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السلطة الفلسطينية :محلة حركة "محاس" املميتة يف ظل احلرب على غزة
منذ هناية شهر ديسمرب/كانون األول  ،2008أثناء وبعد اهلجوم العسكري اإلسرائيلي الذي أسفر عن مقتل حنو  1,300فلسطيين،
معظمهم من املدنيني ،قام قوا رركة "محاس" ومليشياهتا يف قطاع غزة حبملة مشل القيام بعمليا اختطاف وقتل غري قانوين
وتعذيب وهتديدا ابلقتل ضد األشخاص الذين تتهمهم "ابلتعاون" مع إسرائيل ،ابإلضافة إ ى املعارضني واملنتقدين رحركة محاس.
فقد أُردي ابلرصاص ما ال يقل عن عشرين رجلا على أيدي مسلحي محاس يف تلك الفرتة ،بينما أُطلق النار على أرجل عشرا
آخرين ،أو أُصيبوا يف ُركبهم أو جبراح أخرى بقصد التسبب بعجز دائم هلم ،أو تعرضوا لضرب مربح نتج عنه كسور متعددة
وإصااب أخرى ،أو تعرضوا للتعذيب وإساءة املعاملة.
ومشل محلة محاس املميتة معتقلني سابقني متهمني "ابلتعاون" مع اجليش اإلسرائيلي ممن فروا من سجن غزة املركزي عندما قصفته
القوا اإلسرائيلية يف  28ديسمرب/كانون األول  ،2008ابإلضافة إ ى أفراد سابقني يف قوا األمن التابعة للسلطة الفلسطينية وغريهم
من النشطاء يف رركة "فتح" التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس.
وقد بدأ ارحملة بُعيد بداية اهلجوم العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة يف  27ديسمرب/كانون األول  2008الذي دام ثلثة أسابيع،
واستمر بعد دخول وقف إطلق النار ريز التنفيذ يف  18يناير/كانون الثاين .2009
لقد اختُطف معظم الضحااي من منازهلم ،مث أُلقي هبم قتلى أو جررى يف أماكن معزولة ،أو ُوجدوا أموااتا يف مشررة أرد مستشفيا
غزة .وقُتل بعضهم ابلرصاص يف املستشفيا  ،ريث كانوا يتلقون العلج من إصااب رحق هبم من جراء القصف اإلسرائيلي لسجن
غزة املركزي .أما مرتكبو هذه اهلجما فلم ُيفوا أسلحتهم أو مظهرهم ،بل على العكس من ذلك ،تصرفوا بطريقة تتسم ابلثقة وعدم
ارحذر وبقدر كبري من التباهي.
ومن بني ارحاال اليت رقق فيها منظمة العفو الدولية عمليا القتل املتعمد لثلثة من أفراد عائلة "أبو عشيبة" ،وهم عاطف وحممد
وحممود ،من جباليا (مشال غزة) ،الذين قُتلوا مجيع ا يف غضون  24ساعة من فرارهم من سجن غزة املركزي .فقد وصل أرد األشقاء،
وهو حممود ،البالغ من العمر  24عاما ،إ ى منـزل العائلة بعد ظهر يوم  28ديسمرب/كانون األول .وبعد ساعة جاء جمموعة من

الرجال املسلحني إ ى املنـزل واقتادته إ ى اخلارج .وبعد عدة ساعا  ،عُثر على جثته يف مشررة مستشفى كمال عدوان يف بي الهيا

(مشال غزة) ،وقد أُصيب يف بطنه ورأسه .ويف اليوم التايل ،عُثر على جثيت شقيقيه اآلخرين ،حممد ،وعمره  26عام ا ،وعاطف ،وعمره
 39عاما ،يف مشررة مستشفى الشفاء يف مدينة غزة ،وقد أُصيبا بطلقا انرية يف الرأس والصدر والبطن .وكان ثلثتهم معتقلني منذ
مارس/آذار  2008ومتهمني "ابلتعاون" مع اجليش اإلسرائيلي .وكانوا يف البداية قد ارتُجزوا يف معتقل "املشتل" الشهري الواقع يف مشال
مدينة غزة والذي تديره قوة األمن الداخلي (وكان تديره يف السابق"كتائب عزالدين القسام" ،وهي املليشيا املسلحة التابعة رحركة
محاس).
