيلية الصف في مواجهة خطة الضم

 


