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واقع احلق يف التجمع وتكوين اجلمعيات يف قطاع غزة

إعداد دائرة الرصد والدراسات- االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان 

إشراف عام د.عزمي الشعيبي: مستشار مجلس إدارة االئتالف من أجل النزاهة 
والمساءلة- أمان

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(

رام الله : عامرة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع الحلبي - متفرع من شارع ديغول

بالقرب من وزارة الشؤون املدنية - عامرة الحشام / الطابق األول

تلفاكس« 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين

منشورات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

جميع حقوق الطبع محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(   

في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2017. واقع الحق 
في التجمع وتكوين الجمعيات في قطاع غزة.  غزة- فلسطين. 

إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، وال يتحمل

أي مسؤولية تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.
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محاور التقرير 

المحور األول:
خلفيــة مفاهيميــة حــول احلــق بالتنظيــم، واحلــق يف التجمــع الســلمي، والعالقــة بــن احلــق يف التجمــع وغيــره 

مــن احلقــوق واحلريــات. 

المحور الثاني:
اإلطار التشريعي واخللفية القانونية للحق يف التنظيم واحلق يف التجمع السلمي. 

المحور الثالث:
وصــف وتشــخيص الواقــع القائــم  للحــق يف التجمــع منــذ عــام 2007 ووصــف االنتهــاكات التــي متــت، وأشــكالها يف 

املجــاالت األربعــة للحــق يف التجمــع الســلمي. 

المحور الرابع: 
حتليل واستنتاجات وتوصيات. 
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مقدمة
يحتــل احلــق يف التجمــع الســلمي، كحــق أصيــل، مكانــة هامــة ملمارســة العديــد مــن احلقــوق واحلريــات العامــة األخــرى، والتــي 
كفلتهــا ونظمتهــا املواثيــق واملعاييــر الدوليــة، والدســاتير احلديثــة، والتشــريعات الوطنيــة، بحيــث يكــون انتهــاك الدولــة وأجهزتهــا 

األمنيــة، وتعديهــا علــى ممارســة هــذا احلــق انتهــاكا للحقــوق املدنيــة والسياســية، واحلريــات العامــة. 

و الفســاد السياســي الــذي يعــرف بأنــه »فســاد طبقــة الساســة واحلــكام وقــادة األحــزاب وأعضــاء احلكومــة، والنخــب احلاكمــة، 
ــه القــرارات  ــى يقــوم هــؤالء بالتواطــؤ باســتغالل مواقــع النفــوذ السياســي لتوجي ــا كان موقعهــم أو انتماءاتهــم السياســية، حت أي
ــع  ــى التمت ــر عل والسياســات والتشــريعات؛ لتحقيــق مصالــح خاصــة بهــذه الطبقــة، أو أحــد أطرافهــا أو املوالــن لهــا«1، قــد يؤث
باحلقــوق املدنيــة والسياســية، فمثــال قــد تقــوم الفئــة السياســية التــي حصلــت علــى أعلــى األصــوات باســتغالل حصولهــا علــى 
األغلبيــة باســتغالل مبــدأ الدميقراطيــة، ووجودهــا يف ســدة احلكــم بالتشــريع إلصــدار قــرارات وقوانــن ملصاحلهــا الفئويــة، دون 

أن تراعــي الصالــح العــام، وبهــذا فإنهــا تقــوم بشــرعنة الفســاد. 

وعندمــا يتفشــى الفســاد يف الدولــة غالبــا مــا يتخــذ شــاغلو املناصــب العامــة قراراتهــم دون مراعــاة ملصالــح املجتمــع، ونتيجــة 
لذلــك، يتراجــع النــاس عــن ممارســة حقوقهــم املدنيــة والسياســية، وعــن املطالبــة باحتــرام هــذه احلقــوق. 

يتنــاول هــذا التقريــر علــى احلــق يف التجمــع الســلمي بوصفــه شــكاًل مــن أشــكال املســاءلة واحملاســبة الشــعبية للســلطة السياســية 
القائمــة، وأداة لكشــف األخطــاء واالنحرافــات يف ممارســاتها، ووســيلة ضاغطــة مــن أجــل تصويبهــا وتوجيــه اهتماماتهــا نحــو 

القضايــا والهمــوم املجتمعيــة، ومشــاكل السياســات التــي يرفعهــا املجتمــع بأشــكال مختلفــة.  

وتكمــن أهميتــه بتســليط الضــوء علــى بيئــة قيــم النزاهــة، ومبــادئ الشــفافية، ونظــم املســاءلة، لألطــراف الرســمية املســؤولة عــن 
إدارة هــذا احلــق، وتنظيمــه وفقــا للقانــون، مبــا يشــمل تصرفــات اجلهــات الرســمية مبــا فيهــا األمنيــة مــع التجمــع، ومــا ينتــج عنهــا 
أحيانــا مــن انتهــاكات وتعديــات قــد تصــل حــد اســتخدام القــوة املفرطــة، يف بعــض األحيــان ضــد األشــخاص املشــاركن يف التجمــع 

الســلمي، ممــا ينتــج عنــه مخالفــات قــد ترتقــي إلــى جرائــم تقــع بحــق املشــاركن يف التجمعــات الســلمية.

حيــث يهــدف التقريــر إلــى فحــص مــدى فاعليــة نظــام املســاءلة واحملاســبة، والتــي تســتوجب الــردع وايقــاع عقوبــات انضباطيــة 
أو جزائيــة علــى املخالفــن مــن أفــراد املؤسســة األمنيــة. 

أهداف التقرير
التعريــف باحلــق يف التجمــع الســلمي، مــن حيــث ماهيتــه واملقصــود بــه، وأشــكاله يف املواثيــق واملعاييــر الدوليــة واإلقليميــة . 1

واملنظومــة القانونيــة الداخليــة، والتعريــف بالضمانــات القانونيــة والتشــريعية لضمــان احلــق يف التجمــع ومــدى انســجامهما 
معــا وانســجامهما مــع االتفاقيــات واملعاييــر الدوليــة.

وصــف وحتليــل الواقــع العملــي ملمارســة احلــق يف التجمــع، خاصــة يف ظــل اســتمرار حالــة االنقســام السياســي، وصــور . 2
ــى هــذا احلــق. ــداء عل ومظاهــر االعت

تقييم بيئة وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية لضمان هذه احلقوق للجميع دون متييز. . 3

1    االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة-أمان، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد، الطبعة الرابعة 2016
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منهجية التقرير
ــة للحــق يف  ــي واملمارســة الفعلي ــى تشــخيص وفحــص الواقــع العمل ــي عل ــي املبن ــى املنهــج الوصفــي والتحليل ــر عل اعتمــد التقري

ــوق. ــذه احلق ــي له ــرض لإلطــار التشــريعي والقانون ــب التع ــى جان ــع الســلمي، إل ــم ويف التجم التنظي

خطوات اعداد التقرير اعتمدت على:

جمع ورصد البيانات واملعلومات )العمل املكتبي والعمل امليداني( وشملت: . 1

حتليل ووصف االنتهاكات وأشكالها التي متت منذ عام 2007. 	 

املنهــج التحليلــي: بنــاء علــى وصــف وتشــخيص الواقــع العملــي مبــا يشــمل اإلشــكاليات والفجــوات التــي تبــرز علــى ضــوء 	 
لتحليل ا

بلورة االستخالصات والنتائج. . 2

اعداد التوصيات: توجيه توصيات محددة جلهات معينة لتجاوز الثغرات ومعاجلة االشكاليات.. 3

ــم والحــق فــي  ــة حــول الحــق بالتنظي ــة مفاهيمي المحــور األول :خلفي
التجمــع، والعالقــة بيــن الحــق فــي التجمع، وغيــره من الحقــوق والحريات

تعــرف املفوضيــة األوروبيــة للدميقراطيــة مــن خــالل القانــون، املعروفــة باســم مفوضيــة فينيــس، التجمــع الســلمي، بأنــه »حضــور 
مقصــود ومؤقــت ملجموعــة مــن األشــخاص، بغــرض التعبيــر اجلماعــي عــن رأي معــن، ســواء أكان ثابتــاً يف مــكان محــدد أو 

متحــرك«

ــروا عــن نواياهــم يف ســلمية التجمــع، وأن يكــون ســلوك التجمــع بعــد  ــه يجــب أن يعب  ولكــي يكــون التجمــع ســلمياً فــإن منظمي
انعقــاده ســلمياً، واملقصــود بســلمي »هــو الســلوك الــذي يخلــو مــن العنــف، حتــى ولــو كان يتضمــن تعبيــراً عــن رأي مــن شــأنه أن 

يزعــج، أو يضايــق اآلخريــن، أو يعرقــل ممارســتهم لنشــاطهم العــادي«.

 فمــن املعلــوم أن املســيرات هــي تعبيــر عــن رأي يف حــدث مــا اســتنكارا أو تأييــداً لــه، وغالبــاً مــا يقــف آخــرون موقفــاً مغايــراً مــن 
ذلــك التأييــد أو االســتنكار، وقــد يشــكل املخالفــون للمتظاهريــن األغلبيــة الســاحقة مــن أعضــاء املجتمــع، أو أهــل املنطقــة التــي 
يقــع فيهــا ذلــك التجمــع، إال أن ذلــك ال يجــب أن يكــون ســبباً يف عــدم الســماح باملوكــب مــن قبــل الســلطات، بــل مدعــاة حلمايتــه 

مــن أي تدخــل عنيــف مــن قبــل اآلخريــن.

ومن أبرز احلقوق ذات العالقة الوثيقة مع احلق بالتجمع السلمي هو احلق يف التنظيم. 