ويف الساعة الرابعة من مساء يوم  28ديسمرب/كانون األول ،قُتل ابلرصاص مجال الغندور ،وهو يف منتصف اخلمسينا من العمر،
بينما كان راقدا يف سريره مبستشفى الشفاء على أيدي مسلحني غري مقنعني ويرتدون ملبس مدنية أمام عيون أقرابئه وشهود آخرين.
وكان أفراد من قوا األمن التابعة رحماس ببزاهتم الرمسية موجودين يف املكان ،ولكنهم مل يتخذوا أي إجراء ملنع عملية القتل أو القبض
على مرتكبيها .وكان مجال الغندور يتلقى العلج من جروح أُصيب هبا يف ذلك الصباح الذي قصف فيه إسرائيل سجن غزة املركزي،
متهمني "ابلتعاون" مع اجليش اإلسرائيلي.
ريث كان حمتجزا مع ابنه منذ يناير/كانون الثاين 2008؛ وكان كلمها
ن
وابإلضافة إ ى أولئك املتهمني "ابلتعاون" مع اجليش اإلسرائيلي ،فقد عُثر على جثث معتقلني آخرين من سجن غزة املركزي قُتلوا
بطلقا انرية بعد ساعا من قصف القوا اإلسرائيلية للسجن وفرار السجناء منه .ومن بني أولئك األشخاص انصر حممد أمحد
مهنا ،البالغ من العمر  34عاما ،وهو أب لستة أطفال وأرد قادة "كتائب شهداء األقصى" ،املليشيا املسلحة التابعة رحركة فتح .وكان
انصر حممد مهنا حمتجزا منذ أغسطس/آب  2008ويقضي ركما ابلسجن مدة سنتني بتهمة املشاركة يف حماولة اغتيال رئيس ركومة
محاس املقالة إمساعيل هنية .وبعد ظهر يوم  28ديسمرب/كانون األول ،عُثر على جثته يف طريق النفق يف ضواري مدينة غزة ،وقد
أُطلق عليه النار يف رأسه وعينه من مسافة قريبة.
وليس هناك من شك يف أن األشخاص املذكورة أمساؤهم آنفا وغريهم من الضحااي اآلخرين قد اختُطفوا وقُتلوا وأُطلق عليهم النار
وتعرضوا للتعذيب على أيدي أفراد قوا محاس ومليشياهتا ألهنم الوريدون املسموح هلم ابلعمل هبذا القدر من ارحرية يف مجيع أحناء
غزة.
ومنذ استيلئها العنيف على ارحكم وفرضها لسلطة األمر الواقع يف قطاع غزة يف يونيو/رزيران  ،2007تباه القيادة السياسية رحركة
محاس وقواهتا ومليشياهتا املسلحة بكوهنا استطاع منع اجلماعا املسلحة الفلسطينية األخرى من ريازة األسلحة النارية أو محلها
علن ا .ويف زايراهتم إ ى قطاع غزة منذ يونيو/رزيران  ،2007مل ير مندوبو منظمة العفو الدولية أي شخص من غري قوا محاس
ومليشياهتا حيمل أسلحة بشكل علين.
ففي إردى ارحاال اعتذر محاس عن رادثة قتل متعمد يف بيان علين رصل عليه منظمة العفو الدولية .فبعد ظهر يوم
يناير/كانون الثاين  ،2009قام ثلثة مسلحني مقنّعني ابختطاف رسن رجازي ،وعمره  37عام ا ،من منـزل عائلته يف مشال مدينة
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غزة .وقد أطلق املسلحون النار عليه يف رجليه وصدره وألقوا جبثته ابلقرب من املنـزل .وأشار بيان محاس املؤرخ يف  12يناير/كانون
الثاين  2009إ ى مقتل رسن رجازي ،وهو أرد قادة "كتائب أبو علي مصطفى" ،اجلناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني ،وقال البيان " :إن رركة محاس تتحمل املسؤولية الكاملة عن هذا اخلطأ ...وستحاسب املسؤولني عن هذا العمل ...وهي
تتقدم بتعازيها لعائلة الشهيد رجازي".
