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  اترخيي لألحداثتسلسل 
حركة فتح، حزب نتخاابت السلطة الفلسطينية يف الففة الرربية وقطا  ززة وهتزم اب فوزمحاس ت 2006يناير/كانون الثاين 

 الرئيس حممود عباس
 عيل هنيةتشكل حكومة برائسة إمسا محاس  2006مارس/آذار 

قادة فتح ومحاس يلتقون يف اململكة العربية السعودية للتفاوض من أجل وقف االقتتال بني  2007فرباير/شباط 
 الفصيلني وتتفقان على تشكيل حكومة وحدة وطنية

 فتح ومحاس تشكالن حكومة وحدة يرتأسها رئيس الوزراء هنية 2007مارس/آذار  17
 تقطعة بني قوات األمن واجلماعات شتباكات واجهجمات املاستمرار اال مايو/أاير –مارس/آذار 

 املسلحة التابعة لفتح ومحاس         2007  
 تصاعد االشتباكات بني فصيلي فتح ومحاس املسلحني 2007مايو/أاير 

طينية اليت الفلسألمنية واملباين احلكومية للسلطة قوات محاس ومجاعات مسلحة هتاجم مجيع املرافق ا  2007يونيو/حزيران 
يونيو/حزيران  14حزيران. ويف  يونيو/ 14تسيطر عليها فتح يف قطا  ززة وتسيطر عليها حبلول 

يُقيل الرئيس عباس حكومة رئيس الوزراء هنية ويعلن حالة الطوارئ ويقيم حكومة طوارئ مقرها 
محاس ترفض الففة الرربية ويرأسها وزير املالية السابق، رئيس الوزراء احلايل سالم فياض. و 

   ززة. واقع يف قطا أمر رة االعرتاف حبكومة الطوارئ وتقيم إدا
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 اترخييسياق 
 

أوسلو بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية )منظمة التحرير( إىل إنشاء السلطة الفلسطينية  ات، أدى توقيع اتفاق1994يف 
الففة الرربية وبفمنها القدس  –يث مشلت واليتها القفائية أجزاء من األراضي الفلسطينية احملتلة )األراضي احملتلة )السلطة(، ح

. ومل ترري إقامة السلطة الفلسطينية من الوضع القانوين لألراضي احملتلة شيئا  1967الشرقية، وقطا  ززة( اليت حتتلها إسرائيل منذ 
تها أراض ختفع لالحتالل العسكري اإلسرائيلي، حيث احتفظت إسرائيل ابلسيطرة الفعلية على مبقتفى القانون الدويل بصف

 الففة الرربية وقطا  ززة، وعلى سكاهنما ومواردمها الطبيعية.
 

ة من ابملائ 40وأعطت اتفاقات أوسلو السلطة الفلسطينية الوالية على الشؤون املدنية )كالصحة والتعليم واألمن الداخلي( يف حنو 
م قطا  ززة  230اة إىل حنو الففة الرربية، مشظ   منطقة منفصلة حمصورة ضمن مناطق ختفع لإلدارة العسكرية الكاملة. وُقس ِّ

 ابلطريقة نفسها وُأحيط بسياج زاد من تقييد إمكاانت االنتقال منه إىل الففة الرربية. 
 

زري املشروعة حبكم القانون الدويل  –شاء املستوطنات اإلسرائيلية ويف عقد التسعينيات من القرن املاضي، صعَّدت إسرائيل من إن
األراضي الفلسطينية احملتلة، ما أدى يف احملصلة إىل مفاعفة عدد  ضمنتوسعتها فوق أراض فلسطينية قامت مبصادرهتا من و  –

قدمت السلطات اإلسرائيلية على أو املستوطنني اإلسرائيليني هناك، كما بنت شبكة واسعة من الطرق خلدمة هذه املستوطنات. 
تصاريح اختذت السلطات اإلسرائيلية من عدم احلصول على عية أهنا قد أقيمت من دون هدم مئات البيوت الفلسطينية، مد  

 منحها سياسة معتمدة. 
 

 –ف اإلسرائيلي ، أخذ العن2000وبعد اندال  االنتفاضة )االنتفاضة الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي( يف سبتمرب/أيلول 
طفل، وذلك  800فلسطيين، مبن فيهم ما يربو على  4,200الفلسطيين يتعاظم. ومنذ ذلك الوقت، قتلت القوات اإلسرائيلية حنو 

بواسطة الفرابت اجلوية والقصف املدفعي وزريمها من أشكال اجهجمات ضد خميمات الالجئني واملناطق ذات الكثافة السكانية 
 120إسرائيلي، بينهم  1,100ألراضي احملتلة. ويف الفرتة نفسها، قتلت اجلماعات الفلسطينية املسلحة حنو العالية يف خمتلف ا

قتل اإلسرائيليني بصورة كبرية  فاءلتفجريات انتحارية حلافالت ومطاعم ومراكز للتسوق. وقد تطفال ، أثناء هجمات ابألسلحة و 
، قُتل على أيدي اجلماعات 2006ع يف عمليات قتل الفلسطينيني. فمنذ مطلع يف السنتني املاضيتني، ولكن مل يقابل ذلك تراج

  فلسطيين.  900الفلسطينية املسلحة عشرون إسرائيليا ، بينما قتلت القوات اإلسرائيلية حنو 
 

رت القوات وففال  عن ذلك، عاىن الفلسطينيون يف األراضي احملتلة الكثري من االنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان. إذ دمَّ 
اإلسرائيلية اآلالف من منازل الفلسطينيني ومناطق زراعية شاسعة، انهيك عن البنية التحتية املدنية األساسية. فقد جرى تدمري 

حلقت هبا أضرار ابلرة جراء اجهجمات أُ حمطات توليد الكهرابء والطرق واجلسور وشيكات املياه واجملاري واجهاتف يف قطا  ززة أو 
قصف اجليش و رائيلية ردا  على استمرار اجهجمات ابلصواريخ على إسرائيل من جانب اجلماعات الفلسطينية املسلحة. اجلوية اإلس

من العمل يف مناطق اإلسرائيلي مرافق قوات األمن والسجون التابعة للسلطة الفلسطينية، كما منع قوات األمن التابعة للسلطة 
يف خمتلف األراضي  وعمليات رجاجها املتخفني اجماهتوه اقتحاماهتااإلسرائيلية كذلك عديدة من الففة الرربية. وتواصل القوات 

 الفلسطينية احملتلة. 



 
5 

 
 الصراعات الفئوية متزق األراضي الفلسطينية احملتلة

 

 

 MDE 21/020/2007رقم الوثيقة :                                    مطبوعات منظمة العفو الدولية

 

راد على انتقال األشخاص والسلع إىل األراضي احملتلة ومنها إىل شل االقتصاد الفلسطيين وجعلت أي وأدت القيود املتزايدة ابط ِّ 
مليون  3.5يال  ملن يعيشون يف األراضي احملتلة من الفلسطينيني، البالغ عددهم شكل من أشكال احلياة الطبيعية أمرا  مستح

 فلسطيين. 
 
ل الفلسطينيني، بينما يفاقم نقطة تفتيش وحاجز عسكري حتيط ابملدن والقرى الفلسطينية تنق   500في الففة الرربية، يُعرقل حنو ف

كمة العدل الدولية عدم شرعيته، من صعوابت التنقل هذه. وتدعي كيلومرتا ، والذي أعلنت حم  700جدار العزل البالغ طوله 
 80السلطات اإلسرائيلية أن احلواجز ضرورية ملنع االنتحاريني الفلسطينيني من دخول إسرائيل، بيد أن نقاط التفتيش واحلواجز و

قل التنقل بني املدن والقرى الفلسطينية، وليس بينها وبني إسرائيل. وهي تعر  –موجود داخل الففة الرربية  ابملائة من جدار العزل
وتفصل اجملتمعات وتعزجها عن بعفها البعض، وحتول دون وصول الفلسطينيني إىل أراضيهم الزراعية، وتعرقل وصوجهم إىل أعماجهم 

 ومدارسهم ومشافيهم، انهيك عن تدمريها االقتصاد الفلسطيين. 
 

، وكذلك بعد 2006فرضتها إثر انتصار محاس يف انتخاابت يناير/كانون الثاين  ويف قطا  ززة، شددت إسرائيل من إزالقاهتا اليت
، البالغ عددهم الفلسطينيني من سكان القطا  على ، وهي اآلن تبقي2007سيطرة محاس ابلقوة على القطا  يف يونيو/حزيران 

دة حادة يف معدالت الفقر والبطالة عن ابقي العامل. وكانت حصيلة ذلك زاي يف حالة انقطا  اتم، مليوان  ونصف املليون
ابملائة من سكان  80واملشكالت الصحية بني الفلسطينيني، وتدهور لألوضا  اإلنسانية إىل مستوايت زري مسبوقة. إذ يعيش حنو 

حلياة. قطا  ززة اآلن دون خط الفقر )دوالرين أمريكيني يف اليوم( ويعتمد هؤالء على املعوانت الدولية يف بقائهم على قيد ا
ويؤجج اليأس وفقدان األمل مبستقبل منظور العنف وروح التطرف للسكان الفلسطينيني، الذين يشكل الشبان األزلبية الساحقة 

 بينهم وال يرون أي أفق إلجياد فرصة للعمل أو للعيش الطبيعي، اللذين مل يعد جهما وجود.  
 

وبني الفصائل ادة السلطة الفلسطينية وأجهزهتا األمنية والسياسية، الصراعات واالقتتال داخل قي أدت ويف السنوات األخرية،
 السياسية الفلسطينية، إىل مزيد من التدهور يف األوضا  وإىل االتسا  املتزايد حلالة زياب القانون. 
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كنت قد تركت األطفال يف بيت والديت عندما بدأت االشتباكات يف املنطقة، ومل "
كان تبادل إطالق النار كثيفا  يف كل مكان من الشار . ومل   أمتكن من العودة ألخذهم.

أمتكن من الذهاب إىل بيت والديت حىت اليوم التايل. كنت قلقا ، ومل أستطع النوم طيلة 
 (2007 اشتباكات يناير/كانون الثاين –لرمال، مدينة ززة احي ". )أحد سكان الليل

 

لثالثة أايم، مل نتمكن من مرادرة البيت؛ واعتقدان أننا سنقتل يف بيتنا. إذ كان "
مسلحون قد اختذوا مواقع جهم على ظهور البناايت املرتفعة يف املنطقة، وكانوا يطلقون 

حد الصواريخ عرب النافذة يف أي الصواريخ على بعفهم البعض. وكنا خنشى أن يدخل أ
". )أحد سكان تل وقت. حاولنا أن نشرل األطفال يف انتظار أن تتوقف االشتباكات

 (2007 اشتباكات يونيو/حزيران –اجهوى، مدينة ززة 
 

بينما كنت أزادر البيت، وجدت عدة مسلحني مقنعني قرب النافذة على الدرج؛ "
ن أحد رجال األمن؛ ورمبا كانوا خيشون وكان آخرون يصعدون الدرج إىل حيث يسك

وا من أن يطلق أحد أفراد القسام من املبىن املقابل. أخربهتم أنه ينبري عليهم أن ال يكون
للخطر، ولكنهم مل أيهبوا لذلك. ومل يكن هناك ما  هناك ألهنم يعرضون حياة السكان

 يونيو/حزيران اشتباكات –". )أحد سكان شار  ذا التيين، مدينة ززة أستطيع فعله
2007)                                                                                   

       
     

 . مقـدمة1
 

ملاضية، اليت بلرت ذروهتا يف أدت مستوايت العنف السياسي زري املسبوقة بني الفصائل الفلسطينية يف قطا  ززة خالل السنة ا
أعداد كبرية من بسيطرة محاس على املؤسسات األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يف القطا ، إىل مقتل  2007يونيو/حزيران 

 وضاعفت من اآلاثر املدمرة لعقود من االحتالل اإلسرائيلي واحلمالت العسكرية اإلسرائيلية، مسببة مزيدا   السكان الفلسطينيني
 من التدهور يف األوضا  املعيشية، ومؤدية إىل املزيد من العزلة الدولية. 

، نتيجة 2007ف األول من شخص زريهم يف النص 2,000شخصا  حتفهم وجرح ما يربو على  350وبصورة إمجالية، لقي حنو 
حركة فتح بزعامة  –لسطينيني الرئيسيني االقتتال بني قوات األمن املتناحرة واجلماعات املسلحة املوالية للحزبني السياسيني الف

 
ُ
من القوا حتفهم أو إمساعيل هنية. وكان بني قال الرئيس الفلسطيين حممود عباس، وحركة محاس اليت ينتمي إليها رئيس الوزراء امل

الطرف أو ذاك، الذين قتل من املارة العزل زري املشاركني يف املواجهات؛ بينما كان آخرون من املقاتلني التابعني جهذا العديد  اجرحو 
 العديد منهم بدم ابرد. 

 
عدم اكرتاث فاضح حيال  جسيمة حلقوق اإلنسان، كما أظهرت انتهاكات حلماس وألفتح  سواء وارتكبت قوات األمن التابعة

محاية السكان،  رت قوات األمن املتصارعة، اليت كانت مسؤولة عن احرتام القانون وتنفيذه، وعنسالمة السكان املدنيني. وتنكَّ 
، وعوضا  عن ذلك، تصرفت كأطراف نزا ، ابلتنازم مع اجلماعات املسلحة اليت كانت تتصرف كمليشيات اتبعة، ملسؤولياهتا هذه

 فقامت بنفسها خبرق القانون وارتكاب انتهاكات جسيمة دومنا خشية من عقاب. 
وأقدم كال اجلانبني على قتل خصومهم 

ابختطاف  بعد القبض عليهم،كما قاما
من أعفاء اجلماعات املناوئة  العشرات

 كرهائن ملبادلتهم الحقا  واحتجازهم  

أبصدقاء وأقارب حمتجزين لدى الطرف 
اجهجمات العشوائية  اآلخر. وأدت

يف املناطق لسالح واملعارك الالمسؤولة اب
السكنية إىل حماصرة السكان املدنيني 

حبيث أصبحوا من الناحية الفعلية سجناء 
حواجز الطرق اليت  ضتيوهتم. وعرَّ يف ب

سالمة  أقامها مسلحون من كال اجلانبني
السكان ملزيد من األخطار، وأعاقت 

 حركتهم.
ووقع القسط األكرب من االقتتال داخل 

ومنها وحوجها، ما عرَّض  املباين السكنية
حد سواء. إذ  للخطر املقيمني واملارة على
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 أحد األبنية السكنية –آاثر املواجهات املسلحة يف مدينة غزة 

 املرتفعة اليت تعرضت للنريان واستخدمت كموقع للصدام

     منظمة العفو الدولية©  

رتفعة، اليت كانوا يشنون سيطر مسلحو محاس على أسطح املباين امل
منها هجماهتم على قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بينما 

مواقع محاس.  استخدم مسلحو فتح األبنية ابلطريقة نفسها ملهامجة
وأطلق املسلحون قذائف اآلر يب جيه وزريها من القذائف 

اليت يقطنها املدنيون وعليها،  الصاروخية من املباين السكنية
 ،املباين ألضرار واسعة النطاق ومشعلني فيها احلرائق بذلكعرضني م

داخل  هجمات إىل مزيد من الدمار. كما شن واكانت تؤدي اليت  
بذلك حياة املرضى واملوظفني  معر ِّضنيا، املستشفيات وحوجه

واحليلولة دون وصول  اجلهاز الطيبللخطر، انهيك عن عرقلة عمل 
إىل مبتراهم. ويف بعض األوقات،   يةالرعاية الصح احملتاجني إىل

 كانوا يستهدفون املرضى يف أسرة املستشفى على حنو مباشر. 
  –وأثناء زايرهتا لألراضي الفلسطينية احملتلة يف يونيو/متوز 

يوليو/حزيران، مسعت منظمة العفو الدولية رواايت مفزعة من 
باشر ضحااي كال اجلانبني ومن السكان الذين تفرروا على حنو م

من موجات االشتباكات املسلحة اليت وقعت يف قطا  ززة يف 
 وعلى الرزم من االختالفاتيونيو/حزيران واألشهر اليت سبقتة. 

يف الرواايت حول االشتباكات املسلحة وزريها من اجهجمات اليت 
ة ال خالف حوجها أبن كال اجلانبني قتل فيها أو جرح مسلحون وأشخاص عزَّل من زري املشاركني يف املواجهات، إال أن هناك أدل

 تصرف بصورة ال مسؤولة حيال سالمة السكان احملليني وارتكب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان. 
 

إن األوضا  اليت نشأت منذ استيالء محاس على السلطة عن طريق العنف يف قطا  ززة يف يونيو/حزيران املنصرم قد أدت إىل مزيد 
للسلطة التابعة ون. فقد خلق قرار الرئيس عباس بتجميد مجيع عمليات قوات األمن واملؤسسات القفائية من التقويض حلكم القان

إلنفاذ القانون يفتقر إىل األفراد املدربني  ته محاس نإنشاء جهاز أمين بديلالفلسطينية يف قطا  ززة فرازا  قانونيا  ومؤسسيا  مأل
ت الكافية. إذ تواصل القوة التنفيذية التابعة حلماس ومعها كتائب عز الدين القسام تدريبا  مناسبا  وآلليات املساءلة والفماان

)كتائب القسام، اجلناح العسكري حلماس( العمل خارج اإلطار القانوين واستهداف انشطي فتح وزريهم من منتقديها. وهي 
وم ابعتقاالت تعسفية وكثريا  ما خُتفع املعتقلني عات، كما تقمتستخدم العنف بصورة روتينية لتفريق املظاهرات وزريها من التج

تبت تعهدات رئيس الوزراء املقال هنية وزريه من قادة محاس بفتح للفرب والتعذيب وزريه من صنوف سوء املعاملة. ومل تُ 
نتهاكات بصورة وقد تزايدت االفعاليتها.  ،حتقيقات يف مثل هذه االنتهاكات وحماسبة املسؤولني عنها ومنع تكرار االنتهاكات

 عامة.
حي فتح الذين ردوا ويف الففة الرربية، مل تفعل حكومة الطوارئ اليت عينها الرئيس عباس يف يونيو/حزيران شيئا  يُذكر حملاسبة مسلَّ 

يف ززة مبهاجة مؤيدي محاس واختطافهم وحرق منازجهم ومقرات أعماجهم، وكذلك مكاتب اجلمعيات اخلريية  محاسعلى هجمات 
عتقد أهنا على صلة حبماس. ومع أن اجهجمات اليت استهدفت أعفاء محاس ومؤيديها انتهت يف العادة بعد بفعة أايم، إال يُ اليت 
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خشية من  دونأن اجلناح املسلح لفتح، كتائب شهداء األقصى، ال يزال يعمل خارج القانون ويهاجم مؤيدي محاس وخيو ِّفهم 
لسلطة الفلسطينية املئات من مؤيدي محاس املعروفني أو املفرتضني وزريهم من منتقدي عقاب. فقد اعتقلت قوات األمن التابعة ل

اجملال املتاح حلرية الكالم ولألنشطة السياسية وضاق كذلك ر انتهاك اإلجراءات املتعلقة ابالعتقال واالحتجاز. فتح، بينما تكرَّ 
بسبب املفايقة والرتهيب على أيدي املليشيات العاملة خارج إطار  ، سواءةالالعنفية يف كال الففة الرربية وقطا  ززة بصورة كبري 

 القانون، أم نتيجة لتدابري مباشرة اختتها السلطة الفلسطينية إلسكات خصومها. 
إن قلقا  ابلرا  يساور منظمة العفو الدولية بشأن سلوك قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية واجلماعات املسلحة اليت تسيطر 

 ة لسيطرة محاس، وعلى وجه اخلصوص بشأن: عوتلك اخلاض ها فتحعلي

 
 

إىل مقتل وجرح املارة العزل، مبن فيهم  ما أدىاالستخدام املتهور للقوة من قبل مجيع أطراف املواجهات املسلحة،  -
 األطفال؛

 

 حبسهم؛القتل املتعمد للخصوم السياسيني والرهائن، وكذلك للمسلحني الذين قُبض عليهم أو مت  -

 

استخدام مجيع األطراف املستشفيات واملدارس واملباين السكنية املدنية منطلقا  لشن اجهجمات املسلحة ضد خصومهم،  -
 داخلها؛يف مبا يف ذلك اجهجمات اليت تشن ضد مثل هذه املباين، وال سيما املستشفيات، أو 

 

 ن واالعتقال التعسفي؛عمليات االختطاف واحتجاز الرهائ -

 

 ن وزريه من ضروب سوء املعاملة؛ذيب املعتقلني والرهائعت -

 

 حرمان املعتقلني من االتصال مبستشار قانوين؛ -

 

 استخدام القوة املفرطة وزري الفرورية وحىت املميتة ضد املتظاهرين السلميني؛ -

 

بشكل منهجي قوق اإلنسان إفالت أفراد قوات األمن واجلماعات املسلحة املسؤولني عن هذه االنتهاكات اجلسيمة حل -
 من العقاب يف الففة الرربية وقطا  ززة.

 
 ، تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن: ففي قطاع غزة

 
 

 القانون؛ سيادة أعمال القتل السياسي وعودة حالة انعدام -

 

ابالعتقاالت التعسفية لقسام استهداف مؤيدي فتح وزريهم من اخلصوم السياسيني من جانب القوة التنفيذية وكتائب ا -
  ؛وعمليات االختطاف ضمن محلة ذات دوافع سياسية

 

 التعذيب وزريه من صنوف سوء املعاملة للمعتقلني والرهائن؛ -

 

  للخطر؛وتعر ِّض املعتقلنياالحتجاز التعسفي للمعتقلني يف أماكن مل يصر ِّح هبا القانون جهذا الررض،  -

وآليات لتنفيذ القانون وتسيري العدالة، ولكن دون أن تتمتع هذه مبتطلب  لتابعة حلماس هيئاتاإنشاء إدارة األمر الواقع  -
االستقاللية واملهارات واملساءلة اليت تؤهلها للقيام هبذا الدور وضمان احرتام حكم القانون للفحااي واملتهمني على 
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لفحااي بفرصة اللجوء إىل آليات فعالة السواء، وكذلك ضمان عدم ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان، ومتتع ا
 ومراعاة اإلجراءات املرعية بشأن من يتهمون ابرتكاب جرائم جنائية؛للحصول على اإلنصاف، 

 

احلصانة من العقاب اليت يتمتع هبا مرتكبو اجلرائم وزياب اإلرادة السياسة لدى إدارة حكم الواقع التابعة حلماس يف  -
حرتام حقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها احلق يف حرية التعبري والتجمع واالنتساب إىل مساءلة مثل هؤالء اجلناة وا

 اجلمعيات. 
 

 ، تساور بواعث القلق منظمة العفو الدولية بشأن: ويف الضفة الغربية

 

دوافع محلة ذات  ضمناستهداف قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية مؤيدي محاس ابالعتقال التعسفي والتخويف  -
 سياسية؛

 تعذيب املعتقلني الذين حتتجزهم قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية وزريه من ضروب سوء املعاملة؛ -
اخلروقات املنهجية لإلجراءات اليت أرساها القانون الفلسطيين بشأن اعتقال ومقاضاة املشتبه هبم؛ وعمليات االعتقال  -

مبثل هذه السلطة مبوجب القانون؛ واالحتجاز التعسفي للمعتقلني يف مرافق قوات  ةاليت تقوم هبا قوات األمن زري املخول
 زري املخصصة حبكم القانون جهذا الررض؛األمن 

امتنا  قوات األمن عن جلب املعتقلني للمثول أمام املدعني العامني والقفاة ضمن املهلة الزمنية اليت ينص عليها  -
 في للمعتقلني الذين صدر حبقهم أمر ابإلفراج من قبل قاض؛القانون، ومواصلة االحتجاز التعس

 اجهجمات اليت يشنها أعفاء يف كتائب األقصى ضد مؤيدي محاس وآخرين؛ -
احلصانة من العقاب اليت يتمتع هبا أفراد قوات األمن وكتائب األقصى، وزياب اإلرادة السياسية لدى إدارة السلطة  -

ع م؛ واحرتام حقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها احلق يف حرية التعبري والتجالفلسطينية خبصوص مساءلة اجلناة
 ؛ وتوفري اإلجراءات الواجبة إلنصاف الفحااي. تواالنتساب إىل اجلمعيا

 
 . خلـفية2

 

، فتح ،، فازت محاس ابالنتخاابت التشريعية الفلسطينية، ملحقة هزمية حبزب الرئيس حممود عباس2006يف يناير/كانون الثاين 
 2006. وشكَّلت محاس حكومة يف مارس/آذار 1994الذي استمر يف السلطة بال انقطا  منذ أتسيس السلطة الفلسطينية يف 

 برائسة إمساعيل هنية. 
 

رات السياسية بني الطرفني املتصارعني ومؤيديهما إىل مواجهات مسلحة وقفت فيها توعلى مدار األشهر اليت تلت، تطورت التو 
ن واجلماعات املسلحة ذات الطابع املليشوي التابعة لفتح ضد قوات األمن واجلماعات املسلحة ذات الطابع املليشوي قوات األم

كثر شدة مع فشل احملاوالت املستمرة للتوصل أ تاملماثلة التابعة حلماس. واشتدت وترية هذه املواجهات بصورة متزايدة وأصبح
ئوي بعد إعالن الرئيس عباس يف فومحاس، واندلعت موجة جديدة من االقتتال ال إىل تسوية وتشكيل حكومة ائتالف تفم فتح

 أنه يعتزم الدعوة إىل انتخاابت رائسية وبرملانية جديدة للسلطة الفلسطينية. 2006ديسمرب/كانون األول 
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عربية السعودية، وتوصلوا إىل ما ، التقى زعماء الطرفني يف مكة حتت رعاية امللك عبدهللا، ملك اململكة ال2007ويف فرباير/شباط 
الفئوي وبتشكيل القتتال لشكَّل االتفاق تعهدا  من جانب الطرفني بوضع حد ويف األساس، 1 أصبح يعرف بـ "اتفاق مكة.

بيد أن االتفاق خال بصورة حامسة من حتديد التدابري امللموسة اليت ينبري على الطرفني اختاذها لتحقيق  حكومة وحدة وطنية؛
 ف املعلن. اجهد

  

ظل رئيس الوزراء هنية على رأس احلكومة اجلديدة، حيث  .2007مارس/آذار  17بعد ذلك حكومة وحدة وطنية يف  ل ِّفتوأُ 
ولكنها ضمت وزراء من فتح ومحاس، وكذلك مستقلني وممثلني ألحزاب صررية. بيد أن حكومة الوحدة مل جتلب معها أي 

السلطة إىل إبقاء اجملتمع الدويل مبعظمه على مقاطعته وعلى العقوابت اليت كان قد  حتسينات تذكر، وأدى استمرار محاس يف
اتصاالته ومتويله للسلطة الفلسطنية على اقتصار ، كما واصل 2006فرضها على احلكومة اليت تقودها محاس منذ انتخاهبا يف 

ر العزلة الدولية حوجها، ولكنها واصلت رففها التقيد الرئيس عباس وعلى الوزراء زري املنتسبني حلماس. ومل تستسغ محاس استمرا
، وحتديدا  االعرتاف ابلشروط اليت وضعتها "الرابعية" )الوالايت املتحدة األمريكية، واالحتاد األورويب، وروسيا، واألمم املتحدة(

 التحرير الفلسطينيةليت وقعتها منظمة بدولة إسرائيل ونبذ العنف يف كفاحها ضد االحتالل اإلسرائيلي وقبول االتفاقيات السابقة ا
 مع إسرائيل. 

 

د شعورها ابالمتعاض من استمرار عزل واستمر تصاعد التوترات وال سيما يف قطا  ززة، حيث ظلت قيادة محاس حماصرة وتزاي  
ئيسية يف الففة الرربية، وزرائها ومؤسساهتا من خالل املقاطعة والعقوابت الدولية، بينما متتعت قيادة فتح، اليت متركزت بصورة ر 

 ابالعرتاف الدويل واستمر تلقيها للدعم املايل األجنيب. 
 