ويقصــد باحلــق بالتنظيــم هــو حــق كل مواطــن ســواء أكان مــن العمــال أو أصحــاب العمــل، أصحــاب املهــن املختلفــة وغيرهــم دون 
متييــز يف إنشــاء مــا يختارونــه مــن منظمــات واحتــادات، وكيانــات تدافــع عــن مصاحلهــم وتعبــر عــن آرائهــم، ولهــم كذلــك احلــق يف 
االنضمــام إلــى تلــك املنظمــات دون ترخيــص مســبق مــن الســلطات، وينــدرج يف هــذا الســياق حريــة تكويــن اجلمعيــات والنقابــات 
واألحــزاب. ويعتبــر هــذا احلــق الركــن األســاس ألي نظــام دميقراطــي، وأي تعــدي عليــه مــن قبــل الســلطة يســهم يف اضعــاف 
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وزعزعــة أركان املجتمــع الدميقراطــي، ومنــوه وتطــوره االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي والثقــايف.

أو  األشــخاص  أو  لتحقيــق مصالــح مشــتركة ألعضائهــا  بأنشــطة  القيــام  واألحــزاب، يف  ويشــمل حق اجلمعيات والنقابــات 
اجلماعــات أو القضايــا أو املصالــح التــي تعمــل علــى حتقيقهــا.

كما يضمن مبدأ حق التجمع حقوق املواطنن يف االنضمام إليهم، وحقهم باملشاركة بدون تدخل تعسفي من جانب السلطة.

 ومــن اجلوانــب األساســية لهــذا احلــق أنه ال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى أي حــزب أو منظمــة أو نقابــة، كمــا أنــه يعنــي 
ضــرورة تعــدد اجلمعيــات والنقابــات واألحــزاب، حيــث أن اقتصــار الســماح بإنشــاء املؤسســات التــي تتفــق مــع توجــه نظــام احلكــم 
السياســي يعتبــر انتهــاكا واضًحــا لهــذا احلــق، ويجــب ممارســة احلــق يف تشــكيل اجلمعيــات والنقابــات واألحــزاب، دون أن يُفــرض 

عليــه مــن القيــود إال ما يجيزه القانون الدولــي.
معتقــدات  األفــراد  فيهــا  حياة املواطنن، وخصوًصا يف احلاالت التي يعتنــق  يف  أمرا ال غنى عنــه  احلــق  هــذا  ويعتبــر 
دينية أو سياســية أو آراء أخــرى مخالفــة ملعتقــدات وآراء األغلبيــة أو ال تتبناهــا2. ويف مجتمعــات ســائرة صــوب حــق تقريــر 
املصيــر، واقامــة الدولــة مثــل املجتمــع الفلســطيني املعــروف بالتنــوع والتعدديــة، يصبــح مــن الضــروري متتــن احلــق يف التنظيــم، 
واحلــق يف التجمــع الســلمي كمهمــة مســتعجلة وضروريــة سياســيا، مــن أجــل حشــد اجلميــع يف مقاومــة االســتبداد والقــوى املُعِطلــة 

للتطــور. 

المحــور الثانــي: اإلطــار التشــريعي والخلفيــة القانونيــة للحق فــي التنظيم 
والحــق فــي التجمع الســلمي

أواًل، اإلطار التشريعي الدولي

يعتبــر اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان الصــادر مــن األمم املتحــدة عــام )1948( أول وثيقــة أقــرت حــق التجمــع الســلمي كحــق 
مــن حقــوق اإلنســان األساســية، حيــث نــص اإلعــالن يف املــادة )20( يف البنــد األول منهــا علــى أن »لــكل شــخص حــق يف حريــة 
االشــتراك يف االجتماعــات واجلمعيــات الســلمية«. وجــاءت املــادة )21( مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية 

لتؤكــد علــى احلــق يف التجمــع الســلمي. 

ــكل شــخص احلــق يف أن يشــترك يف األنشــطة الســلمية املناهضــة  ــى أن: »1. ل ــادة )12( مــن اإلعــالن نفســه نصــت عل ــا امل أم
ــات األساســية.3. ــوق اإلنســان واحلري ــاكات حق النته

ثانًيا، القوانن احمللية

فيمــا يتعلــق بالقوانــن احملليــة، فقــد وقعــت فلســطن يف عــام 2014، علــى عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة، مبــا فيهــا العهــد 
الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية لعــام 1966، والــذي يعطــي احلــق للمواطنــن يف التجمــع الســلمي، وقــد ألزمــت االتفاقيــات، 
الــدول األعضــاء يف االتفاقيــة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة، لضمــان متتــع املواطنــن بهــذا احلــق، مبــا يف ذلــك إدمــاج هــذه 

االلتزامــات يف القوانــن احملليــة.

2 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان)OHCHR(، مكتب المنشورات
3 المرجع نفسه. 
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لــم يطــرأ أي تغييــر علــى القوانــن املنظمــة حلــق التجمــع الســلمي، يف مناطــق الســلطة الفلســطينية منــذ التوقيــع علــى االتفاقيــات 
واملواثيــق الدوليــة التــي تؤكــد علــى احلــق يف التجمــع الســلمي، فمنــذ وقــوع االنقســام الفلســطيني يف عــام 2007 إلــى يومنــا هــذا، 
لــم يحــدث أي تغيــر يف القوانــن التــي تنظــم ســير التجمــع الســلمي، ولــم يتــم إضافــة أو تعديــل أو ســن أي قوانــن جديــدة إليهــا. 

لقــد أســس القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل لعــام )2003( حلمايــة احلــق يف التجمــع الســلمي، حيــث نصــت املــادة )26( 
علــى أنــه »للفلســطينين حــق املشــاركة يف احليــاة السياســية أفــراداً وجماعــات، ولهــم علــى وجــه اخلصــوص احلقــوق اآلتيــة: عقــد 

االجتماعــات اخلاصــة دون حضــور أفــراد الشــرطة، وعقــد االجتماعــات العامــة، واملواكــب، والتجمعــات يف حــدود القانــون«4.

وجــاء قانــون رقــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتماعــات العامــة ليضمــن حــق املواطنــن يف عقــد االجتماعــات العامــة بحريــة، 
وتوفيــر حمايــة خاصــة لهــذا احلــق، فقــد جــاءت املــادة )2( مــن القانــون لتنــص علــى أن:« للمواطنــن احلــق يف عقــد االجتماعــات 
العامــة، والنــدوات، واملســيرات بحريــة، وال يجــوز املــس بهــا، أو وضــع القيــود عليهــا، إال وفقــاً للضوابــط املنصــوص عليهــا يف هــذا 

القانون«5.

وفيمــا يتعلــق بالضوابــط املذكــورة يف نــص املــادة )2( فهــي محصــورة مبــا مت حتديــده يف املــادة )4 بنــد ج( فيمــا يتعلــق بتنظيــم 
حالــة املــرور فقــط ال غيــر، حيــث أعطــت هــذه املــادة احلــق للمحافــظ أو ملديــر الشــرطة أن يضــع الضوابــط التــي يراهــا مناســبة 
علــى مــدة االجتمــاع، أو مســاره وذلــك بهــدف تنظيــم املــرور، علــى أن يبلــغ املنظمــون بهــذه الضوابــط خطيــاً بعــد 24 ســاعة علــى 

األكثــر مــن موعــد تســليم اإلشــعار. 

نصــت املــادة 1 مــن قانــون االجتماعــات العامــة رقــم )12( لســنة 1998 علــى تعريــف االجتمــاع العــام علــى أنــه: »كل اجتمــاع عــام 
دعــي إليــه خمســون شــخصا علــى األقــل يف مــكان عــام مكشــوف، أمــا اللقــاءات اجلماعيــة التــي يصــل عــدد مشــاركيها إلــى 50 
فأكثــر يف مــكان مغلــق كالقاعــات والصــاالت، فإنهــا ال تعتبــر اجتماعــات عامــة بــل خاصــة، تعقــد دون تدخــل مــن الشــرطة، أو 

الســلطات الرســمية للدولــة، وفــق نــص املــادة )26 بنــد 5( مــن القانــون األساســي.

وقــد ألــزم القانــون منظمــي االجتمــاع العــام بتوجيــه إشــعار كتابــي للمحافــظ أو ملديــر الشــرطة قبــل )48( ســاعة علــى األقــل مــن 
موعــد عقــده، ومــن أجــل التأكيــد علــى مبــدأ احلريــة، فقــد أقــر القانــون صراحــة بأنــه يف حــال عــدم تلقــي املنظمــة ألي جــواب 
خطــي يتضمــن ضوابــط تتعلــق بتنظيــم حالــة املــرور، فيحــق للجهــة املنظمــة إجــراء االجتمــاع العــام يف املوعــد احملــدد، طبقــاً ملــا 

هــو وارد يف اإلشــعار، وذلــك وفــق نــص املــادة )4( البنــد )د(. 

