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األراضي الفلسطينية احملتلة  :الصراع بني الفصائل الفلسطينية يشعل فتيل االنتهاكات
أودى االقتتال الفئوي الذي دار بني قوات محاس وفتح يف قطاع غزة يف فرتة سابقة من هذا العام إىل مصرع 053
فلسطينياً وأعقبته سلسلة من االنتهاكات األخرى يف كل من قطاع غزة والضفة الغربية ،على حد قول منظمة العفو
الدولية يف تقرير جديد صدر اليوم.
ويتهم التقرير املؤلف من  55صفحة والذي حيمل عنوان الصراع الفئوي ميزق األراضي الفلسطينية احملتلة ،حركة محاس
ابللجوء املتزايد إىل االعتقاالت التعسفية والتعذيب منذ أن تسلمت زمام السلطة يف يونيو/حزيران املاضي يف قطاع غزة،
وابلسماح لقواهتا مبهامجة املتظاهرين املساملني واالعتداء عليهم ،فضالً عن الصحفيني الذين ينشرون أخبار
االحتجاجات .ويف الضفة الغربية ،يلقي التقرير ابلالئمة على قوات األمن املوالية لرئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس
عن االعتقال التعسفي للمئات من أنصار محاس ،لكن مع التقاعس عن اختاذ أي إجراء ضد متشددي فتح املسؤولني
عن عمليات االختطاف واإلعشعال املتعمد للحرائق وغريها من اهلجمات.
"وينبغي على قياديي السلطة الفلسطينية ومحاس على السواء اختاذ خطوات فورية لوقف دوامة اإلفالت من العقاب اليت
تستمر يف أتجيج االنتهاكات ،مبا فيها االعتقاالت التعسفية واالختطاف والتعذيب وسوء املعاملة على يد قواهتما" كما
قال مالكم مسارت مدير برانمج الشرق األوسط يف منظمة العفو الدولية الذي اتبع قائالً "إن الصراع الفئوي الدائر بني
فتح ومحاس يؤثر أتثرياً سيئاً جداً على حياة الفلسطينيني ،وخباصة يف قطاع غزة ،ويعقد األزمة احلقوقية واإلنسانية اليت
تسببها احلمالت العسكرية وعمليات احلصار اإلسرائيلية ويفاقم منها".
ويدعو التقرير إىل تشكيل جلنة مستقلة من اخلرباء للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبها كال الطرفني منذ
بداية العام  6332وقادة اجلانبني إىل االلتزام بتنفيذ توصياهتا.
وحبسب األنباء ،وصل االقتتال الفئوي الفلسطيين يف قطاع غزة إىل مستوايت غري مسبقة ،خالل العام املاضي ،وبلغ
أوجه يف يونيو/حزيران  6335عندما استولت محاس على املؤسسات األمنية للسلطة الفلسطينية يف األراضي .ويزعم
التقرير أن القوات األمنية واجلماعات املسلحة التابعة للسلطة الفلسطينية ومحاس على السواء أبدت استهتار صارخاً
بسالمة السكان املدنيني عرب عشن هجمات بال متييز وخوض معارك ابألسلحة النارية تتسم ابلتهور يف األحياء السكنية.
وقد أدى ذلك إىل حتول املدنيني إىل سجناء فعليني يف منازهلم ،بينما وجد العشرات من املارة العزل الذين مل يشاركوا يف
املواجهات ،ومن بينهم األطفال ،أنفسهم وسط النريان املتبادلة.

ويتضمن التقرير رواايت مروعة للضحااي من كال اجلانبني ومن السكان الذين تضرروا مباعشرة من سلسلة االعشتباكات
املسلحة اليت وقعت يف قطاع غزة يف يونيو/حزيران واألعشهر اليت سبقته " :مل نستطع مغادرة املنـزل طوال ثالثة أايم .لقد
اختذ املسلحون مواقع هلم يف العمارات العالية ،وكانوا يطلقون الصواريخ على بعضهم البعض .وكنا خنشى من دخول
صاروخ عرب النافذة يف أي وقت" على حد ما قاله أحد سكان مدينة غزة ملنظمة العفو الدولية يف يونيو/حزيران
.6335
إن قوات األمن املتناحرة اليت تتمثل مسؤوليتها يف التمسك ابلقانون وتنفيذه ومحاية الناس ،قد أخلّت هبذه املسؤولية
وتصرفت عوضاً عن ذلك كأطراف منحازة ابلتعاون مع اجلماعات املسلحة اليت تشكل ميليشيات ابلوكالة اتبعة هلا ،وقد
انتهكت هي نفسها القوانني وارتكبت انتهاكات صارخة مفلتةً من العقاب كلياً.