موضع تساؤل لالستمرار ومع تنامي مستوى الشعور بعدم الثقة بني فتح ومحاس، زدت قابلية حكومة الوحدة الوطنية اجلديدة 
الوضع األمين، واتسمت هذه  رويف الوقت نفسه، تدهو تها. عبصورة مطردة، واهتم كل من اجلانبني اجلانب اآلخر ابلسعي إىل زعز 

عن عمد  يزرعون الفوضى الفرتة ابختطاف األجانب وتزايد اجهجمات عليهم، وزعمت محاس أن أفرادا  بعينهم من داخل فتح كانوا
 هبدف إسقاط حكومة الوحدة ابلقوة. يف قطا  ززة 

 
اجلانبني بزخم جديد. وتوصلت قيادات فتح ومحاس إىل سلسلة من  ، استؤنفت االشتباكات املسلحة بني2007ويف مايو/أاير 

اتفاقات وقف إطالق النار، إال أن هذه كانت تنهار يف زفون أايم وحىت ساعات. ويف كل مرة، كانت اإلصاابت واألضرار 
اق فيما بينهما وزاد من النامجة عن املواجهات تزيد من الشعور ابلكره وعدم الثقة بني اجلانبني، ما أدى إىل تفاقم االنشق

احتماالت اندال  اشتباكات جديدة. ومع انتشار حالة انعدام القانون، اختلطت الصورة وأصبح من الصعب التمييز بني 
كال اجلانبني، واجهجمات اليت تقوم هبا   تتبعاجهجمات على خلفية الدوافع السياسية وتصفية احلساابت من قبل جمموعات فرعية 

اخلصومات العائلية اليت طال عليها الزمن. ويف مايو/أاير، استقال وزير الداخلية يف حكومة الوحدة أخرى و مجاعات سياسية 
لب القوامسي من منصبه وسط توتر متصاعد بني فتح ومحاس، وأفعال أقدم عليها اجلانبان وأدت إىل تقويض اطهاين الوطنية 

                                                 

://www.jmcc.org/new/07/feb/meccaagree.htmhttp 1  

 

http://www.jmcc.org/new/07/feb/meccaagree.htm
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ته ملئات من مقاتلي فتح ممن تلقوا تدريبا  جديدا  يف مصر ضمن برانمج مولَّ  وبعد أن صرَّحت احلكومة اإلسرائيلية الحقا   2منصبه.
الوالايت املتحدة بدخول ززة، ونصب مسلحون من محاس كمينا  لقافلة زعموا أهنا كانت تنقل أسلحة ُسل ِّمت حديثا  إىل فتح، 

 مسلحة عنيفة وواسعة النطاق. إثر ذلك مواجهاتاهتم كل جانب اجلانب اآلخر ابلتحفري النقالب ضده. واندلعت 
 

وهامجت قوات محاس ومجاعات مسلحة مجيع مواقع قوات األمن وزريها من املؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية واستولت 
الوحدة الوطنية برائسة سيطرت عمليا  على الشؤون الداخلية لقطا  ززة. وردا  على ذلك، أقال الرئيس عباس حكومة عليها، و 

نية، وأعلن حالة الطوارئ وعنيَّ وزير املالية يف احلكومة املقالة، سالم فياض، رئيسا  حلكومة طوارئ جديدة مقرها الففة إمساعيل ه
 3،القانون األساسي الفلسطيين ما ينص عليه وفقيوما ،  30يونيو/حزيران ولفرتة  17وجرى تعيني حكومة الطوارئ يف الرربية. 

وميثل هذا انتهاكا  للقانون  4ه دون أن حتصل على موافقة اجمللس التشريعي الفلطسيين )الربملان(.ولكنها ما زالت ابقية حىت اترخي
( يوما  إذا صوَّتت أزلبية ثلثي أعفاء اجمللس 30جيوز متديد حالة الطوارئ لفرتة أخرى من )األساسي، الذي ينص على أنه: "

 5". إىل جانب التمديد يالتشريع
 

رَّة على أن رئيس الوزراء هنية املقال هو رئيس وقد رففت محاس االعرت  الوزراء الشرعي اف حبكومة الطوارئ يف الففة الرربية، مصِّ
، وداعية إىل استئناف احلوار مع فتح. ويصر الرئيس عباس وفتح وحكومة الطوارئ على أن تتخلى محاس عن املنتخب دميقراطيا  

ؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية يف قطا  ززة قبل النظر يف أي حوار سياسي سيطرهتا على مجيع املرافق األمنية وزريها من امل
ة يف حكومة الطوارئ ابستثناء حزب "الطريق كوامتنعت األحزاب السياسية األخرى املمثلة يف الربملان الفلسطيين عن املشار معها. 

ند الرئيس عباس يف دعوته إىل العودة إىل واقع احلال الثالث" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء فياض، ولكن بعض هذه األحزاب سا
 السابق يف قطا  ززة. 

 

 

 

 

 

 
 . اإلطار القانوين3

 

 القانون الفلسطيين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

                                                 

 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/6653437.stmأنظر: 2 
 بصورة ما إىل حني إنشاء دولة فلسطينية.، يقوم مبقام الدستور 2005، الذي مت تعديله يف 2003القانون األساسي للعام 3 
: "جيوز لرئيس السلطة الوطنية إعالن حالة الطوارئ مبوجب مرسوم عندما يكون هناك هتديد للسلطة الوطنية بسبب (1)110القانون األساسي، املادة 4 

 يوما ". (30)احلرب أو الرزو أو التمرد املسلح، أو يف أوقات الكوارث الطبيعية، ولفرتة ال تتجاوز 
 .(2)110القانون األساسي، املادة 5 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/6653437.stm
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 ، عندما وصل العنف بني قوات األمن واجلماعات املسلحة التابعتني لفتح2007يونيو/حزيران  14لفرتات وجيزة وقليلة، وحىت 
املتعلقة بسري   6كانت القواعد ذات الصلة للقانون اإلنساين الدويلومحاس يف قطا  ززة إىل درجة معينة من االتسا  والكثافة،  

 األعمال العدائية انفذة، إىل جانب معايري حقوق اإلنسان. 
 

 املنازعات املسلحة، مبا يف ذلك على وحيدد القانون اإلنساين الدويل معايري السلوك اإلنساين الذي ينطبق على مجيع األطراف يف
وثق معرفة وصلة اجلماعات املسلحة. وإذا ما استخدمنا كلمات اللجنة الدولية للصليب األمحر )الصليب األمحر(، وهي اجلهة األ

اضع للتقييد". القوة املسلحة، ال يعود اختيار الوسائل واألساليب أمرا  زري خ ساين الدويل، فإنه "حيثما استخدمتابلقانون اإلن
 وتنعكس هذه القاعدة األساسية صراحة يف عدد من معاهدات القانون اإلنساين 

 الصكان ، والربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق هبا، مها1949التفاقيات جنيف األربع املنعقدة يف العام  3الدويل. فاملادة العامة 
طابع دويل. ويكم ِّل القانون العريف الدويل هذه املعاهدات بصورة متزايدة.  األوثق صلة ابملنازعات املسلحة اليت ليس جها الدوليان

وقد أقرت الدراسة املرجعية للصليب األمحر بشأن القانون اإلنساين الدويل العريف أن العديد من قواعد القانون اإلنساين الدويل اليت 
 حظر  7اليت ليس جها طابع دويل. وتتفمن هذه القواعد العرفيةعات على املناز ابملثل ُسنَّت ملعاجلة املنازعات الدولية تنطبق اآلن 

للتمييز بني املدنيني اجهجمات اليت ال تتخذ االحتياطات الالزمة  –اجهجمات العشوائية  حظراجهجمات املباشرة على املدنيني؛ و 
ئر عرضية يف أرواح املدنيني، أو أن تلحق اجهجمات اليت ميكن توق ع أن تتسبب خبسا ، أيواجهجمات زري املتناسبة -واملقاتلني 

، واليت ميكن أن تعترب مفرطة ابلعالقة مع الفوائد العسكرية املباشرة ةا جمتمعكلههداف املدنية، أو  ابأل ا  أضرار إصاابت ابملدنيني، أو 
األشخاص الذين ال هامجة وممنها. وقد زدا اآلن من املسلم به أن أعمال القتل العمد والتعذيب؛ واحتجاز الرهائن  خاةاملتو 

مبقتفى القانون اإلنساين الدويل اخلاص ابملنازعات املسلحة زري الدولية.  حملظورةمن األمور ا يشرتكون مباشرة يف األعمال العدائية
8 

 

ينبري فردية فمسؤولية األفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل  سؤوليةقفي القانون اجلنائي الدويل مبوي
 تقدميهم إىل العدالة. وتعترب االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل جرائم حرب. 

 

 (.3املادة  –أما احلق يف احلياة ويف احلرية ويف األمن الشخصي فقد كرسها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )اإلعالن العاملي 
 

                                                 
الرربية ال يزال قانون االحتالل، وهو جزء من القانون اإلنساين الدويل، ينطبق على األراضي الفلسطينية احملتلة. فالفلسطينيون يف ززة والففة  6

ئيلية من قطا  ززة، فإنه ما زال أراض حمتلة نظرا  ملا متارسه أشخاص حمميون مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة. وعلى الرزم من إزالة املستوطنات اإلسرا
 الففة إسرائيل حبكم األمر الواقع من سيطرة على العديد من جوانب احلياة يف ززة. وبصفتها سلطة احتالل، فإن مسؤولية رفاه السكان املدنيني يف

سلو، مارست السلطة الفلسطينية بعض الوظائف الشبيهة بوظائف الدولة، مبا يف الرربية وززة تقع على عاتق إسرائيل. ويف السنوات اليت تلت أتفاق أو 
 كما تعهدت ابحرتام قانون حقوق اإلنسان واالمتثال ملتطلباته.ذلك إعمال نظام قفائي، وإقامة نظام للشرطة وقوات األمن،  

 القواعد. :Iاللجنة الدولية للصليب األمحر، القانون اإلنساين الدويل العريف، اجمللد  7

على أهنم: أولئك الذين وقعوا حتت سلطة الطرف   يعر ِّف القانون اإلنساين الدويل األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف األعمال العدائية 8
قادرين على الدفا  املعادي، ومن يعربون بوضوح عن نيتهم يف االستسالم، ومن فقدوا الوعي أو فقدوا قواهم بسبب املرض أو اجلرح، وبذا أصبحوا زري 

 شريطة أن ميتنع هؤالء يف أي حالة من احلاالت املذكورة عن القيام بعمل عدائي أو مبحاولة الفرار. –عن أنفسهم 



 
13 

 
 الصراعات الفئوية متزق األراضي الفلسطينية احملتلة

 

 

 MDE 21/020/2007رقم الوثيقة :                                    مطبوعات منظمة العفو الدولية

 

أهنا تتفمن العديد من ة اتمة مع املعايري املعرتف هبا دوليا  حلقوق اإلنسان، إال ومع أن القوانني الفلسطينية ال تتماشى بصور 
يف مواجهة االعتقال التعسفي والتعذيب وزريه من  –إذا ما طُبقت  –ضماانت مهمة للمعتقلني األحكام اليت ميكن أن توفر 

  صنوف سوء املعاملة. 
 

استخدام التعذيب واإلكراه ضد املعتقلني، وتنص على اعتبار األقوال أو  من القانون األساسي حتظر حظرا  قطعيا   13فاملادة 
 االعرتافات اليت يتم احلصول عليها نتيجة ملثل هذه االنتهاكات ال قيمة جها. 

 

إن واجب عدم إخفا  األشخاص للتعذيب أو لرريه من ضروب سوء املعاملة قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف، واحلظر 
وض على التعذيب مطلق يف كل األحوال. وقد جرى النص على هذا احلظر املطلق يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املفر 

وكذلك يف عدة معاهدات حلقوق اإلنسان، وال سيما اتفاقية مناهفة التعذيب وزريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
 ات حلقوق اإلنسان مل تكتسب بعد صفةالالإنسانية أو املهينة، وأيفا  يف اتفاقي

 املعاهدات. حيث تنص جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
ألي  يتعرض ال جيوز إخفا  أي شخصعلى ما يلي: " 6يف املبدأ  9االحتجاز أو السجن )جمموعة املبادئ من اآلن فصاعدا (

وال  10از أو السجن للتعذيب أو زريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.شكل من أشكال االحتج
 ". جيوز االحتجاج أبي ظرف كان كمربر للتعذيب أو زريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

 

ملعاملة أيفا  ابعتبارمها خرقا  فاضحا  التفاقيات جنيف وجرمية وحيظر القانون اإلنساين الدويل التعذيب وزريه من ضروب سوء ا
 حرب. 

 

احلرمان التعسفي من احلرية كذلك ُعرفا  من  من اإلعالن العاملي االعتقال واالحتجاز التعسفيني. ويعترب حظرُ  9وحتظر املادة 
ال جيوز إلقاء القبض ينص على أنه: "  2فاملبدأ  ئ.ومت تكريس هذا احلظر أيفا  يف جمموعة املباد 11أعراف القانون الدويل العريف.

 ".أو االحتجاز أو السجن إال مع التقيد الصارم أبحكام القانون وعلى أيدي موظفني خمتصني أو أشخاص مرخص جهم بذلك
 

راض إقامة ال جيوز القبض على هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق واحملاكمة إال ألزعلى أنه: " (2) 36وينص املبدأ 
قا  لالعدل وفقا  لألسس والشروط واإلجراءات اليت ينص عليها القانون. وحيظر فرض قيود على هذا الشخص ال تقتفيها مط
 ". أزراض االحتجاز أو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ األمن وحسن النظام يف مكان االحتجاز

 

الدولية أن تتم مجيع عمليات االعتقال بناء على أوامر انفذة تصدرها سلطة قفائية مستقلة، وأن وففال  عن ذلك تقتفي املعايري 
 من جمموعة املبادى على أن: 4حيث ينص املبدأ تكون خاضعة للطعن أمامها وحتت إشرافها. 

  

                                                 
 .1988اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  9

  wp1025564#wp1025564 -http://www.ohchr.org/english/law/bodyprinciples.htmأنظر:  10
من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية( وثيقة األمم  4للجنة حقوق اإلنسان بشأن حاالت الطوارئ )املادة  29أنظر مثال ، التعليق العام  11

 .11، يف الفقرة UN Doc CCPR/C/21/Rev.11/Add11املتحدة 

http://www.ohchr.org/english/law/bodyprinciples.htm#wp1025564#wp1025564
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تع هبا أي شخص يتعرض ال يتم أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن وال يتخذ أي تدبري ميس حقوق اإلنسان اليت يتم"
ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن إال إذا كان ذلك أبمر من سلطة قفائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا  لرقابتها 

 ". العملية
 

ال جيوز استبقاء شخص حمتجزا  دون أن تتاح له فرصة حقيقية لإلدالء أبقواله يف أقرب وقت أمام على أنه: " 11وينص املبدأ 
قفائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص احملتجز احلق يف أن يدافع عن نفسه أو أن حيصل على مساعدة حمام ابلطريقة  سلطة

 ". اليت حيددها القانون
 

از معلومات كاملة عن أي أمر ابالجتج… على وجه السرعة للشخص احملتجز وحماميه  أن "تعطىاملبدأ نفسه أيفا   ويقنفي
 تكون لسلطة قفائية أو سلطة أخرى صالحية إعادة النظر حسب""، وكذلك أن وعن أسبابه

  12". وال جيوز تعليق احلق يف الطعن يف قانونية االعتقال، حىت يف أوقات الطوارئ.االقتفاء يف استمرار االحتجار
يف أي شخص وسجنه إال توق للقانون تعترب خمالفا   من القانون األساسي 11ويتفمن القانون الفلسطيين أحكاما  مماثلة: فاملادة 
ح هبا القوانني املتعلقة بتنظيم السجون. وتنص فون يف أماكن تصر ِّ و تجز املوقأبمر قفائي وفقا  ألحكام القانون، وتقتفي أن حيُ 

ب كما جي.  بذلك قانوان  املختصة  اجلهةإال أبمر من حبسه أو  على أحدمن قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه: "ال جيوز  29املادة 
 ".إيذاؤه بدنيا  أو معنواي  كرامته، وال جيوز معاملته مبا حيفظ  

 
والقانون الفلسطيين، على السواء، احتجاز األشخاص يف أماكن اعتقال زري رمسية. فتنص   13زد على ذلك، حتظر املعايري الدولية

خص إال يف مركز لإلصالح و إعادة التأهيل من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه: "ال جيوز اعتقال أو احتجاز أي ش 68املادة 
]سجن[ ويف أماكن اعتقال خمصصة جهذا الررض من جانب القانون". وجيعل عدم التقيد أبحكام القانون املذكور آنفا  و/أو هذه 

 سان. املعايري الدولية من أي احتجاز أو اعتقال احتجازا  أو اعتقاال  تعسفيا  مبقتفى املعايري الدولية لقانون اإلن
 

شخص ... أن متارس صالحيات زري الصالحيات  لقي القبض علىال جيوز للسلطات اليت توتنص جمموعة املبادئ على أنه "
(، كما تنص 9" )املبدأ املمنوحة جها مبوجب القانون، وجيوز التظلم من ممارسة تلك الصالحيات أمام سلطة قفائية أو سلطة أخرى

ف على وجه السرعة من جانب سلطة قفائية أو سلطة أخرى، وعلى وجوب السماح على وجوب مراجعة قرارات التوقي
 (. 15على وجه السرعة االتصال أبسرهم أو حمامييهم )املبدأ  املسجوننيلألشخاص احملتجزين أو 

 
م قبل اهتامه جبرم ويتفمن قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين أحكاما  مماثلة يتعني مبوجبها مراجعة أي عملية توقيف لشخص تت

من ساعة  72ساعة إضافية. وبعد  48 مدة(، الذي جيوز له متديد فرتة التوقيف 34ساعة من جانب مد  عام )املادة  24خالل 
يوما   15(، وجيوز له متديد فرتة التوقيف السابقة على االهتام مدة 51التوقيف، جيب أن تتم مراجعة القفية من قبل قاض )املادة 

                                                 
من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية( وثيقة األمم  4للجنة حقوق اإلنسان بشأن حاالت الطوارئ )املادة  29أنظر مثال ، التعليق العام  12

  .16، يف الفقرة UN Doc CCPR/C/21/Rev.11/Add11املتحدة 

 بشأن اإلختفاء القسري. من إعالن األمم املتحدة 10املادة  13
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ومينح القانون املوقوفني فرصة االتصال  14يوما . 45يوما  ملدة أقصاها  15( قابلة للتجديد من قبل قاض كل 63و 62 )املاداتن
من القانون األساسي توجيه االهتام إىل من جيري  12(. وففال  عن ذلك، تقتفي املادة 46وبال معوقات مبحام )املادة  بسرعة

 إبطاء. بال ةاكمحملإىل االقبض عليهم وتقدميهم 
 

  النظام القضائي الفلسطيين
يف مناطق األراضي الفلسطينية احملتلة اخلاضعة للوالية القفائية للسلطة الفلسطينية جمموعة من القوانني  النظام القضائييفم 

ني واألردنيني العثمانيني والربيطاني –واملراسيم تتفمن تلك املتبقية من قرون سابقة عندما كانت املنطقة حتت سيطرة قوى أخرى 
الرئيس  ، وال سيما املراسيم اليت أقرها1994وتشريعات أُقرت منذ  –)يف الففة الرربية( واملصريني )يف قطا  ززة( واإلسرائيليني 

أقرها الربملان الفلسطيين، أي اجمللس التشريعي الفلسطيين السابق ايسر عرفات والرئيس احلايل حممود عباس، وكذلك قوانني 
. وتصبح القوانني اليت يقرها 1996عفوا ، يف  132لتشريعي(. وُعقدت أوىل االنتخاابت للمجلس التشريعي، الذي يفم )اجمللس ا

الثوري الفلسطيين ملنظمة التحرير  القانونوال يزال التشريعي انفذة حاملا ُيصد ِّق عليها رئيس السلطة الفلسطينية. اجمللس 
اكل منظمة التحرير الفلسطينية يف املنفى قبل إقامة السلطة الفلسطينية( ساري املفعول، )الذي صازته هي 1979الفلسطينية للعام 

، مقام 2005، الذي جرى تعديله يف 2003وهو األساس الذي ينبين عليه نظام القفاء العسكري. ويقوم القانون األساسي للعام 
 قيام الدولة الفلسطينية. إىل حنيالدستور 

 
نح؛ وحماكم البداية، اليت تنظر قفااي جرمية أكثر خطورة واالستئنافات ن حماكم الصلح، اليت تنظر قفااي اجلم نظام احملاكمويتألف 

املقدمة ضد األحكام الصادرة عن حماكم الصلح؛ وحماكم االستئناف، اليت تنظر االستئنافات ضد األحكام الصادرة عن حمكمة 
 املتعلقةنافات على أعلى مستوى قفائي وتنظر يف التماسات التمييز بشأن الطعون البداية؛ واحملكمة العليا، اليت تنظر يف االستئ

ة العليا لنظر جرائم مثل القتل واالختطاف واالزتصاب، وما يسمى جرائم زائياحملكمة اجل 2006وأُنشئت يف  ملخالفات اإلجرائية.اب
العسكرية القفااي املتعلقة مبنتسيب قوات األمن وتطبق القانون الشرف واالعتداءات على املال العام واألمن الوطين. وتنظر احملاكم 

، أُقر قانون أُنشئت مبوجبه احملكمة الدستورية العليا، ولكنه مل يوضع بعد 2006ويف   .1979الثوري ملنظمة العفو الدولية للعام 
عية قفااي األسرة وتلك اليت يشملها قانون األحوال وتنظر احملاكم املدنية القفااي املدنية، بينما تنظر احملاكم الشر  15موضع التطبيق.

 16حماكم أمن الدولة.  2003الشخصية )من قبيل الزواج والطالق(. وألرى وزير العدل يف 
 

                                                 
يوما  أخرى بناء على طلب يقدمه النائب العام إىل حمكمة أعلى من تلك اليت أجازت فرتة  45ميكن متديد فرتة التوقيف القصوى لفرتة إضافية من  14

 يوما . 45التوقيف األوىل ملدة 
 2006فرباير/شباط  17الصادر يف  3القانون رقم  15
واسُتخدمت حملاكمة اخلصوم السياسيني الذين قُبض عليهم يف موجات االعتقال  1995ة من قبل الرئيس الراحل عرفات يف أُنشئت حماكم أمن الدول 16

تفى مرسوم يف التسعينيات يف حماكمات جائرة. ويف وقت الحق، تناول القفاة احمللفون هذه احملاكم ابلنقاش حماججني أبنه طاملا أهنا قد أُقيمت مبق
 ر وزير العدل ليس كافيا  إللرائها، وال بد من إصدار مرسوم رائسي لذلك.رائسي، فإن قرا
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ويتوىل النائب العام واملدعون العامون التحقيق يف اجلرائم ومقاضاة مرتكبيها، ويشرفون على قانونية االعتقاالت وحيققون يف 
وتتم تسمية النائب العام والقفاة من قبل اجمللس القفائي األعلى، الذي يرأسه رئيس احملكمة يتقدم هبا املعتقلون.  الشكاوى اليت

 العليا، ولكن تعيينهم يتم من قبل رئيس السلطة الفلسطينية. 
 

ن وزريهم القبليو  ن/العشائريو  الذي يتواله الزعماءللمصاحلة والوساطة التقليدي  العرفوإىل جانب النظام القفائي، ما زال نظام 
لنظام احملاكم؛ وابلنسبة للعديد من الفلسطينيني، يظل ستوى اجملتمع احمللي ويقوم بدور مواز من الوجهاء اآلخرين موجودا  على م

ألمور املتصلة لة اليت ميكن من خالجها تسوية اخلالفات العائلية والعشائرية وزريها من املنازعات، بدءا  ابهذا هو الوسيلة املفف  
خدم نظام الوساطة هذا أيفا  كأساس ملعاجلة بـ"شرف" العائلة، وانتهاء جبرائم القتل والتسبب ابإلصابة واألمور املالية. وقد استُ 

لوقف إطالق النار ومفاوضات بشأن املرور اآلمن  املصادمات بني الفصائل السياسية، مبا يف ذلك التوسط يف اتفاقات  
بني فتح ومحاس كانت تربز يف جمرى املواجهات الدامية اليت  تتصل ابلصرا واجهون اخلطر، وتسوية قفااي أخرى ملقاتلني/قادة ي

 .200717وقعت يف قطا  ززة يف النصف األول من 
 

 الفراغ املؤسسي والقضائي يف قطاع غزة
حزيران، أصدر الرئيس عباس أوامره إىل على إثر سيطرة محاس على املقار األمنية للسلطة الفلسطينية يف قطا  ززة يف يونيو/

يوليو/متوز، أكد  10منتسيب الشرطة وقوات األمن بعدم االلتحاق بوظائفهم يف ززة حتت طائلة العقاب بعدم صرف رواتبهم. ويف 
يزاول أاي  من ، ملنظمة العفو الدولية أن مكتبه مل  18النائب العام، املسؤول عن التحقيق يف القفااي اجلنائية ومقاضاة مرتكبيها

 .19مهامه يف قطا  ززة منذ منتصف يونيو/حزيران
 

يوليو/متوز، أصدر رئيس القفاة ورئيس اجمللس القفائي األعلى واحملكمة العليا التعليمات التالية إىل رؤساء حماكم البداية  2ويف 
 والصلح: 

 

على تنفيذ القرارات القفائية ومحايتها، نطلب من الراهنة يف قطا  ززة، وببسبب عدم وجود قوة شرطة تساعد  ألوضا نظرا  ل"
مجيع القفاة والعاملني يف املديرايت املسؤولة عن تنفيذ القرارات القفائية تعليق مجيع القرارات اليت تتطلب املساعدة من جانب 

 20".ستقالليتهمن أي تدخل ميكن أن يتهدد ا ايتهومح ءالشرطة لتنفيذها، وذلك من أجل محاية استقالل وكرامة القفا
 

                                                 
قبيل  أبلغ مقاتلون اتبعون لفتح ومحاس يف قطا  ززة منظمة العفو الدولية أبن التدخالت وجهود الوساطة اليت قامت هبا فصائل سياسية أخرى، من 17

 لعديد من احلاالت إىل جتنب إراقة الدماء.اجلهاد اإلسالمي واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، أدت يف ا
: " ختتص النيابة العامة دون زريها نإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرهتا وال تقام من زريها إال يف 2001للعام  3طبقا  لقانون اإلجراءات اجلزائية رقم  18

 .(2" )املادة زائية بنفسه أو بواسطة أحد أعفاء النيابة العامةيباشر النائب العام الدعوى اجل( وكذلك "1األحوال املبينة يف القانون" )املادة 

يوليو/متوز أبنه ومنذ هناية املواجهات املسلحة يف قطا  ززة، مل يقم  11تنقل اللجنة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان عن النائب العام أتكيده يف  19
 10للجنة: عمليات التوقيف خارج إطار القانون يف قطا  ززة؛ صدر يف  58اص مكتب النائب العام بتويل أي قفية هناك. أنظر التقرير اخل

 )ابلعربية(. 2007سبتمرب/أيلول 
 ، واملوجه إىل رؤساء حماكم البداية والصلح.2007يوليو/متوز  2قرار رئيس القفاة ورئيس اجمللس القفائي األعلى، املؤرخ يف  20
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ومل تستمر يف عملها سوى احملاكم الشرعية، زري أن األحكام القفائية اليت كانت تتطلب التنفيذ من جانب الشرطة مل ميكن 
 تنفيذها بسبب زياب قوات الشرطة بناء على أمر الرئيس عباس إىل الشرطة بعدم القيام مبهامهم.

 

لعدالة أي شخص من املسؤولني عن فلعدة سنوات، مل حيدث أن ُقد ِّم إىل  ال .وفاقم هذا من حالة انعدام القانون السائدة أص
ومعظم هؤالء من اجلماعات املسلحة املرتبطة بفتح، والحقا  ابجلناح العسكري حلماس  –أعمال القتل السياسي واالختطاف 

أو ، ى مقاضاة أصحاب القفااي السياسيةعل فمع عدم قدرة قوات األمن والنواب العامني واملدعني العامنيواجلماعات األخرى. 
القانون العام، بينما ظلت معاجلة اجلرائم اليت  املقاضاة تقتصر عموما  على قفاايظلت عمليات التوقيف و عدم رزبتهم يف ذلك، 

طراف املعنية، تتم عرب جهود الوساطة زري الرمسية بني األارتكبت يف سياق املواجهات السياسية واملصادمات العشائرية والعائلية 
وعلى أيدي قادة اجملتمع احمللي املرموقني، أو ترتك ببساطة لشأهنا دون معاجلة. وكان هذا مؤشرا  على فشل السلطة الفلسطينية 

أن تقاضي مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان، وأسهم إىل حد كبري يف حالة  حتقق ويفوقوات أمنها وهيئتها القفائية يف أن 
 . 21اليت أصبحت أكثر جتذرا  مبرور الوقت يف قطا  ززة، كما يف الففة الرربية االنفالت األمين

 

 اندفع داخال  إىل املركز رجل بدا عليه أنه مفطرب عقليا . مل نعرف ماذا نفعل، فلم تعد هناك شرطة ومل نرزب يف اللجوء إىل قوات محاس،"
". )عامل يف املتاعب، ولكننا مل نشعر ابالرتياح حيال ذلك ابلسباب ونإحداثل بدأ ولكننا اضطرران إىل ذلك يف هناية األمر، إذ إن الرج

 (.2007إحدى املنظمات زري احلكومية، يوليو/متوز 
 
 14لصاحلهم من احملاكم قبل  مني. هناك أشخاص حصلوا على أحكامللتحقيق يف اجلرائم وال حماكم ملقاضاة اجملر  ال توجد شرطة"

لنساء مطلقات يرفض أزواجهن دفع مستحقاهتن  قفااي نزاعات حول األراضي وقفاايلشرطة لتنفيذها؛ يونيو/حزيران تتطلب تدخل ا
ولكن ليست هناك شرطة لتنفيذ هذه األحكام. أين هم األشخاص الذين يفرتض أن يتلقوا شكاوى الناس؟ حىت إذا  –وقفااي أخرى كثرية 

ينبري أن يبقى القفاء واملؤسسات نشاء حماكم وأنظمة جديدة؟ نإيف أن يبدأوا قامت محاس بتوقيف اجملرمني، ماذا بعد؟ هل نرزب حقا  
". )حمام عن السياسة. إن لقرار وقف عمل الشرطة واحملاكم نتائجه السلبية. وهو زلطة كبرية بعيديناليت يفرتض فيها خدمة املواطنني 

  (.2007حلقوق اإلنسان، يوليو/متوز 
 

من قبيل تعيني شرطة  –ات عاجلة وبعيدة املدى ذه أكدت على ضرورة القيام نإصالحهيوية لبنإن أوجه الفشل والنواقص ا
وموظفني رمسيني زري متحزبني، وتوفري تدريب أففل، وإنشاء آليات فعالة لإلشراف واحملاسبة تستطيع املساعدة على استئصال 

استقالليته. وعوضا  عن ذلك، أدى قرار الرئيس عباس  شأفة االنتهاكات من جانب قوات األمن، وتدابري لتمكني القفاء وتعزيز
مليون من السكان يف قطا  ززة فعليا  من دون  1.5بتجميد أنشطة الشرطة والقفاة يف قطا  ززة إىل فراغ مؤسسي وقفائي ترك 

فع أنظمة بديلة مللء كما فتح الباب أمام إدارة حكم الواقع التابعة حلماس كي ت  22يعودوا إليها.لأي مؤسسات إلنفاذ القانون 
الستقالل وزدم التحيز والتدريب واإلشراف واملساءلة العامة على حنو  ئي والشرطي تفتقر، على أية حال، إىل هذا الفراغ القفا

 كاف. 
 