وقــد ذهــب القانــون يف التأكيــد علــى مبــدأ حريــة عقــد االجتماعــات العامــة، إلــى ضمــان متتــع املجتمعــن بحمايــة خاصــة تطلبهــا 
اجلهــات املنظمــة مــن اجلهــات الرســمية، علــى أال يترتــب علــى تلــك اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا اجلهــات الرســمية حلمايتهــم أي 

مســاس بحريــة املجتمعــن، حســب مــا نصــت املــادة )5( 

ويف ســياق آخــر، فقــد مت صياغــة الئحــة تنفيذيــة لقانــون االجتماعــات العامــة، حيــث ضيقــت هــذه الالئحــة مــن حريــة التجمــع 
ــق جعــل هــذه الالئحــة فضفاضــة،  الســلمي مــن خــالل الســماح للجهــات املســئولة بالتدخــل بســير التجمــع الســلمي، عــن طري
وقابلــة للتأويــل علــى العديــد مــن األوجــه، وذلــك يف خدمــة الســلطات احلاكمــة مــن جهــة، وتضيــق اخلنــاق علــى حريــات األفــراد 
يف اســتعمال حــق التجمــع الســلمي مــن جهــة أخــرى. ويالحــظ بهــذا اخلصــوص أن املــادة )7( مــن قانــون االجتماعــات العامــة 

4  موقع المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، القانون األساسي، بتاريخ 2017/7/20
5 موقع المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، قانون رقم )12( لسنة 1998 بشأن االجتماعات العامة، بتاريخ 2017/7/16، متاح 

على الرابط: 
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13000
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ــة  ــه صــدرت الالئحــة التنفيذي ــاء علي ــذ أحكامــه، وبن ــح والقــرارات الالزمــة لتنفي ــة بإصــدار اللوائ ــر الداخلي منحــت احلــق لوزي
لقانــون االجتماعــات العامــة رقــم )12( لســنة 1998، الــذي أصــدر مــن خاللهــا الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفــات، بصفتــه وزيــراً 
للداخليــة، الالئحــة التنفيذيــة لقانــون االجتماعــات العامــة رقــم )12( لســنة 1998، بتاريــخ 30 إبريــل 2000، والتــي جــاءت لتفــرض 

العديــد مــن القيــود علــى ممارســة احلــق يف التجمــع الســلمي. 

جــاءت هــذه الالئحــة الحقــة لقــرار صــدر عــن مديــر عــام الشــرطة الفلســطينية بتاريــخ 19 فبرايــر 2000، ونشــر يف الصحــف 
ــر الشــرطة، ممــا  ــى إذن مســبق مــن مدي ــع عقــد االجتماعــات العامــة دون احلصــول عل ــذي جــاء ليمن ــا، وال الفلســطينية حينه
يتعــارض مــع قانــون االجتماعــات العامــة، وبنــاء عليــه، قامــت القــوى السياســية ومؤسســات املجتمــع املدنــي بتقــدمي طعــن لــدى 

محكمــة العــدل العليــا، أكــدت فيــه علــى عــدم قانونيــة اإلعــالن املذكــور.

 وبتاريــخ 29 أبريــل 2000، أصــدرت محكمــة العــدل العليــا قــراراً يوقــف العمــل مؤقتــاً باإلعــالن املذكــور إلــى حــن إصــدار قــرار 
قطعــي مــن قبــل محكمــة العــدل العليــا، إال أن الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، وبصفتــه وزيــراً للداخليــة أيضــا، أصــدر الالئحــة 

التنفيذيــة لقانــون االجتماعــات العامــة بتاريــخ 30 أبريــل 2000، أي يف اليــوم التالــي مــن تاريــخ صــدور قــرار احملكمــة.
شروط اإلشعار التي نصت عليها الالئحة التنفيذية6

حددت الالئحة التنفيذية الشروط التالية لإلشعار: 

1. يجب أن يكون اإلشعار مكتوباً ويقدم باليد للمحافظ أو ملدير الشرطة.

2. يجب أن يقدم اإلشعار قبل موعد االجتماع أو املسيرة بـ )48( ساعة على األقل.

3. يجب أن يحدد يف اإلشعار مكان وزمان وهدف االجتماع أو املسيرة.

4. يجب أن يحدد يف اإلشعار خط سير املسيرة ومدتها.

وتعقيبــاً علــى الالئحــة التنفيذيــة يؤكــد البعــض7 بــأن املشــكالت تطبيقيــة أكثــر منهــا الئحيــة، ففــي اللوائــح إذا خرجــت أي مســيرة 
عــن األصــول، أو عــن الهــدف يتــم اتخــاذ املقتضــى القانونــي بشــأنها، أي أن مشــكلة التطبيــق تكمــن يف أنــه مت وضــع قيــود أساســية 

يف اإلعــدادات حســب االتي: 
أبرز القيود التي نصت عليها الالئحة8

1. املــادة )6( مــن الالئحــة والتــي تنــص: »للشــرطة احلــق بإنهــاء أي اجتمــاع وفضــه إذا قــدرت الشــرطة أن االجتمــاع خــرج عــن 
الهــدف احملــدد لــه«، مــن خــالل هــذا النــص خــول القانــون الســلطات الرســمية احلــق يف إنهــاء وفــض أي اجتمــاع وفقــاً لتقديرهــا.

ــى منظمــي االجتمــاع، أو املســيرة مراعــاة أحــكام املرســوم الرئاســي رقــم  ــي تنــص: »يجــب عل ــادة )9( مــن الالئحــة والت 2.  امل
)3( لســنة 1998 بشــأن تكريــس الوحــدة الوطنيــة ومنــع التحريــض«. ومــن خــالل النــص ســبق وأن عملــت الســلطة علــى تضيــق 
ممارســة احلــق يف التجمــع الســلمي، وذلــك بســبب جعــل هــذا البنــد فضفاضــا وقابــال للتأويــل علــى العديــد مــن األوجــه التــي لــم 
يتــم ذكــر أســباب موحــدة وواضحــة فيهــا، وبالتالــي قيــام الســلطة بإلغــاء العديــد مــن الفعاليــات واالجتماعــات بذريعــة »تفكيــك« 

الوحــدة الوطنيــة والتحريــض. 

3. نصــت املــادة )11( مــن الالئحــة علــى: »يكــون رد الشــرطة علــى اإلشــعار املشــار إليــه يف املــادة )1( مــن هــذه الالئحــة علــى 

6 أنظر: قـرار وزير الداخلية رقم )1( لسنة 2000 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون االجتماعات العامة رقم )12( لسنة 1998م، بتاريخ 
2017/6/22، متاح على الرابط: 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13474

7 مجموعة مركزة مع ناشطين وناشطات في المجال الحقوقي والقانوني، مقر امان بغزة، 22 يوليو 2017.
8 أنظر: قـرار وزير الداخلية رقم )1( لسنة 2000 بإصدار الالئحة التنفيذية، مرجع سابق. 
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شــكل ترخيــص مكتــوب، وفــق صياغــة يقررهــا مديــر عــام الشــرطة، يســلم باليــد ملقــدم الطلــب«. ويذكــر يف هــذا الــرد الشــروط، 
والضوابــط األمنيــة، التــي يقدرهــا مديــر الشــرطة لتوفيــر احلمايــة لالجتمــاع أو املســيرة، مبــا يضمــن حمايــة اجلمهــور والســالمة 

العامــة، باإلضافــة أليــة شــروط أخــرى يجدهــا مناســبة. 

حســب قيــود الالئحــة التنفيذيــة، حتــول الهــدف مــن تقــدمي إشــعار بنيــة تنظيــم عقــد اجتمــاع إلــى احلصــول علــى ترخيــص مــن 
ــة  ــر الشــرطة، فالالئحــة التنفيذي ــر عــام الشــرطة وليــس إشــعاره فقــط، دون ربــط املســألة مبوافقــة أو عــدم موافقــة مدي مدي
أعطــت فعلًيــا الشــرطة تقديــر موقــف التجمــع، وبالتالــي احلصــول علــى اإلذن، األمــر الــذي نقــل اإلطــار التنظيمــي املــروري، إلــى 
االســتنتاجات السياســية البحتــة، ممــا أدى إلــى تعــارض مــع مبــدأ االســتقاللية والنزاهــة واحلياديــة يف التعاطــي مــع احلــق يف 

التجمــع الســلمي9.

المحــور الثالــث: وصــف وتشــخيص الواقــع القائــم للحــق فــي التجمــع منذ 
ــة  ــاالت األربع ــي المج ــكالها ف ــاكات وأش ــف االنته ــام 2007 ووص ع

للحــق فــي التجمــع الســلمي.

ــم  ــع الســلمي، وحــق التنظي ــع ممارســة احلــق يف التجم ــة، أن واق ــز حقوقي ــة الصــادرة عــن مراك ــر املوثق ــج التقاري ــرت نتائ أظه
انتابتــه العديــد مــن االنتهــاكات، بأشــكال متعــددة تعلقــت بفــض جتمعــات ســواًء بالقمــع، أو بــدون عنــف كمــا مت حظــر عــدد كبيــر 
مــن املهرجانــات واالحتفــاالت، وامتنعــت الســلطات بغــزة عــن إعطــاء موافقــة علــى إقامتهــا، أو أنهــا قامــت بســحب املوافقــة بعــد 
إعطائهــا، إضافــة إلــى اســتخدام القــوة القانونيــة ضــد املشــاركن مــن خــالل اســتخدام سياســة االســتدعاء واالعتقــال، إضافــة 
إلــى مســاءلة الفنــادق واملطاعــم، وغيرهــا مــن أماكــن التأجيــر عــن أي فعاليــات يتــم تنفيذهــا دون إبــالغ وزارة الداخليــة وأخــذ 
موافقــة بذلــك، ويف حصــر ملركــز امليــزان حلقــوق االنســان لعــدد هــذه االنتهــاكات خــالل الفتــرة 2007 ولغايــة 2017 فقــد بلغــت 

)105( حالــة منــع حلــق التجمــع الســلمي يف قطــاع غــزة، ومــن األمثلــة علــى هــذه االنتهــاكات: 

أوال: على مستوى الشركات غير الربحية: 

ــذ االنقســام  ــات، فمن ــق باحلــق يف تكويــن اجلمعي ــة بقطــاع غــزة انتهــاكا فيمــا يتعل ــر الربحي شــّكل تقييــد تشــكيل الشــركات غي
السياســي عــام 2007 لــم تكــن البيئــة القانونيــة واحلقوقيــة مواتيــة خلدمــة حقــوق اإلنســان، وحريــة ممارســة احلــق يف تكويــن 
اجلمعيــات، والشــركات غيــر الربحيــة، ويأتــي هــذا التقييــد انطالقــا مــن أن القانــون مينــح وزارة الداخليــة القيــام مبتابعــة عمليــة 
اإلشــراف املالــي علــى الشــركات غيــر الربحيــة التــي يحــق لهــا احلصــول علــى متويــل دولــي، شــأنها يف ذلــك شــأن املنظمــات غيــر 

احلكوميــة.