ويف رالة أخرى ،ذُكر أن أعضاء القيادة السياسية رحركة محاس اعتذروا إ ى عائلة مجيل شفيق شقوزة ،البالغ من العمر  51عاما ،والذي
قضى حنبه يف  6فرباير/شباط  ، 2009نتيجة للتعذيب الذي تعرض له على ما يبدو أثناء ارتجازه من قبل قوا األمن الداخلي التابعة
رحماس يف خان يونس (جنوب غزة) يف  30يناير/كانون الثاين .2009
وهناك العشرا من ضحااي عمليا االختطاف وغريها من اهلجما على أيدي قوا محاس واملليشيا املسلحة يف شىت أحناء قطاع
غزة ،وهم يشون التحدث علنا عما ردث هلم خوفا من تعريض رياهتم إ ى مزيد من اخلطر .وقد قام منظمة العفو الدولية جبمع
شهادا عدد من هؤالء الضحااي الذين ُحنجم عن ذكر أمسائهم والتفاصيل املتعلقة هبم هبدف محايتهم ،ومعظمهم من األفراد السابقني
يف قوا األمن التابعة للسلطة الفلسطينية .وفيما يلي بعض شهاداهتم اليت أتكد من مصادر طبية وشهود عيان:
عمليات حتطيم الركبة

(أ)" :يف صبيحة يوم  20يناير/كانون الثاين ،رضر مسلحون من محاس إ ى منـزيل ولكنين مل أكن موجوداا فيه؛ فذهبوا للبحث عين يف
منـزل أقرابئي ،ولكنهم مل جيدوين هناك ،فعادوا إ ى منـزيل ،ريث كن قد عد ُ للتو .كانوا مقنّعني ،ولكنين رأي سيارهتم قبل أن
يعصبوا عيين .وضعوين يف السيارة وذهبوا إ ى مكان قريب ،ريث اهنالوا علي ابلضرب املربح على مجيع أحناء جسمي ،مث أطلقوا النار
على ركبيت اليمىن من اخللف".
راول والد (أ) االرتجاج على اختطاف ابنه ،فأطلق املسلحون أنفسهم النار عليه يف بطنه .ولكن رياته ليس يف خطر .وكان من

املقرر أن يسافر (أ) إ ى اخلارج لتلقي الرعاية الطبية ،ولكنه ُمنع من اخلروج من قبل إدارة األمر الواقع رحماس.

(س)" :يف الساعة الرابعة من مساء  31ديسمرب/كانون األول  ،2008رضر أربعة رجال مقنعني إ ى منـزيل ،وكانوا مسلحني ببنادق
كلشنكوف .اقتادوين إ ى اجلهة اخللفية للمنـزل ،ومل يقولوا يل شيئاا .أطلقوا الرصاص على ركبيت اليمىن من اخللف ،مث أطلقوا ثلث
رصاصا على رجلي اليسرى .وقد راول أرد أقرابئي التدخل ،ولكنهم هددوا إبطلق النار عليه .وعندما جاء أشخاص آخرون من
اجلريان لرؤية ما ردث ،الذ املسلحون ابلفرار .وقبل بضعة أايم [يف هناية يناير/كانون الثاين] ،عاد مسلحون مرة أخرى إ ى منـزيل
وسألوا عين".
عمليات أخرى إلطالق النار على األرجل
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(و) :يف مساء يوم  9يناير/كانون الثاين ،جاء إ ى منـزيل أفراد يف قوا األمن الداخلي رحماس ،وأرغموين على الذهاب معهم .وعلى
بعد  20مرتاا من املنـزل ،أطلقوا الرصاص على رجلي وتركوين أنزف وأان ملقى على األرض .واضطر األطباء إ ى برت رجلي من فوق
الركبة".
وقال أرد الشهود ملنظمة العفو الدولية إن أرد أقرابء (و) راول أن يهرع إ ى مكان ارحادث والتدخل يف األمر عندما شاهد ما
ردث ،فأطلق املسلحون النار عليه ،ولكنه مل يُصب أبذى.