                                                 
ات اإلسرائيلية يف املراكز السكانية الرئيسية للسلطة الفلسطينية أن تطور قدرات تشريلية أكرب إلدارة الشؤون يف قطا  ززة، أاتح الوجود احملدود للقو  21

 الداخلية.
 يف الواقع، مل يستجب بعض أفراد الشرطة ممن يؤيدون محاس ألوامر الرئيس عباس وواصلوا عملهم إىل جانب القوة التنفيذية. 22
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صعوابت أكرب يف احلصول على العدالة أو حتقيق اإلنصاف من جانب  يواجهون سكان قطا  ززة كان،  2007قبل يونيو/حزيران 
بيد أن األوضا  قد تدهورت أكثر منذ تويل محاس زمام األمور. ات واآلليات القفائية املعطوبة للسلطة الفلسطينية. املؤسس

فليست أمام أهايل ززة اآلن أية فرصة لتحقيق العدالة أو اإلنصاف من خالل القانون بسبب زياب املؤسسات الرمسية. ويف 
طة الفلسطينية اندرا  ما تتخذ إجراءات ضد قوات األمن واملليشيات املسؤولة عن جرائم املاضي، كانت الشرطة واحملاكم التابعة للسل

"سياسية" مثل القتل واالختطاف، إال أهنا كانت تتصرف حيال أنوا  أخرى من القفااي كجرائم القانون العام، وكذلك تنفذ 
 األحكام الصادرة عن احملاكم املدنية والشرعية.

  
ترك زياب مؤسسات السلطة الفلسطينية سكان قطا  ززة بال خيار آخر سوى أن يتولوا أبنفسهم تنفيذ ومنذ يونيو/حزيران، 

بة اليت أقامتها محاس. ويف هناية األمر، شجَّع الفراغ محاس على وضع القانون املتحز ِّ  و يلجأوا إىل أجهزة األمن وتنفيذالقانون أ
 لقفائي واملؤسسي. أنظمة موازية واختاذ تدابري آنية خارج اإلطار ا

ومنذ يوليو/متوز، أخذ منتسبو قوات األمن يف قطا  ززة يتلقون رواتبهم كاملة من حكومة الطوارئ التابعة للسلطة الفلسطينية يف 
شيء. بيد أن دفع الرواتب مقتصر أثناءها الففة الرربية بعد أشهر عديدة تسلموا خالجها جزءا  من رواتبهم فقط، أو مل يصلهم 

ما يعين يف احملصلة قبفهم الرواتب حىت ال يعملوا. أما من واصلوا العمل  –على األشخاص الذين ال يلتحقون بعملهم  اي  حصر 
قوات األمن أن تقوم بواجباهتا ألكثر من سنة  على. وبذا، وبينما كان 23حتت إدارة األمر الواقع التابعة حلماس فأوقفت رواتبهم

 م رواتبها. ب منها اآلن أن ال تعمل كشرط لتسل  دون أن تقبض رواتبها، فإن املطلو 
 

 انتشار األنظمة املوازية خارج اإلطار القانوين يف قطاع غزة
مألت محاس الفرا  بنشر القوة التنفيذية يف خمتلف أرجاء قطا  ززة. وأعفاء هذه القوة النظاميون يتحدرون من كتائب القسام 

أفرادها على شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية وعلى مقاتلة القوات اإلسرائيلية أثناء  ( اليت تدرب4 زءالتابعة حلماس )أنظر اجل
، وليس على القيام بدور املوظفني املكلفني نإنفاذ القانون. وكما كان احلال يف املاضي، حيث ظلت دخوجها قطاغ ززة لإلزارة عليه

عامل احلاسم يف جتنيد قوات األمن واألجهزة القفائية التابعة ال هي –وليس املهارات والكفاءة  –الوالءات السياسية والشخصية 
، واصلت إدارة األمر الواقع حلماس النهج نفسه بتجنيد مؤيدي محاس يف قواهتا ويف للسلطة الفلسطينية اليت تسيطر عليها فتح

 زريها من املؤسسات العامة. 
 

، كما قامت أيفا  ابختطاف أشخاص بصورة ةوة التنفيذيفشاركت كتائب القسام يف هجمات على املتظاهرين إىل جانب الق
مستقلة عن القوة التنفيذية وأقامت مركزي اعتقال يف الففة الرربية. علما  أبنه ال كتائب القسام وال القوة التنفيذية متلك أي سلطة 

لتنفيذية قوة ال متلك التخويل قانونية العتقال األشخاص؛ فكتائب القسام مجاعة مسلحة تعمل خارج إطار القانون، والقوة ا
ن ممارسة توقيف الناس واحتجازهم. واالعتقاالت اليت تقوم هبا تعسفية وتشكل انتهاكا  للقانون الفلسطيين القانوين الذي ميكنها م

 وللمعايري الدولية. 
 

                                                 
 سوى بعض أفراد الشرطة من مؤيدي محاس الذين واصلوا العمل حتت إمرة القوة التنفيذية.مل خيالف أوامر الرئيس عباس  23
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من واملؤسسات القفائية التابعة ، أعلنت محاس سلسلة من اجهيئات أو اآلليات اجلديدة لتحل حمل قوات األ2007ومنذ يوليو/متوز 
الفلسطينية املستقلة حلقوق  يئةللسلطة الفلسطينية اليت رففت العمل حتت مظلة إدارة محاس لألمر الواقع أو إىل جانبها. فوفق اجه

ني احملتجزين يف سجن ملعاجلة قفااي املعتقلجلنة يوليو/متوز  9شكَّلت القوة التنفيذية يف  24املواطن )اجهيئة الوطنية حلقوق اإلنسان(،
 سقوط اجملمع أبيديززة املركزي يف جممع السرااي األمين قبل 

   25قوات محاس.
ة التنفيذية أن محاس قد شكلت جلنة قانونية ملعاجلة زياب املؤسسات القفائية العاملة ان القو ، أعلن الناطق بلسمتوزيوليو/ 21ويف 

متنعها من التدخل يف قفااي اجلمهور و "االدعاء العام التابع للسلطة الفلسطينية حتل حمل مكتب يف قطا  ززة وقال إن هذه اللجنة 
أزسطس/آب.  16للسلطة الفلسطينية يف ززة حىت  ةالعام النيابةبيد أن القوة التنفيذية مل تستولِّ على مكاتب   26الفلسطيين".

لعدل التابعة إلدارة األمر الواقع حلماس أن الوزارة قد عينت وبعد ذلك بفرتة وجيزة، أعلن املدير العام للشؤون القانونية يف وزارة ا
 27ليحلوا حمل من توقفوا عن العمل يف منتصف يونيو/حزيران. مدعيا  عاما  مساعدا   20مثانية نواب عامني و

 
د فرتة وجيزة من أزسطس/آب، اعتقلت القوة التنفيذية النائب العام، الذي كان يف الففة الرربية منذ بداية األزمة، بع 16ويف 

فرب أثناء نقله إىل السجن لعودته. ويف شهادة أدىل هبا للمركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، قال إنه اقتيد من مكتبه وتعرض ل
لب منه أن يوقع تعهدا  بعدم ممارسة أي مهام تتعلق بواجبات االدعاء العام، وبعدم السفر إىل الففة الرربية أو املركزي، حيث طُ 

فرج عنه بعد "التحريض" ضد إدارة محاس. ورفض توقيع التعهد، إال أنه أُ أبي تصرحيات إىل وسائل اإلعالم، وابلتوقف عن  اإلدالء
التنفيذية املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان أنه قد مت اعتقال النائب العام لساعة واحدة قوة فرتة وجيزة. وأبلغ الناطق بلسان ال

لقفااي تتعلق ابلفساد وجبرائم قتل، زري أن النائب العام أنكر هذه املزاعم. وقام أعفاء القوة بشبهة هتريب ملفات قانونية 
بتهديدهم ابلسالح. كما و التنفيذية كذلك بتفتيش مساعدي النائب العام تفتيشا  جسداي  ومبسح الصور من على هواتفهم النقالة 

ر أعفاء ي"امليزان" لفرتة وجيزة على يد القوة التنفيذية عندما حاول تصو اعتقل حمام يعمل مع املنظمة الفلسطينية حلقوق اإلنسان 
القوة التنفيذية وهم حياصرون مكتب النائب العام. واقتيد أيفا  إىل جممع السرااي األمين واحتجز هناك ملدة ساعة قبل أن يطلق 

 سراحه. 
 

                                                 
سبتمرب/أيلول  10، 7: االعتقاالت خارج اإلطار القانوين يف قطا  ززة ، الصفحة 58التقرير اخلاص للهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن رقم  24

 )ابلعربية(. 2007
يونيو/حزيران، وسلَّم العشرات من هؤالء أنفسهم  13قل من سجن ززة املركزي عندما اجتاحت محاس جممع السرااي األمين يف معت 500أُفرج عن حنو  25

وا خارج إىل القوة التنفيذية يف األايم التالية وأعيدوا إىل السجن، وعلى ما يبدو بسبب اخلشية من أن عائالت ضحاايهم سوف يتقلوهنم إذا ما ظل
يونيو/حزيران وكانوا معتقلني دون حماكمة أنه  13منهم. وعلمت منظمة العفو الدولية الحقا  من سجناء سابقني هربوا من السجن يف السجن للثأر 

 ساعة. 48 – 24جرى استدعاؤهم من قبل القوة التنفيذية الستجواهبم بشأن قفاايهم وأفرج عنهم خالل 
 .2007وز يوليو/مت 21يف  معا االخبارية كما نقلته وكالة  26
: 2007أزسطس/آب  30ابلعربية يف  Paltimes.Netكما نقلته   27

http://www.paltimes.net/arabic/?action=detile&detileid=7258 
 

http://www.paltimes.net/arabic/?action=detile&detileid=7258
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ري تشكيل قوة جديدة للرد السريع، وأنه سيتم نشرها قريبا  أزسطس/آب أنه جي 18اح، يف وأعلن رئيس القوة التنفيذية، مجال جر  
والتعامل مع املسائل األمنية اليت حتتاج إىل التدخل السريع، مثل هتريب املخدرات. ويف  )جواسيس إسرائيل( ملعاجلة أمر "املتعاونني"

قوى  –أجهزة شرطة فلسطينية جديدة  ، حممد عواد، عن تشكيل ثالثةألمني العام إلدارة األمر الواقعأزسطس/آب، أعلن ا 27
 األمن الداخلي، وحرس السواحل، وقوة أمن نسائية. 

 
دارة األمر الواقع التابعة حلماس إنشاء اجمللس القفائي األعلى، املسؤول عن تعيني القفاة، ابلتعاون سبتمرب/أيلول، أعلنت إ 4ويف 

ل جملس القفاء األعلى، الذي يتوىل تسمية النائب العام والقفاة، مع الدائرة القفائية. والقصد من هذا اجمللس هو احللول حم
لتعيينهم من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، كما يتوىل تدريب القفاة. ومثل هذا اإلجراءات ال تتساوق مع مبدأ استقاللية 

 .28القفائيةوال سيما قانون السلطة  –السلطة القفائية، وتشكل خرقا  للعديد من القوانني الفلسطينية 
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن اجهيئات واآلليات اليت أقامتها إدارة األمر الواقع حلماس لتنفيذ القانون وإدارة 

واملتهمني على ابلنسبة للفحااي العدالة تفتقر إىل املهارات واالستقاللية والرقابة واملساءلة الالزمة لفمان احرتام حكم القانون 
متتع متكني الفحااي من الوصول إىل آليات فعالة للحصول على اإلنصاف؛ و واء؛ وعدم ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان؛ و الس

وعلى العكس من ذلك، فمن الواضح أن مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان ما األشخاص املتهمني ابإلجراءات القانونية الواجبة. 
ن إدارة األمر الواقع حلماس تفتقر إىل اإلرادة السياسية الالزمة ملساءلة مرتكيب اجلرائم عما زالوا يتمتعون ابحلصانة من العقاب، وأ

فعلوه، وال سيما أعفاء محاس نفسها، والحرتام حقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها احلق يف حرية التعبري والتجمع واالنتساب إىل 
ماس يف قطا  ززة إىل تكرار االنتهاكات والنواقص اليت أعلنت استنكارها جها حل عاجلمعيات. ويف اجلوهر، تسار  إدارة األمر الواق

ص اليت ارتكبتها قفيما سبق، وليس دون أسباب صحيحة، ال بل تتجاوز يف ممارساهتا العديد من هذه االنتهاكات والنوا
ان وزياب اإلرادة السياسية الالزمة مؤسسات السلطة الفلسطينية حتت سيطرة فتح، وال سيما استهتار قوات األمن حبقوق اإلنس

  . على نطاق واسعالقانون سيادة ما أدى إىل زياب إلعمال حكم القانون، 
 

 خطوط متداخلة –. قوات األمن واجلماعات املسلحة 4
 

 قوات األمن
 

جهاز األمن الوقائي، والقوة أجهزة أمنية خمتلفة، مبا فيها  10أنشأت السلطة الفلسطينية يف عقد التسعينيات من القرن املاضي حنو 
 30,000، اليت تفم يف جمملها ما يربو على والدفا  املدينالعسكرية،  خابرات )االستخبارات(، واملخابرات العامة، وامل17

أجهزة  كان التعذيب أمرا  شائعا  ابلنسبة للمعتقلني السياسيني واملوقوفني املتهمني بـ"التعاون" مع. ولسنوات عدة،  منتسب

                                                 
بعدم  2005، إال أن احملكمة العليا قفت يف نوفمرب/تشرين الثاين 15ابلقانون رقم  2005يف  2002لسنة  1ُعد ِّل قانون السلطة القفائية رقم  28

 بصورة رمسية أبدا . 15دستورية هذا األخري، حبسب صالحياهتا كمحكمة دستورية. بيد أن مل يتم إلراء القرار رقم 
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، كان يانواحتفظ كل جهاز أمين مبراكز اعتقاله اخلاصة به، خارج اإلطار القانوين، ويف بعض األح 29ستخبارات اإلسرائيلية.اال
 .30املوقوفون حيتجزون لسنوات بال حماكمة أو أي وسيلة فعالة لتصحيح وضعهم أو إنصافهم

 
طين، واألمن الداخلي، واملخابرات العامة، وضم كل منها ، وحَّد الرئيس عباس قوات األمن يف ثالثة فرو : األمن الو 2005ويف 

ختفع للسيطرة املباشرة لرئيس السلطة االستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية، وهي  وتفم املخابرات العامة 31عدة أجهزة.
  33ئة عسكرية نظامية"ومت تعريف األمن الوطين على أنه "هي 17.32الرائسة/القوة  )أمن( الفلسطينية، كما خيفع لسيطرته حرس

. ويفم األمن الداخلي جهاز األمن الوقائي والشرطة والدفا  املدين. وخيفع األمن الوطين واألمن الداخلي أجهزةويفم عدة 
 34على التوايل، إال أن قياديت القوتني تُعينان من قبل رئيس السلطة الفلسطينية. ،لوالية وزيري األمن الوطين والداخلية

 
أي نو  من السيطرة على  اكتساب، مل تتمكن من 2006اس االنتخاابت التشريعية وتشكيلها احلكومة يف أوائل وبعد كسب مح

واألمن الوقائي، سلطة احلكومة اجلديدة وقامت  17قوات األمن، اليت حتدت على املكشوف، وال سيما احلرس الرائسي/القوة 
 بعمليات ازتيال وهبجمات أخرى ضد أعفاء محاس. 

 
من قبل وزير الداخلية يف حكومة محاس آنذاك، الذي قال إنه مع  2006مايو/أاير  –شئت القوة التنفيذية يف أبريل/نيسان وأُن

التابعة للسلطة الفلسطينية، اليت ظلت هياكل لفتح يف األساس، فإنه ليس مثة آلية  العاملةعدم وجود سيطرة على قوات األمن 
ة حالة انعدام األمن املتنامية وعمليات االختطاف لتايل القيام بواجباهتا ومبعاجلوال تستطيع اب لتنفيذ القانون حتت سيطرة احلكومة

املتكررة. وتتألف القوة التنفيذية من أعفاء يف كتائب عز الدين القسام )كتائب القسام( ومؤيدين حلماس، بينما تفم قيادهتا 
 ح.اللواء توفيق جابر، وهو قائد شرطة سابق لدى حكومة فت

 
                                                 

، وتوقفت يف هناية 2000الفلسطينية أمرا  شائعا  حىت العام ظلت عمليات اعتقال اخلصوم السياسيني واسعة النطاق على أيدي قوات أمن السلطة  29
 .2000األمر بعد اندال  االنتفاضة يف هناية 

سنوات بال حماكمة، أو ابلرزم  10، أفرجت السلطة الفلسطينية عن عدة معتقلني كانوا حمتجزين ملدة تصل إىل 2005على سبيل املثل، يف مايو/أاير  30
نإطالق سراحهم، يف قسم من سجن مدينة ززة، الذي كان خاضعا  إلدارة اللواء موسى عرفات، رئيس االستخبارات  من صدور أوامر عن احملاكم

 eng-ummarys-http://web.amnesty.org/report2006/pseالعسكرية، الذي ازتيل بعد أربعة أشهر من ذلك. أنظر:  
على أهنا: "قوات األمن الوطين وجيش  2005الصادر يف يونيو/حزيران  8من قانون اخلدمة يف قوات األمن الفلسطينية رقم  3مت حتديدها يف املادة  31

وتكون ضمن القوات  التحرير الوطين الفلسطيين؛ وقوات األمن الداخلي؛ واملخابرات العامة؛ وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو جيري إنشاؤها
 الثالث".

يف أوائل عقد السبعينيات من القرن املاضي كوحدة خاصة حلركة فتح. وعندما أُقيمت السلطة الفلسطينية يف أوائل التسعينيات،  17أُنشئت القوة  32
، أُعيدت تسميتها لتصبح 2005لى ثقته. ويف أصبحت القوة األمنية الرمسية للسلطة الفلسطينية، واشتهرت أبهنا األشد والء للرئيس عرفات، واحلائزة ع

"، ولكن يشار إليها يف الرتمجة اإلجنليزية عادة ابلتعبري البسيط "حرس الرائسة"، يف مسعى واضح للتنصل من املاضي السيء 17"أمن الرائسة/القوة 
 على الصعيد الدويل. 17الصيت للقوة 

 .2005لسنة  8من القانون رقم  7املادة  33
 .2005لسنة  8من القانون رقم  11و 8 ناملادات 34

http://web.amnesty.org/report2006/pse-summary-eng
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إلجبار حكومة محاس واعرتض الرئيس عباس على إنشاء القوة التنفيذية ودعا إىل حلها، ولكنه مل يتخذ أي تدابري ألكثر من سنة 
ويف هذه األثناء، مل تبذل محاس أي مسا  جلعل الربملان، الذي متلك فيه األزلبية، يسن تشريعا   35على التقيد بتعليماته هذه.

 ولذا فإن القوة التنفيذية ما زالت تعمل خارج إطار القانون.  36على القوة التنفيذية وتنظيم عملها.إلضفاء الطابع الشرعي 
 

وطبقا  للتقارير، فقد عقدت مفاوضات بني فتح ومحاس بشأن إمكان دمج القوة التنفيذية مع قوات أمن السلطة الفلسطينية، إال 
االزتياالت وعمليات االختطاف واملواجهات املسلحة املتقطعة بني وأصبحت أنه مل يتم التوصل إىل أي اتفاق بشأن ذلك. 

مليشيات داعمة ماس بدور مسلحي فتح ومحاس تتزايد ابطراد، حيث قامت كتائب األقصى التابعة لفتح وكتائب القسام التابعة حل
 تابعة للسلطة الفلسطينية وللقوة التنفيذية. ال لقوات األمن

اسيم رائسية العتبار القوة التنفيذية حلماس خارجة عن القانون إال بعد قيامها مع كتائب القسام ومل يصدر الرئيس عباس أي مر 
   37ابلسيطرة على املرافق األمنية وزريها من املؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية يف قطا  ززة.

 
 اجلماعات املسلحة

املسلحة واجهجمات بيد أن االشتباكات   38ت مسلحة تتبعها.متلك معظم الفصائل السياسية الفلسطينية أجنحة مسلحة أو مجاعا
بني الفصائل اقتصرت بصورة شبه حصرية على اجلناح املسلح لفتح، كتائب األقصى، واجلناح املسلح حلماس، كتائب القسام، 

 . اجلماعتني املسلحتني األكرب
 

 17ألمن التابعة للسلطة الفلسطينية وال سيما القوة وأُنشئت كتائب األقصى من جانب انشطي فتح، مبن فيهم أعفاء يف قوات ا
، وبعد فرتة وجيزة من اندال  االنتفاضة )االنتفاضية الفلسطينية ضد االحتالل 2001/أوائل 2000يف أواخر   39واألمن الوقائي

ها الرئيسية يف الففة وُعرفت أول ما عرفت يف انبلس، اليت ظلت أحد معاقل 40.(العسكري اإلسرائيلي للففة الرربية وقطا  ززة
الرربية، ومت تشكيل جمموعات جها الحقا  يف املدن والبلدات األخرى، وال سيما جنني ورام هللا، وكذلك يف قطا  ززة. وهدفها 

اإلسرائيلي، مبا يف ذلك عرب استخدام التفجريات االنتحارية وزريها من اجهجمات ضد  لاملعلن هو املقاومة املسلحة ضد االحتال
بيد أهنا، وخباصة يف السنوات األخرية، اإلسرائيليني، داخل إسرائيل ويف األراضي الفلسطينية احملتلة. رائيليني، مبن فيهم املدنيون اإلس

                                                 
ون، وهو إجراء اختذه مل حُيل رئيس السلطة الفلسطينية األمر إىل احملاكم، كما إنه مل يصدر مرسوما  رائسيا  تعترب القوة التنفيذية مبوجبه خارجة عن القان 35

 بعد أن استولت محاس على السلطة يف قطا  ززة. 2007يف يونيو/حزيران 
نظ ِّم لقوات األمن الفلسطينية، مل جير تفصيل وجود القوة التنفيذية ودورها يف  2005الصادر يف يونيو/حزيران  8ائها بعد إقرار القانون رقم منذ إنش 36

ُ
امل

 أية قوانني.
 .2007زسطس/آب أ 12يونيو/حزيران و 16أصدر الرئيس عباس مرسومني رائسيني اعترب مبوجبهما القوة التنفيذية خارج القانون، وذلك يف  37
ات على حنو خاص اجلهاد اإلسالمي واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني. وقد ظهرت إىل حيز الوجود يف السنو  38

 عشرية دزمش. األخرية يف قطا  ززة مجاعات مسلحة أصرر حجما ، مثل كتائب أبو الريش، وفصيل فتح املنشق، وجيش اإلسالم، ونبٌت انبثق عن
ودها انفم بعض أعفاء قوات األمن أيفا  إىل جلان املقاومة الشعبية، وهي مظلة تنظيمية تتألف من مقاتلني من خمتلف الفصائل الفلسطينية، ووج 39

 الرئيسي يف قطا  ززة.
عاما  واملقيمة يف العفولة، حيث  23العمر  وهي ليور عطية البالرة من – 2001أعلنت كتائب األقصى عن أول مدين من ضحاايها يف فرباير/شباط  40

 أطلقت عليها النار وقتلتها ابلقرب من قرية اجللمة الفلسطينية يف الففة الرربية.
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فلسطينيني ومواطنني أجانب، وعلى األزلب بصورة متزايدة عن عمليات اختطاف ، كانت مسؤولة 05 – 2004وال سيما منذ 
مثل احلصول على الوظائف وضمان اإلفراج عن األصدقاء واألقارب املعتقلني  –لطة الفلسطينية بررض انتزا  امتيازات من الس

على مواقف تتخذها قيادة السلطة الفلسطينية يف  ة إجرامية أو لتسجيل عدم موافقتهالدى السلطة الفلسطينية لقيامهم أبنشط
زلبية الساحقة من عمليات قتل الفلسطينيني الذين اهتموا مفاوضاهتا مع إسرائيل. وكانت كتائب األقصى مسؤولة كذلك عن األ

أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية، كما قامت ابختطاف أشخاص وبتعذيبهم إلجبارهم على دفع  )التجسس( لصاحلبـ"التعاون" 
 –ت حلقوق اإلنسان الفدية جها. وقد متتعت كتائب األقصى بصورة اثبتة ابلترطية لإلفالت من العقاب عما ترتكبه من انتهاكا

 سواء أكان ذلك ضد فلسطينيني أم ضد مواطنني أجانب أو مدنيني إسرائيليني.
 

كتائب األقصى مل تعرتفا أبدا  بصورة رمسية بكتائب األقصى بصفتها اجلناح املسلح لفتح، إال أن   ومع أن فتح والسلطة الفلسطينية
سواء يف عهد  –لح لفتح ومل حيدث أن جرى التنكر جها من جانب السلطةظلت على الدوام تعر ِّف بنفسها على أهنا اجلناح املس

م قادة فتح يف السلطة الرئيس احلايل أم يف عهد الرئيس السابق، أو من جانب قيادة فتح. وعلى العكس من ذلك، كثريا  ما قدَّ 
زكراي  كتفييس عباس حمموال  على  الفلسطينية االمتيازات واالعرتاف لكتائب األقصى. فعلى سبيل املثل، جرى تصوير الرئ

وبعد انتخابه بفرتة وجيزة، أمر الرئيس  2005.41الزبيدي، قائد كتائب األقصى يف جنني، أثناء احلملة لالنتخاابت الرائسية يف 
م جهخو  ك إعطاءهم وضعا  رمسيا  و ذل التابعة للسلطة الفلسطينية، حيث عىنقوات األمن باس بدمج أعفاء كتائب األقصى يف ع

، أصدر الرئيس عباس مرسوما  رائسيا  منح مبوجبه وسام 2007يوليو/متوز  12ويف  42احلصول على رواتب من السلطة الفلسطينية.
وقائد كتائب األقصى يف قطا  ززة قُتل وُنك ِّل به يف يونيو/  17القدس إىل مسيح املدهون، وهو عقيد يف احلرس الرائسي/القوة 

من بيوت  20أبنه قد أحرق  ني اتبعني حلماس بعد يوم واحد من مفاخرته يف مقابلة إذاعيةعلى أيدي مسلح 2007حزيران 
 .43مؤيدي محاس

 

وقد مت إدماج عدد زري حمدد من أعفاء كتائب األقصى يف قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية على مر السنني، وال سيما يف 
تائب األقصى بينما كانوا ال يزالون خيدمون يف قوات األمن. وزادت األوضا  ؛ وأصبح زريهم أعفاء يف ك17احلرس الرائسي/القوة 

مع ظهور مجاعات منشقة يف صفوف كتائب األقصى واخنراطها يف عمليات اقتتال داخل فصيل   2004املعقدة تعقيدا  اعتبارا  من 
د أعفاء محاس بعد سيطرة محاس على تها كتائب األقصى ضس. وتزايدت اجهجمات اليت شنفتح نفسه أوال ، ومن مث ضد محا

 2006،44، وقبل االنتخاابت التشريعية يف يناير/كانون الثاين 2005عدة بلدايت يف االنتخاابت البلدية الفلسطينية األوىل يف 
 وتصاعدت هذه اجهجمات بعد فوز محاس يف االنتخاابت التشريعية. 