ــل االنقســام  ــة قب ــر ربحي ــة أنشــطة غي ــى تراخيــص مبزاول ــت عل ــت قــد حصل ــرز اإلشــكالية يف أن عــددا مــن الشــركات كان وتب
ــرز  ــص، تب ــى تراخي ــن عل ــن واحلاصل ــى 2006، ومــن ضمــن عشــرات العامل ــرة مــن 1994 وحت ــك خــالل الفت الفلســطيني وذل
أســماء ملنظمــات مثــل املركــز الفلســطيني حلقــوق اإلنســان، ومعهــد دراســات التنميــة، واملركــز الفلســطيني للدميقراطيــة وحــل 
النزاعــات. وتعانــي هــذه الشــركات الثــالث مــن مضايقــات عــدة علــى مســتوى تنفيــذ أنشــطتها كمــا تعانــي مــن تدخــل ســافر، فيمــا 
يتعلــق بأمورهــا املاليــة، فقــد تعرضــت لتوقيــف عملهــا أكثــر مــن مــرة، كمــا تعرضــت ملصــادرة أرصدتهــا املاليــة يف مــرات متكــررة10.

9 مقابلة مع محمد البردويل، محامي مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، بتاريخ 2017/6/28. 
10 لــم يتســن لنــا الحصــول علــى معلومــات أكثــر بســبب امتنــاع هــذه الشــركات عــن اإلدالء بــأي معلومــات تتعلــق بالحــوادث الــواردة معهــا 

والتــي تــم ذكرهــا.
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 علمــاً أن هــذه االنتهــاكات تعلقــت بقــرارات اتخذهــا مجلــس الــوزراء يف حكومــة الوفــاق الوطنــي، والتــي تتعلــق مبزيــد مــن التدقيــق 
واملتابعــة، للمنــح التــي حتصــل عليهــا هــذه املؤسســات، وال يســمح لهــا بســحب أرصدتهــا إال بعــد حصولهــا علــى موافقــة مجلــس 

الــوزراء، وقبلهــا جهــات أمنيــة، مبــا ضــرب بيئــة احلياديــة واالســتقاللية.

ومــن املؤكــد أنــه لــم يتــم ســن أي جديــد فيمــا يتعلــق باجلمعيــات أو التجمــع الســلمي، باســتثناء القانــون الــذي يتعلــق بالنقابــات، 
الــذي مت ســنه ولــم يحــدث أي تغييــر عليــه، عــالوة علــى أن اجلهــات التنفيذيــة تعمــل اســتنادا إلــى قانــون االجتماعــات العامــة، 

ومــا يتضمنــه القانــون مــن شــروط وأحــكام عامــة 11. 

ــع  ــأن املن ــدة »ب ــة جدي ــر ربحي ــص انشــاء ملؤسســات أو لشــركات غي ــح تراخي ــة حــول عــدم من ــررت وزارة الداخلي ــا، ب ــن جهته م
يأتــي بنــاًء علــى القوانــن واألنظمــة الناظمــة للمؤسســات والشــركات غيــر الربحيــة، مــع التنويــه إلــى أن البعــض يســتخدم هــذه 
الشــركات ألغــراض جتاريــة، أو سياســية، أو حزبيــة، أو تخــدم أجنــدات خارجيــة، كأن تقــوم بعمــل اســتبيانات، ودراســات دون 

احلصــول علــى ترخيــص، وبنــاء علــى طلــب مــن اجلهــات املمولــة، ومبــا يخــل يف النظــام العــام وانكشــاف املجتمــع«12.

ثانًيا: على مستوى املؤسسات األهلية 

املعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية، ومركز اإلعالم املجتمعي . 1

منعــت الشــرطة املعهــد الفلســطيني لالتصــال والتنميــة، ومركــز اإلعــالم املجتمعــي مــن تنظيــم وقفــة صامتــة أمــام املجلــس 
التشــريعي الفلســطيني غــرب مدينــة غــزة، وذلــك قبــل ســاعتن فقــط مــن موعــد الفعاليــة، وجــاء املنــع عبــر اتصــال هاتفــي بتاريــخ 

 .2016/10/26

الطريقــة التــي مت فيهــا اإلبــالغ مبنــع الفعاليــة لــم تكــن رســمية، وشــابها العديــد مــن اللغــط، ففــي تاريــخ 2016/10/26 تلقــى 
مديــر املركــز يف متــام الســاعة 12:30 مســاًء اتصــاال مــن مباحــث أمــن املؤسســات مــن شــخص عــرف عــن نفســه »أبــو عبــد اهلل«، 
أبلغــه بإلغــاء عقــد الفعاليــة دون توضيــح األســباب، ثــم جــاء اتصــال ثانــي يف متــام الســاعة 12:40 مــن مكتــب املتابعــة يف الشــرطة 
الفلســطينية »دون التعريــف باالســم« أبلغــه أيضــا مبنــع إقامــة الفعاليــة، وبعــد خمــس دقائــق ورد اتصــال ثالــث مــن شــخص آخــر 

مــن مكتــب العمليــات يبلــغ مبنــع تنفيــذ الوقفــة13. 

االحتاد العام للمرأة الفلسطينية: . 2

فضــت الشــرطة اجتماعــاً دوريــاً عنــد حوالــي الســاعة 12:40 يــوم األربعــاء املوافــق 2016/8/10، ملوظفــي االحتــاد العــام للمــرأة 
الفلســطينية، وذلــك يف قاعــة مطعــم الســالم أبــو حصيــرة، وكان اللقــاء يناقــش يف أجندتــه االنتخابــات البلديــة القادمــة، حيــث 
حضــرت قــوة مــن الشــرطة، وحتدثــت مــع مديــر املطعــم وطلبــت منــه التوجــه للقائمــن علــى اللقــاء إلنهائــه بحجــة عــدم حصولهــم 

علــى تصريــح مــن الســلطات املختصــة،14 . 

احتاد جلان العمل الزراعي: . 3

منعــت الشــرطة يف غــزة تنظيــم وقفــة تضامنيــة دعــا إليهــا احتــاد جلــان العمــل الزراعــي، وذلــك بتاريــخ 2016/09/29، مت االبــالغ 
باملنــع قبــل الفعاليــة بوقــت قصيــر، رغــم اشــعار املؤسســة للشــرطة حــول هــذه الفعاليــة قبــل انعقادهــا بيومــن. 

11 مقابلة مع أمجد األغا، مرجع سابق. 

12  مقابلة مع عماد لبد، مرجع سابق.

13 المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، حالة الحق في التجمع السلمي في السلطة الفلسطينية، 2016، ص 16. 

14 مركز الميزان: الشرطة تفض اجتماعا لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية، 2016، ص11-8. 
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جتمع الشخصيات املستقلة:. 4

ــا جتمــع  ــة نّظمه ــق 2016/6/15، فعالي ــاء املواف ــوم األربع ــاح ي ــي الســاعة 11:00 مــن صب ــد حوال ــة، عن ــزة األمني ــت األجه قمع
الشــخصيات الفلســطينية املســتقلة يف ميــدان اجلنــدي املجهــول مبدينــة غــزة، يف الذكــرى التاســعة لالنقســام بــن حركتــي فتــح 
وحمــاس. وتفيــد التحقيقــات امليدانيــة أن التجمــع أبلــغ مديــر مكتــب مســئول قــوى األجهــزة األمنيــة يف مدينــة غــزة بالفعاليــة، ولــم 
يتلقــوا رداً وفوجئــوا بأفــراد مدنيــن مينعــون املشــاركن والشــخصيات العامــة التــي حضــرت للمشــاركة مــن التجمــع قبيــل موعــد 
الفعاليــة، ومنعــوا التصويــر بالهواتــف النقالــة، واعتقلــوا املشــارك: رامــي ايــاس حلمــي مــن ائتــالف أمــان )34 عامــاً(، لســاعات 

قبــل أن يفرجــوا عنــه15.

ثالًثا: على مستوى األحزاب السياسية:

حزب الشعب. 1

ــخ 2016/02/10  ــا بتاري ــه يف عقده ــن عــن نيت ــد أعل ــة حلــزب الشــعب الفلســطيني، كان ق ــي فعالي ــن الداخل ــاز األم ــي جه ألغ
تطالــب بإنهــاء االنقســام الفلســطيني16.

حركة فتح . 2

حظــرت األجهــزة األمنيــة يف غــزة منــذ االنقســام يف يونيــو 2007 إقامــة فعاليــات ومهرجــان االنطالقــة حلركــة فتــح، باســتثناء 
الســماح لنشــطاء حركــة فتــح بإقامــة االنطالقــة رقــم 48 يف العــام 2012 ملــرة واحــدة فقــط، ومنــذ العــام 2012، لــم تســمح 
األجهــزة األمنيــة يف غــزة حلركــة فتــح بإقامــة مهرجانهــا املركــزي يف ســاحة مفتوحــة، وتشــترط إقامتــه يف مــكان مغلــق 
يتســع لبضعــة مئــات، ويف بدايــة العــام 2016، حظــرت األجهــزة األمنيــة يف قطــاع غــزة إقامــة ذكــرى انطالقــة حركــة فتــح الـــ 
51، ومنعــت أي مظاهــر احتفاليــة لنشــطاء احلركــة يف كل محافظــات قطــاع غــزة، باســتثناء إقامــة عــدد مــن كــوادر احلركــة 

وعشــرات الناشــطن بإيقــاد شــعلة يف ســاحة اجلنــدي املجهــول وســط مدينــة غــزة.

