
 توصياتها بتنفيذ ويطالب المحاكم مجمع بأحداث التحقيق لجنة بتقرير يرحب" شمس" مركز

 29-03-2017  

 التي التحقيق لجنة أصدرته الذي الخاص بالتقرير" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز رحب/ سوا/هللا رام

 في الالحقة واألحداث"، هللا رام في المحاكم مجمع بأحداث إعالميا   المعروفة باألحداث الخاصة الفلسطينية الحكومة شكلتها

 .12/3/2017 بتاريخ لحم بيت مدينة

 حيثيات على للوقوف تحقيق لجنة لتشكيل هللا الحمد رامي. د الحكومة ورئيس عباس، محمود الرئيس قرار المركز وثمن

 غير اعتداءات من ذلك صاحب وما ، الفلسطيني األمن قوات قبل من والصحفيين المواطنين على وقع الذي االعتداء

 لجنة تشكيل بضرورة عام بشكل والمواطنين والنشطاء والشخصيات الحقوقية المؤسسات لدعوة استجابة ،وذلك مبررة

 .تحقيق

 تقرير والشكلية الموضوعية الناحية من التقرير محتوى أن عنه، نسخة" سوا" وصل صحفي بيان في المركز وقال

 .مواربة دونما بمسمياتها األشياء ويسمي ، المحاكم مجمع أمام وقعت التي المجريات بكل ويحيط ومتسلسل متماسك

 خالل التحقيق لجنة أعضاء قبل من بذل الذي الجهد وعلى والحقوقية القانونية ومرجعياته التقرير رصانة على وأثنى 

 . المحدد بالوقت ريرالتق إلنجاز الدءوب وعملهم الماضية الفترة

 به نشرت الذي الوقت في األسماء بعض على التحفظ على المركز  تفهم عدم مع المأل على التقرير بنشر المركز ورحب

 .صريح بشكل بالتقرير ووردت األسماء غالبة

 ، المواطنين جميع قبل من عليه االضطالع أجل من وذلك الصحيح االتجاه في مهمة خطوة هو التقرير نشر أن وأضاف

 . المعلومات على الحصول في الحق مشروع إقرار يستدعى وهذا

 لجنة تقرير في الواردة التوصيات تنفيذ بضرورة الفلسطينية األمنية والمؤسسة الفلسطينية الحكومة" شمس" مركز وطالب

 عليهم وقع الذي األشخاص لكل االعتبار ولرد الفلسطيني، السياسي بالنظام المواطن ثقة لتعزيز أولى كخطوة التحقيق

 ، مبرر الغير االعتداء

 العبر واالستخالص التوصيات تنفيذ على والعمل ، جرى مما العبر استخالص بضرورة المعنية الرسمية الجهات ودعا 

 .اإلنسانية والكرامة اإلنسان حقوق وحماية تعزيز شأنها من التي

 تبقى وأن ، العزل المواطنين على بها االعتداء يتم التي األخيرة المرة المحاكم مجمع أحداث تكون أن المركز وتمنى 

 . بها المناط والدور ينسجم بما  للمواطنين، وحامية وعونا   سندا   تكون وأن ، الوطني للمشروع حامية األمنية المؤسسة
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