 

                                                 
 s.com/news_post.asp?NPI=200http://www.standwithuيناير/كانون الثاين على:  5أنظر الصورة، املؤرخة يف  41
 .2005يناير/كانون الثاين  16، عباس يدعو إىل إدماج املقاتلني يف األجهزة األمنيةأنظر التقرير اإلخباري لوكالة األنباء الفرنسية:  42
 afa.ps/arabic/printnews.asp?id=55895www.wمرسوم رائسي )ابلعربية( على:  43
سيب شكَّلت مشاركة محاس يف االنتخاابت البلدية مفرتق طرق أهنت به رففها السابق املشاركة يف مؤسسات السلطة الفلسطينية. وبعد جناحها الن 44

تسببت اجهجمات اليت شنتها كتائب األقصى يف خلق ، 2005ومايو/أاير  2004يف الدورتني األوليني من االنتخاابت البلدية يف ديسمرب/كانون األول 
يف بعض املناطق. ومل تُعقد اجلولتان اخلامسة والسادسة، اللتان كان من املقرر  2005حالة من الفوضى وأدت إىل إلراء اجلولتني الثالثة والرابعة يف أواخر 

 يف أعقاب فوز محاس يف االنتخاابت التشريعية.، أبدا  بسبب تصاعد املواجهات املسلحة بني فتح ومحاس 2006إجراؤمها يف 

http://www.standwithus.com/news_post.asp?NPI=200
http://www.wafa.ps/arabic/printnews.asp?id=55895
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وبقيادة حيىي عياش، حسبما ذُكر، الذي ازتيل الحقا  على   45املاضي، وأُنشئت كتائب القسام يف أوائل التسعينيات من القرن
أيدي اجليش اإلسرائيلي. وهدفها املعلن هو املقاومة املسلحة لالحتالل اإلسرائيلي، مبا يف ذلك عرب استخدام التفجريات 

، داخل إسرائيل ويف األراضي الفلسطينية ن، مبن فيهم املدنيون اإلسرائيليو االنتحارية وزريها من أشكال اجهجمات ضد اإلسرائيليني
ت يف السنوات األخرية يف صدامات وهجمات مسلحة ضد أعفاء فتح، وال سيما يف قطا  ززة. كما  يد أهنا اخنرطاحملتلة. ب

 كانت مسؤولة عن قتل بعض الفلسطينيني ممن اهتموا بـ"التعاون" مع أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية.
بصورة دورية هدفا  للسلطة الفلسطينية وقوات  ل أعفاء كتائب القسام وأعفاء محاسئب األقصى، فقد ظوخالفا  ألعفاء كتا

وال سيما يف منتصف إىل أواخر عقد التسعينيات. ففي هذه الفرتة، اعتقلت السلطة الفلسطينية مئات من مؤيدي كتائب  –أمنها 
ن بناء على حماكمات جائرة، أو لالحتجاز لفرتات مطولة بال هتمة أو القسام ومحاس وأخفعتهم للتعذيب أو لسوء املعاملة والسج

وقصد هبا منع االنشقاق عن السلطة  –وبدا أن االعتبارات السياسية كانت هي الدافع األساسي وراء هذه االعتقاالت حماكمة. 
 -ما تتحرك ضد اجلماعات املسلحة الفلسطينية وكذلك التجاوب مع الفروط اإلسرائيلية والدولية على السلطة الفلسطينية كي

 2000وليس الرزبة احلقيقية يف تقدمي مرتكيب اجلرائم اخلطرية إىل العدالة. فالسلطة الفلسطينية، ومنذ بدء االنتفاضة يف أواخر 
ى ، مل تتخذ أي إجراءات بوجه عام ضد كتائب األقص2007وحىت استيالء محاس على السلطة يف ززة يف منتصف يونيو/حزيران 

أو كتائب القسام أو أي مجاعة مسلحة أخرى قامت هبجمات ضد مدنيني إسرائيليني، مع أن مثل هذه اجهجمات ضد املدنيني 
 شكلت انتهاكات جسيمة للقانون الدويل. 

 

 القانون حكم سبب جذري حلالة انعدام –انتشار األسلحة غري املرخصة 
ففة استخدامها بال راد  يف تنامي حالة انعدام القانون واألمن إىل حد كبري يف الأسهم انتشار األسلحة النارية واملفرقعات وإساءة 

آاثر كارثية على حياة السكان املدنيني. فالقى مئات الفلسطينيني، ومن ضمنهم أطفال، مصرعهم  الرربية وقطا  ززة، وكانت له
 ، إما عن عمد أو بصورة عرضية، يف السنوات األخرية. على أيدي فلسطينيني آخرين كانوا يستخدمون األسلحة النارية واملتفجرات

 

بشكل حصري يف سياق املقاومة  لالستعمالوسهَّل تواجد األسلحة النارية واملفرقعات، اليت ادعت اجلماعات املسلحة أهنا 
حيث أصبحت هذه املسلحة ضد االحتالل اإلسرائيلي، أتجيج املصادمات املسلحة يف قطا  ززة واجهجمات يف الففة الرربية، 

األسلحة تستخدم على حنو متزايد ضد فلسطينيني آخرين، وال سيما من قبل اجلماعات املسلحة لفتح ومحاس. وعلى مر السنني، 
إىل جلوء العديد  ،حترك قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية يف وجه مثل هذا العنف حالة انعدام األمن املتزايدة، وعدمأدت 

 ممن ال صلة جهم ابجلماعات املسلحة إىل حيازة السالح حلماية أنفسهم. وأجج حصول هؤالء على األسلحة من الفلسطينيني
بني اجلريان كثريا   ةجهات، حيث أصبحت اخلالفات الصرري واائج املتالنارية بدوره العنف يف صفوف اجملتمع الفلسطيين وفاقم من ن

 طويلة هتدد ابخلطر حياة سكان احلي أبسره. ما تتصاعد لتتحول إىل معارك ابألسلحة لفرتات 
 

أبنه ال جيوز ألحد حيازة السالح الناري ما مل يكن قد حصل  بشأن االسلحة الناريه والذخائر 1998( لسنة 2رقم ) قانونويقفي 
اري ومحله سنة حيازة السالح الن 21(؛ وأبنه جيوز ألي شخص بلغ سن 3و 2)املاداتن  من وزارة الداخليةبذلك على ترخيص 

(، وأبنه ال جيوز محل األسلحة 11.أ(؛ وأبنه ال جيوز ألي شخص حيازة أكثر من قطعة سالح انري واحدة )املادة 5)املادة 

                                                 
 أشخاص يف حافلة يف حديره. 5، وأدى إىل قتل 1994قامت كتائب القسام أبول هجوم انتحاري جها ضد مدنيني يف إسرائيل يف  45
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من احملظور حظرا  مطلقا   هالعامة، أو أثناء املؤمترات أو االجتماعات أو االحتفاالت أو حفالت األعراس؛ وأبن النارية يف األماكن
 (. 14باهاة( ابألسلحة النارية )املادة )امل االستعراض

 

عملية، فنادرا  ما وجد هذا القانون سبيال  إىل التطبيق. فالكبار، وحىت األطفال، حيملون األسلحة النارية زري لأما يف املمارسة ا
ا كانت الشوار  املكتظة يف املرخصة ويستخدموهنا بصورة روتينية يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك يف املستشفيات واملدارس. وكثريا  م

املناطق ذات الكثافة السكانية العالية ساحة للمعارك ابألسلحة بني اجلماعات املسلحة وقوات األمن املتناحرة أو العائالت 
 قوات األمن الذين كثريا  ما يطلقون الرصاص احلي يف األماكن العامة املزدمحة ، انهيك عن األفراد املسلحني وأفراداملتشاحنة

لالحتفال أو االحتجاج، أو ببساطة الستعراض أسلحتهم واملباهاة هبا. ومثل هذا االنتشار لألسلحة زري مربر وميثل هتديدا  حقيقيا  
 مستمرا  للحقوق اإلنسانية للعديد من الفلسطينيني. 

 
 . االنتهاكات يف قطاع غزة5

 

 االختطافو القتل غري املشروع 
ات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية ويف كتائب األقصى سواء أثناء املصادمات اليت انتهت تصيَّد مسلحو محاس أعفاء يف قو 

بسيطرة محاس حبكم األمر الواقع على قطا  ززة أو بعدها، واهتمت هؤالء أبهنم جزء من جمموعة كانت قد أصدرت األوامر 
أعفاء القوة  عليهم ذه اجملموعة املستهدفة ممن قبضرتب عالية يف ه ولقي أعفاء ذوو 46ابزتياالت ألعفاء يف محاس ونفذهتا.

طلقت النار يف كثري من األحيان على سيقان األعفاء األقل بروزا  أو مساعديهم ضمن التنفيذية وكتائب القسام حتفهم، بينما أُ 
 سياسة متعمدة ترمي إىل الثأر منهم وترويع اآلخرين. 

 
 : 17/القوة رائسةأمن ال.، وهو ميكانيكي يعمل مع ف. هـشهادة 

ُُ  11 -  10.30يونيو/حزيران، حوايل الساعة  10يف ساعة متأخرة من صباح األحد " ، ويركيحممد سرسلنا أان وزميلي، صباحا ، أ 
إال أننا ذهبنا إىل . مرتفع يف مدينة ززة[ ]مبىن سكين بكريال الذي يعمل طباخا ، لتسليم الطعام إىل زمالئنا الذين كانوا يف برج

ي القريب، حيث كانت جمموعة حلماس. وعندما فتحوا لنا الباب أسفل الدرج أبلرناهم أننا الرفر ىن اخلطأ ابلصدفة، إىل برج املب
فأدخلوان وربطوا أيدينا وعصبوا عيوننا وأخذوان إىل طابق علوي؛ ال أدري إذا كان الطابق األخري يف املبىن أو الذي  17من القوة 

كانوا يلبسون األسود ومقنعني. وسألوين عن أمساء وأرقام   لقسام أو من القوة التنفيذية، إذنوا من كتائب احتته. وال أعرف ما إذا كا
 ،، ونو  األسلحة اليت ميلكوهنا وقلت إنين ال أعرف؛ فأان ميكانيكي ووظيفيت هي إصالح السيارات17هواتف ضباط يف القوة 

. وأبقوا علينا 17ا ألهنم تعرضوا جهجوم من قبل القوة تركوين بسرعة وذهبوا ليقاتلو  . مثوحممد طباخ؛ وال عالقة لنا ابملسائل األمنية
وأبلروين أن حممد قد سقط  عت صراخا  وعادت جمموعة محاس إيلبعد الظهر، مس 5أو  4. ويف حوايل الساعة وحممد منفصلنْي  أان

ى أحد عض أقاريب قد مسعوا وحدث تدخل وأتكان ب  ،اءعن السقف. وأعطوين ماء ومسحوا يل ابالعتسال والصالة. ويف هذه األثن

                                                 
له لشؤون األمن القومي يف وقت  كانت اجملموعة، وفق ما ذُكر، بقيادة رجل فتح القوي يف ززة، حممد دحالن، الذي عينه الرئيس عباس مستشارا    46

، ولكن استقال بعد أحداث يونيو/حزيران يف ززة. وكان قد تزعم عمليات قمع أعفاء محاس يف منتصف التسعينيات بصفته رئيسا  2007سابق من 
 جة لذلك.جلهاز األمن الوقائي السيء السمعة يف ززة، حيث كان املعتقلون يعذبون بصورة روتينية، بينما تويف بعفهم نتي
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؛ وكانت يداه مقيدتني كما كانت عيناه األشخاص ألخذي ومسح يل ابملرادرة. ووجدت جثة حممد يف الشار  أسفل املبىن
 ".عاما ؛ وكان متزوجا  ولكن من دون أطفال 26معصوبتني. كان عمره 

 

أبنه قد ألقي به عن السطح من قبل مسلحني اتبعني حلماس، وسرعان ما قام  ويركي سرت إشاعةبعد انتشار نبأ وفاة حممد س
اإلسالمية مبدينة ززة، واختطفوا  مسلحون مقنعون من فتح مبحاصرة منـزل الدكتور عالء الرفايت، عميد كلية األعمال يف اجلامعة

من مؤيدي محاس. ووجد بعد ذلك مقتوال  وقد   من العمر ورد أنهنييف اخلامسة والثالث د، وهو إمام مسجحممد الرفايتأخاه، 
 امتألت جثته ابلثقوب النامجة عن العيارات النارية قرب اجملمع األمين للسلطة الفلسطينية يف منطقة أنصار مبدينة ززة.

 
 عندما كان عائدا  إىل بيته من العمل يف خان يونس يف صحسام أبو قينويف وقت الحق من ذاك املساء، اختطف مسلحون 

وأخذوه إىل ، 17/القوة ةالرائس يارة جيب، قيل إهنا كانت اتبعة ألمنسيارة تكسي تقامسها مع آخرين. ووضعه اخلاطفون يف س
برج مهنا )مبىن سكين مرتفع( يف مدينة ززة وألقوا به من على السطح موثوق اليدين. وكانوا قبل ذلك قد أطلقوا النار على رأسه، 

بل يط يف اخلامسة والثالثني ومتزوج  نص. وحسام أبو قيةذا كان حيا  عندما ألقي به من سطح البنايولكن من زري املعروف ما إ
جهجومني متا للثأر ملقتل وزوجته حامل بطفله األول، وكان متدينا  ولكنه مل يكن، حسبما ذُكر، عفوا  يف محاس. ويعتقد أن كال ا

 ويركي. حممد س
 

ياء السكنية حول بيوت الشخصيات القيادية يف كتائب األقصى واألجهزة األمنية للسلطة واندلعت معارك دامت ساعات يف األح
وزريها من األسلحة الثقيلة بصورة متهورة، ما عرَّض سالمة )اآلر يب جيه( الفلسطينية وفتح. واستخدمت املقذوفات الصاروخية 

استسلموا أو مل لقتل بال حماكمة رزم أهنم بض عليهم اقُ ل و سكان هذه األحياء واملارة للخطر. وواجه بعض من شاركوا يف االقتتا
مبا يف ذلك داخل املستشفيات وحوجها. وجرى اختطاف آخرين ممن مل يشاركوا يف القتال وقتلوا عن  – يعودوا يشاركون يف القتال

 سابق تصميم أثناء احتجازهم كرهائن. 
 

 

عاما ، والعقيد يف حرس  52مني العام لفتح يف مشال ززة البالغ من العمر األ داين أأبو ماهر، اجلمجال أبو شهادة أحد أقرابء 
حممد دحالن، الرئيس السابق لألمن الوقائي، والرجل  منوآمر قيادة كتائب األقصى يف مشال ززة واملقرب  17القوة  –الرائسة 

 القوي للرئيس عباس يف قطا  ززة: 

 

 50حنو  فيهران، حاصر مسلحو محاس منـزلنا؛ وهناك ست شقق يف املبىن ويعيش يونيو/حزي 11يف حوايل الرابعة من بعد ظهر "
وه للهجوم على منـزلنا. واستخدموا مقذوفات على املنـزل املقابل واستخدمشخصا ؛ العديد منهم من النساء واألطفال. استولوا 

رح وجهه بسبب انفجار أحد الصواريخ، كما جُ  اآلر يب جيه والصواريخ، اليت تسببت بكل هذا الدمار واحلريق. وجُرح مجال يف
احلرس. ومتكنا من اخلروج من اجلهة اخللفية لنذهب إىل مستشفى كمال عدوان القريب. وعندما  من أقارب آخرون لنا وأفراد

من  10مث اقتادوا  47وصلنا إىل املستشفى، هامجنا مسلحو محاس هناك. وأطلقوا الرصاص على أبو ماهر عدة مرات يف رأسه.
                                                 

 رصاصة يف رأسه. ونقلت رويرتز عن طبيب يف املستشفى قوله: "الكل يطلقون النار على الكل"، على املوقع: 41ورد أن مجال أبو اجلداين تلقى  47

/6739691.stmhttp://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/6739691.stm
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إىل اخلارج قريبا  من املستشفى وأطلقوا النار على سيقاهنم مجيعا . وأدى ذلك إىل برت ساقي   ]مجيعهم من الشبان[األقارب واحلرس 
كل من شادي أمحد وبسام أبو ركبة؛ كما توجب برت ساق واحدة من ساقي كل من صامد أبو جداين وعالء عوده؛ بينما 

 ". ا  ألن إطالق النار مت من مسافة قريبةُأصيب آخرون بكسور يف أرجلهم نظر 
 

يونيو/حزيران، اندلعت مواجهات مسلحة بني أعفاء يف القوة التنفيذية حلماس وأفراد من عشرية  11وبعد ظهر اليوم نفسه، 
ت العامة املصري، وهي عشرية جيدة التسليح ظلت لسنوات عديدة طرفا  يف خصومات عائلية دامية. ويرأس العشرية رئيس املخابرا

عند اجملمع السكين للعائلة يف بيت حانون، يف مشايل قطا  ززة. وبعد مقتل أحد أفراد القوة يف قطا  ززة. وجرت االشتباكات 
 التنفيذية يف املواجهات، قامت القوة التنفيذية مبطاردة أفراد من عشرية املصري وأمسكت هبم يف مستشفى بيت حانون. 

 
 عاما ، وهي أم خلمسة أطفال صرار: 24العمر .، البالرة من ف. أشهادة 

 

كان هناك إطالق انر خارج املستشفى، مث دخل مسلحو محاس إىل داخل املستشفى للبحث عن أقاريب. وأخذوا عيد، وهو أب "
فصلة وأطلقوا عليهم عاما ، إىل زرفة من 22عاما ، وابن أخيه فرج، البالغ من العمر  21لعشرين ولدا ، وابنه إبراهيم، البالغ من العمر 

، الرصاص وألقوا قنابل خارج املستشفى املسلحونالرصاص فأردوهم قتلى؛ كانت إصاابهتم يف الرأس والصدر. وعندما أطلق 
ظهرها. وقد تظل  لجبروح خطرية يف وركها وأسف]وهي يف السابعة عشرة ويف الصف الثاين الثانوي[،  أصيبت ابنة عمي، ترريد

هبم فقام أحدهم  قد قتل، ركفت خلف املسلحني وصرخت سبب إصابتها. وعندما وجدت فرج ورأيت أنهتعاين من اإلعاقة ب
 ". بركلي. والتقطت حجرا  أللقيه عليه فأطلق علي النار؛ أصبت يف بطين؛ وأان اآلن أتعاىف ولكن ذلك حيتاج إىل بعض الوقت

 االشتباكات الذين حاصرهتماألطفال واملارة العزل 
 

شتباكات، القى عدد من املارة العزل، مبن فيهم أطفال، مصرعهم أو أصيبوا جبروح نتيجة تبادل إطالق النار. فأصيبت أثناء اال
، جبروح خطرية يف يومني متتاليني أثناء نداء أمحد مقدادشهرا ، وعمتها،  18، وهي طفلة تبلغ من العمر اثمر مقداد هداش

اجملوسي يف مدينة ززة إثر اندال  اشتباكات مسلحة متهورة حول بيت  و  إسكانما ابلطابق الرابع من مشر وجودمها يف شقته
 الناطق ابسم فتح، ماهر مقداد، بني مسلحني يف محاس وفتح. 

                                                                                                                                                        

 داين.وقُتل مسلح من محاس أيفا  بينما ورد أن عشرات من األشخاص، مبن فيهم امرأاتن، أصيبوا جبروح أثناء معركة يف حميط منـزل مجال أبو اجل
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© بشكل متهور خارجها   ابلنريان ناشقو حوصر السكان يف منازهلم بينما كان املسلحون يرت  –االشتباكات املسلحة يف قطاع غزة آاثر 
 منظمة العفو الدولية 

 

 

 

 

  جدة شهد:شهادة 

مها يونيو/حزيران ويف الساعة السادسة مساء، كانت شهد يف هذه الررفة مع أمها؛ وكانتا جالستني؛ مث طلبت شهد من أ 13يف "
وهنفت والدهتا لتحفر جها قطعة حلوى من اخلزانة، بينما ظلت شهد واقفة يف وسط الررفة. ويف تلك اللحظة ]حبة[  شيئا  حلوا  

فقدت فدخلت رصاصة عرب النافذة وأصابت شهد يف رأسها. ضربتها الرصاصة جبانب عينها اليسرى وخرجت من مؤخرة رأسها. 
. ويف بروحها خطرية. فهي ال تتكلم أو تتحرك حىت اآلن؛ وال نعرف ما إذا كانت ستنجو عينها اليسرى وهي ال تزال يف حالة

التاسعة من صباح اليوم التايل كانت نداء يف الررفة نفسها عندما دخلت رصاصة من النافذة نفسها وأصابتها أسفل ظهرها. وهي 
 ". اآلن تستعيد عافيتها

أصابت شهد ونداء رصاصات طائشة نتيجة االشتباكات أم أهنا نتيجة استهداف ومن زري الواضح ما إذا كانت الطلقات اليت 
 للشقة، رمبا عن طريق اخلطأ أو بسبب عمل أفراد آخرين يف العائلة مع قوات األمن. 

 
، يونيو/حزيران 11بدأت يف  مفاصلة ابلنسبة جهويف الوقت نفسه، عرَّض العديد من الطالب أرواحهم للخطر لتقدمي امتحاانت 

حيث كانوا يفطرون إىل عبور نقاط تفتيش أقامها املسلحون ومناطق حتتدم فيها املواجهات املسلحة. وابلنسبة للبعض، كان مثن 
 ذلك حياهتم. 
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 عاما   17البالرة من العمر عائشة ماهر الشوا   شهادة أحد أقارب

 

وكانت عالماهتا دائمة عالية  ةالنهائية من املرحلة الثانونيكانت عائشة يف طريقها إىل املدرسة يف حافلة صررية؛ وكانت يف سنتها "
جدا  واملدرسة مهمة جدا  ابلنسبة جها. ويف ذلك الصباح، كانت خائفة ولكن كانت لديها رزبة ملحة يف أن ال تريب عن 

ية سوق إىل زاو ندما وصلت الشوا )يف مدينة ززة(، وع دمركز رشاقريبة من احلافلة الصررية يف منطقة امتحاانهتا؛ فذهبت. كانت 
توخي احلذر بسبب وجود قناصني من ن يسائق احلافلة أباملبىن زاوية كاان عند   اس التجاري، أبلغ عفوان يف كتائب القسامأبو ك

ة اخرتقت رصاصة انفذهتا قادم ،األمن الوقائي واألمن الوطين فوق مبىن سوسي يف شار  الثالثيين. وحاملا انعطفت احلافلة الصررية
علومات اليت حصلنا عليها أن ابلرا . وتظهر مجيع امل أذى  من ارتفا  عال وأصابت عائشة يف ظهرها خمرتقة أحشاءها وملحقة هبا 

اصة أطلقت من على ظهر عمارة سوسي، حيث اختذت جمموعة اتبعة لألمن الوقائي وبعض زمالئهم من األمن الوطين مواقع الرص
 ".مجه
 

ر يف الشار  القريب سنوات، جبروح مميتة عندما أصابته شظية صاروح انفج 9، البالغ من العمر دةموسى أمحد أبو عو وأصيب 
عاما ، جبرح يف ساقها اليسرى. وكان الطفالن قد  12، البالرة من العمر خلوديونيو/حزيران. وأصيبت شقيقته  13من بيته يف 

أجل شراء احللوى. وقتل عابر طريق آخر يف العشرين من العمر حاوال االستفادة من هدوء يف تبادل إطالق النار للخروج من 
عاما ، يف ساقيه.  13، البالغ من العمر حممد موسى السيسيأيفا  بينما أصيب  يف االنفجار رائد حممد أبو عبيدويدعى 

جيب اتبعة للقوة  ، مت إطالق الصاروح من مركز املخابرات وكان موجها  حنو سيارةةوحبسب أقوال عائالت الفحااي الثالث
التنفيذية، إال أن السيارة انعطفت عند زاوية الشار  فانفجر الصاروخ يف الشار . وطبقا  ملصادر أخرى، فإن من املرجح أن مقاتلي 

كما ميكن أيفا  أن تكون الرصاصة الطائشة اليت قتلت عائشة ماهر محاس هم الذين أطلقوا الصاروخ يف اجتاه مركز املخابرات،  
قد أطلقت من قبل مسلحني اتبعني حلماس أيفا . ويف هاتني احلالتني، كما يف حاالت أخرى، فإن السلوك املتهور لكال  الشوا

 وية ذهب ضحيتها أشخاص عابرون ال صلة جهم ابملواجهات.ااجلانبني قد انتهى إىل هناية مأس
 

 إطالق النار على املتظاهرين السلميني 
 

 13كانت تدعو كال اجلانبني إىل وقف االقتتال إلطالق انر يف صباح و ما بني فتح ومحاس  هاتتعرضت مسرية سلمية ضد املواج
هدفوا عن عمد، أم أهنم كانوا يونيو/حزيران يف مدينة ززة. ومل تتمكن منظمة العفو الدولية من حتديد ما إذا كان املتظاهرون قد استُ 

به املصادمات املسلحة. وكانت املظاهرة من تنظيم األحزاب اليسارية مت ستخدام املتهور لألسلحة الذي اتسأيفا  ضحااي اال
وانطلقت املظاهرة من حي الشجاعية وواصلت مسريهتا من جانب  48واملخاتري احملليني واجلهاد اإلسالمي والوفد املصري يف ززة.

آخرون، مبن  20ملتظاهرين بينما جرح مبىن الربملان على طول شار  عمر املختار، حيث تعرضت إلطالق النار. وقتل اثنان من ا
عاما ،  31، وهي موظفة تبلغ من العمر علياتغريد صالح ال، الذي ورد الحقا  أنه فارق احلياة. وأصيبت حممد حممود عدسفيهم 

                                                 
 فتح ومحاس، حيث شاركت األحزاب اليسارية واجلهاد اإلسالمي وأعيان حمليون وشخصيات حمرتمة والوفد املصري مجيعا  يف جهود الوساطة بني 48

 قاموا مبفاوضات لوقف إطالق النار وابلتدخل لنـز  فتيل التوترات يف العديد من املواجهات.
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ر، ، وهو طالب علم نفس وانشط سلمي يف الثانية والعشرين من العمشادي تيسري العجلةجبروح توفيت على إثرها؛ بينما أصيب 
 وتويف بعد يومني. 

 
  والدة شادي تيسري العجلة:شهادة 

 

كان شادي نشيطا  جدا  يف اجملتمع؛ وأراد أن يسهم يف بناء جمتمع أففل وإجياد حلول سلمية للنـزاعات. ويف العام املاضي، شارك "
وبعد يومني من وفاته،  يف مظاهرة أخرى يف رفح تدعو إىل وضع حد للعنف. وشارك يف ورشات عمل ويف تعليم األطفال.

األونروا لدعوته إىل املشاركة يف أنشطة خميم صيفي ]وكالة األمم املتحدة لروث وتشريل الالجئني يف الشرق األدىن[  اتصلت
 ".لألطفال. أصيب برصاصة يف صدره أثناء مساعدته متظاهرا  آخر كان قد أصيب

  
 ريد صالح العليا: والدة تغشهادة 

فعل اخلري دائما . وكانت قد تلقت دورة يف كانت ترريد حتب "
اإلسعافات األولية مؤخرا  بسبب األحداث، حىت تستطيع املساعدة 

يف معاجلة اجلرحى؛ وكانت قادرة على تقدمي املساعدة للطبيب يف 
العيادة يف "البحرية"، حيث كانت تعمل كموظفة مكتبية. ويف ذاك 

ا  املظاهرة، ولكنه املشاركة يفالصباح، كانت تشعر ابلقلق من 
أبهنا مبادرة جيدة. وأبلرتها أنين كنت سأذهب معها  كانت مؤمنة

لوال أنين أشعر ببعض التوعك نتيجة عملية جراحية اجريت لعيين 
مؤخرا . وعندما أصابتها الرصاصة، كانت منحنية على متظاهر آخر 

أصيب قبلها. ونُقلت إىل مستشفى الشفاء القريب، ولكن 
دقيقة دون تلقيها أي عالج  45ها بعد انتظار دام صديقتها نقلت

فارقت احلياة بعد  امستشفى القدس، إال أهن إىل يف سيارة تكسي
 ". املستشفى وصوجهامن  وجيزة فرتة

 

كالمها يف املظاهرة.  أوشقيقه  موأصيب الطالبان اجلامعيان 
، وهو يف العشرين من العمر، قصبة ساقه، بينما تلقى أ بكسر يفوهو يف التاسعة عشرة من العمر، يف ساقه اليمىن و  ،فأصيب م

مسلحي محاس أم مسلحي فتح،  هوالطلقات  كان مصدررصاصة يف ظهره. وأبلرا منظمة العفو الدولية أهنما ال يعلمان ما إذا  
  49أو ما إذا كانت مصوَّبة حنو املتظاهرين أو يف اجتاه املسلحني الذين كانوا قريبني من املتظاهرين.

                                                 
 أنظر: صورة ملسلحني من فتح يعدلون وضع مدفع رشاش من العيار الثقيل على ظهر شاحنة بيك أب قريبا  من املتظاهرين على: 49

http://www.mctcampus.com/visuals/preview.htm?doc=KRT%2Fkrtphotos%2Fdocs%2F341%2F532 
 وصورة ملسلحي فتح قريبا  من املتظاهرين، على:

http://www.mctcampus.com/visuals/preview.htm?doc=KRT%2Fkrtphotos%2Fdocs%2F341%2
F533 

http://www.mctcampus.com/visuals/preview.htm?doc=KRT%2Fkrtphotos%2Fdocs%2F341%2F532
http://www.mctcampus.com/visuals/preview.htm?doc=KRT%2Fkrtphotos%2Fdocs%2F341%2F533
http://www.mctcampus.com/visuals/preview.htm?doc=KRT%2Fkrtphotos%2Fdocs%2F341%2F533
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 إطالق النار "العقايب" ينشر اخلوف

إىل جانب عمليات االزتيال واالختطاف، هامجت قوات األمن التابعة لفتح ومحاس ومسلحومها أعفاء ومؤيدي الطرف اآلخر 
. وأصبح 2007ويونيو/حزيران  2006وانتشرت مثل هذه اجهجمات على حنو خاص ما بني أواخر بررض االنتقام وزر  اخلوف. 