رابًعا: على مستوى املناسبات العامة

اعتــاد عــدد مــن الفصائــل الفلســطينية، وخاصــة حركــة فتــح، إحيــاء ذكــرى وفــاة الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات كل عــام، إال أنــه 
ومنــذ بــدء االنقســام الفلســطيني بــن حركتــي فتــح وحمــاس يف العــام 2007، تتخــذ األجهــزة األمنيــة يف غــزة إجــراءات مــن شــأنها 
منــع إقامــة أي فعاليــات حلركــة فتــح يف هــذه املناســبة. وكانــت حركــة فتــح قــد عقــدت العــزم علــى االحتفــال بالذكــري العاشــرة يف 
العــام 2014، بعــد الســماح لهــا مــن قبــل الســلطات يف غــزة بإقامــة الفعاليــة، غيــر أن التفجيــرات التــي شــهدتها املنصــة الرئيســية 
يف ســاحة الكتيبــة، ورســائل التهديــد التــي وصلــت إلــى العشــرات مــن كــوادر احلركــة، حالــت دون إقامتهــا. ومنــذ ذلــك احلــن، 
تخشــى حركــة فتــح مــن إقامــة فعاليــة كبــرى يف قطــاع غــزة قبــل   احلصــول علــى ضمانــات كافيــة مــن قبــل اجلهــات األمنيــة 

لتوفيــر ســبل احلمايــة لهــا17.

وميكــن مالحظــة أن اجلهــات الرســمية تتعامــل بإيجابيــة مــع املســائل التــي لــم يصــل بشــأنها قــرارات سياســية يف أغلــب األوقــات،  
ففــي إحيــاء ذكــرى استشــهاد الرئيــس ياســر عرفــات، يكــون لــدى األجهــزة األمنيــة قــرار سياســي محــدد، يحــدد كيفيــة التعامــل 
مــع املوضــوع، بينمــا ال يتصــل بهــا قــرار سياســي يف مســائل أخــرى ، فتتوفــر عندهــا  مســاحات  ميكــن التأثيــر فيهــا، فمثــال ميكــن 
أن ينجــح معهــد االتصــال بتنظيــم فعاليــة أو اعتصــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، إذا تدخــل بشــكل مناســب ومت إيصــال رســالته 
إلــى املســؤولن، مــع توفــر وقــت كاٍف، أمــا إذا لــم يتوفــر الوقــت الــكايف، فعلــى األغلــب ال ميكــن القيــام بهــذه الفعاليــة، فهنــاك 
إمكانيــة لتحقيــق نتائــج ملموســة يف قطــاع غــزة بشــأن القضايــا التــي لــم يصــدر بشــأنها أي قــرار سياســي، وهــذا ينســحب علــى 

15 مركز الميزان، األجهزة األمنية تمنع فعالية مناهضة لالنقسام وتعتقل أحد المشاركين في مدينة غزة، 2016، ص20-15.

16  المرجع نفسه، ص17.

17  المرجع نفسه، ص 18.
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الســماح »لوطنيــون إلنهــاء االنقســام بنحــو 80% مــن األنشــطة فيمــا لــم يتــم تقييــد إال 20% فقــط مــن تلــك األنشــطة التــي ســمح 
لهــا بالتنفيــذ، كمــا عقــدت اجتماعــات وطنيــون إلنهــاء االنقســام، وعــدم التدخــل بزيــارات واجتماعــات مــع آخريــن، ومؤمتــرات 

صحفيــة مت منعهــم مــن اجرائهــا، ومنعهــم لــم يكــن علــى إطالقــه 18.

خامسا: على صعيد االجتماعات اخلاصة يف املطاعم والفنادق:

وثــق عــدد مــن املراكــز احلقوقيــة قيــام قســم مباحــث الســياحة يف الشــرطة بغــزة، بتوزيــع تعميــم علــى أصحــاب املطاعــم، بضــرورة 
التأكــد مــن حصــول املؤسســات احملليــة والدوليــة، التــي تنــوي عقــد ورش أو نــدوات، علــى تصاريــح مــن قبلهــا، وأن عليهــم )إدارة 
املطاعــم( االتصــال بقســم مباحــث الســياحة للتأكــد مــن حصــول املؤسســة علــى هــذا التصريــح، ويف تاريــخ 22 فبرايــر 2016، 
اســتدعى مديــر مطعــم »القنديــل الذهبــي« يف مدينــة غــزة، للحضــور إلــى قســم شــرطة الســياحة مبقــر اجلــوازات، حيــث أبلــغ 
مــن قبــل أحــد الضبــاط بأنــه يجــب علــى إدارة املطعــم التأكــد مــن حصــول أي مؤسســة تنــوي عقــد ورشــة عمــل يف املطعــم علــى 
تصريــح مــن اجلهــة املخولــة بذلــك، ســواء مــن وزارة اخلارجيــة- يف حــال كانــت املؤسســة دوليــة- أو مــن وزارة الداخليــة يف حــال 

كانــت املؤسســة محليــة، واعتبــر هــذا القــرار ســارياً مــن تاريــخ 1 مــارس 6102  19.

وكنتيجــة لهــذا القــرار اتخــذت بعــض املؤسســات موقــف املقاطعــة للفنــادق واملطاعــم وعــدم عقــد ورشــات أو أنشــطة لهــا فيهــا 
ممــا كان لــه تأثيــر ســلبي علــى قطــاع الســياحة يف قطــاع غــزة. 

المحور الرابع: تحليل واستنتاجات وتوصيات
 أوال: التبريرات احلكومية املقيدة للحق يف التجمع السلمي 

يف مقابلــة مــع مراقــب عــام وزارة الداخليــة يف غــزة قــال: بأنــه غالبــا ال يتــم االنتهــاك ومينــح الترخيــص مــع التحقــق مــن وجــود 
مناســبة لهــذا التجمــع، وعــدم اســتغالل التجمــع لألغــراض التــي متــس بالنظــام العــام، وإن اســتخدام القــوة يقتصــر يف حــال عــدم 

إعطــاء تصريــح، باإلضافــة إلــى عرقلــة الســير يف القطــاع العــام، واســتغالل البعــض للتجمــع يف التخريــب«20

هنــاك ظــروف أمنيــة تبــرر منــع التجمــع الســلمي مثــل حــاالت العــدوان والطــوارئ والكــوارث، أو ترقــب شــن عــدوان علــى قطــاع 
غــزة، كمــا أن اســتغالل البعــض لهــذا احلــق يف التحريــض، والتخريــب لصالــح جهــات أخــرى يــؤدي إلــى منــع التجمــع21. وحــول 
مــدى احلياديــة يف إصــدار تصاريــح التجمــع الســلمي لكافــة اجلهــات، أشــار مراقــب عــام وزارة الداخليــة، بأنــه ال يوجــد متييــز 
بــن جميــع اجلهــات التــي تطلــب إصــدار تصريــح للتجمــع الســلمي، إال وفــق القانــون وبنــاء علــى معلومــات مســبقة، بدليــل أن كافــة 

اجلهــات التــي تطلــب اإلذن للحصــول علــى تصريــح يتــم منحهــا إياهــا وفقــا للشــروط املعمــول بهــا22.

ــع مواقــف وسياســات  ــدو حجــة عــدم االنســجام م ــع الســلمي، تب ــدة للحــق يف التجم ــة املُقي ــرات احلكومي ــر التبري ــن أكث ــن ب م
احلكومــة العامــة، أو مناهضــة التجمــع حللفــاء احلكومــة )دولــة، وزارة، جهــة حكوميــة أخــرى، أفــراد وقيــادات متنفذين...الــخ( 
بحجــة أن الهــدف األساســي مــن التجمــع وبرنامجــه وتفاصيلــه ال ينســجم مــع القانــون األساســي23، أو بحجــة عــدم احلصــول علــى 
ترخيــص للتجمــع الســلمي ألن اجلهــات املختصــة حتــول مــا ســمح بــه القانــون )اشــعار( إلــى قيــد علــى تنظيــم احلــق يف التجمــع 

الســلمي )ترخيــص(.  

18 مقابلة مع جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في قطاع غزة، بتاريخ 2017/6/28. 

19  المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، حالة الحق في التجمع السلمي في السلطة الفلسطينية، 2016، ص20. 

20  مقابلة مع عماد لبد، مراقب عام وزارة الداخلية، بتاريخ 2017/6/28.  

21  المرجع نفسه. 

22  المرجع نفسه. 

23 مقابلة مع محمد الغول، عضو اللجنة المركزية الفرعية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بتاريخ 22 /7/ 2017.
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ــر االنقســام  ــث يعتب ــع الســلمي24.  حي ــة احلــق يف التجم ــد حري ــن أهــم األســباب لتقيي ــر م وموضــوع االنقســام السياســي يعتب
التبريــر األكثــر شــيوعا لقمــع احلريــات بشــكل عــام، وجتــاه احلــق يف التجمــع الســلمي بشــكل خــاص، باإلضافــة إلــى التنافــس 

السياســي، حيــث أصبــح مــن الســهل جــداً إقامــة أي فعاليــة ضمــن إطــار نقــد الطــرف اآلخــر.

 وتزعــم اجلهــات املختصــة بأنهــا تتبــع االجــراءات القانونيــة، وتــردد أن منظمــي التجمــع قامــوا ببعــض املمارســات املنافيــة 
للقانــون، ممــا يعطــي اجلهــة املختصــة احلــق يف فــض التجمــع الســلمي. 

