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22/01/2102  
 

 بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" 
 حول حجب عشرات المواقع اإلعالمية 

في خاصرة الحريات اإلعالمية"طعنة "  
 

تابع مركز إعالم حقوق اإلنسااااااان والديمقراطية "شاااااامس" بقلق شااااااديد قرار محكمة صاااااال  رام ا  حجب حوالي 
موقعًا إلكترونيًا بناء على طلب من النائب العام، بحجة نشاار ا ووهااععا لعبارات وصااور ومقادت تعدد ( 01)

ي يدين مركز  األمن القومي والساالم األ لي وتخل بالنمام العام وااداب العامة وترير الر ي العام الفلسااطيني، واد
لت إليآ الحريات العامة في األراهاااااااااي ، مبديًا  سااااااااافآ على ما  "شااااااااامس"  يا القرار المعيب دساااااااااتوريًا بشااااااااادة
 الفلسطينية فإنآ يسلط الهوء على ما يلي: 

بشأن الجرائم اإللكترونية اليي رفهآ وما  2102( لسنة 01 وًد: استند القرار القهائي إلى القرار بقانون رقم )
ر الجميع من زال مركز "شااامس" وخار صااارا  طويل مع بقية مكونات المجتمع المدني من  جل إلوائآ، وحي

تبعاات تمرير،، و و ماا يدكاد على التخوفات التي طالما عبرنا عنعا، من  ن  يا القرار بقانون بمصااااااااااااااطلحاتآ 
الفهاافاهااة ولهااع لتقييد الحريات العامة ويمس بشااكل واهاا  بحقوق اإلنسااان وعلى ر سااعا حرية الر ي والحق 

 في التعبير. 
 –نص القانون األسااااساااي الفلساااطيني وباليات الباب الراني منآ رانيًا: خالف القرار القهاااائي الميكور جو ر و 

( على  ن حقوق اإلنساااان وحرياتآ األسااااساااية ملزمة 01باب الحقوق والحريات العامة اليي نصااات مادتآ رقم )
 وواجبة ادحترام.

إليعا وعلى  ترالرًا: خالف القرار القهائي التزامات فلسطين الدولية بموجب ادتفاقيات والمعا دات التي انهم
ر ساااااااعا الععد الدولي الخاص بالحقوق الساااااااياساااااااية والمدنية، و و ما يشاااااااكل مدشااااااارًا خطيرًا على  ياب اإلرادة 
السااياسااية الجدية والحقيقية في مواءمة التشااريعات ووفاء دولة فلسااطين بالتزاماتعا الدولية ويدكد السااردية القائلة 

 تة. ن  يا ادنهمام كان لوايات سياسية شكلية بح
رابعًا: ينمر مركز "شاااامس" بخطورة بالوة إلى توقيت  يا القرار اليي يأتي بعد إعالن الساااايد الرئيس في األمم 
المتحادة عزماآ الادعوة إلى عقاد انتخااباات عامة، ففي الوقت اليي كان المجتمع المدني ينتمر فيآ تعيئة البيئة 
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ان لقامعة خالل فترة ادنقساام والتي مسات حقوق اإلنسادنتخابية برفع مساتو  الحريات والتراجع عن القرارات ا
 والحريات العامة،  تى  يا القرار ليهفي مزيدًا من القمع والتعقيد على المشعد. 

خامساااًا: ينمر مركز "شااامس" بأساااف شاااديد، إلى صااادور  يا القرار عن محكمة صااال  رام ا  في الوقت اليي 
الي السلطة القهائية نص  حد ما على تشكيل مجلس قهاء انتق  صدر فيآ السيد الرئيس قرارين بقانون بشأن

عادة رقة المواطنين بآ بعد تعرر وصول العدالة إليعم ومحاربة الفساد في  واليي شلكل بعدف إصالح القهاء واد
كل توقيت  يا القرار القهاائي في ععد "إصالح القهاء" يش يأتيالقهااء ورفع يد السالطة التنفييية عنآ، فأن 

 عًا ونفيًا لكل ما سبق. تراج
ساااادساااًا: ييكر مركز "شاااامس" الجميع  نآ ليس مقبوًد لسااالطات شاااعب يناهاااال من  جل حرياتآ في الخار   ن 
تمارس القمع على مكوناتآ في الداخل، فالقمع واحد والحرية د تتجز ، وعلى الجميع احترام نهاااادت الشاااعداء 

 من  جل حرية  يا الشعب.
مس" فورًا الجعات يات العالقة وادختصاااااااااااااص بالتراجع عن  يا القرار، كما يطالب وعليآ يطالب مركز "شاااااااااااا

بشأن الجرائم اإللكترونية اليي يشكل  2102( لسانة 01بإعادة فت  النقاش المجتمعي حول القرار بقانون رقم )
 ن. لسطيجير المشكلة، بما د يبقي  يا السيف معلقًا على رقبة الحريات العامة وحقوق اإلنسان في ف

 
 "انتهى"
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