ق النار على سيقاهنم ممارسة يزداد انتشارها ابطراد على أيدي مسلحي فتح ومحاس على السواء. وأثناء صوم وإطالاختطاف اخل
 املوجة األخرية من املصادمات املسلحة وبعدها، طيلة شهر يونيو/ 

املواجهات  ، ارُتكبت هذه اجهجمات بصورة أوسع نطاقا  من جانب مسلحي محاس ضد الرهائن والناجني من2007حزيران 
القتال. ويف وقت سابق من العام، كانت هذه املمارسات كثريا  ما ترتكب على أيدي قوات  مل يعودوا مشرتكني يفاملسلحة ممن 

ت منظمة العفو الدولية بشأهنا،  األمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومسلحي فتح ضد أعفاء محاس. ويف معظم احلاالت اليت تقصَّ 
تم من على مسافة قريبة، ومن الواضح أن ذلك كان عن عمد بقصد إحداث أقصى أذى ممكن عن طريق كان إطالق النار ي

التسبب بكسور متعددة يف عظام قصبة الرجل والفخذ. ويف عدة حاالت، كانت األضرار ابلرة إىل حد االضطرار إىل برت 
 األطراف. 

 
 منظمة العفو الدولية© ن يف قطاع غزة  أحد الضحااي العديدين إلطالق النار "العقايب" على السيقا

 

 وهو يف اخلامسة والعشرين ويعمل حارسا  شخصيا  لعمه، رئيس الشعبة اإلقليمية لألمن الوقائي:   ت أشهادة 
، كنت يف طريقي من منـزل شقيقيت، حيث قفيت الليلة، إىل منـزل أهلي مع قريب يل 2007يونيو/حزيران  12صباح الثالاثء "

لديت كي يصطحبين ألهنا كانت تريد مين أن أذهب إىل البيت. وكنت أمحل بندقية كالشنيكوف وقنبلة يدوية. وعندما أرسلته وا

                                                                                                                                                        

 وأخرى ملتظاهرين ميرون جبانب نقطة تفتيش ملسلحي فتح، على: 
http://www.mctcampus.com/visuals/preview.htm?doc=KRT%2Fkrtphotos%2Fdocs%2F341%2F529 

http://www.mctcampus.com/visuals/preview.htm?doc=KRT%2Fkrtphotos%2Fdocs%2F341%2F529
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مسلحا  أو حنو ذلك، سيارتنا  20وصلنا مفرتق طرق القرارة )يف جنوب قطا  ززة( أوقفت جمموعة من أعفاء كتائب القسام، 
البداية مع األمن الوقائي".  هذه جمردوقالوا: " السيارة وجعلوين أفرد ساقي   ". وطلبوا مين مرادرةفالن وقالوا يل: "أنت حرس

عن جانب الطريق إىل حقل جماور وجعلوين أستلقي ووجهي إىل أسفل وسألوين عن امسي ضربوين يف ذلك املكان مث أبعدوين 
وعصبوا عيين حاملا أصبحت داخل  ووظيفيت وعمن أعمل عنده، وما إىل ذلك. مث وضعوين يف سيارة، وكانت سوابرو بيفاء،

السيارة. أخذوين إىل بيت أو مبىن، فلم أكن أرى. وهناك سألوين عن سبب توقفي عن العمل مع جهاز األمن الوطين وانتقايل إىل 
األمن الوقائي. وسألوين عما إذا كانت لدي أسلحة أخرى فأجبت ابلنفي، ولكنهم ظلوا يصرون على أن لدي أسلحة أخرى. 

حون. أرادوا أن يعرفوا مكان قاذفات اآلر يب ين عن طبيعة عمل رئيسي وقلت إنين ال أعرف، ولكنهم مل يصدقوين وظلوا يل ِّ وسألو 
وراحوا يقرصون إبطيَّ جيه والصواريخ اليت استخدمت يف اليوم السابق يف املواجهات عند بيت رئيسي. وقلت إنين ال أعرف. 

أحدهم من اآلخرين قتلي. مث وضعوين يف السيارة جمددا  ووضعوا ماسورة الكالشنيكوف يف  بزرادية وكان ذلك مؤملا  جدا . وطلب
فمي وتظاهروا أبهنم يطلقون النار. وبعد ذلك أخرجوين من السيارة ونزعوا عصابة العينني؛ وكنا مقابل مستشفى انصر يف خان 

، واحده يف بطة الرجل واألخرى يف ساقي اليمىن ل وأطلقوا الرصاص مرتني على. وضعوين على األرض ووجهي إىل أسفيونس
فخذي. وبينما كانوا على وشك إطالق النار على ساقي األخرى ألقت امرأة كانت مارة وحتمل طفال  بنفسها على ساقي اليسري 

د يومني من وقالت جهم إن عليهم أن يقتلوها قبل أن يطلقوا النار على ساقي اليسري. كانت يف زاية الشجاعة وأنقذتين. وبع
يونيو/حزيران(، بعثوا بورقة إيل يف البيت يسألونين عن األسلحة ويطلبون مين جلب أية  16أو  15سيطرة محاس على ززة )يف 

ل عأسلحة إىل مسجد عبد هللا بن بن مسعود يف القرارة. ومل يكن نإمكاين التحرك، ولذا ذهب والدي بدال  مين وواجههم مبا ف
 ". ومل أزادر املنـزل؛ ولن يكون نإمكاين املشي ألسابيع. ومنذ ذلك الوقت مل حياولوا إزعاجي يف بييت، مسلحوهم معي فاعتذروا

 
 عاما  وكان يعمل يف مطعم للعائلة:  23، البالغ من العمر حممود أبو كرششهادة 

 

لسادسة والعشرين ومتزوج وله ، ويف حوايل الساعة اخلامسة، كنت مع أخي حممد. وهو يف ا2007 مايو/أاير 18مساء اجلمعة "
ابنة صررية وكان يعمل يف مطعم للعائلة. كنا عائديْن يف طريقنا من مستشفى الشفاء )يف مدينة ززة( وذاهبني إىل مستشفى 

القدس لزايرة أطفال مصابني ابلسرطان، ضمن نشاط نقوم هبا كعمل خريي. وكنا يف سيارة تكسي يف شار  جممع الوزراء عندما 
كانوا يف سياريت جيب فيلوكس بنوافذ قامتة ومقنعني ومسلحني ببنادق  اء األمن الوقائي وحرس الرائسة.  جمموعة من أعف أوقفتنا

لتنا مث اقتادوان إىل د فرتة وجيزة. سألوان عن اسم عائمنهم ووصل آخرون بع 20كالشنيكوف وببنادق رشاشة. كان هناك حنو 
لفرب لبعض الوقت؛ وضربوا رأسينا ابحلائط ووضعومها يف جرن املرحاض. كانوا يقولون مركز حرس الرائسة أوال . تعرضنا هناك ل

جهوى وعصبوا أعيننا، يف تل افرفض. مث أخذوان إىل مركز األمن الوقائي  ]أيمرونه أبن يشتم العلي القدير ويكفر به[ألخي: "أكفر" 
اك يف زنزانتني منفصلتني؛ وكان املكان يف زاية القذارة. ضعنا هنأرى بعض الشيء من حتت العصابة. ووُ  أن من ولكنين متكنت

نوا ان أبهنم سيطلقون علينا النار إذا تكلمنا مع بعفنا البعض. وكالفرتة قصرية ولكن أبلرو  ويف اليوم التايل أخرجوان كلينا يف الشمس
أبن يرتسل. قالوا إهنم سوف يقتلون به  وضربوا رأسه ابلباب املعدين وكان ينـزف، مل يسمحوا قد ضربوا أخي مبجرفة على رأسه

قتلوين أان ألن ألخي طفال  وأان لست متزوجا . يهم أن يواحدا  منا ويطلقون النار على ساقي اآلخر، وعلينا أن خنتار؛ قلت إن عل
نقاط  ىحدوعند إيب العينني وأيدينا مقيدة. ويف اليوم التايل، يوم األحد، وضعوان كلينا يف صندوق سيارة وكنا ما زلنا معصو 

التفتيش التابعة جهم مسعناهم يقولون إهنم سيقتلوننا. وعندما توقفوا وأخرجوان من صندوق السيارة طلبوا منا أن منشي، ولكن أخي مل 
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يستطع املشي؛ بدا أن ساقية قد كسرات. وراحوا يطلقون الرصاص من حولنا ويف اجتاهنا. وانزلقت إحدى الطلقات وكسرت إحدى 
فخذي اليسرى، ورابعة  [ظاهر]اليسرى، بينما أصابتين أخرى يف ألمامية، مث أصبت برصاصة عالية السرعة يف بطة ساقي أسناين ا

يف ركبىت اليسرى وأخرى يف قدمي اليمىن، واستقرت ثالثة يف قصبة رجلي اليسرى؛ ومل يكن ابإلمكان إخراج هذه الثالثة األخرية، 
عرفة عدد مصاصات على األقل يف كل من ساقيه؛ ويف املستشفى، مل يتمكنوا من ر  وستبقى يف الداخل. وتلقى أخي مخس

. وبعد قفاء شظاةالرصاصات اليت اخرتقت ساقه اليسرى على وجه الدقة ألنه مل يتبق يف واقع احلال أي حلم وكانت العظام م
زان، اتصل والدي هباتفي النقال ورد األمن بفعة أايم يف مستشفى الشفاء، نُقل إىل مشفى يف مصر وما زال هناك. وأثناء احتجا

أن ذلك كان كذاب  ألن سائق التكسي كان قد ُأخذ إىل مركز احلرس الرائسي  من كتائب القسام، لكن والدي عرف  الوقائي أبهنم
ر أهلي. أعتقد أهنم فعلوا ذلك بنا بدافع الثأر منا ألن أحد أقاربنا قتل عفوا  يف   الوقائي". األمنوأطلق سراحه الحقا  وحذَّ

 
 عاما: 21، ضابط يف قوات األمن الوطين، القوة اخلاصة، العمر أ سشهادة 

املوقع، الذي  عن دفا  الذهبت مع جمموعة من الزمالء إىل مقر قيادة األمن الوقائي يف تل اجهوى )يف مدينة ززة( ملساعدهتم على "
يونيو/حزيران، دخلوه واستسلم معظمنا؛ ومل  14لحي محاس، يف كان يتعرض جهجوم من محاس. وعندما سقط املوقع يف أيدي مس

يف جمملنا. وضعوان وظهران إىل احلائط وطلبوا منا التقدم إىل األمام وفتحوا علينا  25يواصل إطالق النار سوى البعض. كنا حوايل 
تصيبهم يف أجزاء أخرى من النار، مصوبني بنادقهم على سيقاننا، ولكن عندما راح األشخاص يسقطون، كانت الرصاصات 

أجسامهم. رأيت زمالئي وهم يسقطون أرضا ؛ ومل أعرف من فارق احلياة ومن جُرح؛ كانت جمزرة. مث زادر املسلحون املكان وبقينا 
 من زمالئي توفوا وأن مجيع الباقني 17دة ونُقلنا إىل املستشفى. علمت أن كم من الوقت، إىل أن وصلتنا النجهناك، وال أعرف لِّ 

 ". جرحوا
 

بثالث رصاصات يف ساقه اليسرى، فوق الركبة بقليل. وأصابت إحدى الرصاصات الثالث شرايان  وكان ال بد من  أصيب س أ
قطع ساقه. ومع ازدايد حالته الصحية سوءا ، نُقل إىل مستشفى يف إسرائيل. وأبلغ منظمة العفو الدولية أبنه يعتزم العودة إىل ززة 

 "ائفا  من العودة إىل ززة. فقد نلت عقايب وانتهى، فما الذي يستطيعون فعله معي؟لست خحاملا يشفى: "
 

 :شهادة أحد أفراد عائلة عاشور
 

مت جمموعة من  16يف " عفوا  من أعفاء األمن الوقائي إىل البيت؛ وكان  40مايو/أاير، ويف الساعة السادسة صباحا ، قدِّ
نعة؛ وكانوا مجيعا  مسلحني. سألوا عن ابننا علي وقلنا إهنم انئم يف الطابق العلوي. معظمهم بزيهم الرمسي بينما وضع بعفهم األق

عاما ، كما أخذوا ابننا  21فذهبوا إليه وأخذوا علي، وهو طالب جامعة يف السنة الثانية ويدرس علم االجتما  ويبلغ من العمر 
األخرية يف املدرسة الثانوية. واقتادومها إىل املقر الرئيسي لألمن  اآلخر حممد، الذي مل يكن قد بلغ الثامنة عشرة بعد؛ وهو يف سنته

تعرض للفرب املربح؛ وكانت اجلروح والكدمات متأل وجهه ورأسه سراح حممد ظهر اليوم التايل ولكنه الوقائي القريب منا. وأطلق 
من احلركة ألايم. وبينما كاان حمتجزين،  اإلصاابت يف ظهره هي األسوأ؛ فلم يتمكن، وكانت عندما عاد وذراعيه وساقيه وظهره

 ".اتصلنا ابجلميع، مبا يف ذلك أبشخاص رفيعي املستوى يف األمن الوقائي، طالبني منهم التدخل
 

 علي عاشور:  يفيف
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وق اليمىن، فساقي حاملا أصبحنا داخل مقر قيادة األمن الوقائي ضربوان ابلكالشنيكوفات على رأسينا؛ مث أطلقوا الرصاص على "
الركبة بقليل، من مسافة مرت ونصف املرت؛ فسقطت على األرض. نقلوين إىل زرفة أخرى وعصبوا عيين وألقوا يب على األرض 

أاي  منها وظلوا ووجهي إىل أسفل، واستجوبوين لساعات؛ وكانوا يريدون مين ذكر أمساء مسلحي محاس، ولكنين مل أكن أعرف 
أن أيخذوين إىل  ا النار. مث اهنرت وجاءت ممرضة من مستشفى القدس قالت إنه ينبريقي اليت أطلقوا عليهيفربونين على سا

فعلوا ذلك. ويف املستشفى، نزعوا عصابة عيين. وكان املستشفى يعج ابلرجال املسلحني، العديد منهم من األمن املستشفى فورا  ف
ري نقلي إىل مستشفى الشفاء. مل يرزبوا يف إدخايل ه ينبخطرية جدا  وإن احلالةفحص ساقي إن  الذي الطبيبالوقائي. وقال 

 ."وأرسلوين إىل هناك يف سيارة إسعاف
 

 عاما ، حارس شخصي للقائد يف فتح ماهر مقداد:  30، ن أشهادة 
سيارة تكسي شراكة للذهاب إىل عملي كاملعتاد، ويف شار  اجلالء  صباحا ، أخذتُ  7.15مايو/أاير، ويف حوايل الساعة  26يف "

منهم حيملون  ة مدينة ززة( اعرتضت سيارة ميتسوبيشي بيفاء طريقنا ونزل منها أربعة رجال مسلحني ومقنعني؛ وكان ثالث)يف
بنادق كالشنيكوف بينما كان الرابع حيمل مسدسا ، ولكن ال أعرف ما إذا كانوا اتبعني للقوة التنفيذية أم لكتائب القسام. كنت 

، هل تسمح ابلنـزول من السيارة. وعندما نزلت وضعوا مباشرة وقالوا: صباح اخلري اي ن إيلتوجهوا أجلس يف املقعد اخللفي و 
ووضعوين يف سيارهتم دون أن يقولوا شيئا  يل أو لألشخاص الذين كانوا يف التكسي معي. وطلبوا مين أن  حشروا رأسي يف كيس

كيف حال ماهر مقداد وحرسه؟ ال تقلق، ليس 'قالوا: شيكل )دوالرين أمريكيني(. و  8أعطيهم كل ما معي وأعطيتهم هاتفي و
وبعد وهلة، توقفنا يف طريق النفق وخرجنا من  'لدينا شيئا  ضدك، أنت من األشخاص احملرتمني وسوف ندعك تذهب قريبا .

اثنان منهم،  أمسك يب. مث 'إننا أمام بيتك، ستدخل البيت وترلق الباب، وال تقل أي شيء ولن حيدث لك شيء'السيارة. قالوا 
وأطلق الثالث النار مرتني على ساقي اليسرى ومرة واحدة على ساقي اليمىن. مث نزعوا الكيس عن رأسي  ،واحد من كل جانب

. ومل يذهب أي رقم هاتف 200وزادروا دون أن يقولوا كلمة واحدة، وتركوين على األرض. احتفظوا هباتفي الذي كان يفم حنو 
ين إىل أي مكان منذ ما قبل ذلك يف مايو/أاير، عندما تكثفت االشتباكات؛ وقتل أحدهم يف وقت من حرس ماهر مقداد اآلخر 

 ". الحق بينما جرح آخر أثناء املواجهات. وبعد ذلك زادر ماهر مقداد ززة
 

 ، أب لسبعة أطفال: 49، العمر الدكتور مسري مسلَّم األخرسشهادة 
 

الرعاية األساسية لألسنان يف عيادة حكومية يف خان يونس )يف جنوب قطا  ززة(،  أان طبيب أسنان وأعمل مديرا  إداراي  يف"
، كنت يف إجازة يف ذلك اليوم وذهبت إىل مركز 2007يناير/كانون الثاين  29. ويف ساء  ا مولدي كذلك عيادة خاصة أعمل فيه

فتيش ولكن كانت هناك جمموعة من الرجال ؛ ومل تكن هناك نقطة ت17خان يونس. كنت أقود سياريت واقرتبت من مركز القوة 
مسلحون. وكانت هناك عدة سيارات أمام سياريت، ولكنهم أتوا يقفون قرب ابب املركز، بعفهم مقنَّع، ويرتدون زي املخابرات و 

ين لن أنزل. فطلب مين أحد الرجال املقنعني أن أنزل من السيارة فقلت إن 'أان طبيب، ماذا تريدون مين؟'إيل مباشرة. فقلت جهم: 
. فأطلقوا النار ]أوتوماتيك[فتحوا الباب وحاولوا إخراجي ابلقوة وأزاحوا يدي عن عجلة القيادة فتحركت السيارة قليال  إىل األمام 

على ابطن ساقي، حتت الركبتني بقليل، وعلى اجلزء السفلي من ظهري. وانفجرت تلك الرصاصة يف بطين وسببت يل تلفا  داخليا . 
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الداخلي يف معديت كان خطريا  جدا . ومل  مزقناك، ونقلتين سيارة مارة إىل املستشفى. وتوقع األطباء أن ال أجنو ألن التتركوين ه
 ". أتشاف بعد. وجاءت الشرطة املدنية ألخذ أقوايل والتقاط صورة للسيارة، ولكن مل يقوموا أبية متابعة البتة

 

 إسكات األصوات املنشقة
يع اليت تلت استيالء محاس على املرافق األمنية للسلطة الفلسطينية يف قطا  ززة، يف أواسط يونيو/حزيران شهدت األايم واألساب

قنعون ميألون ، حتسنا  ملحوظا  يف احلالة األمنية العامة يف املنطقة. فانتهت االشتباكات املسلحة، ومل يعد املسلحون امل2007
وأمَّنت محاس إطالق سراح اثنني من الذي ظل حاضرا  فيما مفى طوال الوقت. جع التهديد ابالختطاف، الشوار ، بينما ترا

، وهو مواطن بريطاين اختطف قبل ذلك أبربعة أشهر على أيدي أالن جونستونمراسل اليب يب سي   50الرهائن طال احتجازمها:
تجزا  ألكثر من سنة لدى أفراد ، وهو مهندس فلسطيين من قطا  ززة كان حمةسليم صرب عشرية دزمش ومجاعة جيش اإلسالم، و

، اليت كانت تطالب بفدية كبرية إلطالق سراحه، وكان أحد أبنائها موظفا  كبريا  يف حكومة السلطة صةمن عشرية أبو خو 
 ا أذى. نهمميلحق أبي الفلسطينية. وأفرج عن كليهما دون أن 

 

 

 يف قطاع غزة  شهرا   13أكثر من  اختفاء دامبعد  2007حزيران سليم صربا مع عائلته بعد فرتة وجيزة من اإلفراج عنه يف يونيو/

 منظمة العفو الدولية©  
 

بيد أنه حل حمل حالة انعدام حكم القانون اليت سادت فيما سبق يف ززة تزايد للقمع مع مواصلة القوة التنفيذية وكتائب القسام 
األقصى، وكذلك انشطني آخرين يف فتح. ويف البداية، بدا أن استهداف أعفاء قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية وكتائب 

على حنو خاص، وكذلك مصادرة األسلحة. بيد أن القوة التنفيذية ضدهم هذه اجهجمات تستهدف أفرادا  حتمل محاس ضرينة 
ا القوة زري وكتائب القسام بدأت خالل أسابيع يف تفريق املظاهرات والتجمعات اليت كان يعقدها نشطاء فتح. واستخدمت

حفالت األعراس أو زريها من االحتفاالت اليت لتفريق االحتجاجات اليت نظمها انشطو فتح، كما قامت ابإلزارة على  فروريةال

                                                 
ماس قفى الرهينتان أطول مدة يقفيها رهينة حمتجز يف سياق العنف الفئوي وحالة انعدام حكم القانون يف قطا  ززة. وال يزال اجلناح املسلح حل 50

أخرى تتخذ من ززة مقرا  جها حتتجزان اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت، الذي أسرته محاس من قاعدة عسكرية إسرائيلية  ومجاعة فلسطينية مسلحة
 .2006قريبة من قطا  ززة يف يونيو/حزيران 
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لفتح أو لكتائب األقصى. وأخفع الناس للمفايقة لعرضهم أعالم فتح على سقوف منازجهم  هتفونُزعم أن املشاركني فيها كانوا ي
هواتفهم النقالة لقادة من فتح و/أو كتائب األقصى، وال سيما لسميح املدهون. وتعرض  قطات فيديو علىأو لوجود صور أو ل

يف عدة مناسبات فأُتلفت أشرطة التصوير أو  ماتيرطون مظاهرات االحتجاج وزريها من األحداث للهج الصحفيون الذين كانوا
ين وعمليات اعتقاجهم. وزعم الناطقون ابسم محاس أن انشطي فتح األجهزة أو دمرت ملنع نقل اجهجمات العنيفة على املتظاهر 

استخدموا العنف ضد القوة التنفيذية أثناء املظاهرات، إال أن األدلة تشري إىل أن املظاهرات كانت سلمية، إال فيما يتعلق ببعض 
ا وقصد هبا، كما ُزعم، إسكات املعارضة املشاحنات الثانوية، وأن هجمات القوة التنفيذية وكتائب القسام مل يكن جها ما يربره

 حلماس ومنع نقل وسائل اإلعالم ألعمال القمع. 
. وأطلق سراح مل تتسم ابلعنفوجرى اعتقال مئات الناشطني، معظمهم من أعفاء فتح، ملشاركتهم يف احتجاجات ومظاهرات 

م املشاركة يف املظاهرات أو يف أنشطة ساعة، ولكن طُلب منهم كشرط لذلك توقيع تعهدات بعد 48إىل  24خالل  هممعظم
 4,000االحتجاج. ويف العديد من احلاالت، طلبت القوة التنفيذية من املعتقلني دفع زرامات أو اشرتطت دفع مبالغ تصل إىل 

ات أمن . وكانت قو يف املستقبل دوالر أمريكي أو التعهد بدفعها لإلفراج عنهم إذا ما شاركوا يف أنشطة احتجاج من هذا القبيل
، واقتفت القوة التنفيذية 2007السلطة الفلسطينية يف الففة الرربية هي أول من ابتد  مثل هذه الشروط ابتداء يف يونيو/حزيران 

 أثرها يف ززة الحقا . 
 

شخاص سبتمرب/أيلول عندما قامت القوة التنفيذية وكتائب القسام بتفريق جتمعات كبرية من األ 7ووقع أكثر اجهجمات خطورة يف 
الذين كانوا يؤدون فريفة اجلمعة يف مناطق خلوية يف قطا  ززة على إثر دعوة من فتح وفصائل أخرى يف منظمة التحرير 

 الفلسطينية إىل أداء الصلوات خارج املساجد احتجاجا  على ما ُزعم من قيام محاس 
 

 
 برصاصة طائشة أطلفها مسلحون اتبعون حلماس يف بين سهيلة  جنويب قُتل مهند سامي قديح  وهو طفل معوَّق يف الثالثة عشرة  خارج منـزله

 منظمة العفو الدولية©   2007يونيو/حزيران  15قطاع غزة  يف 
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ابلدعاية لنفسها فيها وسيطرهتا عليها. فهوجم املتظاهرون والصحفيون الذين كانوا يرطون احلادثة ابلعصي وأبعقاب البنادق، ما 
هدف وأطلق أعفاء القوة التنفيذية الرصاص يف اجهواء، فيما بدا أنه حماولة لتخويف احلاضرين. واستُ  خلف عشرات من اجلرحى.

مع انشطني يف فتح؛ وصودرت أشرطة البعض مقابالت الصحفيون أثناء تصويرهم أشرطة فيديو أو التقاطهم الصور أو إجرائهم 
كر، إال أن التجمعات كانت ابحلجارة على القوة التنفيذية، حسبما ُذ  بينما حلقت أضرار مبعداهتم. ومع أن بعض املتظاهرين ألقوا

ومل يكن مستوى القوة الذي استخدمته القوة التنفيذية ضروراي  وكان مفرطا  يف بعض األحيان. بيد أنه وعلى  هاسلمية يف معظم
أن هذه مت الرتويج جها على نطاق واسع سواء يف  الرزم من جهود القوة التنفيذية ملنع وسائل اإلعالم من نقل تدابريها القمعية، إال

سبتمرب/أيلول، أعرب رئيس الوزراء املقال،  9أجنبية. ويف للسلطة الفلسطينية أو من جانب قنوات  وسائل اإلعالم اإلخبارية
وامره بفتح حتقيق يف إمساعيل هنية، عالنية عن أسفه للهجمات على الصحفيني اليت قامت هبا القوة التنفيذية وأكد أنه قد أصدر أ

إال أنه مل يعرف حىت اآلن عن اختاذ أية  51هد مسؤولون آخرون يف محاس ابملثل اباللتزام بفمان حرية الصحافة.عاحلوادث. وت
 تدابري للتحقيق يف اجهجمات وحماسبة املسؤولني عنها.

 

وإطالق النار على أعفاء يف محاس تزايدت وسعت محاس إىل تربير قمعها ابهتام انشطي فتح ابملسؤولية عن هجمات ابلقنابل 
 فراس تيسري أبو عيدةسبتمرب/أيلول قنبلة يف سيارة عفو محاس  1. وعلى سبيل املثل، انفجرت يف 2007منذ أزسطس/آب 

رة سبتمرب/أيلول، انفجرت قنبلة أخرى يف سيا 4 – 3قرب منـزله يف مدينة ززة؛ ومل ينجم عن اإلنفجار أية إصاابت. وخالل ليلة 
، عفو القوة التنفيذية ومساعد وزير اخلارجية السابق يف حكومة محاس، خارج منـزله يف مدينة ززة. وأدى طالل الدهشان

االنفجار إىل إحلاق أضرار بعدة بيوت جماورة، وإىل جرح ابئع متجول يف رأسه، ولكن طالل الدهشان جنا من اإلصابة. ويف اليوم 
 قيد اإلنشاء يف رفح. نفسه، انفجرت قنبلة خارج مبىن 

 

منذ على أيدي مسلحني زري معروفني أيفا  وابإلضافة إىل اجهجمات ابلقنابل، تزايدت عمليات االختطاف والقتل املتعمد 
أزسطس/آب، واستهدفت هذه أعفاء يف محاس ويف فتح وآخرين، مع أهنا مل تكن ابلوترية نفسها اليت سادت يف النصف األول 

يف ، ومها عفوان يف األمن الوقائي و وإبراهيم ُدغمش طرزانمرب/أيلول، اختطف مسلحون زري معروفون سبت 6. ويف 2007من 
أالن جونستون. ومتكن إبراهيم دزمش من الفرار وأطلق عليه  ،عشرية دزمش كاان متورطني يف اختطاف مراسل اليب يب سي

أاثرت و نويب مدينة ززة وقد استقرت رصاصة يف رأسه. الرصاص فأصيب يف ظهره، بينما ُعثر على جثة طرزان دزمش الحقا  ج
 رمبا تتكرر.  2007قطا  ززة قبل يونيو/حزيران يف هذه اجهجمات املخاوف أبن حالة انعدام األمن على نطاق واسع اليت سادت 

 
ا أدى يف بعض ووقعت مواجهات مسلحة بصورة متكررة أيفا  عندما حاول أعفاء يف القوة التنفيذية القيام ابعتقاالت، م

احلاالت إىل إصابة متفرجني عزل جبروح نتيجة ملا يبدو أنه استخدام متهور للقوة من جانب القوة التنفيذية. وطبقا  ملدونة األمم 
 ال جيوز للموظفني املكلفني نإنفاذ القوانني استعمال القوة إال يفاملتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني نإنفاذ القوانني، فإنه "

". وففال  عن ذلك، وطبقا  ملبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن حالة الفرورة القصوى ويف احلدود الالزمة ألداء واجبهم
ال جيوز استخدام األسلحة النارية فإنه "، 1990لسنة  استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني نإنفاذ القوانني

". وقد جتاهلت القوة التنفيذية هذه املعايري، ومل تفعل قيادة ما يتعذر متاما  جتنبها من أجل محاية األرواحالقاتلة عن قصد إال عند
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محاس شيئا  لوضع حد ملثل هذا السلوك العنيف واخلطري؛ وقد شجع امتناعها عن اختاذ التدابري املناسبة، يف هناية األمر، على 
 استمرار مثل هذه االنتهاكات. 