ــام،  ــة بالوضــع الع ــا عالق ــررات له ــى اللجــوء ملب ــة إل ــات، إضاف ــع التجمع ــه احلكومــة ملن ــرر تســتند إلي ــر مب ــر أن هــذا أكث  ويذك
ــي.25. ــام والســلم األهل ــن الع ــى األم ــاظ عل واحلف

وبنــاء عليــه، تلجــأ الســلطة املتحكمــة يف قطــاع غــزة )ومثلهــا يف الضفــة الغربيــة( دائمــا إلــى إيجــاد مســوغ قانونــي لتعليــق حــق 
التجمــع الســلمي، أو احلــد مــن فعاليتــه، مثــل احلفــاظ علــى األمــن العــام وعــدم الترخيــص، كمــا ويتضــح أن املبــررات املســتخدمة 
يف عرقلــة ومنــع ممارســة احلــق يف التجمــع الســلمي متعــددة أهمهــا حجــة املصلحــة العامــة، فضــال عــن الظــروف األمنيــة 
والسياســية التــي متــر بهــا البــالد، األمــر الــذي أوجــد بيئــة سياســية، ال تســتقيم مــع ممارســة مســتقرة للحــق يف التجمــع الســلمي. 

ثانيا: مدى كفاية القانون للحد من عسف احلكومة حيال احلق يف التجمع السلمي: 

تشــير املمارســة الفعليــة إلــى عــدم كفايــة القانــون للحــد مــن عســف الســلطات التنفيذيــة جتــاه احلــق يف التجمــع الســلمي، 
فالقانــون ليــس كافيــاً ملواجهــة قــدرة وتبريــرات احلكومــة علــى تعطيــل ممارســة احلــق يف التجمــع الســلمي، إذ هنــاك الكثيــر مــن 
األســلحة الســلمية الواجــب رفعهــا للضغــط علــى احلكومــة مــن بينهــا إعــالء صــوت اإلعــالم، والنقابــات، خاصــة نقابــة احملامــن 
ومؤسســات حقــوق اإلنســان، والتــي يجــب أن ترفــع صوتهــا ملجابهــة احلكومــة، وتبريراتهــا بتعطيــل ممارســة احلــق يف التجمــع 
الســلمي، مــن مبــدأ أنــه ال يوجــد نــص قانونــي، ميكنــه أن يعطــل هــذا التجمــع إال للضــرورة القصــوى، ومــع ذلــك يبقــى القانــون 
مرجعيــة يســتند إليهــا، فمنــذ البدايــة مُيــارس احلــق يف التجمــع الســلمي وفــق القانــون، كمــا تســعى اجلهــات املعنيــة بهــذا احلــق 

مــن أجــل تنفيــذ القانــون، غيــر أن القانــون احلالــي غيــر كاف حلمايــة احلــق يف التجمــع الســلمي. 

اثبتــت العديــد مــن التقاريــر الصــادرة عــن عــدة مراكــز حقوقيــة، أن هنــاك انتهــاكات واضحــة للحــق يف التجمــع الســلمي، وطالــت 
بيئــة احلياديــة واالســتقاللية، ســواء كانــت هــذه االنتهــاكات مــن خــالل منــع إعطــاء تصريــح أو انهــاء التجمعــات الســلمية بالقــوة، 

ومالحقــة النشــطاء املجتمعــن. 

اإلجراءات التي يتم اتخاذها يف حالة حصول انتهاك أو اعتداء على احلق يف ممارسة التجمع السلمي أو تكوين اجلمعيات:

 أشــار حقوقيــون وقانونيــون 26 إلــى أنــه يف حالــة مــا إذا تعــرض املواطنــون ألي انتهــاك مــا يف موضــوع احلــق يف التجمــع الســلمي، 
ــاء  ــاء التحضيــر واإلعــداد لهــذا احلــق، ســواء كان االنتهــاك برفــض قيامهــم بالتجمــع الســلمي أو االعتــداء عليهــم يف أثن أو أثن
ممارســته، فإنــه يوجــد العديــد مــن اجلهــات كــوزارة الداخليــة أو جهــات رقابيــة ميكــن توجيــه الشــكوى إليهــا. وعلــى ســبيل املثــال، 
يف حالــة مــا ُرفــض حــق التجمــع الســلمي مــن قبــل مراكــز شــرطية، فيتــم رفــع الشــكوى متضمنــه الرفــض إلــى اجلهــات األعلــى 
كاحملافــظ، ومــن ثــم إلــى مراقــب عــام وزارة الداخليــة، وإلــى جلنــة الداخليــة واألمــن يف املجلــس التشــريعي، وجلنــة الرقابــة يف 

املجلــس التشــريعي، كمــا ميكــن التوجــه أيضــا إلــى مراكــز حقــوق اإلنســان. 

ثالثا: أثر االعتبارات السياسية واحلزبية على ممارسة احلق يف التجمع السلمي: 

تلعــب االعتبــارات السياســية دوراً مؤثــرا علــى قــرارات احلكومــة، فقــد جــرت العــادة بــأن تســمح احلكومــة لألحــزاب السياســية 

24 مقابلة مع أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، 2017/7/17.

25 مقابلة مع محمود الزنط، مدير البرامج في المنتدى االجتماعي التنموي، بتاريخ 2017/7/16. 

26 مجموعة مركزة بمشاركة ناشطين وناشطات حقوقيين وقانونين، مقر أمان بغزة، 22 يوليو 2017.
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أو الفعاليــات املختلفــة مبمارســة احلــق يف التجمــع الســلمي، يف حــال انســجام املوقــف السياســي، أو برنامــج وخطــاب التجمــع 
الســلمي مــع موقــف احلكومــة، والعكــس صحيــح إذا كان التجمــع الســلمي واعتباراتــه السياســية تناهــض وتتناقــض مــع موقــف 
احلكومــة، وعليــه فــإذا مــا توفــرت إرادة سياســية ترمــي إلــى توســيع هامــش احلــق يف التجمــع الســلمي، فيكــون لذلــك أثــر فعــال 

علــى احلــق يف التجمــع الســلمي.

رابعا: أبرز القيود التي تضعها احلكومة على ممارسة احلق يف التجمع السلمي:

مــن ناحيــة عمليــة تشــير التجربــة بــأن احلكومــة تشــترط ضــرورة إشــعارها بالفعاليــة وتوقيتهــا وبرنامجهــا واملتحدثــن فيهــا قبــل 
تنظيمهــا بأســبوع، مــن أجــل احلصــول علــى تصريــح خــاص للموافقــة علــى تنظيمهــا. غيــر أنــه يف حــاالت كثيــرة لــم حتصــل اجلهــة 
املنظمــة علــى التصريــح اخلــاص، األمــر الــذي أدى إلــى حــدوث صدامــات يف موقــع الفعاليــة بعــد محاولــة أجهــزة األمــن فــض 
الفعاليــة أو االحتجــاج بالقــوة27. وتشــترط األجهــزة األمنيــة حتديــد ســقف وبرنامــج الفعاليــة حتــى ال تخــرج هــذه الفعاليــة عــن 
مواقــف معارضــة ومناهضــة لسياســة احلكومــة. يف حــال مت منــع تنظيــم املســيرة أو قمعهــا، تقــوم احلكومــة وأجهزتهــا األمنيــة 
بإصــدار مواقــف تبريريــة تتعــارض مــع روح القانــون، أو فيهــا ابتعــاد عــن حقيقــة مــا جــرى بالضبــط، بــل وتقــوم بكيــل االتهامــات 
ــى  ــوا عل ــم يحصل ــم ينفــذوا قــرار احلكومــة أو ل للمنظمــن أو مــن قامــت باعتقالهــم أو قمعتهــم بأنهــم ســبب الفوضــى ألنهــم ل
ــة مــن  ــع الباصــات املتوجه ــة مبن ــزة األمني ــوم األجه ــا، تق ــة ومــن أجــل منعه ــة املركزي ــات اجلماهيري ــح يف بعــض الفعالي التصري
ــة  ــات اجلماهيري ــان تعتقــل وتســحب رخــص ســائقي الباصــات، يف بعــض الفعالي ــى يف بعــض األحي املناطــق واحملافظــات، وحت

املركزيــة ومــن أجــل منعهــا، تقــوم األجهــزة األمنيــة باقتحــام املطابــع اخلاصــة ومصــادرة كل الشــعارات واليافطــات.

وفيمــا يتعلــق بإجــراءات احلمايــة التــي يجــب أن توفرهــا احلكومــة للجهــة املنظمــة للحــق يف التجمــع العــام مثــل تســهيل حركــة 
املــرور، االســعافات الطبيــة، األمــن، إذ تشــير التجربــة فعليــا أن ذلــك ال يســير وفــق مقتضــى القانــون، بــل ارتباطــاً بالواقــع الراهــن 
وبالظــرف السياســي وبنوعيــة الفعاليــة، وعليــه فــإن قيــام اجلهــات املختصــة بتوفيــر إجــراءات حمايــة كافيــة للحــق يف التجمــع 
ــر  ــا وتوفي ــم املــرور أو تســهيل حركته ــة بتنظي ــه ممكــن أن تقــوم األجهــزة األمني ــى الرغــم مــن أن ــى حــد مــا، عل ــام نســبية إل الع
اإلســعافات واألمــن يف الفعاليــات التــي أعطتهــا تصريــح لتنظيمهــا، وعكــس ذلــك يف الفعاليــات التــي رفضــت إعطائهــا تصريــح 

بــل وحتــاول منعهــا بالقــوة. 