وخلق قرار الرئيس عباس بوقف عمليات قوات األمن واملؤسسات القضائية التابعة للسلطة الفلسطينية يف قطاع غزة يف
أعقاب سيطرة محاس على غزة حبكم األمر الواقع ،فراغاً قانونياً ودستورايً .فمهد ذلك الطريق أمام محاس إلنشاء جهاز
مواز لألمن وتنفيذ القانون ،لكنه يفتقر إىل األفراد املدربني بشكل مناسب أو إىل آليات أو ضماانت املساءلة.
ونتيجة لذلك ،ابتت االعتقاالت التعسفية للمعتقلني وتعذيبهم على يد قوات محاس متفشية اآلن يف غزة ،عشأهنا عشأن
اهلجمات ضد املتظاهرين والصحفيني الذين يغطون هذه األحداث .والتحسن األويل الذي طرأ على الوضع األمين عقب
بسط محاس سيطرهتا على غزة بدأ يتالعشى بسرعة.
ويف الضفة الغربية ،تتفشى أيضاً انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية ،برغم أن
تغطية أخبارها يف وسائل اإلعالم أقل بكثري – ألن اجملتمع الدويل غري مستعد ،على ما يبدو ،إلحداث بلبلة قبل موعد
املؤمتر املقبل الذي دعت الوالايت املتحدة إىل عقده هبدف إحياء حماداثت السالم املتوقفة منذ زمن طويل بني احلكومة
اإلسرائيلية وحكومة الطوارئ التابعة للسلطة الفلسطينية.
وألقت قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية القبض على املئات من أنصار محاس أو املتعاطفني معها املفرتضني
واعتقلتهم بصورة تعسفية ،ويتم ارتكاب انتهاكات إلجراءات االعتقال القانونية بشكل روتيين ،ويزداد عدد أنباء
التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة .وحيتجز املعتقلون يف مواقع غري مصحرح هبا قانونياً هلذا الغرض ،وغالباً ما
تتجاهل قوات األمن أوامر القضاة ابإلفراج عن املعتقلني بسبب عدم كفاية األدلة.
وقد تقاعست حكومة الطوارئ التابعة للسلطة الفلسطينية عن مساءلة مسلحي فتح الذين اختطفوا أنصار محاس
وأحرقوا منازهلم ومؤسساهتم التجارية ومنظماهتم اخلريية اليت يشتبه يف أن هلا صلة حبماس يف الضفة الغربية – برغم أن
مرتكيب هذه اهلجمات غالباً ما يكونون معروفني يف جمتمعاهتم احمللية ،ويعملون على مرأى من قوات األمن بشكل كامل.
ويتعارض توقيف أكثر من  0333من أنصار محاس املفرتضني واعتقاهلم ،علماً أنه مل تو حجه إىل معظمهم هتم ابرتكاب
أية جرمية ،تعارضاً صارخاً مع تقاعس السلطة عن توقيف أعضاء كتائب عشهداء األقصى ،اجلناح العسكري لفتح،
وتقدميهم إىل العدالة بسبب مسؤوليتهم عن عمليات القتل غري القانونية ،واحتجاز الرهائن ،واإلعشعال املتعمد للحرائق
وغريها من اهلجمات ضد الناس واملمتلكات.
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"وإىل حد كبري يعود غياب سيادة القانون الذي ألقى بظالله على الضفة الغربية وقطاع غزة يف السنوات األخرية ،وبلغ
ذروته يف االقتتال الفئوي األخري ،إىل التقاعس املزمن واملنهجي من جانب السلطة الفلسطينية يف التمسك ابلقانون
وتنفيذه" على حد قول مالكم مسارت.
كذلك يدعو التقرير اجملتمع الدويل إىل الكف عن بيع األسلحة أو نقلها إىل أي من األطراف إىل أن يصبح ابإلمكان
ضمان عدم استخدامها النتهاك حقوق اإلنسان.
وقال مالكم مسارت إن "اجملتمع الدويل جيب أن حياسب مجيع األطراف الفلسطينية وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان نفسها"،
وأضاف "عليه أن يتأكد من عدم معاقبة سكان قطاع غزة بسبب مواقف إدارة األمر الواقع اليت تتوالها محاس وأفعاهلا،
وأال يستخدم أبداً املساعدات الطارئة الضرورية للوفاء حبقوق اإلنسان األساسية كورقة مساومة لتحقيق أهداف
سياسية".
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