 
 التعسفي واالختطاف والتعذيب على أيدي قوات محاس االعتقال

 52شخص يف سياق محلة اعتقاالت بدوافع سياسية. 1,000منذ منتصف يونيو/حزيران، اعتقلت القوة التنفيذية ما يربو على 
و مبفردها. ويف بعض احلاالت، قامت كتائب القسام أيفا  ابختطاف األشخاص واعتقاجهم، جنبا  إىل جنب مع القوة التنفيذية أ

ويف بعض  –وأفرج عن معظم من جرى اعتقاجهم بعد ساعات أو أايم قليلة من توقيفهم، ولكن البعض احتجزوا ملدد أطول 
 احلاالت ألكثر من أسبوعني، وفق ما ذُكر.

 
تقال قامت به هذه ، فإن القوة التنفيذية ليست خمولة قانوان  بتوقيف األشخاص واحتجازهم، ولذا فإن أي اع4 زءوكما ورد يف اجل

 (.3 زءويعترب حظر االعتقال التعسفي ُعرفا  من أعراف القانون الدويل العريف )كما جرى تفصيله يف اجل القوة هو اعتقال تعسفي.
 

مكاان  يف قطا  ززة معظمها مرافق أمنية للسلطة  23زد على ذلك، فإن قوات محاس قد احتجزت معتقلني يف ما ال يقل عن 
استخدامها كمرافق لالعتقال، ما يشكل خرقا  للقانون الذي ينظم شؤون السجون ومراكز يس مسموحا  حبكم القانون الفلسطينية ل

ماس يف ززة تواصل املمارسة اليت طال عليها الزمن لقوات أمن ونإقدامها على ذلك، فإن إدارة األمر الواقع التابعة حل 53االعتقال.
ابحتجاز املعتقلني يف مجلة مواقع زري مرخص جها  2007خترق القانون حىت يونيو/حزيران  السلطة الفلسطينية، اليت ظلت ابملثل

 بذلك. 
 

وطبقا  ملعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية من معتقلني أفرج عنهم ومن عائالت معتقلني، مل ُيسمح للجنة الدولية للصليب 
منذ األايم األوىل لسيطرة محاس على ززة. كما مل يسمح للهيئة  األمحر بزايرة أماكن االعتقال يف مناطق شىت من قطا  ززة

 . 54الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن وزريها من منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية بزايرة مراكز االعتقال
 

املعاملة أثناء احتجازهم، وذكر معتقلون سابقون أدلوا بشهاداهتم ملنظمة العفو الدولية أهنم تعرضوا للتعذيب ولرريه من ضروب سوء 
 وقد أ بلرت ومثل هذه االنتهاكات شائعة، حيث يتعرض املعتقلون بصورة روتينية للفرب املربح. 

                                                 
 يتسع اجملال يف هذا التقرير لتفمني األمور املتعلقة ابعتقال األشخاص املتهمني ابرتكاب جرائم مبقتفى القانون العام. 52
الذي تستخدمه قوات محاس لتوقيف . مرفق االعتقال الوحيد املرخص له يف قطا  ززة هو السجن املركزي يف مدينة ززة، 1998لسنة  6القانون رقم  53

 حمتجزي القانون العام.
مكاان  لالعتقال زارها حمامو املنظمة  23، أصدرت اجهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن تقريرا  يورد تفاصيل بشأن 2007سبتمرب/أيلول  10يف  54

يذية فلسطينيني يف أماكن زري مصرح جها جهذا الررض. وحبسب تقرير اجهيئة وعاملوها امليدانيون، وأعربت عن بواعث قلقها بشأن اعتقال القوة التنف
يونيو/حزيران  14منهم حمتجزون اعتقلتهم السلطة الفلسطينية قبل  80موقوف،  300سبتمرب/أيلول  3الفلسطينية املستقلة، فإنه كان يف قطا  ززة حىت 

 يونيو/حزيران. 14ني سياسيني جرى اعتقاجهم بعد . ويفم الباقون موقوفني مبوجب القانون العام ومعتقل2007
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املركز الفلسطيين حلقوق اجهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ومنظمات فلسطينية أخرى حلقوق اإلنسان، ومن ضمنها 
عا  عن تلقي شكاوى بشأن التعرض للفرب والتعذيب أو زريه من ضروب سوء املعاملة من و"امليزان" و"الفمري"، مجي اإلنسان

 معتقلني سابقني ما زالت آاثر اجلروح والكدمات ابدية عليهم مبا يتماشى مع مزاعمهم. 
  

قوة وربط املعتقلني أيفا  عن أشكال أخرى من التعذيب أو سوء املعاملة، مبا يف ذلك حلق رؤوس املعتقلني ابلكما جرى اإلبالغ 
 يف أوضا  مؤملة )الشبح(، وهتديدهم، مبا يف ذلك بقتلهم أو نإطالق النار على سيقاهنم. 

 
 عاما :  21، البالغ من العمر أ ب شهادة

 جيب زرقاوتني. أخذوين إىل مقرهم يونيو/حزيران يف خان يونس. وكانوا عدة أشخاص يف سياريتْ  26"اعتقلتين القوة التنفيذية يف 
التفاح. وهناك ضربوين ضراب  شديدا  على كل أحناء جسمي. ويف  يف اإلسرائيلية السابقة قرب حية زوش قطيف مستوطن الرئيسي

اليوم األول، ضربوين فقط ومل يسألوين أي أسئلة. مث سألوين عن عملي وأبلرتهم أبنين أعمل يف الشرطة. ففربوين بشدة أكرب إىل 
يونيو/حزيران ولكنين   27املستشفى يف اليوم التايل للمعاجلة. وجاء الصليب األمحر لزايرة املركز يف  درجة أهنم اضطروا ألخذي إىل

كنت يف زرفة أخرى ومل أرهم. وأفرجوا عين بعد ثالثة أايم. أنزلوين قريبا  من بييت يف منتصف الليل. وما زلت ال أعلم ملاذا اعتقلوين 
قال ن يف املكان نفسه، معظمهم يف قفااي عادية؛ كان أحدهم متهما  بسرقة هاتف نوضربوين. وكان هناك تسعة آخرون حمتجزي

 معلومات عن أخيه املتهم بقتل أحد األشخاص يف نزا  بني عائلتني". وآخر ألهنم كانوا يريدون منه
 

باشرة، أعلنت محاس اعُتقل بعض األشخاص وُأخفعوا للتعذيب إلجبارهم على تسليم أسلحتهم. فبعد سيطرهتا على قطا  ززة م
" من الشوار  وجتمع كل األسلحة املستخدمة يف االقتتال الفلسطيين وف تصادر كل األسلحة "زري املرخصةأن القوة التنفيذية س

الداخلي ويف حكم العصاابت، ولكنها لن تصادر األسلحة "الشخصية" )اليت ميكن أن حيتفظ هبا األشخاص ألزراض الدفا  عن 
 55ة "ملقاومة االحتالل". محة املستخدالنفس( أو األسل

 
 طفال ، من خان يونس: 11عاما ، شرطي سابق وأب لـ  43، العمر طارق حممد عصفورشهادة 

"جاءت القوة التنفيذية وكتائب القسام إىل بييت يف هناية يونيو/حزيران وطلبوا مين أن أرتدي مالبسي وأخذوين إىل أحد احلقول 
يكن أي منهم مقنعا . ضربوين لست ساعات بكيبالت معدنية وابلعصي ومبجرفة. وكانوا يفربونين وربطوا يدي خلف ظهري. مل 

قالوا إنين قد أطلقت النار . 'دحالن ومدهون، أين هم اآلن، لن يستطيعوا مساعدتك اآلن': دقائق يف كل مرة ويسألونين 10ملدة 
يسألونين عن أسلحة أخي وأبلرتهم أهنا ليست عندي. كان  على أشخاص من محاس وقتلتهم وقلت إن هذا ليس صحيحا . وظلوا

أخي يف كتائب شهداء األقصى وكان قد زادر ززة سابقا . ويف النهاية وضعوا ستة مسامري يف ساقي )قصبة رجلي( ودقوها 

                                                 
 استهدفت محلة القمع، على ما يبدو، نسبة صررية من اجلماعات املسلحة واألفراد. إذ أبلغ عدة أشخاص، بينهم مؤيدون لفتح وأعفاء يف قوات 55

م أو أهنا صودرت ولكن أعيدت إليهم بعد التأكد من األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، منظمة العفو الدولية أبنه مسح جهم ابالحتفاظ أبسلحته
قارهبم من مصدرها، أو طُلب منهم تسليم أسلحتهم ولكن تركوا لشأهنم بعد أن متكنوا من إثبات أهنا مل تعد لديهم. وذكر آخرون أهنم متكنوا هم أو أ

 االحتفاظ ببعض أسلحتهم نإخفائها والكذب بشأن ما كان يف حوزهتم.
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رجها وحيفرها. بشاكوش. اعرتفت أبن لدي بندقية واحدة دفنتها يف احلديقة قريبا  من بيت الكلب وانديت ابين كي حيفر ليخ
 وعندما اهنرت، أعطوين ماء ابردا  وهرعوا يب إىل مستشفى انصر وطلبوا من الطبيب حتسني وضعي إلرسايل إىل منـزيل". 

 

" أن رئيس حتريرها قد تلقي هتديدا  هاتفيا من متحدث ابسم معا االخباريةيوليو/متوز، أوردت وكالة األنباء الفلسطينية " 7ويف 
  56قاال  ابلعربية أورد فيه تفاصيل قفية طارق حممد عصفور.محاس بعد نشره م

 عاما ، عاطل عن العمل:  25، العمر م أشهادة 
سبتمرب/أيلول يف الشار  القريب من منـزيل )يف جنوب قطا  ززة( مع صديق، وُأخذان إىل مركز القوة التنفيذية  29"اعُتقلت مساء 

دي ولكنين أبلرتهم أبنين ال أملك أي أسلحة. أصروا على أن لدي أسلحة واهتموين القريب. قالوا إهنم يريدون األسلحة اليت ل
أبنين أثري جهم املشاكل. وطلبوا مين أن أُنزل علم فتح عن سطح بييت. ضربوين ابلعصي واحلبال، وركلين أحدهم ولكمين. وواصلوا 

كة، وضعوين يف زنزانة وحدي. ويف اليوم التايل، سألوين ضريب لفرتة طويلة، ورمبا لنصف ساعة. وعندما أصبحت زري قادر على احلر 
مرة أخرى عن األمور نفسها وضربوين من جديد؛ كان جسمي مليئا  ابلكدمات وكنت أأتمل من ضرب اليوم السابق فاهنرت بسرعة 

 وتركوين، مث أطلقوا سراحي وأبلروين أبن آخذ حذري وأبنه قد مت حتذيري".
 

وليد أبو يونيو/حزيران. فقد اعتقل  15 اثنني أثناء احتجاز القوة التنفيذية جهما يف قطا  ززة منذ وتويف ما اليقل عن معتقلنْي 
يف جممع املشتل األمين )سابقا  جممع  من منـزجهما واحتجز 2007يوليو/متوز  9يف  ،، وهو يف اخلامسة واألربعني، مع أخيهضلفة

يوليو/متوز، ُأحفرت جثته إىل مستشفى الشفاء يف مدينة ززة  15ام. ويف املخابرات العامة(، الذي تسيطر عليه كتائب القس
املركز الفلسطيين وعلى جسمه عالمات التعذيب. وشهد شقيقه الذي اعتقل معه وأخ اثن له اعتقل بعد ذلك بثالثة أايم أمام 

، املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان وردهذلك. ووفق ما أأبن ثالثتهم قد تعرضوا للتعذيب وأن وليد تويف نتيجة ل حلقوق اإلنسان
حاضرا  أثناء تشريح اجلثة، كانت اجلثة حتمل "كدمات على اليدين والساقني، وهتتكات يف الساقني، وعالمات  الذي كانت ممثله

 57على الرقبة".  خنق
 

سجن ززة املركزي، حيث كان  عاما ، يف حجز القوة التنفيذية يف 31، البالغ من العمر فضل دمهشيوليو/متوز، تويف  10ويف 
 5يوليو/متوز بشبهة "التجسس" لصاحل أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية. واختطف ففل دمهش للمرة األوىل يف  6حمتجزا  منذ 

يوليو/متوز على أيدي أعفاء سرااي القدس، اجلناح املسلح للجهاد اإلسالمي، اليت أصدرت شريط فيديو يظهر الرجل وهو خيرج 
سرااي اإلنسان  قا املركز الفلسطيين حلقو ة جيب عسكرية إسرائيلية وينـز  بزته العسكرية ويرتدي مالبس مدنية. ودعمن سيار 

أن سرااي  املركز الفلسطيينالقدس إىل عدم إحلاق األذى بففل دمهش وتسليمه إىل السلطة الفلسطينية. وأبلغ شقيق ففل دمهش 
 6بعد تعرضه للتعذيب، ولكنه اعتقل على أيدي القوة التنفيذية يف اليوم التايل،  أطلقت سراح أخيه يف اليوم نفسه، القدس 

من صباح ذلك اليوم، وطبقا  لسجالت املستشفى، أُدخل ففل دمهش لفرتة وجيزة إىل املستشفى يوليو/متوز. ويف وقت الحق 
تشفى مدينة ززة، ومعها رسالة من مدير سجن ززة يوليو/متوز، نُقلت جثته إىل مس 10أثناء وجوده يف حجز القوة التنفيذية. ويف 

                                                 
 http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=23728:  أنظر 56
 lish/2007/60.2007.htmhttp://pchrgaza.org/files/PressR/Engأنظر:   57
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وحبسب اجهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،  58قد تعرض لنوبة قلبية وصعوابت يف التنفس.إن ففل دمهش  املركزي تقول
معلومات  دمهش كانت حتمل آاثر التعذيب؛ بيد أن منظمة العفو الدولية مل تتمكن حىت اآلن من احلصول على فإن جثة ففل

 حول سبب الوفاة.
 

وبعد توايل التقارير على حنو متكرر بشأن تعذيب املعتقلني وزريه من ضروب سوء املعاملة على أيدي القوة التنفيذية، اعرتف 
 قائدها، مجال جراح، أبن أعفاء يف القوة قد استخدموا العنف وارتكبوا انتهاكات. ويف مقابلة مع وسائل اإلعالم الفلسطينية يف

 أزسطس/آب، نُقل عنه قوله: 19
 

]من إننا حناول تقليص االنتهاكات إىل احلد األدىن وجتن بها من خالل تدريب أعفائنا ... لقد وقعت بعض احلاالت الثانوية "
مجيع  اعرتفنا هبا وحنن ندين أي ممارسات من هذا القبيل ... وقد شكلت القوة التنفيذية جلاان  للتحقيق من أجل تقصيالتعذيب[ 

 ". االنتهاكات واملعاجلة اجلادة جلميع القفااي يف السجون
 

بيد أنه مل تُنشر أي معلومات على املأل من جانب القوة التنفيذية أو إدارة األمر الواقع حلماس يف ززة بشأن املعطيات اليت 
ت، واستمر ورود أنباء عن تعذيب ا أي حتقيقات أجريت، أو بشأن أي تدابري اختذت ملنع املزيد من االنتهاكاإليهتوصلت 

 59املعتقلني وزري ذلك من صنوف سوء املعاملة إىل منظمة العفو الدولية واملنظمات الفلسطينية حلقوق اإلنسان. 
 

 . االنتهاكات يف الضفة الغربية 6
 
 

 محلة القمع ضد مؤيدي محاس
خمتلف أحناء الففة الرربية. فشنت كتائب األقصى، كانت للمصادمات املسلحة بني فتح ومحاس يف قطا  ززة عواقب قاسية يف 

اجلناح العسكري لفتح، واليت ظلت جها هياكل أقوى يف الففة الرربية من هياكل محاس لسنوات، عشرات اجهجمات على مؤيدي 
مات أعمال قتل محاس واملتعاطفني املفرتضني معها يف الففة الرربية انتقاما  جهجمات محاس على فتح يف قطا  ززة. ومشلت اجهج

واختطاف وإشعال حرائق وهجمات مسلحة على املنازل واحملالت التجارية واجلمعيات اخلريية واملراكز اإلعالمية ذات الصلة 
حبماس، وكذلك على اآلخرين الذين اعتربهتم من منتقدي فتح. ومتت معظم اجهجمات يف وقت واحد تقريبا  ومباشرة إثر اجلولة 

، ولكن اجهجمات 2007ات الدامية بني فتح ومحاس يف قطا  ززة، يف األسبو  الثاين من يونيو/حزيران األخرية من االشتباك
 املتقطعة استمرت ضد األشخاص واملمتلكات على السواء. 

 

                                                 
 http://pchrgaza.org/files/PressR/English/2007/57.2007.htmأنظر:  58

 
للهيئة الفلسطينية املستقلة  58والتقرير اخلاص رقم  html-p://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2007/109htt.2007 أنظر: 59

 )ابلعربية(. 2007سبتمرب/أيلول  10حلقوق املواطن، الصادر يف 

http://pchrgaza.org/files/PressR/English/2007/57.2007.htm
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2007/109-2007.html
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وبينما كانت موجة اجهجمات االنتقامية ضد محاس يف أوجها، يف منتصف يونيو/حزيران، شنت قوات األمن التابعة للسلطة 
ينية محلة قمعية ضد أنصار محاس واملتعاطفني املفرتضني معها، وقامت ابعتقال املئات. وزعمت السلطة الفلسطينية أن من الفلسط

 اعُتقلوا كانوا خيططون إلنشاء قوة تنفيذية وشن هجمات ضد املرافق األمنية للسلطة يف 
ليت استهدفت املتعاطفني مع محاس وليس انشطيها،  هدف محلة االعتقاالت، ا ززة. بيد أن الففة الرربية، كما حدث يف قطا 

كانت هتدف بصورة رئيسية إىل ترهيب مؤيدي محاس. ويف منتصف يوليو/متوز، أبلغ مسؤولون أمنيون كبار يف السلطة منظمة 
 300تقريبا ، حنو  العفو الدولية أنه قد أفرج عن مجيع من اعتقلوا يف األسابيع األربعة املنصرمة

ما يشري إىل أنه مل جير التحقيق معهم بشأن أي جرائم  –بعد بفعة أايم من تعهدهم بعدم االقرتاب من محاس  شخص، 400إىل 
حمددة. وأبلغ أشخاص اعتقلوا يف الفرتة نفسها منظمة العفو الدولية أهنم مل خُيفعوا ألي استجواب جدي حول أنشطتهم، وإمنا 

 ا وهددوا أبن عليهم أن ال يتورطوا مع محاس و/أو مع القوة التنفيذية. طُلب منهم إدانة استيالء محاس على ززة وُحذرو 
 

من هؤالء يف أوائل  1,000تواصلت عمليات اعتقال مؤيدين معروفني أو مفرتضني حلماس، فوصل العدد إىل ما يربو على و 
ضروب سوء املعاملة، األمر الذي كان أكتوبر/تشرين األول. وتزايد الحقا  ورود أنباء عن تعرض املعتقلني للتعذيب أو زريه من 

 اندرا  يف األسابيع األوىل، كما تزايدت انتهاكات القانون الناظم لشؤون االعتقال. 
 

ملؤيدي محاس على أيدي قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية أن ابستطاعة السلطة  ةوأظهرت محلة االعتقاالت املستمر 
املعتقلني بني اإلسرائيلية عندما ترى ضرورة يف أن تسمح جها هذه ابعتقال واحتجاز ونقل الفلسطينية ضمان تعاون قوات األمن 

املدن والقرى يف خمتلف أحناء الففة الرربية. وكانت السلطات الفلسطينية قد ادعت لسنوات أن وجود القوات الفلسطينية يف 
ال الفلسطينيني املشاركني يف هجمات ضد مدنيني البلدات والقرى الفلسطينية وحوجها قد جعل من املستحيل عليها اعتق

  60إسرائيليني.
 

وابإلضافة إىل االعتقاالت واسعة النطاق ملؤيدي محاس، اختذت السلطة الفلسطينية تدابري أخرى ضد مؤيدي محاس يف الففة 
مجعية خريية على صلة  الرربية، مبا يف ذلك قرار من جانب حكومة الطوارئ للسلطة الفلسطينية نإزالق ما يربو على مئة

كما استخدمت قوات أمن السلطة الفلسطينية العنف ضد املتظاهرين احملتجني والتجمعات الشعبية ملتعاطفني مع    61حبماس،
كبريا  لطلبة محاس خارج جامعة اخلليل، حيث  سبتمرب/أيلول، فرقت قوات األمن التابعة للسلطة ابلعنف جتمعا   9محاس. ففي 

صادرة معداهتم. وأصيب عدة صحفيني وطالب مببة والصحفيني ومبنع هؤالء األخريين من توثيق احلادثة و قامت بفرب الطل
  22طالب. ويف  10جبروح، بينما جرى اعتقال حنو 

                                                 
 زمن منا، فإن تقييده لقدرة القوات الفلسطينية مع أن هذا صحيح بدرجات متفاوتة، ويعتمد على حجم تواجد القوات اإلسرائيلية يف منطقة ما ويف 60

ملسلحة التابعة للسلطة الفلسطينية كثريا  ما استخدم من جانب السلطة الفلسطينية كذريعة لتربير عدم اختاذ إجراءات ضد اجلماعات الفلسطينية ا
 شكال اجهجمات ضد الفلسطينيني واإلسرائيليني واألجانب.املسؤولة عن اجهجمات على املدنيني اإلسرائيليني، وعن عمليات االختطاف وزريها من أ

مجعيات خريية على صلة حبماس، زاعما   103، أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سالم فياض قرار حكومته نإزالق 2007أزسطس/آب  28يف  61
(. 2000لسنة  1ية واملؤسسات زري احلكومية )القانون رقم " للقانون اخلاص ابجلمعيات اخلري خروقات قانونية أو إدارية أو ماليةأهنا قد ارتكبت "

منظمة، وأاثرت حقيقة أن  2,000وحبسب ما ذُكر، يزيد العدد اإلمجايل للمنظمات زري احلكومية الفلسطينية يف الففة الرربية وقطا  ززة على 
 جيري تطبيقه بصورة انتقائية بررض استهداف محاس.املنظمات زري احلكومية املتفررة هي تلك املتصلة حبماس بواعث قلق أبن القانون 
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سبتمرب/أيلول، استخدمت الشرطة الراز املسيل للدمو  لتفريق مظاهرة يف وسط رام هللا نظمتها نساء للدعوة إىل اإلفراج عن 
 ن احملتجزين لدى السلطة الفلسطينية. واشتكت بعض النسوة أيفا  من أهنن كن يدفعن إىل اخللف بقوة من جانب الشرطة. أقارهب

ملسؤولني عن عمليات وكذلك األمر، مل تتخذ حكومة السلطة الفلسطينية وقوات األمن أي إجراءات ضد أعفاء كتائب األقصى ا
 وممتلكاهتم، كما استهدفت وسائل اإلعالم اإلخبارية التابعة حلماس. استهدفت مؤيدي محاس هجمات اختطاف وقتل و 

 
 استمرار إفالت جمموعات فتح املسلحة من العقاب

عترب وي  62خارج القانون.مبوجبهما أصدر الرئيس عباس مرسومني أصبحت "القوة التتنفيذية وامليليشيات التابعة حلركة محاس" 
يتها حمظورة الوجود ة والتشكيالت العسكرية أو شبه العسكرية زري النظامية أاي  كانت اتبعمرسوم اثلث "كافة امليليشيات املسلح

 أكرب اجلماعات املسلحة يف الففة الرربية وأكثرها نشاطا   –ولكنه ال أييت على ذكر كتائب األقصى   63بكل األشكال"،
أو أية مجاعات مسلحة  –طينيني داخل الففة الرربية عن األزلبية العظمى من أعمال القتل واجهجمات ما بني الفلس واملسؤولة

 64أخرى.
 

نصري مفرتض حلماس، ممن اعرتفت  1,000وُتربز عمليات االعتقال واالحتجاز اليت قامت هبا السلطة الفلسطينية ملا يربو على 
اجها وتقدميها للعدالة أاي  من التناقض الفاضح الذي أظهره عدم اعتققوات أمن السلطة نفسها أبن معظمهم زري متهمني أبي جرم، 

أعفاء كتائب األقصى املسؤولني عن أعمال قتل زري مشروعة واحتجاز للرهائن وهجمات أخرى ضد األشخاص واملمتلكات. 
ومع أن هؤالء املسؤولني عن مثل هذه اجهجمات كثريا  ما كانوا معروفني يف جمتمعاهتم احمللية وتصرفوا على مرأى من قوات األمن بال 

ذت ضدهم أية  زالبا  ختف  و  ما كانوا يتفاخرون أبفعاجهم يف وسائل اإلعالم، إال أنه مل جير توقيفهم، ومل يعلم أحد أبنه قد اخت 
 إجراءات قانونية. 

 

، مل يتمكن كبار املسؤولني يف املخابرات 2007ويف اجتماعات مع موفد منظمة العفو الدولية عقدت يف يويو/حزيران ويوليو/متوز 
الذين التقاهم تقدمي أي معلومات بشأن ولو حالة واحدة مت فيها اعتقال عفو يف  17الرائسة/القوة  أمنلعسكرية واألمن الوقائي و ا

أو اجهجمات األخرى ضد  ،أعمال القتل العمد واحتجاز الرهائن ذ إجراءات أخرى ضده ابلعالقة معكتائب األقصى أو اختا
هؤالء أي اهتمام مبتابعة مثل هذه القفااي. واعرتفوا أبن بعض أعفاء كتائب  ما مل يُبدِّ األشخاص واملمتلكات اليت وقعت، ك

 . 17أعفاء أيفا  يف قوات األمن، وال سيما يف احلرس الرائسي/القوة  هم األقصى

                                                 
 .2007أزسطس/آب  12يونيو/حزيران و 16مراسيم رائسية صادرة يف  62
 .2007يونيو/حزيران  26مراسيم رائسية صادرة يف  63
لي بني الفصائل، مبا يف ذلك اجلهاد اجلماعات املسلحة األخرى يف الففة الرربية، ومجيعها صررية احلجم ومل تتورط عادة يف العنف الفلسطيين الداخ 64

 اإلسالمي واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني وجلان املقاومة الشعبية.
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 منظمة العفو الدولية©   2007حصيلة إحدى اهلجمات من قبل مسلحي فتح يف انبلس يف يونيو/حزيران 

 

الة احلصانة من العقاب اليت تتمتع هبا كتائب األقصى من جو اخلوف من الرتهيب لدى األشخاص من زري أعفاء ت حفاقمو 
ميكن أن يُنظر إليهم على أهنم متعاطفني معها. وأبلغ عدة أشخاص من ضحااي هجمات كتائب األقصى منظمة  نمحاس الذي

أبلروا عن اجهجمات أو تعرفوا على اجلناة. وقال البعض إهنم مل يتقدموا العفو الدولية أهنم ال يرزبون يف أن يعرف عنهم أهنم قد 
من جانب كتائب  م ذلك لألنتقامخيشون من أن يعرضه مبشكاوى إىل قوات األمن ألهنم يرون أن ذلك زري ذي جدوى أو ألهن

كنا  لوقف اجهجمات أو توقيف األقصى. وقال آخرون إن قوات األمن كانت حاضرة عندما وقعت اجهجمات زري أهنا مل حترك سا 
اجلناة. وزاد آخرون على ذلك أن مسلحني قد اعرتضوا سبيل عرابت اإلطفاء يف تدخالهتا إلطفاء احلرائق. وأبلغ حماضر جامعي 

رصاصة على سيارته يف يونيو/حزيران يف انبلس منظمة العفو الدولية أنه عندما قام بتبليغ الشرطة  60أطلقت كتائب األقصى حنو 
 عفوين يف اجملموعة اليت قامت ابجهجوم، إال أن الشرطة رففت تدوين اإلمسني يف تقرير الشكوى.  امسيعن اجهجوم أعطاها 

 
 اهلجمات املسلحة ضد مؤيدي محاس املفرتضني

ن ، وهو خياط من انبلس يف السابعة والثالثني ومتزوج ولديه طفلتان، على يد جمموعة مأنيس السلعوسأنيس هشام اختطف 
بعد صالة العشاء. ونُقل  2007يونيو/حزيران  14الرجال املسلحني املقنعني أثناء مرادرته املسجد القريب من بيته يف انبلس يف 

ابلسيارة إىل مكان يقع بني خميم عسكر القدمي واجلديد لالجئني، وأردي قتيال  نإطالق النار عليه. ولفت شهود عيان نظر عائلته 
قد اختطف وقتل، ومسعت العائلة بعد ذلك من التلفزيون أنه قد لقي مصرعه. وعندما ذهبت العائلة إىل املشرحة يف البداية إىل أنه 

وأخذت العائلة وبطنه. وحبسب أقوال العائلة، مل جُير أي تشريح جلثته.  ب يف رأسه وصدرهيللتعرف على اجلثة، وجدوا أنه قد أص
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رهم أنه قد فُتح أي حتقيق ، ومل يبلُ ملوضو لكن مل يتصل هبم أحد من أجل متابعة اشهادة وفاة من املستشفى وقدمتها للشرطة، و 
 يف مقتله. 