27 مقابلة مع محمد الغول، مرجع سابق. 
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االستخالصات
يحتــاج ممارســة احلــق يف التجمــع الســلمي إلــى ضمانــات ليســت قانونيــة وقضائيــة فحســب بــل وسياســية، وخاصــة أن 	 

مصــدر الزاميــة هــذا احلــق سياســية قبــل أن تكــون قانونيــة حيــث تعــود يف األصــل إلــى اللحظــة التأسيســية للســلطة 
السياســية هــذه التــي انبثــق عنهــا احلــق القانونــي، واحلــق يف التجمــع الســلمي.   

أن احلــق يف التجمــع الســلمي حظــي علــى قــدٍر معقــوٍل مــن احلمايــة القانونيــة متثلــت فيمــا تضمنــه القانــون األساســي 	 
الفلســطيني مــن قواعــد تقــر وتعتــرف مبمارســة احلــق يف التجمــع الســلمي، فضــاًل عــن التشــريعات املتخصصــة متثلــت 
ــة  ــه الالئحــة التنفيذي ــا تضمنت ــى م ــة إل ــة الفلســطيني لســنة 1998، باإلضاف ــون االجتماعــات العام ــا جــاء يف قان فيم

لقانــون االجتماعــات العامــة رغــم املآخــذ التــي ســجلتها عليهــا مؤسســات حقــوق اإلنســان.

مارســت األجهــزة األمنيــة مخالفــات واضحــة لنصــوص قانــون االجتماعــات العامــة التــي خالفتــه أجهــزة الشــرطة صاحبة 	 
االختصــاص يف التعامــل مــع التجمعــات العامــة، فقــد تعــرض العديــد مــن املواطنــن أثنــاء ممارســتهم احلــق يف التجمــع 

الســلمي لالعتــداء بالضــرب مــن قبــل بعــض عناصــر األجهــزة األمنيــة.

التوصيات 
ضــرورة إعــادة مراجعــة الالئحــة التنفيذيــة لقانــون التجمــع الســلمي فيمــا يتعلــق بالقيــود التــي تفســر لصالــح الســلطة 	 

ــة فــض االجتماعــات العامــة  ــق بكيفي ــي تتعل ــواد الت ــك امل ــا تل ــك مبســألة اإلشــعار، وأيًض ــق كذل ــا يتعل ــة، وفيم التنفيذي
وتفريقهــا بالعنــف، وإلــزام األجهــزة األمنيــة مبدونــة الســلوك املتعلقــة بإطــالق النــار، والتوقــف الفــوري عــن إيقــاف 
وتوقيــف املواطنــن علــى خلفيــة مشــاركتهم يف جتمعــات عامــة، كمــا أنــه ملــن الضــروري أيًضــا أن تتوقــف األجهــزة األمنيــة 

عــن منــع التجمعــات العامــة الســلمية. 

ــات واملنظمــات 	  ــة اجلمعي ــق بحــق التجمــع الســلمي وحــق إقام ــا يتعل ــون فيم ــاك أحــكام القان ــة التوقــف عــن انته أهمي
ــع الســلمي. ــى حــق التجم ــة عل ــود األمني ــة ووقــف القي ــى أســس حزبي ــا عل ــا، وتصنيفه ــة يوقــف مالحقته األهلي
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قائمة المراجع
· محمد كامل ليلة، النظام السياسي، الدولة واحلكومة، دار الفكر العربي، 1937.	
· محمــود جمــال الديــن زنكــي، الوجيــز يف النظريــة العامــة لاللتزامــات يف القانــون املدنــي املصــري، مطبعــة جامعــة 	

.1978 القاهــرة، 

· املركز الفلسطيني حلقوق االنسان، حالة احلق يف التجمع السلمي يف السلطة الفلسطينية، 2016.	

· إياد جاد احلق، النظرية العامة لاللتزام، مكتبة ومطبعة جامعة األزهر، 2009.	
· طارق الشهاوي، نظرية العقد السياسي، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، 2009.	
· عبد القادر مصطفى، العقد السياسي، دار الفكر العربي، االسكندرية.	
· عبد القادر الفار، أحكام االلتزام، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع، 1997.	

الروابط واملواقع االلكترونية:

· حرية التجمع، موقع املعرفة، بتاريخ 2017/7/5، متاح على الرابط التالي:	

http//:www.marefa.org%/D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%

· مركز امليزان، الشرطة تفض اجتماع لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية، 2016.	

· مركز امليزان، األجهزة األمنية متنع فعالية مناهضة لالنقسام وتعتقل أحد املشاركن يف مدينة غزة،2016.	

· موقع األمم املتحدة، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بتاريخ 2017/7/15، متاح على الرابط:	

· منظمة العفو الدولية املكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا، بتاريخ 2017/7/5، متاح على الرابط: 	
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue17/specialrapourter.aspx?arti	

cleID=1055

· موقع املقتفي، منظومة القضاء والتشريع يف فلسطن، القانون األساسي.	

· موقع املقتفي، منظومة القضاء والتشريع يف فلسطن، قانون رقم )12( لسنة 1998 بشأن االجتماعات العامة.	

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

· مجموعة مركزة مبشاركة ناشطن وناشطات مجتمعين وسياسين وحقوقين من فئة الشباب، بتاريخ 22\7\2017.	
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المالحق
قائمة باألشخاص الذين متت مقابلتهم خالل تنفيذ الدراسة:

الوصفتاريخ ويوم املقابلةمكان عقد املقابلةاالسم

محامــي مؤسســة الضمــري لحقــوق الثالثاء 6\6\2017مؤسسة الضمري لحقوق االنسانمحمد الربدويل
االنســان

لحقــوق األحد 11\6\2017الهيئة املستقلة لحقوق االنسانجميل رسحان املســتقلة  الهيئــة  مديــر 
غــزة قطــاع  يف  االنســان 

ــاع أمجد االغا ــطيني بقط ــي الفلس ــس الترشيع املجل
غــزة

مســئول الوحــدة القانونيــة يف املجلس األحد 11\6\2017
الترشيعي

ــة عامد لبد ــوزارة الداخلي ــام ل ــب الع ــب املراق مكت
بقطــاع غــزة

واملتابعــة االثنني 12\6\2017 التحليــل  وحــدة  مديــر 
لــوزارة  العــام  املراقــب  مكتــب  يف 

غــزة بقطــاع  الداخليــة 

ــر فلســطني محمد الغول مقــر الجبهــة الشــعبية لتحري
بقطــاع غــزة

الفرعيــة الخميس 22\6\2017 املركزيــة  اللجنــة  عضــو 
ــطني ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش للجبه

مديــر الربامــج يف املنتــدى االجتامعــي األحد 16\7\2017املنتدى االجتامعي التنمويمحمود الزنط
التنمــوي

باحث سيايساألحد 16\7\2017مؤسسة فلسطينياتطالل أبو ركبة

مديــر شــبكة املنظــامت االهليــة يف االثنني 17\7\2017شبكة املنظامت األهليةأمجد الشوا
ــزة ــاع غ قط

باحث وناشط قانوين وحقوقيالثالثاء 18\7\2017مركز مسارات بغزةصالح عبد العاطي

املركــز الفلســطيني للدميقراطيــة وحــل عبد املنعم الطهراوي
النزاعــات

املجتمــع األحد 23\7\2017 بشــئون  ومهتــم  باحــث 
الفلســطيني املــدين 



20

واقع احلق يف التجمع وتكوين اجلمعيات يف قطاع غزة

نموذج أسئلة المقابالت والمجموعات المركزة:
مؤسسات حقوقية:

ــدويل 	  ــون ال ــري القان ــع معاي ــا مــدى انســجامها م ــة الترشيعــات الفلســطينية يف الحــق يف التجمــع الســلمي؟ وم ــرون فاعلي إىل أي مــدى ت
ــة؟ ــوق االنســان ذات العالق لحق

خــالل الســنوات مــا بــني )2007 - 2017( هــل صــدرت أي قوانــني أو ترشيعــات أو تعديــالت عــى قوانــني ســابقة تضمنــت انتهــاكا مبــارشا 	 
أو غــري مبــارشا للحــق يف التجمــع الســلمي؟

ــرشكات غــري 	  ــة وال ــة للمؤسســات األهلي ــات عمــل عام ــة وحري ــة قانوني ــح بيئ ــة الترشيعــات الفلســطينية يف من ــرون فاعلي إىل أي مــدى ت
ــة؟ ــدويل لحقــوق االنســان ذات العالق ــون ال ــري القان ــا مــدى انســجامها مــع معاي ــة؟ وم الربحي

خــالل ســنوات مــا بــني )2007 - 2017( هــل صــدرت أي قوانــني أو ترشيعــات أو تعديــالت عــى قوانــني ســابقة تضمنــت انتهــاكا مبــارشا 	 
ــة أو الــرشكات غــري الربحيــة؟ لعمــل املؤسســات األهلي

هــل ســجلت لديكــم حــاالت انتهــاك تتعلــق بحريــة التجمــع الســلمي، أو عمــل املؤسســات األهليــة والــرشكات غــري الربحيــة؟ أو كالهــام؟ 	 
وضــح أكــر؟

هل تتعرضون أنتم كرشكات غري ربحية النتهاكات تتعلق بحقوقكم يف العمل وتنفيذ األنشطة أو الدعوة لتجمعات سلمية؟	 

هــل توجهتــم للجهــات الرســمية للطلــب بكشــف مالبســات حــوادث تتعلــق باملوضوعــات أعــاله؟ هــل كانــت اإلجــراءات رســمية؟ مــا هــي؟ 	 
كيــف كانــت الــردود؟

ــن املؤسســات 	  ــدد م ــات الســلمية وع ــوا التجمع ــا طالب ــي يتعــرض له ــاكات الت ــة، يف ظــل االنته ــم كمؤسســات حقوقي ــرون دورك ــف ت كي
ــة؟ ــري الربحي ــرشكات غ ــة ال األهلي