الضرب املربح:

(إ)" :رضر إ ى منـزيل بعد ظهر يوم  26يناير/كانون الثاين روايل عشرة رجال مسلحني .وكان قرابة نصفهم مقنعني ،بينما مل يكن
اآلخرون كذلك .وقالوا إهنم من "املبارث" [خمابرا قوة األمن الداخلي] .وكانوا يستقلون سيارة بيضاء كبرية .قاموا بعصب عيين
وألقوا يب يف السيارة واقتادوين إ ى مكان قريب من البحر؛ مل أستطع أن أراه ،ولكنين مسع هدير األمواج .مل يسألوين أي سؤال ،بل
اكتفوا ابلقول إنين أثرثر كثرياا وأتدخل يف ما ينبغي أال أتدخل فيه .ضربوين بقضبان رديدية على مجيع أحناء جسمي ،وتركوين
للمو ".
وقد أُصيب (إ) بثلثة كسور يف ذراعه اليمىن وكسور عديدة يف رجليه ،ابإلضافة إ ى كدما شديدة يف خمتلف أحناء جسمه .وقال
جريانه ملنظمة العفو الدولية إن بعض املسلحني يعملون مع قوة األمن الداخلي رحماس.

(ب)" :يف الساعة الثامنة والنصف من صبيحة  28يناير/كانون الثاين  2009جاء جمموعة من الرجال املسلحني املقنعني إ ى منـزيل
وهم يستقلون رافلة صغرية بيضاء .اقتادوين إ ى منطقة يف جنوب مدينة غزة وضربوين ابلقضبان ارحديدية ،وقالوا يل إنين أتدخل فيهم،
ومل يقولوا شيئاا آخر".
وقد أُصيب (ب) ،الذي كان قد قضى يف السابق عدة سنوا يف السجون اإلسرائيلية ،بكسور يف كلتا يديه وكسور عديدة يف كلتا
رجليه.

(ن)" :يف روايل الساعة الواردة من بعد ظهر يوم  20يناير/كانون الثاين ،جاء إ ى منـزيل بعض الرجال املسلحني من قوة األمن
الداخلي ،حبثاا عين .ولكنين مل أكن يف املنـزل ،فاقتادوا إبين بدالا عين .وعندما عد إ ى البي  ،سارع ُ إ ى مركز الشرطة ألسأهلم عما
يريدون مين وكي اسرتجع إبين .فوجد ُ شخصاا آخر من أقرابئي حمتجزاا هناك .اقتادوان حنن الثلثة إ ى مزرعة مهجورة قريبة من مركز
الشرطة واهنالوا علينا ضرابا .إذ اهتموين بتوزيع ارحلوى يف ارحي ابتهاجاا ابغتيال اجليش اإلسرائيلي لوزير الداخلية يف ركومة محاس سعيد
صيام .قل هلم إن ذلك غري صحيح .فقالوا يل إنين إذا أخربهتم أبمساء األشخاص الثلثة الذين وزعوا ارحلوى وكانوا مبتهجني ابغتيال
سعيد صيام ،فإهنم سيطلقون سراري .فقل إنين ال أعرف أرداا وإنين كن يف منـزيل طوال الوق بسبب القصف اإلسرائيلي ،ومل
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أكن أعرف ما يقوله اآلخرون أو يفعلونه .كما اهتموان أبننا نرسل تقارير إ ى مصر والسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية .ويف النهاية
أطلقوا سرارنا ،ولكنهم طلبوا منا البقاء يف بيوتنا ملدة شهر ،وقالوا لنا إننا إذا حتدثنا عما ردث ،فإهنم سيطلقون النار علينا".
وهددوا من قبل
وتلق منظمة العفو الدولية شهادا أخرى من نشطاء فتح ومؤازريها ممن ُوضعوا "قيد اإلقامة اجلربية" يف منازهلمُ ،
قوا محاس ومليشياهتا.
وكان مندوبو منظمة العفو الدولية الذين كانوا يف زايرة إلجراء أحباث ميدانية يف قطاع غزة أثناء وبعد اهلجوم اإلسرائيلي الذي دام ثلثة
أسابيع ،قد طلبوا عقد اجتماع مع أعضاء إدارة األمر الواقع رحماس ملناقشة بواعث القلق هذه وغريها معهم .وكان من املقرر عقد
اجتماع مع الناطق بلسان إدارة محاس طاهر النونو يف  1فرباير/شباط  ،2009ولكنه ألغاه يف اللحظة األخرية .ومل يكن ابإلمكان
ترتيب اجتماع مع محاس قبل مغادرة مندويب املنظمة لقطاع غزة.