 
 منظمة العفو الدولية©   2007يونيو/حزيران  14  الذي اختطف وقتل يف انبلس يف أنيس السلعوسعائلة أنيس هشام 

 
ألربعني من العمر، على يد مجاعة من الرجال ، وهو أب ألربعة أطفال يف السادسة وامجال سليم عارف األسطةواخُتطف 

. وألقي به يف سيارة وُأحذ إىل مكان اهنالوا فيه 2007يونيو/حزيران  16املسلحني املقنعني أثناء خروجه من املسجد يف انبلس يف 
رأسه  ا عليه النار يفعليه ابلفرب قبل أن يطلقوا سراحه. ويف اليوم التايل، قدِّم أربعة مسلحني مقنعني إىل مكان عمله وأطلفو 

بلغ عن وفاته، ولكنه، يف حقيقة األمر، كان قد أصيب إصابة خطرية ودخل يف زيبوبة وجنا من تويف. وأُ  وتركوه بعد أن اعتقدوا أنه
 املوت. 

 
 ، متزوج وأب لستة أطفال:49، رئيس مكتب وزارة التعليم العايل يف طولكرم، العمر منري عبد هللا عبد اجمليد عمر

 

، دخل أربعة رجال 11.30، اختطفت من مكتيب على أيدي مسلحني مقنعني. ففي حوايل الساعة 2007 متوزيوليو/ 3باح ص"
مسلحني مقنعني يرتدون مالبس مدنية مكتيب ابلقوة وطلبوا هوييت الشخصية. وقاموا بتحطيم أشياء يف مكتيب وطلبوا مين الوقوف 

 أقوم بعملي. كتب مرة اثنية وأن الامليت طوال الوقت. وأنذروين أبن ال آيت إىل يف مواجهة احلائط، حيث قاموا بفريب وإهان
قاموا بفريب على سيارة عادية ال حتمل أي أرقام. ويف السيارة، س دقائق مث زريوا رأيهم وأخذوين يف خالل مخ وأخربوين أبن أزادر

مرت، ألقوا يب من السيارة وأطلقوا  500وبعد مسافة  حنو متكرر على ظهري ورقبيت وهددوا بقتلي وهم يصوبون مسدسا  حنوي.
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الرصاص فوقي مباشرة، مث زادروا. ويف العادة، يكون هناك شرطيان حيرسان املكتب، ولكن يف ذلك الصباح مل يكن هناك أي 
 ". شرطي. اتصلت ابألمن الوقائي وطلبت منهم فتح حتقيق يف األمر

 
 لنقاابت عمال فلسطني ورئيس جلنة املؤسسات يف انبلس:  ، األمني العام لالحتاد العامشاهر سعيد

عة من الناشطني النقابيني اإليطاليني يف زايرة و ، رافقت جمم2007يوليو/متوز  10من بعد ظهر الثالاثء  2.30يف حوايل الساعة "
 انبلس. وبينما كنا جالسني يف لالطال  على أحوال العمال الفلسطينيني وتناول الرداء يف مطعم العصفورة يف منطقة رفيداي زريب

 ةاملطعم، فوجئت أبربعة مسلحني مقنعني يطلبون مين حتت هتديد السالح برتك الفيوف ومرافقتهم. أخذوين يف سيارهتم إىل منطق
اد يف شار  تونس يف رفيداي. وأبلروين أبهنم مليشيا ال تتبع أي حزب. وطلبوا مين أن أستقيل من االحت ملحيس قرب مصنع أحذية

دقيقة بررض أيصال هذه  90ومن جلنة املؤسسات يف املدينة. واهتموين ابلتعاون مع محاس، وابلعمل مع محاس. واختطفت ملدة 
  65".الرسالة يل

 
 22اضر يف جامعة النجاح بنابلس، ابملثل وُهدد يف احمل، وزير العدل السابق )يف حكومة محاس( و أمحد اخلالديطف واختُ 

 على أيدي مسلحني اهتموه أبنه وثيق الصلة حبماس. 2007يونيو/حزيران 
 

 66رام هللا:  بلدي ، وهو حمام وعفو يف جملسربيع حسني ربيعشهادة 
ن ويف حوايل الساعة الواحدة صباحا ، كنت يف منـزيل مع العائلة وتلقيت إنذارا  هاتفيا  بشأن مكتيب؛ ايونيو/حزير  14 – 13ليلة "

شرطة، ولذا فإهنم يتلقون إنذارا  حاملا يعمل جرس اإلنذار يف مكتيب. اتصلت ابلشرطة وقالوا إهنم حيث إن نظام اإلنذار متصل ابل
سيتقصون األمر ويتصلون يب، وبعد فرتة وجيزة اتصلوا معي وطلبوا مين أن أذهب إىل مكتيب. وجاءت زوجيت معي. كانت هناك 

مبىن مفتوحا ، وكان الدخان يرطي الدرج ومل تكن هناك إضاءة. سيارات شرطة يف الشار  خارج املبىن. وكان الباب الرئيس لل
سليما  صعدان الدرج إىل مكتيب ووجدان أن الباب املعدين الذي حيمي الباب اخلارجي قد انتُز  ولكن الباب اخلارجي نفسه كان 

كسر الباب، فالقوا بعض النفط   شعلي احلريق مل يتمكنوا منداخل املكتب كان يشتعل. وعلى ما يبدو، فإن مُ  إال أنومقفال ، 
وبعد حتت الباب وأشعلوا النار هبذه الطريقة. وصورت كمريات املراقبة املوجودة داخل املكتب احلريق، الذي تسبب أبضرار كبرية. 

. وعندما ذلك مباشرة تقريبا ، ظهر أمامنا مخسة رجال مسلحني مقنعني قالوا إهنم من كتائب شهداء األقصى وطلبوا منا أن نرافقهم
سألتهم عن السبب وإىل أين، أبلروين أبن أخرس. أخذوين إىل الطابق السفلي ومن مث إىل موقف سيارات يف اجلانب املقابل من 
الشار . وكانت هناك سيارات أخرى، منها سيارات رمسية لقوات األمن وسيارات ليست عليها أية عالمات وكان هناك إطالق 

ه أنه مثل عن رأيي يف أحداث  مكان ال أعرفه يف اجهواء الطلق وسألين رجل بدا من طريقة كالمه ورائحت إىلاقتادوينانر يف اجهواء. 
محاس فقلت إنين لست على اطال  كاف على التفاصيل املتعلقة مبا حدث  انةمين إدقلت إن اجلانبني على خطأ. وطلبوا ززة ف

ري، ففعلت ذلك. مث أوثقوا يدي ووضعوين يف صندوق سيارة ونقلوين إىل يف ززة. مث طلبوا مين أن أتصل بزوجيت وأبلرها أبنين خب

                                                 
 شهادة مت اإلدالء هبا إىل املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان. 65
ن يرزب يف االخنراط يف السياسة احمللية، ولكن مل يكن عفوا  يف محاس يف الح ظ أنه قد ترشح النتخاابت اجمللس البلدي على قائمة محاس ألنه كا 66

 يوم من األايم.
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مكان آخر قالوا إنه مكان الستجواب "اجلواسيس". وسألوين ملاذا انتُخبت لعفوية اجمللس البلدي على قائمة التريري واإلصالح 
مشرتكة ولكن ذلك مل يتحقق، فرتشحت  مةقلت إنين اقرتحت قائخاضت محاس حتته االنتخاابت[.  القائمة اليت]إسم  االنتخابية

دي. أان بوضوح على قائمة التريري واإلصالح إلهنم كانوا أشخاصا  جيدين ومعتدلني يرزبون يف فعل اخلري على مستوى العمل البل
قائلني  ست عفوا  يف محاس. مث وضعوين يف سيارة مرة أخرى وأنزلوا رأسي إىل أسفل. وأخذوا يتحدثون يف جهاز اتصال داخليل

إنه ينبري توخي احلذر ألن مثة قوات إسرائيلية يف املنطقة. وصلنا إىل مبىن وصعدان ثالثة أو أربعة طوابق؛ وكانت رأسي ما زالت 
وال حمشورة يف كيس فلم أمتكن من الرؤية. وهناك أخذوا حزامي وساعيت وحمفظيت وكذلك نظاريت، اليت ال أستطيع الرؤية من دوهنا. 

نذاك. أبلروين أبن أانم. أحفروا معتقلني آخرين إىل الررفة ومسعت صوت رابعة أو الرابعة والنصف صباحا  آة كانت البد أن الساع
أخي األصرر. كان قد ذهب إىل مكتيب للبحث عين بعد اتصال زوجيت به، واقتادوه من هناك. ومسح لنا أان واآلخرون أبن نزيح 

ها بعد ذلك. واشتكى أخي من أنه مصاب بصدا  وسألوه ما إذا كان يريد تلقي األزطية عن رؤسنا للصالة، ولكنهم أعادو 
الرصاصات يف رأسه أم يف ساقيه. وكان هناك رجل آخر يف الررفة نفسها ومخسة يف الررفة التالية. جلبوا لنا املاء وبعض الطعام. 

دي زاي  رمسيا . وكان ثناء واحد منهم كان يرتعادية ابستكانوا يرتدون مالبس ب العينني ولكن دون قنا  الرأس.  وكنت معصو 
]قائدين بعفهم مؤدبني وقالوا إن لديهم أوامر ابعتقالنا، بينما كان آخرون عدوانيني للراية. وقالوا إهنم قد قتلوا الزهار وصيام 

أعطوان  طعاما . وأبلروان أبهنم ويف اليوم التايل، وكان يوم مجعة، مُسح لنا أبن نصلي مجاعة، وبعد ظهر ذلك اليوم حلماس يف ززة[. 
ا يب من رقبيت ودفعوا يب ؛ وأمسكو ينـزلون يب الدرج، عاملوين خبشونةسوف يطلقون سراحنا وأعادوا لنا أشياءان، ولكن بينما كانوا 

لنقود مين بعض ا]السجانون[ وفقد الوعي، فأخذوا  آخر ابلرثيانمعتقل إىل احلائط وصوبوا مسدسا  إىل مؤخرة رأسي. وأصيب 
ر ة ىل الدور األرضي، نزعوا عصابة عيين ورأيتُ إىل املستشفى ... وعندما وصلنا إ لنقله مرتفعة. وجرى ين يف زرفة قذرة فيها أربعة أسِّ

تفتيشنا جمددا  وأخذت مقتنياتنا منا مرة أخرى، ولكننا مألان مناذج هذه املرة أُدرج فيها ما ُأخذ منا. وكتبت على النموذج كلمة 
وأدركت أنين والستة اآلخرين كنا طوال الوقت يف مبىن االستخبارات يف منطقة أم شريب ]املخابرات العسكرية[.  بارات""إستخ

من رام هللا. مل نكن معصويب العينني وقال ضباط مبالبس مدنية إننا كنا يف حمطة االستخبارات وأننا أبمان، ولكنهم قالوا إن علينا 
من  تاج. كان املكان قذرا  فطلبنا ماء وقمنا بتنظيف الررفة. مث كتبت قائمة ابألشياء اليت احأن نقف عندما يدخلون الررفة

الدكان: فرشة أسنان وصابون، وما إىل ذلك، وأحفروا لنا بعض ما طلبا. وأبلرين رئيس املركز أن من اعتقلوه مل يكونوا موظفني 
مساء. وأثناء اعتقايل، كانت زوجيت قد  11يف الساعة و/حزيران[ يوني 15]رمسيني. وأفرج عين مع معتقل آخر يف ذلك اليوم 

اتصلت مبسؤولني رفيعي املستوى للفت نظرهم إىل القفية. وأفرج عن أخي وعن معتقل آخر يف اليوم التايل. وأفرج عن الشخص 
ن إىل املكان. وبعد اإلفراج يونيو/حزيران. ولكن أثناء احتجازي هناك، مسعت أصوات آخرين جيلبو  25األخري من جمموعتنا يف 

]أفرج عن هذا  يونيو/حزيران 16لقادم، ولكنه اعتقل يف عين مسعت عن آخرين. وأحد هؤالء شاب يفرتض أن يتزوج الشهر ا
 يوليو/متوز[". 1األخري يف 

 

 للتهديدات املتكررة. وبعد بفعة أسابيع، ذكر ربيع حسني ربيع أنه قد استقال من اجمللس البلدي الذي تسيطر عليه محاس نتيجة 
 

وأكد رئيس مركز املخابرات العسكرية يف رام هللا ملنظمة العفو الدولية أن ربيع حسني ربيع قد اختطف على أيدي أعفاء يف  
كتائب األقصى، ولكن ادعى أنه ُسل ِّم إىل رجال املخابرات العسكرية قبل وصوله إىل جممع املخابرات العسكرية. وقال إنه مل يتم 

 .اف هوية املسلحني الذين اختطفوا ربيع حسني ربيع، ولذا مل يكن ابإلمكان اختاذ أي تدابري ضدهماكتش
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  2007حصيلة إحدى هجمات مسلحي فتح يف انبلس يف يونيو/حزيران 
 منظمة العفو الدولية© 

 

، صحفي وصاحب املركز اإلعالمي تييتحسن الشهادة 
 األجنيب الرئيسي يف انبلس: 

 

، وقبل الساعة التاسعة مساء 2007يونيو/حزيران  17يف "
ني بييت وأحرقوا بقليل، اقتحمت جمموعة من املسلحني املقنع

الطابق األول من املنـزل، الذي يفم مركز اإلعالم 
الفلسطيين، وهو مركز إعالمي مستقل وجزء من جمموعة 

االتصاالت الفلسطينية. ومت تدمري مجيع املعدات املوجودة. 
وحلسن احلظ مل تكن زوجيت وأوالدي يف البيت، يف الطابق 

احلريق األذى  الثاين من املبىن، حيث كان ميكن أن يلحق
املعدات  جد فيههبم. ومكتيب هو املكان الوحيد الذي تو 

وال صلة للمكتب الالزمة للبث احلي، واجلميع يستخدمونه. 
أبي قناة ففائية حمددة؛ وعلى العكس من ذلك، فهو يقدم 

اخلدمات جلميع وكاالت األنباء والقنوات الففائية. ومن 
قناة اجلزيرة  الواضح أن اجهجوم كان نتيجة حتريض ضد

مت ابالحنياز إىل محاس. بيد أنين  الففائية، اليت اهت 
مراسل للجزيرة؛ ويف بعض األحيان أبعث بتقارير إىل 

 ". اجلزيرة عن حوادث تقع يف انبلس، ولكنين أبعث بتقارير إىل العديد من وسائل اإلعالم األخرى
 

الم اإلخبارية املؤيدة حلماس، حيث تراوح ذلك بني إحراق ويف الوقت نفسه، ُشن أكثر من عشر هجمات على وسائل اإلع
 حراقها قبل أن يكون ابإلمكان توزيعها، ومهامجة الصحفيني وهتديدهم. بىن، واالستيالء على على الصحف وإاملكتب وتدمري امل

 

 ، رئيسة مركز التدريب املهين النسائي يف انبلس )يفرتض أنه مرتبط حبماس(:س أشهادة 

م رجا" يونيو/حزيران، وكانوا موزعني على ثالث سيارات وأشعلوا النار ابملركز.  14من مساء  11.30ل مسلحون حوايل الساعة قدِّ
ورأي زميل يعيش يف الطابق الذي فوق املركز كل شيء ولكنه مل يستطع فعل شيء لوقفهم أو إلطفاء احلريق. وإىل أن وصلت 

احرتقت بسرعة. كان هذا مركزا  نسائيا  ومناذج ورقية معظم ما يف املركز مطرَّزات سيارات اإلطفاء، كان كل شيء قد احرتق. كان 
. فمنا بتدريب النساء على صنع املطرزات، اليت كانت تبا  يف السوق، أو كنا نعد الطعام للشركات 1998موجودا  منذ 

م مساقات دراسية يف الثقة ابلنفس وللمؤسسات احلكومية حلفالت اإلفطار يف رمفان وزريها من احلفالت، كما كنا نقد
عاما ، كما كانت لدينا دار حفانة ألطفال املنطقة. وكان املركز يوفر دخال  لنحو  18 – 14ومهارات االتصال للفتيات يف سن 

 ". امرأة وعائلة، لنساء فقريات كان هذا الدخل قد زري حياهتن 90
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 سنة(: 14)انشط سابق يف محاس، قبل حنو ، صاحب خمزن كبري للسجاد يف طولكرم علي دادوشهادة 
 

 14ظهرا ، أطلق مسلحون النار على احملل وكسروا بعض النوافذ. ويف  12.30، حوايل الساعة 2007يونيو/حزيران  12يف "
مت جمموعة من الرجال املسلحني املقنعني بلباس رمسي إىل املنـزل، الذي مل 10.30 يونيو/حزيران، حوايل الساعة تكن  مساء، قدِّ

فيه سوى والديت وأصرر أبنائي، حيث كنت يف املستشفى يف رام هللا. ودخل عشرة من هؤالء البيت، بينما أحاطت عشر سيارات 
رمسية ابلبيت. كانوا يريدون اعتقايل، ويف زيايب قاموا بتنفيش املنـزل وهددوا بقتل ابين. وبعد بفع ساعات، ويف حوايل الثالثة 

النار، بينما كانوا يطلقون الرصاص يف  هوأشعلوا في قنعني إىل دكان السجاد الذي أملكهانية رجال مصباحا ، ذهب سبعة أو مث
 ولكنه مسح جهم يف النهاية نإطفاء اجهواء. ومُنعت سيارات اإلطفاء من إطفاء احلريق فورا  نتيجة إطالق النار عليها من قبل هؤالء،

. وتلقى أخي مكاملة هاتفية أبن دكاننا حيرتق، ويف طريقة إىل هناك مر ببعض املسلحني تقل إىل احلوانيت اجملاورةناحلريق بعد أن ا
. قاملقنعني الذين حذروه من الذهاب إىل الدكان. انتظر قليال  قبل أن يذهب، وعندما وصل إىل املكان كان كل شيء قد احرت 

اتصل ابلشرطة وقالوا إن ذلك بل رجال مسلحني مقنعني. ق من قيإطفاء احلر  من نعوااستدعى فرقة اإلطفاء فأبلروه أبهنم قد مُ 
 5ليس من مسؤوليتهم وأبلروه أبن يتصل ابملخابرات العامة. وجاءت الشرطة واألمن الوقائي ولكن يف وقت الحق، حوايل الساعة 

مل أمسع أبن أي حتقيق دوالر أمريكي. وقد تقدمت بشكوى ولكن املليون صباحا . وتقدر قيمة اخلسائر مبليون إىل مليون ونصف 
 ". قد فتح يف األمر

 

وقد حاولت السلطة الفلسطينية التقليل من شأن اجهجمات اليت شنتها كتائب األقصى ضد مؤيدي محاس وزريهم من منتقدي 
 لتربيرها ابعتبارها رد فعل مفهوم ،فتح وضد ممتلكاهتم، سواء من حيث اتسا  نطاقها أو خطورهتا، يف مسعى، على ما يبدو

للهجمات اليت قامت هبا محاس على فتح يف قطا  ززة. ومل يُعلم عن مباشرة أي حتقيقات يف هذه اجهجمات، اليت تواصلت أبمان 
 اتم. 

 

، أطلق أحد أعفاء جمموعة شبابية فتحاوية النار عن قرب على رأس حممد رداد، البالغ من العمر 2007يوليو/حزيران  24ففي 
س الطاليب جلامعة النجاح يف انبلس وأحد مؤيدي محاس، فتويف بعد ثالثة أايم. واملعروف أن أعفاء يف والعفو يف اجمللعاما   21

قد تورطوا مع كتائب األقصى يف جمرى مصادمات جرت بني طالب فتح وطالب محاس داخل كانوا اجملموعة الطالبية الفتحاوية  
 احلرس اجلامعي. 

 

سبتمرب/أيلول،  7األقصى ثالث هجمات منفصلة يف انبلس وطولكرم. ففي مساء  سبتمرب/أيلول، شنت كتائب 10و 7وما بني 
ا املستشفى يف اليوم السابق قام رجال مقنعون بتفجري سياريت إسعاف يف مستشفى الزكاة يف طولكرم. وكان مسلحان قد هدد

 ا اإلداريني فيه بطرد املوظفني الذين عينتهم حكومة محاس.وأمر 
، عبد الفتاح فايز سعيديلول، اختطف أربعة مسلحني مقنعني يلبسون القمصان القطنية لكتائب األقصى سبتمرب/أ 9ويف مساء 

وهو اتجر من طولكرم، وأخذوه إىل حقل قريب. مث ألقوا به على األرض واستجوبوه عن عالقته حبماس، وقاموا بفربه ابلعصي 
 ويته ومفاتيح البيت ونقودا  وتركوه يف مكانه. وأبعقاب البنادق أثناء استجوابه. مث أخذ املسلحون بطاقة ه
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سبتمرب/أيلول حوايل منتصف النهار، أزلق مسلحون من كتائب األقصى ابلقوة مكتب اندي األسري يف انبلس. وأبلغ  10ويف 
حيث أبلروه أبن ه نإزالقه، و مسلحا  اقتحموا مكتبه وأمر  20أن حنو  املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسانامر، مدير النادي، رائد ع

 عملية اإلزالق رسالة إىل السلطة الفلسطينية واألحزاب األخرى، اليت اهتموها نإمهال واجباهتا حنو األسرى. 
 

 االعتقال التعسفي والتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة
موثوقة بشأن التعذيب. ومل يرد كثري من تقارير  عتقاالت يف يونيو/حزيرانيف األسابيع األوىل اليت تلت بدء محلة االاندرا  ما وردت 

التقارير بشأن سوء املعاملة أيفا ، وكان معظم هذه يتصل بعملية االعتقال والنقل إىل أماكن االعتقال، وليس بعمليات 
 ،همز ث عن اعتقاجهم أو احتجايا  للحداداملعتقلون استعد االستجواب. بيد أنه ساد منط ميكن تصوره من الرتهيب، حيث مل يبدِّ 

معربني عن خشيتهم من التداعيات. وحبلول هناية يوليو/متوز، أخذت التقارير املتعلقة ابلتعذيب وزريه من ضروب سوء املعاملة 
أثناء االعتقال تتزايد، ومع حلول أوائل أكتوبر/تشرين األول، ورد مع كل حالة أُبلرت عنها منظمة العفو الدولية شواهد ذات 

 قد تعرضوا للتعذيب أو زريه من صنوف سوء املعاملة. مصداقية أبن املعتقلني 
 

القانون توقيف  هواتسم معظم االعتقاالت ابلتعسف ألهنا كانت تتم على أيدي قوات األمن، وخباصة األمن الوقائي، الذي ال خيول
عمليات االعتقال مل تتم بناء  املعتقلني يف أماكن مل يصرح ابستخدامها كأماكن اعتقال؛ ونظرا  ألنوبسبب احتجاز  67املشتبه هبم؛

 الزمنية اليت ينص عليها القانون الفلسطيين. املدعني العامني والقفاة ضمن املهلة على تفويض من
 

انبلس، حيث يف  17ويف هناية يونيو/حزيران، التقى مندوب عن منظمة العفو الدولية رئيس جممع اجلنيد للحرس الرائسي/القوة 
وأعطى العقيد أبو علي الرتك منظمة العفو الدولية نسخة من استمارة طُلب من   منطقة انبلس.احتجز معظم من اعتقلوا يف

 املعتقلني توقيعها قبل اإلفراج عنهم، وتنص على ما يلي: 
 

فيها يف أشارك مبنظمة حركة محاس، ولن  ،بعيدمن بسم هللا الرمحن الرحيم، أان املوقع أدانه ... ال عالقة يل، من قريب أو "
يف قطا  ززة ضد املستقبل. وإنين أدين األعمال اإلجرامية اليت ارتكبتها كتائب عز الدين القسام والقوة التنفيذية التابعة حلماس 

  68". معادية للقفية الفلسطينيةو شعبنا وضد مرافق السلطة الفلسطينية، وأعتربها  عصاابت إجرامية وقاتلة 
 

الفات الطفيفة يف الصيازة، يف خمتلف أحناء الففة الرربية. إن مطلب أن يوفع خدمت مناذج مشاهبة، مع بعض االختواستُ 
اليت مل حيدث أن  –الشخص املعتقل، الذي كثريا  ما يكون اعتقاله خارج إطار القانون، على تعهد أبن ال تكون له صلة حبماس 

ه، ليس سوى مؤشرا  على الطبيعة التعسفية ملثل وأبن يدين أحدااث  مل يشهدها كشرط لإلفراج عن –هتا السلطة الفلسطينية ر حظ
 هذه االعتقاالت. 

                                                 
"الفباط  2001لسنة  3من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم  1من الفصل  2، اجلزء 21قوات األمن املخولة نإجراء االعتقال هي الشرطة )حتدد املادة  67

(. ومنذ يونيو/حزيران، 2005لسنة  17من قانون املخابرات العامة رقم  2، الفصل 12ات العسكرية )املادة الذين يتمتعون بسلطات قفائية"( واملخابر 
 أخذت عمليات االعتقال تتم على أيدي قوى زري قوات الشرطة.
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وقد مسح للهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن وبعض املنظمات الفلسطينية حلقوق اإلنسان بزايرة معظم مراكز االعتقال، 

القيود على املوارد، ونتيجة للدخول منية و ولكنها مل تقابل سوى أقلية فقط من مئات املعتقلني احملتجزين فيها بسبب القيود الز 
واخلروج السريع للمعتقلني. كما زار الصليب األمحر مراكز االعتقال أيفا . وأبلغ معتقلون سابقون منظمة العفو الدولية أهنم مل 

 د معاملتهم سوءا . يكشفوا عن أهنم قد عانوا من التعذيب أو سوء املعاملة، ال للزائرين وال للمدعني العامني، خشية أن تزدا
 

والعديد ممن اتصلت هبم منظمة العفو الدولية إما رففوا احلديث عن املعاملة اليت تلقوها أثناء االعتقال أو اشرتطوا عدم نشر 
 لني إهنم خيشون أن يعاد اعتقاجهم أو ُيستهدفوا جمددا . ئ، قاشخصية عنهمتفاصيل 

 
فإما إن  عائلة املعتقل ابعتقاله أو مبكان وجوده.العفو الدولية أن جرى إبالغ احلاالت املعروفة ملنظمة أي من ومل حيدث يف 

عائالت املعتقلني كانت ختم ِّن بسبب معرفتها أي جهاز اتبع لقوات األمن هو الذي قام ابالعتقال، أو إهنا تكون قد أبلرت 
أُفرج عنهم. ويف بعض احلاالت، مُسح للمعتقلني بصورة زري رمسية عن طريق أصدقاء أو أقارب يف قوات األمن، أو عرب معتقلني 

ممن احتجزوا لفرتات طويلة تلقي زايرات من عائالهتم، ويف أزلب األحيان يتم ترتيب ذلك من خالل الصالت الشخصية وليس 
 من خالل إجراءات معتمدة للزايرة. 

 
 عاما ، من انبلس: 21، العمر أُ هـشهادة 

اال  من األمن الوقائي الستدعائي. واتصلت جبار لنا يعمل ضابطا  يف األمن الوقائي وُأخذت إىل يونيو/حزيران، تلقيت اتص 18يف "
مبىن األمن الوقائي، حيث قفيت ليليت األوىل. وطلبوا مين تسليم أسلحيت وسألوين بعض األسئلة األولية. ويف اليوم التايل نُقلت 

. وكانت املعاملة يف اجلنيد خمتلفة متاما . فعند وصويل، ضُربت على رأسي يف سيارة ال حتمل أي عالمات إىل جممع اجلنيد األمين
. واحتجزت ]شبح[مرفوعتان وكتفي ببندقية كالشنيكوف وأجربت على الوقوف ملدة حنو أربع ساعات على ساق واحدة ويداي 

فراش. وكنت أجرب على الوقوف على ساق  وحدي يف زنزانة قذرة ال ضوء فيها. ومنت يف الليلة األوىل على األرضية اإلمسنتية بال
واحدة ويداي مرفوعتان كل ليلة. ويف الليل، كان احلراس يقرقعون على األبواب ملنعنا من النوم ويشتموننا حنن وقادة محاس. ودخل 

 ةسوين يف  مواجهاحلراس زنزانيت زري املفاءة أيفا  وسلطوا ضوءا  أزرق يف عيين. واستجوبت مرتني فقط، يف زرفة محام. إذا أجل
احلائط بعد أن نزعوا عصابة عيين وجلسوا خلفي دون أن أراهم. سألوين إن كنت من أعفاء محاس، أو يف القوة التنفيذية، وحول 

 يف حمطة التلفزيون احمللية يتأحداث ززة، وعن عالقايت مع بعض األشخاص، وإذا ما كانت لدي أسلحة. وسألوين عن وظيف
 23طلق سراحي بعد يومني، يف لب مين توقيع ورقة تستنكر محاس وأحداث ززة. فوقعت حىت أخرج وأُ التابعة حلماس، مث ط

ين مرة أخرى وإهنم ال يستطيعون محاييت من الرجال املقنعني. نيونيو/حزيران. وعند اإلفراج عين، هددوين قائلني إنه قد يستدعو 
وزارين الصليب األمحر ولكن فقط ألخذ إمسي ورقم هاتف عائليت،  وأثناء اعتقايل، رأيت طبيب السجن بسبب مشكلة يف عيين، 

 ". كما زارين صحفي اتبع لألسوشييتيد برس
  

للتعذيب ولرريه من ضروب سوء وأبلغ معتقل آخر كان حمتجزا  يف الفرتة نفسها يف املكان نفسه منظمة العفو الدولية أنه ُأخفع 
  حتجزوا هناك أبلروا املنظمة أبهنم مل يتعرضوا للفرب أو سوء املعاملة. املعاملة ابلطريقة نفسها، ولكن آخرين ممن ا
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 ، قال:2007يونيو/حزيران  24إىل  19واعتقل يف مركز اعتقال اجلنيد من  36، وهو أب لطفلني يبلغ من العمر ن أ
ساعة على ساق واحدة  عند وصويل اجلنيد، ضربوين على رأسي وكتفي ببندقية كالشنيكوف وأجربوين على الوقوف حوايل"

وذراعاي مرفوعتان. واحتجزت وحدي يف زنزانة قذرة مرطاة ابلرائط وتعج ابلصراصري وبال إضاءة. وشعرت ابملرض نتيجة ذلك 
مسلحني مقنعني إىل  10فنُقلت إىل املستشفى وبقيت هناك طوال النهار والليل. ورافقين حنو وأصبحت متوترا  للراية واهنرت. 