ما هي توصياتكم )هل هي عى مستوي الترشيع أم التنفيذ املتابعة بعد التنفيذ(	 

وزارة الداخلية:

مــا هــي األدوات التــي تتوفــر لديكــم لتدعــم الحياديــة والشــفافية يف الهيئــات والجهــات الرســمية ذات االختصــاص يف الحــق يف التجمــع 	 
الســلمي؟ )باعتباركــم جهــة تدعــم الحياديــة والشــفافية داخــل الهيئــات والجهــات الرســمية، فــام هــي األدوات التــي تســاعدكم يف تحقيــق 

مبــادئ الحياديــة والشــفافية داخــل الهيئــات والجهــات الرســمية ذات االختصــاص يف الحــق يف التجمــع الســلمي(

ــل حــق اســتقاللية 	  ــا مــدى تفعي ــا )م ــات تحقيقه ــري عــى مجري ــة والتأث ــة العامــة وعــدم تدخــل الســلطة التنفيذي حــول اســتقاللية النياب
الســلطات كمبــدأ منصــوص عليــه يف القانــون وتطبيقــه عــى أرض الواقــع فمثــال مــا مــدي عــدم تدخــل أو تأثــري الســلطات التنفيذيــة يف 

ــة العامــة؟  عمــل باقــي الســلطات كنائب

تعتقــد املؤسســات األهليــة والــرشكات غــري الربحيــة أن هنــاك انتهــاكات تتعــرض لهــا عــى صعيــد دورتهــا املاليــة إضافــة إىل تنفيــذ أنشــطتها 	 
)هــل تعتقــدون بــأن هنــاك مــا تتعــرض لــه املؤسســات األهليــة عــى صعيــد دورتهــا املاليــة، باإلضافــة إىل تنفيــذ أنشــطتها كــام تدعــي هــذه 
املؤسســات، نتحــدث عــن اجــراءات الرقابــة األمنيــة مــن قبــل األمــن يف الضفــة عــى املؤسســات والــرشكات يف قطــاع غــزة وتأثــري ذلــك عــى 

؟  ) عملها

املجلس الترشيعي الفلسطيني:

ــدويل 	  ــون ال ــري القان ــع معاي ــدى انســجامها م ــا م ــع الســلمي، وم ــات الفلســطينية يف الحــق يف التجم ــة الترشيع ــرون فاعلي ــدى ت إىل أي م
ــة؟ ــان ذات العالق ــوق االنس لحق

خــالل ســنوات مــا بــني )2007 - 2017( هــل صــدرت أي قوانــني أو ترشيعــات أو تعديــالت عــى قوانــني ســابقة تضمنــت انتهــاكا مبــارشا أو 	 
غــري مبــارشا للحــق يف التجمــع الســلمي؟

حــول اســتقاللية النيابــة العامــة وعــدم تدخــل الســلطة التنفيذيــة، والتأثــري عــى مجريــات تحقيقهــا )مــا مــدى اســتقاللية النيابــة العامــة 	 
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عــن الســلطة التنفيذيــة وعــدم تدخــل األخــرية يف عملهــا أو التأثــري عليــه( 

ــة التــي تنظــم الحــق يف التجمــع الســلمي؟ وهــل مــن إطــار 	  كيــف يتابــع املجلــس الترشيعــي عمــل الســلطة التنفيذيــة والجهــات األمني
ــع أو انتهــاك للحــق يف التجمــع الســلمي؟ ــوين يحمــي املشــتكني يف حــال تعرضهــم ملن قان

رشكة غري ربحية ومؤسسة أهلية:

مــدى اطــالع املؤسســات والــرشكات غــري الربحيــة عــى االجــراءات والضوابــط القانونيــة التــي تنظــم الحــق يف التجمــع الســلمي وتشــكيل 	 
الجمعيــات وحريــة عملهــا؟

ــة 	  ــا يف مامرس ــا عليه ــاكا وتضييق ــد انته ــذي يع ــة، وال ــري الربحي ــرشكات غ ــة وال ــات األهلي ــا املؤسس ــرض له ــي تتع ــكاالت الت ــي اإلش ــا ه م
ــون(؟ ــع القان ــارض م ــي ال تتع ــطتها )الت أنش

كيف يتم التعامل يف حال تعرضها؟ 	 

هل حاولتم تنفيذ تجمعا سلميا اعرتاضا عى منع التجمعات السلمية أو هل قمتم بأي أنشطة ضغط ومنارصة ارتباطا بهذا االمر؟	 

أسئلة املجموعات املركزة:

ما هي أكر التربيرات التي تلجأ إليها الحكومة ليك متنع مامرسة الحق يف التجمع السلمي كام يجب؟ 	 

ما هي الظروف املناسبة للحكومة التي تسمح مبوجبها، ومن وجهة نظرها، ملامرسة أفضل للحق يف التجمع السلمي؟ 	 

هل ترى القانون كافيا للحد من قدرة الحكومة عى تعطيل مامرسة الحق يف التجمع السلمي؟ 	 

هل ترى بأن االعتبارات السياسية والحزبية دور يف التأثري عى الحكومة لجهة مامرسة الحق يف التجمع السلمي؟ 	 

ما هي األدوات التي ميكن اللجوء إليها من أجل ضامن مامرسة أفضل للحق يف التجمع السلمي؟ 	 

مــن وجهــة نظــرك، أيهــام أكــر قــدرة عــى ضــامن مامرســة أكــر فعالــة وكفــاءة يف مامرســة الحــق يف التجمــع الســلمي، األدوات السياســية 	 
أم القانونيــة؟ وأي منهــام لــه األولويــة القانــوين أم الســيايس؟ 

هل ميكن لك أن تحدد لنا أوجه القصور يف مؤسسات حقوق اإلنسان تجاه الحق يف التجمع السلمي؟	 

هــل هنــاك مــا ميكــن أن يقيــد مــن قــدرة الحكومــة مــن فــرض إرادتهــا عــى الحــق يف التجمــع الســلمي؟ مــا هــي األدوات التــي تكفــل 	 
للقــوى السياســية واملدنيــة تحقيــق هــذا األمــر؟ 

برأيك ما هي أبرز القيود التي تضعها الحكومة عى مامرسة الحق يف التجمع السلمي؟ 	 

عنــد التوجــه للجهــات املســؤولة )مديــر الــرشط/ املحافــظ( للحصــول عــى اشــعار لتنظيــم التجمــع يف الســاحات العامــة، هــل تلمــس قيــودا 	 
أو معوقــات تحــد مــن مامرســة الحــق يف التجمــع العــام مــن قبل املحافــظ أو مديــر الرشطــة؟ 

يف حالــة قدمــت الجهــة املنظمــة للتجمــع العــام مــكان وزمــان محدديــن، هــل تلمــس أي مامطلــة أو تســويف أو تعديــل بهــدف التعطيــل 	 
مــن قبــل الجهــات املســؤولة بخصــوص املــكان والزمــان املحــدد ســلفا مــن قبــل املنظمــني؟  

يف حالــة عــدم تلقــي الجهــة املنظمــة ألي جــواب خطــي مــن الجهــات املســؤولة، كــام ينــص القانــون، هــل تقــوم الجهــة املنظمــة بإجــراء 	 
التجمــع حســب مــا ورد يف االشــعار، أم أنهــا تتمنــع عــن ذلــك وترضــخ للجهــة املســؤولة؟  

يف حالــة تــم رفــض اشــعار الجهــات املنظمــة للمامرســة الحــق يف التجمــع الســلمي، هــل تســلم الجهــات املنظمــة بذلــك، أم تقــاوم الجهــات 	 
الرسمية؟ 
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هــل تــرى أن الجهــات املختصــة توفــر إجــراءات حاميــة كافيــة للحــق يف التجمــع العــام )تعبيــد الطــرق، تســهيل حركــة املــرور، االســعافات 	 
الطبيــة، األمــن إلخ(؟ 

هل ترى أن الجهات الرسمية متس بحرية املجتمعني وسري عملية االجتامع العام؟ 	 

هــل متــارس الجهــات املختصــة قيــودا عــى أهــداف التجمــع العــام املنصــوص عليهــا يف االشــعار مــن قبيــل التعديــل أو التغيــري أو التنقيــص 	 
عــى هــدف وموضــوع االجتــامع أو املســرية ومكانهــام وزمانهــام ومدتهــام وخــط ســري املســرية؟ 

هــل مــن املمكــن أن تقــوم الجهــات الرســمية بــدس أفــراد إلحــداث شــغب أثنــاء االجتــامع العــام أو زج أشــخاص ملثمــني أو حمــل أســلحة 	 
أو ســكاكني أو آالت حــادة أو عــي أو أي مــواد مؤذيــة مهــام كان نوعهــا مــام ينــايف القانــون، التخــاذ مــن ذلــك ذريعــة لفــض االجتــامع 
وتفريــق املجتمعــني، ألســباب مــا تخــص الجهــات املنظمــة خشــية مثــال مــن الــرأي العــام أو اتهامهــا بتقييــد الحريــات العامــة والتعبــري عــن 

الــرأي أو مــن ضغــوط مؤسســات حقوقيــة دوليــة أو محليــة أو غــري ذلــك؟ 
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االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة -أمان

رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647

هاتف:  2989506- 022974949 

فاكس:  022974948

غزة: شارع احللبي - متفرع من شارع ديغول

بالقرب من وزارة الشؤون املدنية - عمارة احلشام / الطابق األول

تلفاكس: 082884767 -082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني
www.aman-palestine :املوقع االلكتروني

برنامج أمان بتمويل مشكور من حكومات هولندا والرنويج ولوكسمبورغ