ويساور منظمة العفو الدولية قلق عميق ألن إدارة محاس يف قطاع غزة – بدالا من اختاذ خطوا لوقف ومنع عمليا القتل املتعمد
وغريها من االنتهاكا اخلطرية على أيدي قواهتا ومليشياهتا – فإهنا ال تتجاهل مثل هذه االنتهاكا فحسب ،وإمنا تربر ارتكاهبا
ِّ
وتسهله وتشجع عليه.
ففي مؤمتر صحفي عُقد يف  2فرباير/شباط ،رفض إيهاب الغصني ،الناطق بلسان وزارة الداخلية يف إدارة محاس ،األنباء اليت نشرهتا يف
األايم القليلة السابقة منظما فلسطينية رحقوق اإلنسان بشأن عمليا القتل املتعمد واالختطاف والتعذيب وغريها من االنتهاكا
على أيدي قوا محاس ومليشياهتا .ونُقل عنه قوله" :إن لكل َمن تعرض العتداء ارحق يف تقدمي شكوى .وإذا كان خائف ا ،كما تدعي
رركة فتح ،فإنين أدعوه إ ى مراجعيت شخصيا ملعاجلة هذه القضية".
ويف املؤمتر الصحفي نفسه ،نُقل عن طاهر النونو قوله" :إن ارحكومة ِّ
تفرق بني انتهاكا [القانون] وبني اإلجراءا اليت تتخذها
املقاومة رحماية نفسها من املتعاونني يف أوقا ارحرب ...ولن نررم املتعاونني الذين طعنوا شعبنا يف الظهر ".إن مثل هذه العبارا
تصل إ ى رد إعطاء ضوء أخضر الستهداف أي شخص خارج إطار القانون واستنادا إ ى مزاعم فضفاضة تتعلق "ابلتعاون" مع اجليش
اإلسرائيلي ،من دون منح املستهدفني أية إمكانية للدفاع عن أنفسهم ضد مثل تلك االهتاما .
ومثة أدلة ال سبيل إ ى درضها على أن قوا األمن واملليشيا التابعة رحماس كان مسؤولة عن ارتكاب انتهاكا خطرية رحقوق
اإلنسان ،وأن ضحااي مثل تلك االنتهاكا وغريهم يتعرضون للرتهيب وثنيهم عن اإلدالء بشهاداهتم فيما يتعلق مبحنتهم .وقد أظهر
إدارة محاس الواقع ازدراء صارخا للمعايري األساسية رحقوق اإلنسان ،ليس ابلسماح ابرتكاب مثل هذه االنتهاكا
بتسهيل ارتكاهبا والتشجيع عليه عن طريق تربيرها ومنح مرتكبيها رصانة اتمة من العقاب.
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إن منظمة العفو الدولية تدعو إدارة محاس حبكم األمر الواقع إ ى القيام مبا يلي:
 وضع رد فوري رحملة عمليا االختطاف والقتل املتعمد وغري القانوين والتعذيب والتهديدا ابلقتل ،اليت شارك فيها قوامحاس ومليشياهتا منذ هناية ديسمرب/كانون األول 2008؛
 املوافقة على إنشاء جلنة خرباء وطنية مستقلة وحمايدة وغري رزبية تتو ى التحقيق يف انتهاكا رقوق اإلنسان اليت ارتُكب علىأيدي قواهتا ومليشياهتا وأية أطراف أخرى منذ ديسمرب/كانون األول  ،2008وأن تتعهد ابلتعاون مع مثل هذه اللجنة وأن تسمح هلا
ابالضطلع بعملها؛
 ضمان عدم استهداف الضحااي والشهود وغريهم ممن يدلون بشهاداهتم أو يقدمون شكاوى بشأن انتهاكا رقوق اإلنسان ،وعدمتعرضهم للمضايقة أو الرتهيب؛
 التعهد ابختاذ اخلطوا الضرورية للتصدي لنتائج وتوصيا جلنة التحقيق ،وإعلهنا على املأل؛ التعهد مبحاسبة املسؤولني عن االنتهاكا وفقا ملعايري احملاكما العادلة املعرتف هبا دوليا ،ومن دون اللجوء إ ى فرض عقوبةاإلعدام.
وثيقة للتداول العام
*******************************
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