أُعدت إىل اجلنيد وإىل الزنزانة القذرة. وقاموا بتنظيف الزنزانة قبل قدوم الصليب األمحر؛ ومل يفعل الصليب األمحر  املستشفى. مث
شيئا  سوى تسجيل األمساء وتفاصيل االتصال ابلعائالت. ويف إحدى املرات، دخل أحد احلراس وداس ببسطاره على رأسي. ويف 

لكي ال أمتكن من النوم؛ وشتموا قادة محاس، وكذلك األمر شتمت أان محاس أيفا  حىت  الليل كان احلراس يقرقعون على األبواب
أخلص من احلارس ويرتكين أانم. ودعوين ابلكافر عدة مرات. وقالوا يل إنه علي إذا أردت اخلروج أن أوقع ورقة أستنكر فيها محاس 

من املسلحني  أبلروين أبهنم ال يستطيعون محاييت إلفراج عين،وما فعلته يف ززة، ووقعت على الورقة حىت ميكنين اخلروج. وقبل ا
 ". املقنعني

 

يوما  من االحتجاز لدى األمن الوقائي يف بيت حلم  47أزسطس/آب بعد  15، وهو أحد مؤيدي محاس وأفرج عنه يف ن إوأبلغ 
وأخفعوه للحرمان من النوم للفرط عليه   ورام هللا، أهنم شدوا واثقه يف وضع زري مريح وأجربوه على الوقوف لساعات متتالية،

وال سيما إنشاء قوة تنفيذية يف الففة الرربية وحيازة األسلحة. وعند اإلفراج عنه،  –كي "يعرتف" أبنشطة مل يكن له عالقة هبا 
عرض على يُ  دخل املستشفى وتبني أنه يعاين من نزيف داخلي. واحتاج إىل املعاجلة إلصاابت أخرى، وال سيما يف أطرافه. ومل

حمكمة أبدا ، حبسب ما يقتفى القانون الفلسطيين، ويف األايم األخرية من احتجازه، وعندما كان سيعرض على قاض يف النهاية، 
نُقل من األمن الوقائي يف بيت حلم إىل مركز آخر لألمن الوقائي يف منطقة بيتونيا، برام هللا. وبينما كان هناك، أصدر قاضي بيت 

يقبفه من الوزارة اليت  به الذي كان أايم. وبعد إطالق سراحه، توقف راتإلفراج عنه، ولكن مل يفرج عنه إال بعد عدة حلم أمرا  اب
 ها. وأُبلغ أبنه قد ُفصل من عمله بسبب اعتقاله، رزم عدم توجيه أي هتمة إليه. كان يعمل في

 

  خرق القوانني الناظمة لالعتقال
 

دة حاالت أخرى قام األمن الوقائي فيها بنقل معتقلني من مشال الففة الرربية إىل جنوهبا إىل علمت منظمة العفو الدولية عن ع
 مركز األمن الوقائي يف بيتونيا )رام هللا(، عوضا  عن التقيد أبوامر القفاة ابإلفراج عنهم، أو ملنعهم من املثول أمام قاض. وقد أصبح

راج أمرا  متكرر احلدوث على حنو متزايد منذ أزسطس/آب. وابملثل، مل يُعرض رفض قوات األمن االمتثال ألوامر القفاة ابإلف
 ساعة اليت ينص عليها القانون الفلسطيين، هذا إذا مت عرضهم أبدا .  72معظم املعتقلني على قاض خالل مهلة 

 
لقانون مراجعة املدعي العام أمر ويقتفي هذا ا . 69وينظُم شؤون التوقيف السابق على توجيه االهتام قانون اإلجراءات اجلزائية

ساعة إضافية. وما  48(. وجيوز للمدعي العام بعدئذ متديد فرتة االحتجاز مدة 34ساعة من التوقيف )املادة  24االعتقال خالل 
لسابقة (. وجيوز للقاضي متديد فرتة التوقيف ا51ساعة، يتعني مراجعة القفية من قبل قاض )املادة  72مل يفرج عن احملتجز خالل 

وبعد ذلك، جيب أن تتم مراجعة أي (. 63 – 62يوما  )املاداتن  15ملدة تصل إىل  املتهم للمرة األوىل أمام احملكمةعلى جلب 
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حمكمة وما . وبناء على طلب من االدعاء يُقدَّم إىل يوما  من جانب قاض كل مخسة عشر ي 45متديد إضايف للتوقيف ملدة أقصاها 
يوما . كما مينح القانون املوقوفني حق االتصال السريع وبال عراقيل  45جاز الشخص لفرتة إضافية ال تتجاوز أعلى، جيوز متديد احت

 (.46مع حمام )املادة 
 

 13يونيو/حزيران حىت  14الرئيس عباس، من االعتقال خالل فرتة األايم الثالثني من حالة الطوارئ اليت أعلنها أمور بيد أن 
تتم مراجعة أي توقيف يتم بناء على من القانون األساسي، الذي ينص على أن: " 112ندت إىل املادة ، است2007يوليو/متوز 

 (15)قبل احملكمة املعنية خالل فرتة ال تتجاوز مخسة عشر  النائب العام أو مننإعالن حالة الطوارئ من جانب  قانون مرسوم
من القانون االساسي خالل فرتة الثالثني يوما  هذه، لو جرى تطبيقها،  112". وكان من شأن تطبيق املادة يوما  من اتريخ التوقيف

حبلول اليوم اخلامس عشر الالزمة  املنتهيةأن حيل حمل أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية إىل احلد املتعلق ابملراجعة األوىل للتوقيف 
شرين األوىل ومن جانب قاض بعد ذلك ابثنتني ملراجعة النائب العام )وليس من جانب مد  عام بعد الساعات األربع والع

من التوقيف وما يلي ذلك(. بيد أنه وحبسب املعلومات املتوافرة لدى منظمة العفو الدولية، فإن عدة أشخاص ممن  ةوسبعني ساع
 70يوما  مل يعرضوا على النائب العام. 15يوليو/متوز ولفرتة تتجاوز  13اعتقلوا قبل 

 
كلية سالسيان، حيث يدرس يف   منسبتمرب/أيلول  4عاما ، يف  18، وهو طالب يبلغ من العمر لشيخإبراهيم يوسف ااعُتقل ف

سبتمرب/أيلول، أي بعد تسعة أايم من انقفاء  16بيت حلم، واقتيد إىل مركز األمن الوقائي يف املدينة. ومل يُعرض على قاض حىت 
كان ال يزال يف ض أو يُفرج عنهم. وأمر القاضي ابإلفراج عنه، ولكنه  ساعة اليت جيب أن ميثل املعتقلون بعدها أمام قا 72فرتة 

يوما  من توقيفه، ما يشكل خرقا  للقانون الفلسطيين. واعتقل اثنان من أقاربه، مها  40احلجز عند كتابة هذه السطور، أي بعد 
سبتمرب/أيلول،  23مل ميثال أمام قاض حىت سبتمرب/ أيلول على التوايل. و  6و 8إبراهيم قاسم الشيخ وبكر علي قاسم الشيخ، يف 

أايم على األقل، وأمر القاضي نإطالق سراح كليهما، زري أهنما كاان ال يزاالن رهن االحتجاز يف وقت   10أي بعد أتخري دام 
 كتابة هذه السطور، أي بعد أكثر من ثالثة أسابيع، وورد أهنما تعرضا للتعذيب. 

 

، وهو ده ني )نق اش( يف احلادية والثالثني وأب خلمسة أطفال صرار، من بيته يف بيت د إمساعيلإمساعيل عبد الكرمي حممواعتقل 
أزسطس/آب؛ وبعد مرور أكثر من ستة أسابيع، مل يكن قد مثل أمام قاض. وكان يف وقت كتابة هذه  25قرب انبلس، يف  إيبا،

 السطور ال يزال رهن االعتقال، وورد أنه تعرض للتعذيب.
 

،  وهو حمام يعمل مع اندي األسري، املنظمة زري احلكومية اليت تقدم الدعم واملشورة حسني الشيخقريب رابع جهم، ويدعى واعتقل 
سبتمرب/أيلول على يد األمن الوقائي يف بيت حلم؛ وبعد  14القانونية للفلسطينيني املعتقلني من جانب السلطات اإلسرائيلية، يف 

                                                 

، أصدر الرئيس عباس قانوان  مبرسوم رائسي وضع مبوجبه مجيع اجلرائم ضد األمن الداخلي واألمن العام حتت والية احملاكم 2007وز يوليو/مت 6يف  70
 أن أي قفية 2007يوليو/متوز  10العسكرية. ونص املرسوم على سراين مفعوله اعتبارا  من اتريخ صدوره. وأبلغ النائب العام أمنظمة العفو الدولية يف 

مل تعد ختفع الختصاصه، وأنه يتم التعامل معها من  2007يونيو/حزيران  14تتصل ابالقتتال بني فتح ومحاس الذي وقع بعد إعالن حالة الطوارئ يف 
ا اإلجراء، ما يشري إىل أنه كان جيري تطبيق املرسوم أبثر رجعي، رزم أن القانون األساسي خيلو من أي حكم جييز هذ –جانب املدعي العام العسكري 

، عندما انتهت حالة الطوارئ، 2007يوليو/متوز  13وال وجود ألي قوانني أخرى جتيزه. وعلى أية حال، فإن صالحية تطبيق هذا املرسوم انتهت يف 
 روتينية يف املمارسة. مع أنه جيري جتاهلها بصورة –، املذكور آنفا ، هي النافذة جمددا  2001لسنة  3وأصبحت أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 
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سبتمرب/أيلول، بعد أن تدخل عدة زمالء للدفا  عنه.  30 حىتعنه  يفرجنإطالق سراحه، ولكن مل  ثالثة أايم مُثل أمام قاض أمر
كيلوزراما    14وللشبح، وأنه قد فقد وم وبعد إطالق سراحه، أبلغ منظمة العفو الدولية أنه ُأخفع أثناء احتجازه للحرمان من الن

رين األول، اعتقلته القوات اإلسرائيلية وكان ال يزال يف احلجز أكتوبر/ تش 11من وزنه خالل أسبوعني من االحتجاز. ويف 
، وهو طالب يبلغ طه الشيخ مصطفىاإلسرائيلي يف وقت كتابة هذه السطور. وابملثل، اعتقل عفو خامس يف العائلة، ويدعى 

الق سراحه من مركز األمن أكتوبر/تشرين األول، بعد يومني من إط 11عاما ، على أيدي القوات اإلسرائيلية يف  19من العمر 
الوقائي يف بيت حلم، حيث ظل معتقال  بال هتمة أو حماكمة ألسبوعني. واعتقلت القوات اإلسرائيلية ابملثل عدة أشخاص آخرين 

 ف أكتوبر/صبعد أن كانوا معتقلني على حنو تعسفي لديه. وحبلول منتإلفراج عنهم ااألمن الوقائي  فرتة وجيزة من اضطرار إثر
ن األول، بدأ منط من االعتقاالت على أيدي السلطات اإلسرائيلية يتكشف للعيان يستهدف أشخاصا  كانوا حمتجزين لدى تشري

القوات األمنية للسلطة الفلسطينية لفرتات تتجاوز احلدود املسموح هبا مبوجب القانون الفلسطيين، وعلى حنو خيرق أوامر القفاة 
اح هؤالء من حجز السلطة الفلسطينية، ما يشري إىل درجة متزايدة من التعاون "األمين" بني ابإلفراج عنهم، وذلك بعد إطالق سر 

 األمن الوقائي للسلطة الفلسطينية والقوات اإلسرائيلية. 
 

 خامتة وتوصيات
لي زري ال الداخحالة انعدام حكم القانون اليت أمسكت خبناق الففة الرربية وقطا  ززة على حنو متزايد، وبلرت ذروهتا يف االقتت

هي بدرجة كبرية نتاج االمتنا  املنهجي ولفرتات طويلة من جانب السلطة  2007ع يف النصف األول من املسبوق الذي اندل
عدم ، و األفراد واجملموعات زري النظاميةالفلسطينية عن احرتام القانون وتنفيذه، واحلد من انتشار األسلحة زري املرخصة بني أيدي 

 ن للمساءلة عن جرائمهم. فحالة زياباات املسلحة واألفراد، على السواء، ممن يرتكبون انتهاكات حلقوق اإلنسإخفا  اجلماع
الذي مل ينجم عنه سوى أتجيج و القانون قد وجدت حمفزا  جها على حنو متزايد يف مناخ اإلفالت من العقاب الذي جتذَّر،  سيادة

طار ضمن اإلالقفائية  اآلياهتا و ؤسساهتالسلطة الفلسطينية وم لقوانني من جانبجممل عملية إنفاذ ا تلطيخ صورةاالنتهاكات و 
 ي يفرتض فيها أن ختدمه. األوسع للمجتمع الفلسطيين الذ

 

إن منظمة العفو الدولية تعرتف أبن قدرة السلطة الفلسطينية على إنفاذ القانون وإدارة العدالة قد واجهت قيودا  شديدة جراء 
مجة عن استمرار االحتالل اإلسرائيلي للففة الرربية وقطا  ززة، مبا يعنيه ذلك من هجمات متكررة قام هبا عوامل خارجية ان

اجليش اإلسرائيلي ضد املرافق األمنية للسلطة الفلسطينية وزريها من املؤسسات، وفرض القيود على تنقل قوات األمن التابعة 
املناطق اخلاضعة للوالية القفائية للسلطة الفلسطينية. وبرض النظر عن هذه  قدراهتا التشريلية يفعلى للسلطة الفلسطينية و 

قد أن السلطة الفلسطينية كثرما استخدمت هذه القيود كذريعة لتربير افتقارها لإلرادة السياسية وامتناعها تاحلقيقة، فإن املنظمة تع
سواء ضد فلسطينيني  –قوية املسؤولة عن جرائم خطرية عن التصرف حيال اجلماعات الفلسطينية املسلحة وجمموعات املصاحل ال

 آخرين أم ضد مدنيني إسرائيليني أم ضد أجانب. 
 

وترى منظمة العفو الدولية أن من الفروري اآلن اختاذ خطوات عاجلة وملموسة للتصدي جهذا اخللل املنهجي والبدء يف فرض 
اخلاضعة لوالية السلطة الفلسطينية. وعلى وجه اخلصوص، تُقد ِّم منظمة العفو االحرتام حلكم القانون يف األراضي الفلسطينية احملتلة 

 الدولية التوصيات التالية: 
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 : إىل السلطة الفلسطينية وإىل إدارة األمر الواقع التابعة حلماس يف قطاع غزة

 

 تشكيل جلنة خرباء
ملتحزبني لتقصي انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ا وأاالتفاق على تشكيل جلنة من اخلرباء املستقلني وزري املتحيزين  -

 . 2006ارتكبها كال الطرفني وقواهتما واجلماعات املسلحة التابعة جهما يف سياق املواجهات الفئوية اليت وقعت منذ مطلع 
 التعهد ابلتعاون مع هذه اللجنة لتيسري مهمتها.  -
 صيات اليت تتوصل إليها التحقيقات، اليت ينبري نشرها على املأل.التعهد ابختاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة املعطيات والتو  -
 

 : إىل السلطة الفلسطينية

 

 وضع حد إلفالت اجلناة من العقاب

 

إهناء احلصانة من العقاب اليت تالزم االنتهاكات، مبا يف ذلك عن طريق إصدار أوامر واضحة تقتفي من مجيع قوات  -
وق اإلنسان، وكذلك بتوجيهها إىل أنه سوف يتم القبض على األعفاء واجلماعات األمن التقيد ابلقانون واحرتام حق

إىل العدالة برض النظر عن الفصيل السياسي أو العشرية اليت ينتمون  وتقدميهماملسلحة وزريهم ممن يرتكبون اجلرائم 
 إليها. 

 وضع حد لالعتقال واالحتجاز التعسفي

 

عمليات االعتقال التعسفي فورا ، وعدم حرمان أحد من  إيقافجهم تعسفا ، و ضمان اإلفراج عن مجيع من جرى اعتقا -
ال تتم أي عمليات  قانون. وعلى وجه اخلصوص، ينبري أنواألسس اليت ينص عليها ال حريته إال وفقا  لإلجراءات

 توقيف أو احتجاز إال من قبل قوات األمن اليت خيو ِّجها القانون ذلك. 
 

 ضروب سوء املعاملةوقف التعذيب وزريه من 

 

ا من جانب القانون، وأن تتم حُيتجزوا يف مراكز اعتقال مصرح هب ضمان أن يُعامل مجيع املعتقلني معاملة إنسانية وأن -
مراجعة اعتقاجهم على وجه السرعة من قبل قاض، وفقا  للقانون الفلسطيين، وابالتساق مع املعايري املعرتف هبا دوليا ، 

هم االهتام جبرمية معرتف هبا دوليا  وتقدميهم إىل احملاكمة طبقا  للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة وكذلك أن يوجه إلي
 ودون اللجوء إىل أصدار أحكام ابإلعدام، أو يفرج عنهم؛

ضمان إبالغ عائالت من يعتقلون على وجه السرعة مبكان اعتقال أقارهبم، والسماح للمعتقلني ابالتصال سريعا   -
 هتم ومبحامييهم؛بعائال

، وبصورة منتظمة بعد ذلك ماشرتاط أن يتوىل فحص مجيع املعتقلني طبيب مستقل أبسر  ما ميكن إثر القبض عليه -
 طوال مدة احتجازهم؛
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وألي تعذيب أو زريه من صنوف سوء املعاملة، ملن يتقدمون بشكاوى ضد ما تعرضوا له من ة ضمان احلماية الكافي -
مثل مرتكيب االنتهاك، من أعمال االنتقام والرتهيب واملفايقة احملتملة، واختاذ إجراءات صارمة ضد شهود على مثل هذا 

 هذه املفايقات أو االنتهاكات األخرى إذا ما وقعت؛
ضمان التحقيق السريع واملستقل يف مجيع مزاعم التعذيب أو زريه من صنوف سوء املعاملة للمعتقلني، وتقدمي أي  -

 وليته عن ذلك إىل العدالة، وتقدمي اإلنصاف للفحااي؛شخص تتبني مسؤ 
ها، مبا يف تحزب على قوات األمن ومساءلتاملتحي ِّز أو املستقل وزري املإنشاء آلية على وجه السرعة لفمان اإلشراف  -

 منتظمة ملراكز االعتقال دون سابق إنذار للسلطات املسؤولة عن االحتجاز؛ذلك عن طريق عمليات تفتيش 
 تعمال سلطاته أو يتخاذل عن القيامدار تعليمات واضحة إىل مجيع أعفاء قوات األمن أبن كل من يسيء اسإص -

أو للمقاضاة اجلزائية، مع األخذ بعني االعتبار واجب هؤالء يف بواجبه يف تنفيذ القانون، سوف خيفع لتدابري أتديبية 
 محاية حقوق اإلنسان واحرتامها.

 
 األخرى وضمان العدالة بشأهناالتحقيق يف االنتهاكات 

 

 علىأخرى  اعتداءاتضمان إجراء حتقيق سريع وواف وزري متحيز يف مجيع أعمال القتل زري املشرو  واالختطاف وأي  -
املدنيني، سواء أكانوا فلسطينيني أم إسرائيليني أم مواطين دول أخرى، وتقدمي من تتبني مسؤوليتهم عن مثل هذه اجلرائم 

ضمن إجراءات تفي مبقتفيات املعايري املعرتف هبا دوليا  للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إىل فرض عقوبة إىل العدالة 
 اإلعدام. 

 

 وضع حد النتشار األسلحة املستخدمة يف ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان

 

شهداء األقصى، كي تستخدم اختاذ تدابري لفمان عدم إفساح اجملال أمام أي جمموعات أو أفراد، مبا يف ذلك كتائب  -
 األسلحة النارية أو الذخائر، أو حتملها، بطريقة ميكن أن تتهدد أمن السكان املدنيني. 

 

 استعادة حكم القانون يف قطا  ززة

 

 إصدار التعليمات إىل النائب العام واملدعني العامني والقفاة وقوات الشرطة كي تستأنف القيام بواجباهتا يف قطا  ززة.  -
 

 
 نز  الصفة السياسية عن قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية

 

اعتماد معايري وإجراءات واضحة وحمددة لتجنيد أعفاء قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية وتدريبهم بررض ضمان  -
ونه، وتلقيهم للمساءلة الفعالة من جانب اجملتمع الذي خيدم إخفاعهملسيطرة السياسية املتحزبة، و عدم خفوعهم ل

عايري املهنية املناسبة، وامتثاجهم لنظام قفائي جنائي زري متحيز يليب ملبادئ واملالتدريب املناسب، وقيامهم بعملهم وفق ا
 مقتفيات املعايري الدولية حلقوق اإلنسان. وينبري إخفا  كل من ال حيرتم هذه املبادئ للمساءلة. 

 
 تعزيز استقالل القفاء
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لفمان استقالل القفاة، مبا يف ذلك محاية أعفاء السلطة القفائية من الفروط السياسية أو سواها من  اختاذ تدابري -
الفروط، ومن االعتداءات اجلسدية، وتلقيهم التدريب واملوارد الكافيني لتمكينهم من أداء واجباهتم املهنية، وتعيينهم 

آرائهم  بسببون، وكفاءهتم املهنية ومصداقيتهم، ودومنا متييز القان حقلهو خربهتم ومؤهالهتم يف  ر وحيدبناء على اعتبا
 ذلك من اآلراء، أو على أسس حمظورة أخرى.  سوىالسياسية أو 

 
 مراجعة أنظمة إدارة العدالة وحتسينها

 

يف  مراجعة لفحص دور النائب العام وقوات األمن واألسباب الكامنة وراء فشلهما يف القيام مبسؤوليتهماإنشاء آلية  -
تطبيق القانون والنظام على حنو كاف، مع األخذ يف احلسبان بصورة كاملة واجبهما يف محاية حقوق اإلنسان 

وينبري أن تتألف هذه اآللية من خرباء مستقلني وزري  تدابري ملعاجلة أوجه القصور هذه. واحرتامها، والتوصية ابختاذ
 الالزمة.  متحيزين ممن ميلكون املهارات واخلربات واملصداقية

 
 : إىل إدارة األمر الواقع التابعة حلماس يف قطاع غزة

 

 وقف االنتهاكات

 

وضع حد لالنتهاكات واسعة االنتشار اليت ما زالت ترتكب يف قطا  ززة من جانب القوة التنفيذية وكتائب القسام، مبا  -
حلماس احرتام االلتزام ابلقانون واحرتام يف ذلك نإصدار تعليمات واضحة تتطلب من مجيع أعفاء قوات األمن التابعة 

 حقوق اإلنسان. 
 وضع حد لالعتقال واالحتجاز التعسفي

 

ضمان اإلفراج عن مجيع من اعتقلوا تعسفا ، ووقف االعتقاالت التعسفية فورا ، وعدم حرمان أي شخص من حريته إال  -
تنفيذ عمليات التوقيف ، ينبري عدم صاخلصو  جراءات القانونية وعلى أسس ينص عليها القانون. وعلى وجهإلوفقا  ل

 ذلك مبقتفى القانون. بواالحتجاز من قبل قوات ليس خمولة 
 

 وفف التعذيب وزريه من ضروب سوء املعاملة

 

ضمان معاملة مجيع املعتقلني معاملة إنسانية واحتجازهم يف أماكن االعتقال املصرح هبا من قبل القانون فقط، واحرتام  -
 اإلنسانية احرتاما  كامال ؛ حقوق هؤالء

ضمان إبالغ عائالت من يعتقلون على وجه السرعة مبكان اعتقال أقارهبم، والسماح للمحتجزين ابالتصال السريع مع  -
 عائالهتم وحمامييهم؛

ة حص مجيع املعتقلني من قبل طبيب مستقل أبسر  ما ميكن إثر اعتقاجهم، وبصورة منتظمة بعد ذلك طوال فرت اشرتاط ف -
 احتجازهم؛
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أو زريه من صنوف سوء املعاملة، وألي شهود على مثل  تتعلق ابلتعذيبوى اضمان احلماية الكفاية ملن يتقدمون بشك -
هذا االنتهاك، من أعمال االنتقام والرتهيب واملفايقة احملتملة، واختاذ إجراءات صارمة ضد مثل هذه املفايقات أو 

 االنتهاكات األخرى إذا ما وقعت؛
ضمان التحقيق السريع واملستقل يف مجيع مزاعم التعذيب أو زريه من صنوف سوء املعاملة للمعتقلني، وتقدمي أي  -

 شخص تتبني مسؤوليته عن ذلك إىل العدالة، وتقدمي اإلنصاف للفحااي؛
امهم بزايرات تفتيش قييع أماكن االعتقال، مبا يف ذلك السماح ملراقبني مستقلني وزري متحيزين أو متحزبني بزايرة مج -

 منتظمة دون سابق إنذار؛
إصدار تعليمات واضحة إىل مجيع أعفاء قوات محاس أبنه ستتم مساءلة أي شخص يرتكب انتهاكات حلقوق  -

 اإلنسان. 
 

 استعادة حكم القانون يف قطا  ززة

 

والقفاة واجمللس القفائي األعلى؛  العودة أبثر فوري عن أي تدابري ترمي إىل استبدال النائب العام واملدعني العامني -
ض يتعر عدم والسماح جهؤالء املوظفني الرمسيني ابستئناف مهامهم فورا ؛ وإصدار تعهد واضح ال زموض فيه بفمان 

 للخطر، وحبمايتهم، وبعدم اعرتاض سبيل تصريفهم املهين املستقل وزري املتحيز لواجباهتم.  مأمنه
 

 ة يف انتهاكات حقوق اإلنسانوضع حد النتشار األسلحة املستخدم

 

اختاذ التدابري لفمان عدم السماح ألي جمموعات أو أفراد، مبن فيهم كتائب عز الدين القسام، ابستخدام األسلحة  -
 النارية أو الذخائر، أو محلها، على حنو ميكن أن يعرض للخطر أمن السكان املدنيني. 

 
 :إىل كتائب األقصى وكتائب القسام

 

فوري ألعمال القتل زري املشرو  واالختطاف واحتجاز الرهائن والتعذيب أو زريه من صنوف سوء املعاملة الوقف ال -
 على األشخاص واملمتلكات، والتهديدات والرتهيب لألفراد. للمحتجزين، ووقف اجهجمات 

 

 

 
 : إىل اجملتمع الدويل

 

التأكد من وجود ضماانت أبن مثل هذه املعدات لن الوقف الفوري ملبيعات األسلحة أو نقلها إىل أي طرف إىل حني  -
 تستخدم النتهاك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل. 

وضع احرتام حقوق اإلنسان يف منت أي جدول أعمال للمناقشات مع األطراف الفلسطينية، ووضع اجلميع موضع  -
 املساءلة إزاء املعايري نفسها حلقوق اإلنسان. 
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قدم من مساعدة طارئة إلنفاذ حقوق اإلنسان األساسية لن يستخدم كأداة للمساومة لتحقيق أزراض ضمان أن ما ي -
سلبا  على تقدمي املساعدات اإلنسانية وضمان متنا  عن فرض العقوابت اليت تؤثر سياسية. وعلى وجه اخلصوص، اال

 الواقع التابعة حلماس من مواقف وأفعال.  عدم معاقبة السكان الفلسطينيني يف قطا  ززة بسبب ما تتخذه إدارة األمر
، بواجبها بتوفري احلماية والرفاه للسكان الفلسطينيني، وامتناعها عن فرض لضمان وفاء إسرائيل، بصفتها سلطة احتال -

 العقوابت اليت تنتهك حقوق اإلنسان.  
 
 


